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Economii însemnateCu cinste la datorie — 
alături de întregul popor!

Tînăra generație a patriei noas
tre socialiste a urmărit timp de 
câteva zile cu o deosebită atenție 
lucrările Congresului al III-lea al 
Uniunii Tineretului Muncitor. Des- 
fășurîndu-și lucrările Ia numai două 
luni de la Congresul al III-lea .al 
P.M.R. — eveniment de însemnă
tate istorică în viața poporului nos
tru — cel de-al III-lea Congres al 
U.T.M. a analizat multilateral ac
tivitatea desfășurată de U.T.M. 
pentru mobilizarea masei tineretului 
de la orașe și sate la traducerea în 
viață, alături de întregul popor, a 
politicii partidului nostru, munca 
organelor și organizațiilor U.T.M. 
pentru îndeplinirea rezoluției Con
gresului al 11-lea al U.T.M. și 
a stabilit sarcinile ce revin Uniunii 
'ineretului Muncitor pe baza Ho- 

.arîrilor celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R.

Analiza profundă marxist-leninistă 
făcută în Raportul prezentat de tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. a 
scos în evidență uriașele transfor
mări social-economice înfăptuite în 
țara noastră, a prezentat bilanțul 
dintr-o perioadă în decursul căreia 
a fost creată baza economică a so
cialismului în patria noastră. La a- 
ceastă măreață victorie a oameni
lor muncii conduși de partid, o 
contribuție importantă și-a adus-o 
și tînăra generație a patriei noastre 
în frunte cu organizația ei revolu
ționară — Uniunea Tineretului 
Muncitor.

Pe întreg cuprinsul patriei, în 
industrie, agricultură, învățămînt și 
în toate sectoarele de activitate, 
tineri și tinere, mobilizați de orga
nizațiile U.T.M. au 
zr'sm și hărnicie 

dovedit entu-
... ______ în înfăptuirea

saTciiiilor trasate de partid. In ra
ionul nostru de pildă, organizațiile 
U.T.M., conduse și îndrumate de 
organizațiile de partid, au ob
ținut succese remarcabile, atît* în 
îndeplinirea sarcinilor de plan cît și 
în realizarea de cît mai multe eco
nomii. Brigăzile de tineret de la 
Atelierul central de preparații, U- 
zinele Metalo-Chimice Zlatna, C.F.R. 
Coșlariu și Teiuș sînt mereu în 
fruntea întrecerii, dînd patriei pro
duse tot mai multe și la un preț de 
cost tot mai scăzut. Pe întregul ra
ion, ca urmare a muncii entuziaste 
a tineretului, au fost realizate în 
acest ap economii în valoare de 
sute de mii de lei.

Rezultatele obținute de Uniunea 
Tineretului Muncitor sînt indisolubil 
legate de faptul că organizațiile de 
partid au asigurat zi de zi o în
drumare politică competentă, au a- 
cordat întregul ajutor îmbunătățirii 
continue a activiatii organizațiilor 
U.T.M.

Întregul nostru popor a pornit cu 
lin entuziasm deosebit la înfăptuirea

(Continuare în pag. 3-a)

La Galda sărbătorirea zilei ugust și inaugurarea
G.'.C. „Progresul" au atras la căminul cultural un număr mare de 
țărani muncitori.

sarcinilor mărețe puse în față de 
Congresul al III-lea al partidului 
nostru. Și, așa după cum se arată 
în salutul C.C. al P.M.R. adresat 
Congresului al III-lea al U.TM, de 
către tovarășul Ceaușescu, secretar 
al C.C. al P.M.R. „Programul de 
dezvoltare a economul și culturii 
socialiste, deschide în fața între
gului tineret al țării noastre un 
cîmp la-g de activitate creatoare, 
pentru afirmarea energiei și entu
ziasmului său, pentru înfăptuirea 
celor mai îndrăznețe năzuințe în
chinate fericirii poporului și înflo
ririi patriei, perspectiva unei vieți 
din ce in ce mai îmbelșugate șl 
mai luminoase pentru tînăra gene
rație" Ia.tă de ce în momentul de 
față în baza noilor sarcini crește 
în mod considerabil rolul Uniunii 
Tineretului Muncitor, ajutorul cre
dincios și de nădejde al partidului, 
în munca de educarea comunistă a 
tinerei generații în mobilizarea în
tregului tineret al patriei la înfăp
tuirea, alături de întregul popor, a 
mărețului program elaborat de Con
gresul al III-lea al P.M.R. Rezolu
ția adoptată de cel de-al III-lea 
Congres al U.T.M. constituie un 
important document care stabilește 
sarcinile ce revin tuturor organi
zațiilor U.T.M. în mobilizarea 'ti
neretului la înfăptuirea programu
lui elaborat de partid.

In lumina acestor sarcini, orga
nizațiile U.T.M. din întreprinderile 
raionului nostru trebuie să mobili
zeze membrii lor ca aceștia să fie 
mereu în fruntea întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului, pentru îmbunătățirea ca
lității produselor și reducerea pre
țului de cost. înființarea de noi bri
găzi, îndrumarea cu competență a 
celor existente sînt sarcini ce tre
buie să stea mereu în atenția or
ganizațiilor U.T.M. Prin munca ce 
o desfășoară, prin înaltul exemplu 
personal utemiștii trebuie să mo
bilizeze întregul tineret să mun
cească cu dragoste, să-și ridice per
manent calificarea profesională, să 
lărgească neîncetat rîndul inovato
rilor șj raționalizatorilor, adueîn- 
du-și pe această cale întreaga lor 
contribuție la promovarea tehnicii

O nos®®» gospo^ârae colectivă
Drumul gospodăriei colective, dru

mul belșugului și bunăstării, este 
urmat cu încredere de un număr 
tot mai rrtare de țărani muncitori 
din raionul nostru. Stimulați de 
rezultate, de recoltele sporite. și 
veniturile mari realizate de gos
podăriile colective din raion, care 
devin tot mai puternice, mai în-

Lună de lună, colectivul de mun
citori al cooperativei „Mureșul" din 
Alba Iulia înscrie noi și frumoase 
succese în muncă, realizînd toto
dată și importante economii.

Numai în primul semestru al a- 
nului în curs, de exemplu, coope
ratorii noștri au rea'izat economii 
ce întrec cu 13.000 lei angajamen
tul luat pe în'regul an, iar de la 
întii la 20 august el și-au depășit 
cu 6.000 lei angajamentul luat în 
cinstea zilei de 23 August.

Tot pînă la 20 august muncitorii 
de aici au realizai 90 la sută din 
planul de producție de pe întreaga 
lună.

Ccresp, BUCȘER NICOLAECu angajamentul depășit
Coletivu! tie muncă de Ic secția 

abator a I.R.I.C. Alba, desfășurind 
cu avint întrecerea socialistă, a 
obținut succese importante nu nu
mai în aprovizionarea cu came a 
populației, ci și în realizarea de 
economii.

Astfel, față de 38.000 lei, cît era 
angajamentul anual, acest colectiv 
a realizat pînă în prezent peste 
54.000 lei, depășindu-și astfel an
gajamentul anual încă de pe acum. 
In obținerea acestor rezultate s-au 
evidențiat în mod deosebit atît 
conducerea secției, cît și Lăluț Gh., 
maistru tăietor, Muică Ion, Herlea 
Vasile, tăietori și alții.

In aceste zile

însilozării porumbului - toată atenția I 
r-------- RAID ANCHETĂ -------- ț

însilozarea unor cantități cît mai mari de porumb este o condiție 
de bazg pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al III-lea 
al partidului, ca pînă în anul 1965 producția de lapte și carne să fie 
dublată. De aceea, problema însilozării porumbului trebuie să preo
cupe în mod deosebit pe crescătorii de animale și pe toți cei ce lu
crează în agricultura raionului.

Pentru a impulsiona desfășurarea lucrărilor de însilozare, ziarul. 
„Steaua roșie" a organizat un raid anchetă. Mai jos dăm unele as
pecte cu constatările din acest raid.

floritoare, membrii întovărășirii 
„Progresul" din comuna Galda de 
Jos au hotărît să treacă de la 
întovărășire la gospodăria colec
tivă. In acest scop, din rîndul celor 
mai destoinici și hotărîți întovă
rășiți s-a format un comitet de ini
țiativă care, îndrumat și sprijinit 
de organizația de bază și comitetul 
executiv al sfatului popular din co
mună, a reușit să atragă un nu
măr important de țărani muncitori 
pe făgașul gospodăriei colective. 
Și astfel, duminica trecută, 181 
de familii de țărani întovărășiți din 
Cralda de Jos, în frunte cu comu
niștii Ilălos Ion, Udrea Pamfil, 
Muntean Partenie, Nemeș Simian, 
țăranii muncitori Păstrăv Adrian, 
Hulea Aure1, Vînt Iosif, Picoș Gli- ’ 
gor și alții, au pus în satul lor 
bazele celei de a 22-a gospodării 
colective din raion. Averea noii 
gospodării, „Progresul", cuprinde 

peste 230 hectare teren agricol, 9 
vaci, 28 boi și cai, care, căruțe și 
alte unelte agricole.

Noii colectiviști din Galda de Jos, 
care au inaugurai gospodăria lor 
în aceeași zi cu sărbătorirea celei 
de-a 16-a aniversări a eliberării țării 
de sub jugul fascist, cea mai 
scumpă sărbătoare a tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră, s-au 
angajat să lupte cu toată hotărîrea 
pentru dezvoltarea și întărirea gos
podăriei lor colective, pentru bu
năstarea și fericirea colectiviștilor.

baroaiorirea znei ue m

Cu cît trece timpul, cu cît pro
gresăm mai mult, cu atît ne dăm 
seama mai bine de importanța 
eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist, cu atît înțelegem 
mai profund marea semnificație 
a lui 23 August 1944. Astfel fiind, 
sărbătorirea acestei date memo
rabile din istoria poporului nos
tru capătă o tot mai mare stră
lucire, o tot mai mare amploare.

Și în acest an, pregătirile pen
tru sărbătorirea zilei de 23 Au
gust au început cu mult timp 
înainte. F.le s-au desfășurat sub 
semnul înfăptuirii Hotărîrilor ce
lui de al IU-lea Congres al parti
dului nostru, sub semnul păcii și 
pri.teniei dintre popoare.*

23 August 1960. In jurul orei 
9-înveștmîntați sărbătorește, mun
citori, țărani și intelectuali, pur- 
tînd drapele roșii și tricolore, 
portrete ale conducătorilor noștri, 
lozinci și p'acarde ce exprimă e- 
moționant dragostea fierbinte și 
atașamentul față de partid, orga
nizatorul insurecției armate de ia 
23 August 1944, se îndreaptă în 
coloane compacte spre piața 1 Mai 
din orașul nostru, unde are loc 
mitingul închinat celei de-a XVI-a 
aniversări a eliberării patriei.
La tribună iau loc conducători 

ai organizațiilor locale de partid 
și de stat, reprezentanți ai orga-

Raionul Alba fruntaș pe regiune
Pe baza unui plan de măsuri al 

Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional, la începutul anu
lui în curs a fost lansată o chemare 
la întrecere patriotică către toate 
sfaturile populare pentru realizarea 
sarcinilor de plan, efectuarea la 
timp și în bune condițiuni a tutu
ror lucrărilor agricole și executarea 
de lucrări de înfrumusețare și gos
podărire a orașelor și comunelor 
din regiune.

La data de 1 Mai s-a încheiat 
prima etapă a acestei întreceri cu 
rezultate deosebit de frumoase.
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Cantități sporite de 
porumb însilozat

Gospodăria agricolă de stat Alba 
Iulia, care posedă o îngrășătorie 
cu un număr sporit de bovine, a- 
cordă o atenție deosebită însilozării 
porumbului. Avînd pregătite în a- 
cest scop bazine cimentate, gospo
dăria a început recoltarea și, însilo- 
zarea porumbului la data de 
august.

Dispunînd de două tocători 
mare capacitate și de mijloacele 
transport necesare, gospodăria 
gricolă de stat Alba-Iulia, pînă 
25 august, a! recoltat și însilozat 
în faza de lapte și lapte-ceară 
peste 500 tone porumb, lucrările de 
recoltare continuînd cu o capacitate 
de însilozare de peste 60 tone pe zi.

La însilozarea porumbului se lu-. 
crează de zor și la gospodăria a- 
gricolă de stat din Galda de Jos. 
Ținînd seamă însă de cantitatea 
sporită de porumb ce trebuie să în- 
silozeze și de mijloacele de însilo
zare de care dispune, conducerea 
gospodăriei, îndrumată și sprijinita 
de organizația de partid și sindicat, 
trebuie să organizeze munca de re
coltare și însilozare pe două schim
buri, deoarece numai așa se poate 
asigura însilozarea porumbului în 
condițiuni optime, în faza de coa
cere lapte-ceară, cînd acesta are 
cele mai multe unități nutritive..

(Continuare în pag. 3-a)

Atigusi in orașul iiusiru
nizațiilor de masă, muncitori frun
tași. Mitingul este deschis de că
tre tovarășul Grigore Mureșan, 
președintele Sfatului popular ra
ional. Și, în fața impresionantu- 
tului număr de oameni ai muncii 
din întreprinderi, instituții, țărani 
co'ecfi iști, vorbește tovarășul Ion 
Mărginean, secretar al Comite
tului raional P.M.R. Alba.

Felicitînd oamenii. muncii din 
rai-nul nostru cu prilejul marii 
sărbători, tovarășul Ion Mărgi
nean scoate în evidență lup'ta 
partițiib'i pentru doborîrea dicta
turii jnilitaro-fasciste din țara 
noastră, ajutorul frățesc acordat 
nouă de Uniunea Sovietică, atît 
pe cîmpul victorioaselor bătălii 

. cît și în opera de construire a so
cialismului. In continuarea cuvîn- 
tului său, t v. Ion Mărginean re
liefează succ sele de seamă obți
nute de oamenii muncii din in
dustria și agricultura raionului 
nostru.

Mitingul luînd sfîrșit, pe tri
bună iau loc formații artistice, 
și cîntul izbînzilor se face auzit 
peste întregul craș.

>r
a eliberării a fost 
aceiași entuziasm 
și satele raionu-

Măreața zi ; 
sărbătorită cu 
și în cb-mune’e 
lui. Peste tot, la căminele cultu
rale au avut loc, cu acest prilej, 
conferințe și programe artistice.

In ziua de 20 august, Comitetul 
executiv al Sfatului popular regio
nal a analizat în ședință lărgită, 
rezultatele obținute în cea de-a doua 
etapă (1 Alai—23 August).

Obținînd cele mai bune rezultate 
în realizarea sarcinilor de plan, "în 
muncile agricole, executarea lu
crărilor de înfrumusețare și gos
podărire etc., Sfatul popular ra
ional Alba a fost clasat pe locul 
întîi în întrecere, decernîndu-i-se 
„Drapelul de raion fruntaș pe 
regiune în realizarea sarcinilor de 
plan".

la executarea arăturilor
In comuna Bărăbanț executarea, 

arăturilor adinei de vară se desfă
șoară cu forțe sporite. Cu ajutorul 
S.M.T.-ului și atelajele proprii, co
lectiviștii și întovărășită din satele 
comunei, îndrumați și sprijiniți de 
organizația de bază, au executat 
pînă la 25 august, pe terenul eli
berat de recoltă, arături adinei de 
vară în proporție de peste 90 la 
sută. Totodată, pentru o mai bună 
fertilizare a solului, au transportat 
în cimp importante cantități de gu
noi de grajd.

Un chioșc de legume 
și zarzavaturi la Haneș
Pentru a veni în sprijinul mun

citorilor din sectorul minier Haneș 
și a-și asigura un venit sigur și 
permanent, colectiviștii din Miceștl 
au înfibițat la Haneș un chioșc 
pentru desfacerea legumelor și zar
zavaturilor.

Asigurînd chioșcul du legume 
proaspete și de calitate, transportate 
cu camionul gospodăriei, colecti
viștii au vîndut în 4 zile la prețul 
oficial, peste 8.000 kg roșii, cartofi, 
ardei, vinete' și alte produse legu
micole, precum și aproape 1.000 
kg fructe.

♦ ♦

Pe teme urbanistice a-

Gase ca doua. fete | 
Sînt pe Platoul Romanilor ■— 
cîteva case a căror fațade, H 
lucrate fiecare în felul ei, 
ies din comun, avînd un ® 
aspect de-a dreptul neplăcut.

Cînd doi oameni fac un lucru g 
fără nici o unitate ®
este clar că fiecare țg
a gîndit... pe jumătate.
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Noutăți tehnico-știin|îfice

electrificată pe dis- 
Moscova—Irkuițk. Lu- 
a fost terminată în 
semestru al anului

sînge

Electrificarea 
Transsiberianului

Calea ferată transsiberiană 
a fost 
tanța 
crarea 
primul 
1960.

Fotografierea glasului
Stabilirea aptitudinilor u- 

nui cîntăreț se făcea pînă 
acum 
multe ori însă, chiar specia
liștii 
foarte bună nu puteau con
stata frecvența tonurilor înal
te. In ajutorul pedagogilor a 
venit electronica. Tehnicienii 
din Moscova au pus la punct 
un aparat care înregistrează 
și fotografiază vocea candi- 
daților. După o asemenea 
fotografie se poate decide 
cu certitudine dacă respec
tivul cîntăreț are sau nu o

„după • ureche". De

cu ureche muzicală

voce aptă pentru manifestări 
muzicale.

Transfuzie de 
animal

Un grup de chirurgi italieni 
au salvat o femeie otrăvită 
cu mercur, punînd, 
90 de minute, sistemul ei de 
circulație în legătură cu ace-' 
la al unei oi și intercalând 
în circuit un dispozitiv de 
filtrare a sîngelui. Este pri
ma dată cînd se încearcă 
transfuzia sîngelui de la a- 
nimal la om, experiență care 
a provocat pe vremuri grave 
accidente.

Cel mai mare lac 
artificial din lume...

...va fi creat în Rhodesia,, pe 
Zambezi, pentru a alimenta 
o uzină hidroelectrică. Su
prafața lui va atinge 5.000 
km.p., adică de nouă ori 
mai mare decît lacul Leman.

timp de

„SERA CU
Vizitînd Institutul agronomic „Ni- 

colae Bălcescu", ai surpriza să te 
pomenești într-o seră în care nu 
există nici un pic de pămînt. Aici 
roșiile, castraveții, ardeii și vine
tele cresc direct în apă.

Să' ne înțelegem, nu-i 
o apă ca toate apele, ci 
captată într-un bazin și 
îngrășăminte chimice.

Răsadurile sînt plantate în niște 
coșulețe suspendate pe niște arcade. 
Ele sînt pe jumătate cufundate în 
apa despre care am vorbit și în 
care se întind rădăcinile plantei ca 
să-și absoarbă hrana.

Intrînd, te-ai crede într-un loc de 
poveste. Te lămurește însă imediat 
despre

MIN UN 1“

Case cu mai multe etaje în largul mării
Specialiștii din Baku au început 

să lucreze la elaborarea proiecielcr 
unor case cu 9-11 etaje, care vor fi 
construite în largul Mării Caspice, 
la exploatarea petroliferă „Neftia- 
nîie Kamni".

In fiecare din aceste case vor 
putea locui concomitent pînă la 
1000 de petroliști.

Exploatarea „Neftianîie Kamni" 
este situată la o distanță de zeci 
de kilometri de țărm. Proiectanta 
vor trebui să țină seama în munca 
lor de faptul că în regiunea aces
tei exploatări cel puțin 80 de zile : 
pe an bal vînturi care ating inten-

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

sitaiea unui uragan. La construirea 
acestor case cu mai multe etaje se 
va aplica metoda de asamblare din 
structuri mari. Vor cunoaște aici o 
largă aplicare aluminiul, conductele 
din masă plastică și alte materiale 
ușoare.

Exploatarea petroliferă „Neftia
nîie Kamni" de pe Marea Caspică 
continuă să crească. Construcțiile 
industriale, cele două așezări mun
citorești, magazinele și instituțiile 
cultural-sociale sînt situate în pre
zent pe uriașa estacadă de oțel cu 
o lungime de 129 km.

O antenă de televiziune sudată
Uzinele „Klement Gottwa’d" din 

Vitkooice construiesc o antenă de 
televiziune în întregime Sudată 
înaltă de 180 m și avînd ferma ți
nui trunchi de con pînă la înălți
mea de 40 m, cu un diametru de 
3,5 m. Antena este destinată

stației de emisie din Bosmia 
centrală și va fi dotată cu o 
cabină cu 3 etaje așezată la vîrfl 
Un ascensor cu o greutate utilă de 
500 kg va fi insta’at la mijloc. 
Antena va fi fixată în beton și nu 
va fi susținută de cabluri.

-o-

ȘtiaM c â._ _
...Omsk era — în urma cu patru

zeci de ani — singurul craș din 
Siberia cu peste 100.000 de locui
tori, că astăzi sînt peste douăzeci 
asemenea orașe și că pînă la sfâr
șitul septenalului vor mai apărea 
încă douăsprezece?

...45.000 familii de mineri din 
R. F. Germană, Belgia, Luxemburg 
și Franța (țări aparținînd „comuni
tății cărbune-oțel") locuiesc în piv
nițe, vagoane de cale ferată scoase 
'din uz, adăposturi de beton din 
timpul războiului și că 118.000, de 
familii nu am apă curentă?

vorba de 
de o apă 
tratată cu

ce e vorba tov. Martin Katz,

inovatorul „serei cu minuni" la noi 
în țară. Așa afli de existența sere
lor „hidroponice" (care, în loc de 
pămînt, folosesc apă). Mai afli că 
Martin Katz, fost tipograf, a căpă
tat ideea acestor sere de la un pri
zonier sovietic în lagărul- de la 
Auschwitz. După salvarea lor din 
lagăr de către1 trupele sovietice e- 
liberatoare, Martin Katz, întors la 
Cluj, cu sănătatea zdruncinată, nu 
și-a maj reluat meseria. Așa. a în
ceput să studieze serios posibilită
țile punerii în aplicare a „hidropo- 
nicii". După ani lungi de strădanie, 
cu sprijinul partidului, el a realizat 
în țară trei sere, două la Cluj și 
una la București.

Biblioteci în taiga și tundră
tînărnl oraș din Taiga — 
din R.S.S.Ă Iakută, centrul 

în plină

In
Mirnîi
industriei de diamante 
dezvoltare — s-a deschis a 645-a 
bibliotecă publică.

înainte de revoluție, popoarele

din această regiune nordică înde
părtată erau analfabete, nu cunoș
teau nici cuvîntul „bibliotecă". In 
anul 1917, în Iakuția, care ocupă 
o suprafață de peste 3 milioane 
km.p. existau numai trei biblioteci 
orășenești. In prezent o bibliotecă 
revine la 500 de locuitori de la sate.

Prin U.R.S.S. orașul Leningrad. In foto: Prospektul Stacek.
--------------------♦♦--------------------

1800 desene pe oră
Contururile viitoarelor mașini se 

aștern cu linii sigure pe planșeta 
proiectantului. Desenele sînt gata, 
dar nu pot fi transmise imediat u- 
zinei, pentru traducerea în viață a 
noii mașini. Ele vor trebui mai în- 
tîi copiate pe calc și abia după a- 
ceea multiplicate la helicgraf.

Iată însă că toată această treabă 
se poate face și altfel. Proiectantul 
fixează desenul pe un vatț special 
al unui mic aparat și apoi apasă 
pe un buton. După cîteva minute 
desenul este multiplicat. Simplu și 
comod.!

Un asemenea aparat este creat 
și a fost verificat. Este vorba de 
aparatul electrografic de repro
ducere ERA-1, care poate multiplica 
desene sau orice alte documentații 
tehnice la scara dată, accelerînd 
de peste 200 ori procesul de mul
tiplicare. Acest aparat a fost creat 
de un colectiv al Institutului de 
cercetări științifice electrografice 
din Lituania, în colaborare cu bi
roul de proiectare condus de aca
demicianul A. N. Tupolev.

Productivitatea aparatului este de 
1800 de desene pe oră.

Folosirea cărților este gratuită. Vî- 
nătorii, pescarii, ciobanii turmelor 
de reni din tundră, care se găsesc 
departe de așezările populate, ca
pătă cărți prin cluburile speciale 
volante, care adeseori folosesc pen
tru acest scop elicopterele.

...savantul sovietic A. V. Stepa
nov a descoperit un procedeu care 
permite să se obțină prefabricate 
direct din metalul lichid, creînd 
astfel posibilitatea eliminării unor 
operațiuni complexe — cum sînt 
laminarea, forjarea, trefilarea — 
necesitate de prelucrare la cald a 
metalelor?

...în Uniunea Sovietică se con
struiește cel mai marc telescop-re- 
flector din lume, cu un diametru de 
6 metri, care va înlesni studierea 
nebuloaselor cxlragalactice, a siste
mului nostru solar și a zborurilor 
cosmice?

,.:un grup de ingineri și tehni
cieni sovietici au proiectat și con
struit o- macara uriașă a cărei înăl
țime atinge pe aceea a unui bloc 
cu 12 etaje și care poate ridica 
greutăți de 80 de tone?

...barajul de la Assuan (Republi
ca Arabă Unită), care se constru
iește cu ajutorul Uniunii Sovietice, pe 
baza unor proiecte alcătuite de in
gineri sovietici, va fi lung de 5 ki
lometri, avînd o grosime de 1 kilo
metru Ia bază și de 200 de metri 
la vîrf?

...cea mai coborîtă temperatură a 
Anului Geofizic Internațional a 
ÎQst de minus 87,4 grade și că ea 
a fost înregistrată la stațiunea so
vietică Vostok de pe continentul 
antarctic?

...dață pămîntul n-ar avea atmos
feră am vedea soarele pe un cer 
complet negru?

...Pămîntul se mișcă în jurul Soa
relui cu o viteză de 30 kilometri pe 
secundă (peste 100.000 km pe oră)?

...în pădurile tropicale din Suma
tra și Java trăiește o broască cu 
degete lungi, unite printr-o mem
brană, cu ajutorul căreia pcate zbu
ra din pom în pom?

La Așhabad, capitala R.S.S. Turc- 
mene, — o regiune bîntuită adese
ori de cutremure — s-a donstriut 
o clădire de cărămidă cu două eta
je „suspendată în aer". Clădirea 
este instalată pe o fundație anti
seismică. Pe o astfel de temelie 
casa nu stă, ci este suspendată dea
supra pămîrdu'ui asemenea unui 
pendul. In condițiile acestei funda
ții, numai punctul de suspensie su-
---------------- ♦♦î♦♦♦----------------

feră de pe urma oscilației seismice, 
în timp ce clădirea rămîne nemiș
cată.

Datorită fundamentului antiseis
mic, rigiditatea legăturii clădirii 
cu pămîntul este de 13.000 ori mai 
mică decît la o fundație obișnuită. 
De aceea tot de atitea ori' se micșo
rează intensitatea energiei undelor 
seismice transmise de la pămînt 
clădirii.

1 Sfaturi practice
S O supă limpede și gustoasă < 
) se obține punînd carnea la fiert S 
( în apă rece, spumînd-o bine și / 
J numai după aceea adăugîndu-i ( 
? zarzavatul. S
( Petele de rugină de pe rufe ? 
S se scot, frecîndu-le cu zeamă de J 
? lămîie amestecată cu sare. Pu- > 
J neți apoi rufele la soare și clă- c 
) tiți-le cu apă multă. S
< -k Ceaiul după întrebuințare, )
s se usucă și se păstrează într-o < 
) cutie. Cu esența lui veche, se cu- ) 
ț rață covoarele albite de praf. >
S A Mirosul de pește dispare, (

dacă se fr-acă tacîmtirile cu un > 
i rest de lămîie. Se limpezesc apoi ?
> cu apă rece. (
< ★ Dacă folosiți lămpile c\u pe- >
( trol, înfnuiați fitilurile noi într-o ? 
) esență puternică de oțet, iar cîn^î 
( sînt foarte bine îmbibate, uscali-leți) 
j învelițl-le cu hîrtie pînă la tntrebu-Sl 
? ințare; în felul acesta nu vor mai ) 
( face fum deloc. Puneți o bilă de ? 
\ naftalină în lampă; flacăra va fi ( 
? foarte albă și va lumina mai bine. > 
( -£• Petele de creion chimic dis- ?
; par dacă ținem locul pătat, cîtva ( 
? timp, în alcool sau spirt denatti- ) 
s rat, încălzit pe aburi. <
) Laptele dulce se poate păs- s
< tra timp de cîteva zi'e proaspăt S 
S — fără măcar să i se separe l 
? smlnttna — dacă se pune în el s 
( imediat ce a fost muls, cîteva ?
> frunze de hrean sălbatic. (
? -A- Dacă vă supără pantofii noi, >
î faceți un tampon de hîrtie, mu- ? 
) iați-l în puțină apă, presați-l pu- < 
( ternic în mîini. Trebuie să rămî- > 
s nă umed. Puneți-l apoi în pan- ? 
) tofi exact in locul care vă supă- s
< ră, apoi introduceți calapoadele. )
) I.ăsați așa, o oră, două, apoi in- ? 
( călțați fără grijă pantofii. )

R. P. Ungară

Străvechea cetate Siimeg cunoaște o viață nouă
Intr-unui din cele mai frumoase 

colțuri ale minunatei depresiuni 
trânsdanubiene, în mijlocul unei 
văi largi, se înalță deasupra unei 
stînci solitare ruinele vechii cetăți 
Siimeg. Căsuțele vechiului castel 
par risipite pe versanții muntelui 
în timp ce deasupra acoperișurilor 
roșii domină turnurile unei biserici 
construită în stil baroc.

Aici totul amintește despre tre
cutul acestui orășel, despre rivali
tățile dintre episcopi și seniorii ce
tății, despre lupta împotriva turci
lor, despre epopeea legendară a 
kuruților, despre timpurile cînd a- 
cest' oraș a fost centrul vieții cul
turale a provinciei. In vara anului 
1713, guvernanții de la Viena, te- 
mîndu-se de o nouă răscoală a ku
ruților, sub pretextul unor manevre 
militare au dat foc cetății. De a- 
tunci, această cetate cîndva minu
nată zăcea în ruine.

Pentru ca cetatea Siimeg să cu-

noască o viață nouă a trebuit să 
apară o lume nouă. Restaurarea 
porților cetății s-a început în 1954 
și de atunci lucrările continuă. Au 
fost reconstruite încăperile boltite 
ale turnului vechi și turnul de la 
porii, a fost restaurată încăperea 
luptătorilor cu bolțile și ușa ei în 
stil gotic.

Anul trecut, consiliul pentru pro
iecția naturii* a înconjurat muntele 
pe care se află cetatea, iar pe ver
sanții lui s-a amenajat un parc, 
s-au plantai puteți de brad. S-a 
terminat restaurarea unor părți din 
peretele cetății. Cetatea Siimeg 
recapătă tot mai mult aspectul ei 
inițial și cu timpul va deveni unul 
din locurile cele mai atractive pen
tru turiști. In curlnd în vechiul 
turn se va deschide un muzeu. Se 
prevede de asemenea construirea pe 
munte a unui hotel turistic,

Potrivit unei statistici e'aborate 
înainte de eliberarea Ungariei,

Siimeg era aproape singurul oraș 
din țară care nu s-a dezvoltat a- 
proape de loc în secolul trecut, via
ța se oprise parcă pe loc și orașul 
rămăsese la nivelul anului 1848.

Siimeg a cunoscut o viață nouă 
abia după eliberarea țării. In pre
zent orașul este unul din centrele 
industriale din provincie. In îm
prejurimile sale se găsesc mari 
mine de bazalt și exploatări de 
caolină care asigură dezvo'tarea 
continuă a orașului. Cuptoarele de 
var care prelucrează producția 'ză
cămintelor de calcar din Siimeg a- 
sigură nevoile celor mai depărtate 
regiuni ale țării; sînt bogate de a- 
semenea zăcămintele de bauxită și 
cărbune din apropierea orașului. 
Dezvoltarea agriculturii este asi
gurată de cooperativele agricole de 
producție care obțin rezultate fru
moase.

Orașul Siimeg păstrează nume
roase monumente ale trecutului, 
dar. industria lui în plină dezvol
tare, viața lui culturală îl înca
drează în ritmul impetuos al vieții 
de azi a întregii țări.

Cărțile rusești sînt mult cerute 
în numeroase țări ale lumii. In foto; 
Pregătiri în vederea expedierii 
Dicționarului limbii ruse în Canada 
și Belgia.



Concursul cultural sportiv al tineretului Insilozării porumbului-toată atenția!

Tineri în întrecere pe scenă...
Gătit pentru marea sărbătoare a 

■eliberării, duminică, 21 august, ora
șului nostru i s-a adăugat ca po
doabă sute de tineri veniți din toate 
colțurile raionului pentru a lua 
parte la concursul cultural-sportiv. 
Și, cu voia bună întipărită pe fețele 
tinerilor de zilele luminoase dărui
te lor de partid, concursul a înce
put, cîntec de slavă partidului, pa
triei, înălțînd corul Clubului „1 
Mai" Teiuș. „Părinte drag, partid 
iubit", Din inimă-ți cînt țara mea,, 
— au răsunat vocile unite ale har
nicii' r ceferiști.

Pe scenă a fost adusă apoi viața 
salului cu izbînzile, cîntecul și jo
cul zilelor de azi. Brigada artistică 
de agitație a căminului cultural din 
Galda de Jos a vestit tuturor cum 
că în satul lor, chiar în ziua con
cursului, se inaugurează gospodă
ria colectivă, iar brigada galtienilor 
a țesut în programul întitulat „Săr
bătoarea recoltei" cuvinte despre 
roade mari obținute pe terenurile 
întovărășirii.

Rînd pe rînd, pe scena Casei ra
ionale de cultură s-au perindat a- 
poi, într-o însuflețită întrecere, alte 
și aite formații. Brigada artistică 
de agitație a căminului cultural din 
Micești, în programul întitulat su
gestiv „Ieri și azi", a oglindit dru
mul de victorii străbătut de sătenii 
din satul lor. Cu chiot de bucurie 
pentru zilele pe care le trăiesc a 
■'apărut interpretînd „Haidăul" și 
„Invîrtita" echipa de dansuri a că

înainte de a apărea pe scenă. Discuții prietenești între tinerii 
participanți la concursul cultural sportiv.

(Urmare din pag. l-a)
noi, a metodelor avansate de 
muncă. Trebuie lichidată din ră
dăcini atitudinea ce se mai ma
nifestă în unele întreprinderi, ca 
„Gh. Doja" fabrica „Ardeleana" 
Alba Iulia etc., unde nu se acordă 
nici în prezent toată atenția an
trenării tineretului în întrecere, ri
dicării continue a calificării profe
sionale. Și aceasta cu atît mai mult 

■cu cît în aceste întreprinderi lu
crează un mare număr de tineri. 
De fapt lipsurile existente în 
■continua ridicare a calificării ti
neretului din unele întreprinderi din 
raion, a antrenării lui în întrece
rea socialistă se datoresc și faptului 
că nici comitetul raional U.T.M. și 
nici comitetul orășenesc U.T.M. nu 
acordă toată atenția acestor sarcini 
deosebit de importante.

Sarcini de mare răspundere revin 
organizațiilor U.T.M. din satele ra- 

rionului nostru. Toate forțele tine
rești, tot clanul, trebuie îndreptate 
spre sarcinile cele mai importante 
ale p rioadei actuale — terminarea 
procesului de transformare socialistă 
n agriculturii, dezvoltarea multila
terală și consolidarea economico- 
organzatorică a gospodăriilor colec
tive și .creșterea continuă a pro
ducției agricole vegetale și animale. 
Sub conducerea permanentă a or
ganizațiilor de partid, organizațiile 
U.T.M. din satele raionului trebuie 
să se ocupe cu toată grija de însu
șirea de către tineret a metodelor 
agrozootehnice înaintate, sădind’ în 
inima fiecărui tînăr dragostea pen
tru creșterea animalelor, pentru 

■păstrarea cu răspundere a avutului 
obștesc, pentru înfrumusețarea con
tinuă a satului, a gospodăriei co- 

minului cultural din Pețelca, iar 
ca un simbol al înfrățirii romînilor 
și maghiarilor din Căpud echipa de 
dansuri de aici a adus pe scenă 
frumusețea dansului popular ma
ghiar. O suită de dansuri populare 
au interpretat apoi tinerii din co
muna Benic, iar un reușit program 
de brigadă au desfășurat în fața 
spectatorilor cei mai tineri partici
pant la concurs, elevii clasei a 
Il-a din Vințul de Jos. .

Manifestîndu-și prin cîntec și joc 
bucuria zilelor fericite pe care le 
trăiesc, tinerii din raionul nostru 
și-au reînnoit în același timp legă- 
mîntul de a lupta cu și mai multă 
vigoare pentru victorii viitoare. Și, 
inimoșii tineri sînt convinși că sub 
conducerea partidului legămîntul le 
va înflori odată cu scumpa noastră 
patrie.,

„.Și po terenurile de sport
Concomitent cu disputa de pe 

scena Casei raionale de cultură, 
terenurile de sport din orașul nos
tru au cunoscut și ele animația în
trecerii. Și, cum a fost și firesc, pe 
primul loc s-au clasat sportivii cei 
mai bine pregătiți pentru concurs. 
La fotbal, jucînd în finală cu Au
rul Zlatna; fotbaliștii de la A.S.M. 
Alba-Iulia au dispus de zlătneni cu 
4-2, la volei băieți, cîștigători s.-au 
clasat, de asemenea, sportivii de la 
A.S.M. Alba-Iulia, iar la volei fete, 
primul loc a revenit sportivelor de 
la Asociația „23 August" Bărăbanț.

Cu cinste ia datorie — 
alături de întregul popor!

lective. Stimulînd inițiativa tinere
tului, organizațiile U.T.M. trebuie 
să aibă în centrul preocupărilor or
ganizarea Și îndrumarea permanentă 
a brigăzilor de muncă patriotică, 
mobilizarea pe această cale a în
tregului tineret la construcții so- 
cial-culturale, la diferite acțiuni de 
folos obștesc, la înfrumusețarea 
continuă a raionului.

Di-ectivele Congresului al IlI-lea 
al P.M.R. prevăd o continuă dez
voltare a învățămîntului' de toate 
gradele. In lumina acestei sarcini, 
organizațiile U.T.M. din școlile ra
ionului trebuie să acorde toată a- 
tenția sporirii contribuției lor la 
îmbunătățirea procesului de învăță- 
mînt, la legarea lui de practică, ast
fel ca prin școala muncii să dăm pa
triei tineret bine pregătit pentru 
viață. Trebuie depusă o muncă stă
ruitoare astfel ca fiecare utemist să Tie 
fruntaș la învățătură și în același 
timp un animator al întregului ti
neret pentru munca productivă, pen
tru o înaltă disciplină școlară.

Dezvoltarea continuă a conștiin
ței socialiste a tineretului are o 
importanță hotărîtoare pentru vii
torul societății noastre. Organiza
țiile U.T.M. trebuie să se ocupe cu 
țoală răspunderea de îmbunătățirea 
muncii ideologice și politico-educa
tive în rîndul tineretului, să contri
buie la dezvoltarea în rîndurile a- 
cestuia a atașamentului nețărmurit 
față de partid, față de cauza so
cialismului și comunismului, a dra
gostei înflăcărate față de patrie,

IN CLIȘEU : Fază a întrecerii la 
vclei-fete.

Fluierașii
O îmbinare din cele mai armo

nioase între albul costumelor, mo
tivele cusute cu. amici și roșul să
nătos al obrajilor. Acesta a fost 
tabloul oferit spectatorilor la con
cursul cultural-sportiv al tinere
tului, atunci cînd pe scenă au a- 
părut fluierașii. Și-apoi, tabloul 
inițial a fost și mai mult între
git atunci cînd din fluier au prins 
a se face auzite șirag de melodii.

Doinaf Minunata noastră doi
nă, a fost adusă de pe colnice pe 
scenă, cu neîntrecută măiestrie 
și de Tomuța Viorel și de Șerban 
'Moise și Buciuman Gheorghe. 
Și-apoi cînd fluierele celor trei 
s-au unit în melodii du cele ale 
întregului grup de fluierași din 
Feneș, au răsunat cu vigoare, 
Mocăneasca de pe Ampoi, invîr
tita de la Galați și cîte alte cîn- 
lece din bogata creație muzicală 
a poporului nostru. O învîrtită 
sacadată a interpretat Stanciu 
Adrian, cu Invîrtita de la Răcă- 
tău a cules aplauzele spectatori
lor Irimie Trifon iar „Zi bade cu 
fluiera", Invîrtita de la Zlatna și 
alte cîntece au fost și ele piese 
dintr-un bogat program dare le-a 
adus fluierașilor din Feneș satis
facția de a ocupa loc de frunte 
în întrecere.

Un tablou asemănător l-a ofe
ri' și apariția pe scenă a fluiera- 
șilor din Iniiri, căci, ca și fluie
rașii din Feneș, inurenii s-au do
vedit la fel de dibaci în mînuirea 
fluierului, la fel de iscusiți inter- 
I reți ai minunatului nostru cîntec 
popular.

față de popor, a sentimentelor no
bile ale internaționalismului prole
tar. întreaga activitate a orgniza- 
țiilor U.T..M. trebuie îndreptată 
spre formarea trăsăturilor politico
morale demne de omul nou; de con
structorul de nădejde al socialis
mului și comunismului.

îndeplinirea acestor mărețe sar
cini trasate de Congresul al IlI-lea 
al U.T.M. presupune că organiza
țiile U.T.M., sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, să-și îmbunătă
țească neîncetat munca de organi
zare și control a hotărîrilor, a con
ținutului educativ al adunărilor ge
nerale, de stimularea criticii și au
tocriticii, de ridicare pe o treaptă 
mai înaltă a muncii colective. O 
atenție deosebită trebuie acordată 
de organizațiile U.T.M. îmbunătă
țirii organizării învățămîntului po
litic, a.sigurlnd însușirea de către 
toți uțemiștii a învățăturii marxist- 
leniniste în strînsă legătură cu 
viața, a politicii partidului, a hotă
rîrilor partidului și guvernului, dez- 
voltînd permanent vigilența uterniș- 
tilor împotriva oricărei denaturări 
a învățăturii marxist-leniniste.

De asemenea, în fața organiza
țiilor U.T.M. trebuie să stea mereu 
sarcina creșterii rîndurilor lor cu 
cei mai buni și merituoși tineri 
muncitori, țărani muncitori, elevi 
și studenți, pregătind în același 
timp pe cei mai buni utemiști spre 
a deveni demni de înaltul titlu de 
membru de partid.

In întreaga lor activitate, organi
zațiile U.T.M. vor trebui îndrumate

(Urnaare din pag. l-a)

Ce așteaptă colectiviștii din Bucerdea?
îndrumată și sprijinită în slabă 

măsură de organizația de bază și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din comună, conducerea gospo
dăriei colective din Bucerdea Vi- 
noasă manifestă o delăsare de ne- 
permis în problema însilozării po
rumbului. Și faptul că pînă la 25 
august nu au fost încă săpate gro
pile de însilozare și nu s-au tran
sportat de la fabrică cărămizile 
pentru căptușirea gropilor, dovedeș
te pe deplin acest lucru.

Trebuie asigurat spațiul de depozitare
Față de plan, gospodăria colec

tivă din Cistei și-a mărit suprafața 
de porumb destinat pentru siloz cu 
încă 13 hectare. Apoi, prin însilo
zarea coleților de la cele 25 hecta
re sfeclă de zahăr și diferite res
turi de la grădină, gospodăria are 
toate condițiile să asigure de fle
care vacă furajată peste 11.000 kg 
siloz, așa după cum și-a luat an
gajamentul în întrecerea cu gospo
dăria colectivă din Cîlnic, raionul 
Sebeș.

Pentru însilozarea porumbului, 
colectiviștii și-au cumpărat o tocă
toare mecanică cu randament spo
rit și au început însilozarea porum
bului în faza de coacere lapte și 
lapte-ceară, ceea ce dă posibilitate

Pregătirile de însilozare trebuie grăbite
Gospodăria colectivă din Oiejdea, 

care și-a sporit simțitor numărul de 
vaci și oi, a prevăzut să însilozeze 
în acest an peste 1.000 tone de po
rumb siloz. In acest scop a însă- 
mînțat și întreținut în bune condi- 
țiiini 30 hectare cu porumb, s-au 
săpat în apropierea grajdului gro
pile necesare însilozării. Terenul 
unde s-au săpat gropile conținînd 
o cantitate mare de pietriș, face., ca 
gropile să se surpe, și să fie în. a- 
ceastă stare, de nefolosit. Dt; a- 
ceea, cimentarea lor se impune ca 
o necesitate de primă urgență. Gos

CONCLUZII
Constatările dovedesc că acolo 

unde organele de partid și de stat, 
inginerii și tehnicienii agricoli de 
la comune, se ocupă du răspundere 
de problema însilozării porumbului 
și a altor plante de nutreț sînt și 
rezultate.

Așa, sînt de exemplu, gospodă
riile colective din satele Micești, 
Țelna, Șard, Benic care au semănat 

c.u toată răspunderea de către or
ganizațiile de partid. Ele sînt da
toare să se preocupe zi de zi de ri
dicarea muncii organizațiilor U.T.M. 
la nivelul mărețelor sarcini trasate 
de partid.

Alături de întregul tineret al pa
triei noastre, tineretul din cuprinsul 
raionului pășește hotărît să îndepli
nească cu cinste sarcinile mari tra
sate de Congresul al IlI-lea al 
U.T.M. El privește cu încredere ne
strămutată perspectiva anilor ce 
vin, își mobilizează toate forțele 
spre a-și aduce o contribuție cît 
mai mare la lupta întregului popor 
pentru înfăptuirea mărețului pro
gram de înflorire a patriei noastre 
socialiste elaborat de partid.

O parte din scroafele de prăsită și tineretul perdn a G.A.C.-Cistei.

Ținînd seamă de starea de dez
voltare a porumbului, care zilele a- 
cestea va ajunge în faza optimă de 
recoltare, comitetul comunal de 
partid și sfatul popular comunal, 
trebuie să treacă de urgență la 
mobilizarea tuturor forțelor din 
gospodărie, pentru intensificarea la 
maximum a lucrărilor de construire 
a gropilor și însilozarea porumbu
lui, așa după cum s-a prevăzut în 
planul de producție.

acestora să-și asigure un siloz de 
calitate, cu o cantitate mare de uni
tăți nutritive.

Dacă ținem seama însă de can
titatea de porumb și alte plante ce 
urmează să însilozeze, vedem că 
spațiul de depozitare necesar în a- 
cest scop nu este asigurat decît în 
proporție de 50-la sută. De aceea, 
acum cînd treierișul a fost termi’ijat 
și gospodăria dispune de brațe de 
muncă suficiente, consiliul de con
ducere, îndrumat de organizația^ de 
bază, trebuie să-și îndrepte toate 
forțele la săpatul gropilor și cele
lalte lucrări privind însilozarea po
rumbului, spre a-și asigura o can
titate cit mai mare de nutreț însi- 
lozat.

podăria are toate condițiile să Iacă 
această lucrare deoarece are asi
gurat cimentul și dispune de zidari 
pricepwți, ca Szilagy Nicolac, Ka- 
dar Sigismund, Păcurar Candin, 
Șandru Aurel și alții. Cu sprijinul 
S.M.T.-ului trebuie adaptat de ir- 
gență dispozitivul de tăiat porumb 
la batoza cu care urmează să se 
facă însilozarea. Grăbind pregăti
rea gropilor și începînd însilozarea 
porumbului la data stabilită, colec
tiviștii din Oiejdea au toate condi
țiile să-și asigure cantități sporite 
de siloz de cea mai bună cialitate.

și au întreținut porumbul pentru 
siloz la fel ca pe cel pentru boabe, 
și și-au asigurat din vreme spațiul 
de depozitare necesar însilozării po
rumbului.

Nu aceeași situație este în uni
tățile agricole socialist-cooperatiste 
unde însilozarea porumbului a fost 
lăsată pe planul al doilea, cum sînt 
gospodăriile colective din Teiuș, 
Bucerdea Vinoasă, Cetea, Oiejdea, 
Șard, Berghin, Obreja și altele, 
care nu au asigurat spațiul de de
pozitare pentru însilozareaporumbu- 
lui decît în proporție de 40-60 la 
sută, ceea ce întîrzie recoltarea și 
însilozarea porumbului la timpul 
optim.

Față de această situație, este ne
cesar ca organizațiile de partid și 
comitetele executive de la comune, 
împreună cu organ"le tehnice agri- 
co'e să îndrume gospodăriile colec
tive să însilozeze întreaga supra
față de porumb planificată, să asi- 
g .re în timpul cel mai scurt spațiul 
n cesar depozitării silozului și să 
înceapă însilozarea porumbului la 
timpul optim, căci numai așa se 
pra'.e asigura o bază furajeră pu
ternică în vederea creșterii perrna- 
n nte a producției de lapte și carne.



ActuaIilă|i din țările socialiste Manifestări peste hotare în 
cinstea zilei de 23 August

U. R. S. S.

Locomotivă electrică-funicular cu comandă-program
La fabrica de finisare și țesăto- 

rie din orașul Șui, situat în Regiu
nea Ivanovo, ia 300 km nord-est 
de Moscova, a fost pusă în func
țiune o locomotivă electrică-funicu- 
lar cu comandă program, care este 
folosită ca mijloc de transport între 
secții.

Locomotiva electrică de joasă 
tensiune circulă pe monoșina sus
pendată în două clădiri învecinate 
și se poate opri automat în 50 de

Un turn-laborator meteorologic, 
avînd înălțimea de 313 metri, a fost 
construit în apropiere de Mosco
va. El reprezintă o țeavă de oțel 
cu diametrul de aproape 2,5 metri, 
alcătuită din 50 de segmente. La 
baza sa turnul seamănă cu un con 
și se sprijină pe un pilon trainic, 
care oferă construcției rezistența 
necesară. Șarturile de oțel îl sus
țin ferm și în felul acesta turnul 
rezistă chiar și la uragane.

Cu ajutorul unui ascensor care 
funcționează în interiorul turnului, 
în 3 minute se poate ajunge la 
înălțimea de 313 metri deasupra 
nămîntului. Aici se află ultima plat
formă pentru observații și labora
torul științific.

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

R. P. Chineză întreprinderile industriale în ajutorul agriculturii
In cadrul campaniei naționale de 

sprijinire a agriculturii o serie de. 
orașe ca Șanliai, Pekin, Dalnîi și 
altele își depășesc sarcinile de plan 
în ce privește producția de tractoa
re, motoare Diesel, cu abur și 
gaze, pompe, chimicale etc.

La sfîrșitul lunii iunie orașul 
Șanliai a livrat celorlalte regiuni 
ale țării de 7,5 ori mai multe ma
șini agricole și piese de rezervă 
decît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

In primul semestru al a.c. ora
șul Pekin a livrat peste 4.400 de 
motoare cu abur, cu gaze, și pom
pe de apă, precum și peste 30.000 
metri de conducte de apă.

Anul acesta, provincia Sîciuan 
din China de sud-vest, cunoscută 
ca grînar al Chinei, a livrat sate-

Pe malul Nistrului, la umbra u- 
nor copaci bătrini se înalță corpu
rile de clădiri a’e fabricii de con
fecții din Tiraspol — prima întreprin
dere de muncă comunistă din R.S.S. 
Moldovenească. La poarta fabricii 
se opresc tot mai des camioane și 
autobuze încărcate cu vizitatori, tot 
mai mare este teancul de scrisori 
de pe masa directorului fabricii. 
Această întreprindere, nu prea mare, 
atrage un mare număr de oameni 
de cele mai diverse profesiuni — 
savanti, economiști, scriitori.

Dar cel mai mare număr de vi
zitatori îl formează lucrătorii din 
industria confecțiilor. In secțiile 
spațioase, scăldate de soare ale 
fabricii din Tiraspol, au venit mun
citori din întreprinderile de con
fecții din Moscova, Erevan, Lvov, 
Brest. Toți aceștia doresd să în
vețe din experiența în muncă a 
colectivului fabricii din Tiraspol care, 
dintre întreprinderile similare. din 
țară, a realizat cel mai înalt nivel 
de producție de munditor pe schimb.

Succesul nu a fost obținut ușor. 
Âmlniindu-și de greutățile pe' care 
a fost nevoit să le biruie, membrii 
colectivului întreprinderii vorbesc 
cu recunoștință despre organizația 
de partid a fabricii, despre condu- 
cătorii-comuniști. Prima verigă că
reia i-a acordat principala atenție 
organizația de partid a fost lupta 
pentru economii. In fiecare an la 
fabrică nu ajungeau textilele pentru 
îndeplinirea planului. Se pierdeau 
sute de metri sub formă de tot 
felul de deșeuri și cupoane. In acele 
zile cabinetul secretarului comite
tului de-partid semăna cu un labo- 

puncte stabilite dinainte. Oprindu-se 
la „stații", locomotiva electrică, fără 
participarea omului, lasă încărcă
tura, ia alta și-și continuă apoi că
lătoria.

Locomotive electrice cu comandă- 
program vor fi întroduise în toate în
treprinderile textile din regiunea
Ivanovo. In prezent se organizează
producția în serie a acestor loco
motive.

Aparatele cu ajutorul cărora se 
efectuează observațiile meteorolo
gice sînt fixate în afara turnului 
pe niște drugi lungi. De la aparate 
pornesc cabluri prin care se trans
mit indicațiile la pupitrul unui la
borator situat pe pămînt.

Au și fost obținute informații im
portante cu privire la regimul stra
tului inferior al atmosferei.

Turnul a fost construit în apro
piere de prima centrală atomo-elec- 
trică din lume. S-a stabilit că a- 
ceastă centrală nu impurifică at
mosfera. Concluziile trase vor fi 
folosite la construirea de noi cen
trale atomoelectrice.

lor de peste cinci ori mai multe 
conducte de apă decît anul trecut.

Uzina de tractoare de la Loian, 
provincia Henan, prima întreprin
dere modernă de acest fel din Chi
na, a depășit planul de producție 
pe primul semestru.

Fabricile de produse chimice din 
provincia Șandun au livrat anul 
acesta 160.000 tone de îngrășămin
te chimice — de cinci ori mai mult 
decît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut, iar cele din provin
cia Gansu, China de nord-vest, 
și-au depășit sarcinile de plan cu 
242 la sută.

Irt prezent muncitorii din între
prinderile industriale desfășoară în'- 
trecerea pentru o producție sporită 
și de calitate superioară de mașini 
și alte utilaje agricole'.

M EMBRICM DE
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rator tehnic sau cu un birou de 
proiectări. Pină noaptea tîrziu ră- 
mîneau aici trasatorii, inginerii, 
croitorii, tehnicienii. înarmați cu 
tot felul de materiale și șabloane 
oamenii făceau diferite propuneri, 
discutau cu pasiune și adesea se 
despărțeau supărați între ei și ne
mulțumiți unii 'de alții.

Dar aceste nopți nedormite nu 
s-au pierdut în zadar. Oamenii 
au căutat și au elaborat în comun 
în toate detaliile cele mai bune 
metode de croit țesăturile. S-a pus 
pentru totdeauna capăt deșeurilor 
și cupoanelor. De sub foarfecele 
croitorilor cădeau doar fîșii subțiri 
de țesătură de lățimea unui șiret.

Vestea despre noua metodă de 
croit — fără resturi — a făcut o- 
cotul tuturor întreprinderilor de. con
fecții din țară. Fabrica primea zeci 
șl sute de scrisori. Cei din Tiraspol 
își împărtășeau bucuroși experiența, 
însoțindu-și explicațiile cu date e- 
conomice. In primul an de muncă 
după noua metodă, întreprinderea 
a economisit 153.000 metri țesături 
și a realizat o economie de peste 
2.000.000 ruble. Dar oamenii nu au 
bătut pasul pe loc, nu s-au declarat 
mulțumiți cu cele realizate. In 1959 
economiștii fabricii au însdris în 
registrele lor de contabilitate o e- 
conomie de 20.000.000 ruble.

In prezent stă ascunsă în fundul 
sertarelor stampila cu inscripția: 
„Categoria IlI-a". De pe conveierele 
fabricii se scoate o producție din care

R. P. Polonă

Prima lampă atomică de 
construcție poloneză

Un colectiv de tineri cercetători 
de la laboratorul de electronică nu
cleară al Institutului de cercetări 
nucleare din Varșovia ’ a realizat de 
curînd prima lampă atomică de 
construcție poloneză.

Elementul de bază al acestei 
lămpi îl constituie un mia ba
lon de sticlă care conține gazul 
radioactiv Kripton-85. Radiațiile a- 
cestui gaz produc luminiscența unui 
luminofor care acoperă peretele in
terior al lămpii. Lumina becului a- 
tomic este vizibilă de la o distanță 
de 200 metri, dar ea poate fi am
plificată printr-un sistem de lentile. 
Noua lampă va lumina cu intensi
tate neschimbată aproximativ zece 
ani, adică exact cît durează peri
oada de înjumătățire a Kriptonu- 
lui-85.

Deși prin slaba lor intensitate lu
minoasă becurile atomice nu cons
tituie o concurență pentru cele o- 
bișnuite cu incandescență sau lu- 
miniscență, totuși ele au o serie de 
însușiri pozitive care permit aplica
rea lor la semnalizarea luminoasă 
în condițiile în care sursele lumi
noase obișnuite sînt periculoase sau 
greu de instalat. Astfel, lămpile a- 
tomice vor fi larg aplicate în sem
nalizarea rutieră și feroviară, la 
geamandurile maritime și fluviale, 
ca semnale luminoase pe vehiculele 
terestre, maritime și aeriene, în 
mine, magaziile de materiale infla
mabile și explosive, în sălile de 
spectacole etc. Domeniul de apli
cații ale acestor surse luminoase 
va crește odată cu sporirea inten
sității lor luminoase.

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

R. S. Cehoslovacă 

Un nou tip de 
autocamion

Uzina „Tatra" din Banovce pe 
Bebravou din Slovacia a produs 
noul tip de autocamion „Tatra — 
141 — etalon". Forța de tracțiune 
a motorului noului camion este de 
100 de tone. Autocamionul Consumă 
o cantitate mai mică de Carburant 
și dezvoltă o viteză medie mai 
mare decît tipurile existente. In pre
zent noul tip de camion este supus 
rodajului.

98 la sută este de calitatea I. Mi
nisterul Comerțului al R.S.S. Mol
dovenești a dat dispoziție tuturor 
bazelor și magazinelor republicii să 
recepționeze confecțiile livrate de 
fabrica din Tiraspol fără a le mat 
controla calitatea. întreprinderea 
garantează calitatea superioară a 
producției sale și este gata în orice 
moment să-și asume răspunderea 
chiar față de cel mai exigent cum
părător.

Comitetul, de partid al întreprin
derii întreține o strînsă legătură cu 
producția. 'Toți membrii comitetului 
sînt la curent cu toate problemele 
întreprinderii, se află în relații de 
deplină sinceritate și cordialitate cu 
toți oamenii.

A ajunge pînă la sufletul fiecărui 
om, a-i cunoaște nevoile și aspira
țiile sale — așa văd comuniștii fa
bricii înalta lor menire: întreaga 
muncă, politică de masă se desfă
șoară aici în secții. In oridp moment 
liber muncitorii se adună în jurul 
agitatorilor, ascultă atenți cuvîntul 
acestora.

Biroul de partid îndrumează pe. 
agitatori să-și desfășoare în așa fel 
activitatea lor propagandistică in
cit aceasta să fie combativă, con
cretă, legată de sarcinile practice 
ale construcției comuniste. Acestui 
țel îi ese subordonată și agitația vi
zuală.

La intrarea în secție se poate 
vedea un uriaș panou cu urmă
toarea inscripție: „Tovarășii Un

MOSCOVA (Agerpres). — La 
Moscova, Leningrad, Kiev și în 
alte orașe ale Uniunii Sovietice au 
avut loc adunări și reuniuni festive 
consacrate celei de-a 16-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist.

La adunarea festi ă din Kiev _au 
participat fruntași ai vieții publice 
din capitala Ucrainei. Poetul Ni
kolai țipenie și Vasili Preadko-, șe
ful unei brigăzi de muncă comunistă 
de la Uzina constructoare de tna- 
șini-unelte, au rostit cuvîntări în 
care au salutat pe oamenii muncii 
din R.P. Romînă.

La Chișinău a avut loc o reuniune 
consacrată prieteniei romîno-sovie- 
tice. Participanții la reuniune au 
adresat o telegramă de salut 
A.R.L.U.S.-ului.

La Leningrad, Riga și în alte 
orașe ale Uniunii Sovietice con
tinuă festivalurile fi'melor romînești. 
Pe ecranele cinematografelor, sînt 
prezentate filmele romînești „Nu
fărul roșu", „Citadela sfărîmată", 
„Alarmă în munți" și altele.

★
BUDAPESTA. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Cu prilejul celei 
de-a 16-a aniversări a eliberării pa
triei noastre, la Budapesta s-a des
chis, sub auspiciile Institutului un
gar pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, expoziția cărții rorpî- 
nești.

★
TIRANA (Agerpres). — A.T.A. 

transmite: Cu prilejul celei de-a 
16-a anjversări a eliberării Romî-

-----------

Lacul ehî pe regiune
La sfîrșitul primului semestru al 

anului în’ curs, cu ocazia analizei 
muncii constructorilor din cadrul 
T.R.C.H., muncitorii și tehnicienii 
Șantierului 5 din Alba-Iulia s-au 
prezentat cu realizări deosebite în 
muncă.

Apreciindu-le rezultatele excepțio
nale, ca reducerea prețului de cost 
cu 5,4 ’la șută, creșterea producti
vității muncii cu 14 la sută și rea
lizarea de importante economii, 
constructorii din Alba-Iulia' au ÎQst 
clasați pe locul doi pe regiune1. .

Un’ aport important la obținerea 
acestor ’ realizări l-au adus fierprii 
betoniști din echipa condusă de. tov.

procent de reducere a prețului de 
cost al producției fabricii 'echiva
lează în decursul, septenalului cu 
10.000.000 ruble. Din această sumă 
se pot construi un club, o Casă cu 
98 de apartamente, o sală de sport, 
o grădiniță de copii și o creșă. Să 
îndeplinim septenalul în cinci ani".

Oamenii se pregătesc să întîmpine 
demn ziua de mîine — comunis
mul. Ei se ajută unii pe alții să-și 
educe copiii, să-și repare dasele, la 
caz de nevoie stau la căpătîiul unui 
tovarăș bolnav. Omul care a venit 
la bibliotecă să ia o carte nu mai 
este urmărit de ochiul zelos al bi
bliotecarului, iar casierul Care a a- 
dus salariile pentru toți membrii 
secției, se întoarce liniștit în biroul 
său. Oamenii semnează pe statul de 
salarii și-și scot din pachetul de 
bancnote suma care li se Cuvine. 
Organizația de partid educă cu 
grijă și dragoste aceste mlădițe 
ale moralei comuniste. In slujba a- 
cestei cauze mari sînt puse toate 
mijloacele muncii ideologice: învă
țământul politic, conferințele, refe
ratele, întîlnirile cu bolșevicii bă- 
trîni, cu oamenii de știință, cu 
scriitorii.

Din toate colțurile țării sovietice 
se primesc știri despre faptele glo
rioase în muncă ale oamenilor so
vietici, însuflețiți de hotărîrile Ple
narei din iulie a C.C. al P.C.U.S. 
Apar mereu noi brigăzi, secții și 
întreprinderi ale muncii comuniste. 
Sfărîmînd normele de producție în
vechite, pășesc ferm înainte în fron
tul victorios general șl lucrătorii 
fabricii de confecții din. Tiraspol. 

niei studiourile cinematografice 
„Albania Nouă", în colaborare cu 
Comitetul albanez pentru relații 
culturale cu străinătatea, au orga
nizat în seara zilei de 21 august 
prezentarea filmului „Valurile Du
nării".

★
PRAGA — Corespondentul A- 

gerpres transmite: In cinstea săr
bătoririi a 16 ani de la eliberarea 
Romîniei, în Republica Socialistă 
Cehoslovacă au avut loc numeroa
se manifestări de prietenie.

La 20 august în localitatea Lu- 
hacovice s-a deschis „Săptămîna 
romînească": în localitățile Kijov, 
Piestany, Bratislava, Zvolen și 
Brno an avut loc depuneri de co
roane la cimitirele ostașilor romîni 
căzitți pentru eliberarea Cehoslo
vaciei. Aii asistat numeroase dele
gații ale organelor de partid și de 
stat din R. S. Cehoslovacă, ofițeri 
superiori ai armatei cehoslovace, 
precum și reprezentanți ai Amba
sadei R.P.R. din Praga.

Atît în capitala R. S. Cehoslovace 
cît și la Bratislava s-au organizat 
gale de filme romînești. De aseme
nea în cadrul „Săptămînii romî- 
nești" posturile de radio Praga și 
Bratislava au programat între 21 și 
28 august numeroase emisiuni Lite
rare, concerte de muzică simfonică, 
populară și ușoară, montaje radio
fonice, conferințe despre politica de 
pace a R. P. Romîne și despre suc
cesele economice din ultimii ani.

Benghea Ștefan, brigada de dul
gheri a tovarășului Beer Iosif, pre
cum și brigăzile de electricieni, in
stalatori sanitari și zidari.

Ing. Gîrboveanu Napoleon 
șef șantier

Recondiționăm de piese
Colectivul de muncitori al Auu • 

bazei de transporturi auto (Jin .^». ■ 
ba-Iulia și-a propus ca în cinste 
măreței zile a eliberării patriei să 
realizeze cît mai mari economii prin 
recondiționări de piese.

La bilanțul făcut zilele trecute pe 
perioada 1-20 august, rezultatele 
obținute au fost mai mult decît îm
bucurătoare. Peste 2.900 lei atj e- 
conomisit prin recondiționări de 
piese muncitorii Oancea Gheorghe,. 
Jibotean Gheorghe II, Oancea loan, 
Rusii Nicolae din echipa de revizii 
și aproape 1.600 lei fierarii Oancea 
Romulus și Popa Gheorghe. Eco
nomii importante au mai realizat 
de asemenea și celelalte 3 echipe, de 
revizii, precum și tapițerii, electri
cienii, tîmplarii, strungarii și sudoșii.

Totalul economiilor realizate în 
această perioadă se ridică la suma 
de 16.826 lei.

Ing. BESOIU SIMION 
conducător tehnic.

Necazul gălățenilor
In urmă cu doi ani, țăranii mun

citori din satul Galați au votat în 
adunare populară, ca prin contribu
ție voluntară să construiască un dig 
pe malul văii Galați, pentru a evi
ta inundarea Școlii de 7 ani, tere
nul experimental al acesteia, pre
cum și alte gospodării din jur.

Dar, cu tot ajutorul real pe care 
l-ar fi adus gălățenilor, digul n-a 
fost construit și nici în prezent nu 
se construiește. Cauza?

Răspuns acestei întrebări, cre
dem,. Că cei mai indicați ar fi să-l 
dea tovarășii din cadrul .serviciului 
de sistematizare și arhitectură al 
Sfatului popular raional Alba. De 
ce? Pentru că în decurs de aproa
pe doi ani de zile, respectiva sec
ție n-a luat măsurile necesare pen
tru întocmirea devizului.

Pe bună dreptate țăranii munci
tori din Galați se întreabă acum: 
cîți ani îi trebuie oare serviciului 
în cauză pentru întocmirea acestui 
deviz... zec|e?

TOMUȚA VIOREL
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