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Se deschide noul an în învățămîntul 
de partid cu program de oraș

pro-

mare 
înar-

Mai sini doar cîteva zlte pînă la 
1 octombrie, cînd va începe noul 
an școlar în cercurile și cursurile 
învățăminiului de partid, cu 
gram de oraș.

Partidul nostru acordă o 
însemnătate muncii ideologice, 
mării teoretice a membrilor și can- 
didaților de partid cu atobiruitoa- 
rea învățătură marxist-leninistă și 
cu priceperea aplicării ei în mod 
creator la viața practică. Așa cum 
este prevăzut în Statutul P.M.R., 
ridicarea nivelului de conștiință, în
sușirea bazelor marxism-leninismu- 
lui este o îndatorire a fiecărui mem
bru de partid.

In cursul ultimului an școlar in 
învățămîntul de partid s-au obținut 
o serie de rezultate pozitive. S-a 
acordai o mai mare atenție conți
nutului de idei al propagandei. A 
sporit puterea de mobilizare a 
propagandei de partid. Un mare 
număr de cursanți își îndeplinesc 
►u exigență sporită sarcinile incre- 

ințate, sînt fruntași în producție, 
luptă activ pen'ru aplicarea în via
tă a liniei politice a partidului. In
teresul membrilor, al candidaților 
și al celor fără de partid pentru 
studierea teoriei marxist-leniniste 
este in continuă creștere.

Spre deosebire de anul trecut, în 
învățămîntul de partid cu program 
de oraș pentru anul 1959-1960, nu
mărul cercurilor a crescut de la 
155 la 171. In mod deosebit au 
fost organizate mai multe cercuri 
de studierea Statutului P.M.R. și 
cursuri serale. Așa, de exemplu, 
numărul cercurilor de studierea 
Statutului P.M.R. a crescut Se la 
28 la 34, iar al cursurilor serale, de 
ia 21 la 40. Numărul total al 
cursanților încadrați în cercurile și 
cursur le învățăminiului de partid 
cu program de oraș a crescut de 
ia 3222 la 3.662 cursanți. Pentru 
ridicarea nivelului politico-ideologic 

in'eleduaiilcr au fost organi- 
n.'e, pe lingă cabinetul de partid, 
j cercuri pentru studierea proble
melor de bază ale teoriei marxist- 
len'niste și ale politicii P.M.R.

La încadrarea cursanților, s-a a- 
sigurat ca aceștia să urmeze forme 
corespunzătoare nivelului lor poli
tico-ideologic. Comitetele de partid 
și organizațiile de bază, cum sînt 
cele de la U.M.C. Zlatna, Comple
xul C.F.R. Teiuș-Coșlariu și altele, 
s-au preocupat îndeaproape de or
ganizarea celor mai corespunză
toare forme ale învățăminiului de 
partid.

Aci, pe lingă celelalte cercuri și 
cursuri, au fost organizate 
acesta mai multe cercuri de 
nom e concre ă, în care au 
încadrați membri și candidați 
partid, fruntași în producție,

in'ri și tehnic'eni.
O atenție deosebită s-a acordat 
codării cadrelor de propagandiști, 

are ver conduce cercurile și cur su
rde învățămîntului de partid. Prin 
grija Com tetului raional de partid,

cnul 
eco- 
fost 

de 
in-

- H

a G.A.C. Micesti recolta de varză este bogată.

Vineri, 25 septembrie 1959

in perioada de vară, propagandiștii 
au participai la pregătire, unde li 
s-a predat un ciclu de lecții, fiind 
irtsiruiți totodată și din punct de ve
dere metodic. Mulți propagandiști, 
prin're care Ene Florea de la în
treprinderea „Vinalcool", Bimbea 
Viorel, de la Atelierul L.C.F.R. Al- 
ba-Iulia, Vermaga Cornelia, de la 
U.M C. Zlatna, Dascălii Ioan, de 
la Depoul C.F.R. Teiuș și alții, au 
depus mult interes în pregătirea 
lor, obținind rezultate bune.

Astăzi l cînd practica construc
ției socialiste, lupta pentru îmbu
nătățirea continuă a nivelului de 
trai al maselor muncitoare ridică 
probleme noi și complexe, este ne
cesar mai mult ca ortclnd ca pro
paganda de partid să-și exercite pe 
deplin rolul ei în mobilizarea co
muniștilor și a oamenilor muncii 
iară de partid, la înfăptuirea sar
cinilor izvorîte din documentele 
partidului nostru.

Principala cerință care stă in 
fața propagandei de partid este 
realizarea legăturii Undestructibile 
a teoriei cu practica construcției 
socialiste în etapa actuală, cu lup
ta întregului popor muneitor, pen
tru înfăptuirea programului de mă
suri economice elaborat de partid 
și guvern în vederea dezvoltării în
tregii economii naționale și a ridi
cării continue a nivelului de trai 
cultural și material al oamenilor 
muncii. Pentru aceasta este necesar 
ca în întreg sistemul învățămîntu- 
lui de partid să se desfășoare o 
luptă necruțătoare împotriva dog
matismului și bucherismului în tra
tarea teoriei și să se combată ori
ce confuzii, denaturări sau vulgari
zări a tezelor marxist-leninismu- 
lui.

Deschiderea noului an școlar în 
învățămin'ul de partid va trebui să 
aibă loc într-un cadru sărbătoresc, 
cu participarea tuturor membrilor 
de partid, a candidaților și a acti
vului fără de partid încadrați în 
cercuri și cursuri. De la început 
este necesar să fie asigurat con
trolul organizațiilor de partid.

De felul cum organizațiile de 
bază vor conduce și controla 
cursanții de la învățămîntul de 
partid depinde în foarte mare mă
sură rezultatul ce se va obține în 
studierea învățăturii partidului.

Periodic, în cursul anului de în- 
vățămînt, în cadrul adunărilor ge
nerale ale organ zaț Hor de bază 
să se- analizeze felul cum se desfă
șoară învățămîntul de partid, ascul- 
tînd rapoarte ale propagandiștilor 
și luînd hotărîri corespunzătoare.

Conducerea concretă a învăță
mântului de către organele și orga
nizațiile de partid va asigura ridi
carea nivelului propagandei de par
tid în raionul nostru la un nivel 
tot mai ridicat, contribuind la edu
carea oameilor muncii în spiritul 
ideilor socialismului, la mobilizarea 
lor pentru înfăptuirea politicii par
tidului nostru.
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7 ani de la votarea Constituției R.P.R.

S-au împlinit la 24 septembrie 7 ani de la data cînd intr-un uriaș 
entuziasm Marea Adunare Națională 
lege

UNIVERSITATEA 
populară muncitorească 
își deschide cursurile

Consiliul sindical raional și 
Subfiliala S.R.S.C. fac cunoscut 
oamenilor muncii din orașul nostru 
deschiderea, la 1 octombrie, a 
cursurilor Universității populare 
muncitorești.

Cursurile Universității populare 
muncitorești se vor desfășura (Te la 
1 octombrie 1959 și pînă la 15 mai 
1960. In cadrul acestor cursuri', 
audiind săptămînal cîte două lecții 
din ciclul celor propuse a se preda, 
oamenii muncii an posibilitatea 
să-și lărgească simțitor sfera cu
noștințelor tehnico-profesionale, i- 
deologice și de cultură generală. 
Pentru adîncirea cunoștințelor, 
cursanții vor viziona în colectiv 
filme, spectacole și vor face o 
seamă de excursii documentare.

Deschiderea cursurilor Universi
tății populare muncitorești este aș
teptată, ca și în alți ani, cu deo
sebit 
meni 
fiind 

dului 
tural-științifică a maselor.

interes de tot mai mulți oa- 
ai muncii, în aceste cursuri 
oglindită grăitor grija parti- 
pentru continua ridicare cul-

Cu toate forfele la arat semănat

Folosesc timpul prielnic
Colectiviștii și întovărășiții din 

comuna Teiuș acordă multă atenție 
folosirii din plin a timpului priel
nic pentru strîngerea grabnică a 
recoltei culturilor de toamnă. Pînă 
acum ei au recoltat peste 20 ha cu 
porumb, 15 ha cu ftoarea-soarelui, 
50 ha cu cartofi, 5 ha cu tutun și 
sînt în curs de recoltare cele 40 
ha cu sfeclă de zahăr. In fruntea 
muncii de recoltare a culturilor 
prașitoare slnt membrii gospodă
riei agricole colective „30 Decem
brie".

Coresp. A. OȚO1

Rămași în urmă cu arăturile
De buna efectuare a lucrărilor 

din campania de toamnă depinde 
în mare măsură recolta anului vii
tor. Din întregul complex de lucră
ri agricole, arătura pentru însămîn- 
țări este o lucrare care, făcută în 
timpul o-ptim, duce nemijlocit la 
sporirea producției agricole la ha. 
Or, tocmai arăturile pentru însă- 
mînțări în comuna Berghin sînt 
mult rămase în urmă. Pînă mai zi
lele trecute, aici abia erau efectua-

O problemă importantă pentru întreprinderi

Pregătirea temeinică pentru iarnă

luate toate 
efectua pre
să asigure 

în cele mai

Ne apropiem cu fiecare zi ce tre
ce de timpul friguros al iernii. Pe
rioada aceasta din timpul iernii 
este, așa cum bine se știe, o pe
rioadă care pentru buna desfășu
rare a muncii necesită a fi pregă
tită temeinic, astfel ca nici viscolul 
nici gerul să ' nu provoace pertur- 
bații în desfășurarea procesului de 
producție. Iată de ce în timpul 
scurt care ne-a mai rămas pînă la 
venirea iernii trebuie 
măsurile, pentru a se 
gătirile necesare care 
desfășurarea muncii 
bune condiții.

Experiența anilor 
dovedit cu toată puterea, că acolo 
unde conducerile administrative din 
întreprinderi, îndrumate de organi
zațiile de bază, au luat la timp mă
suri și au asigurat aprovizionarea 
cu combustibil, au făcut o temei-

trecuți ne-a

______ ____ ____  _______ ....._____ a votat luminoasa noastră 
lege — Constituția Republicii Populare Romîne.

Constituția construirii socialismului — așa cum o numește pe bu
nă dreptate poporul nostru —• se deosebește fundamental de consti
tuțiile burghezo-moșierești. La baza noii constituții stau principiile 
socialismului, stă faptul de istorică importanță că oamenii muncii 
au luat în propriile lor mîini întreaga putere de stat. Eroica noastră 
clasă muncitoare in alianță cu țărănimea muncitoare, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, a pornit hotărîtă să înlăture orice urmă 
de exploa'are a omului de către om, punînd temelii puternice regi
mului democrației populare.

Cu totul altă față aveau cons'ituțiile . bur ghezo-moșiereștl. Pline de 
fraze goale și formule mincinoase, ele constituiau principalul instru
ment de asuprire în mina burghez ei și a moșierunii. Țelul lor era 
să apere puterea celor puțini în dauna celor mulți, în dauna po- , 
porului munci'or. Și nu era de mirare. Cei care pe vremea burghe
ziei își ziceau cu nerușinare că sînt „aleșii poporului" spre a-l re
prezenta în parlament și a-i apăra, chipurile, drepturile și libertățile, 
nu erau alții decît marii moșieri și capitaliști sau slugile lor, care nu 
aveau alt interes decît să exploateze cît mai crunt poporul.

Cons i'uția adoptată acum 7 ani este cu adevărat constituția ma
rilor drepturi și libertăți ale poporului nostru. Ea apare cu atît 'mai 
s'rălucitoare cu cît, cortsemnînd mărețele cuceriri ale poporului rțos- 
‘ru obținute sub conducerea înțeleaptă a partidului, garantează 
drepturi și libertăți care în trecut nici nu puteau fi visate. Azi, ăde- 
varații stăpîni ai bogățiilor sînt asupriții de altă dată, este poporul, 
harnicul și talentatul nostru popor. De cînd el e stăpîn, alta e fața 
patrieL Dintr-o țară „eminamente agricolă" patria noastră a de
venit azi o țară industrial-agrară în plină dezvoltare. întreaga patrie 
e azi un șantier al muncii pașnice. Se înalță uzine și fabrici noi, se 
ridică termo și hidrocentrale în timp ce pe harta patriei își îns

criu prezența orașe noi. Agricultura pășește și ca pe calea socialis
mului. Numai în raionul nostru procentul de cooperativizare este 

■de aproape 80 la sută, iar sate în'regi ca Obreja, Cistei, Mesentea 
și Oiejdea sînt complect colectivizate. In casa țării poporul are a- 
cum reprezentanții săi adevărați, exponenți ai năzuințelor lui.

Constituția patriei noastre nu numai că proclamă anumite drepturi, 
dar asigură condițiile materiale pentru exercitarea lor. Azi drep
tul la muncă este asigurat prin continua dezvoltare a industriei și 
agriculturii; dezvoltarea învățăminiului și cul'urii are ca bază preo
cuparea pentru construcția de noi scoli și cămine culturale etc.

Constituția noastră proclamă egalitatea în drepturi a naționalități
lor conlocuitoare, punînd la dispoziția acestora școli în limba mater
nă, cărți, ziare etc. Naționalitățile conlocuitoare au azi reprezentanții 
lor în conducerea treburilor obștești, bucurîndu-se de aceleași drep- 

> turi ca și cele ale poporului romîn.
Cea de a 7-a aniversare a Constituției noastre constituie o măreață' 

| sărbătoare a întregului nostru popor muncitor care, făcînd bilanțul 
marilor înfăptuiri de pînă "acum, pășește hotărît sub conducerea în
țeleaptă a partidului pe drumul luminos al socialismului și păcii.

♦♦♦♦♦♦

La ordinea zilei

Eliberarea terenurilor în vederea însămințârilor
zării. Ca urmare a trecerii la apli
carea acestei importante măsuri e- 
conomice pentru sporirea producției 
agricole, pe baza solelor stabilite, 
va trebui ca în această toamnă o 
însemnată suprafață de păioase să 
se însămînțeze după plante prăși- 
toare, care abia acum au intrat în 
faza de coacere. Deci, pentru ca 
însămînțările să se poată efectua 
la timpul optim, este nevoie ca în- 
tr-o perioadă foarte scurtă de timp 
să fie eliberată de culturi o mare 
suprafață de. teren.

In multe gospodării colective, ca 
cele din M'cești și Cistei, în comu
ne ca Bărăbanț, M'halț și altele, 
recol'area prăși'oarelor pentru eli
berarea terenului a început și se 
desfășoară intens. Paralel cu re
coltarea s-au început și arăturile 
în vederea însămințârilor. Cu toate 
rezultatele înregistrare pînă acum 
însă, trebuie spus că munca pen
tru eliberarea terenurilor ce ur
mează a fi însămînțate cu păioase 
de toamnă se desfășoară ne satisfă
cător. Și acest lucru influențează 
asupra întregului ritm în care 
merg arătur'le și însămînțările. In 
S'remț, SînO'mbru, Calda de Jos 
și în alte comune, deși pe supra
fețe întinse porumbul e copt, recol
tarea lui în'îrzie. Organele tehnice 
agricole se preocupă slab de în
drumarea țăranilor muncitori spre 
a grăbi recoltarea culturilor coapte 
și a începe imediat arabul și 
natul. Lipsă de preocupare 
c?astă direcție dovedesc și

Sarcina de cea mai mare im
portanță ce se pune în perioada ac
tuală în fața oamenilor muncii din 
agricultura raionului este asigu
rarea succesului deplin al însămîn- 
țărilor de toamnă. Pregătirea te
meinică a terenului, îngrășarea lui 
și însămînțarea în timpul optim 
sînt condițiile principale pentru a- 
sigurarea unei recolte bogate in 
anul viitor.

Spre deosebire de alți ani, înce- 
pînd din acest an, în raionul nos
tru se va trece la aplicarea tarlati- 

te arături pe cca. 20 la sută din 
: suprafața planificată.

Ținînd seama de faptul că ne 
aflăm în epoca optimă de însămîn- 
țări și că timpul este favorabil lu- 

i crări'cxr în Cîmp, organele agricole 
i și sfatul popular comunal trebuie să 

mobilizeze toate forțele, pentru ca 
să se are întreaga suprafață pla
nificată și să se execute însămînță
rile cît mai grabnic.

O---------------------------

nfcă aprovizionare cu materialele 
necesare, fără să se creeze stocuri 
supranormative, unde revizuirea și 
repararea instalațiilor de încălzit, 
iluminat și apă s-au făcut în bune 
condiții, în tot timpul iernii mun
ca s-a desfășurat fără să cunoas
că opriri, iar sarcinile de plan au 
fest îndeplinite ritmic și chiar de
pășite.

In momentul de față ne aflăm în 
perioada cînd se cer luate toate 
mă'urile în v’der'-a pregătirilor 
pnntru iarnă. Nu trebuie să aștep
tăm nici o clipă, socotind că „ar 
mai fi vreme" ci, din contră, să 
facem pregătirile acum cînd încă 
timpul e frumos, deoarece — să fie 
clar pentru orice conducător de 
unitate — iama nu vine anunțată. 
In multe întreprinderi, ca Depoul

(Continuare în pag. 4-a)

semă- 
în a- 

_____ _____ ... _______  r. unele 
sfaturi populare ca cele din Vințu! 
de Jos. Hacria și apele, care, deși 
au mari suprafețe ce pot fi însă
mânțate, nu iau măsuri pentru mo
bilizarea tuturor atelajelor de a 
ieși la însătrunțări.

Ne aflăm în plină perioadă de 
însămînțări și or!ce întîrzFre poate 
aduce mari pierderi de recoltă. De 
acea, a'ît timp cît vremea este 
bună, sfaturile populare și orga
nele de partid de la comune au da
toria să m^bi'izeze țărănimea 
muncitoare, spre a lua toate mă
surii? pen'ru eliberarea terenurilor 
ce urmează a fi însămînțate, îngră
șarea lor și însănânțarea imediată 
a pâioaselor de toamnă.



unâfâțile cult ura Ie <S iu raion

Spre noi succese în 
activitatea culturală

Prin munca lor, desfășurată în 
mod organizat și continuu, acti
viștii culturali din Stremț au a- 
tras în cadrul formațiilor artistice 
din cadrul căminului cultural un 
mare număr de săteni. Datorită a- 
oestui fapt, aici activitatea cultural- 
artistică a înregistrat rezultate de 
seamă chiar și atunci cînd întreg 
Satul a fost antrenat in lupta pen
tru strinsul piin i. Cu succes au ac
tivat în acest timp brigada artis
tică de agitație și taraful, după o 
zi plăcută la căminul cultural, in 
următoarea zi munca fiind mai 
spornică pe ogor.

Deschiderea noului an școlar 
insă, a marcat la Stremț și înce
putul unei mai rodnice activități 
culturale. Cu forțe proaspete, la 
numai citeva zile de ia deschide
rea școlii, activiștii culturali s-au 
strins pentru a hotărî cele de tre
buință. Și odată fixate obiectivele 
și-au început munca aiit colectivul 
de conferențiari cit și colectivul de 
creație. Pentru cor au fost alese 
bucăți noi, iar membrii ech-pet de 
teatru au început repe ițiile la pie
sa „Răfuiala" de Tiberiu Vornic.

Pentru mici și mari
Spre sfirșitul stagiunii 1958-1959. 

colectivul Teatrului de păpuși 
„Prichindei" din orașul nostru a 
prezentat în condiții artistice și 
tehnice, mult apreciate, minunata 
piesă „Povestea porcului" drama
tizare de Veronica Porumbacu și 
V. Filipoiu după cunoscutul basm 
al iscusitului povestitor Ion Creangă.

Noua premieră, a 27-a de la în
ceputul activității teatrului, s-a bu
curat de un succes deplin. Rău! a 
sonstai însă în faptul că inchidn- 
du-se s ag'unea. prea puțini au

IN CLIȘEL : Aspect din tabloul III al piesei „Povestea porcului" prezentată de Teatrul de păpuși

La Teiuș emisiunile locale pot fi și mai bune
Centrul de radioficare din Teiuș, 

deservește atît Teiușul cît și Strem- 
țul. Și se poate spune ca le deser
vește în bune condițiuni. Audițiile 
sint clare, iar deranjamentele din 
ce în ce mai puține. Și-apoi chiar 
de se mai întimplă cîte un deran
jament, tovarășa Lazăr Olivia, 
șefa centrului de radioficare, prin 
supraveghetorii de linii Oțoi Cons
tantin și Rusu Cornel, iau de îndată 
măsuri pentru remedierea lui. Deci, 
d n punct de vedere tehnic, toată 
lauda personalului centrului de ra
dioficare din Teiuș.

Cuvinte bune, de altfel, adresea
ză cei 1.060 de abonați din Teiuș 
și 350 din Stremț tovarășilor de la 
•centrul de radioficare și în altă or
dine de idei. Emisiunile transmise 
sint interesante și instructive.

Să vorbim însă ceva despre emi
siunile locale, de a căror calitate 
se îngrijește tovarășul Oțoi Adrian, 
r-sponsabilul comitetului de redac
ție al centrului. Și putem vorbi 
multe despre acestea. Se poate a- 
f'rnia în primul rînd că tovarășul 
Oțoi Adrian pe lîngă că-i sîrguin- 
eios este și priceput in întocmirea 
acestor emisiuni. La centrul de 
radioficare din Teiuș au fost și 

fost aceia care s-au putut bucura 
de noua realizare a talentatului co
lectiv.

Cu forțe proaspete, colectivul 
Teatrului de păpuși „Prichindel" 
și-a reluat activitatea in noua sta
giune. Și, spre bucuria a mici și 
mari, piesa ,.Povestea porcului" 
urmează să fie reluată. In vederea 
acestui scop, colectivul teatrului se 
pregătește intens, iar publicul spec
tator așteaptă cu nerăbdare să pă
șească pragul sălii de spectacole a 
tea'rului. 

sînt transmise și acum buletine de 
știri, sînt popularizate realizările 
obținute în anii vieții noi, sînt 
transmise sfaturi agricole, zooteh
nice și alte materiale. In fața mi
crofonului tovarășul Buțu Ion de la 
Depoul C.F.R. Teiuș a vorbit des
pre „Remorcarea trenurilor cu to
naj sporit". Despre munca ceferiș
tilor de la revizia de vagoane-Coș- 
lariu a vorbit tovarășul Crișan 
Ion, iar despre „Foloasele tarlali- 
zării" și „Prevenirea și combate
rea febrei aftoase" a vorbit tova
rășa Hrușcă Victoria, inginer a- 
gronom.

Cunoscînd însă Iscusința de re
dactor a tovarășului Oțoi Adrian, 
și-apoi gîndind și la faptul că Te
iușul posedă forțe apreciabile în 
sensul prezentării unor emisiuni de 
calitate, nu poți să nu-ți formulezi 
părerea : la Teiuș emisiunile lo
cale pot fi și mai bune. In atenția 
tovarășului Oțoi Adrian trebuie să 
stea în permanență problema trans
formării socialiste a agriculturii. 
Prin intermediul centrului de ra
dioficare au fost în prea mică mă
sură oglindite foloasele muncii în 
comun. Pînă în prezent nici un co
lectivist n-a luat cuvîntul pentru a 
vorbi consătenilor săi despre veni
turile de seamă dobîndite în gos
podărie. Cu totul puțini sînt apoi și 
muncitorii care au luat cuvîntul în 
studio pentru a-și împărtăși meto
dele de muncă. Țăranii muncilori 
din Stremț sînt oarecum nemulțu
miți și au tot dreptul să fie. Strem- 
țul este complect neglijat de parcă 
aici n-ar fi 350 de abonați, de par
că aici nu s-ar obține realizări din 
cele mai de seamă.

Tovarășii de Ia centrul de radio
ficare din Teiuș pot face multe 
pentru îmbunătățirea emisiunilor 
locale. Pentru aceasta însă le ră- 
mîne să chibzuiască și să acționeze.

In munca de cooperativizare

La jumătatea drumului
Comuna Vințul de Jos a fost una 

din primele comune unde a luat 
ființă sector socialist în agricultu
ră. Țăranii muncitori, ascultînd sfa
tul comuniștilor, au pus încă acum 
7 ani bazele unei întovărășiri agri
cole. De atunci au trecui desigur 
mulți ani. Cum era și firesc, înto
vărășirea s-a dezvoltat mult, iar 
alte întovărășiri au fost înființate 
atît în Vinț cit și în satele aparți
nătoare comunei. La sfirșitul lunii 
mai, pe întreaga comună erau coo
per ativizate l.o46 de hectare, teren 
arabil. Un rezultat, s-ar putea spu
ne, destul de frumos, pen'ru obți
nerea căruia a fost nevoie de o 
in'ensă muncă politică în riadul 
oamenilor, spre a-i convinge de a- 
vantajele lucrării pămlntului în 
comun.

Dar tot așa de adevărat este că 
aici la Vințul de Jos s-ar fi puiuț 
face, mult mai mult în direcția 
transformării socialiste a agricul
turii. Și dacă dăm citeva fapte, a- 
cest lucru iese cu toată puterea in 
evidență. De pildă, pe întreaga co
mună mai există încă teren coope- 
rativizabil în suprafață de peste 
590 ha. La sfatul popular comunal 
există și un tabel cuprinzînd un 
număr de 363 de familii care mai 
au încă teren înafara întovărășiri
lor. In fața acestei situații, comite
tul executiv al sfatului popular co
munal, ca și comitetul comunal de 
partid ar fi trebuit să acționeze, o- 
rienllnd țelul muncii polit 'ce spre 
lămurirea țăranilor muncitori de 
a intra în întovărășiri și a trece la 
forma superioară — gospodăria co
lectivă. Din păcate însă lucrurile 
s-au întimplat cu totul altfel. Cul- 
cîndu-se pe laurii succeselor obți
nute, conducătorii comunei au ne
glijat complect munca pentru coo
perativizarea comunei. Acest lu
cru rezuită din următorul fapt. La 
31 mai pe întreaga comună erau 
cooperativizate 1.346 ha teren. De 
atunci au trecut 4 luni. In tot acest 
timp însă nu au mai fost coopera
tivizate decît... 11 ha (?!). De’ aici, 
rezultă clar că timp de aproape 4 
luni comitetul executiv al sfatului 
popular n-a mai desfășurat n ci o 
activitate în această direcție. De 
altfel acest lucru reiese și din fap
te. De pildă, în majoritatea comu
nelor din raion pentru intensifica
rea muncii de cooperativizare au 
fost formate colective pe circums
cripții, care au desfășurat o largă 
muncă pentru atragerea țăranilor 
muncitori în sectorul socialist. La 
Vinț însă asemenea colective nu e- 
xistă, as'fel că în această impor
tantă muncă nu sint atrași agita
torii, deputății și celelalte forțe e- 
xistente în comună. De altfel exis
tă aici tendința destul de greșită 
de a se ocupa de transformarea so

cialistă a agriculturii numai preșe
dintele sfatului și secretarul comi
tetului comunal de partid.

Slaba preocupare pentru intensi
ficarea ritmului transformării so
cialiste a agriculturii se datorește 
și faptului că însuși comitetul co
munal de partid n-a acordat spri
jinul cuvenit. De pildă, activitatea 
comitetului executiv a sfatului popa- 1
Iar in problema cooperativizării 
n-a mai fost analizată în comitet 
de la începutul lunii iunie. Și chiar 
și atunci analiza făcută a fost cît 
se poate de superficială. Președin
tele sfatului, iov. Stanciu Gh„ a 
întocmi un așa-zis raport pe 2 pa
gini, a scuzat în mod nejust cîțivă 
membri din comitetul executiv ' și 
cu asta gata raportul. Membrii Co
mitetului au vorbit mai mult des
pre sarcini, fără a critica lipsurile 
ce mai există în munca de coope
rativizare. Rezultatele s-au văzut. 
In 4 luni 11 ha cooperativizate. 
Această situație i se poale imputa 
Comitetului executiv, dar în aceeași 
măsură și comitetului comunal de 
partid. In primul rînd, unii membri 
a: comitetului executiv, ca Bîrsan 
Romulus, licărean Ana, deputății 
Oancea Ioan și Ursu Avram n-au 
desfășurat nici o muncă în dome
niul cooperativizării și față de a- 
ceastă situație n-au fost făcuți ni- 4 
ciodată răspunzători. Nici unii mem
brii al comitetului comunal de par
tid, ca Bercea Ștefan, Androne Ni- 
colae și Repede Sabina, n-au mun
cit suficient pentru atragerea țăra
nilor muncitori în întovărășiri și 
gospodăria colectivă.

Dacă la Vințul de Jos există 
semenea lipsuri în ce privește coo
perativizarea agriculturii, apoi tre
buie spus că aceasta este urmarea 
modului dezlînat, fără un plan de 
acțiune, în care se muncește și ati
tudinii de delăsare de care dă dovadă 
comitetul executiv al sfatului popu
lar în frunte cu președintele său. 
De asemenea, o lipsă mare 
este și a comitetului comunal de 
partid, deoarece nu îndrumă și nu 
controlează mai hotărît activitatea 
comitetului executiv, nu trage la 
răspundere pe cei ce se fac vin»- 
vați de rămînerea în urmă în di
recția transformării socialiste a a- 
griculturii. ț-

La Vințul de Jos se pot și trebuie 
obținute succese mai mari in coo
perativizarea agriculturii. E nevoie 
insă de o mai temeinică organizare 
a muncii politice, de mai multă 
preocupare din partea sfatului popu^KL 
Iar, a organizațiilor de partid dti^^ 
comună, pentru mobilizarea tuturor 
forțelor în munca de cooperativi
zarea comunei.

Să cunoaștem grandioasele rMliziri ale constructorilor comunismului 

(II) Date edificați ve dintr-o mare expoziție
(Urmare din numărul trecut)

A doua sală este destinată elec
trificării U.R.S.S. și dezvoltării in
dustriei combustibilelor. In centru 
se vede o mare diagramă care 
pune în evidență realizarea ideii 
lui Lenin asupra necesității electri
ficării totale a țării, ca bază a dez
voltării tehnicii moderne și a in
dustriei grele. Se; poate citi cu li
tere mari deasupra acestei diagra
me : „Comunismul este puterea so
vietelor, plus electrificarea întregii 
țări” (Lenin).

Lenin zicea : „Numai atunci, 
cînd țara va fi electrificată, cînd 
industria, agricultura și transpor
turile vor avea ca bază tehnică c 
mare industrie modernă, numai a- 
tunci vom învinge definitiv".

Pe planul al doilea al diagra
mei se văd centralele termice. Redu
cerea investițiilor în lucrările hi
draulice și construirea de preferin
ță a centralelor termice, care uti
lizează cărbuni ieftini, gaz natural, 
etc., vor permite să crească în cei 
7 ani puterea globală a centralelor 
electrice cu 10 milioane de Kw.

Pe diagrame se poate vedea că 
producția energiei electrice în 
U.R.S.S. sub puterea sovietică a 
crescut de 120 ori și a trecut de 
la 1.94 miliarde Kw. în 1913 la 233 
miliarde Kw. în 1958. In prezent 
centralele sovietice produc de 26 
ori mai mult decît a fost prevăzut 
in planul istoric GOELRO — pus 

in aplicare chiar de la începutul 
construirii socialismului în U.R.S.S. 
Diagramele arată că zeci de cen
trale electrice cu putere de 300.000 
pînă la 750.000 Kw. funcționează 
in U.R.S.S. Centrala hidraulică 
V. I. Lenin pe Volga de 2300.000 
Kw. este cea mai puternică din 
lume. Astăzi in U.R.S.S. se pro
duce zilnic atita energie electrică 
cită se producea in Rus a țaristă 
in‘r-un an.

In aceeași sală se observă cifrele 
mari: 500-520 miliarde Kw. A-
cestea reprezintă cifrele de bază 
ale producției energiei electrice in 
U.R.S.S. la sfirșitul septenalului.

Se prevede de asemenea o dez
voltare a lucrărilor pentru crearea 
unei rețele de interconexiune unică 
pentru U.R.S.S. In cursul aces
tui sepienal, vor fi create rețele de 
interconexiune a părții europene a 
U.R.S.S. și a Siberiei centrale, ca 
și rețelele de interconexiune a re
giunilor nord-vestice și vestice a 
Transcaucaziei, Kazahstanului și 
Asiei centrale. Se prevede o creș
tere de 2,5 la 3 ori a lungimii to
tale a rețelelor electrice, care să 
funcționeze la o tensiune de la 
35 la 500 Kw.

Unul dintre standurile U.R.S.S. 
arată că ea ocupă primul loc in 
lume, în utilizarea pașnică a ener
giei atomice. In U.R.S.S. funcțio
nează din 1954 prima centrală a- 
tomică din lurne. Prima ramură de 
100.000 Kw a centralei atomice, cea 

mai puternică din lume, totalizind 
600.000 Kw, a fost pusă in funcțiu
ne în 1958. In cursul septenalului, 
un anumit număr de centrale ato
mice echipate cu reactori de dife
rite tipuri vor fi puse în funcțiune.

Diagrame, dispozitive colorate, 
machete ilustrează marile progrese 
realizaie de industria combustibi
lelor in U.R.S.S. și îmbunătățirea 
continuă a structurii balanței com
bustibilelor din țară. Planul se 
îndreaptă spre o dezvoltare accele
rată a industriei petrolifere și de 
gaze.

Transcaucazia era înainte de re
voluție principala regiune și prac
tic unică de extragere a petrolului. 
Sub puterea sovietică, au fost des
coperite bogate zăcăminte și puse 
în exploatare in Tataria, în Bașchi- 
ria și în alte părți ale regiunilor 
Uralului și Volgei, ale căror rezer
ve sînt superioare celor din multe 
teritorii petrolifere din cele mai 
bogate din lume, ca și in Asia cen
trală, Kazakstan, Caucazul de 
Nord, Sahalin, fundul Mării Cas- 
pice și in alte părți. Extracția pe
trolului a crescut mai mult de 12 
ori. De la 92 milioane tone 
în 1913 ea a trecut la 113 milioa
ne tone în 1958. Au fost folosite 
metode noi, mult eficace, de extra
gere a petrolului. Turboforajele șl 
electroforajele sovietice, prezentate 
la expoziție, sînt după cum se știe, 
cele mai bune din lume.

Extragerea petrolului va fi ridi
cată in 1965 la 230-240 milioane de 
tone, adică ea va crește cu mai 
bine de 2 ori in raport cu 1958. 
Dezvoltarea accelerată a industriei 
petrolifere și creșterea părții rela

tive a petrolului in balanța com
bustibilelor țării, vor oferi econo
mici naționale a U.R.S.S. avantaje 
considerabile.

In aceeași sală poți să-ți faci 
idee despre dezvoltarea rapidă a 
industriei gazelor. Zăcămintele de 
gaz natural au fost descoperite in 
numeroase regiuni ale țării. Pro
ducția și extracția gazului au cres
cut de 4 ori din 1952 pînă în 1958, 
urcind de la 7,4 la 30 miliarde 
m.c., în 1965 ele vor ajunge la 
150 miliarde m.c. Se vor construi 
în cursul septenalului vreo 26.000 
km de conducte mari, împreună cu 
derivațiile lor. Mai mult de 500 
localități, avînd populație de zeci 
de milioane, vor fi alimentate cu gaz.

Alte standuri pun in relief rolul 
considerabil al cărbunelui, în eco
nomia țării. Extracția cărbunelui 
a crescut in timpul anilor de cons
trucție socialistă aproape de 16 ori, 
ea a urcai de la 29,1 milioane tone 
in 1913 la 463 milioane tone în 
1958. Dezvoltînd bazinul Donețului, 
s-au pus în exploa'are numeroase 
alte bazine carbonifere, ca cele de 
la Cuzneț, Karaganda, din ju
rul Moscovei, Pecioara de Nord, 
Cerencovo din regiunea Baical, 
Chizel, Celeabinsk, din Ural, etc.

La sfirșitul septenalului. extra
gerea cărbunelui va fi urcată !a 
596-609 milioane tone. Se vor pune 
in exploatare mine și cariere de 
cărbune cu o putere globală de 
196-212 milioane tone, finind sea
ma de reconstrucția întreprinderi
lor în funcțiune în prezent. Volu
mul global al lucrărilor de pros

pecțiune geologică va crește intre 
1959 și 1965 cu 65 la sută.

Atenția este atrasă în sala a 
treia de o mare hartă electrică, 
ilustrlnd dezvoltarea industriei și 
transporturilor în U.R.S.S Ea^arată 
importanța industriei grele, baza 
economiei socialiste.

In prezent U.R.S.S. ocupă pri
mul loc în Europa și al doilea din 
lume, în ce privește ■ volumul pro
ducției industriale. Dalele expu
se arată că plafonul de JL 
creștere a producției globale 
care era de 5 miliarde ruble, în 
1959 el va urca la 11 miliar
de și în 1965 va atinge 19 miliar
de. Harta, diagramele și panourile 
permit să-ți faci o idee despre 
creșterea investițiilor de capitaluri 
în ramurile cheie ale industriei: 
metalurgia, industria chimică, pe- 
trolif ră, de gaz și energie electri
că. Intre 1959 și 1965 mai mult 
de 40 la sută din volumul global 
al investițiilor in economia națio
nală a U.R.S.S. vor fi consacrate 
dezvoltării economice și culturale 
a reg unilor din Estul țării.

Cinci ecrane de cinema sînt pla
sate lingă hartă. Ele permit să-ți 
dai seama despre munca gigantică 
de construire a socialismului. Se 
arată de asemenea in acea sală 
dezvoltarea accelerată a industriei 
chimice și îndeosebi a materialelor 
S’nieiice.

Continuare în numărul următor



Sa înfăptuiesc prevederile Plenarei C. C al P. M. B din 13-14 Iulie 19S9.

fși îndeplinesc angajamentele
Ziarul - un bun care trebuie din plin folosit

Colectivul de muncă de la 
U.M.C. Zlatna, mobilizat și îndru
mat permanent de către comitetul 
de partid, a obținut asemenea re
zultate care au situat întreprinderea 
noastră printre întreprinderii? frun
tașe pe țară.

încă de la începutul anului, noi 
ne-am axat munca politică pe spri
jinirea acțiunilor de îndeplinire a 
planului de producție și mai ales 
pe ridicarea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost al pro
duselor și realizarea a cit mai 
multe economii, aceasta ca urmare 
a numeroaselor propuneri făcute de 
muncitori în adunările de producție 
se au avut loc.

Dezbaterea documentelor plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie a.c. 
în adunările generale ale organizații
lor de bază a constituit un bun prilej 
de analiză a rezultatelor obținute. Ho- 
tăririle p'enarei au însuflețit și mai 
mult colectivul de muncă de la 
U.M.C. Zlatna, care s-a angajat 
să obțină rezultate și mai bune în 
■ce privește îndeplinirea planului de 
producție.

Odaia cu dezbaterile acestor do
cumente, au fost scoase la iveală po
sibilitățile existente la fiecare loc 
de muncă de a se realiza o pro
ducție sporită, cu un preț de cost 
mai scăzut. Pentru studierea pro
punerilor făcute, s-au format co
misii care au studiat la fața locului 
oe măsuri trebuie luate pentru în
deplinirea lor.

Așa, de pildă, tov. Oanea Pa- 
raschiv, de la secția Nr. 1, în ur- 

tona studiului și a analizei făcute, 
angajat, in numele colectivului 

de muncă de aici, să realizeze peste 
plan economii în valoare de 15.000 
lei. Tot așa de frumos a fost și 
angajamentul tovarășului Novăcea- 
nu Trifon, care și-a exprimai hotă- 
rîrea de a munci cu tot elanul pen
tru ca secția din care face parte 
să-și poată îndeplini angajamentul 
luat, de a realiza economii in va
loare de 35.000 lei.

— Eu îmi iau angajamentul — 
a spus tov. Sătmărean Gh. — să 
muncesc în așa fel ca să realizez 

■o depășire de 20 la sută la lucră
rile ce le vom executa.

Și așa, în organizațiile de bază 
membrii de partid s-au angajat la 
fapte de laudă, s-au angajai ca 
prin munca lor să contribuie din 
plin, la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de plenara din iulie a C. C. 
al P.M.R.

Ceea ce era însă mai important, 
ra faptul ca prevederile să fie cu-

Din activitatea Crucii Roșii
In cei 15 ani ce au trecut de la ins

taurarea regimului democrat popular, 
grija față de sănătatea poporului 
nostru a devenit o problemă de 
stat, iar realizările în domeniul sa
nitar au făcut ca moștenirea lăsată 
de burghezie să fie de domeniul 
trecutului. Astfel, mortalitatea ge
nerală pe țară a scăzut de la 19,20 
la sută, cit era în 1938, la 8,7 la 
sută în 1958, mortalitatea infantilă 
care în 1938 depășea 17 la sută, a 
ajuns astăzi la un indice de 6,9 la 
sută. Numărul paturilor de spital 
a crescut de la 30.000 cît era în 
1938, la 90.000 în 1958.

Iată numai cîteva cifre care o- 
gț îndese realizările regimului de 
democrație populară în domeniul 
ocrotirii sănătății. La aceste rea
lizări, alături de muncitorii sani
tari au contribuit din plin și orga
nizațiile de Cruce Roșie.

Și în raionul nostru, activiștii și 
membrii Crucii Roșii, alături de 
toți oamenii muncii, au întimpinat 
„Săptămîna Crucii Roșii", ce se 
desfășoară între 20 și 26 septem
brie, cu noi realizări pentru întă
rirea și dezvoltarea cuceririlor pa
triei noastre socialiste și au ajutat 
din plin la opera de ocrotire a să
nătății publice.

Numărul membrilor de Cruce 
Roșie a crescut în anul 1959 cu 
3667 față de anul 1958, posturile 
sanitare au crescut de la 53 cîte 
erau în 1958 la 156 în 1959. Prin 
cursurile sanitare sătești au fost 
instruiți 4.210 de țărani muncitori. 

noscute de întreaga masă de sala- 
riați, ca fiecare salariat, alături de 
comuniști și sub îndrumarea lor, 
să contribuie din plin la îndeplini
rea angajamentelor. In acest scop 
s-au luat o seamă de măsuri orga
nizatorice și politice: Astfel, au fost 
prelucrate documentele pînă la ul
timul salariat din întreprindere, or
ganizațiile de masă au fost îndru
mate să-și propună ce vor face 
pen'ru a sprijini munca organiza
țiilor de partid și a comitetului de 
partid.

După ce toate propunerile au 
fost studiate temeinic, s-a întocmit 
un plan de măsuri. Dar pentru în
deplinirea celor prevăzute în acest 
olan se cerea un lucru. Organizarea 
unei susținute munci politice de 
masă. In acest scop, comitetul de 
partid a îndrumat îndeaproape toa
te organizațile de bază. Astfel au 
fost instruite colectivele de agita
tori cu sarcinile de la locul de 
muncă, folosindu-se din plin și cu 
rezultate bune munca de la om la 
om.

Activul fără de partid este un 
mare sprijin în munca organizații
lor de bază, de acera, ele acordă o 
atenție deosebită activității acestu
ia. Activul fără de partid de pe 
lingă organizațiile de bază a fost 
bine instruit cu problemele legate de 
angajamentele luate pe întreprin
dere.

Alte măsuri ce au mai fost luate 
de către comitet au fost și îmbună
tățirea agitației vizuale la locurile 
de muncă, activizarea colectivului 
de redacție al gazetei de perete și 
altele.

Care sini rezultatele obț'nute în 
îndeplinirea angajamentelor? La 
sfîrșitul lunii august bi’anțul arăta 
că angajamentul luat a fost depă
șit, economisindu-se cu 24.000 lei 
mai mult.

Zilele trecute, în cadrul unei a- 
dunări generale a colectivului de 
muncă, organizată de comitetul de 
partid, s-a discutat pe marginea ar
ticolul de fond din ziarul JScîn- 
teia" întitulat „Lucrul de căpetenie, 
îndeplinirea exemplară a angaja
mentelor luate", cu care ocazie am 
trecut din nou în revistă rezulta
tele noastre. Discuț'ile purtate au 
scos in evidență faptul că colecti
vul de muncă de la U.M.C. Zlat
na, sub conducerea comitetului de 
partid, își va îndeplini întocmai an
gajamentele luate.

A. CIMPEAN 
secretar al comit, de partid

U.M.C. Zlatna

In cadrul Crucii Roșii s-au ținut 
anul acesta în raion 187 de confe
rințe sanitare și s-au înființat 37 
de cercuri de citit broșuri sanitare, 
iar în campaniile pentru preveni
rea epidemiilor din raion au luat 
parte peste 8.000 de membri de 
Cruce Roșie. In școli, peste 1.200 
de elevi sînt membri ai Crucii Roșii 
și la 133 de școli funcționează pos
turi sanitare școlare.

Grupele sanitare din cadrul Cru
cii Roșii, în număr de 21, au cons
tituit mîndria organizației prin fe
lul cum s-au prezentat la concur
surile raional și regional.

In raion, organizată de Crucea 
Roșie, funcționează în prezent o 
școală de surori cu 50 de eleve. 
In ultimii 3 ani, peste 250 de eleve 
ad absolvit această școală, fiind a- 
poi încadrate în cîmpul muncii la 
diferite unități sanitare.

Posturi.e slpnițare din diferite 
întreprinderi și instituții sînt bine 
utilate și sînt de un prețios ajutor 
la locul de muncă. Cu încredere 
merg oamenii muncii la posturile 
sanitare cum sînt cele din cartier 
4 Alba-Iulia (responsabilă tov. Ar
delean Ecaterina), de la Uzina Me- 
talo-Chimică din Zlatna (respon
sabilă tov. Indrei Elvira), de la 
fabrica „Ardeleana" (responsabilă 
tov. Kast Maria). Este demnă de 
remacrat și activitatea desfășurată 
pe linie de Cruce Roșie a tovarăși
lor Dr. Adam Aurel de la Ighiu, 
Dr. Radu Aurel de la Galda de 
Jos, a activistelor voluntare Răduț 
Lucreția, Ardelean Ecaterina, Cos- 
tea Elena și altele.

Muncitorii de la cooperativa meș
teșugărească „Progresul" din Ăl- 
ba-Iulia sînt oameni modești. Nu-șl 
trimbițează succesele, cu toate că 
au cu ce se minări. Aici planul de 
producție se îndeplinește lună de 
tună, lupta pentru economii se des
fășoară și ea cu rezultate, iar ca
litatea produselor a fost nu odată 
apreciată. Și-apoi, nu-i numai citit. 
Harnicii cooperatori de la „Progre
sul" se mai pot minări încă cu un 
lucru. Cooperativa lor este unita
tea în care intră cel mai mare nu
măr de publicații, aproape 350.

Ca muncitorii de la „Progresul", 
oameni care simt necesitatea zia
rului, așa cum simt nevoia hranei 
zilnice, mai sînt apoi și alții. Cei 
ce muncesc la fabrica „Ardeleana", 
A'elierul central de reparații, 
„Iprodcoop", țăranii muncitori din 
comuna Oarda de los, cu satele 
ce-i aparțin și alții, sini de aseme
nea abonați la un însemnat număr 
de publicații.

Din păcate însă, nu peste tot e 
aceeași situație. Sînt încă întreprin
deri și sate unde ziarului nu-i sînt 
larg deschise porțile și aceasta, nu 
pentru că ziarul n-ar fi așteptat cu 
n~răbdare. La sectoarele miniere 
Almaș, Haneș, Stănija și Valea 
Dosului, numărul abonamentelor la 
presă este mult prea mic față de 
cel al muncitorilor și vina o poartă 
organizațiile de partid și difuzorii 
vohm*ari de aici, care nu dovedesc 
destulă putere de convingere în 
S'rtsul de a arăta oamenilor că e 
in interesul lor să citească zilnic

------------♦♦

Uf unea însuflețită — fapte 
din cele mai de seamă

Ca și în alte întreprinderi, Ho- 
tărîrile Plenarei C. C. al P.M.R. din 
13-14 iulie a.c. au avut un puternic 
răsunet și în rîndul muncitorilor 
din cadrul Atelierului de zonă 
C.F.R. din Alba-Iulia. Și, recunos
cători îmbunătățirii nivelului lor de 
viață, cei ce muncesc în cadrul a- 
tel ierului au pornit o entuziastă în
trecere pentru realizarea sarcinilor 
de plan și obținerea de economii.

De la apariția Hotărîrii a trecut 
o zi apoi alta. Rîvna harnicilor 
muncitori de la Atelierul de zonă 
a prins a se cristaliza în fapte din 
C' le mai de seamă. Redată în ci
fre, ea sună astfel : sarcinile de 
plan depășite cu 7 la sută, cu 2 la 
sută crescfnd și productivitatea 
muncii. In ce privesc economiile, 
angajamentul de a face, pînă la 
sfîrșitul anului economii în valoare 
de 10.000 lei este aproape îndepli
nit, pînă în prezent fiind obținute 
economii ce ating cifra de 8.000 lei.

La obținerea acestor succese au 
concurat toți factorii atelierului. Și 
dacă se poate spune că muncitorii 
au depus rîvna în obținerea de bune 
rezultate, apoi tot atît de adevărat 
este faptul că măsurile tehnico-or- 
ganizatorice luate de conducerea a- 
Felierului le-an fost de real folos în

Lucrările de îmbunătățiri funciare să fie urgentate
La 19 mai a.c. a avut loc o șe

dință de lucru a activului de par
tid din agricultură al Comitetului 
raional de partid, cu care prilej s-a 
expus și discutat planul de măsuri 
privind efectuarea a 14 lucrări im
portante de îmbunătățiri funciare. 
Pe baza măsurilor luate, urma ca 
odată cu terminarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare să fie preda
te circuitului agricol o suprafață 
de teren de aproape 5.000 hectare.

Acolo unde comitetele executive 
ale sfaturilor populare au acordat 
importanța cuvenită obiectivelor 
prevăzute în plan, rezultatele n-au 
întîrziat să se arate. In comuna 
Oarda de Jos, de pildă, s-au e- 
fectu'at lucrări pentru îndiguirea 
rîului Sebeș pe o lungime de 1.629 
metri liniari. Au mai fost săpate 
canale pentru desecarea pășunilor 
din Teiuș și Galda de Jos pe o 
lungime de 3.495 metri.

In numeroase comune, ca urmare 
a propunerilor făcute în adunările 
populare ce au avut loc, s-au efec
tuat o serie de lucrări pentru îm
bunătățiri funciare neprevăzute în 
plan. Astfel, la Hăpria s-a desfun
dat’ canalul de la Morărești, săpîn- 
du-se 450 m.c., la Mihalț s-a cons
truit un dig contra revărsării văii 
Secașului, care inunda o mare su

presa. Aceeași vină planează apoi 
și asupra organizațiilor de bază și 
asupra difuzorilor voluntari de la 
cooperativele meșteșugărești „Mun
ca nouă" și „Mureșul", de la 
Q.C.L. Industrial, întreprinderea 
„Ardealul" și unitățile, C.F.R. din 
complexul Teiuș-Coșlariu.

Cum pot oare viețui tovarășii de 
la Sfatul popular al orașului Alba- 
Iulia fără nici un abonament la 
presă ? Sau, tovarășii din cadrul 
Bazei de recepție, Competrolului, 
Procuraturii, D.C.D., Colegiul a- 
vocaților, I.C.T., Laboratorul de se
mințe și abții, nu consideră nece
sar să se aboneze, pe lingă alte 
publicații, și la ziarele „Drumul so
cialismului" și „Steaua roșie" or
gane ale comitetelor regional și 
raional de partid? Ce părere au or
ganizațiile de partid din aceste u- 
nități despre acest lucru? Comite
tul orășenesc de partid ce are de 
spus în această direcție?

La oraș ca și la sat, ziarului tre
buie să-i fie netezit drumul pentru 
a pătrunde pînă in cele mai înde
părtate așezări ale raionului. In 
acest sens trebuie să se gîndească 
cu toată seriozitatea și tovarășii 
de la oficiile poștale Vințul de Tos, 
Mefeș, Zlatna, Teiuș și altele.

Partidul și guvernul patriei noas
tre pune la îndemina oamenilor 
muncii multipte mijloace de ridi
care a nivelului lor politic și cul
tural, printre care se numără și 
diversele publicații. Să ne folosim 
din plin din ele. Să facem din ci
tirea presei o preocupare zilnică.

obținerea lor. Așa, de pildă, pentru 
ridicarea vagoanelor, muncitorilor 
li s-au pus la îndemînă vinciuri 
pneumatice în locul celor de mînă 
greu de manipulat. La nituiri, în 
cadrul atelierului se folosesc aeum 
ciocane pneumatice, iar pentru a se 
reduce timpul de deplasare al mun
citorilor de la ateliere la locul de 
muncă, au fost instituite ateliere 
anexe în imediata apropiere a lo
curilor de producție.

O mare contribuție la obținerea 
bunelor rezultate au adus-o apoi 
și inovatorii atelierului. Cu ajuto
rul dispozitivului pentru îndrepta- 
tarea siîlpilor la vagoane — rea
lizare a tovarășului Spătaru Gh. 
— timpul de lucru la această ope
rație a fost redus cu 50 la sută, iar 
dispozitivul pentru distanțarea ar
cului de suspensie de longeronul 
vagonului, executat de tovarășul 
Pancu Petru, permite ca schimba
rea butoanelor defecte să se facă 
cu mai multă ușurință.

Muncitorii de la Atelierul de zonă 
nu se vor opri aici. Sub conduce
rea organizației de bază, ei sînt 
hotărîți să-și lărgească necontenit 
realizările. Și de la liotărirea lor 
nimic nu-i poate abate.

Coresp. ALEXANDRU GH.

prafață de teren însămînțata cu 
culturi cerealiere.

Ca urmare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare au fost redate a- 
griculturii raionului nostru, eu o 
fertilitate sporită, 2.140 de hectare 
teren agricol.

In majoritatea comunelor, la 
chemarea sfaturilor populare și a 
organizațiilor de partid, a răspuns 
un număr însemnat de oameni ai 
muncii din agricultură și tineri, 
participînd cu entuziasm la lucră
rile de ameliorațiuni. Nu se poate 
însă trece cu vederea deficiențele 
care mai există în această privință 
In unele comune.

Printre cele 14 lucrări de ame
liorațiuni importante ce urmau să 
se execute conform planului de mă
suri, se află și îndiguirea Mureșu
lui la Beldiu, unde în fiecare an 
sînt inundate suprafețe mari de 
culturi cerealiere. Or, această lucra
re care trebuia să fie terminată 
pînă acum, nici nu a fost începută 
măcar. Vinovat de aceasta se face 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din Pețelca (președinte tov. 
Oprița I.) și comisia comunală 
creată în acest scop, care au dat 
dovadă de 0 neglijență totală pri
vind lucrările de îmbunătățiri fun
ciare. Aici mi s-a luat nici o mă

Cu aceeași rîvna 
la toate muncile

Pe ogoarele gospodăriei colective 
din Bucerdea Vinoasă au poposit 
zilele toamnei. Harnicii colectiviști 
de aici însă, muncesc cu aceeași în
suflețire ca și în zilele călduroase 
ale verii. Și munca le e din plin 
răsplătită. Porumbul cules pînă a- 
cum a dat aproape 6.000 kg la hec
tar, iar de la a doua coasă, de pe 
cele 30 hectare fînaț, unde colec
tiviștii Nistor Florian lui Felicia, 
Stanciu Aurel, Nistor Florian lui 
Ion și mulți alții au desfășurat o 
însuflețită întrecere, s-au ’ strîns 
cantități însemnate de furaje de 
cea mai bună calitate.

Dar, nu numai în cîmp sînt pre
zente preocupările colectiviștilor din 
Bucerdea Vinoasă. Paralel cu mun
ca pentru eliberarea terenurilor în 
vederea însâmînțărilor de toamnă, 
ei au început și construcția graj
dului planificat. Și în ajutorul colec
tiviștilor pentru grabnica terminare 
a acestei construcții s-au alăturat 
toți oamenii satului. La săpăturile 
pentru fundație au muncit cu a- 
ceeași hărnicie colectiviștii Teodo- 
rescu Antonie și Teodorescu Ion 
ca și Martin Nicolae și Borza Va- 
sile, țărani muncitori dinafara gos
podăriei.

In zilele ce urmează, colectiviștii 
din Bucerdea vor turna fundația, 
vor înălța zidurile, fiind hotărîți să 
termine grajdul în cel mai scurt 
timp.

Au vîndut grîu 
peste cantitatea 

contractată
Membrii gospodăriei colective „1 

Mai" din satul Căpud au contrac
tat cu statul în acest an însemnate 
cantități de cereale. Ca urmare a 
depășirii producției planificate la 
principalele culturi de cîmp, colec
tiviștii din Căpud, în frunte cu co
muniștii, . au hotărît sa vîndă sta
tului peste cantitatea contractată 
încă 2.000 kg grîu.

Colectiviștii din gospodăria co
lectivă „1 Mai" din Căpud și-au 
achitat obligațiile contractuale cu 
sfatul printre primii din raion, 
transportînd la baza de recepție 
cele 8.574 kg grîu.

★
Și membrii gospodăriei colective 

„23 August" din Obreja, ca urmare 
firească a sporirii producției cerea- 
’iere, au vîndut statului mari canti
tăți de grîu. Ei au suplimentat con
tractul încheiat cu aproape 2.000 
kg, vînzînd statului în total 13.500 
kg grîu- 

sură de către sfatul popular și co
mitetul comunal de partid de mo
bilizare a locuitorilor pentru efec
tuarea lucrărilor planificate.

Situația nu-i cu nimic mai stră
lucită nici în comuna Galda de 
Jos. Aici, volumul lucrărilor pen
tru regularizarea văilor Gălzii și 
a Craivil se ridică la un cubaj de 
peste 50.000 m.c.

Datorită lipsei de preocupare de 
care a dat dovadă comitetul exe
cutiv al sfatului popular (președin
te tov. Pop S.) și a inexistenței co
misiei de coordonare a lucrărilor 
funciare se tărăgănează nepermis 
începerea și efectuarea lucrărilor 
stabilite. Sub pretext că sînt alte 
acțiuni mai importante aceste lu
crări sînt lăsate pe planul doi, ele 
neîncepîndu-se nici pînă în pre
zent.

In aceasta perioadă sînt condiții 
deosebit de prielnice pentru urgen
tarea terminării lucrărilor de îm
bunătățiri funciare în comunele ră
mase în urmă. Comitetele comu
nale de partid și sfaturile populare 
trebuie să ia toate măsurile poli- 
țico-organizatorice de mobilizare â 
țăranilor muncitori pentru a parti
cipa în număr cît mai mare la e- 
fecf narea lucrărilor funciare, care 
trebuie grabnic terminate.



Marți 22 septembrie N. S. Hruș
ciov și persoanele ce îl însoțesc 
și-au început vizita de două zile 
sfatul Iowa, principala regiune 
grară a S.U.A., care produce 
zecime d'n în‘reaga producție 
cereale și animalieră a țării. Aproa
pe 97 la sută din suprafața statu
lui Iowa o reprezintă fermele agri
cole, care, îndeosebi în cultura po
rumbului hibrid au înregistrat o 
înaltă productivitate, furnizînd o 
cincime din necesitățile de porumb 
ale S.U.A. Statul Iowa posedă un 
bogat șeptel de porci și bovine, 
fiind după Texas cea mai mare re
giune furnizoare de carne a S.U.A.

Primirea care i s-a făcut lui 
N. S. Hrușciov la Des Moines a 
confirmat odată mai mult senti
mentele pline de cordialitate cu 
care poporul american Inilmpină

în
a- 
0 
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pe solul poporului sovietic. După 
evaluările oficiale, peste 25.000 de 
oameni au ieșit pe străzi pentru a-l 
saluta pe șeful guvernului sovietic. 
Pe tal parcursul pe care trecea 
N. S. Hrușciov într-o mașină de
capotabilă miile de cetățeni ai o- 
rașului îl aplaudau, îl aclamau, fă
ceau semne cu mina. Oamenii stă
teau masați pe trotuare, la feres
trele caselor, în balcoane și chiar 
pe acoperișuri.

In fața hotelului .fort Des Moi
nes", N. S. Hrușciov a fost așteptat 
de peste 10.000 de locuitori ai c- 
rașului care l-au ovaționat pe con
ducătorul sovietic. In momentul în 
care N. S. Hrușciov a coborît din 
automobil, în fața hotelului au iz
bucni aplauze care s-au prelungit 
minute în șir. El este rugat să se 
apropie de microfon. La întrebarea
------------------ ---------------------------------

Cuvîntarea rostită de IV S. HRUȘCIOV 
comerf a orașului Des Moines

unui corespondent dacă i-a plăcut 
primirea care i s-a făcut în Iowa, 
N. S. Hrușciov răspunde că popu
lația Iowei l-a întimpinat cu multă 
căldură. In cadrul acestei „conferințe 
de presă" improvizată, un ziarist îl 
întreabă /tacă nu se simte obosit în 
urma călătoriei sale, N. S. Hrușciov 
răspunde că nu are dreptul să obo
sească. Trebuie folosit la maximum 
fiecare moment al vieții care și 
așa este destul de scurtă pentru reali
zarea sarcinii pe care o a!. In fond 
a treia parte din viață omul doar
me și trebuie să folosească cît mai 
bine celelalte două treimi. întrebat 
ce l-a impresionat mai mult în Sta
tele Unite, N.S. Hrușciov a răs
puns : .faptul că poporul ameri
can, ca și poporul sovietic, dorește 
pacea".

la Camera de
DES MOINES (Agerpres). Lu- 

ind cuvîntul la 22 septembrie la 
Camera de comerț a orașului Des 
Mo nes — capitala stalului Iowa, 
N. S. Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic, a subliniat din nou hotă- 
rîrea fermă a poporului sovietic de 
a apăra cauza păcii, de a îmbu
nătății și dezvolta relațiile de prie
tenie și colaborare dintre U .R.S.S. 
și S.U.A. și între popoarele tuturor 
țărilor. Acesta, a spus el, este sco
pul propunerilor cu privire la de
zarmarea generală și totală pre
zentate în cadrul O.N.U1 de către 
guvernai sovietic. Acesta este sco
pul propunerii Uniunii Sovietice cu 
privire la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania. După părerea 
noastră, a spus N. S. Hrușciov, a- 
ceste probleme nu sînt de nerezol
vat dacă există dorința de a le re
glementa. Pentru obținerea scopu
lui celui mai nobil și de importan
ță vitală, menținerea păcii, toate ță
rile trebuie să depună eforturi și 
să manifeste maximum de dorință. 
Este necesară colaborarea tuturor 
țărilor din lume și în primul rind 
a S.U.A. și U.R.S.S. pentru ca să 
urmeze încălzirea și să se topeas
că definitiv gheața „războiului 
rece".

Salu‘înd pooulația stalului Iowa, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a arătat că pentru oa
menii sovietici agricultura S'aielor 
Unite prezintă un mare interes.

Ar fi însă greșit să se compare 
în mod mecanic datele despre pro
ducția agricolă a fermelor dv. și a 
colhozurilor noastre 
cap de locuitor.

Agricultura U. R.S.S. și

socotind pe

S.U.A.

se întemeiază pe baze diametral 
opuse, a arătat N.S. Hrușciov. In 
gospodăriile dv. capitaliste particu
lare tot ce este nerentabil din punct 
de vedere economic este lipsit de ■ 
dreptul la viață și încetează de a 
mai exista. La do. este in vigoare 
legea concurenței — proprie capi
talismului

La noi însă agricultura se dez
voltă pe principii socialiste. Col
hozurile sînt gospodării cooperati
ve mari create în urma unirii de 
bună voie a gospodăriilor țărănești. 
De aceea în fiecare dintre gospodă
riile noastre nu lucrează minimul 
de oameni penTu a face față culti
vării pămintului, îngrijirii semănă
turilor și creșterii animalelor și pă
sărilor, ci toți lucrătorii din colho
zul respectiv. Doar nu se poate ad
mite o situație în care o parte din 
membrii cooperativei să muncească 
iar ceilalți să fie privați de dreptul 
de muncă. El a făcut o caracteri
zare a succeselor realizate de agri
cultura U.R.S.S. în ultimii 5 ani 
și și-a exprimai convingerea că 
fermierii și specialiștii americani ar 
putea învăța multe din realizările 
Un-unii Sovietice atitînce privește 
practica cit și știința agricolă. Și 
la dv. există multe lucruri prețioa
se și instructive, a remarcat N. S. 
Hrușciov. Succesele dv. sini demne 
de laudă, iar experiența merită să 
fie studiată și însușită.

Referindu-se la afirmațiile, unor 
adversari ai dezvoltării contacte
lor economice, reciproce, în legă
tură cu așa-zisa „primejdie a ofen- 
s'vei economice sovietice", N. S. 
Hrușciov a declarat: Da, poporul 
nostru a lansat lozinca: „Să a-

jungem din urmă și să depășim 
Statele Unite în ce privește produc
ția pe cap de locuitor". Dar oare 
se poale vedea în aceasta vreo „a- 
menințare" la adresa americanilor? 
Noi, de exemplu, nu sîntem deloc 
înclinați să considerăm pe fermierii 
din Iowa oameni agresivi din cau
ză că produc porumb și carne în can
tități mult mai mari decit produc 
în prezent colhozurile din Kuban.

In continuare N. S. Hrușciov a 
arătat, citind o serie de fapte, ce 
perspective uriașe deschide dezvol
tării pașnice a Uniunii Sovietice 
planul septenal.

Amintind că în Ultimii ani Uniu
nea Sovietică a fost vizitată de nu
meroși americani, printre care de 
cunoscuți oameni de stai și frun
tași ai vieții publice, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri, N. S. 
Hrușciov a spus că ei au putut să 
se convingă personal de dragostea 
de pace a poporului sovietic, de 
faptul că el nutrește sentimente de 
prietenie fală de poporul american. 
Oamenii sovietici, a declarat N. S. 
Hrușciov, vor ca experiența cola
borării prietenești dintre popoarele 
țărilor noas're să fie înlăriă și să 
fie lărgi'ă tot mai mult, în intere
sul consolidării păc’i în condițiile 
actuale. Cercurile de afaceri din 
țara dv. pot juca un rol important 
in îmbunătățirea relațiilor sovieto- 
americane, a subliniat N. S. Hruș
ciov. întreaga omenire speră cu 
tărie că Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite vor aduce o mare con
tribuție la soluționarea problemei 
fundamentale a timpurilor noastre, 
la consoldarea păcii.

Pregătirea temeinică pentru iarnă
(Urmare din pag. l-a)

C.F.R. Teiuș, întreprinderea „Ar
dealul" și altele, s-au întocmit din 
timp planuri concrete de măsuri 
tehn.'co-organizatorice, care asigură 
o bună desfășurare a muncii. Pe
riodic, conducerile administrative și 
organizațiile sindicale din acest’e 
unități analizează felul cum se în
deplinesc măsurile propuse și acolo 
unde se constată atitudine de tără
gănare se iau măsuri de intensifi
care a lucrărilor. In cadrul Secției 
Regionale L. Alba-lulia au fost în
tocmite caiete-navetă, care sînt tri
mise pe traseu și apoi complectate 
cu măsurile înfăptuite, astfel căse 
știe precis în fiecare moment ce a- 
nume s-a făcut și ce mai este de 
făcut. Merită a fi scoasă apoi în 
evidență preocuparea colectivului 
fabricii de cărămidă „Sîntimbrn", 
care se sfrăduieș'e cu toate forțele 
ca, pe baza unor raționalizări și 
perfecțiuni tehnice, să asigure des
fășurarea muncii și în perioada de 
iarnă.

Rezultatele obținute pînă acum 
nu pot însă cîtuși de puțin acoperi o 
serie de lipsuri care încă mai există 
în direcția pregătirii pentru iarnă. 
Sînt încă conduceri de unități, ca coo
perativa „Mureșul" din Alba-lulia, 
întreprinderea ,,Gh. Doja", și altele 
care deși au 
măsuri în 
pentru iarnă, 
răspunderea 
planuri, fapt 
de obiective 
viață. La întreprinderea „Gh. Doja", 
de pildă, îndeplinirea a numeroase 
obiective priv:nd izolarea conduc- , 
telor din mine, aprovizionarea sec
toarelor cu material lemnos și al- i 
tele este amînată de pe o zi pe 
alta. Serviciul de aprovizionare din ] 
cadrul acestei întreprinderi negii- ,

-------------------

întocmite planuri de 
vederea pregătirilor 

nu urmăresc cu toată 
îndeplinirea acestor 

ce face ca o seamă 
să nu fie traduse în

jează în mod nepermis aprovizio
narea cu lemn de mină deși îi sînt 
bine cunoscute condițiile grele în 
care se face aprovizionarea în pe
rioada iernii. Cu mult dezinteres se 
lucrează în direcția pregătirilor și. 
la cooperativa „Mureșul". Cu toate 
că au posibilități proprii suficiente,, 
conducătorii cooperativei neglijea
ză nepermis_ luarea măsurilor de 
reparații la ateliere și secții. Pre
gătirile pentru iarna trebuie serios 
grăbite la fabrica „Ardeleana". A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît a- 
cestei întreprinderi îi revin în cel 
de-al IV-lea trimestru de îndeplinit 
sarcini de plan aproape dublate, ca 
urmare a dezvoltării capacității de 
producție a fabricii. Conducerea fa
bricii va trebui să ceară construc
torului — Grupul de șantiere 
T.R.C.L.H. Alba — să grăbească- 
lucrările la halele în reparație, să 
grăbească terminarea instalației de 
încălzire centrală și fără nici o a- 
mînare să se treacă apoi la organi
zarea lucrului în hale, conform cu 
sarcinile stabilite. Dar aceasta nu- 
peste luni de zile, ci acum, cît tim
pul bun se mai menține.

O seamă de măsuri trebuie luate 
de către stațiile C.F.R., urmărind 
ca în perioada iernii să se asigure 
o circulație normală, fără nici o 
greutate. In mod special trebuie 
luate de pe acum măsuri pentru 
procurarea materialului necesar pa- 
razăpezilor.

Să grăbim cu toate forțele pre
gătirile in vederea întîmpinării ier
nii pe deplin pregătiți, astfel ca in
diferent de condiții să se asigure 
desfășurarea normală a muncii.. 
Organizațiile de partid și organele 
sindicale au datoria să sprijine 
conducerile administrative, luînd 
în același timp poziție hotărîtă îm
potriva tărăgănării pregătirilor de 
iarnă.

<
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Campionatul regional de fotbal
SERIA II~a

Locomotiva Alba-lulia — C.F.R. Teiuș 1—1
In general, se poate spune că a 

fost un joc slab din punct de ve
dere tehnic. Locomotiva Alba-lulia w 
a prestat un joc de apărare, în fața- ’ 
căreia înaintarea ceferiștilor 
Teiuș nu a putut face nimic, 
fapt acest lucru se constată și 
aceea că C.F.R. nu a marcat 
un gol (unul dintre puncte 
autogol).

înaintea meciului dintre cele 
două echipe se conta pe faptul că 
C.F.R. Teiuș va învinge la scor. 
Aceasta pentru faptul că echipa 
ceferiștilor din Teiuș ocupă al doi
lea loc în clasamentul regional.

Lucrările n-au stat tocmai așa. 
Ci dimpotrivă, Locomotiva Alba- 
lulia a fost la un pas de victorie 
(dacă nu rata 11 m).

Unirea Alba-lulia — Aurul Certej 7—0
Este primul meci din cadrul tu

rului campionatului regional de fot
bal pe care Unirea îl susține pe te
ren propriu.

De la începutul jocului s-a pu
tut vedea superioritatea atît în ce 
privește tehnica cît și pregătirea 
fizică a jucătorilor de la Unirea. 
După 5 minute de joc se înscrie 
primul gol. Jocul devine din ce în 
ce mai dinamic, ’ cu faze tot mai

frumoase, care se termină 
turi la poarta Certejului.

Repriza I se termină cu

Linie tehnologică cu 
memorie fotografică

Constructorii uzinei de prese au
tomate de la Cimkent împreună cu 
muncitorii fruntași de la această 
întreprindere au construit o linie 
tehnologică pentru producerea de 
piese din tablă presată. Operațiile 
tehnologice se efectuează fără o- 
prirea mișcării de transport a pie
selor, care sînt prelucrate în mod 
automat. Această mașină originală 
este dotată cu instalații fotografice 
de memorizare, care corectează sin
gure devierile de la prescripțiunile 
tehnologice.

Noul automat depășește de 7-8 
ori productivitatea liniilor automa
te existente.

asupra acestor procese naturale. Cu 
ajutorul avioanelor sînt introduse 
în interiorul norilor anumite subs
tanțe, care împrăștie nebulozitatea 
sau care determină ca precipitațiile 
să cadă deasupra munților. De cu- 
rînd au fost pentru prima dată fo
losite rachetele pentru introducerea 
în nori a unor astfel de substanțe. 
Experiența a dat rezultate eficiente. 
Au fost cazuri, cînd după lansarea 
rachetelor au dispărut norii uriași 

căror volum era de zeci și 
i kilometri cubi.

Academia de Științe a R. P. Chi
neze.

Oțelani din Penki au aplicat a- 
ceastă tehnică Ia elaborarea a 19 
șarje consecutive, cîte 14 tone fie
care. Durata elaborării unei șarje 
a fost redusă in medie de la 248 de 
minute la 211 minute. Aceasta în
seamnă că in timpul necesar îna
inte pentru obținerea a 57 de șarje se - - -■

a i 
de

sute

pot obține acum 67 de șarje.

Un nou observator 
situat la 2600 m.
vîrful Lomnicky din munții 
(Slovacia) la o altitudine de 
de metri se construiește noul

trat în funcțiune două puțuri com
plet mecanizate, cu o capacitate a- 
nuală de 210.000 tone cărbune. La 
această mină, construită în numai 
14 luni, toate procesele de lucru 
sînt complet mecanizate. In prezent 
in șapte centre mimere din provin
cia multinațională Guicijou se află 
in curs de construcție alte 88 de 
puțuri complet mecanizate și semi- 
mecanizate. Odată cu terminarea 
acestor puțuri producția anuală 
cărbune a provinciei va spori 
încă 5.800.000 tone.

, __ . scorul
de 5-0. Partea a doua a meciului 
nu mai are aceleași faze. Jucătorii 
de la Unirea’ nu mai insistă, așa ea 
în prima parte a jocului, din care 
cauză fazele de joc nu mai sînt 
așa dinamice, își pierd din clari 
tate. '

In partea a doua a jocului se 
înscriu încă două goluri, ast

ea partida se termină cu scoruf 
7-0.

mai 
fel 
de

Alte rezultate
Metalul Cugir — Aurul Brad A 

1-1 ; Sebeșul Sebeș — Șurianul 
Petrești 4-1 ; Metalul Crișcior ■— 
U.M. Cugir 1-0; Rapid Deva —■ 
Aurul Zlatna 0-0: Minerul Deva.
— Recolta Deva 11-0.

de 
cu

de 
cu

Rachetele împrăștie grindina
Poate fi oare grindina evitată? 

S-a dovedit, că da. In prezent oa
menii de știință din R.S.S. Gruzină 
efectuează cercetări în vederea stu
dierii proceselor de apariție a ma
rilor nori din care se formează a- 
poi grindina. Cercetările urmăresc 
elaborarea metodelor de înrîurire

Inovații în tehnica 
producției oțelului

In orașul Penki din China 
nord-est a fost experimentată
succes o nouă tehnică în industria 
oțelului, datorită căreia producția 
de oțel electric poate spori cu pes
te 17 la sută.

Noua tehnică care folosește ga
zele și oxigenul pentru a accelera 
topirea oțelului în furnalele electrice, 
a fost elaborată de muncitorii de 
la oțelăria din Penki în colaborare 
cu lucrători ai institutului de cer
cetări metalurgice de pe lîngă

Pe 
Tatra 
2600 
observator al Academiei Slovace de 
Știința. Acesta este amplasat la o 
altitudine mai mare decît oricare 
alt observaor din centrul Europei. 
Aici vor lucra oamenii de știință 
nu numai din R. Cehoslovacă, ci 
și din alte țări socialiste. Tot aici 
urmează să se construiască clădiri 
mari care vor adăposti institutele 
de fizică, astronomie și meteorolo
gie.

O mină carboniferă 
complet mecanizată

Recent la o mină carboniferă din 
snd-estul provinciei Guicijou auin-

Primul tren electric 
cu curent alternativ

Recent, în R. D. Germană a fost 
încercat cu succes prototipul pri
mului tren electric cu curent alter
nativ. încă în cursul anului curent, 
ac°sta va începe să circule pe li
niile electrificate din regiunea in
dustrială din centrul republicii.

Noul tren, este anul din cele mai 
moderne mijloace de transport din 
R.D. Germană. El are o lungime 
de 65 metri și dezvoltă o viteză de 
120 km pe oră, putînd trasporta 
220 de călători. După modelul a- 
cestui prototip va începe producția 
in serie a noilor trenuri electrice 
cu curent alternativ.

Etapa viitoare
U.M. Cugir — .Metalul Cugir* 

Aurul Brad — RecoFa Deva ; Mi
nerul Deva — Rapid Deva ; Aurul 
ZIafna — Locomotiva Alba; C.F.R. 
Teiuș — Sebeșul Sebeș; Aurul 
Certej — Metalul Crișcior ; Șuria
nul Petrești .— Unirea Alba-lulia.

CLASAM E N TU L
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4

Sebeșul Sebeș 
C.F.R. Teiuș 
Minerul Deva 
Aurul Brad 
U.M. Cngir 
Aurul Zlatna 
Unirea A.-luIla 
Metalul Cugir 
Rapid Deva 
Locomot. Alba 
Aurul Certej
Metalul Crișcior 4 
Șurianul Petrești 4 
Recolta Deva 4

4 0 0 12:2 8
3 1 0 11:4 7
2 2 0 16:1 6
2 1 0 18:2 5
2 1 1 7:4 5
2 1 1 75 5
1 2 0 103 4
1 2 1 4:4 4
1 1 2 5:7 3
1 1 2 48 3
1 0 3 3 ‘8 2
1 0 3 1:15 2
0 0 4 210 0
0 0 4 3:20 0
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