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a răsuci butoanele a- 
radio și ale difuzoa-

Obișnuiți 
paratelor de 
relor, oamenii muncii din țara noa
stră au primit, zilele trecute pe ca
lea undelor, cu nestăvilită bucurie, 
vestea noii măsuri luate de partid 
și guvern privind ridicarea nivelu
lui lor de trai. Transmitem Hotă
rîrea Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și a Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne cu privire la re
ducerea prețurilor de vînzare cu a- 
mănuntul la unele bunuri de con
sum — a răsunat în aparate vo
cea crainicului. Și, ascultîrid preve
derile Hotărîrii, pe fețele a milioa
ne de oameni ai muncii, alături de 
lumina bucuriei, s-a întipărit și ho
tărîrea de a răspunde prin fapte 
cît mai de seamă grijii ce le-o poar
tă partidul.

Au apărut apoi ziarele purtîndîn 
slove limpezi cuvîntul partidului. 
Fluturîndu-le, oamenii muncii au 
deslușit în cele scrise rezultatele 
izbînzilor lor obținute sub condu
cerea partidului. „Rezultatele obți
nute în creșterea producției indus
triale și agricole, în sporirea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost, în obținerea de eco- 
nmii peste cele planificate, pre
cum și sucesele în îndeplinirea și 
depășirea planului de stat pe seme
strul 1/1960, fac posibilă aplicarea 
unor noi reduceri ale prețurilor de 
vînzare cu amănuntul la unele bu
nuri de consum" — cuvinte de în
ceput ale Hotărîrii — au umplut de 
bucurie și mîndrie inimile tuturor. 
Si, ca și în alte dăți, oamenii au 
prins a-și face ^lanuri.

Prevederile Hotărîrii s-au concre
tizat apoi în noile prețuri. Cu 6,7 
la sută a fost redus prețul cărnii 
de porc, calitatea I-a, cu peste 11 

■ la sută prețul orezului, calitatea 
I-a. Au fost reduse apoi prețurile 
produselor de franzelărie (cornuri, 
chifle, covrigi etc.) cu 12-28,5 la 
sută. La ciocolată și unele produse 
de ciocolată prețurile sînt mai mici 
acum cu pînă la 32 la sută. S-au 
făcut, de asemenea, reduceri de pre
țuri de 7-36 la sută la diverse alte 
produse alimentare ca citrice, ceai, 
cafea, cacao, sardele și altele. Oa
menilor muncii, copiilor acestora, 
cărora altădată produse cum sînt 
ciocolata, portocalele, cacaua și al
tele le erau greu accesibile și jin- 
duiau după ele privindu-le doar în 
vitrine, astăzi le stau la îndemînă, 
din belșug și la prețuri convena
bile.

Dar lista produselor al căror pre
țuri s-au redus e încă lungă. Oa
menii muncii pot cumpăra cu pre
țuri scăzute peste 1.100 de sorti
mente: încălțăminte pentru bărbați- - - - - - - - - - -  Mulțumesc partidului

Sînt unul din milioanele de ță
rani muncitori care în timpul regi
mului 
trăit i 
spor, 
fără i 
ceva i

In
am început, datorită grijii partidu
lui și guvernului, a mă număra și 
eu printre , oameni. Au încenut bu
curiile și pentru mine și cei al mei. 
Și, pentru viața mea nouă, mulțu
mesc partidului.

In aceste zile încă o bucurie mi-a 
trecut pragul cașei. Făcînd ocolul 
satului, vestea reducerii prețurilor 
la peste 1.100 de articole, a poposit 
și Ia mine. Și, simțind din nou gri
ja partidului pentru rid'darea nive- 
iu'ui de viață al celor ce muncesc, 
•mă alătur și eu milioanelor de oa
meni ai muncii hotărît să lupt cu 
întreaga familie pentru traducerea 
în viață a {revederilor celui de-al 
III-lea Congres al partidului.

CRI ȘAN EMIL 
țăran muncitor comuna Cricău 

: burghezo-moșiereso n-am
viață de om. Munceam fără 
Masa îmi era goală. Eram 

nume. Intr-un cuvînt eram un 
nebăgat în seamă.
anii de după eliberare însă,

și femei, încălțăminte pentru băieți 
și fete, perdele, confecții de galan
terie din mătase naturală, ceasor
nice de mînă și deșteptătoare. Cu 
7-22,9 la sută au fost reduse prețuri
le la încălțămintea cu fețe de piele 
și talpă de cauciuc, perdelele sînt 
mai ieftine cu 10-61,2 la sută, con
fecțiile din mătase naturală (cra
vate, batiguri, fulare etc.) cu 6-27 
la sută, iar unele sortimente de cio
rapi cu 25-50 la sută. Oamenilor 
muncii le stau la dispoziție frigi
dere și aspiratoare din import a 
căror prețuri au fost scăzute cu 
10-18 la sută, pickup-uri cu prețuri 
mai mici cu 15 la sută și motoci
clete cu prețuri reduse pînă la 17,4 
la sută.

Nutrind o grijă permanentă să
nătății celor ce muncesc, partidul 
și guvernul, prin hotărîrea recent 
elaborată, au luat măsura unei re
duceri substanțiale la o seamă de 
medicamente. Prețul penicilinei a 
fost redus cu 40-46 la sută, cel al 
dicilinei (tablete) cu 47 la sută. An 
fost apoi reduse prețurile cu 17-55 
la sută la o mulțime de alte medi
camente.

S-a stabilit prețul unic al benzi
nei la 1,45 lei litrul, s-a redus pre
țul petrosinului cu 27,5 la sută, s-au 
efectuat însemnate reduceri de pre
țuri la articole muzicale, articole 
le toaletă, articole fotografice și 
altele.

O măsură cuprinsă de nona ho
tărîre este și aceea a gratuității 
manualelor școlare pentru elevii din 
clasele I-Vlî. Peste 2.100.000 de e- 
levi primesc pentru anul școlar 
1960-1961 cărți gratuite, noua mă
sură oglindind cu putere grija 
partidului față de tînăra generație, 
față de pregătirea fiilor oamenilor 
muncii.

Prin aplicarea măsurilor de redu
cere a 
consum 
rîre și 
școlare, 
noastre 
muncii
Acest lucru îi însuflețește și-i mo
bilizează în vederea obținerii de noi 
succese. Oamenii muncii privesc cu 
încredere viitorul și strîns uniți în 
jurul partidului și guvernului urcă 
mereu mai sus pe treptele bunăstării. 
Înflorește patria, crește necontenit 
nivelul de trai material și cultural 
al poporului.

însuflețiți de noile măsuri luate 
de partid și guvern, oamenii mun
cii din raionul nostru, alături de 
toți cei ce muncesc pe întinsul 
scu'mpei noastre patrii, se simt tot 
mai tari în lupta pentru traducerea 
în fapte a hotărîrilor partidului și 
guvernului. Călăuză le sînt Direc
tivele celui de-al III-lea Congres, 
iar învățător și conducător pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialiste în 
patria noastră le este puternicul și 
încercatul partid, avangardă a cla
sei muncitoare din țara noastră.

prețurilor la bunurile de 
prevăzute în recenta hotă- 

prin gratuitatea manualelor 
partidul și guvernul patriei 
au dat în dar oamenilor 

aproape un miliard de lei.

Noile reduceri de prețuri atrag tot mai multi cumpărători în magazine.
IN CLIȘEU : După reducerea de prețuri în magazinul cu articole 

de sport din orașul nostru.

Din primele boabe
Pentru a nu pierde nici un bob din recoltă, membrii 

întovărășirii „7 Noiembrie" din comuna Vințul de Jos au 
secerat griul îndată ce a dat în pîrgă. Într-ajutorîndu-se în 
muncă, ei au transportat recolta la arie la scurt timp după 
seceriș și au Început treierișul. Acordînd toată importanța 
contractărilor și anul acesta, de altfel ca în fiecare an, în- 
tovărășiții din Vințul de Jos au predat grîul contractat și 
plata în natură pentru muncile S.M.T., direct de la arie 
din primele boabe rezultate la batoză.

Pentru a-și dezvolta tot mai mult averea obștească a u- 
nității lor socialiste, intovărășiții au strins de asemenea peste 
1.500 kg grîu la fondul de bază. Apoi, așa, cum au hotă
rît, cu prilejul treierișului au strins și griul necesar pentru 
însămînțările de toamnă, care este depozitat și păstrat în 
bune condițiuni.

Aplicată pe scară largă, agro
tehnica răsplătește cu rezultate fru
moase munca colectiviștilor din Mi
halț. Astfel, de pe lotul semincer 
cu grîu Bancut, semănat în teren 
pregătit de S.M.T. și îngrășat su
plimentar cu superfosfat și azotat 
de amoniu, colectiviștii au recoltat 
de pe acest lan cu combina o pro
ducție de 3.100 kg grîu la hectar. 
De asemenea, de pe o suprafață de 
26 hectare semănat cu grîu co
mun, la care s-au aplicat aceleași 
lucrări, s-a obținut o producție me
die de peste 2.600 kg la hectar.

Dovedindu-se deosebit de pro
ductiv, grîul de pe lotul semincer, 
care a fost recoltat și depozitat se
parat, 
pentru însămînțările de toamnă.

Printre cei care au muncit cu 
multă hărnicie la strîngerea recol
tei sînt colectiviștii Flntînă Elisa- 
beta, Potopea Viorica, Hațegan Ma
ria, Barna Simion, Doblrfă Gheor- 
ghe șt alții.

este reținut în. întregime

Spre un nivel tehnic tot mai inalt
la tribuna celui de-alRostite de

III-lea Congres al P.M.R., cuvin
tele tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej „pregătirea de cadre ca
lificate de toate gradele este o 
problemă de însemnătate capitală 
pentru economie și cultură, aflîn- 
du-se în permanență în atenția 
partidului și statutui nostru'1, 
sz-au găsit, zilele trecute, o grăi
toare concretizare. A apărut Hotă
rîrea Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și a Con
siliului de Miniștri al R. P. Romine 
cu privire la pregătirea și promo
varea cadrelor tehnice, economice 
și de cercetare științifică, precum 
și la îmbunătățirea salarizării lor. 
Și, consacrată acestei probleme, re
centa Hotărîre cuprinde măsuri 
care vor influența dezvoltarea în
tregii economii naționale, acționînd 
ca un puternic factor de progres.

Elaborată în scopul intensificării 
ritmului de pregătire a cadrelor 
tehnice și economice de care are 
nevoie economia noastră națională

Platformele de e- 
roziune ocupă su
prafețe întinse în 
Munții Rodnei. Co
vorul lor de pășuni 
alpine a favorizat o 
mare dezvoltare a 
păstoritului. (Vedere 
din Munții Rodnei).

TOATE BATOZELE
SA TREIERE DIN PLIN

In bătălia1 pentru strîngerea re
coltei, acum cînd secerișul se apro
pie de sfîrșit în toate satele raio
nului, principala sarcină care se 
pune în fața oamenilor muncii din 
agricultură, este mobilizarea tutu
ror forțelor la transportul snopilor 
Ia arie și intensificarea treierișului, 
în așa fel ca toate batozele să tre
iere din plin.

Colectiviștii din Țelna, Șard, Bu- 
cerdea Vinoasă, colectiviștii și 
tovărășiții din Alba-Iulia, care 
dovedit o deosebită preocupare pen
tru strîngerea la timp și fără pier
deri a recoltei, unde batozele au 
treierat din plin, sînt mult avan
sați cu treierișul. Procentul scăzut 
de 6 la sută realizat pînă la 27 iu
lie la treieriș, ne arată însă că a-
--------------------  

în-
ati

în plină dezvoltare, noua Hotărîre 
constituie o ptrghie de seamă pe 
drumul realizării mărețelor sarcini 
trasate de cel de-al III-lea Congres 
al partidului. Planul economic de 
6 ani și programul de dezvoltarea 
economiei naționale în perspectivă 
implică introducerea în toate ramu
rile economiei a cuceririlor tehnicii 
moderne, mecanizarea și automatiza
rea treptată a producției, aplicarea 
pe scară tot mai largă a procese
lor tehnologice moderne și, cui da
că nu cadrelor le revine sarcina de 
a traduce în viață aceste înalte ce
rințe? Toate acestea, vor putea fi 
însă înfăptuite numai avînd cadre 
cu o înaltă pregătire, cadre stăpîne 
pe tehnică, în stare să obțină prin 
tehnidă maximum posibil.

Pornind de la necesitatea spori
rii numărului de absolvenți ai in
stitutelor superioare, medii tehnice 
și economice, Hotărîrea stabilește 
o seamă de măsuri care permit for
marea de noi tehnicieni și ingineri, 
astfel ca la finele anului 1965 toate 
posturile care cer pregătire supe
rioară să fie ocupate de Cadre co
respunzătoare. Conform prevederi
lor hotăririi, an de an alte mii de 
cadre se vor adăuga celor 49.000 
ingineri pregătiți între anii 1949- 
1960 și celor peste 14.000 cadre cu 
studii economice superioare pregă
tite tot în acest răstimp. Paralel 
însă cu pregătirea de noi cadre, 
Hotărîrea prevede repartizarea mai 
judicioasă a cadrelor existente, ast
fel ca ele să-și poată valorifica pe 
deplin cunoștințele și experiența în 
vederea creșterii nivelului tehnic și 
organizatoric al producției.

Avînd în vedere stimularea acti
vității în producție și a ritmului de 
pregătire a cadrelor tehnice și eco
nomice, Hotărîrea C. C. ăl P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romlne stabilește ca începînd 
de la 1 august 1960 sa'ariile ingi
nerilor, maiștrilor, tehnicienilor, ca
drelor economice, de conducere iel-

(Continuare în pag. 2-a)

ceastă lucrare se desfășoară cu to
tul nesatisfăcător în raionul nostru.

Deși secerișul în comunele Oar
da de Jos, Sîntimbru, Pețelca, 
Stremț și altele a fost terminat, 
aici treierișul nu s-a executat 
decît în proporție de 2-4 la sută. 
Mai mult, unele întovărășiri, cum 
sînt, bunăoară, întovărășirile din 
Micești și Ighiu, nu și-au amena
jat încă nici ariile.

Un alt fapt care face ca treieri
șul să bată pasul pe loc, este în
ceperea cu întîrziere a lucrului la 
batoză. Așa, de exemplu, în satele 
Galtiu, Bărăbanț, Cricău și altele, 
unde zile în șir treierișul s-a în
ceput după orele 8 și s-a desfășurat 
cu întreruperi, batozele nu au treie
rat nici 50 la sută din norma zil
nică prevăzută. Ceea ce contribuie 
la întîrzierea treierișului este și 
faptul că S.M.T.-ul nu procedează 
operativ în efectuarea unor repa
rații ivite la garniturile de treier,, 
cum a fost cazul în zilele de 22 și1 
23 iulie la tractorul de la aria. Nr. 
1 și batoza de la aria Nr. 2 din 
Ighiu. La aria Nr. 1 din Cricău 
treierișul a fost întîrziat cu mai 
multe zile prin faptul că batozei de 
aici nu i s-a repartizat tractor 
cît la data de 26 iulie.

Ținînd seamă de faptul că în 
ra aceasta, spre deosebire de 
ani, timpul se anunță deosebit 
favorabil ploilor, organizațiile 
partid și comitetele executive

de-

va- 
alți 
de 
de 

ale 
sfaturilor populare de la comune, 
au datoria să desfășoare o largă 
muncă politică și organizatorică în 
rîndul colectiviștilor și întovărășiți- 
lor pentru mobilizarea tuturor for
țelor la transportul znopilor la arie 
și a clădirii lor în stoguri bine vîrftii- 
te. Un accent deosebit trebuie să 
se pună pe întrajutorarea în mun
că, îndeosebi în întovărășiri, atît 
la transporturi, cît și la treieriș, asi- 
gttrîndu-se toate condițiile ca bato
zele să lucreze din plin, de dimi
neața și pînă seara tîrziu.

Luptînd pentru a scurta cît mai 
mult perioada de treieriș, vom evi
ta tot mai mult pierderile, vom 
strings o recoltă mai mare în ham
bare.

6?
La cinematograful „Victoria" 

din Alba-Iulia, lipsa unui 
sistem de ventilație pune pu
blicul spectator la grea în
cercare.

Imitația de baie 
ce suporți aici în sală 
recomandă de urgență 
și un... duș și-o... săpuneală.

ij



Zi de concurs la Galda dc Jos
Cu toată ploaia abundentă din 

duminica trecută, faza intercomuna- 
lă a concursului cultural-sportiv al 
tineretului a antrenat un mare nu
măr de formațiuni artistice și spor
tive din raionul nostru.

Spre Galda de Jos, de exemplu, 
care ca și Teiușul și Zlatna, a găz
duit o parte din comunele în între
cere, s-au îndreptat încă cm mult 
înaintea orei fixate pentru concurs 
artiștii amatori din Ighiti, Șard, 
Benic, Țelpa și Cricău. Nu fără e- 
moții, dar și cu multă voință pen
tru a se afirma au făcut fiecare a- 
cest drum. Concursul se prevestea 
a: liui fi ușor, era doar o întrecere 
între selecționații comunelor.

★
Timp de aproape cinci ore, sala 

căminului cultural din Galda de 
Jos a răsunat de cîntece si jocuri. 
Zeci de tineri soliști și dansatori 
talentați, purtînd* frumoase costu
me naționale, au smuls numeroasei 
asistențe adevărate explozii de a- 
plauze.

De o unanimă apreciere din par
tea publicului precum și din cea a 
comisiei de selecționare s-au bucu
rat formația corală a comunei I- 
ghiu, precum și solistele lancu 
Victoria și Constantin Livia.

Mult talent au dovedit a avea și 
artiștii amatori ai căminului cultu
ral din Șard, printre care apreciații 
soliști Țuțuian Elena, Meteș Cor
nel, Popescu Gheorghe, precum și 
echipa de dansuri naționale care 
de această dată a avut serioși c-.in- 
curenți în călușarii comunei Cricău 
și în echipa de dansuri Benicu- 
lui. 'Wț.

Cele două brigăzi artistice de a- 
gitație, a căminului cultural din 
Țelna și cea a comunei Galda de 
Jos au susținut interesante și fai
moase programe. Prezentîndn-se 
însă mai bine, gazdele au reușit ca 
prin conținutul bogat al programu-

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

(Urmare din pag. l-a)
nică și economică, precum și a ca
drelor de cercetare științifică și de 
proiectare să fie majorate în me
die cu 20 la sută. In același timp, 
începlnd cu trimestrul III al- anu
lui în curs, fondul de premiere al 
personalului tehnico-administr.țtw 

din unitățile economice și a perso
nalului de cercetare din institutele 
de cerdetări științifice se majorează 
cu 50 la sută, ca urmare a acestor 
măsuri sporul din creșterea salarii
lor și a fondului de premiere fiind 
de aproape 1 miliard lei anual. Iio- 
tărîrea stabilește de asemenea im
portante măsuri stimulatorii privind 
cadrele tehnice și economice din 
agricultură.

Expresie a dezvoltării economiei 
naționale și a grijii partidului și

Cît mai multe arături adînci de vară
Raportul prezentat de tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel de-al 
IlI-lea Congres al partidului pune 
în fața oamenilor muncii din agri
cultură, ca o principală sarcină în 
domeniul producției agricole, spori
rea considerabilă a producției "de 
cereale. Pentru înfăptuirea acestei 
mărețe sarcini lucrătorii ogoarelor 
din raionul nostru au datoria să de
pună eforturi sporite.

Experiența anilor trecuți a dove
dit că una din măsurile agroteh
nice care aduce sporuri mari la hec
tar, este lucrarea rațională a solu
lui, executarea de arături adînci de 
vară, pe toate suprafețele de pe care 
s-a strîns recolta. Gospodăriile co
lective din Obreja, Mihalț, Cistei, 
Oiejdea, Țelna și altele, care anul 
trecut au executat arături adînci de 
vară în miriște și odată cu aceasta 
au încorporat în sol și gunoi ’de 
grajd, au acum pe a’c.este terenuri 
culturi de grîu și porumb care 
promit o recoltă mult sporită. Bu
năoară, gospodăria colectivă din 
Țelna, care a treierat în mare parte 
cerealele de păioase, a obținut la 
grîul semănat după borceag, în te
ren arat adînc din vară, o producție 
de 2.200 kg Ia hectar, recolta 
obținută fiind cu 500 kg la hectar 
mai mare față de producția obți
nută la grîul semănat după păîoa- 
se, care nu au fost arate adînc din 
vară. Convinși din experiență nro-

lui, disciplină și bună interpretare 
să întreacă brigada artistică a că
minului Țelna, rezervîndu-și astfel 
dreptul de a participa și la faza ra
ională a concursului.

In continuarea programului, cel 
mai tînăr concurent din acea zi, 
utemistul Constantin Beldean din 
Galda de Jos, a interpretat cu ma
re măestrie la clarinet un frumos 
potpuriu de muzică populară.

Concomitent cu desfășurarea pro
gramului artistic din sala căminu
lui cultural, deși ploaia nu con’e- 
nise, pe terenul sportiv echipele de 
fotbal ale comunelor Ighiu și Gal
da de Jos își disputau viu întîie- 
tatea.

Și în această competiție gazdele 
s-au dovedit a fi mai bune, între- 
cînd echipa ighienilor cu scorul de 
4-1.

★
Concursul cultural-sportiv desfă

șurat duminica trecută la Galda de 
Jos, a scos încă o dată în relief 
amploarea mare pe care mișcarea 
cultural-sportivă a luat-o în raionul 
nostru, dragostea și interesul cu 
care tineretul participă la manifes
tării de acest gen.

Dacă însă unele formațiuni ar
tistice n-au fost selecționate pentru 
faza raională, acest fapt nu denotă 
lipsa de talent a tinerilor artiști a- 
matori, ci în mare măsură insufi
cienta preocupare a unor instruc
tori culturali, slabul interes pe care 
aceștia îl depun în munca culturală 
de care sînt direct răspunzători.

Succesele obținute în acest con
curs, sînt pentru formațiile artistice 
selecționate garanție că ele vor a- 
junge mai departe în întrecerea 
pentru cîștigarea laurilor atîl de 
doriți de toți tinerii artiști amatori 
din satele și comunele raionului 
nostru, la următoarea fază a con
cursului ce se va desfășura în cu- 
rînd la Alba-Iulia.

sarcinilor trasate de 
partidului, introducerea 
tehn!c, creșterea pro- 
prcductivității muncii

guvernului față de creșterea și pro
movarea cadrelor din economie, 
Ilotărîrea C. C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine a fost primită cu satisfac
ție și însuflețire de cadrele tehni- 
co-econ- mice și de cercetare știin
țifică. Ea constituie un nou și pu
ternic jmbold pentru o muncă șl 
mai susținută, un punct de plecare 
spre obținerea de noi succese în 
înfăptuirea 
Congresul 
progresului 
ducției și 
reducerea prețului de cost și folo
sirea economicoasă a materiei pri
me și materialelor, cale si aură a 
ridicării bunăstării celor ce mun
cesc și a desăvîrșirii construcției 
socialiste în patria noastră.

prie de rolul important ce-1 arg a- 
ceastă lucrare în sporirea produc
ției agricole, colectiviștii din B*u- 
cerdea Vinoasă, Cistei, Mihalț, Că- 
pud, țăranii întovărășiți din Vințul 
de Jos și alții au executat și în a- 
cest an, cu ajutorul dat de S.M.T., 
arături adînci de vară în primele 
zile de la recoltarea păioaselor.

In raion mai sînt încă multe u- 
nități agricole socialist-cooperatiste, 
cum sînt întovărășirii^ agricole din 
Micești, Șard, Cricău, Oarda de Jos 
și altele, unde datorită slabei preo
cupări a comitetelor executive ale 
sfaturilor populare din aceste co
mune în mobilizarea producătorilor 
la executarea arăturilor adînci de 
vară, se întîrzie cu executarea aces
tei lucrări.

Un sprijin prețios în executarea 
arăturilor adînci de vară trebuie 
să-l dea gospodăriilor colective și 
întovărășirilor agricole S.M.T.-uI. 
De aceea, această unitate are dato
ria să organizeze cît mai grabnic 
schimbul ÎI la cel puțin 20 la sută 
din tractoare. In același timp, uni
tățile socialist-cooperatiste, spriji
nite de comitetele executive ale sfa
turilor populare de la comune tre
buie să grăbească eliberarea tere
nului, asigurînd tractoarelor supra
fețe cît mai mari pentru arat.

Știința și practica au dovedit, că 
pentru obținerea unei recolte spo
rite, atît pentru culturile ce se în-

------ - f

Muncă spornică
Pentru Colectviștii din Căpud, ca 

și pentru întovărășită din satul 
Bcldiu, recoltarea păioaselor a pri
lejuit zile de muncă încordată dar 
și de satisfacții. Colectiviștii din 
Căpud au strîns întreaga cantitate 
de grîu de pe 35 de hectare, iar 
la orzul treierat mare le-a fost bu
curia obținînd peste 2.000 kg orz 

-la hectar. ! U
Urmînd exemplul colectiviștilor și 

întovărășiții din Beldiu au obținui 
succese în muncă. Ei au strîns

Fruntași
Inmănunchind rezultate deosebite 

în cadrul concursului posturilor sa
nitare școlare, colectivul postului 
sanitar școlar de la Școala de 7 
ani din comuna Ighiu a trăit, joi 
21 iulie a.c., un eveniment deose
bit. In această zi, la sediul Comi
tet ut ui Central al Crucii Roșii a 
Republicii Populare Romîne, har
nicului colectiv i-au fost laminate 
diploma și drapelul de post sanitar 
fruntaș pe țară. In cadrul festivi
tății care a avut Iod, festivitate la 
care au luat parte numeroși invi
tați, ziariști, delegați ai U.T.M., 
Ministerului Invățămlntulul și Cul
turii, tovarășa Dr. Florica Bagda- 
sar, vicepreședintă a C.C. al Cru
cii Roșii, după o amplă expunere a 
activității desfășurate de colectivul 
postului sanitar al Șco'ii de 7 ani 
din Ighiu, a laminat acestuia pre
țioasele distincții. Totodată inimo
sului colectiv . i-au fost imn'.nate, 
drept premiu, un aparat de tadio 
„Romanța", o trusă sanitară corn- 
pleptă și material pentru îmbrăcă
minte.

Timp de două zile apoi, membrii 
colectivului postului sanitar de la 
Școala de 7 ani din Ighiu au vizi- . 
tat Bucureștiul. Elevii au vizitat, 
rînd pe rînd, Muzeul de Istorie al 
P.M.R., Muzeul satului, Muzeul de i 
științe naturale Gr. Antipa, Pala- i 
tul pionierilor, Parcul de cultură și

-------------------- ♦♦

Recolta bogiată die furaje
107 hectare au recoltat în condițiu
ni optime 30 vagoane fîn natural, 
iar în ogor de vară în miriș
te au însămînțat pe o suprafață 
de 10 hectare porumb furajer.

Tot pentru hrana animalelor în 
primăvară s-au s:mănat 30 hectare 
Cu porumb siloz, care se va recolta 
și Însiloza în faza de coacere lap- 
te-ceară, cînd acesta va avea cele 
mai multe unități nutritive.

Astfel, pentru animalele din sec
torul zootehnic, gospodăria colectivă 
din. Oiejdea are asigurate cantități 
sporite de furaje de cea mai bună 
calitate. , : ‘

Colectiviștii din Oiejdea, a căror 
ramură principală de . producție 
este cultivarea cerealelor, acordă.în 
același timp o atenție deosebită și 
creșterii animalelor. In prezent ei 
posedă aproape 90 de .bovine, din 
care 44 vaci de lapte și peste 400 
oi. Dovedind o deosebită preo
cupare pentru asigurarea acestora 
o bază furajeră cît mai bogată, ci 
au cultivat cu trifoi și lucernă o 
suprafață de aproape 70 hectare, 
de pe care au recoltat pînă în pre
zent o cantitate de peste 50 vagoa
ne trifoi și lucernă, care este depo
zitat și păstrat în cele mai bune 
condițiuni. De pe o suprafață de 

sămînțează în toamnă, cît și pen
tru cele ce se însămînțează în pri
măvară, pregătirea terenului trebuie 
să înceapă cu executarea de arături 
adînci de vară. Pe solurile mijlocii 
și ușoare, arătura trebuie să sș. e- 
xecute la adîncimea de 25-30 cm, 
iar pe terenurile grele se recoman
dă ca aceasta să se facă la adîn- 
cime și mai mare. In mod obliga
toriu, arătura trebuie să fie gră- 
pată cu grapa stelată sau cu colți 
reglabili.

In cazul însămînțărilor de toam
nă, pînă la vremea semănatului, a- 
rătura trebuie să fie păstrată cura
tă de buruieni, prin lucrarea .cu 
discuitorul, cultivatorul, sau în ul
timă instanță cu grapa reglabilă.

Un alt factor care contribuie la 
sporirea producției agricole îl con
stituie îngrășămintele organice și 
minerale, care îndeosebi pentru cul
turile ce se însămînțează în toamnă 
se recomandă să se încorporeze 
în sol odată cu arătura adîncă de 
vară. In acest scop, pentru terenu
rile mai ușoare se recomandă 18-20 
tone la hectar gunoi de grajd bine 
fermentat, iar pentru terenurile mai 
grele 20-25 tone la hectar gunoi mai 
puțin fermentat, 
mice se vor da 
fosfat, împreună 
zotat de amoniu.

La . executarea 
de vară și celelalte lucrări din com
plexul agrotehnic, care contribuie 
la sporirea producției agricole, o 
deosebită preocupare trebuie să do

îngrășăminte chi- 
200-400 kg super- 
cu 100-200 kg a-

arăturilor adînci

la siriusul plinii
griul de pe toate cele 90 de 
și l-au transportat la arie, 
nu numai atît. Cu gîndul la

heciare 
Și-apoi 
recolta 

anului viitor, întruniți în adunare 
generală, întovărășită din Bcldiu 
au hotărît să strîngă griul de să- 
mînță încă de la arie, să dea pen
tru 'fondul de bază 1 la sulă din 
recolta de grîu și porumb și să e- 
xecute In comun arăturile adinei de 
vară. [

TRAISTARU ION

pe fără
odihnă „I.V. Stalin", Grădinile bo
tanică și zoologică.

In dimineața zilei de 24 iulie, 
colectivul postului sanitar fruntaș 
a părăsit, nu fără părere de rău, 
frumoasa noastră Capitală. El a 
purtat însă spre meleagurile raio
nului nostru prețioase trofee dobân
dite printr-o muncă neobosită pe 
linie de Cruce Roșie și mîndria de 
v fi apreciați ca cei mai buni din
tre cei buni din întreaga tară.

Dr. NICOLAE MITEA 
membru al Comitetului raional 

Alba al Crucii Roșii

In întrecere cu colectiviștii din 
Clinic, raionul Sebeș și cei din Cis
tei, raionul Alba, membrii gospo
dăriei noastre colective din Micești 
se străduiesc să obțină rezultate 
cit mai bune. Colectiviștii din 
brigadă, organizați în trei echipe, 
condus? de colectiviști destoinici ca 
Sîrbu Marin, Crișati Gheorghe și 
Contor Salvenie muncesc cu aceea
și însuflețire, atît la lucrările din 
cîmp și legumicultura, cît și în vii, 
unde obțin rezultate rodnice. Cul
turile de cartofi și varză timpurie, 
ceapă, gulii, castraveți și alte 
gume și zarzavaturi, irigate și 

/e- 
în-

vedească organele tehnice agricole 
de la comune, care au datoria '^să 
arate prin exemple concrete rolul 
important al arăturilor.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare de la comune trebuie 
să ia cele mai potrivite măsuri pen
tru mobilizarea tuturor forțelor 
spre a se executa arături adînci de 
vară pe suprafețe cît mai mari.

Ing. SUC1U MATEI'
' vicepreședintele Sfatului 

popular raional
DAN TRAIAN 

președintele G.A.C. — Micești

IN CLIȘEU: Tractoristul Dan Damian din brigada 6-a S.M.T., 
executînd arătură adîncă de vară în miriște, la adîncimea de pește 
30 cm, la G.A.C.-Cistei.

0 veche tradiție
Pentru muncitorii întreprinderii 

noastre „IP.RODCOOP" secția tîm- 
plărie, realizarea sarcinilor de plan, 
continua reducere a prețului de 
cost și obținerea de cît mai mari 
economii constituie o veche tradi
ție. Și, că cele afirmate mai sus 
sînt conforme cu realitatea,, do
vadă grăitoare sînt realizările obți
nute de colectivul nostru de la în
ceputul anului și pînă în prezent.

Astfel, planul producției globale 
pe primul semestru a fost îndepli
nit în proporție de 105 la sută, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
2,9 la sută, iar prețul de cost a 
scăzut cu 2,37 la sută, creîndu-se 
totodată economii în valoare de 
97.400 lei peste suma planificată pe 
această perioadă.

Lună de lună, tîmplarii Roșea 
Florian, Hărmănaș Nichifor, Sasu 
Gheorghe, Goos Iosif, Munteanu 
loan, Sînzîiană Gheorghe, tîmpla- 
rul mecanic Popa Maxim și mulți 
alții, antrenați în întrecerea socia
listă și conștienți fiind de sarcinile 
mărețe ce le stau în față, și-au a- 
dus necontenit prețiosul lor aport 
în obținerea acestor însemnate rea
lizări.

MESENTEAN IOAN

treținute așa după cum cere agro- 
tehn'ca, dau fiecare recolte sporite. 
Astfel, produsele obținute, valorifi
cate prin contractări și pe piață au 
adus pînă în prezent gospodăriei 
un venit de peste 160.000 de lei. 
Și putem spune că cele mai mari 
cantități de produse legumicole dc- 
acum urmează să le recoltăm. Veni
turi frumoase a realizat gospodăria 
și din sectorul zootehnic care, de a- 
semenea, a luat o puternică dez
voltare la noi. De la vacile de lap
te, bunăoară, cumpărate de curind, 
și din care am ajuns să avem 20 
capete la suta de hectare teren a- 
gricol, am realizat din valorifica
rea laptelui un venit de aproape 
10.000 de lei. De la oi, aproape 250 
la număr, am obținut prin valorifi
carea linei, mieilor și a laptelui un 
ven'ț de 30.000 de iei. Cîștigul fru
mos obținut de gospodărie ne-a dat 
posibilitate să împărțim în trei rin- 
duri avansuri în bani membrilor. <’

Munca harnică a colectiviștilor 
din gospodăria noastră este acum 
răsplătită și cu o redo'tă bogată dc 
grîu, a cărei producție trece de 
2.600 kg la hectar, astfel că veni
turile bănești și cerealele ce le vom 
obține, ne dau posibilitatea să îm
părțim în acest an produse și bani 
în valoare de peste 50 lei, la zi- 
muncă asigurînd membrilor gospo
dăriei noastre un trai tot mai îm
belșugat.

Dar la îmbunătățirea condițiilor 
de viață a colectiviștilor contribuie 
acum și recenta TIotărîre cu privire 
la reducerea prețurilor de vînzare 
cu amănuntul la unele bunuri de 
consum, precum și gratuitatea pen
tru cărți la copii de școală, pentru 
care noi sîntem recunoscători, an- 
gajîndu-ne să luptăm cu avînt și 
mai mare în întrecere, pentru a ob
ține noi victorii în lupta pentru re
colte sporite.



VIAȚA DE PARTID

Tovarășii au avut dreptate
La sfîrșitul lunii iunie a.c., adu

narea generală a organizației de 
bază din întovărășirea agricolă din 
comuna Stretnț a ascultat si dezbă
tut apoi un referat al biroului or
ganizației de bază, cu privire la 
activitatea tovarășului Dărămuș Si- 
mion, candidat de partid. Din refe
rat s-a desprins că tovarășul Dără
muș S., în perioada stagiului de 
candidat, nu a reușit să se ridice 
la nivelul unui adevărat membru 
de partid, cu tot ajutorul primit din 
partea organizației de bază, a mem
brilor de partid.

Pi baza faptelor arătate și dis
cutate, adunarea generală a orga
nizației de bază a hotărît prelun
girea stagiului de candidat a to
varășului Dărămuș Simion cu 6 
luni de zile.

Care sînt faptele pe baza cărora 
organizația de bază a luat această 
hotărîre ?

După cum se știe, stagiul de can
didat în partid nu este o simplă 
formalitate. In perioada stagiului 
candidații de partid, prin grija or
ganizațiilor de bază primesc o edu
cație partinică, iau cunoștință de 
prevederile statutului P.M.R., se 
pregătesc pentru a putea fi primiți 
în rîndurile membrilor de partid. 
Așa cum precizează statutul parti
dului, candidații de partid au ace
leași îndatoriri ca și membrii de 

■rtid. Prin urmare, ei trebuie să 
.u parte activă și să lupte pentru 
traducerea în viață a sarcinilor re
ieșite din hotărîrile partidului.

Odată cu primirea în rîndul cari- 
didaților de partid, organizația de 
bază a încredințat tovarășului Dă
rămuș sarcina de a răspunde de 
munca organizației U.T.M. Acti- 
vînd în rîndtil organizației U.T.M., 
■a fost ales de către utemiști secre
tarul organizației de bază U.T.M. 
din întovărășirea agricolă, sarcină 
de cinste și de mare răspundere. 
Membrii de partid și organizația de 
bază i-au dat îndrumări cum să 
muncească;, dar cu tot aiutorul dat 
el nu s-a achitat de sarcina încre
dințată, iar ca urmare, a fost 
Schimbat din funcția de secretarial 
organizației de bază U.T.M.

Afît din referatul biroului orga
nizației de bază, cît și din discu
țiile purtate s-au mai desprins și 
a.lțe fapte negative din activitatea 
tovarășului Dărămuș S.

Statutul P.M.R. prevede ca o o- 
bligatfe, pentru fiecare membru și 
candidat de partid, sarcina de a 
muncii permanent pentru ridicarea 
nivelului său politic și ideologic. Cu 
toate acestea tov. Dărămuș a dat 
dovadă de neglijență în îndeplini
rea acestei îndatoriri statutare, cu 
tot ajutorul dat de organizația de 
bază. Deși a fost încadrat în învă- 
țămîntul de partid, a participatrăr 
la ședințele cercului din care făcea 
parte. Și, lipsa unui nivel politic 
corespunzător a făcut să aibă com
portări nejuste față de tinerii din

-------------------------------- ♦♦

Pentru continua îmbunătățire 
a activității sportive

Recent, biroul Comitetului raional 
de partid a analizat felul cum se 
desfășoară activitatea sportivă în 
Taion. și mai ales în orașul nostru 
și cum muncesc organizațiile de 
partid și de masă pentru îndeplini
rea sarcinilor izvorîte din Hotărîrea 
C. C. a! P.M.R. din iulie 1957.

Din analiza făcută, s-a ajuns la 
•concluzia că în activitatea sportivă 
din cadrul orașului, pe lîngă unele 
rezultate pozitive, se faci simțite o 
■seamă de lipsuri care au făcut ca 
munca de cultură fizică și sport 
să nu se ridice la nivelul ceȚut. 
Pentru lichidarea acestor lipsuri,și 
pentru ridicarea muncii de cultură 
fizică și sport pe o treaptă supe
rioară, ’ biroul Comitetului raional 
de partid a hotărît să ia o seamă 
de măsuri politice și organizatorice.

Astfel, în ziua de 27 iulie a.c. a 
fost organizată o ședință de lucru 
la care au participat membrii bi
roului Comitetului raional de partid, 
•secretari ai organizațiilor de bază, 
președinți de comitete sindicale, 
directori de întreprinderi, activiști 
din aparatul de stat și economic și 
ai U.C.F.S. Din partea Consiliului 
Central U.C.F.S. a participat tova
rășul Cătănoiu. 

comună. Iar, în loc să fie un exem
plu demn de urmat, de conduită 
morală în societate și în familie, 
și în această direcție a dat dovadă 
de multe lipsuri și în unele cazuri 
chiar abateri.

Iată faptele pentru care membrii 
de partid, prezenți în aduna/ea ge
nerală au cerut prelungirea stagiu
lui de candidat tovarășului Dără
muș Simion.

Luînd cnvîntul la discuții, mai 
mulți tovarăși, printre care Raica 
Cornel, Doboș, Trifon, Sechereș Au
rel, Beder Alexandru, au arătat că 
tov. Dărămuș Simion, cu tot ajuto
rul ce l-a primit, nu s-a' ridicat la 
înălțimea de a putea fi primit în 
rîndul membrilor de partid. Dînd 
dovadă de neglijență în îndeplini 
rea sarcinilor — a spus tov. Raica 
Cornel — el a fost schimbat din 
funcția de secretar al organizației 
de bază U.T.M.

Adunarea generală a organiza
ției de bază a apreciat că tov. Dă
rămuș va putea să devină membru 
de partid, dacă va lupta pentru li
chidarea lipsurilor și va dovedi 
prin fapte că merită această cinste. 
Pentru aceasta însă, se cere si dm 
partea organizației de bază o mai 
multă preocupare, mai multă per
severentă în munca de educare a 
candidaților de partid și înainte de 
toate mai multă atenție față de 
persoanele care cer să fie primite 
în partid.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de-al III-Iea Congres al 
P.M.R. a arătat că: „In domeniul 
creșterii rîndurilor partidului va 
trebui să punem și ne viitor accen
tul principal pe calitățile politico
morale și profesionale ale celor ce 
solicită primirea în partid: să ve
ghem cu strictețe la respectarea 
prevederilor Statutului partidului și 
a Directivelor Comitetului Central 
cu privire la examinarea individua
lă a fiecărei cereri de primire în 
partid: să acordăm calitatea de 
membru de partid celor mai buni 
dintre cei mai buni oameni ai mun
cii, care prin întreaga lor activi
tate și comportare se dovedesc 
demni de înaltul titlu de comunist".

Iată sarcini de cea mai mare 
răspundere în ceea ce privește pri
mirea în partid, care trebuie să fie 
respectate de fiecare organizație de 
bază cu cea mai mare ștrictețe, 
pentru a nu permite ca în rîndul 
partidului să se strecoare elemente 
necorespunzătoare, care nu merită 
să facă parte din rîndul avangărzii 
clasei muncitoare.

Dovedind preocupare pentru în
deplinirea acestei sarcini, organiza
ția de bază din întovărășirea din 
comuna Stremț s-a orientat just 
prelungind stagiul de candidat to
varășului Dărămuș Simion, deoa
rece el nu s-a ridicat încă la înăl
țimea unui adevărat membru de 
partid.

Cei prezenți Ia această ședință 
de lucru au ascultat urp referat pre
zentat de către tov. Chirilă Daniel, 
președintele Consiliului raional al 
U.C.F.S. asupra felului cum s-a 
desfășurat activitatea sportivă în 
orașul Alba-Iulia, din care s-au 
desprins multe aspecte negative. 
S-a desprins printre altele că au 
existat 9 asociații sportive care au 
avut o activitate nesatisfăcătoare, 
mai ales în ceea ce privește atra
gerea maselor la viața sportivă. A- 
poi, datorită slabei preocupări a 
conducerilor acestor asociații, multe 
ramuri de sport nu au fost practi
cate, deși condiții sînt suficiente.

In baza hotărîrii biroului raional, 
cu aprobarea forurilor competente, 
la ședință a fost prezentat un plan 
de măsuri care în timpul cel mai 
scurt să ducă la o îmbunătățire ra
dicală a muncii de cultură fizică și 
sport, așa cum prevede Hotărîrea 
CC. al P.M.R. din iulie 1957;

Pentru aceasta, s-a format un co
mitet de inițiativă, din care fac 
parte membri ai biroului raional de 
partid, directori de întreprinderi, 
activiști din aparatul de stat și e-

(Continuare în pag. 4-a)

Cresc odată 
cu colectiva

Zile de vară. La gospodăria co
lectivă „23 August" din Obreja se 
muncește de zor. Se strînge, spic 
cu spic, rodul bogatelor lanuri de 
griu.

Dar, în timp ce cîmpul freamătă, 
nici satul nu-i lipsit de zumzet. 
Răzbat pînă departe glasurile ce
lor peste 60 de copii de la grădi
nița sezonieră. Aici, sub ochii a- 
tenți a tovarășei Panta Maria, e- 
ducatoare, copiii cresc și învață. 
Cresc odată cu colectiva.

In sala mare, încărcată de jucării, 
fiecare copil își găsește ocupația 
lui preferată. Lui Panta Marinei îi 
place să deseneze, Salcău Marioara 
iubește mult păpușile, iar la împle
tit coșulețe Breazu Anișoara dove
dește multă îndemlnare. Și-apoi, nu 
numai la lucruri mărunte s; redu
ce activitatea copiilor de la grădi
nița sezonieră din Obreja. In în- 
tîmpinarea măreței zile a eliberării, 
23 August, Hațegan Daniela, Măr
ginean Menu și Crișan Veturia 
pregătesc piesa „Căsuța din pădu
re", iar Salcău. Neluțu, Ciontea 
Florina și Salcău Anișoara se stră
duiesc să aibă strînse cit mai multe 
spice și plante medicinale.

Lipsiți de griji, ca și părinții lor, 
copiii colectiviștilor din Obreja 
simt din plin bucuriile copilăriei 
lor fericite. Și cresc. Cresc odată 
cu colectiva.

Micuții din Obreja iau gustarea de după amiază.

Sarcina de bază a Casei raionale de cultură. — 
îndrumarea metodică a căminelor culturale

Funcționează în raionul nostru 
o Casă raională de cultură cu se
diul în orașul Alba-ltilia.

Organele locale de partid și de 
staf s-au preocupat cu multă aten
ție ca această instituție să aibă un 
local corespunzător și mereu să-și 
lărgească localul existent. De ase
menea, conducerea Casei raionale 
de cultură a primit la timp instruc
țiuni și îndrumări cu privire la sar
cinile ce-i revin, nelipsindu-i în a- 
ceastă privință nici materialul de 
îndrumare necesar, editat de Casa 
Centrală a Creației Populare și 
Minister.

Ca urmare a condițiilor create, a 
spiritului de inițiativă și a hărni
ciei manifestate de conducerea Ca
sei raionale de cultură, se poate 
spune că ea a contribuit într-o bu
nă măsură la ridicarea nivelului 
cultural al maselor din raion. For
mațiile artistice ale Casei raionale 
de cultură au prezentat spectacole 
la Vințul de Jos, Teiuș, Mihalț, iar 
turneul organizat cu brigada artis
tică de agitație n-a avut numai un 
rol agitatoric ci și de îndrumare 
metodică, multe brigăzi sătești fă- 
cîndu-și o idee clară despre conți
nutul și forma unui program de 
brigadă. . , ,

Prin inovații la creșterea productivității muncii 
și obținerea de economii

Utilizarea cît mai completă a ca
pacității de producție a mașinilor, 
a instalațiilor și suprafețelor pro
ductive, constituie pentru munci
torii, tehnicienii și inginerii între
prinderii de industrie locală „Flo
ria" obiective principale în 'muncă. 
Astfel fiind, întrecerea ce o desfă
șoară în scopul îmbunătățirii pro
cesului de producție, măririi pro
ductivității muncii și reducerii con
tinue a prețului de cost capătă 
un caracter tot mai viu, iar iniția
tivele, inovațiile și raționalizările 
prezentate spre studiu cabinetului 
tehnic sînt din ce în ce mai valo
roase.

De la înființarea sa, activitatea 
cabinetului tehnic din întreprin
dere a fost și este și în pre
zent permanent orientată spre 
realizarea acestor factori. Amintesc 
dear una din multiplele propuneri 
făcute în cadrul cabinetului, apji- 
cată anul trecut la Sectorul cera
mic Sîntimbru și anume, amenaja
rea uscătoriei deasupra cuptorului 
Hoffman Nr. 1. Prin aplicarea a- 
cestei inovații, s-a reușit a se re
cupera o imensă cantitate de ener
gie calorică rezultată de la arderea 
cărămizilor, au fost eliminate im
portante lucrări de investiții ce în
treceau suma de 400.000 lei și s-a 
creat posibilitatea fabricării cără
mizilor și în trimestrul I și IV al 
anului.

Pe parcurs însă, s-a dovedit că 
la noi în întreprindere! există încă 
multe rezerve interne care cereau

Cu toate acestea, analizînd acti
vitatea Casei raionale de cultură 
potrivit sarcinilor pe care trebuie să 
le îndeplinească instituția culturală 
cea mai importantă din raion, că
reia îi revine rolul de centru meto
dic, de model viu de activitate cul- 
tural-educativă pusă în slujba sar
cinilor actuale trasate de partid, ni
mănui nu-i este greu să desprindă 
în activitatea acesteia o seamă de 
lacune și slăbiciuni, mai ales în 
ceea ce privește conținutul muncii.

Să luăm, de exemplu, activitatea 
artistică. In decurs de un an de 
zile, Casa raională de Cultură n-a 
pregătit decît două piese de teatru 
cu care n-a făcut decît două ieșiri 
la căminele culturale. Aici nu s-a 
reușit să se pregătească piese de 
teatru într-un act — axate pe via
ța satelor și pe frământările oame
nilor muncii cu care să se între
prindă ieșiri în satele raionului
nostru. ; 1 !

Brigada artistică de agitație, care 
a avut o oarecare activitate în trecut, 
astăzi nu mai există. Conducerea 
Casei raionale de cultură n-a de
pus suficiente eforturi pentru men
ținerea în activitate a brigăzii ar
tistice. De asemenea colectivul Ca
sei raionale de cultură n-a elabo

a fi valorificate, dovadă acestui lu
cru fiind cele 12 propuneri de ino
vații înregistrate la cabinetul teh
nic în prima jumătate a anului în 
curs. Din cele 12 propuneri au fost 
admise 10, aplicate 8, iar două sînt 
în studiu.

Voi vorbi aici însă, doar de cî- 
teva din acestea. Inovația adusă 
mașinii de ondulat sîrmă a creat 
întreprinderii noastre posibilitatea 
de a pune la dispoziția populației 
noi sortimente de produse, iar ino- 
yația adusă mașinii de ascuțit .cu
țitele de la secția tîmplărie a creat 
posibilitatea de a se ascuți și cu
țitele secției de tipografie, opera
țiune executată de noi, pînă nu de 
mult, la o altă întreprindere.

Nu de o mai mică importanță se 
bucură și inovația realizată de cu- 
rînd la secția mecanică — mașina 
de tras țevi — inovație ce urmează 
în scurt timp a intra în procesul 
de producție.

încă din anul trecut, în cabine
tul tehnic s-a discutat introduce'va 
ca produs ncui a mobilierului me
talic. Pentru fabricarea acestui mo
bilier însă, erau necesare țevi me
talice de diferite dimensiuni, ma
teriale nti prea ușor de procurat.

• Mai mult decît atît, în întreprindere 
se fabricau și ciururi metalicei pen
tru nisip și pietriș, a căror rame 
erau executate din oțel beton, "de 
asemenea mai greu de găsit. Cu 
ajutorul mașinii de tras țevi, a- 
mintită mai sus însă, vom putea 
executa din fier balot țevile trebui
toare mobilierului metalic, vom pu
tea înlocui oțelul beton de la ciu
ruri prin țevi trase la această ma
șină.

Pentru edificarea rentabilității a- 
cestei inovații, dau cîteva date 
comparative: valoarea 1 m de țea- 
vă trasă la această mașină este 
de 1,25 lei, iar cea1 a 1 m oțel be
ton folosit la ciururi este de 3,20 
lei. Prin urmare la 1 m de țeavă 
trasă se obține o economie de 1,95 
lei. Făcînd diferența între cele două 
valori pe timp de 6 luni, rezultă o 
economie globală ce trece mult 
peste 26.000 lei.

Fără îndoială, colectivul cabine
tului nostru tehnic ar fi putut face 
și mai mult pentru ridicarea nive
lului tehnic al întreprinderii, pentru 
îmbunătățirea procesului de pro
ducție. Sîntem însă convinși că, 
pe viitor, cu ajutorul organizației 
de bază, a comitetului de întreprin
dere și a conducerii administrati
ve vor fi eliminate lipsurile ce mai 
dăinuie aici și cabinetul tehnic se 
va ridica la înălțimea cerințelor.

Ing. MUNTEANU ȘOFRON 

rat nici un text de brigadă care să 
servească drept model colectivelor 
de creație ale căminelor culturale.

Ca centru metodic al muncii cul
turale într-un raion, Casa raională 
de cultură este cu atît mai mult 
datoare să desfășoare o activitate 
multilaterală, adică să nu se limi
teze numai la cea artistică. Con
ferințe, cercuri de cultură generală, 
seri culturale legate prin femele lor 
de preocupările colectiviștilor, înto- 
vărășiților — iată forme de activi
tate care nu trebuie să lipsească 
din preocupările Casei raionale de 
cultură și care, pe lîngă satisface
rea cerințelor populației de la reșe
dința de raion, să constituie mo
del pentru instituțiile culturale să
tești.

S-a subliniat în repetate rînduri 
că sarcina de bază a Casei raionale 
de cultură este îndrumarea metodică 
a unităților culturale sătești. In a- 
cest sens, Casa raională de cultură 
trebuie să-și desfășoare activitatea 
pe baza unui plan concret, legat de 
planul de perspectivă pentru dez
voltarea agriculturii socialiste a 
raionului nostru, pe sprijinirea di
feritelor campanii agricole.

Realizarea acestor sarcini este 
posibilă, aceasta dovedind-o chiar 
linele laturi pozitive ale colectivii-’ 
lui Casei raionale de cultură. A- 
cestea însă nu trebuie să constituie 
excepții, ci regulă generală.

N. CIOBOTA 
inspector metodist cultural



Pentru continua îmbunătățire 
a activității sportive Țările socialiste în plin avînt creator

(Urmare din pag. 3-a) 
conomic, sportivi care, pe baza pla
nului vor coordona întreaga acti
vitate pentru unificarea tuturor a- 
sociațiilor într-o singură asociație 
sportivă, în orașul nostru, care apoi 
se va ocupa de extinderea mișcării 
sportive de masă în toate ramurile.

In perioada pînă la 14 august 
a. c. se va desfășura o susținută 
muncă politică, pentru ca nici un 
salariat să nu rămînă in afara 
U.C.F.S., se vor organiza în între
prinderi adunări generale cu toți 
membrii U.C.F.S., cu care ocazie 
se vor alege conducerile cercurilor 
sportive ce vor lua ființă și dele
gații pentru Conferința locală a 
asociației sportive care va avea loc 
în ziua de 14 august a.c., așa cum 
prevede planul de măsuri. In pla
nul comitetului de inițiativă mai 
sînt prevăzute și alte măsuri ca, 
de pildă, organizarea unui club, re
pararea și amenajarea tuturor ba
zelor sportive — se va amenaja un 
lac de patinaj — inventarierea în
tregului echipament sportiv și alte 
măsuri.

In cadrul ședinței, la discuții, au 
luat cuvîntul un număr mare de 
tovarăși, care și-au exprimat bucu
ria și au apreciat hotărîrea Biroului 
raional ca o măsură foarte bună, 
pentru îmbunătățirea muncii de 
cultură fizică și sport din orașul 
nostru. Cei prezenți s-au angajat 
să sprijine cu toată căldura măsu
rile luate.

Luînd cuvîntul în numele Consi

Pe urmele materialelor publicate

Un răspuns care 
nu-i răspuns...

In nr. 562, din 15 iulie, al zia
rului „Steaua roșie", sub titlul 
„Curiozități albaiuliene", alături de 
alte sezisări, a fost criticată și sta
rea de lucruri din curtea blocului 
de pe strada Avram Iancu nr. 1. 
Redăm textual: „Cea mai bogată 
colecție de buruieni nu e în cîmp. 
Ea se găsește în curtea blocului 
din strada Avram Iancu nr. 1".

Conducerea întreprinderii „Ar
dealul", de care a depins acest 
bloc pînă la 1 ianiiarie 1960, a găsit 
de cuviință să răspundă semnalului 
critic. Răspunsul însă a fost țesut 
cu urzeala scuzei cum că blocul nu 
mai depinde de întreprinderea 
„Ardealul" ci de I.G.O: Alba-Iulia..

De acord cu acest lucru, nu pu
tem fi însă de acord cu altceva. 
Respectivul bloc este locuit de sa
lariata întreprinderii „Ardealul" și

Ultimele știri externe
D. Hammarskioeld a sosit la Bruxelles

BRUXELLES (Agerpres). — La 
27 iulie a sosit Ia Bruxelles pentru 
a duce tratative cu personalitățile 
oficiale belgiene în legătură cu si

Noi demonstrații în Japonia împotriva 
alianței militare cu S.U.Â.

TOKIO (Agerpres). După cum 
relatează agenția United Press In
ternational, în Japonia a început 
un nou val de demonstrații împo
triva ratificării forțate a alianței 
militare cu S.U.A. și pentru demi
sia primului ministru Hayato Ikeda.

La 26 iulie, la Tokio, a avut loc 
o mare demonstrație la care au 
participat membri ai Consiliului Ge

Deputați brazilieni sprijină lupta poporului cuban
RIO DE JANEIRO (Agerpres). 

Ziarul brazilian „Novos Rumos" re
latează că „în ultimul timp, în Con
gresul Național din Brazilia, tot 
mai mulți sînt acei care se pronun
ță pentru solidaritate cu răscga'la 
națională a poporului cuban". Ast
fel, în cadrul unei ședințe, deputa
tul Paulo de Tarso, din partea 
Partidului democrat-creștin, a sub
liniat că „Brazilia trebuie să se 
pronunțe hotărît împotriva oricăjei 

liului Central al U.C.F.S., tov. Că- 
tănoiu a arătat că măsurile luate 
de biroul raional pentru îmbunătă
țirea activității sportive erau nece
sare și că ele au fost luate ca ur
mare a lipsurilor care s-au făcut 
simțite în orașul Alba-Iulia. Tov. 
Cătănoiu s-a oprit asupra sarcini
lor ce revin comitetului de iniția
tivă pînă la Conferința asociației 
sportive.

A luat apoi cuvîntul tov. Ștefan 
Boureanu, prim-secretar al Comite
tului raional de partid, care a ară
tat, printre altele, că măsurile luate 
de biroul raional sînt o urmare a 
faptului că în îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid în domeniul 
muncii de cultură fizică și sport 
se manifestă multe lipsuri. In al 
doilea rînd oamenii muncii au ce
rut acest lucru.

Tov. Boureanu a arătat apoi sar
cinile ce stau în fața organizațiilor de 
partid pentru îndeplinirea cu succes 
a holărîrilor luate de biroul Comi
tetului raional de partid pentru li
chidarea lipsurilor și îmbunătățirea 
muncii de cultură fizică și sport, 
pentru atragerea maselor la activi
tatea sportivă

In încheierea lucrărilor, tov. Ion 
Mărginean, secretar al Comitetului 
raional de partid, a dat celor pre
zenți îndrumări cu caracter orga
nizatoric și politic, care să asigure 
aplicarea în viață a sarcinilor reie
șite din planul de măsuri.

Chiar în aceeași zi, comisiile or
ganizate pe probleme și-au înceout 
activitatea.
-----------  
credem că intervenția conducerii 
întreprinderii ar fi fost bine venită 
pentru a activiza comitetul de bloc 
al cărui președinte este tovarășul 
Faur Gheorghe. Iată de ce consi
derăm că răspunsul trimis redac
ției, nu-i... răspuns.

In ce privește I.G.O. Alba-Iulia, 
care administrează acest bloc, să 
tragă concluziile în ce o privește.

„.Și o sezisare rămasă baltă
Alături de rîndurile publicate sub 

titlul „Curiozități albaiuliene", în 
același ziar nr. 562 din 15 iulie, a 
fost publicat și articolul întitulat 
„Plingerea unui dulap", care viza 
direct conducerea întreprinderii „Ar
dealul". Tovarășii din conducerea 
întreprinderii însă, nu s-au grăbit 
să trimită răspuns redacției și pe 
marginea articolului respectiv. Pro
babil așteaptă să găsească și față 
de lipsurile semnalate în acest ar
ticol scuzele nimerite.

Cu această situație, redacția zia
rului nu se poate împăca și așteap
tă să-i sosească răspunsul.

tuația din Congo, secretarul gene
ral al Organizației Națiunilor Uni
te, D. Hammarskjoeld.

neral al Sindicatelor din Japonia. 
Demonstranții au cerut anularea 
Tratatului de securitate și demisia 
lui Ikeda.

După demonstrație a avut Ioc un 
țniting la care reprezentanții Con
siliului au cerut de asemenea ține
rea de alegeri generale imediate și 
satisfacerea revendicărilor muncito
rilor de a li se mări salariile.

intervenții străine în Cuba. Brazi
lia nu trebuie să exporte zahăr în 
Statele Unite pentru a arăta că se 
solidarizează cu lupta poporului 
cuban pentru eliberarea sa națio
nală".

„Novos Rumos" relevă faptul că 
„punctul de vpdere al lui Paulo de 
Tarso a fost împărtășit de majori
tatea deputaților Congresului Na
țional".

U. R. S. S.

Pe șantierul centralei atomoelectrice 
din Beloiarsk

Șantierul centralei atomoelectrice 
„LV. Kurceatov" din Beloiarsk s-a 
întins între pădurile seculare din 
Ural, în apropiere de rîul Pîșma. 
Cursul lui impetuos a fost barat de 
un dig și astfel s-a format un mare 
lac de acumulare pe care mulți îl 
numesc cu drag „Marea Beloiarsk". 
El s-a și revărsat pe sute de hec
tare, iar pînă la darea în exploa
tare a centralei, suprafața sa va 
atinge 40 km p.

Pe șantierul centralei atomoelec
trice pot fi întîlniți aproape zilnic 
numeroși turiști. Aici vin grupuri 
de muncitori de la întreprinderile 
din Sverdlovsk și din alte orașe, 
studenti, scriitori, picto-i, ziariști, 
oaspeți din străinătate, aflați în vi
zită în Ural. Toți sînt dornici să 
vadă cum se construiește această 
centrală. Clădirea centralei este de
numită de constructori secția de 
mașini unde vor funcționa turbo- 
p?n“ratoarele, secția de rcactori și 
pupitrul de comandă al centralei.

Sala de mașini, care seamănă 
cu o secție luminoasă, este deja 
acoperită și constructorii montează

Mecanizarea agriculturii în Ucraina
In colhozurile din Ucraina au 

pkcat să lucreze 6.200 de ingineri 
— mecanizatori ai agriculturii, teh
nicieni — mecanici și electricieni 
absolvenți ai instituțiilor de învă- 
țămînt superior și mediu de specia
litate din republică.

Peste 8.000 de țărani tineri vor 
intra în acest an la facultățile de 
mecanizare și de electrificare ale 
institutelor și școlilor medii tehnice 
agricole. După terminarea studiilor 
ei de asemenea se vor întoarce să 
lucreze la sate.

Pregătirea unui număr atît de 
mare de specialiști este dictată de 
creșterea necontenită a nivelului de 
mecanizare și electrificare a pro
ducției agricole. In prezent mași
nile execută în colhozurile din U- 
craina peste 200 de lucrări diferite.

R. D. Vietnam

Noi insfe&loțiî de irigație
In ultimele- două, luni în Regiu

nea Autonomă Thai Mieu din RjD. 
Vietnam s-au construit și reparat 
9.500 de instalații de irigație ciî’a- 
jutorul cărora se pot iriga 5.000 ha 
de plantații de orez și peste 10.000 
ha cultivate cu orez de toamnă.

Republica Arabă Unită 
a rupt relațiile 

diplomatice cu iranul
CAIRO (Agerpres). TASS anun

ță : Luînd cuvîntul la 26 iulie la 
Alexandria în legătură cu cea de-a 
8-a aniversare a revoluției egiptene, 
președintele Gamal Abdel Nasser a 
anunțat ruperea relațiilor diploma
tice între Republica Arabă Unită și, 
Iran în urma hotărîrii guvernului 
iranian de a trimite un ambasador 
în Izrael.

Incendiu devastator 
în S. U. A.

NEW YORK. La 24 iulie, în par
tea de nord-vest a Statelor Unite 
a izbucnit un mare incendiu care 
a provocat pagube uriașe. Incen
diul a pricinuit moartea a cinci oa
meni și a pustiit peste 200.000 de 
acri de pămînt, din care o mare 
parte păduri. Zeci de mii de acri 
de păduri au fost trasformate ’în 
ruguri uriașe în statele Idaho și 
Oregon. Pagubele provocate de in
cendiu se cifrează la milioane de 
dolari. Acest incendiu, relatează a- 
gențiile, este considerat ca fiind 
unul din cele mai mari din ultimii 
30 de ani. 

fundamentul pentru primele turbo- 
agregațe.

Se lucrează intens la construirea 
secției de reactori — inima centra
lei. Ea se afundă adînc în pămînt 
și, în același timp, se va înălța 
mult deasupra celorlalte construcții. 
O scară șerpuiește de-a lungul zi
dului lung de 20 m al primului 
reactor. Grosimea betonului armat 
este aici de peste 3 m. Dar acesta 
este numai conturul gropii reacto
rului, mai departe se află zidurile 
de aceeași grosime ale clădirii în
seși. Fasciculele emise de uraniul 
dezintegrat se vor stinge în stra
tul gros de cîțiva meiri dintr-un 
beton biologic deosebit de dens, din 
metal și apă.

La marginea gropii reactorului 
un puț cilindric adînc, unde se va 
naște energia atomică lucrează 
montorii. După conturul gropii ei 
au ridicat un rezervor metalic de
numit rezervor de protecție biolo
gică. Apa din el va constitui pri
mul obstacol în calea iradiațiilor ra
dioactive.

Cele 10.000.000 ha ocupate cu po
rumb — principala cultură prăsi
toare din republică — sînt cultivate 
în acest an fără foloșirea muncii 
manuale. Pe ogoarele republicii 
sînt aproape complet mecanizate 
aratul, însămîntarea, recoltarea și 
treieratul culturilor cerealiere.

In anii următori cultivarea sfec
lei de zahăr se va face de aseme- 
n:a numai cu mașinile. De pe 
acum pe întreaga suprafață de 1,5 
milioane ha lucrarea între rînduri a 
sfeclei de zahăr se execută cu aju
torul mecanismelor.

In cursul septenalului în Ucrai
na se va termina mecanizarea în 
cultura plantelor de cîmp, se va 
lărgi considerabil folosirea mașini
lor în zootehnie și în alte ramuri 
ale agriculturii.

Datorită noilor instalații, suprafața 
destintă plantațiilor de orez de 
vară va spori anul viitor cu 18.300 
hectare.

R. P. Ungară

Gospodărie înfloritoare
In trecut localitatea Kisujszălîăs 

era cunoscută doar ca un nod de 
cale ferată, așezat în centrul unei 
mari porțiuni de teren din pusta 
ungară. Din cauza pămîntului să- 
răturos, țăranii de aici luptau din 
greu pentru a obține o recoltă să
răcăcioasă. Regimul hortist nu a 
acordat nici o atenție dezvoltării 
agriculturii pe aceste pămînturi să
race. Oamenii se resemnaseră la 
gîndul că aici nu se va putea sțrîn- 
ge niciodată o recoltă bună.

Azi, în jurul orașului Kisiijszâl- 
lâs există numeroase cooperative 
agricole de producție înfloritoare. 
Una dintre aceste gospodării este 
cooperativa „Spicul de grîu". Ță
ranii — membrii cooperativei, apli- 
cînd metode agrotehnice avansate 
au transformat pustia în pămînt 
roditor.

Membrii cooperativei agricole de 
producție „Spicul de grîu" cultivă 
o suprafață de 7.510 holzi. Mîndria 
gospodăriei o constituie lanurile 
aurii de grîu care se întind pe te
renurile considerate în trecut cele

R. P. Albania
Calea ferata Vore~Milot

In nordul Albaniei va începe în 
curînd construirea noii linii de cale 
ferată Vore-Milot. Aceasta va avea 
o deosebită importanță pentru eco
nomia națională îniruclt va asigura 
transportul tuturor produselor pe 
care le va livra combinatul chirilic 
și metalurgic ce urmează să se 
construiască în apropiere de Milot

R. P. Chineză

Construcții fără schele
In industria construcțiilor din 

R. P. Chineză se aplică acum pe 
scară largă o nouă metodă: sche
lele sînt înlocuite prin platforme.

Schelele au dispărut de pe nu
meroase șantiere de construcție din 
Pekin, CiarWiun și alte orașe. Con
structorii lucrează acum pe plat
forme care pot fi ridicate sau de
plasate cu ajutorul elevatoarelor șl 
care servesc totodată la transporta
rea cărămizilor sau altor materiale 
de construcție. După terminarea li
nei clădiri platforma pocde fi de
plasată ușor pe un alt șantier de 
construcție.

Platformele care înlocuiesc sche
lele sînt confecționate din lemn și 
suspendate cu ajutorul unor cadre 
de oțel și lemn. Ele sînt extrem de 
simple și pot fi construite într-un 
timp foarte scurt, chiar pe șantierul 
de construcție.

In timp ce pentru confecționarea 
schelelor pentru o clădire cu cinci 
etaje erau necesari 19.000 de stilpi 
și cîteva zile de lucru, iar pentru 
transportarea lor după terminarea 
clădirii era nevoie de 600 de ca
mioane cu cai, de astă dată Cîteoa 
căruțe sînt suficiente pentru trans
portarea materialului necesar cc 
ficț oriării platformelor pentru o a- 
seir.cnea clădire.

R.S. Cehoslovacă

Succese în industrie 
și agricultură

La Uzina „9 Mai" din Praga a 
fost pusă la punct producția unui 
nou tip de motoretă „lavetta-Spori" 
cu un motor de 50 cm cubi. A- 
ceasta se deosebește de celelalte ti
puri de motorete prin aspectul ex
terior șl o mare capacitate a rezer
vorului de benzină (6,5 litri), Incit 
motoreta va putea parcurge apret- 
ximativ 500 kilometri fără să-și re
înnoiască provizia de combustibil.

★
In gospodăriile agricole de stat, 

gospodării silvide și în S.M.T.-urjjle 
din Cehoslovacia se desfășoară jmțg 
întrecerea socialistă pentru obține
rea titlului de brigadă de muncă 
socialistă. Pentru acest titlu luptă 
1.170 colective ce grupează 10.000 
de oameni. 60 de colective au și 
obținut acest titlu de cinste.

pe locuri odinioară pustii
mai slabe. Această minune a Jgst 
obținută în urma construirii unui 
vast sistem de irigare. Metoda iri
gării a fost folosită și la plantele 
furajere unde a dat de asemenea 
rezultate bune.

O altă realizare a gospodărie) o 
constituie plantațiile mari de orez 
pentru care clima este favorabilă. 
Membrii cooperativei au depus njari 
eforturi în vederea dezvoltării teh
nicii de cultivare a acestei plairte, 
dar munca plină de abnegație a 
dat roade. Azi pe un teren de 557 
holzi se coace orezul și promite o 
recoltă bogată.

Cooperativa agricolă de produc
ție „Spicul de grîu" a obținut, re
zultate deosebit de frumoase și 'în 
domeniul creșterii animalelor și pă
sărilor. O atenție deosebită s-a, a- 
cordat creșterii animalelor de rasă. 
S-au aplicat metode înaintate și în 
ceea ce privește hrănirea animale
lor, fapt care a contribuit la creș
terea însemnată a producției de 
lapte.

în cursul celui de-al treilea cinci
nal, transportul minereului de crom 
din regiunile situate mai la nord, 
al produselor industriei forestiere.

La finisarea proiectului lucrează 
un grup de ingineri sovietici. Noua 
cale ferată va avea o lungime de 
34,4 km. Ea va fi dată în exploa
tare în 1962.
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