
Peste puține zile 
șit al holdelor va 
semnalul că lucrătorii harnici 
ogoarelor fără haturi sînt chemați 
într-o nouă și hotărîtoare bătălie — 
aceea de strîngerea recoltei, de asi
gurarea pîinii poporului muncitor.

Ca urmare a muncii harnice des
fășurate de colectiviștii din raion, 
a condițiilor climaterice deosebite, 
culturile de păioase s-au dezvoltat 
bine și prevestesc o recoltă bogată. 
Dat fiindcă recoltarea este treaba 
ce se impune a fi făcută într-un 
timp cît mai scurt, ea trebuie temei
nic pregătită, astfel ca nici un bob 
din noua recoltă să nu se piardă. 
Și condiții pentru aceasta sînt sufi
ciente. In fiecare gospodărie colec
tivă din raion vor lucra în campania 
de seceriș 2-3 sau chiar mai multe 
combine, la care se mai adaugă for
țele existente în gospodării. Impor
tant este însă ca toate aceste con- 
diți să fie pregătite și folosite din 
plin.

In baza indicațiilor primite și cu 
ajutorul organizației de partid con
ducerea S.M.T. Alba a luat din 
timp toate măsurile pentru revizui
rea și repararea întregului utilaj 
care va lucra în campanie. Pînă în 
momentul de față au fost revizuite 
și reparate toate batozele, presele 
pentru balotat paie, cositorile meca
nice etc. De asemenea din cete 48 
combine, 46 sînt deja reparate, s-au 
revizuit și reparat plugurile, culti
vatoarele purtate și se lucrează la 
repararea ultimelor 5 tractoare. Ceea 
ce este apoi bun este faptul că încă 
de pe acum s-au repartizat toate 
combinele și celelalte utilaje, în 
raport cu suprafața mecanizabilă și 
contractată de fiecare gospodărie. 
Pentru! continua ridicare a califi
cării profesionale a mecanizatori
lor ce lucrează pe combine, prese de 

. balotat paie și batoze, cu sprijinul 
organizației de bază și al comitetu
lui sindicatului s-au organizat și 
se organizează scurte cursuri de 
instruire în care sînt cuprinse dife
rite lecții și aplicații practice de 
felul cum trebuie să se muncească 
cu un utilaj sau altul.

Apropierea, cu fiecare zi, a cam
paniei de recoltări presupune însă 
luarea și a altor măsuri. In primul 
rînd calitatea lucrărilor de repara
ții este o cerință absolută a bunei 
funcționări a combinelor și tractoa
relor. De aceea recepționarea aces
tora cu maximum de exigență se 
impune ca o necesitate. Să evităm 
situații ca cete petrecute în anul 

_ trecut la gospodăriile colective din 
•«T Straja. Vințul de Jos. Berghin și 

altele cînd. după cîteva ture în lan, 
unele combine s-au defectat.

Succesul deplin al campaniei de 
recoltare depinde într-o foarte mare 
măsură de felul în care consiliile 
de conducere organizează munca în 
toată perioada strîngerii recoltei. 
Cu sprijinul comitetelor de partid 
din gospodării, consiliile de condu
cere vor trebui să întocmească pla
nuri amănunțite de muncă, stabi
lind concret volumul de lucrări și
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întinsul nesfîr- 
da-n pîrg. Este 

ai

PENTRU STRÎNGEREA RECOLTEI

Din filele prăfuite ale vechii is
torii. cuvintele răsună dur. acuză. 
Citesc și recitesc însemnările. Fac 
observații și-mi imaginez cu ochii 
minții tabloul. La una din mesele 
învechite de lucru ale fostei fabrici 
„Helia“ cineva pe furiș privește spre 
toate colțurile. Se putea să nime- 
rească cineva dintre patroni și ar 
fi costat-o mult. Știa ce-o aș
teaptă. Nu odată muncitoarele ^care 
erau găsite mîncînd trebuiau șa în
dure trăsăturile de păr ale soției 
exploatatorului Moldovan. Atît le 
putea oferi regimurile burghezo- 
moșierești muncitorilor. Atît și 
chiar mai mult. In locul unui salar 
de mizerie, muncă pe nemăsurate, 
condiții din cele mai grele de mun
că. întorc filă după filă. Nimic nu 
te putea bucura. Pe coordonatele 
acelei vremi, silnicia și-a pus cu 
outere amprenta. De la burghezie, 
la altceva nu te puteai aștepta...

*
Secretarul organizației de partid, 

tovarășul Drăgoi loan mă însoțește 
prin halele spațioase ale fabricii. To
tul îmi apare nou — și oamenii și fa
brica. In halate, asemeni cerului de 
mai, zeci de muncitoare lucrează la 
mașini noi, la utilaj perfecționat.

' Ce-a fost și ce este azi fabrica 
„Ardeleana"? Fabrica aceasta tran
sformată și utilată complet în anii

Galda de Jos 
măsuri pentru 

tractoarelor, ca- 
a! celuilalt uti- 
lucru se poate

sarcina precisă cine răspunde de 
o lucrare sau alta. In multe gospo
dării colective, poziția de pantă a 
terenurilor nu permite recoltarea 
păioaselor cu combina. Pentru a în
lătura eventualele pierderi prin scu
turare, consiliile de conducere din 
gospodării au datoria să stabileas
că măsuri de pe acum, astfel ca de 
îndată ce grîul ajunge în pîrg să 
fie mobilizate toate forțele la re
coltat. In mod deosebit în această 
perioadă este necesar să se verifice 
și repare mijloacele de transgort și 
drumurile, astfel ca recolta să 
poată fi imediat înmagazinată. Dacă 
în unele gospodării colective ca cele 
din Teiuș, Ciugud, 
și altele s-au luat 
repararea batozelor, 
relor și căruțelor și 
lai, apoi nu același 
spune despre cele din Oarda de Jos, 
Vințul de Jos și altele, care mai au 
încă mult de făcut în această di
recție. Pentru buna păstrare a re
coltei în fiecare gospodărie de stat 
și colectivă trebuie să se ia mă
suri in vederea asigurării spațiului 
necesar, repararea și dezinfectarea 
imediată a acestuia, spre a înlătura 
situații ca cele petrecute în anul 
trecut la Mihalț, Vințul de Jos și 
alte gospodării unde recolta a fost 
depozitată în spatii care își aveau 
cu totul altă destinație.

Paralel cu secerișul și treierișul, 
o altă lucrare agrotehnică de mare 
importanță pentru recolta anului vii
tor este executarea arăturilor de 
vară, pe toate suprafețele care se 
efiberează. Conducerile G.A.S. și 
S.M.T. Alba lulia trebuie să ia toa
te măsurile pentru organizarea 
schimbului doi pe tractoare, astfel 
incit capacitatea acestora să poată 
fi folosită din plin. Conducerile 
gospodăriilor colective au datoria 
de a lua măsuri hotărîte pentru a 
transporta imediat paiele de pe teren 
pentru ca să se poată face imediat 
arătura de vară pe suprafața recol
tată si să nu se mai întîmple ca a- 
nul trecut la Vințul de Jos cînd trac
toriștii n-au putut ara din cauza 
neglijenței consiliului 
care n-a luat măsuri 
rarea terenului.

Strîngerea la timp 
deri a recoltei bogate 
constituie o importantă sarcină e- 
conomică și politică la rezolvarea 
căreia trebuie să-și aducă contribu
ția toți lucrătorii ogoarelor, toți oa
menii muncii din raion. Organiza
țiile de partid trebuie să desfășoare 
o susținută muncă politică astfel ca 
fiecare colectivist să fie în frunte 
la lucrările din campanie. In ace
lași timp consiliile de conducere, 
cadrele de specialitate trebuie să-și 
organizeze astfel munca îneît nici 
un bob să nu fie lăsat să se piardă.

Să depunem toate forțele pentru 
a întîmpina cea de a XX-a aniver
sare a eliberării patriei cu noi suc
cese. luptînd ca nici un bob din pli
nea poporului nostru muncitor să 
nu se piardă.

de conducere 
pentru elibe-

și fără pier- 
din acest an

Fabrica „Ardeleana" în anii puterii populare

COORDONATE...
puterii populare, nu poate fi compa
rată cu trecutul. Azi, mare parte din 
lucrări sînt mecanizate, iar munca 
oamenilor e azi o muncă demnă. 
S-au mecanizat operațiile de tran
sport, prin construirea de benzi, 
s-au adus mașini noi. La secția croi 
a fost introdus croitul prin ștanțare, 
cu a jutorul mașinilor. Ca urmare a 
utilării fabricii s-a dezvoltat, con
siderabil producția de încălțăminte. 
Azi întreaga producție ce se fabri
ca în întregul an 1947, se produce 
în mai puțin de 30 de zile. Ci
frele impresionează cu siguranță dar 
acesta este adevărul.

— Avem oameni minunați, comu
niști destoinici. — spune de fiecare 
dată cînd 
ganizației 
odată cu 
însuflețite 
fost îndrumătorul de zi cu zi. Azi 
ne mîndrim cu oamenii, ne mîndrim 
cu produsele... înscriem, după cum 
se vede, an de an noi file la noua 
monografie a fabricii, trasăm coor
donate cutezătoare de viitor...

are prilejul secretarul or- 
de partid. Au crescut 
fabrica. In focul muncii 
organizația d.e partid le-a

Cuvîntul dat faptă împlinită

Comunistul Nicolae Avram, șef de 
echipă la U.C.M. Zlatna, este me
reu evidențiat in muncă.

Cu ajutorul inovației
Cu cițiva ani în urmă muncitorii 

Reviziei C.F.R. Coșlariu au încercat 
să întrebuințeze la transvasarea va- 
goanelor-cazane încărcate cu pro
duse petroliere și rămase defecte, 
aerul comprimat. După cîteva în
cercări nereușite s-a renunțat ia a- 
ceastă idee.

De curînd, din inițiativa comunis
tului Dalea Partenie. maistru, aju
tat de tov. Ivanov Ștefan, mecanic

La prășitul porumbului un ritm intens
La Galda de Jos întrecere entuziastă

Cine trece în aceste zile pe la 
tarlalele însămînțate ctt porumb, 
ale gospodăriei colective din Galda 
de Jos, nu poate să nu se oprească 
și să admire hărnicia colectiviștilor 
de aici. In toate brigăzile și echi
pele entuziasmul întrecerii socialis
te a cuprins pe toți colectiviștii. A- 
ceastă hărnicie este de fapt concre-

2~ 
si

de mult granițele regiunii, 
aflu în fața panoului de o- 

Citesc și consemnez în no- 
Comunista Moldovan Ana.

Cuvintele acestea au un sens 
dine. Oamenii fabricii, mulțumiți 
în același timp înaripați de viața 
nouă, trasează coordonatele de vii
tor. Și se pot vedea încă în zilele a- 
cestea, premergătoare marii noas
tre sărbători a eliberării. Cu puțin 
timp în urmă a intrat în producție o 
nouă secție pentru fabricarea san
dalelor „Superflex". Deși e doar 
începutul, faima noilor produse a 
trecut

Mă 
noare. 
tes... 
comunista Bucur Elena, comunista 
Topoi Stela, comunistul Morar Teo
dor... Cineva mă oprește.

— Nu te grăbi tovarășe. Aici sînt 
doar cîțiva. In cartea de onoare a fa
bricii ai să întîlnești 38 de tovarăși 
care, ca rod al hărniciei,' au primit 
insigna de „Fruntaș în întrecerea 
socialistă pe 1963“. Ai să găsești o 
brigadă cu oamenii săi. La anul cu 
siguranță că vom fi mai mulți.

★
Consemnez rînduri dintr-o scri-

O însuflețită întdecere socialistă 
se desfășoară la „Iprodcoop" Alba 
lulia. Colectivul de muncă de aici, 
muncește cu însuflețire pentru a 
îndeplini și depăși sarcinile din pla
nul de producție și angajamente
le luate în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Rezultatele muncii ale acestui har
nic colectiv sînt oglindite în faptul 
că planul producției globale pe pri
mul semestru al anului curent a fost 

Angajamentele îndeplinite și depășite
La începutul anului 1964, colec

tivul de muncă de la Secția ateliere 
centrate Alba lulia s-a angajat să 
depășească planul producției globale 
la reparații cu 1 la sută, al pro
ducției marfă cu 2 Ia sută, iar pro
ductivitatea muncii cu 2 Ia sută.

Analizînd Rezultatele obținute pe

A-de pompe și de lăcătușii Caloș 
lexandru și Bretoi Ștefan experiența 
a fost reluată. Ei au construit un 
dispozitiv care se aplică la robine
tul de golire. In cazan se introduce 
aer sub presiune pînă la două atmos
fere și astfel transvasarea unui ca
zan defect se face acum în două ore, 
înlocuind pomparea manuală a 4 
muncitori timp de 24 ore.

Coresp. DARABAN PETRU 

tizată în fapte. Pînă în prezent, gos
podăria colectivă din Galda de Jos 
a reușit să termine în întregime pri
ma prașilă la porumb și a început 
prașila a Il-a. Pînă la 17 iunie s-a 
efectuat cea de-a doua prașilă pe 
suprafața de 78 ha. Și în toiul mun- 

(Continuare în pag. 3-a) 

soare. Citesc și văd întregul tablou. 
Consemnez din nou. „Azi sînt mulțu
mită că trăiesc o viață nouă, lumi
noasă. Mă uit cu drag la copii și 
mă pornesc lacrimile bucuriei. Ei 
trăiesc o altă viață și n-o să mai 
simtă exploatarea pe care am sim
țit-o noi. Avem cu toții 
larg porțile spre 
toate acestea îți mulțumim partid 
iubit..." 

deschise 
fericire. Pentru

La secția de croi a fabricii „Ardeleana" au fost aduse ștanțe auto
mate de croit. ,

N. S.

îndeplinit cu o lună de zile mai de
vreme. De la începutul aiftilui și 
pînă la 15 iunie au fost realizate e- 
conomii în valoare de 40.000 lei. 
Tot in această perioadă au fost in
troduse în producție noi sortimente 
de mobilier comercial pe bază de 
material plastic.

La obținerea acestor realizări o 
contribuție de seamă și-au adus-o 
echipele conduse de Sasu Augustin, 
Iancu Ioan și Dadeș Victor.

primele 5 luni ale anului 1964 re
iese că angajamentele luate au fost 
nu numai îndeplinite ci și depășite 
la toți indicatorii. Astfel, pe această 
perioadă planul la producția globală 
a fost realizat în proporție de 104,68 
la sută, la producția marfă planul a 
fost depășit cu 9,2 la sută, iar pro
ductivitatea muncii pe salariat a 
crescut cu 5,8 la sută față de plan. 
De asemenea au fost realizate eco
nomii la prețul de cost, peste plan, 
în valoare de 20.000 lei.

Cele mai mari depășiri de plan 
le-au realizat brigăzile anexă, me- 
canică și mașini-unelte și echipele 
conduse de tov. Pop Iosif, Meteș Ni
colae, Rusu Gheorghe, Țîmpea An
drei și Dușa Nicolae.

A doua prașilă la porumb
_ In urmă cu o săptămînă, colecti

viștii din gospodăria colectivă Cri- 
cău au terminat de executat prașila 
I-a la porumb, lucrare căreia i-au 
acordat cea mai mare atenție. Pră
șit în timpul optim și la nivel agro
tehnic superior, porumbul se pre
zintă frumos și bine dezvoltat.

Zilele trecute, consiliul de condu
cere al gospodăriei colective, anali- 
zînd stadiul în care se află cultura 
porumbului, a ajuns la concluzia că 
trebuie începută prașila Il-a. Și, 
s-a trecut la fapte. Cu ajutorul me
canizatorilor de la S.M.T. Alba lu
lia, și folosind din plin atelajele 
gospodăriei colective, în cîteva zile 
s-a executat prașila mecanică pe o 
suprafață de peste 50 ha. Și lucră
rile continuă în aceste zile cu in
tensitate.

Colectiviștii din Cricău și-au pro
pus ca și această lucrare să o ter
mine la timp pentru a obține pro
ducții sporite pe fiecare hectar.



Una mai bogată în fapte 
cealaltă, zilele 
scurs. In școli 
auzit ultimul 
țel și, odată cu 
glasuri o binemeritată exclamație 
„bine-ai venit vacanță!".

După un an de muncă rodnică, 
gîndurile elevilor zboară din nou 
spre cărările munților, spre poienile 
înflorite, spre litoralul însorit. Și 
li-s gîndurile justificate. Ca și în 
alți ani, pentru a împlini aceste vi
suri ale copiilor, ale tinerilor, s-au 
făcut din timp pregătiri. Secția de 
învățămînt a Sfatului popular raio
nal, în colaborare cu Comitetul ra
ional al U.T.M. a elaborat un vast 
plan care să asigure elevilor bucu
riile așteptate. A fost alcătuit, de 
asemenea. Comandamentul raional 
de organizare a vacanței, care va 
coordot* toate acțiunile ce se vor 
desfășura în tabere și excursii.

Ca urmare a măsurilor luate, va
canței elevilor, fie ei mici sau mari, 
i-a fost imprimat un caracter orga
nizat, fapt ce va adăuga noi plăcu
te amintiri în inimile lor. Așa, bu
năoară, 14.000 de elevi din raion 
își vor petrece zilele vacanței în 
drumeții cu care prilej vor cunoaște 
la fața locului frumusețile naturale 
cu care este împînzit de-a lungul și 
de-a latul teritoriul raionului nos
tru. Vor cunoaște marile realizări, 
obținute sub conducerea înțeleaptă 
a oartidului și se vor bucura îm
preună cu părinții și frații lor, mun
citori sau colectiviști, de roadele 
anilor vieții noastre noi. Peste 1.200 
de elevi vor pomi în cadrul ex
cursiilor regionale spre „Cetatea de 
foc", spre bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, spre Deva, mereu mai 
tânără și mai frumoasă, iar peste 
400 de elevi, depășind hotarele re
giunii, vor străbate țara timp de 10 
zile vizitînd o seamă de obiective 
importante — orașe noi pe harta 
țării, uzine și fabrici, termo și hi
drocentrale, ce-și înalță zvelte si
luetele spre cerul liber al patriei. 
Alți elevi vor face cunoștință cu 
minunățiile ce împodobesc litoralul 
Mării Negre, iar alții vor fi timp de 
o săptămînă 
tre capitale, 
mare.

Dar, șirul 
lor cFTbr însoți zilele vacanței nu 
se oprește aici. Un însemnat număr 
de elevi își vor petrece plăcut și in
structiv timpul în taberele de pio
nieri și școlari de la Valea Dosului, 
Tăuți, Intregalde și Șugag. Vor 
întâlni aici vechi prieteni și vor lega 
noi prietenii, vor pomi în excursii 
și vor trăi clipe de neuitat în jurul 
focurilor de tabără. Un grup de e- 
levi ai școlilor medii și profesionale

decît 
anului școlar s-au 
mici și mari se face 
clinchet de clopo- 
acesta, din mii de

oaspeții mindrei noas- 
în continuă transfor-

bucuriilor și surprize-

Cu fiecare zi ce trece, ne apro
piem tot mai mult de marea noastră 
sărbătoare — cea de a XX-a ani
versare a eliberării. Faptul stăruie 
la fiecare loc de muncă. In între
prinderi, într-o însuflețită întrecere, 
muncitorii dau viață cifrelor de 
plan și propriilor* lor angajamente. 
Pe întinsele ogoare ale colectivelor, 
mecanizatorii. într-o strînsă cola
borare cu colectiviștii, muncesc cu 
avînt mereu sporit pentru roadele 
anului.

In întîmpinarea marii sărbători a 
eliberării, cu rîvnă și pasiune mun
cesc și activiștii culturali din ora
șul. comunele și satele raionului. 
Sute de oameni ai muncii din oraș, 
întruniți într-un cor puternic și în 
diverse alte formații artistice se 
pregătesc să cinstească ziua de 23 
August cu realizări de seamă și pe 
acest tărîm. Și ca ei. pregătiri in
tense fac de asemenea, sute de ti
neri sportivi.

O vie animație domnește în aces
te zile și în rîndurile activiștilor 
culturali și a artiștilor amatori de 
la sate. Ecoul manifestărilor prile
juite de cel de-al Vll-lea concurs 
stăruie încă la majoritatea cămine
lor culturale. Și, mai mult decît a- 
tît. Pe zi ce trece el devine tot mai 
puternic. In sate de șes sau de mun
te, peste tot, răsună cînt de izbîndă. 
Tineri și vîrstnici înalță cînt parti
dului, patriei și vieții noastre noi 
tot mai frumoase și mai îmbelșuga
te. Răsună puternic glasurile unite 
ale colectiviștilor din Mihalț, al că
ror cor situîndu-se pe primul loc la 
faza raională a concursului, ține să 
fie la înălțime și cu prilejul mani
festărilor închinate glorioasei noafs-

cu vacanta
își vor petrece vacanța în tabăra de 
la Năvodari, iar alții în cea de la 
Pui.

O activitate din cele mai plăcute 
se va desfășura și în cele 20 de ta
bere locale din raion. In acest 
scop, toate aceste tabere au fost în
cadrate cu cadre destoinice care, ți- 
nînd cont de preferințele elevilor au 
inclus în planurile de activitate ex
cursii pentru cunoașterea ținutului 
natal și al împrejurimilor, audiții 
colective radio, vizionări de filme, 
intilniri cu activiști de partid și de 
stat, concursuri cultural-sportive 
etc. Conținutul activităților, în în
treaga perioadă de tabără, va fi a- 
xat pe cunoașterea de către pio
nieri și școlari a marilor realizări 
dobindite de oamenii muncii, sub 
conducerea partidului în cei 20 
de ani de la eliberare. In acest sens 
vor fi organizate adunări tematice, 
vor fi învățate cîntece și poezii des
pre partid și patrie.

Prin grija partidului și guvernu
lui, a organelor de partid și de stat 
locale, mii de elevi din raionul nos
tru vor petrece o vacanță plăcută 
și instructivă. E dar făcut elevilor 
de partid. E răsplată pentru munca 
lor din timpul anului, prilej de acu
mulare de noi forțe pentru obținerea 
de succese și mai 
torul an școlar.

grăitoare în vii-

Faptul a avut loc 
zilele 
peste tot în școli 
s-a

trecute. Și,

petrecut

rămas 
de la învățăto- 
și profesorii 
de la școlile 
i-au găzduit,

la 
fel. Sunetul clopo
țelului, chemînd e- 
levii la clasă a 
răsunat pentru ulti
ma dată in acest an 
școlar.

Cu bucuria mun
cii împlinite, elevii 
și-au luat 
bun 
rii 
lor, 
care 
de la tot ce le-a în- 
însoțit drumul spre 
lumină. Un rămas 
bun pînă în zilele 
toamnei, cînd din 
nou își vor da în
tâlnire cu hotărîrea 
și mai 
învăța cu stăruință 
pentru 
vrednic 
miine celor ce azi le 
străjuiesc copilăria.

fermă de a

a deveni 
schimb de

De pc acum pregătiri intense 
pentru marea sărbătoare

cu aceeași rîvnă.tre aniversări. Și 
în vederea apropiatei sărbători, se 
pregătesc colectiviștii din Stremț. 
din Vințul de Jos. Cricău. Micești 
și alte așezări. Vădind o deosebită 
preocupare, activiștii culturali din 
Stremț au îmbogățit repertoriul co
rului și al tarafului lor cu noi cîn- 
tece. Formația de dansuri de aici, 
înainte doar de cîteva perechi, nu
mără acum 40 de dansatori, iar pro
gramul brigăzii artistice înmănun
chează mai complet ca oricînd ma
rile realizări obținute de oamenii 
muncii sub conducerea partidului în 
cei 20 de ani de la eliberare. Pro
grame artistice cu un bogat conți
nut pregătesc apoi activiștii cultu
rali și artiștii amatori de la U.C.M. 
Zlatna, de la Clubul muncitoresc 
Teiuș, căminele culturale din Vin
țul de Jos, Ampoița, Feneș, Alma- 
șul Mare și alții.

Se poate spune deci că la majori
tatea unităților culturale din raion 
se simte din plin preocuparea de a 
se face totul pentru ca la 23 Au
gust acestea să cunoască un frea
măt ca nicicînd altădată.

Sînt însă și unele așezări unde 
ritmul pregătirilor încă nu este în 
deplină concordanță cu timpul în 
care ne găsim. Ori e lucru bine știut 
de fiecare activist cultural că un 
program artistic complet și care să 
se bucure de o -deplină reușită tre* 
buie pregătit pe îndelete. De a-

Făcîndu-șî adesea auzit glasul 
în fața microfonului, copiii din gru
pa mare a grădiniței nr. 1 din o- 
rașul nostru și-au cîștigat apre
cierea și dragostea a mii de as
cultători. IN CLIȘEU: Fără e- 
moții în fața microfonului stației 
de radioficare, mica Horincar Au
rica își demonstrează încă odată 
talentul de cîntăreață și recita
toare.

ceasta s-au convins, nu odată și 
activiștii culturali din [ghiu. Dar, 
cu toate acestea-' aici încă nu s-a 
pornit cu toate forțele la acțiune. Ce 
se mai așteaptă?

Același lucru se poate spune a- 
poi și despre activiștii altor cămine 
culturale. La Pețelca, bunăoară, a 
existat cîndva o formație de dan
suri care a dus faima satului pînă 
pe scenele capitalei patriei noastre. 
Dansatorii de aici n-au plecat ni
ciunde. Sînt în sat. De ce atunci nu 
se insistă ca ei să apară din nou 
pe scenă? Căminul cultural din Gal- 
tiu s-a afirmat, în dese rînduri, 
prin reușite programe de brigadă 
artistică de agitație. E cazul ca 
activiștii culturali de aici, să ma
nifeste în continuare aceeași preo
cupare pentru reușita programelor 
ce le prezintă pe scena căminului. 
La o muncă 
să pornească 
din Bucerdea 
atît mai mult 
cultural, nou 
fi dat în folosință în cinstea marii 
sărbători. Cu toate forțele la acțiu
ne trebuie să pornească apoi, fără 
nici o întârziere, și activiștii cultu
rali din Galda de Jos, Berghin, Be- 
nic, Sîntimbru și alte așezări pen
tru a întâmpina cît mai bine pregă
tiți măreața sărbătoare a eliberării.

Pentru a întregi strălucirea zilei 
cînd poporul nostru condus de

mai susținută trebuie 
și activiștii culturali 
Vinoasă. Aceasta cu 
cu cît aici căminul 
construit, urmează a

Vești <le lei corespondenți

Un util schimb
In cadrul măsurilor luate pentru 

înarmarea bibliotecarilor cu cele mai 
eficace metode de popularizare și 
difuzare a cărții, duminică 14 iu
nie, la biblioteca comunală din 
Cricău a fost organizat un schimb 
de experiență cu participarea tuturor 
bibliotecarilor de la bibliotecile co
munale din raion și bibliotecarii șefi 
ai bibliotecilor raionale din regiu
nea noastră.

Bine organizat, schimbul de expe
riență s-a dovedit deosebit de util. 
In fața bibliotecarilor a fost pre
zentat materialul „Munca cu cartea 
în sprijinul dezvoltării gospodării
lor agricole colective" care a stârnit 
un crescînd interes. Și nu fără te
mei. In cuprinsul materialului au 
fost scoase în relief o seamă de me
tode și procedee folosite de bliblio- 
tecarii fruntași din raion, care și-au

Ceferiști
Dovedind preocupare față de fe

lul cum muncitorii ceferiști își pe
trec timpul lor liber, comitetul sin
dical al Complexului C.F.R. Teluș- 
Coșlariu a organizat, duminica tre
cută, pentru membrii de sindicat și 
familiile acestora o excursie la ca
bana turistică de la Rîmeț. Cu a- 
cest prilej, ceferiștii au vizitat mî- 
năstirea, Cheile Rîmețului și împre
jurimile.

Timpul prielnic, ca și frumusețile

Pe cinci se poate
La această întrebare, acum cînd 

au dat căldurile, după părerea con
ducerii stației C.F.R. Teiuș, răspun
sul ar fi că se poate face baie ori
unde, numai la baia stației nu. 
Cauza? După părerea lui Caroi baci, 
mecanicul băii, cauza ar fi lipsa 
cărbunilor. După alții „altele" ar fi 
cauzele?...

Deunăzi însă lucrurile s-au lămu
rit. Sesizați de nefuncționarea băii, 
orcanele superioare au pus mîna 
telefon și-au făcut întrebare:

— Tovarășe Tănase — ce-i 
baia stației de nu funcționează 
atita vreme?

— ?
— Cum? De unde știm? Păi... 

chiar de la muncitorii stației.
_ j
— Se poate să nu aveți cărbuni?

pe
cu 
de

. Sfatul popular al . orașului Alba 
îulia ar lua măsuri de a se instala 
la capătul străzilor tăblițe indi
cat -are ?ii noua lor denumire.

Această îrtasură ar înlătura ne- 
mtftamirea unor cetățeni străini, 
ca -e veniți în. orașul nostru sînt ne
voit: să caute o stradă sau alta fără 

partid a pornit pe drumul libertății 
și a marilor înfăptuiri, peste tot oa
menii muncii luptă cu toate forțele. 
Activiștii culturali din raionul nos
tru trebuie să fie prezenți și ei ia 
marea luptă. Să strîngă în jurul 
căminelor culturale noi talente, și 
șub îndrumarea organizațiilor de 
partid, să intensifice pregătirile 
pentru marea ..sărbătoare ce se a- 
propie. In acest sens, sfaturile 
populare trebuie să sprijine îndea
proape munca activiștilor culturali. 
Căminele culturale să îmbrace cea 
mai sărbătorească haină, iar acti
vitatea din cadrul acestora să fie 
din cele mai rodnice.

IN CLIȘEU : La repetiții. Brigada artistică de agitație a căminu
lui cultural din Stremț pregătește un nou program.

de experiență
dovedit pe deplin eficiența. Așa. de 
pildă, s-a subliniat faptul că la bi
blioteca comunală din Teiuș. acor- 
dîndu-se o deosebită grijă difuzării 
cărții zootehnice, ca urmare a aju
torului primit și pe această cale, co
lectiviștii din acest sector obțin pe 
zi ce trece rezultate tot mai bune, 
rezultate asemănătoare fiind obți
nute și de bibliotecile din Vințul de 
Jos, Stremț, Ciugud și altele unde 
bibliotecarii vădesc toată grija ca 
fiecărui cititor să i se pună la în- 
demină cartea potrivită.

Pe marginea materialului prezen
tat au fost purtate vii discuții. Un 
schimb de păreri valoros a avut loc 
apoi pe marginea concursului „Cine 
știe viticultură răspunde", concurs 
desfășurat la căminul cultural ca 
aplicație practică.

MARCA LUD1KN

în excursie
ținutului au fost factorii principali 
care au creat ceferiștilor buna dis
poziție. Nu le-a lipsit însă nici mu
zica și nici alte mijloace de recreere 
ca fotbalul, voleiul, șahul etc.

Cu forțe noi, după o zi plăcută, 
ceferiștii au pornit la muncă cu mai 
multă rîvnă, hotăriți să răspundă 
grijii de care se simt înconjurați cu 
cele mai bune rezultate.

TIRTESCU VINTILA

face baie ?
cereți împrumut de la depoa 
vă sosește repartiția.

Dar, 
pînă

— ?
— Aduceți chiar azi? Ei vezi că 

se poate rezovla cu puțină preocu
pare ?

Cu acestea, convorbirea s-a înche
iat. Problema băii a rămas însă tot 
nerezolvată. Tovarășul Tănase Ni- 
colae, șef de gară ajutor la Stația 
Teiuș a fost avansat șef de gară la 
stația C.F.R. Aiud. Și, de vreo săp- 
tămînă a plecat la noul post.

Se pune întrebarea: Oare plecînd 
tovarășul Tănase Nicolae nu se va 
găsi altcineva care să rezolve pro
blema băii? Muncitorii stației așteap
tă un răspuns concretizai în fapte..

Corespondență colectivă de la 
punctul de corespondenți C.F.R.

Teiuș

st

a-i da de urmă. Ba chiar și unii 
locuitul ai orașului sînt puși în 
în.'iircȘtară cu privire la aceste 
străzi

...Secția stații și rețele Alba ta
lia ar dovedi mai multă operativi
tate în luarea unor măsuri. Cu mult 
timp în urmă, pe. unele străzi stâl
pi: de lemn de la rețeaua de curent 
electric au fost înlocuiți cu stîlpi din 
beton. Un lucru bun. Rău este însă 
faptul că stîlpii de lemn au fost a- 
rtincațî pe marginea trotuarelor. A- 
ceș'ia pe deoparte încurcă circula
ția. iar pe de altă parte dau un as
pect de neglijență din partea celor 
ce răspund de această problemă.

...s-ar lua măsuri de repararea 
podului de peste „Valea Gălzii" dirt 
comuna Galda de Jos. Din lipsă 
de preocupare, o porțiune a părții 
carosabile a podului s-a deteriorat, 
îngreunînd circulația, mai ales a 
a utovehîculelor.

In cazul acesta, secția de dru
muri și poduri a Sfatului popular al 
raionului va trebui să ia măsurile 
corespunzătoare, pentru repararea 
podului.
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VIAȚA DE PARTID

fentru locul de brigadă fruntașă La prășitul porumbului un ritm intens

au 
de 
al

Vizitînd gospodăria colectivă din 
Bucerdea Vinoasă întîlnești la tot 
pasul rezultatele muncii harnice și 
entuziaste ale colectiviștilor. Cele 
peste 200 ha cu grîu au fost plivite 
de buruieni, prașila I-a la porumb 
a fost executată în timpul optim, 
floarea-soarelui a fost prășită de două 
ori. aproape o jumătate de milion 
viță de vie a fost plantată în pepi
nieră. la cele 160 ha de viță de vie 
s-a executat în întregime sapa ma
re și este pe sfîrșît stropitul. Se a- 
cordă o atenție deosebită îngrijirii 
•și furajării animalelor.

Succesele obținute de colectiviștii 
din Bucerdea Vinoasă au la bază 
•desfășurarea unei susținute între
ceri socialiste între brigăzi și echi
pe, întrecere ce a fost organizată 
de consiliul de conducere în perioa

da de pregătire a campaniei agri- 
jffele de primăvară, la îndrumarea 

•comitetului de partid.
In cadrul unei ședințe organizată 

de comitetul de partid la care 
participat membrii comitetului 
partid, consiliul de conducere
gospodăriei colective, secretarii or
ganizațiilor de bază din brigăzi, 
brigadierii, șefii de echipe și alți 
colectiviști fruntași, au fost stabi
lite obiectivele care să stea la baza 
întrecerii socialiste, pregătirea în 
mod temeinic a campaniei agricole 
de primăvară, executarea tuturor lu
crărilor agricole în timpul optim și 
la un nivel agrotehnic superior, ob
ținerea de producții sporite la ha la 
toate culturile. îngrijirea și furaja
rea animalelor în așa fel ca să se 
•î^țină producții sporite de came și 
lapte.

Prin grija organizațiilor de ba- 
. ză. obiectivele întrecerii au fost larg 

■^^popularizate în brigăzi și apoi pe 
'’echipe în așa fel încit ele au deve

nit cunoscute de fiecare colectivist.
Au început apoi pregătirile în ve- 

-derea executării lucrărilor agricole 
din campania agricolă de primăva
ră. Au fost reparate atelajele, s-a 
transportat în cimp o însemntă can
titate de îngrășăminte naturale în 
vederea fertilizării solului. Pentru 
vii ș-a completat numărul necesar 
de pari. Iri perioada premergătoa
re începerii lucrărilor din campania 
de primăvară fiecare brigadă și e- 
chipă s-a străduit să obțină cele 
mai bune rezultate în care scop și-a 
mobilizat toate forțele.

Analiza rezultatelor întrecerii so
cialiste făcută la sfîrșitul lunii 
bruarie a.c. de către consiliul 
conducere, la îndrumarea comite
tului de partid, a scos în evidență 

tul că brigada a IlI-a (briga- 
r. tov. Pop Emilian) s-a situat in 
nte în ceea ce privește repararea 

și pregătirea atelajelor necesare in 
campania de primăvară, evidențiin- 
du-se tov. Truța Florian, Pop Chi- 
rilă, Borza Ioan și alții. Cu rezul
tate bune a muncit și brigada l-a 
(brigadier tov. Niston Florian 1. 
Ioan) care a administrat îngrășă
minte chimice pe întreaga suprafață 
stabilită, în numai 3 zile.

In creșterea forțelor de producție 
■și obținerea unui ritm susținut de 
dezvoltare a economiei noastre na
ționale investițiile au o mare im
portanță. De aici se desprinde ne
cesitatea îmbunătățirii continue a 
activității în acest domeniu, • prin 
folosirea cu spirit gospodăresc a 
fondurilor, scurtarea termenelor de 

. punere în funcțiune a noilor obiec- 
Jwțive și capacități și realizarea la 

un înalt nivel tehnic și calitativ a 
tuturor lucrărilor.

Ca urmare a grijii statului nostru 
pentru continua dezvoltare economi
că a țării și în raion investițiile au 
sporit de la an la an. Au fost a- 

-cordate însemnate sume pentru con
strucția de noi obiective industriale, 
pentru lucrări de dezvoltarea sec
toarelor miniere și diferite alte punc
te social-culturale la Alba lulia, 
Zlatna etc. In momentul de față 
spre realizarea planului de investi
ții trebuie îndreptate forțe cu atît 
mai mart cu cît ne aflăm la jumă
tatea anului, iar termenii de dare 
în folosință se apropie cu pași re
pezi. De aceea atenția tuturor fac
torilor care sînt chemați să contri- 

^.buie la îndeplinirea planului de in- 
vestiții trebuie să fie îndreptată _ în 
aceste zile îndeosebi spre principa
lele șantiere, unde să se desfășoare 
o activitate susținută de producție 
în tot timpul, prin asigurarea apro
vizionării ritmice a șantierelor cu 
materiale în sortimentele și canti
tățile prevăzute, cu utilaje de con
strucție și forță de muncă califica-

fe- 
de

de 
au 
tn-

La îndrumarea comitetului 
partid, organizațiile de bază 
popularizat larg rezultatele în 
trecere folosind munca de la om la 
om, convorbiri în cadrul echipelor, 
gazeta de perete etc.

Astfel, într-un articol publicat la 
gazeta de perete intitulat „Cum ne 
pregătim pentru campania de pri
măvară" după ce sînt arătate mă
surile luate de consiliul de condu
cere, sînt scoase în evidență rezul
tatele muncii brigăzilor. „Cu tot tim
pul nefavorabil 
col — brigada 
confecționeze o 
de pari de vie. 
ceasta direcție _

Apariția acestui material la ga
zeta de perete ne-a pus pe gînduri — 
spunea tov. Bolea Ioan, secretarul» 
organizației de bază din brigada a 
IV-a. Din inițiativa biroului orga
nizației de bază a fost convocată o 
ședință operativă a membrilor de 
partid la care a fost invitat și acti
vul fără de partid și s-a analizat mă
surile ce trebuiesc luate pentru ca 
brigada să iasă din acest impas. 
Munca politică de la om la om des
fășurată de comuniști, pentru mo
bilizarea tuturor colectiviștilor la e- 
xecutarea lucrărilor a fost încunu
nată de succes. La următoarea a- 
naliză făcută de consiliul de con
ducere al gospodăriei colective, a 
reieșit că brigada a IV-a, pentru 
rezultatele obținute în cadrul între
cerii socialiste se situează pe pri
mul loc.

Au început apoi lucrările agricole 
de primăvară. Colectiviștii au insă- 
mînțat cu porumb 225 ha. Execu
tarea acestei importante lucrări a 
fost terminată in timpul optim și 
la un nivel agrotehnic superior. A- 
ceeași atenție a fost acordată apoi 
prașilei l-a la porumb, lucrare că
reia, fiecare brigadă, echipă și co
lectivist s-a străduit s-o execute la 
timp și cit mai bine.

Condițiile naturale din primă
vara acestui an, au favorizat odată 
cu dezvoltarea plantelor și crește
rea buruienilor. Organizațiile de 
bază din brigăzi au mobilizat toți 
colectiviștii și într-un timp scurt a- 
ceastă lucrare a fost terminată, 
griul colectiviștilor din Bucerdea 
Vinoasă promițînd o recoltă boga
tă. ca de altfel și celelalte cultisi.

Din ultima analiză făcută in ca
drul gospodăriei colective privind e- 
xecutarea lucrărilor din campania 
agricolă de primăvară a reieșit că 
fruntașă este brigada a IV-a (bri
gadier tov. Miclea Ioan).

In cadrul întrecerii socialise, lupta 
(vntru locul de brigadăfruntașă este 
deschisă. Depinde de fiecare briga
dă. de fiecare echipă și colectivist 
cum vor munci in viitor pentru a-și 
îndeplini angajamentele luate de a 
lucra la timp, la nivel agrotehnic 
înaintat. Și, fără îndoială, că toți 
colectiviștii din Bucerdea Vinoasă 
vor muncii in așa fel încit să obțină 
noi succese pentru întărirea econo
mică a gospodăriei colective.

La Galda de Jos
(Urmare din pag. l-a)

întrecere entuziastă

se pun întrebări

cîștiga întrecerea
Pînă la 17 iunie

cii însuflețite
re.ști :

— Cine va 
prașila a 11-a.
întrebării nu i se poate da un 
prins. întrecerea o va cîștiga

fi-

la
a.c. 
răs- 
însă

cu siguranță cei mai buni. Sînt 
harnici toți oamenii din brigăzi și 
echipe, fie ei din Ga Ida de Jos. O- 
iejdea sau Mesentea. Totuși pinăîn 
prezent rezultatele cele mai
au fost obținute de brigada l-a 
a Il-a din Galda de Jos. care se 
flă în frunte la prășit.

bune
5*
a-

— se spune în arti- 
a Il-a a reușit să 
însemnată cantitate 
Nu stă bine în a- 

brigada a lV-a“.

Lucrările trebuie intensificate
Gospodăria agricolă colectivă din 

Alba lulia are însămînțată cu po
rumb o suprafață de numai 137 ha. 
Dar cu toate că această suprafață 
este destul de mică lucrările la pră
șit sînt mult rămase în urmă. La 
această gospodărie nu numai că nu 
s-a început prașila a Il-a dar nici 
prima prașilă n-a fost terminată. 
Pînă în prezent prima prașilă s-a 
făcut doar pe 76 ha cu toate că po
rumbul este destul de îmburuienat. 
Despre ritmul necorespunzător în care 
se prășește ne vorbește destul de 
clar faptul că în timp de o săptă- 
mînă pe întreaga gospodărie s-au 
prășit doar... 6 ha (!?). Cum poate 
fi justificat un asemenea ritm de 
melc de către consiliul de conducere 
și organizația de partid? Mai 
m.'L în această gospodărie maie- 
xisîă și în momentul de față o în-

semnată suprafață de păioase 
plivit. Consiliul de conducere 
gospodăriei, organizația de bază, are 
datoria de a lua 
pentru urgentarea

de 
al

toate măsurile 
acestor lucrări.

Mai multă preocupare
Prașila la porumb este o lucrare 

agricolă de care depinde în cea 
mai mare măsură obținerea unor 
producții sporite la hectar. Această 
lucrare este insă mult rămasă în 
urmă, la gospodăria colectivă din 
Căpud. Din cele 400 ha însămînțate 
eu porumb, pină la data de 18 iu- 
ni' a.c. au fost prășite odată doar

> ha. Față de această situație con
siliul de conducere al gospodăriei 
elective va trebui să ia urgente mă- 
s ri de mobilizare a tuturor mij
loacelor si forțelor de care dispune 
g nodăria în așa fel ca prașila l-a 
la porumb sâ fie terminată în cel 
mai scurt timp, și să se înceapă pră
șită a doua.

Cînd forțele nu sînt folosite
Pe ogoarele gospodăriei colective 

din Oarda de Jos porumbul s-a dez
voltat frumos, s-au dezvoltat in 
schimb și buruienile. Cu mai bine 
de două săptămîni aici s-a început 
și prima prașilă. Ritmul de desfă
șurare a acesteia este însă necores
punzător. In timp ce alte gospodării 
colective lucrează de zor la prașila 
a Il-a aici din cele 234 ha însămîn- 
țate cu porumb s-au prășit pînă la 
17 iunie abia 175 ha. Răul este cu 
atît mai mare cu cît gospodăria dis-

pune de forțe suficiente, dar aces
tea nu sint mobilizate să participe 
la prășit. Din cauza slabei munci 
de lămurire asupra importanței a- 
cestei lucrări, zeci și zeci de brațe 
de muncă vin aproape tot la două 
zile în oraș. în timp ce porumbul se ' 
îmburuienează cu fiecare zi ce trece.

Consiliul de conducere al gospo
dăriei colective și organizațiile de 
partid trebuie să ia toate măsurile 
pentri intensificarea ritmului la 
prășit.

----------- ---------------
In atenția viticultorilor

Cu un an in urmă. Comitetul 
executiv al sfatului popular al 
orașului \lba lulia a luat iniția
tiva de a amenaja un parc dis- 
trctiv cu jocuri pentru copii. Dar. 
după cum se vede și din fotogra
fie, starea „parcului" e de plin- 
sui copiilor. Ce părere au tova
rășii de la sfatul popular?

Stropitul viilor «lupă înflorit
Cu toate că pină in momentul de 

față nu a apărut mana in vii. stro
pitul in continuare, ca măsură de 
siguranță, este 
Faptul că nu a 
rește condițiilor 
rece acestea au 
rind este urmare a săminței puține 
de înmulțire a ciupercii, care a e-

absolut necesar, 
apărut nu se dato- 
meteorologice deoa- 
existat, ci în primul

întreaga răspundere pentru 
realizarea planului de investiții

tă. cu utilaje tehnologice și cu pro
iecte de execuție în ordinea stabilită 
prin contracte.

Analizind situația pe raion, în 
acest sector important de activi
tate. putem arăta că în momentul 
de față în realizarea planului de 
investiții au fost obținute succese 
de seamă. Față de planul anual, vo
lumul lucrărilor admise la finanța
re reprezenta la data de 1 iu
nie a.c. 75.7 la sută. Rezultatele ar 
fi putut fi și mai bune dacă toate 
unitățile beneficiare ar fi luptat 
pentru întocmirea tuturor documen
telor și admiterea finanțării. Dar 
în această direcție mai sînt multe 
lucruri neadmise. Și ponderea lu
crărilor neadmise la finanțare o are 
Fabrica de produse refractare care 
la 1 iunie a.c. avea asigurată fi
nanțarea doar în procent de 58,4 la 
sută la lucrările de construcții mon
taj. Cu indicatori nesatisfăcători la 
admiterea finanțării sint și Uzina 
chîmico-metalurgică din Zlatna și 
G.A.S. Galda de Jos. Aceste două 
unități economice cu toate că au un 
volum mie de lucrări nu acordă a- 
tenția cuvenită spre a impulsiona 
perfectarea documentației legale în 
scopul admiterii la finanțare a lu
crărilor planificate în vederea e- 
xecutării și terminării lor cît mai 
repede. .

Cu toate că în general ritmul de 
execuție al lucrărilor de construcții 
pe primele 5 luni a fost satisfăcă
tor față de planificare la majori
tatea unităților 
primit 
același 
despre 
tierul 
unde planul pe 5 luni a fost reali
zat în proporție de numai 76 la 
sută. Colectivul de conducere al a- 
cestui șantier se face vinovat pen
tru faptul că nu a luat o serie de 
măsuri tehnico organizatorice ne
cesare. astfel că nu s-a făcut o te
meinică organizare a șantierului 
pentru timpul friguros din 15 no
iembrie 1963 — 15 martie 1964 din 
care cauză nu s-a lucrat după posi
bilități. O cauză care a dus la di
minuarea realizării planului de pro
ducție pe primele 5 luni ale anului 
1964 a fost și introducerea în situa
țiile de lucrări de la 31 decembrie 
1963 a unor lucrări neexecutate. La 
acestea se adaugă și alte deficiențe 
pentru lichidarea cărora^ n-a existat 
o preocupare permanentă din partea 
colectivului de conducere al șantie
rului, ca asigurarea cu materiale, 
forțe de muncă calificate etc.

O activitate nesatisfăcătoare se 
desfășoară și la executarea obiecti

fonduri
lucru 

ritmul
4 construcții

din raion care au 
de investiții, nu
se poate spune

lucrărilor pe Șan- 
Alba lulia.

vului de la Drîmbar-Teleac al cărui 
beneficiar este Sfatul popular al ra
ionului Alba, iar executant l.C.T. 
Timișoara, șantierul 43 Arad, iotul 
Simeria. Aici pe primele 5 luni ale 
acestui an, planul de investiții a 
fost realizat numai în proporție de 
68 la sută. Și această situație nu 
este de loc întîmplătoare. La data 
de 5 iunie de exemplu, pe**baza con
statărilor făcute de organele noas
tre, pe șantier nu existau decît 24 
muncitorii din care 10 fierari beto- 
niști’, 4 dulgheri și 10 muncitori ne
calificați, număr insuficient pentru 
volumul investițiilor. Pe lîngă fap
tul că șantierul duce lipsă de o se
rie de materiale, la data amintită 
mai sus, utila jul existent pe șantier 
se rezumă doar la o singură beto
nieră. Aceasta scoate în evidență 
faptul că conducerea șantierului do
vedește o completă delăsare, atît 
în ce privește asigurarea cu brațe 
de muncă a șantierului, cît și apro
vizionarea cu materiale și utilaj co
respunzător.

Este știut apoi că realizarea rit
mică a lucrărilor și folosirea co
respunzătoare a capacității de pro
ducție a organizațiilor de construc
ții depind de măsurile organizato
rice ce se iau pe șantier. Măsura de 
a se pune la dispoziția organizații
lor de construcții și montaj fondu- 

IOAN FRANDEȘ
director. Banca de investiții, filiala 

Alba lulia

xistat in podgoria noastră în anul 
trecut.

Totuși o apariție și un atac poa
te surveni în zilele următoare, de
oarece sămînța de vară a ciupercii 
este adusă de vînt, de la distanțe 
mari, din alte podgorii. Un atac ce 
s-ar putea produce acum ar fi cei 
de la sfîrșitul înfloritului și în pe
rioada de formare și creștere a boa
belor, atac foarte primejdios, de
oarece atacă sub formă de mucegai 
cenușiu, dacă condițiile meteorolo
gice îi sînt prielnice.

Pentru a preîntîmpina un astfel 
de atac al manei în perioada cea 
mai critică, este forte necesar ca 
imediat după înflorit să fie execu
tat stropitul al II-lea, care pune în 
simiranță recolta de struguri. In a- 
cest scop, acest stropit este reco
mandat de minimele viticole ca 
stropit obligatoriu de siguranță.

Efectuarea acestui stropit se va 
face în zilele de 20-25 iunie a.c., cu 
o eamă bordeleză care să conți
nă 750 gr. piatră vînătă, 35 grame 
var nestins sau 1,5 kg var pastă 
(stins) și 120 grame piatră acră la 
10? litri apă.

Pentru prevenirea și combaterea 
Oidiumului recomandăm ca în zea
ma bordeleză pregătită să se pună 
și sulf muiabil, socotit 0,4 la sută, 
adică 400 grame la 100 litri zeamă, 
dizolvat separat și pe urmă ames
tecat.

Cu ocazia lucrării de stropit se 
Va avea grijă să fi pulverizați bine 
ciorchinii și lăstarii. Recomandăm, 
de asemenea, să fie terminat plivi- 
tul și prășitul, lucrări care dacă 
sînt executate la timp și în bune 
condițiuni asigură sporuri mari de 
recolte.
Stația meteorologică și de avertizare 

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

(Continuare în pag. 4-a)



Patria în anii puterii populare

Drumul cârbiiiielui
In adîncurile minelor din Valea 

Jiului, oamenii, havezele, perforatoa
rele, ciocanele de abataj, mașinile 
de încărcat, transportoarele blinda
te n-au parcă răgaz. Prin galerii, 
săpate ia sute și sute de metri sub 
pămînt, convoaie de trenuri pline 
cu cărbune se îndreaptă spre puțu
rile principale de ieșire la supra
față. Drumul cărbunelui spre fabrici, 
termocentrale, depouri de loco- 
.motive începe din abataj, de acolo 
de unde el e rupt din pereții negri 
strălucitori, ca de email, și de unde 
începe să alunece pe scocurile cra
terelor.

Ajuns la suprafață, cărbunele ia 
mai multe direcții. Sus. pe cablu
rile funicularelor, corfele încărcate 
trec una după alta peste culmi, spre 
instalațiile de spălare, ca niște pă
sări uriașe. în timp ce jos, pe calea 
ferată, trenurile îl poartă spre ora
șe si uzine.

Cărbunele Văii Jiului, considerat 
în trecut sărac și inferior, pentru 
care motiv se utiliza numai sub 
formă de combustibil, are acum 
multiple întrebuințări. Cu ajutorul 
instalațiilor moderne, construite în 
ultimii ani, i se asigură o valorifi
care superioară. Bateriile „carbo- 
fluid“ de la Călan, concepute și 
construite de specialiști din țara 
noastră, transformă zilnic zeci și 
zeci de vagoane de cărbune din 
Valea Jiului în semicocs — mate
rie primă necesară uzinelor cocso- 
chimicc de la Hunedoara și Reșița. 
In popasul pe care îl face aici, căr
bunele, trecînd printr-un impresio
nant proces tehnologic, devine fluid 
apoi se transformă în granule.

La uzina cocsochiinică hunedo- 
reană, fluxul tehnologic de prelu
crare a cărbunelui este și mai com
plex. Benzile trasportoare îl preiau 
și-l trimit în galeriile care alimen
tează turnurile de dozare a șarjei

r țării spre
sosesc 

în-

de cocsificare. Mașinile încarcă 
cuptoarele bateriilor, pilot după 
lot. Supus unei temperaturi la

in 
pi- 

care 
se topește și fierul, cărbunele este ast
fel adus la incandescență și primește 
proprietățile care îi permit să asigu
re energia calorică necesară proce
sului de elaborare a fontei. Apoi, 
el trece pe sub jeturi puternice de 
apă si se răcește, așteptind să intre 
în silozurile furnalelor.

— Producem cocs mult, spune in
ginerul Gheorghe Pavel, șeful ba
teriilor de cocsificare. Cocsul nos
tru se utilizează cu succes chiar și 
în furnalele înalt automatizate.

Drumul cărbunelui nu s-a termi
nat. Urmează un nou flux. O pă
dure de rezervoare și cisterne, co
șuri de fum. turnuri de răcire, 
gregate și instalații, conducte 
diferite diametre. toate îndeplinind 
misiuni precise, fac ca și acea par
te din cărbune care a rămas neîn
trebuințată să primească noi pro
prietăți. pentru a deveni utiliza
bilă. Gazele de cocs, apele amonia- 
cale. gudroanele. toate rezidurile 
procesului de cocsificare a cărbune
lui sp prelucrează, se pun în valoa
re, se transformă în produse chi
mice importante pentru economia 
națională, cu ajutorul noilor secții 
chimice moderne, create de cîțiva 
ani. Prin intermediul utilajelor lor 
se produc, după o serie de reacții 
chimice. îngrășăminte chimice, pen
tru agricultură, smoală, benzen, sol- 
venți organici, naftalină etc.

Drumul cărbunelui, deschis aco
lo în adîncuri de mineri, crește, se 
ramifică, pătrunde în tot mai multe 
domenii. Pe drept cuvînt, pe indica
torul direcției acestui drum magis
tral s-ar putea nota destinația: „căr
bune, oțel, pîine“.

a- 
de

(Agerpres)

Poartă a țării, prin care 
și pleacă sute și sute de nave 
cărcate cu mărfuri, portul Constan
ța — a cărui existență se pierde în 
trecuturi îndepărtate — capătă du
pă eliberarea patriei o dezvoltare și 
înflorire demne de istoria sa, ca 
urmare a extinderii relațiilor comer
ciale ale țării noastre cu zeci de 
state de pe glob.

Registrul portului consemnează în 
ultimii ani primirea în medie a cir
ca 1.C00 de nave străine anual, u- 
nele pentru a încărca produse des
tinate țărilor cu care R. P. Romînă 
întreține relații comerciale, altele

mări și oceane
pentru a descărca mărfurile nece
sare țării noastre sau altor țări ve
cine. Flota maritimă comercială 
proprie se află în plină dezvoltare. 
Niciodată portul Constanța n-a găz
duit atîtea nave romînești ca a- 
cum. In ultimii 20 de ani, spre exem
plu, capacitatea de transport a flo
tei noastre maritime comerciale a 
crescut de peste 17 ori. Pavilionul 
romînesc străbate azi apele tuturor 
continentelor.

Afluența continuă de nave în ma
rele nostru port maritim a făcut ne
cesară o și mai mare mecanizare a 
operațiunilor portuare și în același

Viafa nouă a unei vechi cetăti
S-a încetățenit tradiția de a ad

mira peisa jul Sighișoarei de pe plat
forma străvechiului său turn cu 
ceas. De aici distingi turnurile și 
pasajele înguste, piața păstrată spe
cifică burgurilor medievale. Străzi
le, risipite în evantai, se cațără pînă 
sub zidurile năpădite de iederă, vor
bind contemporanilor prin arhitec
tonica clădirilor străjuite de porți
le boltite și grele, de „Civitas de 
Sequsvar" — Cetatea Sighișoarei. 
strămoșul de veacuri al așezării de 
azi din vecinătatea Tîrnavei Mari. 
Nenumăratele turnuri, purtînd nu
mele breslelor ce le-au dat viată, 
sînt tot atîtea mărturii ale trecutu
lui. Lor li se adaugă însă astăzi co
șurile înalte ale fabricilor moderne, 
ridicate în anii regimului nostru. 
Pasajelor cu scări boltite și întorto- 
chiate. martorele unui trecut de pes
te șapte secole, li se învecinează as
tăzi străzi largi, asfaltate, parcuri.

Ceasornicul secular, rămăs viu în 
turnul cetății, măsoară un timp 
proaspăt, tînăr, în plină și entuzias
tă creștere. Intr-un anumit fel, chiar 
și el este tînăr. Construit în anul 
1648, el a fost prevăzut cu șapte fi
gurine
zentînd zilele săptămînii. încă din 
secolul trecut, mecanismul ceasorni
cului s-a defectat. Recent, Fr. Kon
rad, electrician la noul complex in
dustrial de faianță și sticlă din lo
calitate, după o muncă îndelunga-

ts. a reușit, în timpul său liber, să 
pună din nou în mișcare figurinele 
ceasornicului. Dacă vreodată. în 
miez de noapte, pașii vă vor purta 
pe sub bolțile înnegrite ale turnu
lui. atunci cînd orologiul va spar
ge liniștea nopții. în firida sa lumi
nată veți putea vedea cum. prin- 
tr-o mișcare lină, o figurină va face 
loc alteia, simbolizînd ziua care 
urmează*

In turn, astăzi muzeu, se află u- 
neltele rudimentare ale breslelor de 
altădată. Trebuie să mergi prin ha

CARNET SIGHIȘOREAN

mecanice sculptate, repre-

lele luminoase ale complexului de 
faianță și sticlă, clădite acum, de 
curînd, printre tablourile de co
mandă ale mașinilor sale automate 
ca să poți simți distanța dintre a- 
ceste unelte vechi și tehnica moder
nă. Ca oricare clădire importantă 
sighișoreană, complexul este stră
juit și el de un turn. Arhitectura sa 
este modernă, dar ea constituie com
pletarea viguroasă și în același 
timp plină de frumusețe pe care con
structorii secolului XX au adus-o 
bătrînei cetăți. Noul complex e un 
imens laborator, cu utilaje foarte 
moderne. In halele mari și luminoa
se, pretutindeni, se vede grija pen
tru asigurarea unei înalte tehnicită
ți, a unor condiții de lucru cît mai

timp extinderea, sistematizarea 
modernizarea portului. Au 
construite noi dane, magazii de 
mare capacitate și sute de mii de 
metri pătrați de platforme pentru 
depozitarea mărfurilor, drumuri și 
căi ferate, rețele electrice, de apă 
și canalizare. Pe cheiuri lucrează 
sute de mașini de tot felul. Numai 
în ultimul deceniu, portul a fost în
zestrat cu 33 de macarale de chei, 
10 macarale auto, 88 autostivuitoa- 
re, 125 tractoare rutiere și alte ma
șini și utilaje, au fost construite 4 
magazii cu o suprafață utilă de 
depozitare de 24.000 m.p., noi che
iuri în lungime de 450 m, platfor
me pentru depozitarea mărfurilor pe 
leC.GOO m.p. etc. In prezent, mași
nile înlocuiesc în cea mai mare 
parte munca manuală care caracte
riza odinioară portul romînesc. A- 
pfoape 60 la sută din volumul ope
rațiunilor de încărcare-descărcare a 
mărfurilor se efectuează mecanizat.

Cea de-a 20-a aniversare a eli
berării patriei găsește portul Cons
tanța la începutul unei noi epoci a 
existenței sale. Se pun bazele viito
rului port Constanța-Sud, ale cărui 
bazine vor tripla capacitatea de pri
mire a actualului port. Adîncimea 
lor va permite intrarea aici, a nave
lor cu pescaje mari, oceanice. Vas
tul plan de sistematizare, moder
nizare și extindere inițiat de partid 
are menirea să facă din Constanța 
unul din porturile cele mai moder
ne ale Mării Negre, cu un înalt grad 
de înzestrare tehnică, un port ma
ritim de mare capacitate, care, pe 
lîngă importul și exportul de măr
furi ale țării noastre, să asigure și 
un volum însemnat de tranzit pen
tru alte state.

In cadrul ultimei etape a campio
natului regional de fotbal, pe sta
dionul sportiv din orașul nostru s-au 
întîlnit echipele Refractara Alba Iu- 
lia și Aurul Brad.

Intîlnirea dintre cele două echipe 
a fost urmărită de un numeros pu
blic. mai ales ținînd seama și de 
poziția ce o ocupă Aurul Brad în 
clasamentul regional de fotbal.

Primele 15 minute de joc se ca
racterizează prin atacuri la poarta 
echipei din Brad, dar fără rezultate 
concrete. Cei care înscriu sînt ju
cătorii de la Aurul Brad, care la un 
contraatac pe partea dreaptă înscriu 
1-0, scor cu care se încheie prima 
repriză.

In partea a doua a jocului, gaz
dele vor, de asemenea, să modifice 
rezultatul. Atacurile lor sînt însă 
destrămate de apărarea oaspeților. 
Cîteva ocazii de a marca au fost 
ratate de înaintare, care în fața por
ții s-au încurcat în pase inutile. Cei 
care înscriu sînt tot jucătorii de la 
Aurul Brad.

Victoria echipei Aurul Brad este 
pe deplin meritată. Jucătorii acestei 
echipe s-au dovedit a fi mai com
bativi, au atacat mai periculos, mai 
ales pe extreme și s-au descurcat 
mai bine în față porții adverse.

In 
Iulia 
ar fi putut obține un rezultat mai 
bun. ‘ 
lui în fazele de finalizare, prin ține
rea mingii, sau păsurile fără rost 
au dat posibilitatea adversarului să 
se organizeze în apărare și să res

Aurul Brad 0-2 (0-1)
pingă atacurile. De asemenea, apă
rarea, mai ales pe partea stîngă a 
fost destul de ușor de trecut, iar 
schimbările făcute în repriza a doua 
nu au fost destul de inspirate.

Rezultatele obținute de Refracta
ra Alba Iulia la sfîrșit de campionat 
sînt meritorii. Aceasta trebuie să 
ducă la o și mai susținută muncă 
de pregătire a jucătorilor în vederea 
ocupării în viitor a unui loc maF 
bun în clasamentul regional de fot
bal.

ALTE REZULTATE r<
Minerul Aninoasa — Jiul II Pe- 

trila 3-0 (3-0): Parîngul Lonea — 
Constructorul Hunedoara 4-1 (2-1)7 
Textila 
(5-0); 
Ghelar 
Știința 
Teliuc — Minerul Vulcan 0-3.

Sebeș — C.F.R. Simeria 7-1 
Retezatul Hațeg — Minerul 
4-2 (3-1); Dacia Orăștie — 
Petroșani 4-1 (1-0); Minerul

CLASAMENTUL

acest meci, Refractara Alba 
a avut perioade de dominare și

Dar încetinirea ritmului jocu-

moderne. Vizitînd secțiile, faci cu
noștință directă cu fluxul tehnolo
gic. De la primirea materiei prime 
si pînă la transformarea ei în obiec
te de faianță și sticlă, toate opera
țiile sînt mecanizate și automatiza
te. Serviciile de masă, de ceai, de 
cafea, bibelourile și altele, care în
frumusețează interiorul căminelor 
noastre, sînt doar cîteva din produ
sele realizate de meșterii în arta ce
ramicii. Specialiștii complexului 
mi-au furnizat o serie de date: de 
la intrarea în funcțiune a noilor uti
laje numărul sortimentelor a cres
cut de 10 ori. Produsele de faianță 
duc faima Sighișoarei în numeroase 
țări ale lumii.

Alături de noul complex alte în
treprinderi industriala — uzinele 
textile, fabrica de confecții, cea de 
piese de schimb pentru industria 
textilă, de materiale de construcții, 
de mobilă dau .Sighișoarei ampren
ta noilor vremi. Iată apoi și noile 
cartiere, unde se conturează profi
lul unui micro-raion. iată strădu
țele în serpentine ale cetății. Din 
înaltul turnului cu ceasornic al ce
tății de odinioară, panorama ora
șului de astăzi ți se desfășoară larg, 
plină de grație, ca o dantelă. în
cerc să-mi imaginez cum va arăta 
orașul peste cîțiva ani: clădiri cu 
sute de apartamente noi, un alt ci
nematograf modern, o casă de cul
tură, școli, complexe comerciale, 
parcuri și zone verzi în jurul blocu
rilor muncitorești. Și imaginea este 
plină de certitudine. Deasupra bă- 
trinei cetăti, a înaltelor sale turnuri, 
a răsărit, auriu, soarele unui 
nou ev, evul socialismului biruitor.

(Agerpres)

I

Duminică 14 iunie a.c. a avut 
Ioc pe terenul sportiv „Ardeleana" 
din Alba Iulia o întîlnire amicală 
de volei între echipa olimpică a 
R.P.R. și selecționata orașului, 
precum și o demonstrație între 
componenții lotului olimpic.

Cei aproape 1.000 de spectatori 
care au asistat la aceste întîlniri 
au apreciat înalta clasă a jocului 
prestat de reprezentativa țării 
noastre, aplaudînd Ia scenă des
chisă numeroase faze create de 
ei și de cîțiva dintre jucătorii 
noștrii.

Această 
monstrează odată mai mult 
voleibalul se bucură de o 
popularitate și simpatie din 
tea iubitorilor de sport din 
șui nostru și că formarea 
echipe locale ar fi binevenită, a- 
ceasta cu atît mai mult cu cît 
avem jucători de valoare.

Coresp. TOMA PETRU

reușită intîlnire de- 
că 

mare 
par-. 
ora- 
unei

------------- ♦♦-------------

Aurul Brad 26 15 6 5 66 26
Min. Aninoasa 26 16 4 6 55:27
C.F.R. Simeria 26 14 6 6 44:36
Parîngul I.onea 26 13 310 45:30
Constr. Huned. 26 11 6 9 38:34
Textila Sebeș 26 12 212 57:43
Minerul Vulcan 26 12 212 60:46
Refractara Alba 26 10 610 3439
Jiul II Petrila 25 11 311 41:38
Știința Petroșani 26 9 611 33:48
Dacia Orăștie 26 7 712 56:55
Minerul Ghelar 26 9 314 30:49
Retezzful Hațeg 25 7 414 3L53
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întreaga răspundere pentru 
realizarea planului de Investiții

(Urmare din pag. 3-a)

rile de organizare a șantiereior, a 
avut drent scop să stimuleze iniția
tiva acestora în folosirea cu mal 
multă economie a sumelor destinate 
executării de lucrări de organizarea 
șantierelor în condiții cît mai bune. 
Dar cu toate acestea posibilitățile 
create nu sînt folosite cu răspunde
re. La șantierul 4 construcții 
Iulia, de pildă, nu s-au creat dep3^_ 
zite suficiente pentru păstrarea ma
terialelor, din fondurile de organi
zare a șantierelor, se resimte lipsa 
unei macarale de 14 tone, pentru 
ridicarea fermelor de la depoul de 
materii prime (fermele se află la 
fața locului gata pregătite) deși 
macaraua putea fi procurată.

Cele cîteva aspecte arătate mai 
sus dovedesc cu toată puterea că 
în problema îndeplinirii planului de 
investiții se mai fac simțite o serie 
întreagă de lipsuri care se cer a fi 
lichidate în timpul cel mai scurt. 
Trebuie privite cu mai multă răs
pundere sarcinile îndeplinirii planu
lui de investiții, atît de către con
structori cît și de către proiectanți' 
și beneficiari. Cu toții trebuie să 
lupte pentru respectarea graficelor 
de eșalonare a execuției lucrărilor 
de investiții, să acorde atenție a- i 
provizionării tehnico materiale 
șantierelor, urmărirea executării lu
crărilor de construcție și montaj,, 
astfel ca să se asigure desfășura
rea ritmică a lucrărilor, predarea 
la timp a obiectivelor și punerea în 
funcțiune a capacităților planificate. 
Partidul a creat toate condițiile în- 
această direcție. Este nevoie doar 
de preocupare din partea tuturor 
celor chemați să-și aducă contribu
ția la îndeplinirea planului de in
vestiții.

Plăcut și elegant vă puteți aranja 
apartamentul dumneavoastră cu :

Camere combinate I. L. H. 3 
Camere combinate Ilva.

se vînd cu plata în rate la magazinele de mo- 
din Alba Iulia și Zlatna ale O. C. L, Comerț 
Alba Iulia.

care 
bilă 
mixt
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