
La începutul celui de-al doilea semestru
Cu puține zile în urmă majoritatea 

colectivelor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile raionu
lui nostru au pășit pragul celei de 
a doua jumătăți a anului. Pline de 
mîndrie ele au raportat partidului 
și guvernului că sub directa con
ducere a organizațiilor de bază au 
muncit cu însuflețire, au folosit tot 
mai larg rezervele interne ale fie
cărui loc de muncă reușind să în
cheie primul semestru al acestui an 
cu o depășire a sarcinilor globale 
de plan de 8,1 la sută, productivita
tea muncii crescînd în acest timp 
în mod considerabil. La aceste 
rezultate se adaugă realizarea 
unui volum sporit de economii 
și continua îmbunătățire a calității 
produselor. Demn de remarcat este 
faptul că aproape toate întreprin
derile industriei socialiste ale raio
nului și-au depășit sarcinile de plan 
pe primul semestru.

Mobilizate de organizațiile de 
partid, colectivele de muncă din 
multe întreprinderi, încheind primui 
semestru al acestui an, au ra
portat că succesele înregistrate 
sînt într-un ritm tot mai as
cendent. Harnicii muncitori, in
gineri și tehnicieni de la 
U.C.M. Zlatna au raportat că și-au 
îndeplinit sarcinile de plan încă la 12 
iunie, cei de la Iprodcoop Alba Iu
lia cu o lună înainte de sfîrșitul 
primului semestru. La A.C.R. Alba 
lulia s-a realizat în cursul lunii iu
nie o producție ridicată înregistrîn- 
du-se o depășire a sarcinii de plan 
la producția marfă de 22,4 și a pro
ductivității muncii de 9,4 ia sută. 
De asemenea la Secția L 11, planul 
producției pe primul semestru a 
fost depășit cu 4,86 la sută, îmbu- 
nătățindu-se cu 10 la sută indicele 
de calitate față de plan. Printr-o 
permanentă grijă față de folosirea 
materialelor, muncitorii de aici au 
regenerat peste 14 tone diferit ma
terial mărunt de cale contribuind 
astfel la reducerea prețului de cost 
al lucrărilor.

Toate acestea ca și rezulta
tele obținute pe ansamblul indus
triei raionului se datoresc faptului 
că avînd sprijinul organizațiilor de 
partid, comitetele de sindicat au 
organizat mai temeinic întrecerea 
socialistă, mobilizînd mase tot mai 
largi de oameni ai muncii să-și tra
ducă în viață angajamentele, să 
lupte cu tot mai mult entuziasm spre 
a depăși aceste angajamente.

De asemenea trebuie relevat cu 
o deosebită satisfacție faptul că în 
dorința fierbinte de a-și aduce o 
contribuție tot mai mare la realiza
rea sarcinilor economice trasate 
de partid, din mijlocul maselor au 
îzvorît inițiative valoroase cum a 
fost cea a metalurgiștilor de la 
U.C.M. Zlatna de a realiza o pro
ductivitate sporită la fiecare loc de 
muncă, inițiativă preluată și de alte 
colective de muncă din raion. Ex
tinderea în continuare la fiecare 
loc de muncă a acestei inițiative 
trebuie să constituie o sarcină ma

Planul de investiții 
trebuie întocmai îndeplinit

An de an, statul nostru demo
crat-popular acordă sume tot mai 
mari pentru dezvoltarea economică 
și culturală a orașelor și satelor 
patriei. Pe locuri virane apar ca 
peste noapte uzine noi și fabrici mă
rețe, instituții culturale, locuințe 
confortabile pentru cei ce muncesc. 
Toate acestea vin și întregesc în 
mod tot mai unitar tabloul de per
spectivă al drumului nostru spre 
desăvîrșirea construcției socialiste 
în patria noastră.

Raionul nostru, în continuă dez
voltare economică și culturală, are 
prevăzut și el pentru acest an din 
fondul de investiții, mari sume de 
bani, destinate, fie construcțiilor de 
noi obiective industriale și sporirii 
capacității de producție a celor e- 
xistente, fie ridicării de noi blocuri 
pentru locuințe, școli și alte con
strucții și lucrări social-culturale. 
Așa de pildă. Ia U.C.M. Zlatna se 
va schimba linia de alimentare cu 
combustibil, s-au acordat fonduri 
de investiții pentru construcția a 
încă două blocuri de locuințe la 
Alba Iulia și două la Zlatna, intro
ducerea apei potabile și industriale 
la fabrica „Ardeleana" din Alba 
iulia, introducerea de utilaje moder
ne, de înaltă productivitate la 
1.1. L. „Horia" Alba Iulia, între
prinderea de Panificație, etc.

In multe din unitățile de mai sus, 
conducerile administrative s-au pre

joră atît a comitetelor de sin
dicat pît și a conducerilor adminis
trative și în primul rînd a organi
zațiilor de partid.

Rezultatele primului semestru nu 
pot decît să ne bucure și în același 
timp să ne mobilizeze și mai mult 
spre noi înfăptuiri. Bază pentru a- 
ceasta avem. Aveam suficiente forțe 
și rezerve interne ce vor trebui folo
site cu jnai multă chibzuință. In mod 
special se impune a fi luate măsuri 
energice pentru lichidarea unor 
lipsuri care mai există atît în ce 
privește realizarea planului de pro
ducție, cît și în organizarea și des
fășurarea întrecerii socialiste. La 
șantierul T.R.C.H. din Alba lulia 
sarcina de plan pe primul semestru 
n-a fost realizată decît în proporție 
de peste 70 la sută în timp ce pro
ductivitatea pe 5 luni este de abia 62 
la sută. Pe loturile șantierului se 
lucrează încă cu întreruperi din 
cauza lipsei unor materiale, între
cerea socialistă este slab organi
zată, angajamentele nu sînt urmă
rite spre a fi înfăptuite. De aseme
nea trebuie acordată mai multă a- 
tenție sporirii productivității muncii 
și la cooperativa „Progresul" Alba 
iulia, la cooperativa meșteșugăreas
că din Teiuș, la sectorul ceramic al 
I.I.L. „Horia" din Sîntimbru, etc.

In bătălia pentru succese tot mai 
mari în cursul celui de al Il-lea se
mestru, trebuie acordată întreaga 
atenție problemelor de care depin
de înfăptuirea angajamentelor în 
întrecere, depășirii acestora. Ast
fel extinderea procedeelor noi, a 
micii mecanizări, dezvoltarea preo
cupării pentru inovații și inovatori 
sînt probleme cheie ce trebuie să 
stea permanent în atenția condu
cerilor tehnico-administrative, a or
ganizațiilor de partid și a comitete
lor de sindicat. In cadrul întreprin
derilor au fost formate colective 
pentru descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne. Acestea însă 
nu-și trăiesc peste tot viața, ceea 
ce impune luarea de măsuri pentru 
reactivizarea lor atît din partea co
mitetelor de sindicat cît și din par
tea consiliului sindical raional. Se 
cere apoi mai multă atenție pentru 
înfăptuirea planurilor de măsuri 
tehnico-organizatorice. In unele u- 
nități ca I.I.L. „Horia" Alba Iulia 
și altele s-au prevăzut măsuri deo
sebit de valoroase, dar ele nu sînt 
traduse în mod sistematic în viață, 
fapt ce provoacă greutăți în desfă
șurarea muncii.

Am pășit pragul unui nou semes
tru cu o puternică bază pentru 
noi înfăptuiri. Să desfășurăm cu 
toată hotărîrea o muncă însuflețită 
pentru noi realizări în întîmpinarea 
zilei de 23 August, mobilizînd toate 
colectivele de muncă la lupta pen
tru creșterea producției și producti
vității muncii, pentru reducerea pre
țului de cost și continua îmbunătă
țire a produselor — sarcini de o 
deosebită importanță pentru conti
nua dezvoltare a economiei noastre 
naționale.

ocupat cu răspundere de realizarea 
obiectivelor stabilite, străduindu-se 
să respecte termenul de dare în 
folosință deoarece toate înfăptuirile 
din planul de investiții contribuie 
in cele mai multe cazuri la crește
rea considerabilă a producției și 
productivității muncii, la reducerea 
prețului de cost și realizarea unei 
calități tot mai înalte. Intrarea în 
funcție, în următoarele zile, a noii 
linii de alimentare cu combustibil 
la U.C.M. Zlatna, va contribui la 
reducerea considerabilă a prețului 
de cost și la îmbunătățirea calității 
produselor. De asemenea la G.A.S. 
Alba Iulia s-a realizat cu mult îna
inte plantarea a 20 ha cu vie ce 
trebuia terminată la toamnă, iar 
la Depoul C.F.R. Teiuș și U.C.M. 
Zlatna numeroase secții au fost 
dotate cu utilaj nou, menit să ducă 
ia sporirea producției, la îmbunătă
țirea calității muncii.

Analizînd însă situația realiză
rilor, trebuie să arătăm că fondurile 
de investiții nu sînt folosite la nive
lul prevederilor. Pînă la data de 30 
iunie din sarcina valorică planifi
cată pe raion nu s-a realizat decît 
62 la sută. Această cifră dovedește 
fără putință de comentarii că nu 
peste tot există interes suficient, nu 
sînt studiate posibilitățile ca obiec
tivele propuse să fie îndeplinite 
„uitîndu-se" că planul de investiții
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A începui secerișul

Nici o zi pierdută, nici un bob risipit!

I
Pe ogoarele raionului npstru a 2 
început să se desfășoare una ( 
dintre cele mai importante cam- S 
panii agricole ale anului — cam- ) 
par.ia de strîngere a recoltei de < 
păioase. Ca urmare a aplicării pe ! 
scară tot mai largă a științei a- ? 
gricole, în acest an recoltele sînt ț 
sporite față de alți ani. Acest lu- S 
cru trebuie să ne mobilizeze și / 
mai mult spre a porni cu toate < 
forțele și a folosi fiecare clipă ( 
prielnică la strînsul recoltei ast- ) 
f-1 ca nici un bob din pîinea po- i 
pj.'tlui muncitor să nu se piardă, s 
Dată fiind căldura excesivă, pe- ) 
rioada dc pîrgă a grîului este ț 
t foarte scurtă. De aceea, spre a \ 
( evita pierderile de recoltă este ne- ) 
> cesar să nu se aștepte numai re- ' 
? coltatul cu combinele ci să se mo- ( 
( bilizeze toți colectiviștii la sece- > 
' rat. Este nevoie de asemenea ca ’ 

( în scopul grăbirii recoltatului să < 
> se folosească echipele de cosași, : 
? Deosebit de important este apoi > 
( ca acolo unde nu se seceră cu corn- ( 
> bina, snopii să fie transportați la S 
? arie și să înceapă treierișul. Con-) 
( silîile de conducere ale gospodă- ( 
ț riiior colective trebuie să ia mă- ) 
? suri pentru efectuarea arăturilor ) 
( adinei de vară pe toate suprafe- < 
1 (ele ae pe care s-a strîns recolta, s 
) Pentru a speri producția de fura- ) 
( je gospodăriile colective trebuie ? 
S să însămințeze cît mai mult po- ( 
) rumb furajer în miriști. S
( Mecanizatori și colectiviști! Pă- ? 
\ șiți cu toate forțele la strîngerea ( 
) recoltei! ’

Mari suprafețe
In gospodăriile agricole de stat 

din raionul nostru acțiunea de re
coltare a orzului se desfășoară din 
plin. Cu mijloace mecanizate, bine 
puse la punct, harnicii mecanizatori 
au reușit ca numai în cîteva zile să 
recolteze însemnate suprafețe de pă
ioase. De exemplu, la gospodăria a- 
gricolă de stat din Oarda de Jos 
pînă la data de 8 iulie au și fost 
recoltate 85 ha din cele 100 ha cul
tivate cu orz de toamnă, iar Ia gos
podăria agricolă de stat din Galda 

este o parte componentă a planului 
economic general al unității respec
tive. Este un fapt pozitiv că la ex
ploatarea minieră Zlatna planul de 
investiții a fost realizat în propor
ție de 114 la sută, dar nu constitu
ie de loc un punct de laudă faptul că 
nu au fost terminate și date în fo
losință în termen obiectivele stabi
lite atacîndu-se alte lucrări la care 
nici nu era deschisă finanțarea. Așa 
se explică de ce din cele 12 obiec
tive ce trebuiau să intre în folosin
ță la 30 iunie numai 5 au fost pre
date. O astfel de lipsă nu e cîtuși

Ing. ROMAN NICOLAE 
Banca de investiții Alba Iulia
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Recoltatul orzului la G.A.S. Oarda de Jos.

Din prima zi rezultate frumoase
Prima zi de seceriș a fost aștep

tată de colectiviștii din Ciugud cu 
deosebit interes. De îndată ce in
ginerul agronom al gospodăriei 
tov. Cîrnaț Nicolae a stabilit că 
grîul în unele tarlale a dat în pîrgă, 
harnicii colectiviști au și ieșit la 
seceriș. Astfel în prima zi brigăzile 
a Il-a și a IlI-a conduse de tova
rășii Stanciu Puiu Nicolae și Stan- 
ciu Laurean au recoltat aproape 20 

de orz recoltate
de Jos, tot pînă la această dată au 
fost recoltate peste 120 ha.

Ritmul însuflețit cu care se des
fășoară recoltarea, dovedește preo
cuparea pe care o au toți iucrătorii 
din aceste unități pentru strîngerea 
la timp si fără pierderi a recoltelor 
de cereale.

Odată cu recoltarea cerealelor a 
fost organizată și acțiunea de 
strîngere a paielor cu ajutorul ma
șinilor de balotat. Pe măsură ce 
terenurile sînt eliberate, se va trece
imediat la executarea arăturilor și la 
tasămînțarea unor suprafețe sporite 
cu porumb furajer și alte plante de 
nutreț.

Să fie lichidată rămînerea în urmă
Lanurile întinse de păioase și 

mai ales cele cu orz de toamnă s-au 
pîrguit și în raionul nostru. Multe 
gospodării colective ca cele din 
Vințul de Jos, Alba Iulia, Galda de 
Jos, Galtiu și altele au început în
că din săptămîna trecută recoltarea 
orzului. Cu toate acestea însă, tre
buie arătat că ritmul în care se 
desfășoară acțiunea de recoltare a 

ha semănate cu grîu. De asemenea 
aici s-a început și seceratul secarei. 
Brigada condusă de tov. Muntean 
Nicolae a strîns recolta de secară 
de pe o însemnată suprafață.

De ieri s-a început seceratul și 
cu combinele. Munca se desfășoară 
cti spor. Prin hărnicia mecanizato
rilor și a colectiviștilor recoltatul 
sg va termina în acest an într-un 
timp record.

De zor la recoltarea griului
Membrii gospodăriei agricole co

lective din Teiuș folosesc din plin 
toate forțele Ia strîngerea recoltei 
frumoase de grîu din acest an. Ți- 
nînd cont de faptul că recoltarea 
în pîrgă ferește gospodăria de pier
deri, colectiviștii au început seceri
șul. Pentru a executa această lu
crare într-un timp cît mai scurt ei 
folosesc Ia recoltat atît combinele 
S.M.T.-ului, cît și forțele proprii din 
cadrul gospodăriei. Astfel fiind, 
pînă în prezent ei au recoltat a- 
proape 20 ha însămînțate cu grîu 
și peste 10 ha semănate cu orz. Pe 
măsură ce grîul va da în pîrgă co
lectiviștii vor spori forțele proprii la 
recoltat folosind în acest scop șî 
echipele de cosași.

orzului este sub posibilități. Nu
mai așa se explică faptul că pînă 
la data de 10 iulie în multe locuri 
s-au recoltat încă suprafețe foarte 
mici de orz. De exemplu, Ia gospo
dăria colectivă din Vințul de Jos 
s-au recoltat abia 2 ha, Ia Galtiu 4 
ha și Alba Iulia 7 ha.

Tinînd seama de faptul că orice 
întîrziere la strînsul cerealelor duce 
Ia mari pierderi din recoltă și aglo
merează alte lucrări importante, 
este necesar ca în timpul cel mai 
scurt să fie luate măsurile cele mai 
corespunzătoare de către consiliile 
de conducere ale gospodăriilor co
lective și sprijiniți de către mecani
zatorii S.M.T. colectiviștii să trea
că cu forțe sporite la recoltarea pă- 
ioaselor intrate în pîrgă, folosind 
din plin fiecare clipă bună de lu
cru.

Grădina de flori a gospodăriei 
agricole colective din Teiuș con
stituie, pe bună dreptate, mîndria 
colectiviștilor de aici. Și aceasta 
din două motive: este frumoasă 
și le aduce mari venituri. IN 
CLIȘEU : Aspect din grădina de 
flori a teiușenilor.



Din scrisorile sosite la redacție
Creșterea productivității muncii in atenția noastră

îndrumat de organizația de 
partid și avînd un prețios sprijin 
din partea comitetului de sindicat, 
colectivul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la moara „Nicolae 
cescu" din Alba Iulia a pornit, 
de la începutul anului, o luptă 
ținută pentru realizarea unei 
ductivilăți sporite.

In acest sens, pe baza sarcinilor 
ce ne reveneau și a propunerilor 
făcute de muncitorii noștrii cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan, am 
întocmit un plan concret de măsuri 
tehnico-organizatorice. Ca obiecti
ve principale ne-am prevăzut prin
tre altele folosirea tuturor mașini
lor la capacitatea lor reală, aplica
rea unui nou sistem de rifluire la 
valțuri și mărirea turației la sitele 
plane. Ne-am prevăzut de aseme
nea adaptarea de țesături de măta
se coresounzătoare diagramei și 
fluxului tehnologic, folosirea de re
țete diferențiate pentru tratarea WL 
drotermică a calității grînelor so
site spre măcinare și ridicarea per
manentă a nivelului profesional al 
muncitorilor.

Odată întocmit planul, acesta a 
fost dezbătut într-una din ședințele 
de producție. Apoi mobilizați de or
ganizația de partid și avînd în față 
mereu viu exemplul comuniștilor, 
toți muncitorii morii au pornit o 
muncă însuflețită pentru realizarea 
obiectivelor fixate, menite să ie 
facă munca mai spornică. Și mun
ca lor a dat roade. Productivitatea 
muncii a crescut 
planificată pe primul semestru 
anului în curs cu 4,39

Băl- 
încă 
sus- 
pro-

față de sarcina 
al 

la sută, iar

față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut cu 11,17 la sută.

Rezultatele obținute sînt de natură 
să ne bucure. Aceasta însă nu în
seamnă că am epuizat toate rezer
vele de care dispunem pentru a ri
dica productivitatea muncii pe trep
te și mai înalte. Am îmbrățișat cu 
căldură inițiativa colectivului de 
muncă de la U.C.M. Zlatna „La fie
care loc de muncă o productivitate cît 
mai înalță" și o urmăm și în prezent. 
Sprijinit de organizația noastră de 
partid, un colectiv de tehnicieni și 
ingineri a studiat posibilitățile de 
lărgire a capacității de producție a 
morii și a întocmit o documentație 
pentru folosirea rezervelor desco
perite. In acest scop s-au făcut pro
puneri ca: mărirea forței la secția 
valțuri și a vitezei periferice a agre
gatelor principale, redistribuirea su
prafeței de cernere la mașinile de 
gris și site plane, îmbunătățirea 
fluxului tehnologic prin redistribui
rea mai justă a materiei de fabrica
ție ne agregate.

Bine documentate propunerile ne- 
au fost acceptate și în prezent am 
trecut la punerea lor în practică. Ce 
vom realiza prin aceasta? Capaci
tatea de producție a morii va crește 
cu 20 la sută, iar productivitatea 
muncii va spori cu 12 la sută. Vom 
adăuga deci rezultatelor obținute 
pînă acum altele noi, răspunzînd 
astfel cu cinste sarcinii trasate de 
partid de a da mereu oamenilor 
muncii produse mai multe și de cea 
mai bună calitate.

BALOGH IOSIF 
inginer-șef — moara „N. Bălcescu" 

Alba Iulia

Inițiativa muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor de la U.C.M. 
Zlatna „La fiecare loc de muncă o 
productivitate cît mai înaltă" a gă
sit ecou și în rîndurile membrilor 
brigăzii artistice de agitație de aici 
care, prin programele prezentate, o 
susțin și o popularizează. In clișeu: 
Brigada artistică de agitație prezin
tă programul „Uzina Zlatna luptă 
pentru productivitate și calitate".

SURP R I Z A...
rămîne înDuminica trecută va 

inimile ordenilor ca o zi însemnată. 
Colectiviștii prezenți în sala cămi
nului cultural din Oarda de Jos au 
trăit odată cu concurenții prezenți 
pe scenă, emoțiile concursului „Ci
ne știe cîștigă".

Afișul care anunța concursul, li
pit pe gardul căminului cultural, 
sclipea în lumini multicolore.

Un bătrînel chipeș, cu barba co
lilie, sprijinindu-se într-o cîrjă no-

duroasă și ținînd de mînă un băiat de 
vreo 9-16 ani, cu obrajii rumeniți de 
arșiță, se opri în dreptul afișului.

— Ei! ce zici Nicule, ce scrie pe 
foaia asta?

— E anunțat concursul „Cine 
știe cîștigă" bunicule.

— Nu mai spune nepoate!? 
ce va să zică concursul ăsta?

Am auzit la radio de asemenea
ALEXANDRU MANOILĂ

Calitatea liniei, obiectiv
Colectivul de muncitori din ca

drul Secției L. 11 C.F.R. Alba Iulia 
obține pe zi ce trece rezultate tot 
mrai frumoase în ceea ce privește 
calitatea liniei. Așa, de pildă, în ur-. 
ma măsurătorilor efectuate cu 
gonul de măsurat, în luna iunie 
totalul de 116 km măsurați, __
km au fost găsiți foarte buni, iar 
7 km buni.

va- 
din
109

km buni.
Făcînd o comparație cu măsură-

principal în întrecere
toarea precedentă, rezultă că s-a 
obținut o creștere de 17 la sută a 
calității liniei. Aceasta se datorește 
bunei organizări a muncii, aprovi
zionării cu materiale la locul de 
muncă, îmbunătățirii micii mecani
zări și antrenării marii majorități a 
muncitorilor în întrecerea socialistă 
obiectivul principal fiind calitatea 
liniei.

COLOME I IO AN

om așteptat cu nerăbdare

vreme bună sau rea, tova
rășul Dăian Ioan face zilnic în
conjurul Miceștiului. Trece de la 
casă la casă. Și nu-i mirare de-1

întîlnești odată în „Zăvoi", odată 
în „Groape" sau pe „Ulița mare". 
Nu! căci zilnic peste tot este aș
teptat cu nerăbdare.

Colectiviștii îi ies în întîmpinare 
și-l întreabă: proaspete nea Dă- 
iene? Întreabă oamenii de ziarele 
sau publicațiile abonate, de pro
gramul de radio sau... mai ști, de 
o scrisoare așteptată. Și agentul 
poștal Dăian loan le răspunde tu
turor prompt și cu bunăvoință. Nu 
lasă lucru de pe o zi pe alta. Stră
bate satul în lung și-n lat, îm
parte zilnic aproape 600 de ziare 
și reviste, căci zice el — colecti
viștii, oameni noi ai satelor noas
tre, vor să fie la zi cu evenimen
tele.

Pentru strădania sa, colectiviștii 
îl prețuiesc și-s mîndri 
știi Dăian loan este 
fanionului de evidențiat 
și al medaliei „Pentru 
osebite în difuzarea presei.

IRIMIE NICOLAE

Vom avea o școală nouă
Colectiviștii din Cricău au hotă

rî! să clădească pentru fiii lor o 
școală nouă și frumoasă cu 8 săli 
de clasă. In acest scop, ei au înce
put săparea fundației noului local 
încă cu cîteva săptămîni în urmă.

Duminica trecută, pe șantierul din 
mijlocul satului hărnicia colectiviș
tilor din Cricău și-a spus din nou 
cuvîntul. Aproape 100 de colecti- 
viști au luat parte Ia muncă patrio
tică. Și alături de tovarășii Mădă- 
raș loan, Vlad Cornel și Prunar 
Petru, oameni mai în vîrstă, tinerii 
Roșu Nicolae, Popa I. loan, Bim- 
bea Nicolae, Jurju Aurel și alții 
au muncit cu multă rîvnă pentru 
terminarea săpăturilor, urmînd ca 
în zilele următoare să se toarne 
fundația noului local de școală.

COMANICI ANA

*u>

că tovară- 
deținătorul 
în muncă 
merite de-

CUM N-AR TREBUI SĂ FIE!
In clișee de ia stînga la dreapta:

Curtea căminului cultural din 
Ighiti năpădită de bălării, iar po- 
picăria, ridicată în roșu cu ani în 
urmă lăsată în părăsire.

In plin centru al 
Iulia cărucioare cu 
aici e locul acestor 
varăși de la I.G.O.?

Așa numitul parc 
din Șard, în prezent 
rii. Împrejmuirea este stricată, iar... 
florile înăbușite de buruieni. Dece-i 
așa și nu altfel?

Imaginile de mai sus au fost lua
te la sesizările corespondenților din 
așezările respective.

0 cerere și un... vino mîine
Ajuns în preajma anilor de pen

sie, am început să-mi întocmesc do
sarul. Și. cum îmi lipsea o adeve
rință pentru timpul muncit la Fa
brica de produse ceramice „Sîntim- 
bru“ m-am adresat conducerii în
treprinderii de industrie locală „Ho
ria" cu rugămintea de a-mi elibera 
adeverința de trebuință.

La prima cerere, trimisă, cu 3 
luni în urmă, n-am primit nici un 
răspuns. Nu m-am descurajat însă. 
La 4 iunie am înaintat alta. Dar, 
spre regretul meu și aceasta a avut 
aceeași soartă.

Față de această situație, stau șî 
mă întreb: unde mi șe vor fi împot
molit cererile? 
za de nu mi 
solicitată?

Sau, care să fie cau
se trimite adeverința

orașului Alba 
gunoi! Oare 
cărucioare to-

al pionierilor 
este dat uită-

(Continuare în pag. 4-a)

POTOAPEA IOAN

N. R. Cercetînd cazul relatat de 
tovarășul Potoapea loan din Galda 
de Jos, am constatat că sesizarea 
sa este justă și că tov. Albu Gheor- 
ghe, responsabil de cadre la I.I.L. 
„Horia" are concepții curioase în 
ce privește rezolvarea cererilor oa
menilor muncii. Să mai aștepte — 
ne-a spus cu seninătate tov. Albu 
Gheorghe. Dar, cine-i dă dreptul 
oare să gîndească și să se exprime 
astfel?

Căutînd forme noi, care să apro
pie cît mai mult activitatea cultu- 
ral-educativă de locul de muncă al 
colectiviștilor, activiștii culturali 
din Cistei, îndrumați de organiza
ția de partid au promovat cu bune 
rezultate o inițiativă valoroasă. La 
începutul primăverii, cînd munca 
colectiviștilor a prins să se desfă
șoare mai intens în cîmp, aceștia, 
au hotărît ca în fiecare brigadă de 
producție din cadrul gospodăriei 
colective să desfășoare o vie activi
tate culturăl-educativă. Și bine pre
gătiți pentru aceasta, colectiviștii și 
activiștii culturali au pornit la lu
cru.

★
Colectiviștii din brigada comunis

tului loan Dobîrtă, sau grăncenii 
cum li se spune în sat, sînt cunos- 
cuți ca oameni harnici și pricepuți. 
S-au situat întotdeauna în fruntea 
tuturor lucrărilor ce s-au desfășurat 
în colectivă, iar pe la începutul a- 
cestei primăveri, cunoscînd planul 
căminului cultural, au pornit să 
cucerească locul de fruntași și în 
activitatea culturală.

Harnicii colectiviști, și-au înce
put activitatea întîi în cercul de 
citit. Aici se făceau recenzii, se ci
tea presa în grup, se citeau broșuri 
care vorbeau despre cele mai îna
intate metode agrotehnice. Dar. 
ce-i drept, grupul era restrîns. Trep
tat însă, numărul celor prezenți la 
cerc a sporit, ajungînd în scurt timp 
la peste patruzeci.

IN FIECARE BRIGADĂ DIN G. A .C.

Activitate culturală Intensă
A început apoi campania agrico

lă de primăvară. La locul de muncă 
al colectiviștilor din brigada I-a, 
cu sprijinul activiștilor căminului 
au prins a se organiza acțiuni cul
tural educative, interesante și atrac
tive. S-au organizat cu regularita
te informări politice, discuții des
pre gri ja pentru avutul obștesc, des
pre atitudinea socialistă față de 

INIȚIATIVA COLECTIVIȘTILOR DIN BRIGADA l-a G. A. C. CISTEI

muncă. Și aceste forme de activi
tate culturală au fost mult îndrăgite 
de colectiviști, fapt care a făcut ca 
în fiecare zi să fie cu toții prezenți 
la' munca cîmpului.

Intr-una din zile, în mijlocul co
lectiviștilor din brigada l-a s-a năs
cut o idee. Să înjghebeze o forma
ție artistică cu care să prezinte 
programe în fața tuturor colectiviș
tilor din sat.

— Ideea nu-i rea tu Letiție — îi 
spuse colectivista Avram Maria, 
Letiției Man. La-s să vadă colecti
viștii din celelalte brigăzi de ce sîn- 

tem în stare noi grăncenii. Să știe 
că nici la lucru nu ne lăsăm, dar 
nici la cîntec.

După numai cîteva zile colectiviș
tii din brigada I-a și-au transpus 
în fapte ideea. Au pus în scenă cu 
ajutorul tovarășului Totoian Simion 
din colectivul de muncă al căminu
lui cultural un program de brigadă 
cu tema „înflorește satul nostru".

Apoi, seară de seară au venit la re
petiții. Iar cînd s-au simțit pe de
plin pregătiți au ieșit pe scenă, de 
față fiind, mînați de curiozitate, 
toți colectiviștii din sat.

La ridicarea cortinei, colectivista 
Cercușer Gheorghina recită cu glas 
răspicat:

Frunzuliță foi de tei 
Pleacă veste din Cistei
Că a lor gospodărie 
Cu avînt și hărnicie, 
Raionul de bună seamă 
La întrecere îl cheamă, 
Prin scrisoare și prin fapte 
Și-om munci unul cît șapte...

In sală răsunară ropote de aplau
ze. Fiecare colectivist se simțea 
mîndru știind că gospodăria lor a 
chemat la întrecere toate gospodă
riile colective din raion. Programul 
a continuat apoi la fel de însufleți- 
tor prin faptele și realizările aduse 
cu gust artistic în fața spectatori
lor.

Reușita grăncenilor a ambiționat 
și pe ceilalți colectiviști, exemplul 
lor fiind urmat și de membrii ce
lorlalte brigăzi de cîmp. Și acum, 
cînd munca de întreținerea culturi
lor, recoltatul păioaselor, se desfă
șoară din plin, la Cistei în fiecare 
brigadă de producție se desfășoară 
o activitate culturală intensă. In 
urmă Cu cîteva săptămîni au pre
zentat un reușit program colecti
viștii din brigada Il-a urmînd ea 
în viitor colectiviștii din celelalte 
brigăzi să le ia locul pe scenă.

Inițiativa pornită de colectiviștii 
din Cistei și susținută de activiștii 
culturali de aici, ca și rezultatele 
hnno obținute, se datoresc în mare 
măsură îndrumării permanente și 
sprijinului acordat activității cultu
rale de către organizația de partid 
din gospodărie. Colectiviștii sînt 
mîndri de rezultatele de pînă acum 
și sînt hotărîți să meargă mai de
parte pe drumul ales, pentru ridi
carea nivelului cultural al fiecărui 
colectivist, pentru înflorirea gospo
dăriei lor dragi.

VIRGIL ȘERBU

Ceva despre... buna deservire
Deservirea promptă, e cartea de 

vizită ce caracterizează multe ma
gazine și unități de alimentație pu
blică din orașul nostru. Și acesta 
este un lucru bun, ce face cinste lu
crătorilor din comerț.

Răul constă însă în faptul că nu 
peste tot este la fel. La grădina de 
vară de la „Șosea", bunăoară, de 
vrei să te răcorești cu o halbă de 
bere, apoi nutnai de acest lucru nu 
ai parte. In lipsa ospătarului tre
buie să-ți aduni singur halbele de 
pe mese, să le speli și să te pre
zinți la bar. Iar cînd în sfîrșit ești 
cu halbele pline, constați cu amără
ciune că berea e caldă. Motivul ? 
Butoaiele cu bere sînt ținute cît e 
ziua de mare în bătaia soarelui.

De vrei să servești un grătar, a- 
pni nici în ce privește acest articol 
nu ești scutit de surprize. Faci co
manda. Grătarul e gata, dar... pen
tru moment lipsește pîinea. Și 
pînă să se aducă pîinea din oraș se 
răcește grătarul.

Toate acestea s-au petrecut la 
grădina de vară de la „Șosea" în 
ziua de 30 iunie. Cazul însă nu tre
buie să se mai repete. Pentru a- 
ceasta conducerea O.C.L. Comerț- 
mixt trebuie să ia măsurile de cu
viință.

FILIP GHEORGHE
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DEZVOLTAREA SECTORULUI ZOOTEHNIC Griji deosebită întreținerii culturilor
IN ATENȚIA COMITETULUI DE PARTID MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ

Sporirea numărului ue animale 
șl a producției lor

Una din principalele căi care a- 
•sigură dezvoltarea neîncetată a 
gospodăriilor colective, sporirea a- 

-veriî obștești și bunăstarea colecti
viștilor o constituie creșterea unui 
număr cit mai mare de animale.

Comitetul de partid din gospodă
ria colectivă din comuna Vințul de 
Jos, ocupîndu-se de întărirea eco

nomică și organizatorică a gospo
dăriei colective, acordă creșterii a- 
nimalelor o atenție deosebită. Ca 
urmare a acestei preocupări secto
rul zootehnic s-a dezvoltat conti
nuu. Gospodăria colectivă din Vin- 
țul de Jos, are în proprietate ob
ștească 387 bovine din care 98 vaci 
cu lapte, aproape 200 porcine din 
care 26 scroaîe, peste 680 ovine, 
mai mult de 3.000 păsări din care 
830 găini matcă.

Comitetul de partid se preocupă 
susținut nu numai de creșterea nu
mărului de animale ci și de sporirea 
producției acestora. Și pentru a în
deplini această sarcină au fost lua
te o serie de măsuri de către comi
tetul de partid.

Ținînd seama de faptul că una 
jdin condițiile de bază privind spo- 
■rirea producției animalelor o con
stituie felul cum ele sînt îngrijite, 
la îndrumarea comitetului de partid, 
■consiliul de conducere al gospodă
riei colective a repartizat la secto
rul zootehnic colectiviștii cei mai 
pricepuți în creșterea animalelor, 
cu dragoste pentru această muncă, 
parte din ei fiind membrii de partid. 
Nu după mult timp comitetul de 
partid din gospodărie, analizînd si
tuația din sectorul zootehnic, a a- 
juns la concluzia că aici mai sînt o 

-semă de rezerve nefolosite încă. In 
primul rînd trebuiau luate măsuri 
organizatorice și politice pentru în
tărirea vieții de partid, pentru o 
mai vie activitate a organizației de 

Tbază din acest sector. Numărul 
membrilor și candidaților de partid 
din organizația de bază era încă 
mic, deci în primul rînd s-a trecut 
fa îmbunătățirea muncii cu activul 
‘fără de partid. Măsurile luate, au

Asigurarea bazei furajere
După cum se știe, pentru obține

rea unor rezultate bune în crește
rea animalelor, trebuie să fie rezol
vate și alte probleme importante. 
Așa, de pildă, nu se pot crește a- 
nimale sănătoase, de la care să se 
obțină producții mari fără să li se 
asigure hrană îndestulătoare. Rea
lizarea sarcinilor privind creșterea 
numărului de animale, precum și 
■sporirea producției de carne, lapte, 
lînă, ouă este condiționată în mod 
nemijlocit de dezvoltarea bazei fu
rajere.

Cunoscînd încă de la începutui a- 
nului cu cît trebuie să crească e- 
fectivul animalelor, comitetul de 
partid a avut mereu în vedere în
drumarea consiliului de conducere 
pentru asigurarea unei baze fura
jere corespunzătoare atît din punct 
de vedere cantitativ cît și calitativ. 
Această preocupare este oglindită 
în faptul că pînă în prezent s-a co
sit, strîns și depozitat trifoiul de pe 
cele 111 ha însămînțate cu această 
plantă de nutreț. De asemenea a 
mai fost strînsă o însemnată canti
tate de fin și lucerna de pe alte 40 
hectare.

O atenție deosebită se acordă po
rumbului siloz. In acest an a fost 
însămînțată o suprafață de 70 ha, 
aplicîndu-i-se aceleași lucrări agro
tehnice ca și la porumbul pentru

CESACITIM
„Cum [intern asigura baza furajera"

Sporirea efectivelor de animale 
și creșterea producțiilor acestora 
sînt indisolubil legate de dezvolta
rea puternică a bazei furajere. Care 
sînt cele mai valoroase plante de 
nutreț, posibilitățile de sporire a 
producției de furaje la unitatea de 
suprafață, modul de preparare și 
administrare a nutrețurilor — sîrrt 

* cîteva din problemele cărora le dă 
■ răspuns ing. C. Bordeianu în bro

șura recent apărută în Editura po
litică.

In broșură locul principal este 
acordat, pe bună dreptate, culturii 
porumbului. Dar autorul prezintă și 
alte plante furajere importante ca 

dus la creșterea numerică a orga
nizației de bază prin primirea ce
lor mai buni îngrijitori de animale 
în rîndul candidaților de partid. De 
asemenea munca politică de masă 
a fost dezvoltată. Organizația de 
bază a șnalizat în adunări generale 
cele mai importante sarcini legate 
de locul de muncă ca, furajarea ra
țională a animalelor, felul cum 
este asigurată igiena lor, a dezbătut 
temeinic căile de creștere a pro
ductivității animalelor și alte pro
bleme importante. Tot la îndruma
rea comitetului de partid, în ca
dru! învățămîntului agrozootehnic 
au fost încadrați toți îngrijitorii de 
animale, iar cele însușite de ei se re
flectă în rezultatele pozitive ce se 
obțin zi de zi. Astfel, tov. Natrapei 
Gligor, Albu Ioan, Bora Nicolae, 
Bugnar Isidor, Bora loan, Feneșer 
Ioan, Suciu Maria și alții dovedesc 
multă dragoste pentru animale, le 
îngrijesc cu răspundere, își îndepli
nesc conștiincios sarciniie încre
dințate. Vacile îngrijite de ei se 
prezintă bine, sînt sănătoase și dau 
o producție bună de lapte. Astfel, 
de la 1 ianuarie la 30 iunie a. c. 
gospodăria colectivă a livrat către 
I.C.I.L. pe bază de contract peste 
44.770 1 lapte, cu toate greutățile 
întîmp'nate ca urmare a gerului și 
a iernii prelungite. Dar nu numai 
vacilor de lapte li se acordă aceas
tă atenție, ci întregului efectiv de a- 
nimale de care dispune gospodăria 
colectivă și ca urmare ele sînt să
nătoase, se dezvoltă viguros.

La îndrumarea comitetului de 
partid, consiliul de conducere al 
gospodăriei colective se preocupă 
de mărirea efectivului de animale 
atît prin cumpărări din credite cît 
și din fonduri proprii. Și cu sigu
ranță că avînd permanent în aten
ție îelul cum se dezvoltă sectorul 
zootehnic cum crește productivita
tea animalelor si luînd măsuri pen
tru continua îmbunătățire a muncii, 
gospodăria va obține noi și impor
tante succese.

boabe, ceea ce va asigura o pro
ducție mare la ha.

La îndrumarea comitetului de 
partid, consiliul de conducere al 
gospodăriei colective și-a propus să 
însămînțeze în cultură dublă 100 ha 
porumb masă verde. De asemenea 
au fost luate măsuri pentru însilo- 
zarca și a aitor plante de nutreț.

In perioada de vară pentru între
gul efectiv de animale au fost crea
te tabere. Aici animalele au asigu
rate toate condițiile de hrană și 
îngrijire ceea ce face ca producția 
de lapte și dezvoltarea lor să fie 
în continuă creștere. Grija pentru 
ca pășunile să fie cît mai producti
ve a fost privită cu răspundere de 
comitetul de partid. Pentru aceasta, 
printr-o intensă muncă politică, co
lectiviștii au fost mobilizați la lu
crări de întreținerea pășunilor care 
au dus la mărirea producției de 
masă verde și asigurarea hranei a- 
nimalelor în perioada de vară.

Membrii de partid din sectorul 
zootehnic au analizat de curînd în- 
tr-o adunare generală felul cum se 
face furajarea animalelor și din 
cele discutate a reieșit că este ne
cesar, ca ținînd cont de lipsurile 
manifestate în anul trecut în ce pri
vește asigurarea bazei furajere, să 
sc ia de pe acum măsurile necesare 
pentru a se preveni și înlătura cea 

sorgul și sfecla de zahăr (folosită 
ca nutreț).

Broșura subliniază și importanța 
cultivării leguminoaselor — lucernă, 
trifoi, mazăre, sparcetă etc. — pen
tru realizarea unor rații de hrană 
echilibrate, cu nutrețuri bogate în 
substanțe hrănitoare.

Un all capitol al lucrării se referă 
la posibilitatea obținerii în plus a 
milioane de kilograme de substanțe 
nutritive de pe finețe.

Sînt amintite și marile rezerve de 
sporire la hectar a cantității de nu
trețuri prin extinderea pe suprafețe 
tot mai mari a culturilor duble și 
intercalate. 

mai mică risipă de furaje. Este ne
cesar — spunea tov. Cîmpean loan 
la o plenară a comitetului de partid 
— să dovedim cea mai mare grijă 
pentru baza furajeră, dacă vrem să 
avem producții sporite de produse 
animaliere și să realizăm în felul 
acesta venituri mari.

Preocuparea pentru asigurarea 
bazei furajere ca urmare a muncii 
politice desfășurată de comitetul de 
partid se simte nu numai la secto
rul zoofdinic ci peste tot în gospo
dărie. In frunte cu comuniștii, co
lectiviștii duc o adevărată bătălie 
împotriva risipei de furaje astfel 
încît la iarnă animalele să aibă 
hrană suficientă și de calitate, și 
chiar o rezervă de furaje.

Adăposturi
Pe lîngă asigurarea bazei fura

jere, o altă condiție pentru crește
rea animalelor o constituie asigu
rarea celor mai bune condiții de a- 
dăpostire pe timpul friguros.

Creșterea continuă a numărului 
de animale, presupune și construi
rea de adăposturi corespunzătoare 
ca grajduri, saivane, cotețe și alte 
construcții zootehnice. Și în această 
direcție, gospodăria colectivă din 
Vințul de Jos a realizat lucruri 
bune. In prezent gospodăria colec
tivă are 4 grajduri, adăposturi pen
tru porci și păsări și alte construc
ții. Pentru anul acesta, colectiviștii 
și-au prevăzut să-și construiască un 
grajd de 109 capete bovine pentru 
conslrucția căruia a și fost procu
rată o însemnată cantitate din ma
terialul necesar, urmînd ca în cu
rînd să înceapă lucrările de . con
strucție. La construcția diferitelor 
adăposturi, cum a fost de pildă Ia 
saivan, au fost folosite materiale 
procurate pe plan local. De aseme
nea au fost organizate echipe spe
cializate în construcții, care se o- 
cună de această problemă.

De curînd, gospodăria colectivă 
din fonduri proprii a amenajat un 
adăpost pentru păsări. Aceasta ca 
urmare a faptului că vechiul adă
post nn corespundea și din această 
cauză producția de ouă era scăzu
tă față de numărul, păsărilor ouă- 
toare. In urma acestor măsuri pro
ducția a crescut de aproape 10 
ori, lichidîndu-se în același timp și 
cazurile de îmbolnăvire la. păsări.

în planul de viitor al gospodăriei 
colective sînt prevăzute noi măsuri 
care să asigure cele mai bune con
diții de adăpostire pentru animale.

Dar dezvoltarea sectorului zoo
tehnic necesită continuu luarea de 
măsuri organizatorice și politice. 
Tocmai de aceea comitetul de partid 
din gospodărie sprijină organizații
le de bază ca acestea să studieze 
și să găsească noi rezerve care să 
asigure dezvoltarea multilaterală a 
sectorului zootehnic, ca acesta să 
devină tot mai rentabil.

Pa teme ale sfaturilor populare

Pc măsura preocupărilor
Una din sarcinile ce stau în fața 

sfaturilor populare este buna gos
podărire și înfrumusețare a comu
nelor și satelor. Cu cît preocuparea 
pentru îndeplinirea acestei sarcini 
este mai mare cu atît și rezultatele 
sînt mai bune. Acolo însă unde a- 
ceastă problemă nu constituie din 
partea sfaturilor populare o preocu
pare zilnică, rezultatele sînt slabe.

Viața a dovedit că cele mai bune 
rezultate se obțin atunci cînd or
ganele locale ale puterii de stat, în
tăresc permanent legătura cu ma
sele, sînt mereu în. mijlocul lor, țin 
cont de propunerile și sugestiile a- 
cestora și le mobilizează la înde
plinirea lor.

In comuna Zlatna, de pildă, ca 
urmare a unei permanente preocu
pări de care dă dovadă sfatul popu
lar (președinte tov. Onea Ștefan) 
pentru a face comuna tot mai fru
moasă, s-au obținut în ultimul timp 
rezultate deosebite. Numai în peri
oada de la 1 aprilie la 30 iunie a.c. 
ca urmare a participării maselor de 
cetățeni la acțiunile inițiate de sfa
tul popular, au fost realizate eco
nomii de peste 38.000 lei, exemplu 
de urmat fiind deputății. In Zlatna 
au fost executate lucrări de amena
jarea străzilor Cloșca, I. C. Frimu,

La gospodăria agricolă colectivă 
din Cricău, ca de altfel în majorita
tea unităților agricole din raion, 
colectiviștii sînt preocupați pentru 
a termina în timpul cel mai scurt 
toate lucrările de întreținere la cul
turile prășitoare. Terminînd prașila 
a Il-a colectiviștii din Cricău au 
trecut cu toate forțele la efectuarea 
prașilei a IlI-a la porumb, lucrare

Colectiviștii din Cricău acordă o atenție deosebită întreținerii în bune 
condițiuni a tuturor culturilor. Și, după cum se poate vedea din cli
șeul de față, preocuparea li vădită și în felul cum se prezintă lanul lor 
de floarea-soarelui. . M

Mai multă atenție porumbului pentru siloz
Pe lîngă alte plante de nutreț, 

gospodăria colectivă din Micești 
cultivă în acest an și 30 ha cu po
rumb pentru siloz. Dacă culturilor 
prășitoare în general, miceștenii 
le-au acordat importanța cuvenită, 
efectuînd la timp lucrările de între
ținere, nu același lucru l-au făcut și 
la porumbul pentru siloz. Pînă la 
10 iulie, acestei culturi i s-a apli
cat numai o singură prașilă.

Trebuie intensificat ritmul de recoltare a furajelor
Cu toate recomandările făcute de 

către organele Consiliului agricol 
raional referitor la măsurile ce tre
buiesc luate de către fiecare unitate 
agricolă pentru strîngerea la timp 
a fura jelor din prima coasă, la une
le gospodării colective ca Ighiu, 
Alba Iulia și Căpud, care dispun de 
însemnate suprafețe cu finețe natu
rale, acțiunea de recoltare se des
fășoară încă mult sub posibilități.

Numai așa se explică faptul că 
pînă la 8 iulie, din cele 405 ha fi
nețe naturale,, la Ighiu au fost re-

G. Coșbuc, Republicii și altele, la 
care deputății Nicula Petru și Perța 
Aurelian și-au adus un aport deo
sebit. In satele Viitori și Pirita, de
putății Jdirea Vasile, Cărăbeț An- 
dronic și Bolea Aurel în fruntea a- 
legătorilor au executat lucrări de 
reparații la școli. De asemenea 
tov. Ardean Ștefan și Cîmpean Pe
tru din satul Pătrînjeni, Pușcău Ma
ria din Viitori, Groza Vasile din 
satul Valea Mică, desfășoară în cir
cumscripțiile electorale în care au 
fost aleși o susținută muncă de mo
bilizare a cetățenilor la diferite ac
țiuni cu caracter gospodăresc: con
strucții de poduri, reparații la că
minele culturale, transport de ma
teriale de construcție etc.

,Și în comuna Intregalde, ca ur
mare a aceleiași preocupări din par
tea sfatului popular (președinte tov. 
Pascu Nicolae) au fost executate 
lucrări de reparații la diferite po
duri și podețe din raza comunei, a- 
menajări de drumuri, curățirea a 
5.000 m.l. de șanțuri pentru scur
gerea apei, lucrări de construcții la 
școala de 8 ani și la magazi
nul cooperativei. S-a transportat 
materialul necesar și s-a tur
nat fundația pentru magazinul coo
perativei din satul Necrilești și alte 

care a și fost terminată pînă la 10 
iulie pe suprafața de peste 90 ha.

Hotărîrea colectiviștilor de a ob
ține producții sporite de cereale de 
pe fiecare hectar, este oglindită de 
însuflețirea cu care ei lucrează pre
cum și de rezultatele frumoase pe 
care le obțin în fiecare sector do 
activitate.

Oare consiliul de conducere (pre
ședinte tov. Dan Traian) nu știe 
că porumbului pentru siloz i se a- 
plică aceleași lucrări ca și porum
bului pentru boabe? Dacă se știe 
de ce se împacă cu această situa
ție și nu ia măsuri pentru efectua
rea prașilei a Il-a și la această cul
tură atît de importantă, care con
stituie principalul furaj pentru ani
male în timp de iarnă?

coltate doar 50 ha, la Alba Iulia 87 
ha din 250 ha, iar la Căpud 30 ha 
din 123 lia finețe.

Ținînd seama de faptul că întîr- 
zierea recoltării furajelor duce la 
scăderea producției la ha și dău
nează foarte mult asupra calității 
lor este necesar ca toate conduce
rile unităților agricole rămase în 
urmă cu strîngerea furajelor să 
treacă de urgență la mobilizarea 
tuturor forțelor pentru intensifica
rea ritmului de recoltare.

asemenea lucrări la care, mobili
zați de deputați, au participat sute 
de cetățeni care au executat mii de 
ore muncă patriotică.

Există însă în raion unele sfaturi 
populare, care cu tot sprijinul pri
mit din partea Sfatului popular ra
ional, nu dovedesc suficientă pre
ocupare pentru îndeplinirea sarcini
lor ce le stau în față, privind buna 
gospodărire a comunelor. La Mi
halț această problemă este privită 
cu multă ușurință, de către sfatul 
popular (președinte tov. Truța Pe
tru). Se iau angajamente pes
te angajamente dar nu se face 
aproape nimic. Și nu se poate 
spune că la Mihalț nu există 
posibilități. Lucrurile nu stau mai 
bine nici la Berghin, Galda de Jos 
și rlăpria. Nici în aceste comune 
sfaturile populare comunale nu dau 
dovadă de suficientă răspundere 
pentru rezolvarea mai operativă a 
propunerilor venite din mase, lucru 
ce va trebui analizat de aceste 
sfaturi populare care au datoria ca 
în timpul cel mai scurt să ia mă
suri pentru lichidarea lipsurilor și 
îmbunătățirea muncii în ceea ce 
privește buna gospodărire a comu
nelor și satelor.

Este necesar ca toți deputății să 
fie mereu în mijlocul alegătorilor 
să-i mobilizeze, prin exemplul perso
nal la acțiuni cu caracter gospo
dăresc.. De asemenea comisiile per
manente de gospodărire comunală 
să aibă o mai vie activitate privind 
îndeplinirea sarcinilor ce le-au fost 
încredințate.
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Prosed original de trecere a navelor 
prin notei hidrotehnioe

o cale înclinată cu șine, care se în
dreaptă spre vîrful barajului. Călă
torilor ii se va părea că zboară 
deasupra apei. Apoi va începe co- 
borîrea. După 1-2 minute se vor 
conecta motoarele navei și ea își 
va continua drumul în mod inde- 
dependent. întregul „zbor" va dura 
mai puțin de o oră.

Dar, realizarea acestui proiect va 
deveni posibilă abia după rezolva
rea unei serii de probleme tehnice 
complexe. Pentru ascensorul de 
nave, cea mai mică inexactitate de 
calcul poate avea consecințe grave 
— se pot rupe cablurile de amarare 
și nava va începe să lovească pe
reții sasului. De aceea, specialiștii 
de la institutele sus-menționate e- 
fectuează cercetări pe un model al 
viitorului ascensor pentru nave, 
micșorat însă de 25 de ori.

Acest model este în funcțiune ia 
Institutul de ingineri constructori 
din Novosibirsk. Un acvariu tran
sparent de 4 m, cit o platformă pe 
roți, se deplasează pe calea cu și
ne. In centrul acvariului navighea
ză „vasul" — macheta unui șlep 
autopropulsat. De la captatoarele 
instalate pe puntea șlepului pornesc 
fire spre amplificatoare și oscilogra
fe. Aparatele electronice de mare 
sensibilitate stabilesc ca niște jude
cători exigenți justețea experienței.

Lucrările desfășurate pe scară 
largă de specialiști de diferite pro
filuri vor permite, desigur, tradu
cerea în viață într-un viitor apro
piat a acestui proiect hidrotehnic 
origina! și îndrăzneț.

Specialiștii de ia Institutul Ghi- 
droproiekt „S. I. Juk", de la Institu
tul pentru transportul pe apă, in
stitutul de ingineri constructori și 
cel de hidrodinamică ale filialei si
beriene a Academiei de Științe a 
U.R.S.S. lucrează la elaborarea ți
nui proiect original de trecere a 
navelor prin noduri hidrotehnice. 
După cum au constatat specialiștii, 
la hidrocentralele de la Krasno
yarsk și Bratsk proiectul de ridicare 
a navelor fluviale ia înălțimea zbo
rului unei păsări constituie o solu
ție deosebit de ingenioasă și econo
mică.

O serie de țări au acumulat deja 
experiență în construirea ascensoa- 
relor pentru nave. înălțimea maxi
mă Ia care se ridică ascensoarele 
pentru nave construite în aceste 
țări este de 50 ni. Ele sînt destina
te pentru șalupe și mici nave flu
viale, cu o capacitate medie de în
cărcare de pînă la 50 t. Capacitatea 
de încărcare a navelor de pe Eni- 
sei va atinge însă 5 000-6 000 t. Ele 
vor fi adevărate nave maritime!

Iată cum se va desfășura trece
rea prin nodul hidrotehnic: apro- 
piindu-se de baraj, nava cu aripi 
subacvatice își va reduce viteza, va 
intra în sasul ascensorului pentru 
nave, care seamănă cu un bazin de 
înot. Scutufile grele de oțel se vor 
închide după pupa navei. Fără 
să piardă nici o clipă, echipajul na
vei o va lega solid de pereții sasu
lui cu ajutorul unor amare. Nava 
se va desprinde de apă fără zgo
mot și fără șoc. Ea se va ridica pe

Fazele lunii și ploile
Pioblema legăturii dintre fazele 

! unii și ploi a fost ridicată de mul
te ori, dar pînă acum nu a fost re
zolvată. Ținînd seama că influența 
satelitului nostru natural asupra 
fenomenelor fluxului și refluxului 
în atmosferă este de 15 ori mai sla
bă decît aceea a Soarelui, meteoro
logii înclinau să nege rolul Lunii 
in fenomenele meteorologice, scrie 
revista franceză ..Science".

D. Bradley și M. Woodburn, de
la Colegiul Universitar din New 
York, și G. Briar, de la Institutul 
tehnologic din Massachussettes, au 
prelucrat statistic materialele a- 
parținînd unui număr de 1 554 sta
ții meteorologice nord-americane pe 
o perioadă de 50 de ani (1900-1949 
inclusiv) și au ajuns la concluzia

Guineea Portugheză este din 
1886 o posesiune portugheză, si
tuată pe coasta vestică a Africii 
între Senegal și Guineea. Ea are o 
suprafață de 36 125 km p. și o 
populație de aproximativ 570 000 de 
locuitori, cuprinzînd și negri suda
nezi, mulatri și un număr de 2 670 
de albi. Guineea Portugheză are în 
urma ei istoria sumbră a oricărei 
țări coloniale și în fața ei speran
țele pe care lupta pentru eliberare 
le insuflă unui popor apăsat de a- 
proape un secol de cea mai cruntă 
asuprire și exploatare colonială.

Din 1956, rezistența împotriva 
dominației coloniale nu a încetat o 
clipă în Guineea Portugheză. De la 
rezistență pasivă și greve, poporul 
acestei țări a trecut la o adevărată 
răscoală națională. Această luptă 
pentru libertatea țării este condusă 
de partidul african al independen
ței Guineei Portugheze și Insulelor 
Capului Verde (PAIGC). Partizanii 
controlează astăzi regiuni vaste ale 
țării.

Din Portugalia au pornit odinio
ară navigatori îndrăzneți animați 
de dorința descoperirilor. Ei au fost 
urmați de conchistadori, aventurie
ri și misionari iezuiți în Africa, In
dia și China, unde cu ajutorul cru
cifixului, biciului și tunului au in
staurat prima putere colonială. De-a 
lungul coastei vestice a Africii mai 
există și astăzi fortărețe cu două 
porți: printr-o poartă erau mînați 
sclavii și se cărau comorile afri

că precipitații abundente cad rela
tiv mai des în timpul primei și ce
lei de a treia săptămîni a fiecărei 
iuni lunare. Ploi puternice și fur
tuni caracterizează primele 3-5 
zile după lună nouă și lună plină. 
Prelucrarea datelor obținute de la 
cele mai mari stații meteorologice 
din S.U.A. și Canada pe o perioa
dă de 91 de ani a dat rezultate i- 
dentice.

MICROSCOP BIOLOGIC
O uzină de instrumente optice 

poloneze a pus la punct producția 
de microscoape biologice unic’ale 
prevăzute cu un dispozitiv de con
trast de polarizație și interferență. 
Cu ajutorul acestui dispozitiv cer
cetătorul poate să schimbe după

cane jefuite, prin cealaltă poartă a- 
cestea din urmă luau drumul mă
rilor.

Prăzile uriașe au creat bogăția 
puterii coloniale portugheze, care 
în secolul al XVI-lea a atins punc
tul culminant. Ea a împiedicat însă 
totodată dezvoltarea economică a 
Portugaliei. Expedițiile peste mări 
promiteau mai multă bogăție decît 
o economie proprie prosperă. Por
tugalia înapoiată nu se mai putea 
apăra suficient împotriva agresiu
nilor Spaniei, Angliei, Olandei. 
Astfel, imperiul său colonial s-a 
redus la începutul secolului al 
XIX-lea Ia limitele de astăzi, fiind 
cu toate acestea de aproape 20 de 
ori mai mare decît „patria mumă". 
Cu coloniile sale — Angola, Gui
neea portugheză, Mozambic, Ma
cao și micile insule, acest imperiu 
colonial se întinde de la coasta 
vestică a Africii pînă în Extremul 
Orient.

După cel de-al doilea război mon
dial, regimul fascist al lui Salazar 
a transformat dintr-o trăsătură de 
condei coloniile sale in „provincii 
de peste mări", fără însă a schimba 
nimic din relațiile colonialiste. Cea 
mai mare parte a populației este 
analfabetă. Ca și înainte, în colo

Mașina electronică portativă
Centrul de calculat din Leningrad 

de pe lîngă Academia de științe a 
elaborat o mașină electronică por
tativă „Vega".

„Vega" „poate" extrage rădă
cini pătrate și dispune de o gamă 
mai largă de operații decît cunos
cuta mașină engleză de același tip 
Anita".
Mașina „Vega" funcționează cu 

transistori. Ea este comodă pentru 
operator avînd un blocaj total al 
întregii claviaturi. In curînd va în
cepe producția în serie a acestei 
mașini.

La uzina „V. L Lenin* 
din Plzen

Colectivul uzinei constructoare de 
mașini „V. I. Lenin" din Plzen a 
construit o mașină de rectificat cu 
o capacitate de 30 de ori mai mare 
decît cele folosite pînă acum. Cu 
ajutorul ei pot fi prelucrate piese 
de oțel lungi de 14 metri și late de 
3 metri. Această mașină uriașă lu
crează cu o precizie pînă la cîteva 
sutimi de milimetru. Ea funcționea
ză cu telecomandă. Majoritatea 
funcțiilor sînt automatizate. Mașina 
este prevăzută cu un televizor in
dustrial pentru urmărirea procesu
lui de muncă pe tot parcursul lui.

Avionul cu raacție 0-29
Specialiștii cehoslovaci au pro

iectat și construit un avion cu 
reacție care poate ateriza și decola 
pe un cîmp cu iarbă. Avionul „C- 
29“ nu are nevoie de un hangar 
special. Materialul din care este 
construit suportă orice intemperii. 
El dezvoltă o viteză maximă de 
615 km/h, poate să se ridice la o 
înălțime de 6.000 m în 12 minute, 
(plafonul lui de ridicare fiind de 
11,5 km) și are o rază maximă de 
acțiune de 894 km.

dorință culoarea microorganismelor 
analizate, fără să le coloreze în 
mod special. Folosirea unui ocular 
special permite să se măsoare di
rect grosimea și volumul prepara
tului.

Guineea portugheză
niile africane ale Portugaliei dom
nește forma cea mai cruntă a ex
ploatării — vinderea forței de mun
că pentru cîțiva dolari de om, în 
minele din sudul Africii și Rhodezia.

Cei care se ridicau împotriva a- 
cestor relații, împotriva consecințe
lor catastrofale ale lipsei oricărei 
asistențe medicale, (un medic la 
85 000 de oameni) împotriva meto
delor de oprimare din Evul Mediu 
folosite pe plantații, erau extermi
nați, aruncați în închisori sau tri
miși în insula morții — Sao Tome 
— de unde nu se mai întorceau nici 
o dată.

De cînd însă Portugalia a pier
dut bogatele enclave Goa, Daman 
și Diu din India, de cînd răscoala 
de pe vasul „Santa Maria" a cons
tituit un semnal și pentru forțele 
progresiste din Portugalia, iar în 
Angola o adevărată armată de e- 
liberare duce cel mai mare război 
anticolonialist din zilele noastre, 
frămîntarea din imperiul colonial 
portughez nu mai cunoaște răgaz. 
Și an de an. Lisabona își sporește 
cheltuielile militare pentru menține
rea dominației coloniale.

Guineea portugheză nu se lasă 
însă izolată de tinerele state inde
pendente. In 1962 patrioții au a- 

t Urmare din pag. l-a) 
de puțin de neluat în seamă și de 
aceea atît conducerea exploatării 
cît și grupul de șantiere din Zlatna 
al f.C.M.M. Brad au datoria de a 
lua măsuri pentru respectarea ter
menelor de dare în folosință a obiec
tivelor prevăzute, urmărind totoda
tă înlăturarea depășirilor la prețul 
de cost ai lucrărilor în regie, ma
nifestate în multe luni din acest an.

Sînt apoi multe unități care nici 
nu au început lucrările prevăzute 
sau sînt mult rămase în urmă. în
treprinderea de gospodărire orășe
nească Alba Iulia, de pildă, n-a 
realizat din planul de finanțare pe 
primul semestru decît 34 la sută. 
Această gravă rămînere în urmă se 
datorește faptului că construcția 
blocurilor din Alba Iulia și Zlatna, 
care trebuia începută în luna ia
nuarie, n-a început decît în martie 
și aprilie la Alba Iulia și în mai la 
Zlatna. La începerea cu întîrziere a 
lucrărilor au contribuit schimbările 
de soluții tehnice, întîrzierea întoc
mirii documentației pentru punerea 
ia dispoziție a terenului destinat 
construcțiilor, ca și recalcularea cu 
întîrziere din partea constructoru
lui (șantierul Alba al T.R.C.H.) și 
l.G.O. Alba Iulia. De asemenea la

SURPRIZA...
(Urmare din pag. 2-a) 

concursuri. Și drept să-ți spun, îmi 
plac așa bătrîn cum îs, că și de 
Ia cei tineri mai înveți cîte ceva. 
Dar oare chiar așa să fie Nicule, ca 
la radio?

— Da bunicule. Numai că n-o să 
fie transmis ia radio, iar examina
torul va fi profesorul nostru de la 
școală, tovarășul Limbean loan.

— Aha! Și le-or da și premii Ni
cule?

— Sigur bunicule, cei ce cîștigă 
capătă și premii. Să-ți spus un se
cret bunicule. După masă venim la 
cămin, concurează și mămica, dar să 
nu mă spui bunicule, vrea să-ți 
facă o surpriză.

— Ha, ha! Vezi ce mîndrețe de 
fată am? E printre cele mai bune 
colectiviste — spuse bătrînul vor
bind parcă cu cineva de-o seamă 
cu el.

Ei, hai să mergem acasă Nicule. 
După masă să fim primii la cămin.

Sala căminului cultural se um
plu încet, încet, de oameni tineri și 
vîrstnici, primeniți în haine de săr
bătoare, care așteptau cu nerăbda
re începerea concursului. Printre 
cei prezenți în sală în primele rîn- 
duri, se aflau bătrînul și nepotul. 
Juriul și examinatorul concursului, 
tovarășul profesor Limbean loan, 
își făcură apariția pe scena împo
dobită sărbătorește.

Cei cinci concurenți, colectiviști 
fruntași ai G.A.C. „Tractorul" din 
Oarda de Jos: Maria Muncuș, Ni- 

runcat în aer uriașa statuie a dic
tatorului Salazar. Regimul lui Sa
lazar recurge la mijloacele cele 
mai barbare pentru a înăbuși miș
carea de eliberare națională. De
tașamentele de represalii incendia
ză satele cu napalm, asasinează pe 
locuitorii pașnici, îngroapă de vii 
pe răsculații pe care îi prind. Cu 
toate acestea, acțiunile partizanilor 
dau lovituri tot mai grele asuprito
rilor portughezi. Dintre acțiunile 
mai recente trebuie menționate dis
trugerea unei nave militare și a 11 
camioane cu echipament în luna 
mai, eu care prilej armata colonia
lă a suferit pierderi serioase — zeci 
de soldați și ofițeri morți sau ră
niți. In iunie, trupele portugheze 
din San Juan au trebuit să pără
sească garnizoana din acest punct 
în urma unui atac puternic al par
tizanilor.

După cum s-a exprimat Amilcar 
Cabrai, secretarul general al Parti
dului african de luptă pentru inde
pendența Guineei Portugheze și 
Insulelor Capului Verde, „furia ti
ranului bîntuie în Africa portughe
ză — din Angola pînă în Guineea 
— dar este furia unui condamnat".

Pînă acum cîteva luni portughezii 
credeau că se vor putea opune tu
turor cererilor majorității O.N.U. 
de a reda coloniilor lor libertatea. 
Astăzi, popoarele coloniilor portu
gheze zdruncină din temelii acest 
imperiu, pe care politicienii afri
cani îl numesc „cel mai odios para
dox politic al epocii actuale".
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fabrica „Ardeleana" din oraș cw 
toate că lucrările pentru introduce
rea apei potabile și industriale tre
buiau începute conform contractu
lui încă de la 15 iunie n-au fost în
cepute nici pînă azi. De această 
lipsă se face vinovat atît șantierul 
T.R.C.H. care n-a respectat data 
contractuală cît și conducerea fa
bricii „Ardeleana", care nu intervi
ne hotărît spre a se începe lucra
rea. Trebuie arătat apoi că uneori 
nerealizarea sau îngreunarea desfă
șurării lucrărilor se datorește fap
tului că mai sînt conduceri de uni
tăți ca cele de la fabrica „Ardelea
na", l.G.O. Alba Iulia și altele care 
n-au depus nici pînă în momentul de 
față documentările recalculate con
form sarcinilor trasate.

Realizarea în timp a obiectivelor 
prevăzute în planurile de investiți 
ale raionului este o importantă sar
cină economică strîns legată ,d.e 
planurile de producție. De aceea a- 
tît beneficiarii cît și constructorii 
au datoria de-a lua măsuri hotărîte 
pentru lichidarea unor astfel de lip
suri ca cele manifestate mai sus 
și tinindu-și toate forțele să facă 
totul ca obiectivele planurilor de 
investiții să fie realizate în terme® 
și la un înalt nivel calitativ.

colae Stoia, Sanda Malinovschî,, 
loan Bera și Gligor Barbu, pășiră 
pe scenă în ropote puternice de a- 
plauze. întrebările formulate pe 
marginea lucrărilor agricole tfla 
gospodărie privind îmbunătățire^ 
muncii, și-au găsit la toți concu- 
renții răspunsuri prompte și preci
se.

Bătrînelul își privea fata c« 
tnîndrie. Maria Muncuș calm și c« 
claritate dădu și ea răspunsuri bu
ne, dovedind o pregătire temeinică. 
La terminarea concursului, conc»- 
renților le-au fost înmînate premii 
în obiecte ca: stilouri, cărți și cre
ioane rezervoare.

După ce concurenții au coborît de 
pe scenă, bătrînelul alergă în în- 
tîmpinarea fiicei sale. O strînse Ia 
piept si-i spuse emoționat:

— Iți mulțumesc fata mea pen
tru surpriza pe care nji-ai făcut-o, 
M-a bucurat nespus de mult.

- SPOOIT-
La încheierea campionatului 

regional de fotbal
ULTIMELE REZULTATE
Victoria Călan — Minerul Ghe- 

lar 6-1 (4-0); Retezatul Hațeg -— 
Minerul Deva 2-1 (0-1): Construc
torul Hunedoara — Minerul Ani- 
noasa 4-2 (1-1); Dacia Alba Iulia 
— C.F.R. Simeria 2-2 (0-0); Sebe
șul Sebeș — Jiul II Petrila 4-1 
(3-0); Dacia Orăștie — C.F.R. Te- 
iuș 5-1 (2-1); Aurul Brad — Pa- 
rîngul Lonea 3-0 (neprezentare); 
Minerul Vulcan — Siderurgistui 
Hunedoara 3-0 (neprezentare).

CLASAMENTUL
Victoria Călan 30 18 9 3 66:21 45
Minerul Deva 30 20 3 7 81:33 43
Siderurg. Huned. 30 16 6 8 49:30 38
Minerul Vulcan 30 16 1 13 58:50 33
Aurul Brad 30 14 313 65:47 31
Parîngu! Lonea 30 12 612 48:47 30
Min. Aninoasa 30 11 712 50:51 29
Jiul II Petrila 30 11 712 40:49 29
Sebeșul Sebeș 30 12 414 50:60 28

■C.F.R. Simeria 30 11 514 56:56 27
Minerul Ghelar 30 11 4 15 53:58 26
Constr. Huned. 30 9 714 42:61 25
Retezatul Hațeg 30 9 714 42:73 25
Dacia Alba 30 10 515 37:71 25
Dacia Orăștie 30 10 4 16 50.60 24
C.F.R. Teiuș 30 9 417 50:65 22

ș a tl

ALBA IULIA: Timp de 3 zile 
(4-6 iulie a.c.) în sala Casei raio
nale de cultură din orașul nostru 
s-au desfășurat întrecerile de șah 
din cadrul campionatului republi
can individual femenin, faza regio
nală. Și după partide destul de viu 
disputate, campioană regională a 
fost declarată concurenta Sofia 
Pentek din Deva. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ana Teodorescu 

I (Brad) și Stela Jurca (Lonea).
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