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Construcțiile zootehnice 
să fie terminate iw timp

Creșterea continuă a numărului 
de animale proprietate a gospodă
riilor colective și sporirea producti
vității acestora reprezintă sarcini 
principale trasate colectiviștilor de 
către cel de-al 111-lea Congres al 

KM.R. Pentru ca șeptelul de ani
male să se dezvolte în bune condi- 
țiuni, să crească animale sănătoase, 
bune de reproducție, cu o producti
vitate tot mai ridicată și pentru a 
deveni cît mai rentabil, este necesar 
ca pe lingă o puternică bază fu
rajeră să se asigure adăposturi co
respunzătoare pentru toate catego
riile de animale. In acest scop, gos
podăriile colective din raionul nos
tru și-au propus în planurile de 
producție să execute în acest an 
75 de noi construcții din care 
18 grajduri, 11 maternități și îngră- 
șătorii de porci, 9 adăposturi pentru 
păsări, 11 saivane și alte construcții.

Pentru ca aceste obiective să poa
tă fi executate în cele mai bune 
condițiuni și date în folosință la 
timp, în baza planurilor de ampla
sare aprobate, s-au repartizat mate
riale de construcții și s-au acordat 
credite unităților agricole. De ase
menea consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective au fost în
drumate să-și organizeze brigăzi 
sau echipe de construcții, să-și con
fecționeze cărămida necesară și să 

..folosească la maximum resursele lo
cale de materiale ca lemn, piatră, 
balastru și altele. Gospodăriile co
lective au fost îndrumate să-și pro
cure o parte din materialele nece
sare folosind schimbul de produse 
și să înlocuiască o parte din mate
rialele dirijate cu materiale locale 
în special la construcția saivanelor 
și a puiernițelor. Pentru executarea 
numărului mare de obiective pro
puse, glospodăriile agricole1 colective 
au fost îndrumate de către organele 
de partid și de stat, să înceapă în 
primăvară imediat ce timpul a per
mis, executarea acestora, folosind 
în acest scop la maximum resursele 
locale de materiale și echipele de 
construcții formate în gospodării.

Multe gospodării colective din ra
ion au o bogată experiență în exe
cutarea unor construcții ieftine, du
rabile și în darea lor în folosință la 
termenul stabilit. De exemplu, gos
podăria colectivă din Berghin a dat 
în folosință noul grajd de 100 ca
pete, construit în acest an. La fel, 
gospodăriile colective din Bticerdea 
Vinoasă, Ighiu, Drimbar, Căpud, 
Galtiu, Benic și altele, acordînd a- 
tenția cuvenită executării la timp a 
construcțiilor au trecut cu toate for
țele la realizarea obiectivelor propu
se. De asemenea, la gospodăriile co
lective din Micești, Straja și Mihalț, 
se lucrează intens la terminarea 
construcțiilor rămase din 1962, du
pă care se va trece la ridicarea ce
lor prevăzute în plan pentru acest 
an. Exemplul lor trebuie urmat de 
toate gospodăriile colective din ra-

ion pentru că numai așa se va reu
și ca toate obiectivele să fie termi
nate și date în folosință în toamna 
acestui an.

Cu toate măsurile luate și spriji
nul dat unităților agricole, stadiul 
construcțiilor zootehnice la data de 
12 iunie este încă nesatisfăcător. 
Astfel, dto cele 75 obiective planifi
cate a se termina în acest an au 
fost începute numai 27 din care s-au 
terminat 12 obiective. Cu totul ne
justificată este rămînerea în urmă a 
gospodăriei colective din Galda de 
Jos, care deși are o mare parte din 
materiale și mina de lucru necesa
ră, continuă să amîne de pe o zi pe 
alta terminarea construcțiilor înce
pute încă în anul trecut și să încea
pă construcția noilor obiective. Se 
tărăgănează de asemenea în mod 
cu totul nepermis începerea con
strucțiilor la gospodăriile colective 
din Henig, Stremț, Ciugud și altele 
care deși au primit cimentul, totuși 
nici pînă la această dată nu au tur
nat fundațiile obiectivelor respecti
ve. O mai mare preocupare trebuie 
să acorde conducerile unităților a- 
gricole din Alba lulia și Vințul de 
Jos procurării materialelor necesare 
și terminării construcțiilor începute. 
Este necesar ca unitățile rămase în 
urmă la construcții să fie sprijinite 
mai mult și de către Consiliul agri
col raional în asigurarea materiale
lor de construcții necesare și să a- 
sigure o asistență tehnică calificată.

Pentru terminarea construcțiilor la 
timp este necesar ca gospodăriile 
colective să treacă de urgență la 
executarea tor cu toate forțele, res- 
pectînd întocmai indicațiile date 
de specialiști. Trebuie avut în vedere 
ca noile construcții să fie făcute cu 
capacitate maximă și la un preț 
cost cît mai scăzut. Paralel cu 
ceasta să se execute încă de pe 
cum toate lucrările de reparații 
construcțiile existente pentru a 
prelungi durata.

Asigurarea din timp a unor adă
posturi corespunzătoare pentru ani
male prezintă o importanță deosebi
tă și trebuie să i se acorde toată a- 
tenția. Să fie trase toate învățămin
tele din toamna anului trecut, ci nd 
la unele unități agricole din cauza 
tărăgănării construcțiilor iarna a 
găsit grajdurile neterminate și din 
această cauză animalele nu au pu
tut fi adăpostite în condiții cores
punzătoare.

Timpul care ne mai desparte pînă 
la toamnă trebuie să fie folosit din 
plin de către fiecare unitate agri
colă. Pentru aceasta consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve, au datoria să mobilizeze toate 
forțele la executarea adăposturilor 
pentru animale. Orice întîrziere ne 
poate provoca mari greutăți în adă- 
postirea și îngrijirea corespunzătoa
re a animalelor, în creșterea pro
ductivității acestora.
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îngrijiți bine, vițeii cresc repede. IN CLIȘEU : O parte din vițeii de 
lapte ai gospodăriei colective din Mihalț.
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IN CLIȘEU : Comunistul Biro 
Arpad de la I.I.L. „Horia" Alba 
lulia, evidențiat în întrecerea so
cialistă. (Continuare în pag. 4-a)Cu toate tortele la întreținerea culturilor

Avansafi cu lucrările 
de întreținere

Prașila întîia 'la porumb este una 
din lucrările de bază, care asigură 
o recoltă bogată. Cunoscînd acest 
lucru, harnicii colectiviști din To
toi au acordat și în acest an atenția 
cuvenită . efectuării la timp și 
bune oondițiuni a lucrărilor de 
treținere.

Astfel, îndrumați îndeaproape 
organizația de partid și mobilizați 
în permanență de către consiliul de 
conducere, pînă la 12 iunie, ei au 
executat o mare parte din lucrările 
actuale la
Pînă la această dată totoienii 
prășit peste 
cultivate cu 
au terminat 
20 ha sfeclă 
și 10 ha cultivate cu floarea-soare- 
lui. Paralel cu efectuarea lucrărilor 
de 
re, 
cu 
de
multe legume timpurii.

în
în-

de

întreținerea culturilor, 
au 

330 ha din cele 400 ha 
porumb. De asemenea, 
prașila a doua pe cele 
de zahăr, 15 ha cartofi

prășitoa- 
lucrează 
grădina 
cît mai

întreținere a culturilor 
colectiviștii din Totoi 
multă însuflețire și în 

legume pentru a obține

Prășitul trebuie grăbit
Analizînd situația pe raion la în

treținerea culturilor se constată că 
în unele gospodării colective lucră
rile se desfășoară într-un ritm cu 
totul nesatisfăcător, ceea ce face ca 
raionul nostru să se situeze în urma 
altor raioane din regiune. La data 
de 12 iunie, în gospodăriile colecti
ve din Mihalț, Vințuil de Jos, He
nig, Oarda de Jos, Micești și Ciu
gud mai erau încă mari suprafețe 
cu porumb pe care încă nu s-a exe
cutat prima prașilă.

Prașila a I-a la porumb este o 
lucrare hotărâtoare în asigurarea 
producției planificate și în majori
tatea gospodăriilor colective se a- 
propie de sfîrșit. Mai sînt însă și 
unele unități mult rămase în urmă.

Cum justifică întîrziierea la a- 
ceastă lucrare, gospodăriile colecti
ve din Mihalț, Vințul de Jos, Mil- 
cești și altele care pînă la această 
dată au prășit mai puțin de 50 la 
sută din cultura porumbului.

Timpul este înaintat. Ploile căzu
te în ultima vreme au favorizat 
creșterea buruienilor. Fiecare zi de

Cu cîteva zile în urmă în cercurile 
și cursurile învățămîntului de partid 
au început convorbirile recapitula
tive de sfîrșit de an.

Primele convorbiri au scos în evi
dență faptul că în majoritatea lor, 
organizațiile de partid au pregătit 
încheierea anului în învățămîntul de 
partid, au luat măsuri din timp pen
tru ca cursanții cercurilor și cursu
rilor să se pregătească cît mai bine 
în vederea convorbirilor recapitula
tive.

La cursul seral anul lî de la moa
ra „N. Bălcescu" (propagandist tov. 
Rațiu Aurel) a avut loc, zilele tre
cute prima convorbire. Cursanții au 
venit cu materialul bibliografic dat 
pentru studiu, cu caietele în care își 
aveau notate problemele de bază 
studiate în timpul anului de învă- studiate în timpul anului de 
țămînt.

Ședința cursului a început cucu- 
vîntul propagandistului, care a ex
plicat importanța convorbirilor reca
pitulative și a dat cîteva indicații de 
felul cum vor trebui să se desfășoa
re acestea, după care s-a trecut la 
discuții!. Au luat cuvîntul, rind pe 
rînd, fiecare din cei prezenți. La 
tema, prețul de cost al producției 
industriale și căile de reducerea lui, 
după ce au fost arătate elementele 
ce compun prețul de cost din punct 
de vedere teoretic, cei ce au discu
tat la această temă printre care tov. 
Radu lacob, Andronic Constantin, 
Varga Ilie și alți au arătat în mod 
practic cum luptă ei în cadrul în-

te-
ca-
A

Au început prașila a ll-a la porumb
îndrumat îndeaproape de către or

ganizația de partid, consiliul de con
ducere 'al gospodăriei’ colective din 
Cricău a reușit să organizeze 
meinic munca colectiviștilor în 
drul brigăzilor și a echipelor,
cest lucru a avut drept urmare o 
participare în masă a tuturor forțe
lor la îndeplinirea la timp a lucră
rilor agricole actuale. Ca drept re
zultat, pe lîngă celelalte lucrări a- 
gricole, s-a reușit să se termine pri
ma prașilă manuală pe întreaga su
prafață de 315 ha cultivată cu porumb. 
Numai în cîteva zile, ei au reușit să

De ce atîta intirziere ?
în 

ra
ia 

ră-

La Galda de Jos, ca de altfel 
toate gospodăriile colective din 
ion, porumbul fiind însămînțat 
timp și în teren bine pregătit, a 
sărit uniform și s-a dezvoltat vigu
ros. Cu sprijinul brigăzii de meca
nizatori, care deservește această u- 
nitate s-a efectuat prima prașilă me
canică pe toată suprafața cultivată 
cu porumb și alte culturi prășitoa- 

întîrziere a prașilei se va resimți în 
toamnă, la producție. De aceasta 
trebuie să țină seama în special 
consiliile de conducere ale G.A.G.

Mihalț și Vințul de Jos. din

Rtcomandările stației meteorologice șl de avertizare a manei

Stropitul viilor dnpâ inllorlt
In cîteva puncte ale zonelor viti

cole din raionul nostru s-au sem
nalat atacuri de mană. Dacă condi
țiile meteorologice din zilele urmă
toare vor favoriza răspândirea bolii 
prin ceață, rouă sau ploi scurte, ea 
poate aduce mari pagube recoltei 
de struguri din acest an.

Atacul manei se produce acum, 
în două faze. Prima fază începe în 
timpul și spre sfîrșitul înfloritului, 
iar a doua fază de atac începe în 
perioada de formare și creștere a 
bobițelor, sub formă de mucegai ce
nușiu care este foarte primejdios.

Deoarece în prima fază boala a- 
pare pe| frunze și se văd numai se
mințele de vară ale ciupercii ma
nei, este foarte necesar ca imediat 
după înflorit să fie executat stropi
tul. al H-lea, care pune în siguranță 
recolta de struguri împotriva mul
tor boli.

treprinderii pentru reducerea prețu
lui de cost al produselor. Noi mun
citorii de la valțuri — a spus tov. 
Andronic Constantin — ne străduim 
să folosim cît mai bine suprafața de 
producție a valțurilor pentru ca să 
dăm in aceeași unitate de timp, pro
duse mai multe și de o calitate su
perioară, ceea ce contribuie la re
ducerea prețului de cost.

Referindu-se și la alți factori care 
contribuie la creșterea productivi
tății muncii și reducerii prețului de 
cost, tovarășii au arătat preocupa
rea de care trebuie să dea dovadă 
fiecare muncitor pentru ridicarea 
calificării la nivelul tehnicii înain
tate și a utilajului modern cu care 
este înzestrată moara. De asemenea 
s-a arătat necesitatea întăririi per
manente a disciplinei în producție, 
a eliminării timpilor morți, a negli
jenței și a altor lipsuri, care au im 
fluență negativă asupra procesului 
de producție și care sînt o frînă în 
creșterea productivității muncii și 
reducerii, în același timp, a prețului 
de cost.

Cu conținut și legate de evenimen
te au fost discutate și alte teme ca 
„problemele păcii și ale războiului", 
„coexistența pașnică", „despre pa
triotismul socialist și internaționa
lismul proletar" etc.

Prima convorbire a scos în evi
dență faptul că cele studiate în în
vățământul de partid au dus pe de

termine prașila a Il-a la floarea- 
soarelui și cartofi. In aceste zile har
nicii colectiviști dau zor la efectua
rea prașilei a 11-a la porumb. Pînă 
la 12 iunie au și efectuat această 
lucrare pe suprafața de peste 80 ha.

Entuziasmul și ritmul intens cu 
care se execută lucrările de întreți
nere, dovedește hotărîrea colectiviș
tilor de a depune toate eforturile 
pentru efectuarea lucrărilor la timp 
și de calitate superioară în scopul 
obținerii unor producții sporite de 
cereale la ha și creșterea continuă 
a veniturilor gospodăriei lor colec
tive.

re. Nu în același ritm s-a continuat 
insă prășitul manual printre rîndu- 
ri, din care cauză la data de 12 iu
nie mai existau de prășit aproape 
150 ha.

Rămînerea în urmă cu prășitul 
preeum și ploile căzute în ultimul 
timp, au favorizat foarte mult creș
terea buruienilor care în unele lo
curi a năpădit cultura de porumb și 
îngreunează creșterea plantelor. A- 
ceastă întârziere se datorește faptu
lui că forțele existente ale gospodă
riei nu au fost folosite din plin. In 
scopul mobilizării tuturor colectiviș
tilor de a efectua la timp aceasta 
lucrare, atît consiliul de conducere 
cît și organizația de partid trebuie 
să ia imediat măsurile corespunză- 
toare-

Efectuarea acestui stropit este o- 
bligatorie și se va executa între zi
lele de 18-25 iunie cu o zeamă bor- 
deleză compusă din 750 grame sul
fat de cupru, 375 grame var nestins, 
sau 1,5 kg var stins (pastă) si 120 
grame piatră acră la 100 de litri de 
apă. Pentru prevenirea și combate
rea oidiumului se recomandă să se 
adauge la zeama bordeleză și un 
amestec de sulf muiabil în concen
trație de 0,4 la sută, dizolvat în- 
tr-un vas separat și pe urmă ames
tecat.

Cu ocazia efectuării lucrărilor de 
stropit, se vor stropi bine ciorchinii, 
lăstarii și dtfsul frunzelor.

Se recomandă de asemenea să fie 
luate toate măsurile pentru termi
narea urgentă a plivitului, lucrare 
care în multe locuri este întîrziată. 
Stația meteorologică și de avertizare 

a manei I.C.A.V. Ighiu-Alba



Prezidiul

că prevederile planului de 
pe anul 1963 pun îr

Conștienți de faptul că creșterea continuă și intr-un ritm accelerat a 
productivității muncii pe baza celor mai noi cuceriri ale tehnicii, con
stituie factorul hotărîtor al dezvoltării economiei socialiste și ridicării 
nivelului de trai al maselor, muncitorii, inginerii, maiștrii și tehnicie
nii secției metalurgice a U.C.M. Zlatna au lansat în luna martie, cu 
sprijinul redacției ziarului „Steaua roșie" și al organizației de partid 
din uzină, inițiativa „La fiecare loc de muncă o productivitate cît mai 
înaltă".

Susținută și popularizată de ziar, inițiativa lansată de metalurgiștii 
de la U.C.M. Zlatna a avut un puternic răsunet atît în rîndul colecti
velor de muncă din secțiile și sectoarele uzinei, cît și în cele ale altor 
întreprinderi din raion. Preluînd valoroasa inițiativă, colectivele de 
muncitori, tehnicieni și ingineri îndrumate îndeaproape de organizații
le de partid, au pornit cu mai multă rîvnă lupta pentru rezultate. Co
mitetele sindicale au organizat și au condus cu mai multă competență 
întrecerțea socialistă și rezultatele obținute s-au dovedit din ce în ce 
mai bune.

In scopul generalizării experienței acumulate de comitetul de partid 
și comitetul de sindicat de la U.C.M. Zlatna în organizarea și conducerea 
luptei muncitorilor pentru o productivitate cît mai înaltă, la îndruma
rea și cu sprijinul Comitetului raional de partid, redacția ziarului 
„Steaua roșie" a organizat în ziiua de 8 iunie la U.C.M. Zlatna o con
sfătuire pe această temă. La consfătuire au participat membrii Biroului 
" ............................. ■" ' ‘ ’ .............................. di-

co-
unor

Comitetului raional de partid, secretari ai organizațiilor de partid, 
rectorii și inginerii șefi ai întreprinderilor din raion, președinți ai 
mitetelor sindicale, directori ai gospodăriilor de stat, președinți ai 
gospodării colective și alți invitați.

In consfătuire au fost prezentate referate despre munca politică 
fășurată pentru susținerea inițiativei, despre ridicarea nivelului 
gătirii profesionale a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, despre 
dezvoltarea atitudinii noi față de muncă. Referatele au fost urmate de 
discuții vii, interesante. Consfătuirea a prilejuit un prețios schimb de 
păreri, a dat posibilitate participanților să cunoască experiența bună, 
să facă propuneri pentru valorifica rea de noi rezerve, care să ducă la 
creșterea continuă a productivității muncii.

Redăm mai jos cîteva din principalele probleme dezbătute în con
sfătuire.

Organizația de bază de la secția 
metalurgică a U.C.M. Zlatna, dove
dește multă preocupare în ce priveș
te organizarea și desfășurarea mun
cii politice în rîndul maselor și mo
bilizarea tuturor forțelor și rezerve
lor în scopul îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de producție. In activita
tea organizației de bază se ridică 
multe probleme. Unele mai mari, al
tele mai mărunte, dar toate își au 
importanța lor și tuturora comuniș
tii de la secția metalurgică le acor
dă atenția cuvenită.

După dezbaterea cifrelor de plan, 
încă din primele zile ale anului 1963, 
sarcinile de plan au fost depășite. 
■Comuniștii au considerat însă că nu 
sînt epuizate toate rezervele și posi
bilitățile de a obține rezultate și 
mai bune. Pornind de la acest con
siderent, în luna februarie a.c. adu

Directivele celui de-al III-tea Con
gres al P.M.R. stabilesc că în anii 
șesenaluluii, productivitatea muncii 
va crește „ca . urmare a introducerii 
tehnicii noi, folosirii mai bine a 
tehnicii existente, adîncirii speciali
zării producției și lărgirii coope
rării întreprinderilor, extinderii pe 
scară largă a metodelor de muncă 
avansate, ridicării calificării cadre
lor, îmbunătățirii continue a orga
nizării muncii și ridicării pe o 
treaptă mai înaltă a întrecerii socia
liste".

Din raportul prezentat, în cadrul 
consfătuirii de tov. inginer Mohai 
.Emil, directorul U.C.M. Zlatna, s-a 
desprins felul cum întregul colectiv, 
sub conducerea organizației de par- 
jtid, s-a mobilizat și luptă pentru a 
.dla viață sarcinilor ce le revin, pen
tru creșterea productivității muncii 
pentru a da produse de tot mai bu
nă calitate și la un preț de cost cît 
mai redus, obținînd an de an re
zultate în ceea ce privește creșterea 
productivității muncii.

In anul 1960, de pildă, sarcina de 
creștere a _ productivității muncii a 
fost depășită, pe salariat, cu 2,2 la 
sută, iar în anul 1961 eu 4,6 la sută. 
Realizările anului 1961 marchează o 
creștere de 23,5 la sută față de rea
lizările anului 1960.

Productivitatea muncii realizată, 
ipe salariat, în anul 1962 reprezintă 
o depășire a sarcinii de creștere 
față de planul de stat cu 2,4 la su
tă. Odată cu acest rezultat, colecti
vul de muncă al U.C.M. Zlatna, în 
anul 1962, a realizat și depășit, în 
■acel aș timp și creșterea de 47,6 la 
sută, față de realizările efective ale 
anului 1961. In anul 1962 producti
vitatea muncii depășește pe cea a 
anului 1959 cu 84 la sută.

Stimulați de realizările pozit've 
obținute, în anul 1963 lupta pentru 
noi succese în creșterea productivi
tății munc>i, cunoaște o și mai mare 
însuflețire. Aceasta ca urmare a u- 
nei susținute munci politice desfă
șurată de organizația de partid, a 
dragostei cu care muncește întregul 
colectiv pentru a-și îndeplini cu cin
ste angajamentele luate în întrece
rea socialistă, ce a cuprins fiecare 
secție, fiecare loc de muncă. In pro- 

narea generală a organizației de 
partid a analizat această' problemă. 
Ce s-a constatat? In primul rînd a 
reeșit că în unele locuri de muncă 
din cadrul secției întrecerea socia
listă nu se ridică la nivelul sarcini
lor și posibilităților existente. Cei 
ce au luat cuvîntul la discuții au 
criticat lipsurile, au venit cu suges
tii și aiu făcut propuneri pentru con
tinua îmbunătățire a muncii. Pe a- 
ceaștă bază au și fost luate apoi o 
serie de măsuri care au dus la ri
dicarea _ pe o treaptă superioară a 
întrecerii socialiste.

Pe baza hotărîrii adunării gene
rale a organizației de bază, a fost 
organizat un colectiv din cadre cu 
înaltă calificare, care în baza unei 
analize temeinice a situației de la 
fiecare loc de muncă, a făcut propu
neri concrete pentru noi măsuri de 

cesul muncii s-au născut noi iniția
tive, s-au extins metodele înaintate.

Grăitoare în această privință este 
valoroasa inițiativă a colectivului 
de muncă de la secția metalurgică, 
la fiecare loc de muncă o producti
vitate cît mai înaltă!

Chemarea lansată de metalurgiș- 
ti, a fost preluată de toate colecti
vele de muncă ale celorlalte secții 
ale uzinei și a prins viață. Rezul
tatele obținute de muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la U.C.M. 
Zlatna la chemarea: „La fiecare loc 
de muncă, o productivitate cît mai 
înaltă!" sînt deosebite.

Luna mai a fost cea de-a IlI-a 
lună de la data cînd a pornit aceas
tă inițiativă. In lunile martie, apri
lie și mai a.c. media lunară a pro
ductivității muncii realizată pe sa
lariat este mai mare cu 25,5 la su1; 
tă, față de media lunară, a anului 
1962 și cu 130 la sută ma|i mare de- 
cît în 1959. De remarcat este și fap
tul că în luna aprilie a.c. producti
vitatea muncii cunoaște cel mai ri
dicat nivel din istoria uzinei, ca în 
luna mai acest nivel să fie depășit. 
In cifre aceasta reprezintă o depă
șire cu 31,1 la sută față de media 
anului trecut și cu 141,7 la sută mai 
mare decît media anului 1959.

Rezultatele deosebite obținute de 
colectivul de muncă de la> U.C.M. 
Zlatna, nu sînt întâmplătoare. Ele (Continuare în pag. 4-a)

Aspect din sală în timpul desfășurării lucrărilor consfătuirii.

consfătuirii

viitor. Aceste propuneri, apoi au 
fost discutate înir-o ședință cu con
ducerea secției și cu comitetul de sin
dicat de secție. Discuțiile purtate în 
jurul propunerilor au fost rodnice. 
Ținînid seama de importanța mare 
ce o reprezintă nu numai pentru 
secția metalurgică ci și pentru ce- 
lelate secții ale uzinei, și animați de 
dorința de a răapîndi experiența 
înaintată, colectivul de muncă de 
la secția metalurgică cu sprijinul 
ziarului raional „Steaua roșie" a 
lansat o chemare către colectivele 
de muncă ale tuturor secțiilor, avînd 
ca obiectiv descoperirea de noi re
zerve interne în vederea ridicării pe 
o treaptă superioară a productivi
tății muncii.

Așa s-a născut inițiativa: „La 
fiecare loc de muncă, o productivi
tate cît mai înaltă!".

sînt rodul unei susținute munci po
litice, a unei permanente preocupări 
din partea fiecărui comunist, a en
tuziasmului cu care a muncit fie
care muncitor, tehnician și inginer.

Din cele expuse în referat se des
prind căile care au condus la obți
nerea succeselor în ceea ce privește 
creșterea productivități muncii. S-a 
arătat, de pildă, că pe lingă ceilalți 
factori care au avut o influență di
rectă lin ceea ce privește îndeplini
rea acestui important obiectiv, cum 
sînt: folosirea mai bine a tehnicii e- 
xistente, extinderea metodelor de 
muncă avansate, ridicarea califică
rii cadrelor, îmbunătățirea perma
nentă a organizării muncii și ridi
cării pe o treaptă mai înaltă a în
trecerii socialiste, un rol de seamă 
l-a avut progresul tehnic, 
scop au, fost executate, pe 
investiții importante lucrări 
can'izare și automatizare a 
lui de producție. Totodată 
executate lucrări pentru perfecționa
rea procesului tehnologic. S-au 
luat de asemenea măsuri pentru fo
losirea mai justă a mijloacelor de 
producție.

Productivitatea muncii .este influ
ențată și de îmbunătățirea calității 
produselor. Așa de exemplu, la sec
ția metalurgică s-a îmbunătățit în

In acest 
bază de 
de me- 
procesu
ali, fost

- ------ Pe scurt 
din istoricul uzinei
Ar Uzina chimică-metalurgică 

Zlatna a luat ființă în anul 1747.
■A Instalațiile construite între 

anii 1747-1848 sînt complet dis
truse în timpul revoluției din a- 
nul 1848. Ne mai putînd suferi 
mizeria și exploatarea la care 
erau supuși, muncitorii uzinei in
cendiază instalațiile și se alătură 
cetelor de răsculați.

Ar In anul 1850 — adică după 
doi ani de la distrugere — uzina 
se reconstruiește punîndu-se ast
fel temelie uzinei de astăzi.

Ar In 1896 se construiește fur
nalul Piltz, iar cu un an mai târ
ziu este introdus în uzină ilumi
natul electric.

Ar O contribuție de seamă la 
dezvoltarea uzinei o aduce con
struirea liniei ferate înguste în 
anul 1900, care leagă Zlatna de 
Alba lulia.

Ar In 1919, uzina intră în pa
trimoniul statului romîn. Activi
tatea ei continuă însă fără nici un 
fel de investiții din partea statu
lui pînă în 1934.

A Uzina se lărgește între anii 
1935-1936 prin construirea de in
stalații noi. Munca în uzină însă 
se desfășoară la un slab nivel 
tehnic.

A La 11 iunie 1948, în urma 
actului revoluționar al naționali
zării principalelor mijloace de 
producție, bancare și de transport, 
uzina devine bun al întregului 
popor, se dezvoltă rapid și ală
turi de toate celelalte întreprin
deri socialiste din țară înregis
trează, an de an, succese tot mai 
mari în lupta pentru construirea 
socialismului în patria noastră.

In cadrul lucrărilor consfătuirii, 
pe marginea referatelor prezentate, 
au luat cuvîntul un mare număr de 
tovarăși, atît de la U.C.M. Zlatna 
cît și d:n celelalte întreprinderi din 
raion. Și, fiecare din cei ce au dis
cutat au împărtășit din experiența 
muncii colectivului în care lucrează.

Tov. FILIMON VICTOR, maistru 
la U C.M. Zlatna, în discuțiile pur
tate, referindu-se la rolul maistrului 
în producție a arătat printre altele: 
„în ceea ce privește creșterea pro
ductivității muncii un rol deosebit 
de important îl are maistrul, care 
este conducătorul și organizatorul 
direct al procesului de producție. El 
se află tot timpul în mijlocul mun
citorilor, îi îndrumă și îi sprijină 
pentru ca aceștia să-și îndeplinească 
nu numai sarcinile de plan ci și an
gajamentele luate. Maistrul se pre
ocupă în permanență de ridicarea 
calificării muncitorilor la nivelul teh
nicii noi, ajută pe cei rămași în urmă 
să se ridice la nivelul fruntașilor, sti
mulează inițiativa creatoare ce apare 
în procesul de producție, luptă pentru 
aplicarea a tot ce este înaintat în sco
pul creșterii productivității muncii". 
Maistrul — a continuat vorbitorul 
— are un rol deosebit și în ceea ce 
privește întărirea disciplinei în 
muncă, protecția muncii, aplicarea 
în viață a propunerilor făcute de 
muncitori cu ocazia consfătuirilor 
de producție. In secția în care lu
crez — a încheiat tov. Filimon — 
ca urmare a unei permanente preo
cupări pe cele 5 luni ale anului 
1963, productivitatea muncii a cres-

0JWFJ
întrecerea 

in obținerea
Faptul 

nroducție ....... 
fața colectivului de muncitori, ingi
neri și tehnicieni noi sarcini de rea
lizat față de anul trecut, a făcut ca 
preocupările comitetului sindical 
sub conducerea comitetului de pârtie 
pe uzină, încă de la începutul anu
lui să fie îndreptate în spre organi
zarea temein'că și eficientă a între
cerii socialiste —_ pîrghie de bază 
în asigurarea obținerii unor rezul
tate din cele mai bune în producție.

Pornind de la faptul un ele
ment important în asigurarea unei 
bune organizări și desfășurări a în
trecerii socialiste îl constituie sta
bilirea de obiective concrete, comi
tetul sindicatului a acordat o mare 
atenție sprijinirii muncitorilor de 
a-și lua angajamente reale, mobili
zatoare. Pe de altă parte, conduce
rea. tehnico-administrativă a uzi
nei s-a îngrijit ca fiecare secție, e- 
chipă și om să cunoască din vreme 
cifrele de plan, obiectivele principa
le ce le stau în față.

Și întrecerea 
un mare a.vînt. 
pe,lor sindicale
ioc de muncă 
zate adunări și convorbiri în 
s-aiu stabilit căile menite să 
la realizarea sarcinilor, arătîndu-se 
în mod concret ce trebuie să se facă 
pentru creșterea producției și pro
ductivității muncii, pentru îmbună
tățirea calității produselor.

Urmare a acestei preocupări sus
ținute, atît din partea comitetului

socialistă luiat 
In cadrul gra

de la fiecare 
au fost organ i- 

care 
ducă

Evidențiați în li

■'

J1TT MOISE 
secretarul org. de bază P.M.R. 

de ia secția metalurgică

J)in cuvîntul
cut cu 10,5 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului 1962.

Ing. URSU TRAIAN, mecanic șef 
ia U.C.M. Zlatna. „Inițiativa lansa
tă de către secția metalurgică, „La 
fiecare loc de muncă o productivi
tate cît mai înaltă", a fost îmbrăți
șată cu căldură de colectivul secției 
atelier, cu atît mai mult cu cît a- 
portul secției de reparații și întreți
nere are un rol hotărîtor în obține- 
rea unei înalte productivități, de
oarece de calitatea reparațiilor uti
lajelor și agregatelor depinde func
ționarea și realizarea parametrilor 
de încărcare maximi".

Vorbind despre măsurile luate 
după lansarea chemării tov. Ursu 
Traian a spus: „odată cu primirea 

. chemării la întrecere, biroul organi
zației de partid împreună cu comi
tetul sindical de secție și conduce
rea tehnică a secției a analizat po- 
sibditățile de creștere a productivi
tății muncii în cadrul planului de 
reparații al secției noastre. Apoi, 
pentru a veni în mod operativ în 
sprijinul celc-rlalte secții, în rezol
varea problemelor de întreținere și 
reparare, în cadrul secției atelier 
a fost organizat un colectiv format 
din cadre bine pregătite pentru a 
studia stadiul tehnic al agregate
lor".

In continuarea discuțiilor, tov. Ur
su Traian, a vorbit și despre alte 
măsuri care au fost luate și care au



clalistâ
rezultate ime In proMic

le partid, cît și a comitetului de 
rindicat, în cadrul tuturor secțiilor 
lin uzină au fost luate angajamente 
concrete, reale față de posibilități, 
■onfirrnînd hotărîrea colectivelor de 
nuncă de a spori neîncetat pro
tecția. Așa de exemplu, colecti- 
rtrl de muncă de la secția metalur

gică s-a angajat ca în anul 1963, 
>rin depășirea indicelui de utilizare 
a cuptoarelor de topire cu 8 la sută, 
brin reducerea consumurilor speci
fice și prin aplicarea altor măsuri să 
•ealizeze economii la prețul de cost 
te 500.0CKJ lei. La secția chimică prin- 
r-o cît» mai intensivă utilizare 
i capacităților de producție și re
facerea timpilor tnorți să se pro- 
lucă peste plan o cantitate însem- 
’sptă de produse, ceea, ce ar duce 
iault la reducerea prețului de cost.

Odată stabilite și cunoscute an
gajamentele. în întrecere de către 
Colectivele fiecărei secții, se cerea 
desfășurarea în continuare a unei 
luisținute munci politice și. organi
zatorice în vederea îndeplinirii lor 
a tirnoAln acest sens comitetul sin- 
Mcatutar a întreprins o seamă de 
nasuri printre care ridicarea califi
cării muncitorilor și generalizarea ex- 
lerienței înaintate, a inițiativelor 
■a1oroa.se apărute în întrecere. Da
torită acestui fapt la uzina chimico- 
netalurgică Zlatna, în cursul anului 

l "ecut un număr de 70 muncitori au 
ost calificați sau și-au ridicat ca- 
ficarea la» locurile de muncă. In 
ursul acestui an ailți 40 muncitori 
rmează cursurile de calificare. in

ii

a pentru o productivitate înaltă

CIC IOAN 
la atelierul 

atreținere

NEGRINI IOSIF 
electrician la atelierul 

de întreținere

JURJ ALEXANDRU 
șef de echipă 

la secția chimică

irticipanților
bntribuit din plin la creșterea pro- 
uctivității muncii. In trimestrul I 
1 anului 1963, productivitatea num
ii la reparațiile capitale de construc- 
i a fost realizată în proporție de 
12,1 la sută, iar în primele două 
ini ale trimestrului II, productivi- 
itea muncii a crescut cu 2,4 la 
ită. In perioaoda primelor 5 luni 
le anului 1963 colectivul de muncă 

secției atelier din cadrul U.C.M. 
latn.a a realizat economii în valoa- 
• de 122.000 lei la reparațiile ca- 
tale, față de deviz.
„Angajamentul nostru — a spus 
încheiere tov. Ursu Traian — 

;te ca în viitor să sprijinim și 
ai mult secțiile din cadrul uzinei 
împreună să luptăm pentru creș- 

rea continuă a productivități mun- 
i, sarcină deosebit de importantă, 
asată de partid".
împărtășind din experiența pozi- 
/ă cistigată de colectivul de mun- 

în care lucrează, tov. DUMITRU 
IE șeful Depoului de locomotive 
F.R. Teiuș, a arătat că chemarea 
fișată de metalurgiștii de la 
C.M Zlatna, a însuflețit și mai 
uit întregul colectiv de muncă din 
pou, care a răspuns chemării și 
a angajat să lupte pentru ridica- 
h productivității muncii. Rezulta- 
e obținute pînă în prezent — a 
ătat tov. Dumitru Ilie — dovedesc 

angajamentele luate de munci- 
■ii noștrii se îndeplinesc cu cin- 
e. Acest lucru este oglindit de re- 

tr-un ritm viu s-a trecut aici și la 
aplicarea propunerilor de inovații 
sau raționalizări. In perioada care 
a trecut din acest an au fost pre
zentate un număr de 16 inovații 
dintre care 10 au fost aplicate, iar 
alte 6 se află în studiu. Sub condu
cerea comitetului de partid agitația 
politică de masă a avut un rol în
semnat în dezvoltarea și desfășura
rea întrecerii socialiste. Așa bună
oară, în luna februarie din acest an 
s-a observat că la secția metalur
gică mersul reparațiilor curente se 
desfășura încet — necorespuinză- 
tor. Aceasta presupunea _ rămînerea 
în urmă a secției și deci nerealiza- 
rea obiectivelor propuse în întrece
rea socialistă. Astfel stînd lucrurile, 
comitetul de partid a îndrumat co
mitetul sindicatului să se preocuipe 
îndeaproape dc buna organizare și 
permanenta urmărire a felului în 
care se desfășurau aici reparațiile 
la noua linie metalurgică. In aceas
tă acțiune comuniștii Balasfi Iosif, 
Filus Francisc, Nicula NicOlae, 
lancu Dumitru și alții și-au adus 
din plin aportul reușind' ca repara
țiile respective să fie terminate, iar 
planul pe luna martie să fie reali
zat înainte cu 8 zile.

Felul în care s-a desfășurat în
trecerea socialistă în cadrul uzinei 
a demonstrat cu tărie faptul că me
todele folosite au fost din cele mai 
bune și că ele au adus un aport de
osebit Ia realizarea obiectivelor pro
puse, la ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost.

zultatele obținute pînă în prezent. 
Astfel, în luna aprilie, productivita
tea muncii în unitatea noastră a 
crescut în proporție de 105,45 la 
sută față de plan, iar în luna mai a 
fost mai mare cu 8,63 la sută față de 
cea planificată. Avem convingerea—a 
spus vorbitorul — că avînd în per- 
menență sprijinul organizației de 
partid, vom obține rezultate și mai 
frumoase, în ceea ce privește înde
plinirea unui obiectiv de mare im
portanță — productivitatea muncii".

Despre rezultatele deosebite obți
nute în îndeplinirea sarcinilor de 
plan și mai ales în ce privește creș
tet ea productivității muncii au vor
bit și tovarășii GROZA NICOLAE, 
președintele comitetului sindical de 
la I.I.L. „Horia", FOGOROȘY A- 
LEXANDRU, directorul fabricii 
„Ardeleana", ing. DAMIAN IOAN, 
șeful secției Ateliere centrale Alba 
itilia, DĂNEȚ CONSTANTIN, se
cretarul organizației de partid de la 
întreprinderea „Panificație". UI- 
VARI NICOLAE, secretarul organi
zației U.T.M. de la secția Ateliere 
centrale, STOIA IOAN, directorul 
E.M. Zlatna, CERCIU AUREL, di
rector la „Vinalcool" Alba lulia și 
alții care și-au exprimat convinge
rea că împărtășind din experiența 
colectivului de muncă de la U.C.M. 
Zlatna și aplicînd în viață învăță
mintele prețioase ce s-au desprins 
din cadrul consfătuirii, se vor obți
ne noi și importante rezultate în 
ceea ce privește creșterea continuă 
a productivității muncii în întreprin
derile raionului nostru.

I

La îndemnul 
și sfatul maistrului 

In ultimii 2-3 ani, la secția săruri a 
U.C.M. Zlatna, numele tovarășului 
Florea Vaier se face tot mai stărui
tor auzit. Unii din tinerii care lu
crează aici i se adresează tovarășe 
maistru, alții tovarășe secretar...

Dar, nu în felul în care i se a- 
dresează tinerii constă esențialul. 
Important este faptul că tovarășul 
Florea Vaier, tînăr și el ca mulți 
alți munciori din cadrul secției, și-a 
cîștigat încrederea acestora și ca 
maistru si ca secretar al organiza
ției U.T.M. Și, dragostea sa pentru 
oameni. îndemnul sau sfatul său, 
sînt pe zi ce trece tot mai concreti
zate. Mertan Ioan, sfătuit de mai
stru, n-a stat mult pe gînduri cînd a 
venit vorba să-și completeze studiile 
cum n-au stat nici cei 11 tineri din 
cadrul secției care urmează cu re
gularitate cursurile școlii de califi
care pentru operatori chimiȘti. Cîm- 
pean Dumitru, Ursălaș Alexandru și 
alții ținînd seama de indicațiile mai
strului fac ca produsele secției să 
ajungă la beneficiari fără impurități, 
iar ia punerea în funcțiune a noii 
«entrifugi rt-a fost tînăr de la să
ruri care să nu-și aducă aportul.

Sub ochii atenți ai maistrului, ti
nerii au Crescut, și-au sporit price
perea și îndemînarea. Volf Ladislau, 
ca mecanic de întreținere, execută 
lucrări de cea mai bună calitate. 
Lupșan Ștefan este unul din evi- 
dențiații secției prin munca depu
să la dedurizarea apei, iar Cocio- 
bea Ioan, Guș Nicolae, Achim Va
sile și alții, ajutați cu perseverență 
de tînărttl maistru, muncesc cu tot 
mai bune rezultate în întrecerea cu 
metalurgiștii, pentru realizarea unei 
productivități cît mai înalte, pentru 
depășirea planului lună de lună.

Mereu exemplu în muncă, mai- , 
strut Florea Vaier, insuflă fiecărui 
muncitor din secție ceva din felul 
său de a fi, împărtășindu-și totoda
tă cu dragoste și pasiune priceperea 
și experiența.

In încheierea lucrărilor consfă
tuirii a luat cuvînul tovarășul Ște
fan Boureanu, prim-secretar al Co
mitetului raional de partid, care 
după ce a apreciat activitatea rod
nică desfășurată de colectivele de 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
întreprinderile raionului nostru în 
realizarea sarcinilor trasate de Di
rectivele celui de-al III-lea Congres 
al partidului, a dat prețioase indi
cații. Astfel, a arătat complexi
tatea sarcinilor politice și economi
ce care stau în fața partidului în 
actuala etapă a dezvoltării țării 
cere ridicarea la un nivel tot mai 
înalt a muncii organizațiilor de 
partid în domeniul conducerii eco
nomiei.

Una din condițiile principale ale 
conducerii cu succes a economiei o 
constituie cunoașterea temeinică a 
problemelor care se ridică în între
prinderi. Sarcinile conducerii econo
miei pot fi rezolvate cu succes nu
mai dacă organizațiile de partid 
își concentrează eforturile spre ches
tiunile principale, dacă manifestă 
inițiativă, dacă muncesc în perspec
tivă. Organizațiile de partid au da
toria să desfășoare o susținută și 
largă muncă politică pentru ridica
rea productivității muncii, pentru 
progresul tehnic, pentru îmbunătă
țirea calității producției și reducerea 
prețului de cost.

Petru, șef deIN CLIȘEU : La pupitrul de comandă tov. Tomotaș 
echipă la secția metalurgică.

Se toarnă o noua șarja• o1

cu ajutorul căruia 
materia 

tînăr pe 
mereu fără as- 
înțeles. Pare a 
aici se hotă-

O zi obișnuită și totuși aparte de 
altele. Pe poarta uzinei chimico-me- 
talurgice din Zlatna pășesc zeci ele 
invitați. Vin animați de dorința de 
a cunoaște la fața locului realiză
rile harnicilor muinoitori de aici, din 
rîndurile cărora a pornit ca o înflă
cărată chemare inițiativa „La . fie
care loc de muncă o productivitate 
cît mai înaltă".

Urîndu-le bun sosit, muncitorii u- 
"zinei ies în în timpinarea oaspeților 
cu brațele deschise, dar și cu fapte 
din cele mai de seamă. Și cum frun
tași pe uzină sînt cei de la meta
lurgie, autorii valoroasei inițiative, 
să cunoaștem cîțiva dintre ei.

La startul producției, din cabina 
podului rulant, 
se mînuiește cu ușurință 
primă, Ciucur Vasile, un 
care energia îl face 
tîmpăr, zîmbește cu 
zice : Uite! încă de 
răște soarta șarjei.

Si are dreptate în 
țeta .șarjei aici se 
ria primă iese din 
bandă rulantă. Cu 
tatorului cu taerel, 
po-nența șarjei, , 
purtată tot de bandă, materia primă 
ia drumul cuptoarelor să se înfră
țească cu focul.

felul lui. Re- 
pregătește. Mate- 

i buncăre pe o 
1 ajutorul alimen- 
, se dozează com- 
Apoi, în amestec,

0 latură foarte importantă a con
ducerii economiei o constituie răs- 
pîndirea sistematică a experienței 
înaintate, promovarea a tot ce este 
nou și valoros în producție. Aceasta 
presupune ca organizațiile de partid 
să studieze cu atenție tot ce apare 
nou și să desfășoare o neobosită 
muncă pentru ca noul să fie însușit 
cît mai repede posibil de masa lar
gă a muncitorilor. Organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o acti
vitate mai vie pentru descoperirea 
și punerea în valoare a noi rezerve 
interne.

O atenție deosebită trebuie acor
dată creșterii productivității muncii. 
Organizațiile de bază au datoria să 
fructifice învățămintele de la consfă
tuire și să desfășoare o asemenea 
muncă îneît îndeplinirea acestor 
sarcini să devină cauza întregului

La numai cîteva zile după consfătuirea de la U. C. M. Zlatna 
la redacția ziarului a fost primită următoarea telegramă din partea 
colectivului de muncă de aci:

Către redacția ziarului „Steaua roșie" 
Alba lulia

TELEGRAMĂ
Noi muncitorii, inginerii, maiștrii și tehnicienii de ia U.C.M. 

Zlatna, raportăm partidului că sub conducerea comitetului de 
partid din uzină, la 12 iunie am realizat planul producției glo
bale pe semestrul I al anului în curs și am pornit cu forțe spo
rite pentru obținerea de noi succese îa îndeplinirea și depășirea 
planului anual la toțijndicii.

mai 
de

12,6 
de 

în-

La cuptoare ea intră, die aseme
nea pe mîini iscusite. Iată în schimb 
una din cele mai bune echipe. To
varășul Nistor Petru, șeful echipei, 
î.și prezintă ortacii: Zaharie Aurel, 
Cîmpean Luca, Flang Ștefan. Sînt 
dintre cei mai harnici tapitori. Cu 
folii lucrează de multă vreme la cup
toare,. le cunosc cum își cunosc pal
ma șt acest lucru li ajutor cînd este 
vorba să învingă metehnele cuptoa
relor. Dovadă sînt rezultatele obți
nute de ei luni în șir. Pe luna 
au reușit să depășească indicii 
încărcare a cuptoarelor cu 
la sută, consumul specific 
păcură pe tona de șarjă
cărcată l-au rediuis cu 16 la sută, 
iar cu C, 1 la sută au redus prezența 
produsului în zgură. Și oamenii sînt 
pe bună dreptate mîndri de succe
sele lor. Hotărîrea însă li să nu se 
oprească aici.

Dar, fluxul producției nu se în
cheie la cuptoare. Mata obținută 
trece, mai departe. La capătul flu
xului tehnologic, ta post stă comu
nistul Tomotaș Petru cu echipa lui. 
Petric Ștefan, Qlălău Petru, Cără- 
b:ț loan, nțulbucam Nicolae și toți 
ceilalți muncitori din echipă, care 
pe luna mai au realizat o producti
vitate cu 13,2 la sută mai mare de
ed cea planificată și și-au depășit 
planii’ de producție ou. 3,2 la sută, 
încarcă șarja fără timpi mdrți, o 
supraveghează și o încearcă cu a- 
tenție. Apoi o toarnă. Se toarnă o 
nouă șarjă, se înregistrează o nouă 
victorie.

★
In sala cmhului de la U.C.M. 

Zlatna, consfătuirea pe tema „La 
fiecare lcc de muncă, o productivi
tate cît mai înaltă" continuă. Vor
bitorii se perindă unul cîte unul. Ei 
dezbat cu competență noi metode și 
procedee, de sporirea productivități' 
nimicii și sala răsună de aplauze. 
Aplauzele sînt însă și pentru cei ce 
toarnă o nouă șarjă, pentru munci
torii secției metalurgice, care au por
nit valoroasa inițiativă.

IN CLIȘEU : Un grup de parti
cipant! la consfătuire în fața gra
ficului ce oglindește realizările ob
ținute în producție de colectivul de 
ia U.C.M. Zlatna.

colectiv, a fiecărui muncitor, ingi
ner și tehnician din întreprinderile 
raionului.

înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
economice nu poate fi concepută 
fără îmbunătățirea neîncetată a con
trolului de partid asupra conducerii 
tehnico-administrative a întreprin
derilor. Pentru aceasta este nevoie 
ca, sistematic, lună de lună, organi
zațiile de partid, comitetele de sin
dicat, conducerile întreprinderilor 
să analizeze situația îndeplinirii an
gajamentelor, Ittînd măsuri operati
ve acolo unde se constată deficiențe.

Muncind cu tot mai multă răs
pundere, perfecționîndu-și neînce
tat metodele de conducere a econo
miei, organizațiile de partid trebuie 
să-și afducă din plin contribuția la 
sporirea continuă a productivității 
muncii.

%25e2%2596%25a0a1oroa.se
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Urme vechi pe teritoriul țării noastre In strînsâ icgâturâ cu viața
Cele mai vechi dovezi de 

viață omenească pe terito
riul țării; unelte de cultură de 
prund găsite în Valea Dîrjo- 
vuliui, regiunea Argeș.

Cea mai veche localitate 
descoperită pe teritoriul țării: 
Histria (așezare din secolul 
al VlI-lea î.e.n.)

-fc Cel mai însemnat mo
nument antic trofeul lui Tra
ian de la
109 e.n.)

★ Cele 
cuprinsul țării: 
(raionul Turnu-Severin),

Adamclisi (anul

mai vechi sate din 
Govogarva 

., Is- 
veirna’(raionul Baia de Ara
mă), BerzoVia și Ezeri.ș (ra
ionul Reșița), Arginești (ra
ionul Filiași) cu denumir1’ 
dacice sau derivate din lim
ba dacă.

■Ar Cele mai vechi orașe: 
Constanța (Tomis) și Man
galia (Calaitis), cdlonii gre
cești din secolul, al VlI-lea 
î.e.n. Deva (Singidava) și 
Abrud (Abruiitus) din vremea 
dacilor; Cluii (Napoca) și 
Turda (Potaisa) din timpul 
romanilor.

ir Cele mai vechi cetăți e- 
xistente: Cetatea Neamțului 

' (regiunea Suceava), Poenari

(regiunea Argeș), Rîșnov (re
giunea Brașov) toate din se
colul al Xlîl-lea.

ir Cel mai vechi castel : 
Bran (anul 1212).

ir Cel mai vechi 
Mogoșoaia (secolul al 
lea.

ir Cel mai vechi 
Turnul lui Sever de la Turnul 
Severin (secolul al II-lea).

ir Cel mai vechi local de 
școală: curtea bisericii Sf. 
Nicolae din Schitul Brașovului 
(secolul al XV-lea).

★ Cel mai vechii amfitea
tru antic: amfiteatrul roman 
de la Sarmisegetuza (Ulpia 
Traiană) din secolul al II- 
lea.

ir Cel mai vechi teatru din 
epoca modernă: cel de la O- 
ravița_ ( anul 1817), clădit din 
inițiativa și duipă planurile 
arhitectului loan Niuni.

ir Cea mai veche șosea: un 
fragment de șosea romană la 
Celeiu, lingă Corabia (seco
lul al Il-lea).

ir Cel mai vechi; pod de 
șosea existent: cel construit 
în timpul lui Ștefan cel Mare 
peste apa Trotușului, la Bor- 
țzești, în secolul al XV-lea.

(Urmare din pag. l-a) '

palat :
XVII-

oparte la însușirea teoretică a teme
lor din programa de studiu, iar pe 
de altă parte 
portant — la 
celor însușite

— ceea ce este im- 
apjicarea în viață a 
de fiecare cursant.

★
Și la secția Ateliere centrale la 

cercul de studiere a Istoriei P.M.R. 
anul II (propagandist tov. Șerban 
Ioan) a avut loc prima convorbire. 
Discuțiile purtate la temele stabilite 
în programa de studiu ca „Insurec
ția armată de la 23 August 1944",

„Lupta P.C.R. pentru instaurarea u- 
ntti regim democrat-popular" și al
tele au dovedit că tovarășii ce fac 
parte din această formă de învăță- 
mînt stăpînesc cele studiate și au 
reușit în mare parte să analizeze 
cauzele evenimentelor.

Felul cum au analizat problemele 
legate de evenimentele petrecute în 
țara noastră între 6 Martie 1945—39 
Decembrie 1947 oglindește că pro
blemele au fost studiate și înțelese, 
aceasta datorită faptului căci 
cursanții au dovedit preocupare pen
tru studiu.

♦♦

Inițiativa metalurgiștilor se extinde în întreaga uzină
(Urmare din pag. 2-a)

Buna gospodină știe... \
..Să păstreze apa minerală sau S 

orice băutură gazoasă dintr-o sti- ) 
clă începută astupînd bine sticla < 
și așezînd-o cu gîtul în jos.

...să înlăture mirosul de pește ) 
din cratiță sau din tavă fierbînd 
în ele, puțin oțet sau zaț de cafea. (

...să dea un gust mai bun mîn- ) 
cârtirilor adăugîndu-le puțin unt > 
înainte de a le servi. \

,.xe să facă cînd se taie maio- ) 
neza. O stropește imediat cu cîte- > 
va picături de apă rece și maio- ( 
neza se leagă din nou. 1

...să pună în apa în care fierbe ) 
cartofi puțin oțet și 1-2 bucățele < 
de zahăr. Astfel cartofii își păs- ( 
trează culoarea albă, iar la gust ) 
vor fi mult mai buni. (

...să presare un strat de zahăr J 
pe suprafața unui borcan de dul- > 
ceață început. Astfel, dulceața care ? 
a rămas se păstrează mai bine. (

...că berea rămasă pe fundul sti- 5 
clei nu se aruncă. Cu ea se cu- ) 
răță foarte bine obiectele de piele. <

...să pună în rafturile cu rufă- 5 
rie săculețe umplute cu flori de < 
levănțică. Astfel lengeria va avea 
un miros plăcut. J

Țesătură sau cărămidă?
Recent, în U.R.S.S., a fost pusă 

la punct producția unui material 
plastic mai ușor ca aluminiul, mai 
rezistent ca oțelul, și care își păs
trează proprietățile Ia o temperatu
ră de 300 grade, 
sit tot atît de 
țesătură suplă,

E1 poate fi folo- 
biine sub formă de 
cît și sub formă de

cărămidă, la construcția de locuințe 
sau de nave mai mici.

Institutul de cercetări pentru ma
terialele plastice pregătește în pre
zent materii de 20 de ori mai ușoa
re ca apa, suple și rezistente, din 
care se vor confecționa felurite o- 
biecte.

Origina galoșilor
Indienii din

mazon au început să poarte încăl
țăminte de cauciuc cu mult înaintea 
europenilor. Ei și-o confecționau 
foarte simplu — puneau piciorul la 
rădăcina copacului Heve, din care 
se scurgea latexul. Intărindu-se, 
cauciucul lua forma piciorului.

In secolul al XIX-lea, în America 
de Nord au fost aduse primele pe
rechi din această încălțăminte. A-

bazinul fluviului A-

MIRAJ
Schiorii și turiștii care au fost 

iarna asta în Alipi au fost martorii 
unui fenomen extrem de rar pentru 
Europa Centrală și anume mirajul 
în munți. Celor care au avut prile-

Automatul lacului Merzbacher
poalele 
ghețari

In răsăritul Kirghiziei, la 
unuia dintre cei mai mari _ .
din lume, natura a „montat" o con
strucție automată hidrotehnică uni
că, care poate fi invidiată de orice 
specialist cu experiență. Aici, la o 
înălțime de 3.300 metri deasupra ni
velului mării, strălucește oglinda 
lacului Merzbacher, în a cărui i- 
mensă cupă își varsă apa mii de iz
voare ce coboară cu repeziciune 
de pe povîrniș. O singură dată pe 
an, între 25 august și 5 septembrie, 
lacul 
cînd 
unui 
tură.

își deschide „ecluzele", arun- 
surplusul de apă cu ajutorul 
imens „automat" creat de na- 
In grosimea gheții seculare,

apa a săpat un tunel de 15 km, care 
coboară brusc din lacul de acumu
lare în valea dintre stînci. Cînd ar
șița verii unește pragurile de ghea
ță ale tunelului, avalanșa clocoti
toare se prăvălește cu zgomot, a- 
menintînd cu un dezastru iremedia
bil.

Dar în calea stihiei, natura a ri
dicat un monolit de stînci, de care 
se izbește forța monstruoasă a apei. 
Torentul furios și spumegând din a- 
dîncul strîmtorii nu constituie nu
mai o priveliște uluitoare, dar el a- 
duce oamenilor un mare folos: ape
le eliberate de „automatul" lacului 
irigă valea pe o întindere de 50 km.

DESPRE STENOGRAFIE
...Cel mai vechi monument al ste

nografiei, descoperit la Atena, este 
o placă de marmoră pe care sînt 
gravate semne stenografice. El da
tează din anul 350 î.e.n. Stenogra
fia era cunoscută și romanilor din 
antichitate. Plutarc arată că un oa
recare Tiron, secretarul și biograful 
lui Cicero, a învățat arta stenogra
fiei pe cîțiva tineri senatori, care la

5 decembrie anul 63 î.e.n. au scris 
actul de acuzare al lui Caton cel 
mic împotriva lui Catilina.

Pentru prima dată, cuvîntul „ste
nografie" (care în limba greacă în
seamnă „scriere") a fost întrebuin
țat în cartea lui John Willis. „Arta 
de a scrie repede sau stenografia", 
editată la Londra în anul 1610.

m IEILIEIEAÎW BAIRl
Se știe că în sud-estul Asiei ele

fanții nu sînt de loc o raritate. To
tuși', în grădina zoologică din Ran
goon există un elefant care atrage 
necontenit o mare mulțime de vizi
tatori. Spre deosebire de toți cei-

lalți elefanți din lume, 
cenușie, acesta este un 
El are corpul acoperit 
pielea de culoare roz, iar ochii al
baștri.

de culoare 
elefant alb. 
cu păr alb,

cești „galoși" se vindeau cu prețuri 
fabuloase.

Curînd, noua încălțăminte a de
venit la modă. Totuși, exista un in
convenient — piciorul cumpărători
lor nu se potrivea totdeauna cu cel 
al indienilor care făceau galoșii. 
Soluția a fost găsită de un om de 
afaceri, care a trimis 
unde se confecționa 
ele cauciuc, calapoade 
diferite măsuri.

ALPIN

în Brazilia, 
încălțămintea 
de lemn de

jul să admire această minune a na
turii li se părea că munții, înde
părtați la slute de kilometri în jur, 
atârnau de pe cer cu vîrfurile în jos, 
asemenea unor stalactite gigantice. 
Acest mira j a putut fi observat timp 
de cîteva ore.

0 pictoriță de 4 ani
Concursul pentru cea mai bună 

pictură executată de copii, care se 
ține anual în Japonia, a fost câști
gat de data aceasta de Shigeru Ta- 
zawa în vîrstă de numai 4 ani. Ta
bloul cîștigător reprezintă un por
tret în Ulei al tatălui „pictoriței".

mod simțitor calitatea produsului de 
bază în cadrul aceluiași consum de 
manoperă și utilități, ceea ce a con
tribuit la realizarea unei producti
vități sporite și la obținerea în ace
lași timp a unor însemnate beneficii 
suplimentare.

O altă problemă ce a stat în a- 
tenția conducerii administrative a 
uzinei și care contribuie la creșterea 
productivității muncii este organi
zarea producției și a muncii. In a- 
ceastă direcție un rol de seamă îl 
are normarea tehnică. De reținut 
este faptul că la U.C.M. Zlatna ori 
de cîte ori se schimbă condițiile în 
care au fost elaborate normele cu 
motivare tehnică, ele sînt modificate 
și puse în concordanță cu noile con
diții create la fiecare loc de muncă, 
pentru a nu-și pierde caracterul mo
bilizator și folosirea mai eficientă a 
tuturor rezervelor interne.

Din lucrările consfătuirii s-a des
prins că la obținerea acestor reali
zări, colectivul de muncă de la 
U.C.M. Zlatna a simțit din plin a- 
jutorul și îndrumarea permanentă a 
Comitetului raional de partid, ca 
de altfel și a comitetului de partid 
din cadrul uzinei. Exercitînd un 
control permanent și sistematic asu
pra conducerii administrative, comi
tetul de partid a ajutat în mod con
cret conducerea administrativă pen
tru a organiza tot mai judicios pro
cesul de producție.

Exprimînd năzuința întregului co
lectiv de muncă de la U.C.M. Zlat
na, tov. E. Mohai a arătat că mun-

citorii, tehnicienii și inginerii sînt 
hotărîți să muncească tot mai bine- 
pentru a consolida și lărgi realiză
rile obținute pînă în prezent, să dez
volte experiența pozitivă cîștigată, șă 
lupte pentru rezultate și mai fru
moase în ceea ce privește creșterea1 
continuă a productivității muncii, o- 
biectiv de mare însemnătate pus în 
fața oamenilor muncii de cel de-al 
Hl-lea Congres al P.M.R.

In acest scop în perioada trimes
trului III al anului 1963 vor fi luate' 
o seamă de măsuri care cu sigu
ranță, aplicate în viață, vor adăuga 
la succesele obținute pînă în pre
zent altele tot așa de frumoase c>:. 
care întregul colectiv se va mîn-"*i 
idri. Printre măsurile propuse a fi 
realizate se pot aminti:

— punerea în stare de funcționare 
a instalației de uscare;

— terminarea lucrărilor de pre
lungire a depozitului în vederea a- 
sigurării adăpostim materiei prime;

— crearea condițiilor pentru scoa
terea. din funcțiune a unor instalații 
vechi și mărirea capacității de pro
ducție la unele agregate;

— mecanizarea unor lucrări.
Cele de mai sus sînt doar propu

neri. Dar cu siguranță că ele Jar 
prinde viață prin hărnicia^ elanul și 
dragostea cu care muncește colec
tivul de muncă de la U.C.M. Zlatna.

Avînd zi de zi ajutorul și îndru
marea organizației de partid, fiind 
pătrunși de înaltul simț al datoriei 
pentru îndeplinirea sarcinilor încre
dințate. de partid și guvern, munci
torii, inginerii și tehnicienii, între
gul colectiv va munci în așa fel în- 
cît angajamentele luate să devină 
fapte. Și fără îndoială că așa. v.a fi.

Colectiviști în excursie
Duminica trecută, 80 de colecti

viști și colectiviste, fruntași în mun
că pe ogoarele gospodăriei colective 
din Teiuș au plecat cu autobuzele 
I.R.T.A. în excursie prin regiunile 
Hunedoara și Brașov.

Primul popas l-au făcut la gos
podăria colectivă din Cîlnic. 
cursioniștii au fost primiți cu căl
dură de colectiviștii de aici, 
le-au împărtășit din metodele și ex
periența lor în creșterea animalelor, 
sector care constituie pe drept cu- 
vînt mindria acestei gospodării.

In continuare, colectiviștii din Te
iuș au vizitat Sibiul, Dumbrava, 
Muzeul Brukenthal și alte obiective 
din pitorescul oraș transilvănean, 
iar la întoarcere au poposit la 
G.A.S. Apold unde li s-a oferit pri
lejul de a vedea un complex sistem 
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Ex-

care

de automatizare a lucrărilor din sec* 
torul zootehnic.

Excursia a fost bogată în impre
sii, învățăminte și despre cele vă-, 
zuie colectiviștii din Teiuș poves
tesc cu căldură tuturor colectiviști
lor de aici.

★
Tot duminică, au plecat în ex

cursie și un însemnat număr de co
lectiviști din Mihalț. Colectiviștii 
au vizitat Hunedoara, obiectivele in
dustriale de aici, orașul nou și cas
telul Huniazilor.

Coresp. OȚOI ADRIAN
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De la comisia regională de fotbal 
ir lin vederea desfășurării etapei 
doua a „Cupei Eliberării" ediiițtea . ■■ ■ .1963 ultimele trei etape ale campio

natului regional de fotbal se deca
lează cu1 o săptămînă. Etapa ce ur
ma să se desfășoare în 16 iunie se 
va desfășura în z’ua de 23 iiunife.

Etaipa a douia a „Cupei Eliberă
rii" se va desfășura duminică 16 iu
nie 1963 după următorul program:

La Deva : Aurul Brad — Con
structorul! Hunedoara. La Hunedoa
ra : Sebeșul Sebeș — Retezatul Ha
țeg și Minerul Deva — Minerul A- 
nlinoasai. La Siimer'a: Aurul Cer- 
tej — Vidra Orăștie. C.F.R. Teiuș, 
stă.

★ Finala campionatului regional 
de fotbal la juniori se va desfășura 
duminică 16 iunie a.c. la Deva în
tre Aurul Brad — Victoria Călan.

In vederea asigurării unei 
continuități în pregătirea echipe
lor, Comisia regională de fotbal 
programează pentru duminică 16 
iunie următoarele meciuri amicale. 
La Alba Iulia: Dacia Alba — C.F.R. 
Teiuș; La Simeria: C.F.R. Simeria

— Siderurgistul Hunedoara; La O- 
răștie: Dacia Orăștie — Victoria 
Călan; La Teliuc : Minerul Teliiuc
— Minerul Ghelar; La Petroșani : 
Știința Petroșani — Jiul II Petrila; 
La Lonea : Parîngul Lonea — Mi
nerul Vulcan.

Coop. «PROGRESUL" 
ALBA IULIA

00 g o o o8 o o o o o

§ FACE CUNOSCUT: 
fi că la secția de blănărie și 
H coj ocărie din str. Leonte Fi- 
U lipescu nr. J 2, execută tot 
rt felul de confecții și repa- 
s rații cu materialul coopera- 
Q tivei și al clientului.
Q La fel, prin secțiile de co
rt mandă și reparații încălțăminte 
S execută tot felul de încălță- 
0 minte după gustul și cererea 
Q clientului.
z* caso cooooocoie

g O. C. L. COMERȚ-MIXT | 
din Alba Iulia

OFERĂ

| prin magazinele de încălță- g 
g minte din Alba Iulia și Zlatna g

H — Sandale femei, copii și g 
bărbați cu fețe pînză g 

g — Sandale perforate și g 
H cu berete

Sînt durabile, elegante g
ifliiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM^

COOPERATIVELE DE CONSUM 
din raionul Alba

= vă oferă un bogat sortiment de : =

f țesături de lină
= țesături de bumbad ==
§ țesături de mătase g
= tricotaje §
= confecții pentru bărbați, IF
= femei și copii =
f încălțăminte și produse =
= alimentare f
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