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Nu numai global cl la loti indicii!
„Creșterea continuă și în ritm susținut a producte 

vității muncii în toate ramurile producției materiale 
reprezintă condiția ridicării permanente a nivelului de 
trai al oamenilor muncii și factorul hotărîtor al victo
riei orînduirii socialiste".
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tui grup de șantiere 
și-a propus — 
la Congresul partidu
lui să realizeze o eco
nomie în valoare de 
255.000 lei. Folosind 
din plin resursele in
terne și printr-o mai 
judicioasă folosire a 
materialelor de cons
trucții, acest harnic co
lectiv a reușit să, rea
lizeze pînă la 1 iunie 
o economie la prețul 
de cost în valoare de

Colectivul Grupului 
de șantiere al I.C.F. 
Alba Iulia desfășoară 
în aceste zile o sus
ținută muncă pentru 
îndeplinirea angaja
mentelor luate în cins
tea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

Și, ca urmare a en
tuziasmului în între
cere, harnicii construc
tori reușesc să-și țină 
mvîntul dat. Așa; de 
pildă, colectivul aces-

In întîmpinarea marelui eveniment
de 
al

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă în cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., colectivul 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
Atelierului central de reparații din 
Alba-Iulia, obține zi de zi noi suc
cese în munc'ă.

Astfel, colectivul atelierului a în
cheiat luna mai cu planul de pro
ducție îndeplinit în proporție de 105 
la sută, realizînd totodată de la în
ceputul anului și pînă în prezent e- 
conomii ce întrec cu mult suma de 
180.000 lei.

In obținerea acestor frumoase re
zultate s-au evidențiat echipa de me-

« »

...In întrecerea ce o desfășoară 
în cinstea Congresului, colectivul 
de muncă de la U.M.C. Zlatna a 
dat, pînă la 6 iunie, 435 tone pro
duse peste plan.

...Pentru o mai largă deservire 
a populației, Cooperativa mește
șugărească „Mureșul" din Alba- 
lulia va deschide în curînd o sec
ție de șlefuit sticlă și de turnat 
oglinzi.

...In acest an, în raionul nostru 
vor funcționa 22 
niere în care vor 
600 de copii, fii 
și întovărășiților.

...Implinindu-se 
zborul primului

grădinițe sezo- < 
fi cuprinși peste ! 
ai colectiviștilor )

50 de ani de la 
avion romînesc 

condus de inginerul Aurel Vlaicu, 
sîmbătă, 11 iunie, orele 16,30 la 
Casa raională de cultură va avea 
loc o conferință urmată de pro
gram artistic, iar la orele 19 la 
Biblioteca raională va avea loc 
o seară literară închinată însem
natului eveniment.
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Angajamentul |
luat de colectivul fabricii ® 
,, Ardeleana" de a ame- » 
naja parcul din fața în- g 
treprinderii nu s-a înde- ®

g plinit nici acum.

® Prin paragina aceasta
S — neputlnd s-o ocolească — 

vine totuși să se plimbe
ss ...critica cetățenească.

dp)

cuvtntuA
ca pînă

peste 225.000 lei. Nu
mai în cursul lunii 
mai în cadrul grupului 
de șantiere al I.C.F. 
Alba Iulia s-ă realizat 
o economie de peste 
40.000 lei. In momen
tul de față întregul 
colectiv ~—-
muncește într-un en
tuziasm
numai pentru realiza
rea angajamentului ci 
și pentru depășirea lui.

de munca

deosebit nu

canici condusă de comunistul Rusu 
Gheorghe, brigada de tineret de la 
secția mașini-unelte condusă de tî- 
năra Pleșa Maria, mecanicii Meteș 
Nicoiae, Crișan Clement, Petrașcu 
Nicoiae, Beligăr Simion, Beldean 
Nicoiae, strungar, Pop Iosif, sudor 
și alții.

Creșterea veniturilor salariaților și țărănimii va asigura o sporire 
importantă a consumului de mărfut'i

In adîncuri, la mineri
In cadrul acțiunilor inițiate de Comitetul raional de partid în 

întîmpinarea celui de-al III-lea Congres al P.M.R., pentru legarea 
mai strînsă a școlii de viața practică, pentru a cunoaște mai îndea
proape frumusețea muncii de miner și entuziasmul în întrecerea socia
listă, zilele trecute, a fost organizată o vizită a elevilor clasei a 
X-a a Școlii medii „Horia, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia la unele 
sectoare miniere ale întreprinderii „Gh. Doja" din Zlatna. In tot tim
pul vizitei grupul de elevi au avut în mijlocul lor pe tovarășul Ște
fan Boureanu, prim-secretar al Comitetului raional de partid, pe tov. 
Viorel Benea, prim-secretar al Comitetului raional U.T.M., acti
viști, profesori.
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Cu cîntecul și voia bună
Pe un cer senin ca lacrima ur

mele norilor ce s-au împrăștiat 
spre nevăzut s-au pierdut de mult 
în oceanul bolții a'băs4rui. E lună 
de plină primăvară. Și cu ce alt
ceva decît cu primăvara poate fi 
asemuită tinerețea în patria noa- 
s'ră liberă! Tînărul ce abia a pus 
mina pe maneta strungului, elevul 
ce-și pregătește viața pentru marea 
uzină socialistă într-una din școlile 
profesionale sau cel ce-și urcă pașii 
spre facultăți sînt cu toții o ade- 
vă-ată primăvară în toată splen
doarea ei, sînt primăvara patriei 
noastre dragi, socialiste.

Altădată tinerețea nu-și avea ti
nerețe.. Pleca fiul muncitorului sau 
al țăranului spre viață, dar pașii 
i se opreau în fața porții închise. 
Tinerețea și-a căpătat adevărata

Prin muncă patriotică
însuflețiți de mărețele prevederi 

ale proiectului de Directive ale Ce
lui de-al III-lea Congres al parti
dului, țăranii muncitori din comuna 
Almașul Mare muncesc cu mult e- 
lan la ridicarea construcției dispen
sarului medical din comuna lor. 
Astfel, prin muncă patriotică zilele 
acestea peste 60 țărani întovărășiți 
au transportat pietrișul și au termi
nat fundamentul clădirii. Acum se 
continuă cu transportul nisipului șl 
a celorlalte materiale de construc
ție. De asemenea, tot prin muncă 
patriotică, în satul Glod s-a pietruit 
un drum pe o lungime de 300 m.

In frunte în aceste importante 
acțiuni de folos obștesc sînt comu
niștii Medrea Ion, Bora Sabin, ță
ranii muncitori Popa Ion, Cordea 
Cornel din Almașul Mare, Costea 
Adam, Medrea Gheorghe, Medrea 
Petru și alții din satul Glod.

strălucire abia în anii de ia eli
berare. Și de-atunci patriei i se 
pun cununi după cununi, iar anilor 
tinereții buchete de flori, tot mai 
multe flori. Tlnărul ce pășește azt 
poarta uzinei este întimpinat cu 
căldura părintească a celui pe care-l 
va avea ortac de muncă. Elevul ce 
peste puțină vreme părăsește pra
gul primei școli spre a păși pe un 
altul este îndrumat să-și a'eagă Ca
lea cea mai bună în viață. Peste tot 
cuvîntul îndrumător al ; partidului 
călăuzește pașii tineretului nostru 
spre rosturi iot mai bune.

Am însoțit grupul de elevi ce au 
vizitat zilele trecute Haneșul. M-am 
simțit alături de bucuria lor fireas
că nespus de fericit. Am citit în o- 
chii acestor fii de muncitori sau 
colectiviști semnele încrederii In
tr-un viitor tot mai fericit, am citit 
în fețele îmbujorate semnul vieții

Proiectul de Directive ale celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
pune în fața întregului nostru po
por sarcini deosebite, menite să a- 
sigure în perioada 1960-1965 un u- 
riaș avînt al întregii noastre eco
nomii naționale. In industrie se pre
vede ca valoarea producției globale 
să crească în 1965 față de 1959 de 
2,1 cri In același timp, în fața oa
menilor muncii din industrie stă 
permanent sarcina de mare răs
pundere de a spori productivitatea 
muncii, de a reduce prețul de cost 
al produselor și a îmbunătăți con
tinuu calitatea lor.

îndeplinirea obiectivelor de mai 
sus presupune ca în fiecare între
prindere să fie introdusă cu curaj 
tehnica nouă și extinsă experiența 
înaintată, să se acorde toată aten
ția ridicării calificării cadrelor și 
îmbunătățirii organizării producției, 
ridicînd pe o treaptă tot mai înaltă 
întrecerea socialistă, să se foloseas
că la maximum rezervele interne, 
astfel ca zi de zi, lună de lună sar
cinile de plan să fie îndeplinite nu 
numai global, ci la toți indicii. Nici 
un colectiv de muncă nu poate si 
nu trebuie să se declare mulțumit 
numai cu îndeplinirea planului glo
bal, în timp ce la o serie de indici 
importanți, ca prețul de cost sau 
productivitatea muncii prevederile 
stabilite nu sînt realizate. Cifrele 
globale ascund nu de puține ori în 
dosul lor situații cu care nu poate 
fi nimeni de acord.

Conduse și mobilizate de către 
organizațiile de partid, colectivele 
de muncă din cuprinsul raionului 
nostru au reușit să dobîndească o 
serie de rezultate privind realizarea 
în mod armonios al tuturor indi
cilor de plan. La Uzinele Metalo- 
Chimice Zlatna, de pildă, lună de 
lună planul producției este îndepli
nit la toți indicii. Ca “urmare a ex
tinderii experienței înaintate, a îm
bunătățirii organizării producției, 
sarcina de creștere a productivității 
muncii este depășită în fiecare lună 
cu 8-9. la sută. In același timp pre
țul de cost, ca urmare a folosirii 
judicioase a maleriei prime, a înlă
turări c.l fermitate a cheltuielilor 
inutile este redus față de sarcina 
planificată în medie cu 1-2 la sută. 
Demn de remarcat este aici faptul 
că realizarea și depășirea lunară cu 
8-10 la sută a sarcinilor de planșe 
real<z,’ază pe seama creșterii pro
ductivității muncii. O corelație justă 
privind realizarea sarcinilor de plan 
la toti indicii poate fi întîlnifă și 
la ..Tprodcoop" Alba-Iulia, Depoul 
C.F.R. Teiuș și alte întreprinderi, 
ale căror conduceri socotesc pe 
bună drertate că planul nu trebuie 
îndcplin;t numai global, ci pe fie
care indice în parte. La „Iprod- 
coop" Alba-Iulia, de pildă, în timp

noi, iar în voia bună, în cîntecul 
ce nc-au însoțit pe zecile de kilo
metri de drum am Citit bucuria...

De vorbă la subteran
Mașinile ce transportau elevii vi

zitatori s-au oprit aici, la Haneș, 
aproape de noile blocuri și de fru
moasa construcție a cantinei. Cel 
care au mai fost vreodată prin par
tea locului au pu‘ut să consemneze 
sch:mbările ce s-au produs aici în 
ultimii ani. In fiecare an s-au dai 
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(Continuare în pag. 4-a)

Un mic popas în fata... obiectivului.
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(Din proiectul de Directive) 
ce planul producției globale a fost 
îndeplinit și depășit în primele 3 
luni în medie cu 5 la sută, produc
tivitatea a crescut față de sarcina 
planificată cu peste 6 la sută. In 
același timp planul forțelor de mun
că n-a fost depășit, ceea ce a dat 
posibilitate întreprinderii să reali
zeze importante economii și deci să 
reducă sistematic prețul de cost al 
produselor.

Din păcate însă, nu peste tot în în
treprinderile din raion se acordă a- 
tenția cuvenită ca îndeplinindu-se 
planul global, să fie realizați și 
indicii stabiliți, să existe o corela
ție justă între ei. La întreprinderea 
„Gh. Doja", de pildă, sarcina de 
plan pe primele 5 luni n-a fost rea
lizată. Explicația constă în faptul 
că aici sînt încă unele echipe 
care lucrează sub plan și astfel 
nu se realizează productivitatea 
muncii planificată. De asemenea tot 
aici pot fi întîlnite cazuri cînd la 
unele sectoare se realizează 
sarcina globală de producție, dar 
se înregistrează însemnate depășiri 
la prețul de cost. Așa, spre exem
plu, sectorul II cu toate că și-a rea
lizat și depășit sarcina de plan cu 
P’ste 15 la sută, a înregistrat o 
pierdere la prețul de cost de peste 
500.000 lei. O mare lipsă în aceas
tă direcție este aceea că se face 
prea puțin pentru introducerea teh
nologiei noi, nu se aplică operativ 
în producție o serie de inovații, ca 
cea de înlocuirea combustibilului 
solid cu cel lichid, ceea ce ar adu
ce mari economii.

Asemenea situații mai pot fi în
tîlnite șl la întreprinderea „Floria" 
din Alba-Iulia, Grupul de șantiere 
al T.R.C.L.H. etc. La întreprinde
rea „Horia", de pildă, nu se folo- 
s-ște întreaga capacitate de lucru a 
unor instalații, ceea ce influențează 
asupra creșterii productivității mun
cii. iar la Grupul de șantiere al 
T.R.C.L.H. ca urmare a nefolosirii 
timpului de lucru productivitatea 
muncii a fost sub cea planificată 
cu peste 15 la sută.

Asemenea situații cînd sarcinile 
de plan nu sînt îndeplinite la toți 
indicii, cînd nu există o corelație 
justă între acești indici nu duc la 
altceva dec.ît la serioase perturbări 
în activitatea întreprinderii, la de
pășirea prețului de cost planificat.

Proiectul de Directive scoate cu 
toată puterea în evidență necesita
tea ca în șesenal să se depună e- 
fortnri sporite pentru creșterea pro
ducției și productivității muncii, 
pentru reducerea prețului de cost și 
a cheltuielilor de circulație. Acești 
indici importanți nu pot fi însă rea
lizați decît printr-o temeinică orga
nizare a procesului de producție, 
prin folosirea rezervelor interne 
care există încă din plin în între
prinderi. Iată pentru ce e nevoie ca' 
organizațiile de bază să se preo- 
cUDe cu toată răspunderea de intro
ducerea tehnicii noi si creșterea de 
cadre ctt o înaltă calificare, de fo
losirea cîtmai judicioasă a materiei 
prime1 și a materialelor, înlăturarea 
rebuturilor. In cadrul întrecerii so
cialiste trebuie să stea lupta nentru 
economii, pentru continua extindere 
a experienței înaintate în muncă.

Să desfășurăm tot mai larg stea
gul întrecerii socialiste, pentru în
deplinirea și depășirea mărețelor o- 
biective trasate prin proiectul de 
Directive. Să ne aducem toată con
tribuția la îndeplinirea întocmai și 
la toți indicii a sarcinilor de plan!



Fapte și oameni din activitatea culturală Vești din. comuna Teiuș
Intr-o duminică ca multe altele

Duminica trecută, ca de altfel 
în mai toate duminicile', țăranii 
muncitori din comuna Meteș s-au 
adunat la căminul cultural. Lo
curile s-au ocupat ca de obicei 
pînă la ultimul și, programul a 
început.

Mai întîi, tehnicianul agricol 
Pițu Gheorghe, a vorbit oamenilor 
despre „îngrijirea culturilor de 
primăvară". Locul conferențiarului 
a fost luat apoi de artiștii amatori 
din sat. Cu mult talent, tînăra 
Paș'iu Florica a recitat poezia „Pe 
drumul partidului" iar tînărul ță
ran muncitor Hărăguș loan poezia 
„Partidului". De o unanimă apre- 
cie e din partea asistenței s-au 
bucurat și tinerele soliste Bodea 
Sofia și Ivașcu Maria care au in
terpretat o seamă de melodii popu
larei.

In continuarea programului ar
tistic, echipa de teatru a căminu
lui cultural a prezentat piesa „Cei 
care . rămîn singuri", în care ar
tiștii interpreți Hărăguș Gheorghe, 
Paraschie Gligor, Ioana și Petru 
Gavrilă, Pița Petru și Bodea Sofia 
au meritat pe deplin aplauzele ță
ranilor muncitori prezenți în saiă.

Maria Ceuca și-a aflat locul
Lucrurile își au începutul în ur

mă cu doi ani. A venit atunci la 
început de toamnă la Șeușa să în
vețe pe cei mici și să vadă și de 
alte trebi prin sat, învățătorul Brea
za Icn. Și cum era pornit omul pe 
fapte mari s-a apucat cu rost de 
lucru încă din primele zile.

Cu copiii de la școală învățătorul 
n-a avut prea multă bătaie de cap.

Le-a arătat în cuvinte calde rostul 
învățăturii și copiii l-au înțeles. A 
pornii-o apoi învățătorul cel nou 
cu îndemnul și pe la cei mai mari. 
Și, a găsit și la aceștia înțelegere. 
Spre căminul cultural, spre marea 
sa bucurie, au început să-și îndrep
te pașii tot mai multi țărani mun
citori.

Cu toate puse la punct, învățăto
rul Breazu Ion și-a început munca. 
In tinerii Oarga Cornel, Opreau 
Ion șl Hațegan Maria, învățătorul 
a găsit adevărate talente. Și-apoi, 
cu nimic mai prejos s-au dovedit a 
fi și Oarga Maxim, surorile Hațe
gan Maria și Cornelia, Mărginean 
Ioana, Oprean Aurora, frații Oprean 
Ion șt Ana.

La căminul cultural a prins a 
stărui lumina pînă tirziu în noapte. 
Liniștea serilor a încenut a fi des
picată de vocile coriștilor care în
vățau cîntecele „Sub steagul parti-

Premierea unor organizații
U. T. M.

De' curînd, Comitetul raional 
U.T.M. Alba a analizat felul în care 
au fost îndeplinite sarcinile de plan 
pe anul 1959 de către organizațiile 
de bază U.T.M. din raion. Cu a- 
cest prilej a reieșit că un merit de
osebit în acțiunea de colectare a 
fierului vechi îi revine organizației 
de bază de la U.M.C. Zlatna, care 
a strîns o cantitate de 20 tone fier. 
La loc de frunte s-a situat si or 
ganizația de bază U.T.M. Ciugud 
care în cursul anului 1959 a efec
tuat, printre altele, lucrările nece
sare' pentru cultivarea cu sfeclă de 
zahăr a unei mari suprafețe de teren.

Pentru a stimula aceste acțiuni, 
Comitetul raional U.T.M. a premiat 
organizațiile U.T.M. fruntașe cu 
diverse materiale cultural-sportive 
în valoare de: 2.000 lei organizația 
U.T.M. Ciugud, 1.000 lei organiza
ția U.T.M. Berghin și 500 lei orga
nizația U.T.M. de la U.M.C. Zlatna.

DUCA ALEX.

In sprijinul producției
Despre brigada artistică de a- 

g.'tație de la I.I.L. „Horia", ca și 
despre cei ce o compun, luați a- 
parte, multe s-ar putea spune. To
tul insă, se poale concretiza și in 
cîteva cuvinte. Brigada artistică de 
agitație de la I.I.L. „Horia" este 
o formație activă, cuprinde o sea
mă dc tineri inimoși și este mereu 
în sprijinul producției, chiar și nu
mai cîteva spicuiri din ultimul pro
gram prezentat fiind edificatoare in 
adest sens.

Brigada urcă treptele scenei. Din 
sa!a colțului roșu răzbat pînă de
parte notele cîntecului muncitoresc 
„Așa te știu partidul meu". Apoi...

Brigada face înconjurul întreprin
derii, trece pe la secții și sectoare. 
Și, dacă celor harnici le adresează 
cuvinte de laudă, celor delăsători 
le servește, după merit, țepi și 
săgeți.

Cuvinte frumoase are brigada 
pentru muncitorii tipografi, care pe 
primele 4 luni ale anului și-au în
deplinit planul în proporție de 120 
la sută și, care și pe luna mai s-au 
dovedit la fel de harnici. Cu ace
leași cuvinte se adresează apoi bri-
---------------- ♦♦♦♦♦♦----------------  

dului" și „Hai să facem o gospodă
rie". Ba se făceau auzite și minu
nate melodii populare, replici din 
piesele „Cel din urmă" și „O să fie 
nuntă mare" sau zgomotul pașilor 
celor prinși în „Invîrtită", „Hațe- 
gană" sau „Haidău".

Printre cei obișnuiți a veni seară 
de seară la cămin însă, învățătoru
lui nu-i scăpa că aproape de fiecare 
dată venea șl o fetișd/ină căreia 
sfiala nu-i dădea ghes să intre. A 
văzui-o odată de două ori apoi n-a 
mai putut-o vedea sdînd la Ușă mai 
ales c'ă-i. cunoștea de acum, de la 
ceilalți, și numele și gîndul care o 
aduca la cămin.

— Hai, Mario! Treci pragul că 
ni-i fi de folos — i s-a adresai tn- 
tr-una din seri învățătorul.

Și, tînăra Maria Ceuca, arzînd 
de dorința de a se număra și ea 
printre artiștii satului a venit, fiind 
primită cu căldură de Cei mai vechi.

Dc atunci, din acel început de 
toamnă, Maria Ceuca e la fel de 
activă. Cîntă în cor cu ceilalți viața 
cea nouă, aduce adesea în fața să
tenilor din Șeușa pe scenă vigoa
rea și frumusețea dansului nostru 
popular.

La căminul cultural Maria Ceuca 
și-a aflat locul. Și l-a aflat și con
sideră o cinste să și-l păstreze. De 
altfel asa este. Gîndeșfe ca un om 
mare Maria Ceuca cu toate cfă este 
cea mai tînără dintre artiștii satului.

---------------------------------- ♦♦ t ♦-----------------

Alături dc tofl oamenii muncii
Au mai rămas puține zile pînă 

la 20 iunie, dată cînd în capitala 
scumpei noastre patrii vor începe 
lucrările celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R. Apropierea însemnatului 
eveniment stăruie în fiecare om al 
muncii. Și, de se găsește lingă 
strung sau raboteză, de muncește 
pe schele înalte sau pe întinse o- 
goare, fiecare se străduiește să în- 
tîmpine Congresul partidului cu 
realizări din cele mai de seamă.

In marea luptă, alături de toți 
cei ce muncesc, pășesc și. activiștii 
culturali. Ei duc în mase cu tot 
mai mult succes cuvîntul partidului. 
Și acest cuvînt le este oamenilor 
prețios îndemn. înarmați cu el spo
resc forțele, brațele devin mai tari 
și mintea mai ageră, iar angaja
mentele luate în cinstea Congresu
lui devin fapte.

Zilele trecute, activiștii culturali 
din raionul nostru, strînși la sfat, 
și-au analizat din nou munca în lu
mina obiectivelor deja atinse și a 
celor cărora vor trebui să le dea 
viață în perioada care d mai rămas 
pînă la Congres. Și se poate spune 
că stnt îmbucurătoare rezultatele 
obținute. îndrumate tndeapreiape de 
organizațiile de partid, unitățile 
culturale prin activiștii lor, au 
popularizat larg realizările dobîn- 
dite de oamenii muncii conduși de 
partid, au scos puternic în evidență 
rolul partidului în făurirea vieții 
noi sccialis'e, în întărirea prieteniei 

gada mecanicilor, lăcătușilor, tîm- 
plariior și altor muncitori care au 
obținut rezultate de seamă în în
deplinirea planului și în reducerea 
prețului de cost.

Vine apoi șl rîndul celor care nu 
slut tocmai așa cum. ar trebui să 
fie. Brigada ta atitudine împotriva 
risipei de benzină șl a conducăto
rilor auto din cadrul întreprinderii 
care nu-șt îngrijesc îndeajuns ma
șinile. Trece apoi brigada și pe la 
birouri și scotocind prin sertare 
scoate la iveală unele aspecte. ale 
birocrației care-și mai găsesc une
ori sălaș pe rezoluțiile puse pe hîr- 
tii la con'abilitafe ca și la tehnic șl 
financiar.

Cei drept, unora nu le e pe plac 
faptul că brigada aude, vede tot și 
înregistrează. Dar n-are dectt să 
nu. le placă! Brigada își face da
toria. Popularizează noul și pe cei 
ce-l promovează și critică curajos 
lipsurile și codașii, căci scopul bri
găzii este bunul mers al producției 
în toate locurile de muncă din în
treprindere.

Prietenii cărții 
în întrecere

întrecerea organizată de Uniunea 
Tineretului Muncitor în cinstea ce
lui de-al IlI-lea Congres al parti
dului nostru, între tinerii purtă
tori ai insignei „Prieten al cărții", 
pentru cele mai bune rezumate ale 
cărților din bibliografia concursului 
„Iubiți cartea", a antrenat și în ra
ionul nostru un mare număr de ti
neri și tinere.

Pînă în prezent s-a' desfăișurat 
prima etapă a întrecerii — faza 
comunală — la care au participat 
un număr de 173 purtători ai in
signei.

Printre lucrările apreciate ca 
bune se numără cea’ prezentată de 
tînărul Mihoc Nicolae din Vințul 
de Jos pe marginea romanului 
„Mitrea Cocor" de M. Sadoveanu, 
cele prezentate de tinerele Kovacs 
Anamaria și Paștin Doina pe mar
ginea romanelor „Setea" de Titus 
Pop-ovici și „Bărăgan" de E. M. 
Galan.

Bune lucrări au trimis și tinerii 
din organizațiile de bază U.T.M. de 
la Școala medie „Horia, Cloșca și 
Crișan", de la fabrica „Ardeleana", 
întreprinderea „Horia", cooperativa 
„Mureșul", Școală medie nr. 2, or
ganizația de bază U. T. M. Teiuș 
și alții.

Etapa a doua a întrecerii — fază 
raională — se va desfășura la 26 
iunie a. c., la Alba Iulia.

șl colaborării pasritce dintre po
poare. Așa, de exemplu, la căminul 
cultural din Galda de Jos în ca
drul serilor culturale organizate șl 
prin programele artistice adecvate, 
au fost Oglindite atît realizările din 
cuprinsul comunei cit și lupta parti
dului pentru făurirea unei vieți tot 
mai fericite și mai luminoase oa
menilor muncii. In jurul acestui 
cămin cultural s-au grupat un nu
măr sporit de artiști amatori, for
mațiilor artistice existente adăugui- 
du-li-se în ultimul timp o echipă 
de dansuri și un colectiv de pă
pușari.

Cu bune rezultate a rmtncit și 
colectivul căminului cultural din 
Ighiu. Activiștii culturali de aici 
și-au propus să sprijine toate ac
țiunile inițiate de comitetul exe
cutiv al sfatului popular. Și au 
reușit să facă acest ludru, dovadă 
fiind părculețul din centrul satului, 
ulițele mereu mai frumoase. Cu 
asemenea realizări se mîndresc 
încă multe cămine culturale.

In perioada care a mai rămas 
pînă la Congres însă, ca și în 
zilele desfășurării lucrărilor Con
gresului, activiștilor culturali le re
vin sarcini sporite. In cadrul că
minelor vor trebui ținute conferințe 
care să trateze despre lupta dusă 
de partid pentru ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al po
porului, despre marile succese do- 
bîndite în industrializarea socialistă

Pășunat sistematic
Cu puțin timp în urmă', pej pă

șunea comunei a fost pus în func
țiune păstorul electric pentru pășu- 
natul sistematic. Pășunea a fost 
împărțită în 5 parcele egale și, păs- 
cîndu-se pe rînd cîte 6 zile oe fie
care parcelă — prin mutarea gar
dului electric — se asigură o pe
rioadă de reîmprospătare a masei 
verzi de 30 de zile fiecărei parcele.

Pășunatul rațional repartizat — 
prin metoda de mai sus — asigură 
astfel pe întreaga perioadă de vară 
parcele cu masă verde mereu refă
cută.

Să ne cunoaștem patria
La clubul 1 Mai a fost organi

zată o expoziție de fotografii pe 
tema „Monumente istorice".. Prin
tre fotografiile expuse aici, vizi
tatorii pot vedea și aceleai ale Monu
mentului Eroilor din București, a

--------------------+>

întreținerii cutturitor toată atenția

IN CLIȘEU : Combaterea dăunătorilor din cultura de cartofi de. la 
gospodăria colectivă din Mihalț.

Membrii gospodăriei colective din 
Țel na se situează printre fruntașii 
comunei la întreținerea culturilor. 
Ei au terminat primii prașila la 'po
rumb, cartofi, floarea-soarelui. In 
vie au executat primul stropit îna
inte de înflorit și au efectuat pli-

Interes mai mult pentru îngrijirea culturilor
întovărășirea din Galda de Jos 

este rămasă în urmă cu lucrările de 
întreținerea culturilor. Și faptul că 
pînă la 7 iunie unii întovărășiți ca 
Vtnt Ana și alții nu au efectuat 
încă nici prima prășită la sfecla de 
zahăr, dovedește acest lucru.

a țării, despre dezvoltarea agricul
turii în țara noastră pe baza di
rectivelor date de Congresul al 
II-lea al P.M.R. Vor trebui orga
nizate cît mai des seri culturale 
pe teme izvorîte din lupta parti
dului pentru eliberarea patriei 
noastre de sub jugăl fascist și în
făptuirea mărețelor realizări de 
după 23 August 1944, teme ca: 
„Pe locurile luptelor duse de 
partid", „File din cartea de aur a 
patriei", “Trăim si muncim înfră
țiți" etc.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde, de asemenea, jurnalelor 
vorbite, serilor de întrebări și răs
punsuri. Jurnalele vorbite să aibă 
drept teme politica de pace a sta
tului nostru, politica de industria
lizare socialistă a țării, ridicarea 
regiunilor mai puțin dezvoltate, 
transformarea socialistă a agricul
turii, iar serile de întrebări și răs
punsuri să se desfășoare în jurul 
succeselor obținute între cele două 
congrese în toate compartimentele 
vieții de sfat și economice.

Sarcini de seamă stau în fața 
activiștilor culturali, cil nimic mai 
prejos decît a oricăror oameni ai 
muncii. Acest lucru trebuie să cons
tituie pentru fiecare activist cultu
ral un imbold. Și, nimic să nu i 
se pară greu activistului cultural 
pe drumul înfăptuirii sarcinilor ce-i 
revin.

N. CIUBOTA
Inspector-metodist cultural 

Muzeului Doftana, Castelului din 
Hunedoara, Castelului Bran, Mau
soleului de la Mărășești, a cetății 
din Deva și a multor altor monu
mente de pe întinsul patriei.

Bine organizată și instructivă, 
prin însoțirea fotografiilor de ample 
explicații, expoziția este vizitată de 
un mare număr de oameni ai 
muncii.

OȚOI ADRIAN

Unitate fruntașă
In ziua de 4 iunie a. d., a avut 

loc în cadrul cooperativei „9 Mai", 
înmînare'a drapelului de unitate 
fruntașă secției alimentare nr. 1 
Teiuș (gestionar tov. Radu' Octa
vian) care pe luna mai și-a înde
plinit planul de desfacere în pro
porție de 126 la sută, cel al fon
dului social în proporție de 113 la 
sută iar planul la membrii noi în
scriși l-a depășit cu 100 la sută.

vitul în proporție de peste 70 la 
sută. Printre fruntași la lucrările de 
întreținere stnt colectiviștii Pascu 
Nicolae, Țtrlea Partenie, Florea 
Ionel, Cibian Dionisie, Moguța Sil
via, Tat Pavel și alții.

De asemenea, în cadrul întovără
șirii stnt și suprafețe mari semă
nate cu porumb și floarea-soarelui 
care, cu toate că zilele frumoase 
din ultima vreme au permis execu
tarea prașilei în cele mai bune con- 
dițtuni, sînt năpădite de buruieni.

Pentru a pune capăt acestei si
tuații dăunătoare producției agri
cole, comitetul de conducere, îndru
mat și sprijinit de organizația de 
bază și comitetul executiv al sfatu
lui popular din comună trebuie să 
mobilizeze cît mai grabnic pe toți 
întovărășiții la executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor.

- ------ ♦

Ce se așteaptă 
la Coșlariu?

Deși timpul prielnic permite exe
cutarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor în cele mai bune condi- 
țiu'ni, pe hotarul satului Coșlariu 
continuă să existe suprafețe impor
tante de porumb și floarea-soarelui 
neprășite încă. Mai mult, în cadrul 
perimetrului întovărășirii sînt încă 
suprafețe importante unde grîul nu 
este încă plivit de rapiță, urda 
vacii și alte buruieni, Ținînd scamă 
de faptul că orice întîrziere în exe
cutarea prășitului duce la scăderea 
recoltei, Comitetul executiv al Sfa
tului popular din comuna Sîntim- 
br.i și conducerea întovărășirii din 
Coșlariu trebuie să dovedească mai 
mult interes în mobilizarea țărani
lor întovărășiți la executarea lucră
rilor de întreținere a culturilor.

De asemenea, trebuie luate toate 
măsurile pentru a se ara și folosi 
în cadrul circuitului agricol supra
fețele de teren care nu au fost în- 
sămînțate încă și din care întovără 
șirea posedă în perimetrul său mai 
multe hettare.



Proiectul de Directive in dezbaterea oamenilor muncii
Cadre cit raai bine pregătite
Cei și celelalte fabrici de încălță

minte din țară, fabrica „Ardeleana" 
este, chemată ca în viitorii ani să-și 
aducă o contribuție mai mare la 
continua sporire a producției de în
călțăminte, la îmbunătățirea cali
tății acesteia.

In ultimul timp, ca urmare a mă
surilor luate, colectivul de muncă al 
fabricii noastre Și-a îmbunătățit 
mult activitatea. Noi modele, menite 
să satisfacă gusturile exigente ale 
cumpărătorilor, au fost introduse în 
fabricație. In vederea extinderii 
micii mecanizări, la secția de rihtuit 
<a fost introdusă o bandă rulantă, 
astfel că munca se desfășoară a- 
cum mult mai organizat.

In momentul de față ținînd cont 
de sarcinile pe care le trasează pro
iectul Directivelor celui de-al IlI-lea 
•Congres al P.M.R., în cadrul fa
bricii noastre mai sînt încă multe 
de făcut. In primul rînd avem în 
față ca o principală sarcină îmbu
nătățirea continuă a calității pro
duselor. Or, pentru aceasta e ne
voie de cadre cu o calificare tot 
mai înaltă. In toamna anului ire-

cut, cînd fabrica noastră și-a du
blat aproape capacitatea de pro
ducție, a trebuit să primim la lucru 
un număr mare de muncitori neca
lificați. Acest lucru ne-a provocat 
mari greutăți. Dar cadrele trebuie 
eres elite. Au fost luate, ce e drept, 
unele măsuri pentru calificarea 
muncitorilor nou veniți, dar ele vor 
trebui. îmbunătățite. De aceea socot 
necesar ca pe plan intern să se stu
dieze posibilitatea îmbunătățirii ac
tivității școlii de calificare, în ca
drul căreia muncitori fruntași și 
maiștri să arate celor nou veniți 
în întreprindere felul în care să 
lucreze, metodele bune cp trebuie 
folosite pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan. Și acesl 
lucru e pe deplin realizabil. Altfel 
vom continua să avem greutăți și 
nu vom putea da —• așa cum cer 
oamenii muncit — încălțăminte 
mai multă și de o calitate tot mai 
bună.

Oamenii muncii propun
•fa Moldovan Simion, maistru 

la Atelierul central din Alba-Iu- 
lia, a propus să se construiască 
o hală anexă, în vederea organi
zării reparațiilor pe subansamble, 
aceasta ducînd la ridicarea pro
ductivității muncii și la reducerea 
prețului de cost..De asemenea, 
iov. Moldovan a propus ca ate- 
liem' de tîmplărie să fie trecut la 
o altă întreprindere specializată 
în această direcție, unde ar putea 
da un randament mai mare.

Anton Gligor, de la Comple
xul C.F.R. Teiuș-Coșlariu, pro
pune ca1 în vederea înlocuirii lo 
comotivelor cu aburi cu locomo
tive Diesel, așa cum prevede pro
iectul de Directive ale Congresu
lui al Ill-lea al P.M.R., să se or
ganizeze din timp școli de pregă
tirea mecanicilor..

maistru
ȘTEFAN HAȚEG AN 

la fabrica „Ardeleana" 
Alba-Iulia

îndemn pentru noi succese
Dezbaterea proiectului de Di- 

rective ale celui de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R., care s-a ținut zilele 
trecute la căminul cultural din sa
tul Cistei, a constituit un prilej de 
înaltă însuflețire și îndemn pentru 
noi succese. Din rîndul celor prezenți 
care au umplut sala căminului pînă 
la refuz, au discutat și au făcut pro
puneri prețioase numeroși colecti
viști.

— Sarcinile ce ne sînt trasate de 
proiectul de Directive — a spus co
lectivistul Cîrnaț Vaier — pot fi 
ușor îndeplinite. Anul trecut, dato
rită faptului că nu am folosit în 
suficientă măsură atelajele r-roprii 
la arat pe terenul inaccesibil trac
toarelor, ogorul de toamnă nu s-a 
făcut în raport cu cerințele. Așa 
după cum se arată în proiectul de 
Directive — a spus în Continuare 
vorbitorul, — în viitor va trebui să 
muncim în așa fel ca nici un me
tru de pămîrit ce se însămînțelază 
in primăvară să nu rămtnă ne-arat 

‘din toamnă.
— Propun conducerii gospodăriei 

— a spus colectivistul Mărginean 
Ion — să studieze1 posibilitatea 
plantării cu pomi și vie a terenu
rilor în pantă, care dau o produc
ție scăzută de cereale.

Ținînd seamă de numărul mare 
de brațe de muncă disponibile în 
timpul iernii, colectivistul Dobi'rtă 
Iacob a propus ca pe terenul mlăș
tinos să se cultive răchită, care să 
fie folosită în timpul iernii la exe-

Cutarea de împletituri și din care 
să se realizeze astfel i 
venituri bănești.

Despre dezvoltarea 
zootehnic a discutat 
Dobîrtă Nicolae.

Analizlrtd posibilitățile 
are gospodăria,

importante

sectorului 
tovarășul

care le 
a^e gospodăria, colectiviștii din 
Cistei și-au propus ca în anul 1965 
să ajungă la numărul de 140 vaci, 
107 porcine, 1.400 oi, peste 5.000 
păsări.

-ic Stremțan Vasile, de la. De
poul C.F.R. Teiuș, propune ca în 
vederea unei mai bune coordo
nări a muncii, atît din punct de 
vedere politic cît și administra
tiv, să se formeze zone C.F.R. 
Pentru buna pregătire a cadrelor, 
să se extindă învățămîntul pro
fesional C.F.R. de la un an la 
doi ani.

-Ț- Cetățenii din Lunca Ampoi- 
ței ati propus ca în satul lor să 
se deschidă o carieră pentru ex
ploatarea pietrei de var.

-A- Mermezan Dănilă, din satul 
Vurpăr, a propus ca prin muncă 
patriotică să se facă lucrări de 
canalizare la „Pîrîul lui Mihai", 
care ar feri de inundații circa 
40-50 ha de teren.

Pe calea dezvoltării 
sectorului pomi~viticol
Făcînd ocolul întregii țări, pro

iectul de Directive ale celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. pentru 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale în următorii ani, a fost, 
primit cu bucurie și de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la G.A.S. 
Alba-Iulia. Și cum, în ansamblul 
economiei, în proiectul de Directive 
dezvoltarea sectorului agricol, în 
următorii 6 ani, ocupă un loc în
semnat, întreg colectivul gospodă
riei este hotărît să muncească cu 
toate forțele pentru traducerea în 
fapte a sarcinilor ce-i revin din 
însemnatul document.

Dat fiind însă profilul pomi-vili- 
c’ol al gospodăriei agricole de stat 
Alba-Itila, favorizat de condițiile
pedoclimatice specifice raionului
nostiu, era firesc ca dezbătînd 
iectul de Directive muncitorii, 
nicicnii și inginerii de' aici să 
ruie și să-și spună cuvîntul în 
deosebit asupra acelei părți
proiect care oglindește dezvoltarea 
pomiculturii și viticulturii. Și sînt 
apreciabile în acest sens prevede
rile proiectului de Directive. Cu 
300.000 ha vor crește suprafețele 
cultivate cu viță de vie, cu 1.400.000 
tone va spori producția de struguri.

Ținînd seama de posibilitățile de 
care dispune posuodăria, lucrătorii 
din cadrul G.A.S. Alba-Iulia, 
Pop Vasile și Popa 
Iencitic Alexandru, 
brigadieri și alții, au 
se propuneri menite 
creștere apreciabilă a 
ticoL Așa, de pildă, 
175 ha vie pe rod

pro- 
teh- 
stă- 
mod 
din

ca 
Ion, ingineri, 
Ivan Maria, 
făcut prețioa
să ducă la o 
sectorului vi- 
sunrafata de 

deținută de
-----------------------------------------

G.A.S Alba-Iulia în prezent, va 
crește în următorii 6 ani cu încă 
100 ha, pe această suprafață ur- 
rnînd a se cultiva atît soiuri de 
struguri pentru vin cît și pentru 
masă. Incepînd cu acest an se vor 
controla toate suprafețele de viță 
de vie și vor fi luate măsuri pentru 
defrișarea sau reîntinerirea viilor 
slab productive, iar la trupul Țelna, 
în scopul creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de cost 
al stropitului, va fi amenajată o in
stalație de apă în imediata apro
piere a terenului cultivat cu vită de 
vie. i I '

Proiectul de Directive prevede ca 
în următorii ani să crească și pro
ducția de fructe prin extinderea 
nlantațiilor de pomi pînă la 300.000 
ha teren. Acest punct a fost de a- 
semenea viu dezbătut de lucrătorii 
gospodăriei agricole de stat Alba- 
Iulia. Și, ca urmare, își vor aduce 
și ei contribuția la atingerea su
prafeței prevăzute în proiectul de 
Directive prin plantarea, în toam
nă, a 5 ha cu meri, peri și cireși.

Dezbaterea proiectului de Directi
ve a constituit pentru muncitorii, 
tehnicienii și inginerii gospodăriei 
agricole de stat Alba-Iulia un nou 
prilej de a-și afirma hotărîrea de 
a munci cu toate forțele pentru dez
voltarea acesteia. Șf, sub conduce
rea organizației de partid, vor face 
din propuneri fapte, lărgind supra
fețele cultivate, sporind producția 
la hectar.

ION PĂSTRĂV 
organizator de partid 
G.A.S. — Alba-Iulia

Dezbaterea proiectului de Directive ale celui de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R., a atras la căminul cultural din Cistei un număr mare 
de colectiviști.

Vom mări producția de lapte și carne
In proiectul Directivelor Congre

sului al Ill-lea al P.M.R. proble
mele agriculturii ocupă un loc im
portant.

Privitor la creșterea animalelor 
— se arată în proiect — în centrul 
preocupărilor va sta creșterea nu
mărului și productivitatea bovine
lor și în special al vacilor de lapte.

Dispunînd de condiții favorabile 
■creșterii animalelor, gospodăria 
noastră colectivă din Teiuș a dez
voltat an de an sectorul zootehnic. 
In prezent noi avem 114 bovine, 
din care 31 vaci de lapte, 53 viței" 
la îngrășat și 30 boi de muncă. 
Pînă la sfîrșitul anului vom spori 
numărul de vaci pînă la 68 capete.

Ou toate aceste rezultate, nu pu
tem spune că am făcut totul pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor. Și 
faptul că în acest an numărul de 
vaci la suta de hectare teren agri
col este numai de 10 capete, dove
dește acest lucru.

Ținînd seamă de prevederile pro
iectului de Directive, discutate cu 
viu interes de colectiviști și care 
arată importanța creșterii număru
lui de animale, a sporirii produc
ției de lapte și carne, noi sîntem 
liotărîți să aducem o contribuție

importantă la îndeplinirea acestei 
sarcini. De aceea, folosind 
toate mijloacele care ne stau la în- 
demînă, noi vom depune tot efortul 
ca pînă la sfîrșitul anului 1965 să 
dublăm numărul de vaci la suta de 
hectare teren agricol și să realizăm 
o producție de 3.800 litri lapte pe 
cap de vacă furajată.

Rezultate bune sîntem hotărîți să 
obținem și în ce privește creșterea 
oilor. Turma de oi care numără în 
prezent 720 capete și al cărei nu
măr planificat pentru acest an a 
fost deja depășit, va număra, 1600- 
1800 capete în anul 1965, cu o pro
ducție de 50 litri lapte și cel puțin 
2 kg lînă de fiecare oaie. In ce pri
vește sectorul porcin, dacă pînă în 
prezent în cadrul gospodăriei noastre 
nu i s-a acordat importanța cuve
nită, în anii următori creșterea por
cilor va cunoaște o mare dezvol
tare. Simțitor va spori și numărul 
de păsări, care în anul 1965 va tre
ce de 2.000 găini, adică de 4 ori 
mai multe decît în prezent.

In acest an, din valorificarea lap
telui de la vaci, a laptelui și lînei 
de la oi, a vițeilor și boilor con
tractați cu statul se va realiza un 
venit de aproape 200.000 lei.

In dezvoltarea creșterii animale
lor asigurarea bazei furajere este 
una din principalele condiții. In 
acest scop, noi am semănat în a- 
c.est an cu porumb pentru siloz o 
suprafață de 30 hectare, suprafață 
care în anii ce urmează va fi mult 
sporită. In afară de aceasta, ue iîn- 
gă finul natural și cel cultivat — 
trifoi și lucernă — avem asiguratei 
20 vagoane borhot de sfeclă, ca ur
mare a valorificării sfeclei de za
hăr cultivată pe o suprafață de 20 
hectare.

Asigurarea de adăposturi cores
punzătoare pentru animale consti
tuie, de asemenea, o preocupare de 
seamă pentru colectiviștii noștri. 
Anul acesta, pe lîngă grajdul ce l 
avem, vom construi un nou grajd 
pentru 60 vite mari. Pentru această 
lucrare noi ne-am și asigurat cără
mida necesară și o parte din țiglă. 
Vom construi de asemenea o ma
ternitate pentru scroafe de prăsiiă 
și cotețe pentru păsări.

Pentru dezvoltarea sectorului nos
tru zootehnic, crescătorii și îngriji
torii de animale Popa Vasile, Iac- 
șa Mitrofan, Londroman Ioachim, 
Dobîrtă Nicolae, Căprean Dănilă, 
Fînlînă loan și alții și-au luat noi 
angajamente.

Pentru îndeplinirea importantelor

Patriei tot mai multe 
materiale de construcții

In mărețul program de muncă 
și de luptă al partidului și popo
rului nostru, program pe care-l 
reprezintă proiectul de Directive 

ale celui de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R., se pune un deosebit ac
cent și pe mărirea producției ma
terialelor de construcții.

Ca sarcină principală izvorîtă din 
Directive, nouă, muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor sectorului 
de produse ceramice „Sîntimbru" 
al I.I.L. „Iloria", ne revine mă
rirea pfpductiei și productivității 
muncii, sarcină de cinste, de a 
da construcțiilor socialismului cît 
mai multe cărămizi, cît mai multe 
țigle.

Cu puțin timp în urmă, colecti
vul nostru de muncă analizînd po
sibilitățile interne și resursele lo
cale cile sectorului, a hotărît în
ființarea unei secții noi, de fabri-

sarcini ce reies din proiectul de Di
rective al celui de-al IlI-lea Con
gres al partidului, noi vom lupta 
pentru creșterea a cît mai multe ani
male și îndeosebi vaci de lapte, 
pentru ca în felul acesta și gospo
dăria noastră colectivă să poată 
contribui în măsură tot mai mare 
la aprovizionarea oamenilor muncii 
cu lapte și carne.

TOTH ANDREI 
brigadier zootehnic 

G.A.C. — Teiuș

cat țigle presate. Și, lucrările au 
începui..

Prin munca voluntară a între
gului colectiv al sectorului, prin 
mica mecanizare și în special prin 
folosirea rezervelor interne, noua 
secție a putut fi dată în producție 
la 1 Iunie a. c. La această lucrare 
s-au realizat economii în valoare 
de peste 80.000 lei.

Noua secție are o capacitate de 
producție zilnică 
țiglă presată.

Pentru mărirea 
secții, colectivul sectorului nostru 
și-a propus pentru viitor îmbunătă
țirea procesului de producție prin 
schimbarea sistemului de uscare a 
țiglelor astfel ca durata de uscare 
de 8—10 zile — să fie redusă la 
numai 3—4 zile.

Avînd în vedere încadrarea nou
lui produs în prețul de cosi pla
nificat, secția nou înființată va a- 
duce întreprinderii noastre un be- 
neficiu de peste 250.000 lei pînă la 
sfîrșitul anului în curs.

Sîntem convinși că în sectorul 
nostru mai sînt încă multe rezerve 
interne nefolosite, ca de exemplu, 
gazele calde provenite de la cup
toarele de coacere a cărămizilor 
și multe altele, rezerve pe care în 
viitor ne vom strădui să le folosim 
în scopul măririi producției și a 
reducerii continue a prețului de 
cost.

de 5.000 bucăți

producției noii

KLEIN CAROL
Șeful sectorului produse 

ceramice

Cireada de bovine a gospodăriei colective din Teiuș, la pășune. ,

cost..De
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Un tractor cu reglare automată a vitezei
Colaboratorii Institutului unional 

pentru mecanizarea agriculturii au 
elaborat proiectul unui nou tip de 
tractor cu șenile a cărui particula
ritate constă în faptul că nu con
ține cutie de viteză. Aceasta este 
înlocuită prinir-o așanumită trans
misie continuă automată.

Oamenii de știință au recurs la 
această înlocuire ținînd seama de 
faptul că la cutiile de angrenaj 
folosite în preznt există o mare 
discrepanță între viteze, ele nu sînt 
în stare să asigure viteza cea mai 
avantajoasă pentru diferitefle re-

Mări artificiale în
Nisipurile pustiului Kara-Kum o- 

cupă în Turkmenia o parte consi
derabilă a teritoriului acestei re
publici din sudul U.R.S.S. Dar 
dacă aici ar veni apa, ar înflori 
grădinile, ar înverzi cîmpiile, pă- 
mîntul ar începe să dea roade. In 
pustiu, apa înseamnă viață. De 

aceea, oamenii sovietici preocu- 
pîrtdu-se să aducă aici viața, au 
început să construiască canale.

Au și fost construite prima parte 
a canalului Kara-Kum, o serie de 
canale magistrale, cinci mari lacuri

R. P. CHINEZĂDe Ia o mică fonterie Ia o mare întreprindere siderurgică,
Despre numeroasele fonterii lo

cale construite în China în ultimii 
doi ani în cadrul campaniei de 
masă pe întreaga țară pentru spo
rirea considerabilă a producției in
dustriei siderurgice, oamenii obiș
nuiesc să spună că au răsărit din 
pămînt. Ele au apărut într-un nu
măr atît de mare în cele mai în
depărtate regiuni ale țării și în
tr-un timp atît de scurt încît in
tr-adevăr fac impresia că au ră
sărit deodată din pămînt.

Un exemplu tipic în această pri
vință îl oferă întreprinderea side
rurgică de la Luchia, în Regiunea 
Autonomă a populației ciuan din 
Provincia Guansi. In 1958, în tim
pul campaniei de masă pentru spo
rirea producției de oțel și fontă, 
țăranii din Luchia au venit pe 
șantierul de construcție a între
prinderii înarmați cu cazmale și 
lopeți. Curînd după aceea aici a 
apărut primul grup de furnale mici 
care au dat primele tone de fontă 
din această localitate.

Astăzi, la întreprinderea side
rurgică de la Luchia se lucrează 
zi și noapte. Procesul de moder
nizare este în plin avînt. Furnalele 
de tip vechi au cedat locul furna
lelor moderne. Au apărut aici o 
centrală electrică, cocserii, o tur
nătorie, o fabrică de materiale re
fractare și o fabrică de ciment. 
Foalele au fost înlocuite cu insta
lații moderne pentru insuflarea ae
rului în furnale, iar gazele au în
locuit lemnul și cărbunele. Un con- 
veer, autocamioanele și locomoti
vele execută acum cea mai mare 
parte a muncilor grele executate 
pînă nu de mult de oameni. Ță-

R. P. D. Coreeană

Nampho — un nou port 
al R. P. D. Coreene

In portul Nampho, situat pe 
malul Mării Galbene, la 60 km 
de Phenian, vor acosta în curînd 
primele nave.

Reconstruirea și curățirea por
tului Nampho, distrus în timpul 
războiului, a durat aproximativ 2 
ani și s-a terminat Ia sfîrșiful lunii 
martie a anului curent. Un grup 
de specialiști sovietici a acordat 
ajutor tehnic la refacerea portului.

In timpul lucrărilor de recons
trucție s-au scos aproximativ 1,5 
milioane metri cubi de nămol, s-au 
construit clădiri pentru antrepozite, 
treceri subterane și alte obiective.

Portul Nampho, înzestrat cu uti
laj modern, va avea o mare în
semnătate pentru dezvoltarea co
merțului exterior al R.P.D. Co
reene. 

gimuri de funcționare. Noul sistem 
pune automat în funcțiune viteza 
optimă necesară, în' funcție de 
gradul de solicitare a tractorului.

In afară de aceasta, noul tractor 
es'e prevăzut cu o serie întreagă 
de dispozitive care permit ridi
carea productivității, reducerea 
consumului de lubreftanți șt ușu
rarea dirijării mașinei: tractoristul 
nu mai este nevoit să opereze cu di
ferite mecanisme de fricțiune, de
oarece în noua construcție a trac
torului acestea au fost înlăturate.

pustiul Kara-Kum
de acumulare pe care poporul turk- 
men le numește „mări".

Pe riul Murgab a fost constru
ită cea mai întinsă mare artifi
cială. In fiecare an ea strlnge 
265.000.000 mc de apă provenită 
din to pir "a zăpezilor, care curg 
din munții Ghirtdukuș și care irigă 
mii de hectare de pămînt din oaza 
Murgab.

Pînă la sfîrșiful septenalului, a- 
dică pînă în 1965, pe canalul Ka
ra-Kum vor lua ființă alte două 
mări artificiale Ilatiz-Hanskoe și 
Zahmetskoe.

rănii de ieri au devenit astăzi to- 
pitori calificați.

Anul acesta, la Luchia se va 
produce 70 la sută din totalul can
tității de fontă necesară provinciei 
Guansi.

Acesta este unul dintre noile 
centre de perspectivă ale industriei 
siderurgice, apărute în ultimii doi 
ani în întreaga țară.

Opinia publică a primit cu viu interes 
propunerile sovietice de dezarmare
NEW YORK (Agerpres). — 

TASS: „Noua propunere a lui 
Hrușciov în problema dezarmări-' — 
dist-ugerea mijloacelor de transpor
tare a armei nucleare — este ex
trem de interesantă", a declarat 
George Kennan, fos'ul ambasador 
al S.U.A. în U.R.S.S. într-un in
terviu acordat unui corespondent al 
zia-ului „Chicago Daily News", 
„Noi, a spus Kennan, trebuie să în
cercăm și pe viitor să discutăm cu 
rușii problemele noastre cele mai 
serioase". „Eu nu cred, a continuat 
el, că rușii doresc război. N-am ob
servat niciodată că ei ar dori răz
boiul. Este clar că ruptura între 
două mari puteri este întotdeauna 
periculoasă. Dar nu avem de ce să 
pi-rdem sparanțele că vom putea 
rezolva aceste probleme fără răz
boi".

★
DELHI (Agerpres). — TASS: Co- 

mentînd node propuneri sovietice 
cu privire la dezarmare „TIMES OF 
INDIA" scrie: „Cea dinții reacție 
la planul sovietic de dezarmare tre
buie să cuprindă recunoașterea 
că el conține fără îndoială cele 
mai cuprinză'oare și amănunțite 
rrop"n°ri care au fost prezentate 
vreodată de un guvern. Desigur că 
un document atît de convingător și 
bine redactat lasă impresia că a fost

— oo —

Li Sîn Man 
și-a pierdut mințile

NEW YORK (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agenției France 
Pr-sse dictatorul sud-coreean Li 
Sîn Man care a fugit în urmă cu 
cîteva zile în Statele Unite a fost 
in'ernat la 6 iunie la spitalul bin 
Honolulu deoarece manifestă senine 
de „pierdere a facultăților mintale". 
Un reprezentant al spitalului din 
Honolulu a declarat ziariștilor că 
boala lui Li Sîn Man trebuie pusă 
în legătură cu „șocul provocat de 
recentele evenimente din Coreea de 
Sud" care, după cum se știe, au 
dus la alungarea dictatorului sud- 
coreean de la putere.

R. P. Bulgaria

0 nouă metodă de 
lustruire a mobilei
Recent, la fabrica de mobilă 

„Moskva" din Sofia a început a- 
plicarea unui nou procedeu-de lus
truire a mobilei: cu ajutorul unei 
mașini automate sț sprițuiește 
peste mobilă un strat omogen de 
lac special, asemănător sticlei. Ino
vația nu constă atît în mecanizarea 
procesului de lustruire, cît în ob
ținerea lacului.

Vechea metodă de lustruire a 
mobilei se efectua în cîteva etape 
— ungerea lemnului cu ulei, apli
carea grundului, curățirea, lustrui
rea propriu-zisă. Inlrucît între o 
etapă și alta trebuia să treacă cî
teva zile, în total lustruirea unei 
mobile necesita aproximativ 15 zile. 
In prezent datorită noii metode, 
pregătirea materialului și lustruirea 
se execută înfr-o sinmtră zi.

Stratul de lac imită perfect un 
strat de sticlă de trei milimetri. 
FI noate fi aplicat nu numai ne mo
bilă, ci și ne tablouri (înlocuind 
cu succes sticla), ne farfurii (în 
care se poate, send foarte bine 
mîncare caldă etc.) I acul rezistă 
perfect la variații mari de temne- 
ratllră. la acțiunea apei, alcoolului 
și acizilor.

S-a calculat că stratul de lac a- 
pb'cat ne mobilă noate; dura cel 
puțin 60 de ani, iar în cazul cînd 
obiectul nu es(e folosit — de pildă 
dacă este aplicat pe un tablou a- 
tîrnat ne perete — lacul va ține 
mult mal mult.

Sub seratul de lac de pe diferite 
mobile — birouri, mese, biblioteci 
etc. — se pot pune fotografii, nic- 
turi, inscripții, monade, amintiri 
etc. T acul se aulică de asemenea 
pe tablouri Îți acvarelă, ulei sau 
emi-n. ne fotografii etc.

Obiectele acoperite cu noul tip 
de |3(. sînt foarte frumoase și ușor 
de întreținut.

prezentat de un guvern care a ko- 
tărît cu toată seriozitatea să obți
nă nu doar o dezarmare parțială, 
ci ceva mai mult".

Intr-un editorial consacrat noi'or 
propuneri sovietice ziarul „NAW 
BH AR AT TIMES" scrie: „Studie
rea atentă a noului plan de dezar
mare în trei etape ne convinge că 
nu poate exista plan mai practic 
decît acesta".

In adîncuri, la mineri
în folosință noi și noi blocuri, s-a 
modernizat mina. Acum se con
struiește într-un ritm rapid un nou 
bloc. Elevii admiră și-și fac pro
iecte. Ca mîine multi din ei vor fi 
constructori șl sarcina nu-i tocmai 
ușoară. Oanrnii muncii au pretenții 
la construcții tot mai frumoase, mai 
confortabile.

Dar ținta vizitei e mina. Și mo
mentul e cu atît mai emoționant cu 
cît nici unul din elevi n-a mai tre
cut vreodată pragul minei. In mină 
însă nu se poate intra oricum. E 
nevoie să cunoști anumite reguli de 
prot-cțla muncii, chiar și atunci 
cînd'intri in adîncuri pentru cîteva 
ore. Iată de ce ce'or mai tineri 
„mineri" veniți la sectrrul Haneș 
li s-a făcut și instructajul necesar.

Primii pași ai elevilor spre sub
teran au fost consemnați nu numai 
da zi ci și ca oră în inimile tuturor. 
In mers ușor, temut puțin, grupul 
însă mergea spre întîlnirea cu bra
vii mineri, Cu acei ce scot bogăția 
adînoului. Galeria e curată, 
așa că mersul nu e stinghe
rit. Curiozitatea elevilor însă e 
mare.

— Mai avem mult? Unde sini 
minerii? — se întreabă tot mai des 
vizitatorii.

Dar iată că grupul s-a oprit. To
varășul Ștefan Boureanu, prim-se- 
cretar al Comitetului raional 
de partid le vorbește celor

Iubitorii sportului cu balonul ro
tund din Zlatna au putut urmări cu 
satisfacție unul din cele mai fru
moase meciuri prestate de echipa 
zlătneană în actualul campionat, 
meciul între Aurul Zlatna și Mine
rul Deva. Deși din punct de vedere 
tehnic și al condiției fizice jucătorii 
de la Minerul Deva au fost supe
riori, jucătorii de la Aurul Zlatna 
au luptat cu o voință deosebită, 
ceea ce i-a ajutat de altfel să rea
lizeze un meci egal cu o formație 
care merge la titlu de campioană 
de serie.

Ambele echipe au prestat (lucru 
îmbucurător) un joc frumos, în li
mitele spor'ivității. Din p'imele mi
nute de joc Minerul Deva forțează 
jocul, dar echipa gazdă reușește cu 
succes să anihileze atacurile dez
lănțuite ale devenilor. Echipa din 
Zlatna atacă și ea, dar înaintarea 
nu reușește să fructifice. Unicul gol 
din prima repriză pentru Minerul 
Deva cade în ultimul minut de ioc, 
ca urmare a unei faze confuze. 
După părerea noastră mingea eșise 
în aut de poartă fără da arbitrul de 
tuș? să semnalizeze.

La reluare zlătnem'i intră hotăriți 
pe teren să modifice scorul și pre
sează. Spre deosebire de prima re
priză, înaintarea combină mai fru
mos, dar cu toate acestea ocaziile 
de gol sînt ratate' Kind pe rînd. In 
minutul 86 de joc, la o învălmășea
lă în fața porții Minerului, unul 
din jucătorii de la Deva lovește 
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prezenți pe scurt despre munca 
harnicilor mineri. Se formează 
cîteva grupe și pornim spre 
abataje. Grupa condusă de in
ginerul Teodorescu Gh. se îndreaptă 
spre galeria direcțională unde lu
crează echipa minerului fruntaș 
Bora Dumitru. întîlnirea e emoțio
nantă. Elevii se string împrejurul 
minerilor, le urmăresc atenți mun
ca. Pichamerul cu bătăile lui regu
late și asurzitoare pocănește aseme
nea unei mitraliere. Elevii se string 
cît mai aproape de minerul Bora 
care le arată cum se lucrează în 
mină. Răspunde apoi la ploaia de 
întrebări tov. Teodorescu.

— Ce mă fac dacă mă rătăcesc 
în mină? — întrebă un elev.

— Ieși prin tavan — glumi un 
miner. Elevii rîd cu hohote. Se îm
pletește aici atît de armonios intere
sul pentru a cunoaște cît mai mult, 
cu gluma, de parcă elevii sînt și ei 
mineri de luni de zile. Dar timpul 
e prea scurt și lucruri mai sînt încă 
multe de văzut. Se vizitează apoi 
sala nouă a mașinilor, a cărei con
strucție a fost terminată de curînd.

Dar, iată că din apropiere, aici 
în adîncul minei răzbate un frumos 
cîntec popular.

— Cine cîntă așa frumos — în
trebară elevii.

Răspunsul sosi în cîteva clipe. 
Cu toții s-au îndreptat spre locul 
dincotro venea cîntecul. Cînd colo 
ce să vezi. In mijlocul celeilalte 
grupe minerul fruntaș Vasile Nl- 

mingea cu mina. Lovitura, de la 11 
m este transformată de Păcurar. 
Meciul ia sfîrsit cu rezultatul de 
1-1.

Alte rezultate
C.F.R. Teiuș—Aurul Brad 2-3 r 

Locomotiva Aibă—Aurul Certej 5-2) 
Rapid Deva-—Unirea Alba 4-3; Se
beșul Sebeș—U.M. Cugir 3-0.

CLASAMENTUL
Aurul Brad 24 20 3 1 109:13 43
Minerul Deva 24 17 4 3 80:11 38
Sebeșul Sebeș 24 15 3 6 52:24 33
U. M. Cugir 24 12 7 5 44:23 31
Aurul Zlatna 24 10 9 5 49:36 29'
Unirea Alba 24 10 7 7 56:40 27
C.F.R. Teiuș 24 10 6 8 38:44 26
Metalul Crișcior 24 9 8 7 40:53 26
Rapid Deva 24 7 7 10 37:56 21
Locomot. Alba 24 7 4 13 44:57 18
Aurul Certej 24 5 3 16 24:59 13
Șurianul Petreșt i24 3 3 18 15:80 9

Eta pa viitoare
U. M. Cugir — Aurul Zlatna; 

Minerul Deva — Aurul Brad; Me
talul Crișcior — Locomotiva Alba; 
Unirea Alba — Sebeșul Sebeș; Au
rul Certej — C.F.R. Teiuș.

Rapid Deva și Șurianul Petrești 
stau. , ' 

colae cînta cu foc cîntecul „Insula- 
m-aș mamă, însura". O surpriză 
frumoasă aici la aproape 1 km în. 
subteran.

Elevii priveau spre omul ce-l ti
veau în față cu toată căldura. Multi 
își făceau în acele clipe proiecte, se 
vedeau parcă nu peste mulți ani in
gineri și tehnicieni de adîncuri. Și 
ce-i mai frumos, mai înălțător cai 
atunci cînd scormonind în mărunta
iele pămîntului scoți la iveală 
scumpe bogății ascunse de 
sute de mii de ani aici. La acest 
lucru s-au gîndit cu siguranță nu 
numai Cibu Constantin sau Eneșel 
Viorel, ci deopo'rivă s-au gîndit și 
Torsan Persida sau Szabo Stela s-ati 
gîndit toți cei ce au venit să vizi
teze mina, pe bravii mineri.

★
Această vizită însă, deosebit de 

instructivă nu s-a terminat odată cu. 
ieșirea din mină. Ea a continuat 
pînă noaptea tîrziu la Valea Dosu
lui. Pentru elevi a fost organizat 
aici un foc de tabără și... 0 nouă 
surpriză. Brigada artis'ică de agitație 
a Uzinelor Metalo-Chimice Zlatna 
și-a dat întîlnire cu elevii la lumina 
focului de tabără, prezenttnd uri 
frumos program artistic închinat 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. La sflrșitul programului 
tov. Cîmpean Aurel, secretarul co
mitetului de partid de la U.M.C. a 
vorbit elevilor despre viața de mi-, 
zerie pe care o duceau oamenii 
muncii în trecut și despre viitorul 
luminos deschis tineretului patriei 
noastre de către partid.
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