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De la aceleași vaci, 
o producție mai mare de lapte!

a lap-Dat fiind valoarea nutritivă 
telui, care este un aliment complet, 
bogat în substanțe nutritive și care 
este consumat în cantități tot mii 
mari și în cele mai variate forme in 
hrana zilnică a oamenilor, Congre
sul al Iil-lea al P.M.R. a stabilit 
ca pînă în anul 1965 producția de 
lapte să fie dublată.

Aducîndu-și contribuția la apro
vizionarea populației cu lapte, gos
podăriile colective din raion au pre
dat în acest an statului, pe bază 
de contract, cu 75 la sută mai mult 
lapte față de perioada respectivă a 
anului trecut. Și prin crearea de 
noi gospodării colective și lărgirea 
celor existente, sînt condiții ca pro- 

într-un 
pro- 

spori- 
a va-

ducția de lapte să crească 
ritm și mai rapid, creșterea 
ducției fiind determinată de 
rea capacității de producție 
cilor existente.

Una din unitățile agricole 
liste, care și-a sporit simțitor nu
mărul de vaci din fermă, precum 
și producția de lapte obținută de la 
acestea, este gospodăria colectivă 
din Cistei. Astfel, de la 15 vaci, cîte 
a avut la începutul anului, cu a- 
jutor acordat de stat și din veni
turi proprii, colectiviștii din Cistei 
au snorit numărul de vaci la 51 
cu junincile gestante numărul 
tal al acestora se ridică la 76.

Odată cu sporirea numărului 
vaci, colectiviștii din Cistei

socia-

și 
to-

de 
s-au 

nreocupat și de sporirea producției de 
lapfe pe cap de vacă furajată. In 
acest scop au fost alcătuite rații 
echilibrate, în care s-a asigurat un 
raport just între unitățile nutritive 
și albumina digestibilă, rații în 
care pe timpul iernii nutrețul de 
bază a fost porumbul însilozat, iar 
din primăvară și pînă la trecerea 
în stabulație masa verde, asigura
tă prin pășunatul pe parcele, po
rumb furajer însămîntat în miriște, 
resturi de la grădină. Apoi, prin buna 
îngrijire a vacilor, a furajării a- 
cestora în funcție de producție, 
greutate, perioada de gestație etc., 
membrii gospodăriei colective din 
Cistei, care sînt în întrecere socialistă 
cu toate gospodăriile colective din 
regiune, au realizat producția de 
lapte planificată pe cap de vacă fu
ra iată încă la jumătatea lunii oc
tombrie. Pentru a stimula și mai 
mult rezultatele în întrecere, a fo
losirii întregii capacități de produc
ție a vacilor, colectivistul Naghi 
Stefan, mulgător fruntaș, a propus 
inițiativa: „De la aceleași vaci, o 
producție mai mare de lapte". A- 
ceastă inițiativă a fost însușită apoi 
de toți mulgătorii din gospodărie. 

Prin administrarea la timp a ra
țiilor judicios întocmite, a respec
tării cu strictețe a programului de 
grajd, a efectuării 
gerului înainte și 
colectivistul Naghi Ștefan a ob
ținut de la lotul 
are în grijă, organizat pe 3 grupe, 
o producție zilnică de 8 litri de 
lapte pe cap de vacă furajată, cu 
un litru mai mult pe zi decît în luna 
precedentă. El are toate condi
țiile asigurate pentru a realiza pînă 
la sfîrșitul anului o depășire de cel 
puțin 600 litri lapte pe cap de vacă 
furajată. In același timp, o creștere 
simțitoare a producției de lapte au 
realizat de la vacile de lapte ce au 
în grijă și ceilalți mulgători din 
gospodărie.

Inițiativa „De la aceleași vaci, o 
producție mai mare de linte" fiind 
preluată și de îngrijitorii de anima
le de la alte gospodării colective, ca 
cei de la gospodăria colectivă din 
Stremț, aceștia, printr-o îngrijire și

furajare rațională a vacilor, prin 
administrarea în rația de furajare 
de concentrate în raport cu produc
ția de lapte obținută și greutatea a- 
nimalului, au reușit să obțină pînă 
la 1 noiembrie o producție de peste 
1.900 litri lapte pe cap de vacă fu
rajată. Rezultate asemănătoare au 
obținut de asemenea și colectiviștii 
din Vințul de Jos, Beldiu și altele. 
Pe lîngă aceste rezultate însă, în 
raion mai sînt gospodării colective 
unde rezultatele în direcția sporirii 
producției de lapte sînt sub posibi- 
tăți.

Gospodăria colectivă din Oiejdea, 
de pildă, deși dispune de o bază fu
rajeră îndestulată și de calitate, da
torită faptului că conducerea gos
podăriei și organizația de partid nu 
acordă importanța cuvenită sporirii 
producției de lapte, aici furajarea 
vacilor continuă să se facă doar 
prin pășunat și administrarea în 
rație de coceni netocați în cantitate 
mică. Datorită acestui fapt, pro
ducția de lapte pe cap de vacă fu
rajată realizată pînă la 1 noiembrie 
nu trece de 1.500 litri. In aceeași 
situație în ce privește producția de 
lapte se află și gospodăriile colec
tive din Mihalț, Obreja, Căpud ș.a.

Pentru a se asigura condiții cît 
mai bune de îngrijire și furajare a 
animalelor, pentru a se obține de la 
aceleași vaci o producție mai mare 
de lapte, pentru a traduce în viață 
prevederile plenarei C. C. al P.M.R. 
din 30 iunie — 1 iulie a.c., condu
cerile gospodăriilor colective, sub 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
trebuie să asigure vacilor condiții 
optime de îngrijire și furajare. Or
ganele tehnice de specialitate să 
se preocupe îndeaproape de întoc
mirea rațiilor.

Sporirea producției de lapte de
pinde în mare măsură și de condi
țiile de adăpostire a animalelor. In 
acest scop, comitetele executive ale 
sfaturilor populare trebuie să acorde 
tot sprijinul conducerilor gospodă
riilor colective ca cele din Pețelca, 
Sibișeni, Dumitra, Căpud, Oiejdea 
în mobilizarea forțelor, pentru a se 
asigura terminarea construcțiilor 
grajdurilor într-un timp scurt.

Acordînd toată importanța gene
ralizării experienței bune a gospo
dăriilor colective fruntașe în ce pri
vește sporirea producției de lapte, 
vom asigura condiții ca toate gos
podăriile colective să ajungă la ni
velul celor fruntașe.
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Toate întreprinderile cu angajamentele îndeplinite
Un binemeritat succes

an-

Colectivut de muncă de la I.C.F. 
grupul de șantiere Alba Iulia des
fășoară o rodnfcă activitate în dome
niul construcției de drumuri auto-fo- 
restiere, poduri și corecții de torenți. 
Zilnic, acest harnic colectiv rapor
tează despre noi realizări dobîndite 
tn întrecerea pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan.

De curînd, colectivul de muncă cie 
aici a reușit să termine cu 53 zile 
înainte de termen 15 km drum au- 
to-forestier, precum și întregul
samblu de lucrări de corecție a to- 
renților din Valea Dosului. De ase
menea, 5 din șantierele întreprin
derii au reușit ca încă de la 1 oc
tombrie să termine sarcinile de plan 
pe acest an, lucrînd astfel în contul 
anului 1962. In ce privește realiza
rea de economii pe întreprindere, 
angajamentul anual a fost îndeplinit 
și depășit rea'lizîndu-se în zece luni 
731.518 lei. Pentru rezultatele ob
ținute, întreprinderea a primit din 
nou drapelul de unitate fruntașă.

masajului u- 
după muls,

de vaci ce-1

Multiplele însușiri ale porumbu
lui, precum și condițiile existente 
de sporire continuă a producției la 
hectar, fac ca această valoroasă cul
tură de cereale să fie tot mai mult 
apreciată.

Dat fiind întrebuințarea lui pe 
scară tot mai largă în creșterea a- 
nimalelor și industrie, Plenara C. C. 
al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 
a.c. pune în fața oamenilor muncii 
din agricultură sarcina de a obține 
încă din anul viitor o recoltă de 
5.000 kg porumb boabe, neirigat, pe 
suprafețe din ce în ce mai mari.

Rezultatele obținute de unitățile 
agricole socialiste din raion dove
desc că în condițiile de climă și sol 
existente în părțile noastre, folosi
rea de sămînță de hibrizi dubli și 
aplicarea unui larg complex de mă
suri agrotehnice, obținerea de pro
ducții de 5.000 kg porumb boabe la

Interior din noul magazin cu autoservire din Alba Iulia.

Succese de seamă la ILL. „Horia“
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri de la întreprinderea 
de industrie locală „Horia" din Al
ba Iulia a obținut de curînd un nou 
succes în producție. La această în
treprindere, pînă la data de 15 no
iembrie, planul anual al producției 
globale a fost îndeplinit sută la 
sută, iar cel al producției marfă a 
fost depășit cu 7 la sută.

Tot pînă la 15 noiembrie, acest 
harnic colectiv a realizat economii

la prețul de cost, peste plan, în 
valoare de peste 140.000 lei.

In fruntea întrecerii pentru depă
șirea planului, pentru produse de 
cea mai bună calitate și pentru rea
lizarea de economii s-au situat mun
citorii secțiilor poligrafice, 
șerie I, lăcătușerie 
de sîrmă, mecanică 
Sîntimbru.

Coresp.

lăcătu-
11, împletitură 

și ceramică

CIUHAT P.

Un colectiv harnic
In luna trecută, ca de altfel în 

multe alte luni, muncitorii și tehni
cienii Atelierului de zonă C.F.R. 
Alba Iulia au înscris pe graficul în
trecerii socialiste noi și importante 
izbînzi'în muncă. Astfel, planul pro
ducției globale a fost realizat în 
proporție de 103,5 la sută, iar an
gajamentul de a repara prin muncă

patriotică un vagon, peste planul 
lunar de reparații, a fost îndeplinit 
cu 3 zile înainte de termen.

Tot în această perioadă, colectivul 
atelierului a colectat și expediat o 
țelăriilor hunedorene o 
20.000 kg metal vechi.

Printre cei care au 
mult elan la obținerea 
alizări sînt muncitorii
de lăcătuși, tîmplari, tinichigii 
lăcătuși frînă.

Coresp. URECHE GH.
-------- ♦♦---------

cantitate de

cu
re-

Cu planul la producția de lapte îndeplinit
Colectivul de muncă din sectorul 

zootehnic al gospodăriei agricole de 
stat din Galda de Jos acordă toată 
atenția îngrijirii animalelor și spo
ririi producției de lapte.

Avînd asigurată o bază furajeră 
îndestulată și de calitate, în care 
porumbul însilozat ocupă un loc im
portant, fiecare vacă furajată avînd 
asigurat 10 tone de siloz, îngrijitorii 
de vaci din acest sector, care apli
că o furajare rațională, în raport de 
greutate și producție, au reușit să

realizeze pînă la 5 noiembrie planul 
la producția de lapte în proporție 
de 108 la sută.

Avînd asigurate condiții bune de 
furajare și îngrijire, colectivul de 
muncă din acest sector este hotărît 
ca pînă la sfîrșitul anului să reali
zeze de la vaci, un spor de produc
ție de 27.000 litri lapte, cu un pro
cent de 3,7 grăsime.

Din colectivul de muncitori, care 
lucrează în acest sector, în frunte 
se situează mulgătorii Popa Ștefan, 
Cliirda S!rai -n și Bîrlea Aurel.

muncit 
acestor 
clin echipele

Ș‘

instantanee

Pomul de lîngă drum

hectar în cultură neirigată, este pe 
deplin posibilă.

In acest an, de exemplu, la gos
podăria colectivă din Teiuș, în sec
torul brigăzii a l-a condusă de șe
ful de brigadă Fostoc Cornel, s-a 
obținut de pe suprafața însămînțată 
cu porumb hibrid o recoltă de peste 
5.000 kg știuleți la hectar. Insămîn- 
țarea acestei culturi a fost efectua
tă după grîu, pe care s-a făcut a- 
rătură adîncă de vară la adîncimea 
de 25-30 cm. In primăvară s-a fă
cut o arătură ușoară de însămînțare, 
iar în perioada lucrărilor de între
ținere s-au dat 3 prașile cu sapa 
pe rînd și 3 prașile mecanice între 
rînduri. Și dacă la această cultură 
s-ar fi aplicat și îngrășăminte, re
zultatele erau mult mai bune.

Rezultate asemănătoare au obți
nut, de asemenea, pe unele tarlale 
și gospodăriile colective din Ber- 
ghin, Cistei, Totoi și altele.

Pentru anul viitor, va trebui ca 
toate gospodăriile colective din ra
ion să dovedească mai multă preo
cupare și să lupte pentru a realiza 
la hectar 5.000 kg porumb neirigat 
pe suprafețe din ce în ce mai mari. 
In acest scop, au fost identificate 
cele mai corespunzătoare terenuri, 
au fost marcate și date în primire 
celor mai destoinici brigadieri pen
tru executarea lucrărilor, începînd 
din toamnă și pînă la recoltare.

Acum cînd însămînțările au fost 
încheiate, gospodăriile colective și 
mecanizatorii trebuie să-și îndrepte 
toate forțele lor spre executarea a- 
răturilor adînci de toamnă, și în 
primul rînd pe loturile destinate 
culturii de 5.000 kg porumb boabe 
la hectar neirigat.

Se recomandă ca executarea ară
turii să se facă la adîncimea de 30 
cm, cu folosirea scormonitoarelor, 
care asigură pregătirea unui pat 
germinativ bun.

O cale sigură pentru sporirea 
producției de porumb este folosirea 
rațională și pe scară cît mai largă 
a îngrășămintelor naturale și chi
mice. Practica și știința au dovedit 
că efibiența îngrășămintelor Pste 
mai mare atunci cînd acestea 
se îngroapă sub brazdă odată 
cu arătura de toamnă. De aceea, 
conducerile gospodăriilor colective, 
sprijinite de comitetele executive ale 
sfaturilor populare de la comune, 
trebuie să treacă de îndată, cu 
te mijloacele de care dispun, 
transportul gunoiului de grajd 
loturile destinate însămînțării 
nimbului de 5.000 kg fără irigație. 
Un bun exemplu în acest sens 
constituie gospodăria 
din Cistei, care a 
sportat 30-40 tone gunoi de grajd la 
hectar pe o mare suprafață din te
renul prevăzut acestui scop.

In ce privește îngrășămintele chi
mice, ele se încorporează în sol 
diferențiat, de la o tarla la alta, în 
funcție de cultura premergătoare, 
de soiid de porumb ce se cultivă și 
structura solului. Gospodăria agri
colă de stat de 
care a realizat 
rttmb boabe la 
terenul cu 200 kg superfosfat, 300

Ing. PETROVICI AUREL 
Vicepreședinte al Sfatului popular 

raional

țoa
la 
Pe 

po-

îl
colectivă 

și tran-

la Oarda de Jos, 
peste 5.000 kg po- 
hectar, a îngrășat

(Continuare în pag. 4-a)

Aproape că era nici să nu-1 
observ. S-a întîmplat însă că toc
mai atunci, terminînd lucrul, își 
luă sarcina de paie și se mută la 
alt pom. Frumoasă preocupare, 
acum, în prag de iarnă — să a- 
peri viața unui pom...

Cu vreo doi ani în urmă, pe 
marginile drumului Ighiu-Cricău, 
oamenii au plantat pomi. Un 
cru care merită toată lauda! 
nu numai că i-au plantat. 
Au grijă părintească ca ei 
crească, să rodească. Aceasta l-a 
făcut și pe omul nostru să ia 
sarcina de paie și să învelească 
pom după pom.

Ne-am privit la întîlnire și 
ne-am dat binețe. Omul a intrat 
în vorbă.

— Vă plac, desigur, poamele. 
Și mie îmi plac și de aia îmi place 
să îngrijesc și pomii. Inchipuiți- 
vă drumul acesta peste 4-5 ani, 
cînd pomii au crescut mari. E o 
frumusețe să tragi în toropeala 
verii, la umbra unui pom, să te 
hodinești și să-ți stîmperi setea 
cu un fruct. Nu-i așa?

Am dat afirmativ din cap, în 
timp ce el continuă:

— Unii din pomi s-au mai us
cat, ....................... .....

Omul rămăsese o clipă cu 
chii pironiți asupra unui ; 
rupt de la jumătate.

— Alții au mai fost rupți 
mîna cîte unui rău făcător, i 
neavînd ce face, rupe fără pic de 
rușine pomul plantat pe marginea 
drumului, pomul ce-i va oferi a- 
ceeași umbră, același fruct și lui.

l-am dat omului perfectă drep
tate. M-am despărțit apoi. Gîndul 
îmi rămăsese însă la pomul rupt 
de la jumătate, la fapta aceasta 
necinstită, care ar trebui să fie 
aspru pedepsită. Da! Organele de 
stat ar trebui să descopere pe a- 
cești răufăcători.

N. SPINEANU

lu-
Si

Nul
să

dar o să-i înlocuim. Alții...
l o- 
pom

de
care



Să fie grăbite lucrările agricole în cîmp!
Pregătiri pentru

Hotărîți să obțină o recoltă cît 
mai mare de cereale în anul viitor, 

■colectiviștii din Șard, sub îndruma
rea organizației de partid, pregă
tesc de pe acum terenul în vederea 
noii recolte.

Odată cu terminarea însămînță- 
rilor — lucrare la care se situează 
printre primii pe raion — ei au

Cît mai mu Re îngrășăminte în sol
In gospodăria colectivă din Sîn- 

tinibru problema fertilizării solului 
este lăsată pe planul al 24ea. Deși 
se știe din experiență, că cele mai 
mari sporuri de recoltă se obțin a- 
tunci cînd îngrășămintele organice 
ca și cele chimice sînt încorporate 
în pămînt odată cu arătura de 
toamnă, membrii gospodăriei colec
tive din Sîntimbru întîrzie cu tran
sportul îngrășămintelor în cîmp. Aici 
cu toate că aceștia dispun de sute 
de tone de gunoi de grajd, el con

Plantărilor de pomi, toată atenția
In cadrul ramurilor de producție 

«existente în gospodăria colectivă din 
Mihalț este și pomicultura, a cărei 
bază s-a pus în primăvara acestui 
an, prin plantarea cu pomi a unei 
suprafețe de 60 hectare, pe terenuri 
Improprii culturilor cerealiere. In 
continuare, urmează ca în toamna 
aceasta să se planteze 29 hectare 
pe terenul în pantă dintre Tîrnavă, 
întregind astfel la 89 hectare supra
fața de livadă a gospodări'"’

Dacă în primăvară lucrările de 
--------------------- ♦♦----------------------

Pentru sănătatea 
oamenilor muncii

Sîmbăta trecută, în sala Casei 
raionale de cultură a avut loc un 
simpozion al cadrelor medii sani
tare din raionul Alba. In cadrul 
•simpozionului au fost prezentate 
numeroase referate ca: Fiziopatolo- 
gia bolii ulceroase, — Dr. Tiberiu 
Ciumbrudeanu, Regim de viață și 
alimentație în boala ulceroasă, re
ferat prezentat de Elena Pleșa Ra
du, soră medicală la secția interne.

La discuții, în urma acestor refe
rate, a luat cuvîntul un număr mare 
de participanți, în special cei care 
suferă de această boală.

Au urmat apoi demonstrații prac
tice de preparate dietetice în boala 
ulceroasă, prezentate de Dr. Roda 
Vișinescu de la Clinica „prof. Dr. 
Pavel" din București.

După terminarea simpozionului a 
rulat filmul „Proaste obiceiuri ali
mentare". Coresp. V. CISTEIANU 

viitoarea recoltă
intensificat transportul gunoiului în 
cîmp, pentru a fi încorporat în sol 
odată cu arătura adîncă de toamnă.

Pînă la 15 noiembrie ei au tran
sportat în cîmp 220 tone îngrășă
minte naturale și cu ajutorul S.M.T.- 
u'lui au executat arătură adîncă pe 
40 la sută din suprafața ce urmea
ză să însămînțeze în primăvară.

tinuă să rămînă ne transportat pe 
ogor.

Acum, cînd strîngerea recoltei și 
însămînțările au fost terminate, 
donducerea gospodăriei, îndrumată 
cu toată răspunderea de organiza
ția de partid, trebuie să mobilizeze 
toate atelajele la transportul gu
noiului pe tarlalele ce urmează să 
fie însămînțate în primăvară pen
tru a fi încorporat în sol odată cu 
arătura adîncă.

plantare a celor 60 ha s-au efec
tuat la timp și în condițiuni opti
me, în ce privește lucrările din 
toamnă însă, ele sînt mult rămase 
în urmă, deoarece lucrările pentru 
plantarea celor 27 hectare s-a limi
tat pînă în prezent doar la picheta
rea terenului. Ținînd seamă că în 
aceste zile este perioada optimă de 
plantare a pomilor și lucrările de 
însămînțări au fost terminate, con
ducerea gospodăriei, sprijinită de 
organizația de partid, trebue să mo
bilizeze toate forțele, pentru a tei- 
mina într-un timp cît mai scurt e- 
fectuarea gropilor, a asigura pomii, 
necesari, precum și plantarea aces
tora pe întreaga suprafață planifi
cată.

Noul patul cu pod și magazie de la gospodăria agricolă colectivă 
din Teiuș.

„Săptămîna 
economiei"

A devenit o tradiție ca, în fiecare 
an, spre sfîrșitul toamnei, între 23- 
30 noiembrie să se organizeze în 
întreaga țară „Săptămîna Economi
ei", acțiune care are drept scop să 
stimuleze spiritul de economisire în 
rîndul oamenilor muncii, pentru ci 
fiecare cetățean să devină spre fo
losul său și al patriei un depunător 
activ al Casei de Economii și Con- 
semnațiuni.

Depunătorii la C.E.C. au nume- 
îoase avantaje directe: garantarea 
de către stat a sumelor depuse, pre
cum și cîștiguri în bani și obiecte. 
Casa de Economii pune la dispozi
ția cetățenilor diferite instrumente 
de economisire, librete de economii 
C.E.C. cu dobîndă, librete de eco
nomii C.E.C. cu cîștiguri, obliga
țiuni C.E.C., precum și noua formă 
de economisire — libretul C.E.C. cu 
dobîndă și cîștig.

In perioada de la 1 iulie 1961 și 
pînă la 10 noiembrie 1961 numărul 
depunătorilor la C.E.C. a crescut. 
In cadrul întreprinderilor din ra
ion s-a extins metoda depunerii la 
C.E.C. pe bază de consimțământ.

Printre întreprinderile fruntașe, în 
care muncitorii au depus în mod or
ganizat prin consimțămînt surplu
sul muncii lor la C.E.C., se situea
ză U.M.C. Zlatna, Atelierul de zonă 
C.F.R. Alba lulia, Coop. „Progre
sul", precum și alte întreprinderi și 
instituții.

Să întîmpinăm cu toții „Săptă
mîna Economiei" prin noi depuneri 
la C.E.C., spre folosul nostru și al 
patriei.

Cine plătește locațiile ?
Problema locațiilor nu-și găsește 

pentru prima dată loc în coloanele 
ziarului. Nu! S-a mai scris despre 
ea și s-a accentuat de fiecare dată 
că nu e o problemă care n-ar me
rita atenția, că sumele ce se plătesc 
nu sînt de loc mici și că fiecare leu 
cheltuit pe locații sau alte penalizări 
încarcă fie prețul de cost, fie chel
tuielile de circulație.

Din păcate, mai sînt conducători 
de întreprinderi care trec cu multă 
ușurință peste problema locațiilor, 
că chipurile, o sută sau două 
sute de lei n-ar influența cu nimic 
asupra prețului de cost, că o aseme
nea sumă ar fi ca o picătură de 
apă într-un ocean. O asemenea ati
tudine e profund greșită și dăună
toare. In primul rînd problema se 
pune sub două aspecte. N>u numai 
că se plătesc banii fără nici un 
rost, dar odată intrat în locație va
gonul nu mai poate fi expediat la 
timp pentru reîncărcare, creîndu-se 
greutăți nu numai întreprinderii 
care'așteaptă vagoanele, ci și uni
tăților C.F.R., cărora le încurcă în
treaga planificare. Iată, deci, cum 
dintr-o problemă, socotită de nimic, 
se provoacă greutăți, se cheltuiesc 
sume de bani care uneori ajung la 
zeci de mii lei.

Dacă am lua, de pildă, situația 
locațiilor plătite pe raion din acest 
an ne vom convinge că sumele plă
tite nu sînt tocmai mici, că valoa
rea lor ar fi suficientă pentru a se 
construi 2 apartamente pentru lo
cuit. La Alba lulia, de exemplu, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent s-au plătit drept locații pentru 
nedescărcarea în timp a vagoanelor 
peste 25.000 lei. Se pune întreba
rea: cine plătește aceste sume? De 
ce se admite ca Să se irosească a- 
cești bani? De la începutul anului 
și pînă în prezent 1.1. S. Moara 
„Nicolae Bălcescu" din orașul no
stru a plătit drept locații suma 
de 19.690 lei. Conducerea morii tre
buie să reflecteze asupra acestei si
tuații, deoarece suma plătită pentru 
locații nu e tocmai neînsemnată. In 
același timp au fost sustrase din 
circulație numeroase vagoane. Este 
suficient să arătăm că numărul o- 
relor la vagoanele staționate din 
vina morii se ridică la 795.

Problema lichidării complete a 
locațiilor nu se bucură de întreaga 
atenție nici din partea O.C.L. Co
merț mixt, T.R.C.H., grupul Alba 
lulia și alte unități. Așa se explică 
de ce O.C.L. Comerț mixt a plătit 
locații în valoare de aproape 
4.000, iar T.R.C.H., grupul de șan
tiere Alba în valoare de aproape 
2.000 lei. Nu e de mirare de ce la 
O.C.L. Comerț mixt cheltuielile de 
circulație, în loc să fie reduse, se 
depășesc în mod sistematic cu zeci 
de mii de lei.

Problema eliminării complete a 
locațiilor nu se pune numai la Al
ba lulia. Nu! Se pune cu aceeași tă
rie și la Zlatna. Și aici, numeroase 
unități ca Grupul de șantiere, E. M. 
„Gheorghe Doja" etc. plătesc încă 
destule locații fără nici un rost. E 
adevărat că de această stare de lu
cruri nu se fac vinovate numai con
ducerile unitățiilor arătate mai sus. 
Uneori, vina principală o poartă și 
unitățile care execută transportul 
pentru aceste întreprinderi, deoare
ce nu cu destulă răspundere se 
preocupă de organizarea cît mai te
meinică a acestor transporturi ast
fel ca vagoanele să nu intre în lo
cații. Aceasta nu este o situa
ție care mai poate continua, deoa
rece în afară de sumele arătate mai 
sus s-au retras din circuit numai la 
Alba lulia vagoane totalizînd a- 
proape 1.100 ore.

Colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni desfășoară în aceste 
zile o susținută bătălie pentru rea
lizarea angajamentelor luate în în
trecerea socialistă, pentru sporirea 
volumului de economii. Normal, o 
astfel de preocupare trebuie să e- 
xiste din partea tuturor celor ce 
concură la realizarea de cît mai 
multe economii. In acest scop e ne
voie de a se lua măsuri hotărîte 
pentru a înlătura complet cheltuie
lile neeconomicoase, printr-o mai 
bună organizare a muncii, deoarece 
oricît de neînsemnate par a fi ; a- 
ceste cheltuieli, ele influențează^-ne- 
gativ asupra situației financiare a 
întreprinderii, umflă prețul de cost 
al produselor sau încarcă cheltuie
lile de circulație.

------------ -----------------------
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!n raionul Alba, ca și în întreaga 
țară, sportul a cunoscut succese re
marcabile în ultimii ani. Acest lu
cru a ieșit în evidență și cu ocazia 
conferinței de dare de seamă și a- 
Iegeri a Consiliului raional U.C.F.S. 
Alba, ținută duminica trecută la 
Casa raională de cidtură din loca
litate.

La conferință au participat, pe 
lîngă cei aproape 100 de delegați, 
aleși cu ocazia conferințelor și a- 
dunărilor generale ale asociațiilor 
sportive, tovarășul Ion Mărginean, 
secretar al Comitetului raional Alba 
al P.M.R., tovarășul Vasile Nico
lae, instructor al Consiliului Gene
ral U.C.F.S., tovarășul Pepenar Ni
colae, membru al Biroului regional 
U.C.F.S., reprezentanți ai organiza
țiilor de masă, conducători de în
treprinderi și instituții din oraș, 
fruntași în producție și alți invitați.

Cu acest prilej, reprezentanții ce
lor peste 14.000 de membri U.C.F.S. 
din raion au dezbătut cu mult simț 
de răspundere multiplele probleme 
ridicate în conferință, au criticat as
pectele negative, au dat sugestii 
prețioase și au făcut propuneri me
nite să îmbunătățească pe viitor ac
tivitatea sportivă din raionul nostru.

Din darea de seamă prezentată 
la conferință, cît și din discuțiile 
purtate pe marginea acesteia, s-a 
desprins faptul că în anul ce s-a 
scurs de la ultimele alegeri și pînă 
în prezent Consiliul raional U.C.F.S. 
și asociațiile sportive au depus mult

Tuturor ramurilor sportive — atenția cuvenită!
interes și elan în vederea dezvol
tării continue a activității de cul
tură fizică și sport.

Pe linia îndeplinirii cifrelor de 
plan și a dezvoltării atletismului și 
a voleiului, de pildă, multi tovarăși, 
ca Trifan Nicolae, Popa loan, Șia- 
ra Coriolan, Moldovan Vian, Ispas 
Sebastian, Bocăneț Mihai și alții, 
au obținut rezultate bune. Ei au dat 
un sprijin continuu și consistent a- 
sociațiilor sportive, atît celor din 
care fac parte, cît și altor asociații, 
ajutîndu-le în toate problemele vie
ții sportive.

In perioada la care se referă da
rea de seamă, în multe comune și 
sate din raion s-au amenajat, prin 
aportul prețios al maselor, terenuri 
sportive pe care s-au desfășurat ac
tivități intense, ca de exemplu, la 
Mihalț, Obreja, Cistei, Oarda de 
Jos și în alte părți.

Darea de seamă a Consiliului ra
ional U.C.F.S. a scos în evidență 
și faptul că din punct de vedere al 
educației sportivilor s-a făcut o coti
tură serioasă. Și, ca o consecință fi
rească a muncii politice de educare 
comunistă, multi sportivi din raionul 
nostru au devenit fruntași atît în 
producție cît și pe terenul de sport.

Dar, pe lingă realizările obținute 
de Consiliu și asociațiile sportive, 
participanții la conferință au scos 

la iveală, și criticat cu tărie, și lip
surile ce s-au manifestat în acest 
răstimp în viața sportivă a raionu
lui nostru.

O slabă activitate a reieșit că 
s-a depus, de pildă, de către Con
siliul raional U.C.F.S. și de către 
asociațiile sportive în munca de 
atragere de noi membrii, acest fapt 
ilustrîndu-se în numărul mic de 
membrii (1.000) primiți în acest an 
în rîndurile asociațiilor. La aceste lip
suri au contribuit asociațiile sportive 
C.F.R. Teiuș, Mureșul Vințul de 
Jos, Avîntul Benic, Recolta Galda 
de Jos, Avîntul Cricău și altele, 
care au neglijat în mare măsură a- 
ceastă muncă.

Nemulțumitor s-a desfășurat mun
ca de încasare a cotizațiilor. 
Lucrurile s-ar fi putut îndrepta dacă 
nu ar fi existat delăsare din partea 
biroului raional U.C.F.S., care s-a 
mulțumit doar cu îndrumări (tele
fonice sau scrise), fără a se deplasa 
la fața locului și a lua măsuri prac
tice de rezolvare imediată a defi
ciențelor.

Un mare număr de delegați la 
conferință, printre care tovarășii 
Suciu Ioan de la Vințul de Jos, Bo

căneț Mihai din Alba lulia și alții, 
au arătat că în raionul nostru s-a 
pus în ultimul timp un accent deo
sebit pe fotbal, neglijîndu-se, dacă 
nu de tot, dar în mare măsură res
tul competițiilor sportive, ca atle
tism, ciclism, motociclism, etc.

Tot din discuțiile purtate de par
ticipanții la conferință a reieșit fap
tul că nu suficientă atenție a fost 
acordată bazelor sportive existente 
în raion. De exemplu, terenul de volei 
de lîngă tribunal, deși trebuia termi
nat de un an de zile de către întreprin
derea „floria", aceasta l-a „pasat" 
fabricii „Ardeleana" nereparat, scă- 
pînd astfel de angajamentul ce și 
l-a luat. In privința popicăriei și a 
clubului din oraș, delegații au ară
tat că, deși aceste baze au adus 
venituri importante, nu s-au pro
curat echipamente sportive din a- 
cești bani și nici nu au fost folosiți 
pentru întreținerea bazelor, ci au 
fost cheltuiți în mod negospodăresc, 
nejudicios.

Un punct important al discuțiilor 
l-a constituit problema educației co
muniste a sportivilor, comportarea 
lor în viață și pe terenurile de 
sport. Sub conducerea și îndruma
rea permanentă a organizațiilor de 
partid, cu aportul susținut al orga

nizațiilor U.T.M. și sindicale, au 
arătat în cuvîntul lor tovarășii Bul
garia loan, activist U.T.M., Filimon 
Victor, de la asociația Aurul Zlatna 
și multi alții, asociațiile sportive din 
raion au activat intens în procesul 
educării, în combaterea atitudinilor 
nesportive, a indisciplinei pe tere
nurile sportive și a vedetismului, 
contribuind în acest fel la formarea 
sportivilor ca cetățeni de nădejde ai 
patrei noastre.

In încheierea lucrărilor conferin
ței a luat cuvîntul tovarășul loan 
Mărginean, secretar al Comitetului 
raional Alba al P.M.R. care după 
ce a arătat unele succese obținute 
de Consiliul raional U.C.F.S., a 
scos în evidență și lipsurile mani
festate, dînd totodată indicații des
pre felul cum să muncească noul 
consiliu pentru dezvoltarea ne
contenită a sportului de mase, pen
tru desfășurarea unei munci orga
nizate, să controleze și să îndrume 
mai concret consiliile asociațiilor, 
să acorde o importanță deosebită 
muncii educative.

Conferința a ales apoi Consiliul 
raional U.C.F.S., precum și dele
gații pentru Conferința regională 
U.C.F.S.

In prima sa ședință Consiliul ra
ional a ales ca președinte pe tov. 
Man Petru.



VIAȚA DE PARTID

Rezultatele unei susținute munci politice
Adunarea generală a membri

lor de partid din, comuna Șard, 
pentru dare de seamă și alegerea 
noului organ de conducere, a adoptat 
în încheierea lucrărilor sale, o hotă- 
TÎre din care se desprind sarcini pen
tru comitetul comunali de partid, pen
tru toate organizațiile de bază și 
de masă de pe raza comunei.

Una din sarcinile de seamă a fost 
organizarea mai temeinică a muncii 
politice de masă.

Ce a făcut comitetul comunal de 
partid?

Pentru îndeplinirea hotărîrii adu
nării generale a organizației comu
nale de partid, trebuiau mobilizate 
toate forțele comunei. In acest scop, 
comitetul de partid a organizat o 
-ședință comună cu comitetul execu
tiv al sfatului popular comunal și 
■consiliul de conducere al gospodă
riei colective din satul Șard. in a- 
■ceastă consfătuire s-au stabilit mă
surile ce urmau a .fi luate de or
ganizația de bază din Q.A.C., co
mitetul executiv al sfatului popular 
și consiliul de conducere al gospo
dăriei colective. Printre altele s-a 
stabilit să se mărească numărul de 
■agitatori, să fie in-struiți cu rezul
tatele obținute în acest an de gos
podăria colectivă, să fie organizată 

■o întîlnire a consiliului de condu
cere a G.A.C. cu țăranii întovără
șiți, să fie adusa la cunoștința acti
vului fără de partid hotărîrea- adu
nării generale a organizației comu
na'" de partid.

Discuții fârâ măsuri
Ca și celelalte G.A.C. din ra

ionul nostru, și gospodăria colectivă 
■din Benic s-a întărit din punct de 
-vedere economic. Au fost dezvoltate 
■-ramuri de producție ca: creșterea 
animalelor, a păsărilor, au fost ri
dicate cu ajutorul acordat de stat 

■și din venituri proprii noi construc
ții. Gospodăria are un număr de a- 
proape 60 de familii de albine. In 
fiecare an se obțin cantități din 
-ce în ce mai mari de cereale.

Sînt realizări deosebite, în ce 
privește întărirea economică a gos
podăriei colective, realizări care nu 
.sînt folosite de organizația de bază 
•în munca politică de masă pentru 
•atragerea de noi familii în G.A.C. 
Vorbind despre munca politică, tre- 
buic spus că este slab organizată.

Si aici la Benic, adunarea gene
rală pentru dare de seamă și ale
gerea noului comitet de partid a 
trasat sarcini prin hotărîrea adop
tată de a se lua măsuri în vederea 
'îmbunătățirii muncii politice de 
masă. După alegeri, comitetul a

In manca de colectivizare

Activitate culturală variată, atrăgătoare!
In gospodăriile colective din ra

ion toamna a poposit bogată, în
cărcată cu de toate. Ai la fiecare 
pas exemple puternice, care-ți do
vedesc superioritatea gospodăriei 
colective față de mica gospodărie 
individuală. Desigur, popularizarea 
tuturor acestor rezultate este otrea- 
1>ă și a muncii culturale. Folosind 
diferite forme variate, interesante, 
căminele culturale au la îndemînă o 
puternică forță mobilizatoare, ca
pabilă să determine, bineînțeles a- 
vînd drept argument faptele, tot 
mai mulți țărani întovărășiți să pă
șească în marea familie a colecti
viștilor.

Căminul cultural din Cricău a 
căutat să se încadreze în ritmul și 
•cerințele actuale ale muncii cultu
rale. Formațiile de cor, teatru, dan
suri, brigada artistică, soliștii și re
citatorii (125 la număr) sînt dese
ori prezente în fața țăranilor mun
citori, prezentînd programe legate 
de sarcinile actuale la sate. La în
ceputul lunii octombrie echipa de 
teatru a prezentat piesa „Neamuri
le", iar la începutul iui noiembrie 
„Rîsul pămîntului", ambele cu con
ținut mobilizator în ce privește a- 
tragerea țăranilor muncitori pe ca
lea gospodăriei colective. Nu lipsesc 
apoi din activitatea căminului nici 
alte forme ale muncii culturale. 
Săptămînal au loc conferințe, se 

•organ zează audiții muzicale la care 
partcipă mulți țărani muncitori.

S-a trecut apoi la organizarea 
muncii pentru îndeplinirea sarcini
lor stabilite.

Ținînd seama de importanța și 
efectul muncii politice de la om la 
om, sub îndrumarea comitetului co
munal de partid, biroul organizației 
de bază din G.A.C. Șard a pregă
tit într-o plenară agitatorii, cu re
zultatele economice obținute de gos
podăria colectivă în cursul anului 
1961, după care au fost repartizați 
pe străzi în așa fel că fiecare agi
tator răspunde de 10 gospodării.

Intr-una din zilele trecute, consi
liul de conducere al G.A.C., la în
drumarea comitetului comunal de 
partid, a organizat.la sediul gospo
dăriei colective o întîlnire cu țăranii 
întovărășiți. La întîlnire au partici
pat peste 120 de țărani. Cu această 
ocazie ei au fost informați despre 
realizările obținute de G.A.C., des
pre dezvoltarea șeptelului de ani
male, despre veniturile obținute de 
gospodăria colectivă și de colecti
viști. S-a discutat apoi despre zi- 
lele-muncă, despre retribuția supli
mentară și alte probleme legate de 
munca în cadrul gospodăriei colec
tive, pe baza prevederilor statutare.

Invitații au luat apoi cunoștință 
de felul cum a fost îndeplinit și de
pășit planul de producție al gospo
dăriei colective, precum și felul cum 
se va dezvolta și întări din punct de 
vedere economic G.A.C. în anii ce 
urmează.

discutat, dar nu a întreprins nimic 
concret.

Organizația de bază din G.A.C. 
arc un număr de 27agitatori, cei 
mai mulți dintre ei însă desfășoară 
o slabă muncă politică. De fapt 
nici biroul organizației de bază nu 
se preocupă de ■ îndrumarea și in
struirea lor. Din luna septembrie 
agitatorii nu au mai fost instruiți, 
cu nici o problemă. Chiar și la ul
timă instruire li s-a vorbit despre 
măsurile ce trebuie luate în vede
rea terminării construcțiilor în 
G.A.C. Cît despre instruirea agita
torilor cu rezultate din G.A.C. bi
roul organizației de bază nu s-a 
ocupat de loc. Sînt apoi unii agita
tori ca Hurmezan Vasile, Goia Pe
tru, Mic Dumitru, care nu pot să 
îndeplinească această sarcină’ și lo
tuși ei fac parte din colectivul de 
agitatori.

Nu sînt folosite apoi nici celelal
te forme și mijloace ale muncii po
litice ce stau la îndemîna organiza
ției de bază, ca agitația vizuală,

In momentul de față forțele co
munei Cricău sînt într-o intensă 
activitate de popularizare a rezul
tatelor obținute de gospodăriile co
lective din raion, de convingere a 
țăranilor muncitori să pășească pe 
calea gospodăriei colective. A fo
losit oare căminul cultural din sat 
toate formele muncii culturale pen
tru a sprijini colectivizarea com
pletă a satului? Activiștii culturali 
din Cricău vor răspunde că da, și 
își vor susține afirmația pe activi
tatea enunțată mai sus. Analizînd 
lucrurile, vom ajunge însă la con
cluzia că nu s-a făcut totul, că mun
ca culturală n-a acționat întotdeau
na bazată pe faptele din viața sa
tului, a vecinilor, ci mai mult în 
general. Au lipsit din preocupările 
activiștilor culturali organizarea u- 
nor seri atractive în care tema să 
fie luată din viața satului sau a 
vecinilor. De pildă, puteau fi orga
nizate seri de calcul, în care se pu
tea cu ușurință lua exemple din gos
podăria colectivă din Bucerdea, gos
podărie vecină cu Cricăul. In ca
drul unor asemenea seri puteau fi 
invitați chiar colectiviști din Bu
cerdea, care, cu siguranță, n-ar fi re
fuzat să stea de vorbă cu țăranii din 
Cricău. Se putea, și era necesar să se 
organizeze vizitarea gospodăriei co
lective din Cricău sau a celei din 
Bucerdea. Asemenea forme n-au fost

Discuțiile și convorbirile avute în
tre consiliul de conducere al gospo
dăriei colective și țăranii întovără
șiți au dat rezultate rodnice. Con- 
vingîndu-se de rezultatele deosebite 
obținute de G.A.C. și veniturile rea
lizate de colectiviști, 13 țărani în
tovărășiți . au cerut să fie primiți în 
rîndul colectiviștilor.

O activitate cu rezultate pozitive 
a desfășurat în ultimul timp și co
mitetul executiv, după analiza fă
cută în ultima sesiune a ■ sfatului 
popular comunal și ca urmare a 
sarcinilor trasate de comitetul co
munal de partid.

Datorită unei mai bune or
ganizări a muncii politice de ma
să, a folosirii variatelor forme ale 
acestei munci, într-un timp scurt 
peste 30 de familii de țărani înto- 
vărășiții au cerut să fie. primiți în 
G.A.C. Șard, printre care se numără 
Nana loan, Suciu Liviu, Dumitrean 
Ilie, Dumitrean Gheorghe și alții.

In munca politică pentru lărgirea 
G. A. C. o contribuție de seamă 
și-au adus-o membrii comitetu
lui comunal de partid, agitatorii 
Dănuț Cornel, Milaci D., Sibișan 
Marian, Zgîia Aurel din activul fără 
de partid și alții.

Și. fără îndoială, că mergînd pe 
linia îmbunătățirii continue a mun
cii politice de masă, în rîndul ță
ranilor, se vor obține noi rezultate 
pe calea dezvoltării sectorului so
cialist al agriculturii.

practice
gazeta de perete, grafice, etc.

Slab se preocupă de munca pen
tru atragerea de noi familii în 
G.A.C. și sfatul popular comunal, 
lucru cunoscut și de organele de 
control și îndrumare a Sfatului 
popular raional, dar care nu au luat 
măsuri concrete pentru lichidarea a- 
cestei lipse.

Sfatul popular comunal a discu
tat în sesiuni, în ședințele de co
mitet executiv de asemenea s-a dis
cutat, dar măsuri concrete, practice 
nu au fost luate, iar rezultatele ob
ținute sînt minime față de posibi
lități.

Comitetul comunal de partid Be
nic va trebui să treacă cu toată 
hotărîrea la luarea unor măsuri 
concrete pentru desfășurarea unei 
susținute munci politice în rîndul 
țăranilor, pentru atragerea acestora 
pe calea agriculturii socialiste. La 
baza muncii politice de masă să 
stea rezultatele obținute de gospo
dăria colectivă și de celelalte gos
podării colective din raion. Ele sînt 
convingătoare.

folosite de activiștii culturali din 
Cricău. De altfel timpul nu e trecut.

Există pe lîngă căminul cultural 
din Cricău și o brigadă artistică de 
agitație. Nu trebuie explicat intere
sul și dragostea cu care țăranii 
muncitori participă la programele de 
brigadă. Din păcate însă, brigada 
nu prea apare pe scenă. In perioa
da mai-noiembrie, brigada a pregă
tit doar două programe, din care 
unul pe tema colectivizării. Socotiți, 
oare, tovarăși activiști culturali din 
Cricău, că cele două programe au 
fost suficiente pentru o perioadă de 
aproape 6 luni? Răspunsul nu poate 
fi decît negativ. Trebuie arătat a- 
poi că nu suficient a sprijinit că
minul cultural activitatea cultural- 
educativă din gospodăria colectivă 
din sat. Și acest lucru reiese din 
faptul că nici la ora actuală gos
podăria nu are un colț roșu în care 
colectiviștii să organizeze acele 
întâlniri cu țăranii necolectiviști 
despre care s-a arătat mai sus. 
Trebuie făcută o sudură mai puter
nică între colectiviști și țăranii în
tovărășiți, și la aceasta un mare 
aport trebuie să-l aducă munca 
culturală.

Activiștii culturali din Cricău au 
dovedit nu o dată că știu să ridice 
munca cultural-educativă la nivelul 
sarcinilor încredințate. Și în situa
ția actuală se cere același interes, 
astfel ca printr-o muncă culturală 
bogată In; conținut și atrăgătoare să 
sprijine cu toate forțele lămurirea 
țăranilor muncitori de a păși cu 
deplină încredere pe calea gospo
dăriei colective.

• Construiesc
O preocupare de seamă a Sfatu

lui popular al comunei Meteș este 
și buna întreținere a drumurilor și 
a podurilor de pe raza comunei. Ca 
urmare acestui fapt, și în urma pro
punerilor făcute de cetățeni în adu
nările populare, de curînd s-a în
ceput aici construirea unui pod nou 
peste apa Ampoiului.

Majoritatea lucrărilor necesare la 
această construcție vor fi executate 
prin muncă patriotică atît de ță
ranii muncitori din Meteș cît și de

Duminica trecută era mare fier
bere la căminul cultural din Ighiu. 
Se așteptau oaspeți. Urma să so
sească aici, pentru a prezenta un 
program artistic, artiștii amatori din 
Mihalț și Obreja. Ighienii erau ne
răbdători, voiau să vadă ce știu 
și ce pot să facă musafirii.

■Dar iată că, în sfîrșit, au sosit și 
mașinile cu cei așteptați, și scurt 
timp după aceea, programul artis
tic a început. Mihălțenii au pre
zentat piesa „Rîsul pămîntului", iar

Au sosit brigăzile științifice
Intr-una din zilele trecute, la că

minele culturale din Presaca și Par- 
toș s-a strîns un mare număr de ce
tățeni. La ambele cămine culturale 
s-au deplasat din orașul Alba Iulia 
cîte o brigadă științifică formată din 
profesori, medici, juriști, pentru a 
răspunde diferitelor întrebări puse 
de cetățeni.

Cu această ocazie, membrii bri

IN CLIȘEU : Blocul pentru nefamiliști de la Zlatna.

HAI, VINO Mil N E
a apărut de curînd la secția de 

curățătorie chimică a cooperativei 
„Mureșul" într-o variantă nouă. De 
data aceasta nu e vorba de cereri 
date Ia rezolvat, ci e vorba de... 
petele hainelor.

Vrei să dai la curățat o haină, a- 
poi înarmează-te cu cele necesare. 
In nici un caz să nu-ți lipsească 
răbdarea. S-ar putea ca, după vreo 
5 drumuri la această secție, să devii 
nervos și să renunți la serviciul ce
lor ce te dezmiardă nu de puține 
ori cu frumosul dar nepoliticosul 
„Hai, vino mîine". Deci, atenție la 
răbdare!

MODIFICĂRI RECENTE
au avut loc în mersul unor 

autobuze ale Autobazei 1. R. T. A. 
Alba Iulia. Schimbarea nu e per
manentă, așa că fiți atenți la șo
fer. El e baza. Dacă mergeți cu 
autobuzul codus de Urban Aurel, 
atunci situația e clară. Ajungeți la 
destinație cu 10-15 minute mai de

un pod nou
cei din Găureni. Pînă în prezent, în 
cele aproape 50 de zile muncă pres
tată în acest fel, s-a transportat și 
fasonat lemnul necesar construcției 
și s-a extras din carieră piatra pen
tru picioarele de susținere a podu
lui.

Printre fruntași în aceste munci 
se numără deputății Ursa Traian, 
Bolea Avram, Dragosin Aftenie și 
alții.

URSA IOAN

obrejenii sceneta „Referentul princi
pal", ambele bucurîndu-se datorită 
talentului cu care au fost interpre
tate, de un succes deosebit. AAult 
apreciate și aplaudate de țăranii 
muncitori din Ighiu au fost apoi 
cîntecele executate de corul colecti
viștilor din Obreja. In încheierea 
programului artistic, soliștii vocali 
din Mihalț și Obreja au interpretat 
un minunat mănunchi de melodii 
populare romînești.

MEDRIȘ CORNEL

găzilor științifice au lămurit o sea
mă de probleme din diferite dome
nii, vorbind cetățenilor despre „O- 
riginea și evoluția pămîntului", 
„Zborul omului în Cosmos", „Cele 
mai frecvente delicte", „Viermii in
testinali și combaterea lor", precum 
și despre alte probleme pe care cei 
prezenti în sală le-au ridicat.

VINTU IERONIM

vreme. Nu contează ora de pe in
dicatorul din stație.

In cazul cînd, pentru orice sigu
ranță, vă procurați „Mersul auto
buzelor", sau întîmplarea face să-l 
aveți, nu vă orientați după el. S-ar 
putea ca din greșală (nu a dv.)să 
rămîneți pe jos. Și de, toamna 
drumu-i mai greu.

ÎNDEOBȘTE
orice om harnic și bun gospodar a- 

lege pentru depozitarea* gunoiului un 
loc cît mai ferit, în spatele șurii, în 
grădină, undeva, în sfîrșit, unde de 
obicei își are locul lui firesc.

Numai I.G.O. Alba Iulia, care de 
fapt este o întreprindere de gospo
dărire, după cum îi spune și nu
mele, nu face acest lucru. Ci, par
că, în ciuda acestui bun și sănătos 
obicei, procedează tocmai pe dos. 
Pe multe străzi, ca de pildă, pe 
Dobrogeanu Gherea, Munteniei și 
altele, gunoaiele stau în grămezi 
mari și nu sînt ridicate cu săptă- 
mînile.

Se poate numi I.G.O., în cazul 
acesta, bun gospodar?



Actualități din țările soci a 1 i s t e
U. R. S. S.

In Gruzia știința cunoaște o înflorire nemaiîntîlnită
Daca pînă la instaurarea puterii 

sovietice în Gruzia nu exista nici o 
instituție de cercetări științifice, în 
prezent însă datorită înțeleptei po
litici naționale leniniste a P.C.U.S., 
în Gruzia se numără 100 de institu
ții de acest fel. A luat un mare a- 
vînt munca de cercetare în domenii 
atît de actuale ale științei cum sînt: 
radioelectronica, tehnica oaiculato- 
rie, cibernetica, fizica plasmei. Sînt 
cunoscute și peste hotarele U.R.S.S. 
cercetările teoretice ale oamenilor de., 
știință gruzini în domeniul matema
ticii, fizicii, chimiei și al biologiei.

La reactorul atomic al Academiei 
de Științe a R.S.S. Gruzine, oa-

In U.R.S.S. a fost elaborată tehnologia 
producției de diamante artificiale

După ani de muncă asiduă oa
menii de știință sovietici âu desco
perit zăcăminte diamantifere pe te
ritoriul U.R.S.S. — în Iakuția, a 
cărei suprafață este de zece ori mai 
mare decît a Italiei. Nekul de kim- 
berlit „Mi>r“, descoperit în 1955 în 
nesfîrșita taiga, a pus bazele dez
voltării industriei diamantelor înU- 
niunea Sovietică. Air de an a cres
cut ritmul extracției de diamante și 
așa. se face că, deși inițial planul 
septenal prevedea sporirea extrac
ției de diamante de 14 ori, în pre
zent, datorită experienței dobîndite, 
s-a hotărît ca extracția să crească 
de 25 de ori.

Dar, întrucît nevoile de diamante 
ale economiei naționale sînt tot mai 
mari, oamenii de știință sovietici au 
căurtat, și au găsit, și un alt mijloc 
de obținere a diamantelor — pe 
cale artificială. Ceea ce au încercat 
cu secole în urmă alchimiștii — de 
a obține diamante din grafit — a 
fost realizat pentru prima oară în 
Uniunea Sovietică de către specia
liștii din Ucraina. Ei au elaborat 
tehnologia producției industriale — 
experimentală a diamantelor artifi
ciale.

In timpul lucrărilor Congresului 
al XXII-lea at P.C.U.S. au fost 
produse 2.000 karate diamant arti
ficial. Sarcina stabilită pe tot anul 
1961 a fost depășită de 4 ori. Dia
mantele artificiale au fost obținute 
la Institutul ucrainean dc cercetări

La Congresul al XXII-lea al parti
dului Comunist al Uniunii Sovieti
ce s-a arătat că peste 20 de ani în 
Uniunea Sovietică veniturile 1 eale pe 
cap de locuitor vor depăși aproxi
mativ cu 75 la sută actualul nivel 
al veniturilor oamenilor muncii din 
S.U.A.

Această declarație a stîrnit pretu
tindeni comentarii însuflețite. Eco
nomiștii din Occident au început să 
examineze posibilitățile Uniunii So
vietice de a îndeplini această sar
cină.

S-a pus întrebarea — este reali
zabil planul de 20 de ani al Uniu
nii Sovietice?

Dl. L. Hodges, ministrul comer
țului din S.U.A., răspunde la a- 
ceastă întrebare printr-un categoric 
„nu". Uniunea Sovietică, a declarat 
el în ziarul „Mew York Times", nu 
are nici o posibilitate să-și atingă 
țelul propus. Pentru argumentarea 
punctului său de vedere el s-a refe
rit la pretinsa rămînere în urină a 
Uniunii Sovietice în producția de 
mașini, în dezvoltarea agriculturii 
și transporturilor.

Care sînt în realitate faptele care 
caracterizează economia națională a 
Uniunii Sovietice? In anii puterii 
sovietice U.R.S.S. s-a transformat 
dintr-o țară agrară înapoiată în- 
tr-o putere industrială foarte dez
voltată, care s-a angajat într-o în
trecere economică pașnică cu cea 
mai puternică țară a lumii capita
liste — Statele Unite.

In deceniul al IV-lea, U.R.S.S. se 
afla considerabil în urma Statelor 
Unite în ceea ce privește sporul a- 
nual absolut al producției industria
le, lără a mai vorbi de uriașul de

menii de știipță gruzini, în colabo
rare cu oamenii de știință din Azer
baidjan și Armenia, efectuează cer
cetări importante în domeniul folo
sirii energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Geofizicienii gruzini, în strînsă 
colaborare cu specialiști din Lenin
grad și Moscova, efectuează cerce
tări în Vederea elaborării unor me
tode eficiente de combatere a grin- 
dinei. Ca rezultat al acestor cerce
tări, încă în anul acesta a fost or
ganizată cu titlu de experiență apă
rarea de grindină a unui teritoriu 
de peste 30.000 de hectare.

pentru materiale sintetice foarte du
re și scule din aceste materiale.

Valentin Bakul, directorul Insti
tutului, a declarat că diamantele ar
tificiale nu sînt prin nimic inferioa
re în ceea ce privește duritatea ce
lor naturale, iar în privința rezis
tenței la frecare sînt chiar superioa
re. La probele comparative s-a con
statat că rezistența discurilor de'rec- 
tificat din diamante artificiale este 
cu 40 la sută mai mare decît a ce
lor din diamante naturale.

R. P. Bulgaria

„Medet“ — unul din cele mai mari 
zăcăminte cuprifere din țară

In raionul Sredna-Gora, mai la 
sud de orașul Pirdon, unde a fost 
descoperit un bogat zăcămînt de 
cupru au început lucrările pregăti
toare în vederea construirii combi
natului de înnobilare „Medet“. In 
urma cercetărilor s-a stabilit că re
zervele totale ale acestui zăcămînt 
se cifrează la 190 milioane tone de 
minereu de cupru. La început, prin 
metoda exploatării la zi, aici se vor 
extrage anual 4.000.000 tone de mi
nereuri, iar după doi ani extracția 
se va dubla. Concentratele produse 
la fabrica de flotație vor fi livrate 
combinatului pentru elaborarea cu
prului „Gheorghi Damianov", iar 
o parte din ele vor fi destinate ex
portului.

Planul sovietic de 20 de ani
calaj al nivelului de producție. Dar 
încă pe atunci, lichidînd rapid îna
poierea economică moștenită din 
trecut, U.R.S.S. a început să în
treacă S.U.A. în ceea ce privește 
ritmul de creștere a producției in
dustriale.

Acum a început o nouă etapă în 
întrecerea economică sovieto-ameri- 
cană. In ultimii ani, după cum a 
subliniat N. S. Hrușciov în raportul 
său prezentat ta Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., U.R.S.S., de
pășind considerabil ca și pînă a- 
cum S.U.A. în ce privește ritmul de 
creștere a producției industriale, a 
început să le întreacă și în ce pri
vește creșterea absolută a produc
ției multor tipuri importante de 
produse. In prezent este vorba de 
reducerea rapidă a decalajului în
tre nivelul de producție al U.R.S.S. 
și cel al S.U.A., de trecerea Uniunii 
Sovietice pe primul loc din lume în 
ce privește producția industrială și 
agricolă pe cap de locuitor.

In ultimii șase ani ritmul mediu 
anual de creștere a producției in
dustriale în U.R.S.S. a fost de 10,2 
la sută, iar în S.U.A. — numai 2,3 
la sută. Producția medie anuală a 
industriei pe cap de locuitor a cres
cut în U.R.S.S. în această perioadă 
cu 8,2 la sută, în timp ce în S.U.A. 
numai cu 0,6 la sută. Creșterea me
die anuală a investițiilor în Uniu
nea Sovietică a fost de 12 la sută, 
iar în S.U.A. nu a existat nici o 
creștere, ci s-a înregistrat chiar o 
oarecare reducere în acest domeniu.

R. P. Chineză

Cel mai mare centru 
de produse lactate

In regiunea Hulunbuir bogată în 
pășuni din Mongolia Interioară se 
află cel mai mare centru de produ
se lactate din țară. Aici au fost pro
duse anul trecut 2.300 tone de unt, 
brînză, lapte praf și alte produse 
lactate.

Numai una din fabricile de pro
duse lactate ale regiunii — din Hai- 
lar — prelucrează zilnic 100 
tone de lapte. In fabricile din le
giune lucrează circa 3.000 de mun
citori. Centrul este aprovizionat cu 
lapte de la fermele zootehnice din 
regiune care au în total circa 190.000 
de vaci. întreaga regiune are o su
prafață de 314.000 km patrați.

R. P. Ungară

Crește numărul inovatorilor
Preocupîndu-se de înlocuirea mun

cii fizice grele și de modernizarea 
utilajelor, tot mai mulți mineri de 
la Trustul din Nograd au făcut o 
serie de inovații prețioase. De la 
începutul anului, minerii au pre
zentat 770 de propuneri de inovații 
din care 323 au și fost aplicate în 
producție, realizîndu-se economii de 
peste 4 milioane forinți. Numai în 
cursul l-unii octombrie au fost pro
puse 100 de inovații, prin aplicarea 
cărora se pot economisi 500 mii fo
rinți.

Zăcăminte cuprifere există și în 
alte locuri din regiunea minieră 
Panaghiuriște, precum și la nordul 
ei. Aceasta va permite să se con
struiască noi cariere. Se și află în 
construcție cariera „Viaikov Vrîh“ 
și o fabrică de flotație cu o capaci
tate de producție de 1000 tone de 
minereuri pe zi. Aceste două obiec
tive vor fi date în exploatare încă 
la sfîrșitul acestui an.

Combinatul de înnobilare „Me- 
det“ va da țării aproximativ de 1,6 
ori mai mult cupru decît se produ
ce în prezent în Bulgaria. Această 
cantitate va satisface pe deplin ne
cesitățile de cupru al industriei bul
gare. '

In ultimii șase ani producția de 
oțel a crescut în U.R;S.S. cu 26 
milioane tone, iar în S.U.A. a scă
zut cu 15 milioane tone, extracția 
de petrol a crescut în U.R.S.S. cu 
95 milioane tone iar în S.U.A. 
cu aproximativ 20 milioane tone, 
întreaga producție industrială a 
U.R.S.S. reprezintă în prezent peste 
60 la sută din producția americană, 
sau o cincime din producția mon
dială.

Țara Sovietică, cu o populație de 
aproximativ 220 milioane oameni, 
realizează în prezent o producție 
industrială mai mare decît Anglia, 
Franța, Italia, Canada, Japonia, 
Belgia și Olanda, luate la un loc, 
cu populația lor de 280 milioane oa
meni.

Acestea sînt faptele. Aceste fapte 
nu pot fi ignorate atunci cînd se 
examinează noul Program al comu
niștilor sovietici.

Comentatorul ziarului „New York 
Times", Harry Schwartz, scria re
cent că cele 154.000 de mașini-unel- 
te produse în U.R.S.S. în anul 1960 
nu numai că depășesc de trei ori 
numărul mașinilor-unelte fabricate 
în același an în S.U.A. ci reprezintă 
și cu 60 la sută mai mult decît ni
velul record obținut de S.U.A. în a- 
nul 1952.

Asemenea recunoașteri apar des
tul de des în paginile presei occi
dentale. Cu timpul presa occidenta
lă va fi nevoită să vorbească și mai 
mult despre succesele sovietice. De 
altfel chiar în prezent Harry Sch

Pentru 5.®00 Kg porumb boabe 
la hectar în cultnrâ neirigatâ

(Urmare din pag. l-a) 

kg azotat de amoniu și 20 tone gu
noi de grajd la hectar.

In vederea asigurării unei supra
fețe tot mai mari cultivate cu po
rumb de la care să se obțină 
5.000 kg porumb Ia ha, în cultură ne
irigată, conducerile gospodăriilor co
lective, sprijinite de sfaturile popu
lare de la comune, trebuie să ia 
toate măsurile pentru a se destina 
în acest scop terenurile cele mai 
corespunzătoare din gospodărie. Ce
le mai potrivite terenuri sînt cele 
pe care plantele premergătoare au 
părăsit din vreme terenul și pe care 
a fost executată arătură de vară. 
La fixarea tarlalelor, la repartiza
rea terenurilor, la stabilirea îngră
șămintelor și -a celorlalte lucrări 
privind cultura porumbului trebuie 
să-și aducă o contribuție de seamă
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A. S. A. Alba lulia — Minerul Deva 2—2
Deși s-a disputat în zi de lucru, 

meciul a atras pe stadion un nume
ros public. De la început jocul este 
dinamic, cu faze spectaculoase. Gaz
dele reușesc să înscrie primul punct, 
în minutul 5, prin Pîrvu, la o lovi
tură de colț executată bine de Mun- 
teanu. Oaspeții insistă și egalează 
în minutul 18 prin Nistor și astfel 
repriza I se termină la egalitate 
1-1.

După pauză, la o greșeală a fun
dașului C. Popa, oaspeții marchea

wartz și alți comentatori americani, 
comparînd nivelul de dezvoltare e- 
conomică din S.U.A. și U.R.S.S., 
s-ar putea referi nu numai la da
tele cu privire la producția de ma- 
șini-unelte.

Uniunea Sovietică extrage mai 
mult minereu de fier și cărbune de
cît S.U.A., produce mai mult cocs, 
prefabricate din beton armat, che
restea, locomotive Diesel și electri
ce pentru liniile de cale ferată prin
cipale, țesături de lînă. In momen
tul de față Uniunea Sovietică ocu
pă primul loc în lume în ce priveș
te volumul și ritmul construcțiilor 
de locuințe, depășind de două ori 
în această privință S.U.A. și Franța.

In domeniul agriculturii, U.R.S.S. 
se află înaintea S.U.A. în ce priveș
te producția de grîu, cartofi, sfleclă de 
zahăr, lapte, grăsimi animale și lî
nă. In plus, în U.R.S.S. se produce 
mai mult grîu, cartofi, grăsimi ani
male și lînă decît în S.U.A., calcu
late pe cap de locuitor. In ultimii 
cinci ani producția globală a secto
rului agricol în comparație cu cei cin
ci ani anteriori a crescut cu 43 Ia 
sută. Șeptelul de vite cornute mari 
din colhozuri și sovhozuri a crescut 
în aceeași perioadă cu 68 la sută, 
numărul porcinelor a crescut de 
două ori și jumătate. In prezent U- 
niunea Sovietică a trecut la rezol
varea sarcinilor creării unui belșug 
de produse agricole pentru popor.

Realizările pe care Uniunea So
vietică le deține în domeniul econo
miei demonstrează în mod incontes
tabil că planul sovietic de dezvol
tare pe următorii 20 de ani va fi 
îndeplinit.

(Agerpreș) 

organele tehnice agricole de la co
mune.

In vederea obținerii unei produc
ții sporite de porumb, toată atenția 
trebuie să se acorde pregătirii și 
desfășurării cursurilor agrotehnice 
de masă, care trebuie să cuprindă 
lecții privind complexul de măsuri 
agrotehnice ce se aplică culturii de 
porumb în vederea obținerii unei 
producții de 5.000 kg la hectar. La 
cursuri trebuie înscriși toți cei care 
participă la însămînțarea acestei 
culturi.

Acordînd toată atenția alegerii 
terenului, transportului de îngrășă
minte și arăturilor — lucrări la 
care și mecanizatorii trebuie să-și 
aducă din plin contribuția — se 
poate obține în anul viitor o pro
ducție de 5.000 kg la hectar, în te
ren neirigat, pe suprafețe din 
în ce mai mari.

ză din nou prin Bejan și iau con
ducerea 2-1.

Jucătorii de la A.S.A. atacă și 
domină, dar nu reușesc să înscrie, 
deși au avut numeroase ocazii. 
Egalarea se produce în minu
tul 85, cînd Munteanu a șu
tat de la 35 metri în boltă, mingea 
a trecut peste portar și a intrat în 
plasă, partida terminîndu-se la Re
galitate 2-2.

După aspectul partidei, oaspeții 
au desfășurat un joc mai clar, cu 
schimburi de locuri și pase la om.. 
Gazdele în schimb au muncit cu
mult elan și hotărîre pentru fie
care minge. Nu a dat satisfacție li
nia de mijloc,. care nu a susținut 
linia de atac, de multe ori greșind, 
dînd mingile la adversar.

CLASAMENTUL
Parîngul Lonea 12 8 2 2 27:15 18
Metalurg. Cugir 12 8 1 3 27: 8 17
Sebeșul Sebeș 12 8 1 3 37:18 17
Min. Aninoasa 12 8 0 4 25:13 16
Dinamo Barza 12 7 2 3 23:16 16
Minerul Petrila 12 5 5 2 20:10 15
Minerul Vulcan 12 5 3 4 21:20 13
Minerul Deva 12 5 2 5 18:13 12
Victoria Călan 12 5 1 6 18:21 11
A. S. A. Alba 12 3 3 6 19:22 9
Minerul Ghelar 12 3 2 7 21:31 8
C.F.R. Simeria 12 2 2 8 16:31 6
Dacia Orăștie 12 3 0 9 10:28 6
C.F.R. Teiuș 12 1 2 9 12:48 4

ALTE REZULTATE
Minerul Petrila — C.F.R. Teiuș 

3-0 (neprezentare); Parîngul Lonea 
— Metalurgistul Cugir 1-0; Sebeșul 
Sebeș — Minerul Vulcan 4-1; Vic
toria Călan — Minerul Aninoasa 
3-2; Minerul Ghclar — Dacia Orăș- 
tie 0-1; C.F.R. Simeria — Dinamo 
Barza 2-2.

Etapa viitoare
Aîetalurgistul Cugir — C.F.R. Si

meria; Dacia Orăștie — Parîngul 
Lonea; Minerul Aninoasa — Mine
rul Ghelar; C.F.R. Țeiuș — Victoria 
Călan; Minerul Deva — Minerul 
Petrila; Minerul Vulcan — A.S.A. 
Alba lulia; Dinamo Barza — Sebe
șul Sebeș.
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