
bielă, cu ajutorul căruia se realizează în-

mai activi deputați de pe raza comunei.

Să dezvoltăm continuu succesele 
In întrecerea socialistă!

raion, oamenii muncii 
și agricultură desfă- 

o însuflețită 
suc- 
Sub

In întregul 
din .industrie 
șoară în aceste zile 
muncă pentru a dobîndi noi 
cese în întrecerea socialistă, 
conducerea organizațiilor de partid, 
ei luptă cu forțe sporite pentru con
tinua sporire a producției și pro
ductivității muncii, pentru reduce
rea pre.ului de cost și îmbunătăți
rea calității produselor, înfăptuind 
astfel cu succes mărețele sarcini 
trasate de Congresul al 111-lea al 
partidului.

Bilanțul rodnic încheiat de co
lectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni la capătul primului se
mestru, oglindește cu putere entu
ziasmul oamenilor și constituie in 
același timp o dovadă în plus a po
sibilităților de dezvoltare continuă 
a rezultatelor in întrecere. Și peste 
toi,, aicolo unde întrecerea socialis
tă este bine organizată, unde orga
nele sindicale cu ajutorul organi
zațiilor de bază se preocupă de per
manentizarea ei, de urmărirea în
deplinirii >angaj>aimente(or!, Rezulta
tele sînt importante. La Exploatarea 
minieră „Gh. Doja", de pildă, co
mitetul sindical acordă o deosebită 
atenție întrecerii socialiste. După 
apariția Directivelor C. C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii, ele au fost 
prelucrate în toate grupele sindi
cale, iar angajamentele luate în 
întrecere au fost concretizate pe 
fiecare om.' Pentru a găsi cele mai 
bune condiții de extindere a între
cerii pe profesii, comitetul sindical 
a organizat un colectiv care s-a 
deplasat în fiecare sector, studiind 
ce anume măsuri se impun a se 
lua. După aplicarea experimentală 
a întrecerii pe profesii la Valea 
Dosului, s-a trecut la extinderea 
acesteia în toate sectoarele, astfel 
că în prezent 60 la sută din mun
citori sînt antrenați în întrecere pe 
profesii. Faptul că aici întrecerea 
socialistă e bine organizată și se 
urmărește concret rezultatul, e 
concretizat în fapte, in fiecare lu
nă, aici, sarcinile de plan au fost 
depășite cu 30-40 la sută. De ase
menea, tot la sectoarele acestei în
treprinderi s-a introdus și se apli
că de tot mai mulți tineri inițiati
va minerilor de la Teliuc. — „Nici 
un vagonet de minereu rebutat".

O mare atenție se acordă organi
zării și desfășurării întrecerii so
cialiste și la Uzinele Metalo-Chi- 
mice Zlatna, Depoul C.F.R. 
întreprinderea „Horia", etc. 
poul C.F.R. Teiuș întrecerea 
obiective principale lupta 
reducerea consumului specific 
combustibil și efectuarea reparații-

Antrenate în întrecerea socialis
tă, cele 3 ture de la revizia de va
goane C.F.R. Teiuș obțin rezultate 
remarcabile în muncă. Pe primele 
două decade ale lunii iulie, bună
oară, planul unității a fost îndepli
nit în proporție de 101,75 
iar productivitatea muncii 
cut cu 2 la sută.

Pe această perioadă de 
mai bune rezultate au fost
de tura tovarășului Crișan Octa
vian, care și-a realizat sarcinile de 
plan în proporție 
Printre fruntașii 
trecere sînt Fuga 
Gheorghe, Dobrată 
Anton și alții.

In plus, 
depus în 
stăruitoare 
expedierea 
hunedorene,
prezent o cantitate de peste 8.000 
kilograme..

la sută, 
a cres-

timp cele 
obținute

ur-
Și

as-

lor de calitate. De la începutul a- 
nului aici s-au economisit peste 
1600 tone combustibil.

In general luate, majoritatea co
lectivelor de muncă și-au în
deplinit angajamentele în întrecere, 
multe depășindu-și-le chiar. Totuși, 
trebuie arătat că în unele întreprin
deri există încă destule defecțiuni 
în organizarea întrecerii socialiste, 
angajamentele nu sînt mobiliza
toare, iar ca urmare a slabei 
măriri, întrecerea devine pur 
simplu formală. Și asemenea
pecte pot fi găsite la Autobaza de 
transporturi auto din Ațba-Iulia, 
unde consfătuirile de producție nu 
se țin regulat, în întrecere se iau 
angajamente formale și în multe 
cazuri se poate spune că nici nu e- 
xistă întrecere. Deși comitetul sin
dical de aici a fost criticat pentru 
asemenea lipsuri, el continuă să 
se complacă în starea de fapt. De 
această lipsă se face vinovată și 
conducerea organizației de bază. O 
serie de deficiențe se mai fac sim
țite și în ce privește desfășurarea 
întrecerii socialiste la cooperativa 
„Mureșul", fabrica „Ardeleana" din 
Alba Iulia, la sectorul ceramic 
1.1. L. „Horia" din Sîntimbru, 
Atît la sectorul ceramic cit și 
fabrica 
nu 
și 
pe 
de

de 111 la sută, 
unității în în- 
Ștefan, Stoica 
Traian, Repede

la această unitate s-a 
cursul anului o muncă 
și pentru colectarea și 

fontei vechi oțelăriilor 
expediindu-se pînă în

Teiuș, 
La De- 
are ca 
pentru 

de

al 
etc.

la 
„Ardeleana" angajamentele 

reflectă posibilitățile, sînt mici 
nemobilizatoare, nu sînt 
obiectivele centrale ale 
aici.

Am intrat în cel de-al 
trimestru. In fiecare întreprindere 
colectivele de muncă au luate în 
întrecere o serie de angajamente 
concrete pentru întregul an. 
pectarea acestor angajamente 
sensul îndeplinirii și depășirii lor 
este o chestiune de onoare pentru 
fiecare colectiv, lată de ce se im
pune ca organele sindicale din în
treprinderi, cu sprijinul organiza
țiilor de partid, să treacă de înda
tă să organizeze mai temeinic în
trecerea socialistă, să o concreti
zeze prin îndrumarea colectivelor 
de muncă, ca ele să-și ia angaja
mente reale, care să reflecte nu nu
mai condițiile, ci și marile rezerve 
interne ce se găsesc în fiecare loc 
de muncă. In mod deosebit, secere 
să se facă o mai mare publicitate 
în jurul întrecerii, să se popularize
ze fruntașii și metodele lor. In cen
trul întregii activități să stea în 
permanență lupta pentru reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea 
calității produselor — ca două sar
cini de nedespărțit. Organizată te
meinic întrecerea, desfășurînd-o cu 
avînt continuu, ne aducem întreaga 
contribuție la înfăptuirea mărețelor 
obilective ale planului de șase ani.

axate 
muncii

Res-
în

Ar Un colectiv de muncitori de la Depoul C.F.R. Teiuș, compus din 
tov. Rancea Simion, Muntean Petru și Simion Ioan, a terminat de 
curînd o nouă inovație. Este vorba de un dispozitiv pentru strungirea 
cuzineților motori direct în 
semnate economii.

★ Denesy Rezsd, deputat în circumscripția electorală Nr. 6 Vințul
de Jos, este unul dintre cei ................ .. '
împreună cu cetățenii mobilizați de el, a curățat canalul ce trece prin 
centrul satului, a dat un prețios sprijin la amenajarea ariilor, ajută 
sfatul în toate acțiunile întreprinse.

★ Colectiviștii Bozdoc loan, Banu Constantin și Dobîrtă Nicolae 
din G.A.C. Teiuș au muls pînă la 25 iulie de la oile mulgătoare în
grijite de ei, 42 litri lapte de la fiecare oaie. Prin o bună îngrijire a 
oilor, ciobanii gospodăriei colective din Teiuș sînt 
an să obțină o producție record de peste 60 litri 
fiecare oaie mulgătoare.

Ar Comuniștii Voica Partenie și Boancă Cornel, 
stația C.F.R. Coșlariu, dau dovadă de multă conștiinciozitate în mun
că. Primul a redus procesul tehnologic cu 10 minute la compunerea 
fiecărui tren, iar al doilea cu 5 minute la descompunerea fiecărui tren.

hotărîți ca în acest 
lapte marfă de la

șefi de manevră la

de 
obți- 
lunii

SOCCESE IM
Colectivul secției ttoplărie 

la Iprodcoop din Alba-Iulia a 
nut în primele 2 decade ale
iulie succese deosebite în, întrecerea 
socialistă. Desfășurînd o muncă 
susținută pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, colecti
vul de muncă de aici acordă toată 
atenția calității lucrărilor.

Pînă în prezent, pe primul loc

ÎNTRECERE
se situează echipa comunistului 
Roșea Florian, care la executarea 
de utilaje comerciale pentru secto
rul cooperatist și-a depășit sarcini
le de plan cu 4 la sută, urmată 
fiind de echipa tovarășului Dadeș 
Victor, care la producția bucătării 
tip „Alba-Iulia“ pe primele 20 zile 
a obținut o depășire de 2 la sută.

Avans 5 k<j grîu Ia zi-muncă
Odată cu terminarea secerișului, 

colectiviștii din Șeușa- au intensifi
cat căratul snopilor la arie și acum 
dau zor pentru a termina într-un 
timp cît mai scurt și treierișul. 
Totodată ei nu neglijează nici ce-

3
Un grup de muncitori fruntași de la sectorul poligrafic al I. I. L. 

„Horia" Alba Iulia

Primii la predarea griului contracfaf 
și pentru muncile S. M. T.

Din grîul recoltat colectiviștii au 
predat la baza de recepție 88.191 
kg, situîndu-se astfel primii pe 
raion la predarea către stat a griu
lui contractat și pentru muncile 
S. M. T.

Paralel cu treierișul, colectiviștii 
din Oiejdea grăbesc executarea a- 
răturilor de vară și recoltatul tutu
nului, cultivat pe o suprafață de 
20 ha, care va aduce gospodăriei 
un cîștig frumos.

Munca harnică a colectiviștilor 
din Oiejdea este răsplătită cu rod 
bogat. De pe suprafața cultivată cu 
grîu, recoltată cu combina, colecti
viștii au obținut o producție medie 
de 2.400 kg la hectar, iar la grîul 
Ponca din lotul semincer, cultivat 
pe o suprafață de 21 hectare, pro
ducția a fost 2.650 kg la hectar, a- 
vînd ,o greutate hectolitrică de 
81,9 kg. frumos.

SPoftiți cfjeia noului apartament!
Omul ce mă însoțea avea parcă! 

de-a dreptul cumpărată scump și / 
răbdarea. Nici nu-ți oferea prilejul 
să-l întrebi de ce e grăbit. Mereu 
mă invita la... vino mai repede.

L-am însoțit, așa cum cerea, 
spre centrul Zlatnei, într-acolo 
unde din nimic a răsărit noul cvar
tal de locuințe muncitorești. Prive
liștea te impresionează! Și adaugi ■ 
atunci acesteia, nu fără motiv, noile 
hale ale uzinei, coșurile înalte ce 
stau gata oricînd să spintece norii. 
Asemui ce-ți văd ochii cu marile o- 
rașe unde neonul a cucerit defini
tiv noaptea. Da! Aceasta e noua 
priveliște a Zlatnei și spre acest 
tînăr început mă purta omul. Și nu 
fără motiv. Cu o seară mai tîrziu 
Andronic Iancu avfea să primească 
și el cheia unui apartament.

★
De mai bine de două zile, aici, la 

blocul A se definitivează recepția

noilor apartamente. S-a început 
chiar în acea zi de sfîrșit de săptă- 
mînă repartizarea locuințelor. Pri
vesc aici în noi chipuri luminate. 
E și omul ce mă grăbise atîta. Se 
trece de la etaj la etaj. Blocul a- 
cesta numără 32 de apartamente — 
vorba noului locatar, mecanicul Peș- 
tișan Mircea — cum scrie la carte.

HR ® mr^ Rl £ E
Am intrat mînat parcă de o curio
zitate firească într-unul din apar
tamentele etajului 2. Emoția omu
lui ce am în față e mare. 
Atunci cînd secretara comitetului 
comunal de partid, tovarășa Mailat 
Maria, i-a strîns mîna felicitîndu-1, 
emoția i-a fost de nedescris. N-a 
fost chip să mai scoată decît cîteva 
cuvinte scurte izvorîte din senti
mentul puternic al recunoștinței.

— Mulțumesc din inimă partidului.

Și cuvintele acestea se repetă de 
fiecare dată cînd noul locatar este 
invitat să-și primească cheia, să 
facă primii pași prin camerele spa
țioase, în baia elegantă sau în 
bucătărie. Se fac aici, în febrilita
tea aceasta, planuri. Vara terasa va 
oferi un minunat loc de odihnă, iar 
în caz de oaspeți... soneria va da 
gazdei de știre că i-au sosit musa
firi. Sînt planurile noilor locatari, 
ale minerilor Vaș Nicolae, Brădean 
Candin și alți ca ei.

★
32 de familii de muncitori, ingi

neri și funcționari din cadrul În
treprinderii „Gh. Doja" s-au mutat 
zilele acestea în noile apartamente. 
Altele se vor muta în curînd. Lo
catarilor din blocul A li se vor a- 
dăuga cei ce vor primi cheile blo
cului B. Confortul e același, iar 
mulțumirea și recunoștința oameni
lor de asemenea. N. S,

lelalte 'lucrări de sezon, cum sînt 
lucrările la grădina de legume, e- 
xecutarea arăturilor adînci de vară 
etc.

Zilele aceastea, colectiviștii din 
Șeușa, după ce mai întîi au transpor
tat la baza de recepție grîul contrac
tat și cel cuvenit statului pentru 
muncile S.M.T., au repartizat ca 
avans de 40 la sută 5 kg grîu la 
zi-muncă. Colectivistul Bela Nico
lae, de pildă, pentru cele 191 zile- 
muncă efectuate pînă la 15 iulie a 
primit numai ca avans 955 kg 
grîu. Cantități asemănătoare au 
primit și colectiviștii Oarga Ion, 
Ceuca Nicolae, Hațegan Benedic și 
alții.

o-

♦♦
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Ar De cîteva zile în localul ma
gazinului alimentar Nr. 1 al 
O.C.L. Comerț mixt — Alba lu- 
lia au început lucrările pentru a- 
menajarea unui magazin cu au- 
todeservire. Magazinul 
a fi terminat în cinstea 
23 August.

Ar Pentru a veni în 
celor ce doresc să-și petreacă du
minica la stațiunea balneo-clima- 
terică Geoagiu, Autobaza I.R.T.A. 
Alba Iulia a pus în circulație un 
autobuz pentru călători, cu ple
carea din Alba Iulia duminica la 
ora 6 și sosirea seara la ora 20.

★ Intre 27-30 iulie, la cinema
tograful „Victoria" din Alba Ju
lia rulează filmul romînesc „Se
tea*1 (ecran lat), după romantd 
lui Titus Popovici, în regia lui 
Mircea Drăgan.

Pentru asigurarea bazei furajere

900 tone mazăre
Paralel cu lucrările de recoltare 

a cerealelor păioase, colectivul de 
muncă al gospodăriei agricole de 
stat „Alba Iulia" acordă tot inte
resul asigurării bazei furajere.

Brigada din sectorul zootehnic 
din această unitate a însilozat pînă 
la 22 iulie, în cele mai bune condi- 
țiuni 900 tone mazăre cu melasă. 
Pînă la completarea necesarului de

Nutreț murat în
Gospodăria agricolă de stat din 

Galda de Jos, dispune de un pu
ternic sector zootehnic. Pentru a 
asigura animalelor o bază fura
jeră îndestulată, cu nutrețuri va
riate și de calitate, gospodăria a 
cultivat cu porumb, mazăre și alte 
plante pentru însilozat o suprafață 
de aproape 150 ha.

împletind lucrările de recoltarea

urmează 
zilei de

sprijinul

furajeră însilozată
3000 tone nutreț murat, gospodăria 
de stat „Alba-Iulia" va însiloza 
porumb cultivat în acest scop cînd 
acesta va ajunge în faza de lapte- 
ceară, cînd are cele mai multe uni
tăți nutritive.

Cu multă însuflețire au muncit 
la însilozarea furajelor mecaniza
torii Balaur Ioan și Susan loan. 

cantitate sporită 
cerealelor păioase, cu cele de pre
gătire a furajelor pentru iarnă, 
muncitorii gospodăriei au însilozat 
pînă la 25 iulie 600 tone mazăre, 
la care, pentru o mai bună fermen
tare, au adăugat melasă, in pre
zent se continuă cu amenajarea 
gropilor, urmînd ca în scurt timp 
să se treacă la însilozarea porum
bului,



Concursul cultural sportiv al tineretului
Duminica trecută, la Benic

Anunțat din tjmp,,prin afișe suges
tiv executate, „Concursul cultural- 
sportiv al tineretului", faza interco
munală, desfășurată duminica trecu
tă la Benic, a antrenat un mare nu
măr de tineri talentați, atît în for
mațiunile artistice cît și în cele 
sportive, precum și un numeros 
public spectator.

Comunele participante: Galda de 
Jos, Cricăul și găzduitoarea aces
tui concurs s-au străduit, și au și 
reușit, în general, să prezinte for
mații artistice bine pregătite, cu 
repertorii înnoite, țesute pe teme ju
dicios alese, actuale și legate de 
viața satului.

Prin vers și cînt, tinerii artiști a- 
matori au scos la Iveală marile 
realizări obținute în anii înnoirilor, 
în anii regimului de democrație 
populară care le-au schimbat felul 
de. trai, le-au înfrumusețat zilele, 
le-au netezit drumul spre un viitor 
luminos.

Cît de cald și emoționant au ră
sunat în strigăturile dansatorilor 
de la Poiana, încinși într-o învîr- 
tită tinerească, cuvintele de slavă 
pentru republică și partid:

Foaie verde de secară 
Să trăiască scumpa țară, 
Republica populară, 
Și iar verde de mohor 
Și partidul muncitor.

Cuvinte de slavă au cîntat repu
blicii și coriștii care, deși puțini la 
număr, au reușit totuși să umple 
sala cu vocile lor tinerești, pline de 
dragoste față de timpurile și înfăp
tuirile noi din țară. In continuarea 
programului prezentat de artiștii a- 
matori din Poiana, soliștii vocali 
Preja loan și Buia Salvina au in
terpretat un buchet de minunate 
melodii populare, iar formația de 
teatru a prezentat cu mult talent 
sceneta „Vreau să cînt".

Artiștii amatori din Cricău și-au 
început programul cu brigada artis
tică de agitație. Tinerii interpreți 
au făcut cunoscut spectatorilor, 
realizările din satul și comuna lor. 
Ei au vorbit despre fruntașii în 
muncile agricole, despre fruntașii 
acțiunilor patriotice, despre cei ce 
au pășit primii pe calea gospodă
riei belșugului și despre viața nouă 
ce o trăiesc acum.

Voinicește apoi, flăcăii au prins 
în horă fetele, iar unul mai gureș 
a dat semnalul strigăturilor:

Pentru viața ce-o trăim 
Să cîntăm, să chiuim, 
Pentru traiul luminos, 
Trageți hora mai vîrtos!

Dar, dacă bine s-a prezentat bri
gada artistică, și frumos a cîntat 
tînărul solist vocal Marou Florian, 
nu același lucru se poate spune însă 
desnre echipa de teatru de la Cri-

Programele stațiilor de radioticare— 
la un nivel mai înalt!

In anii puterii populare radiofi- 
carea a luat și în raionul nostru un 
avînt deosebit. Mii de oameni ai 
muncii din Alba lulia, Zlatna, Te
iuș și din alte comune și sate des
chid seara, dimineața sau în plină 
zi difuzoarele și ascultă cu interes 
fie un buletin de știri, fie o confe
rință sau un program muzical. Și 
de fiecare dată, urmărind emisiu
nile, ei au de învățat numai lucruri 
bune.

E bine știut însă, că pe lîngă e- 
misiunile zilnice transmise de pos
turile centrale de radio, stațiile de 
radioficare emit zilnic emisiuni lo
cale, legate de acțiunile concrete, 
de munca de zi cu zi a oamenilor 
muncii din oraș sau comunele unde 
ele funcționează. In fața microfoa
nelor se prezintă adesea muncitori 
și colectiviști fruntași care . vorbesc 
despre metodele lor de muncă, des
pre realizările obținute în produc
ție, se prezintă programe care, le
gate fiind prin conținutul lor de 
specificul local, contribuie la popu
larizarea rezultatelor bune, sau la 
lichidarea anumitor lipsuri ce se 
mai manifestă în munca de zi cu 
zi. Și de reușita acestor programe, 
de felul în care ele plac ascultăto
rilor răspund colectivele de redac
ție ale stațiilor de radioficare. Ele 
sînt chemate să-și aducă întreaga 

cău. S-a simțit în prezentarea pie
sei „Neamurile" lipsa de pregătire, 
de repetiții și, din cauza nestăpî- 
nirii rolurilor, uneori s-au ivit pau
ze stînjenitoare între replici.

Programe frumoase de brigadă, 
bine pregătite și interpretate, au 
mai prezentat artiștii amatori din 
Galda de Jos, Galda de Sus și Be- 
nic. Greu s-ar putea spune deci care 
a fost cea mai bună, l otuși, brigada 
tinerilor artiști amatori din Galda 
de Jos s-a situat în frunte. Inter
pretarea a fost bună, tinerii austă- 
pînit rolurile, le-au trăit, le-au dat 
viață. Ei au reușit să îmbine ar
monios jocul, recitările și cîntul. 
Au vorbit despre parcul ce de cu- 
rind l-au amenajat în mijlocul sa
tului, despre fruntașii în muncile 
agricole de vară, despre gospodă
ria colectivă din sat și belșugul 
gospodăriilor :

Pe ogoarele-nfrățite 
Harnici gospodari, 
Lucră cu mașini pornite 
Spre recolte mari. 
Zi de zi în colectivă 
Ei muncesc de zor, 
Bogăția curge stivă 
Spre folosul lor.

Nou și interesant pentru specta
tori a fost apoi piesa prezentată de 
păpușarii amatori din comuna Gal
da de Jos.

In încheierea părții culturale a 
concursului, gazdele au prezentat 
piesa „Neamurile". Tinerii artiști 
amatori din Benic, printre care 
Chiorean Valeria, Găldean Cornel, 
Preja loan,' Chiorean Ștefan, au 
dovedit muțt talent, au jucat na
tural, firesc, se simțeau pe scenă, 
s-ar putea spune, ca la ei acasă.

Intr-una din serile trecute, după 
terminarea lucrului, vurpărenii s-aii 
strîns la căminul cultural pentru 
a-și sărbători fruntașii ogoarelor, 
pe acei care prin munca lor fac 
cinste colectivei. Și, îmbrăcați în 
costume naționale, minunat împo
dobite cu motive populare din par
tea locului, mulți aveau în mînă 
buchete de flori, buchete pe care 
voiau să le dăruiască fruntașilor.

lată că sosesc și sărbătoriții. 
Rînd pe rînd intră în sală colecti
viștii fruntași Itu loan, Dăian Ia- 
cob, Berghian Sirhion, Cioran Ia- 
cob și alții. Și, parcă la comandă, 
dintr-o parte și alta a sălii au iz
bucnit simultan strigături:

Foaie verde matostat
Pe fruntașii noști din sat 
Ii cinstim și îi iubim 
Căci cu ei noi ne fălim 
Că lucrează cu mult spor 
Și-s mîndrja tuturor.

Sărbătoarea începe. La masa 
frumos împodobită iau parte săr- 

contribuție la reușita acestor pro
grame, Ia asigurarea unui conținut 
cît mai bogat al emisiunilor.

In marea lor majoritate, atunci 
cînd există preocupare, programele 
locale ale stațiilor de radioficare 
din raion sînt bine pregătite. Le
gate de problemele concrete, de rea
litatea locală, ascultătorilor le sînt u- 
neori prezentate programe mult gus
tate, cu un conținut educativ, pro
grame combative care contribuie în 
mod efectiv la lichidarea anumitor 
lipsuri din munca de zi cu zi. Nu 
de puține ori în fața microfonului 
centrului de radioficare din Zlatna 
s-au prezentat brigăzile artistice de 
agitație ale Uzinelor Metalo-Chimi- 
ce și Exploatării Miniere „Gh. Do- 
ja“ cu programe variate, legate de 
specificul locului. De asemenea, tot 
aici au fost chemați să-și împărtă
șească experiența muncitori frun
tași, ingineri. Și asemenea exemple 
pot fi date, în unele cazuri, și de 
la centrul de radioficare din Alba 
lulia. Și aici, au fost prezentate nu 
de puține ori programe plăcute pe 
care ascultătorii le-au apreciat.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 
arătat însă că unele programe lo
cale ale centrelor de radioficare 
sînt prezentate la un nivel scăzut, 
generale, lipsite de caracterul edu

Ău fost și lipsuri
Dacă cele trei comune, partici

pante la faza intercomunală a 
concursului, au acordat părții cul
turale un deosebit interes (dovadă 
fiind spectacolele reușite), nu ace
lași lucru l-au făcut și cu partea 
sportivă.

Nereușita competițiilor sportive 
s-a datorat măi multor cauze. In 
primul rînd, comuna Cricău nu ș-a 
prezentat cu nici un sportiv, iar 
în afară de o echipă de fotbal și 
una de volei, ambele formate în 
pripă, de cîțiva tineri care au par
ticipat la proba de tir și la con
cursul de biciclete, comuna Benic n-a 
mai organizat alte competiții. Fără 
mijloace materiale și fără crearea 
unor condiții speciale, se puteau 
organiza în cadrul acestui concurs 
sărituri în înălțime, alergări, trîn- 
tă, etc.

Vina slabei activități sportive o 
poartă nu numai activiștii culturali 
ci și org. U.T.M. și sfatul popular al 
comunei, care nu acordă sprijinul 
cuvenit mișcării sportive de masă. 
Mai mult decît atît, în Benic tinerii 
nici nu dispun de o bază sportivă 
unde să se antreneze, să se forme
ze. Cîndva, la Benic a existat un 
teren de fotbal, dar acesta a fost 
arat cu toate că hotărîrile Sfaturilor 
regional și raional din 1958 trasea
ză sarcină precisă sfaturilor comu
nale de a asigura terenuri pentru 
baze sportive.

In fazele următoare ale „Concur
sului cultural-sportiv al tineretului" 
activiștii culturali trebuie să se o- 
rienteze mai bine, părții sportive 
să i se acorde mai multă atenție.

ji rtORi
bătoriții. Președintele gospodăriei 
colective vorbește celor prezenți 
despre rezultatele obținute de frun
tașii în muncile de vara, despre me
todele folosite de ei și despre con
tribuția pe care au adus-o aceștia 
la întărirea economico-organizatori- 
că a colectivei.

După cuvîntare, în sală intră în 
sunet de trompetă și-n ritm de 
tobe pionierii, care aduc salutul lor 
fruntașilor, dăruindu-le și frumoase 
buchete de flori.

Programul artistic, prezentat în 
continuare de brigada artistică de 
agitație, a plăcut mult spectatori
lor care, ca drept mulțumire, i-a 
aplaudat în nenumărate rînduri, 
stfcnulînd prin aceasta străduința 
acestora de a prezenta programe 
ftumoase.

Apoi, în cîntec și voie bună, co
lectiviștii și-au petrecut pînă tîrziu 
în noapte.

Coresp. V. ȘERBU C1STEIANU 

cativ, de combativitate. La Vințul 
de Jos, la Teiuș și Zlatna progra
mele nu se țin conform sarcinilor 
stabilite. A fost, la Teiuș, de pildă, 
un timp cînd responsabilitatea con
ducerii emisiunilor locale era lă
sată în voia soartei, prezentîndu-se 
unele emisiuni slabe, întocmite de 
formă. O asemenea situație poate 
fi întîlnită la centrul de radioficare 
din Vințul de Jos. Aici, materialele 
prezentate sînt sărace în conținut, 
rupte de sarcinile concrete ale co
munei. Să nu fie la Vințul de Jos 
probleme legate de buna gospodă
rire și înfrumusețare a comunei, 
sau sarcini în domeniul achizițiilor 
și contractărilor, a bunei deserviri 
a populației? Să nu existe sarcini 
legate de treieriș și arături? Dacă 
da (și acesta e adevărul), de ce 
programele nu cuprind multilateral 
aceste probleme, de ce nu critică o 
seamă de deficiențe ce se fac sim
țite în aceste ramuri de activitate? 
Și nu ne putem declara întotdeau
na mulțumiți nici cu programele 
locale ale stației de radioficare din 
Alba lulia. Și aici se manifestă u- 
neori superficialitate în întocmirea 
programelor, se introduc umpluturi, 
sau se fac reluări de program, așa 
ca să se dea... emisiune. Ar trebui 
colectivul de redacție să revadă ac
tivitatea, destul de bună în trecut, 
și să pornească la treabă cu mai 
multă răspundere.

Nivelul încă scăzut al unor emi
siuni locale ale centrelor de radio-

>IN CADRUL CONCURSULUI

PRIN MUNCA TUTUROR
In planul de măsuri al Depoului 

C.F.R. Teiuș, în vederea întîmpi- 
nării zilei de 23 August, unul din 
obiective a fost amenajarea unui 
spațiu verde în incinta depoului.

Pentru traducerea în fapt a a- 
cestui obiectiv, toți muncitorii de
poului și-au adus contribuția. Azi, 
pe terenul unde nu de mult era 
depozitat balastul, iar buruienile 
creșteau nestingherite, se întinde pe 
o suprafață de 600 mp un frumos

Numai într-o singură zi
Editura Transporturilor și Teleco

municațiilor București a luat ini
țiativa organizării de standuri pen
tru cărți tehnice, în unitățile C.F.R.

Astfel, standul din Depoul C.F.R. 
Teiuș a fost aprovizionat zilele a- 
cestea cu un mare număr de cărți 
tehnice de specialitate.

După, o muncă rodnică, o vacanță plăcută
Datorită grijii pe care partidul și 

guvernul o acordă copiilor patriei 
noastre, vacanțele de Vară, le sînt 
din an în an tot mai plăcute, mai 
bine organizate. Fiilor oamenilor 
muncii le sînt puse la dispoziție 
condiții minunate pentru ca vacan
ța lor să fie nu numai recreativă 
dar și instructivă.

In regiunea noastră s-au deschis 
numeroase tabere de pionieri și 
școlari, unde își petrec în anul a- 
cesta vacanța de vară peste 5.000 
de copii, fii ai oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

Una din taberele organizate în 
regiunea noastră este și cea de la 
Valea Dosului, care și-a început 
activitatea încă de la 8 iunie, găz
duind pînă în prezent trei serii de 
copii.

Și-au depășit
Muncitorii, tehnicienii și funcțio

narii Oficiului P.T.T.R. Alba lulia, 
însuflețiți de sarcinile izvorîte din 
documentdje Congresului parti
dului, iau parte cu entuziasm la ac
țiunile de colectare a metalului 

ficare își are explicația că membrii 
colectivelor de redacție desfășoară 
o slabă activitate, nu sînt atrași 
cît mai mulți corespondenți să scrie 
pentru aceste emisiuni. Și în aceas
tă direcție e nevoie ca comitetele 
comunale de partid din Vințul de 
Jos, Teiuș, Zlatna, comitetul oră
șenesc Alba lulia să sprijine într-o 
mai mare măsură activitatea colec
tivelor de redacție, să verifice cu 
întreaga răspundere conținutul e- 
misiunilor locale, spre a determina 
ridicarea acestor emisiuni la un ni
vel mai înalt, în pas cu sarcinih 
actuale.

parc cu fîntînă arteziană, cu alei 
și rondouri de flori.

In cele 5.500 ore de muncă pa
triotică, necesare amenajării aces
tui parc, muncitorii au dislocat 
peste 150 mc balast, în locul că
ruia au transportat aproape '200 mc 
pămînt fertil.

Valoarea lucrărilor executate la 
acest parc, precum și la pavarea 
celor 250 m.p. trotuare din incinta 
depoului, se ridică la peste 12.000 
lei.

Printr-o susținută muncă de lă
murire, dusă de difuzorul voluntar 
Pădurean Laurean, numai într-o 
singură zi (ziua în care s-au a- 
dus cărțile tehnice) au fost difu
zate 35 de exemplare.

STREMȚAN VASILE

Sub îndrumarea instructorii" * și 
profesorilor,' copiii desfășoară o se
rie de activități plăcute și instruc
tive. Formează coruri, organizează 
jocuri, pionierești, excursii prin îm
prejurimile frumoase ale taberei, 
întreceri sportive între detașamente, 
vizionează filme etc. Interesante și 
plăcute sînt jocurile de orientare, pre
cum și programele artistice prezen
tate de ei la focul de tabără.

Toate aceste frumoase activități 
desfășurate cu copiii, au contribuit 
din plin la educarea lor în spiritul 
dragostei și recunoștinței față de 

•partid și guvern, care le-a creat 
condiții minunate de odihnă și re
creație.

DOBIRTA VIRGIL

angajamentul
vechi inițiate de organizația de 
bază din unitate.

Pînă în prezent, acest colectiv 
de muncă a colectat și predat 
I.C.M.-ului peste 4.000 kg metal 
vechi, depășindu-și în acest fel cu 
200 la sută angajamentul luat la 
1 ianuarie pentru întreg anul 1961.

Un aport de seamă în aceste ac
țiuni l-au adus muncitorii Manciu- 
lea Filip, Dăian Ioan, factorii poș
tali din oraș, brigada de revizii pe
riodice și mecanicii din cadrul sub- 
centrului tehnic de linii Nr. 2 Al
ba lulia IORGA TUDOR

) Odată cu lucrările de strîngereaî 
(recoltei de grîu, colectiviștii din( 
lOiejdea acordă toată atenția și lu-( 
Scrărilor de la grădina de legume,) 
(care aduce importante venituri bă-S 
(iești gospodăriei. (
( IN CLIȘEU : Copilitul și lega j 

('ul roșiilor pe spalier. ?



VIAȚA DE PARTID

ca rezultat consolidarea 
colective, întărirea ei 

și organizatorică, iar 
bază ridicarea continuă 
de trai al colectiviștilor, 

organizația de

Cei mai buni colectiviști
Organizația de bază din G.A.C. 

„Alinai,ana' din comuna Mihalț a 
oh.inut rezultate pozitive în ceea 
ce privește primirea de noi mem
bri și candidați ue partid. Asttel, 
de la ultimele alegeri — noiembrie 
ÎVOU — și pina m prezent, rînaurile 
organizației de bază au crescut cu 
31 mentori și t« candidați de par
tid, din rinuul celor mai buni și 
harnici colectiviști.

Întărirea rumurilor organizației 
de baza, destașurarea unei susți
nute munci pontice și organizatori
ce a avut 
gospodăriei 
eKonvnucă 
pe această 
a nivelului

Cum a muncit
bază de a obținut aceste rezultate? 

Documentele celui de-al 111-lea 
Congres al partidului au trasat ca 
sarcină de mare răspundere, de 
care trebuie să se ocupe organiza
țiile de partid, aceea a întăririi rîn- 
durnor partidului. Muncind cu răs
pundere pentru îndeplinirea acestei 
sarcini, organizația de bază a luat 
o serie de măsuri care, aplicate în 
practică, au dus la întărirea rindu- 
nlur sale.

Mai întîi de toate, pentru a în
tări și mai mult legătura cu ma
sele și pentru a le antrena la înde
plinirea sarcinilor politice și econo
mice, a fost mărit numărul mem
brilor din activul fără de partid de 
' a 50 la 83 tovarăși, din rîndul ce- 

mai buni colectiviști și fruntași 
în muncă, care luptă pentru conti
nua dezvoltare și întărire a gospo
dăriei colective și se bucură de în
crederea și simpatia maselor.

Odată insă cu atragerea unor 
noi elemente în activul fără de 
partid, munca biroului și a organi
zatei de bază nu s-a oprit aici. 
Pentru acești tovarăși atragerea lor 
în activul fără de partid era un 
lucru nou. Ei nu cunoșteau ce au 
de făcut, nu știau ee sarcini vor 
avea de îndeplinit.

Sprijinit și îndrumat de comite
tul comunal de partid, biroul orga
nizației de bază a explicat membri
lor din activul fără de partid ce 
anume cere organizația de bază de 
la ei, cum pot ei da un ajutor de 
preț organizației de bază pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le stau 
în față. Apoi, la discutarea unor 
probleme legate de diferite campa- 

-nii agricole sau acțiuni cu carac
ter obștesc ce se întreprind în gos
podăria colectivă, biroul orga
nizației de bază a cerut sprijinul 
și a antrenat în aceste munci acti
vul fără de partid. Îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de către mem
brii din activul fără de partid a 
constituit pentru biroul organiza
ției de bază un bun prilej de veri
ficare de felul cum aceștia răspund 
chemării organizației de bază.

Pentru educarea politică și ideo
logică a membrilor activului fără

In raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la re
centa plenară a C. C. al P.M.R. se 
subliniază că pentru gospodăriile 
colective creșterea și îngrășarea 
porcilor este deosebit de rentabilă.

Convinși din proprie experiență 
de veniturile frumoase ce se obțin 
prin creșterea porcilor, colectiviștii 
din Berghin acordă toată importan
ța acestei ramuri de producție. în
ființată în anul 1954, gospodăria 
colectivă „Gheorghe Doja“ din Ber
ghin a început să se ocupe mai in
tens de creșterea porcilor din anul 
19o8, mai precis după Consfătuirea 
de la Constanța, în anul 1960, ea 
dispunînd de o matcă de 18 scroafe 
,e prăsilă. Venitul realizat din a- 

ceastă ramură provine din valorifi
carea purceilor și porcilor îngră- 
...ți, vînduți pe bază de contract.

Stimulați de rezultatele obținute 
și îndrumați de organizația de par
tid, colectiviștii și-au sporit în a- 
cest an numărul de scroafe de re
producție de la 18 cîte au fost la 
începutul anului, la 30 capete la 20 
iulie. Pînă la sfîrșitul anului nu
mărul acestora va crește la 40.

Renunțînd definitiv 
rea de purcei imediat 
care — procedeu care 
tig redus, gospodăriei 
tii din Berghin au reținut scrofițel'e 
cele mai frumoase pentru sporirea

la valorifica- 
după înțăr- 

aduce un cîș- 
— colectiviș-

candidați de partid

este și faptul, 
organizației de 

Mihalț nu există 
de partid cu sta- 

dovedește că 
biroul organi- 
o preocupare.

de partid, biroul organizației de 
bază a organizat expuneri în fața 
acestora pe diferite teme, iar o 
mare parte din ei au cerut și au 
fost încadrați în cercurile și cursu
rile învăiămîntului de partid.

Ca rezultat al unei munci de e- 
ducare și pregătire politică a acti
vului fără de partid, 18 membri din 
rîndul acestuia au cerut și au fost 
primiți în rîndul candidaților de 
partid.

Îndrumați îndeaproape de către 
organizația de bază, candidații de 
partid au muncit alături de membrii 
de partid, îndeplinindu-și cu cinste 
sarcinile încredințate de organiza
ția de bază, devenind fruntași în 
muncă în cadrul gospodăriei. Pen
tru rezultatele deosebite, pentru 
hărnicia de care au dat dovadă, 
candidații de partid Bendean Toma 
și Dragan Florian au fost aleși 
șefi de echipe în cadrul brigăzilor 
din G.A.C.

Alături de membrii de partid, 
fruntași în muncile agricole și în 
lupta pentru consolidarea continuă 
a gospodăriei colective se numără 
și candidații de partid Drăgan Pe
tru, Cîmpean Florian, Barna Virgil 
și alții.

De remarcat 
că în evidența 
bază din G.A.C. 
nici un candidat 
giul expirat, ceea ce 
și în această direcție 
zației de bază a avut

★
Plenara comitetului 

partid Mihalț a analizat și dezbă
tut, pe baza unui raport, felul cum 
s-a preocupat organizația de bază 
din G.A.C. Mihalț, pentru întărirea 
rindurilor partidului.

Plenara a apreciat că rezultatele 
obținute în îndeplinirea acestei sar
cini sînt pozitive și că metodele de 
muncă folosite trebuie generalizate 
la toate organizațiile de bază 
comună.

Cu toate aceastea, așa cum 
fapt a reieșit din discuțiile ce 
avut loc, mai există însă lipsuri, 
împotriva cărora trebuie luate mă
suri și lichidate.

Astfel, cu toate că s-a primit un 
număr mare de candidați și mem
bri de partid, procentul femeilor 
primite este mic. De asemenea, în 
perioada stagiului de candidat, or
ganizația de bază trebuie să orga
nizeze expuneri în fața 
lor de partid, legate de 
statutului.

Comitetul comunal de 
halț trebuie să extindă și să gene
ralizeze metodele bune de muncă 
și în celelalte organizații de bază, 
mai ales la G.A.C. Obreja, care în 
această privință are multe de fă
cut. Să ridicăm nivelul muncii tu
turor organizațiilor de bază la ni
velul celor care au obținut cele mai 
bune rezultate.

comunal de

din

de 
au

candidați- 
prevederile

partid Mi-

Creșterea și îngrășarea porcilor 
aduce mari venituri

măteii, iar restul de tineret porcin 
l-au reținut pentru crescut și va
lorificat pe bază de contract. Ast
fel, în acest an ei au contractat li
vrarea către stat a unui număr de 
220 porci la greutatea de peste 100 
kg fiecare. întregul efectiv de porci 
la îngrășat este asigurat din 
prăsii ă proprie, astfel că colectiviș
tii au posibilitatea să realizeze un 
venit și mai mare și să-și aducă în 
același timp o contribuție de seamă 
la aprovizionarea populației cu 
carne.

Dezvoltarea creșterii porcilor fiind 
condiționată de asigurarea de adă
posturi corespunzătoare, conducerea 
gospodăriei, îndrumată de organi
zația de partid, care a acordat toată 
importanța acestei probleme, a 
construit din surse proprii, o ma
ternitate pentru 50 scroafe și îngră- 
șătorie. Folosind la ridicarea con
strucției zidari și dulgheri din rîn- 
dul colectiviștilor, cărămidă, pie
triș și alte materiale procurate pe 
plan local, colectiviștii au reușit să 
construiască maternitatea la un 
preț de cost redus, de numai 50 la 
sută față de valoarea 
inițial.

prevăzută

Treierișul și arăturile adinei de vară trebuie grăbite
RAID ANCHETĂ

în aceste zile trebuie

)
Secerișul grîuiui în unitățile agricole socialiste din satele de șes ale 

S raionului a fost terminat. Aceasta însă nu înseamnă că am terminat 
? cu strîngerea recoltei. De recoltă putem fi siguri numai atunci cînd 
( o avem în hambare, după treieriș, lucrare care 
) să se desfășoare din plin.
< Tot în aceste zile de vară trebuie să se pună
) executîndu-se pe terenul eliberat de cultură cît
( dînci de vară.
) Pentru a vedea cum se desfășoară treierișul
< comunele și satele raionului nostru, ziarul „Steaua roșie'
i zat un raid anchetă. Mai jos publicăm cîteva din constatările făcute ) 
( cu acest prilej. j

Arături adinei pe toată suprafața eliberată
Pentru a pregăti condiții optime 

de dezvoltare și rodire a culturilor 
care vor urma după cerealele pă- 
ioase, colectiviștii din Sibișeni au 
efectuat în aceste zile cu sprijinul 
S.M.T.-ului arături 
pe o suprafață de 70 ha.

In vederea executării arăturilor 
de vară într-un timp cît mai scurt,

adînci de vară

Cînd lipsește
Deși gospodăria colectivă „Uni

rea" din Alba-Iulia a terminat se
cerișul orzului și grîuiui încă de 
săptămîna trecută, recoltarea fă- 
cîndu-se în cea mai mare parte cu 
combina, paiele rezultate de la com
bină, erau încă la 25 iulie în can
tități mari împrăștiate pe te
ren. Din această cauză, tractoarele 
de la S.M.T., repartizate să execute 
arătura la această unitate, stau zile 
în șir fără activitate. Mai mult, 
îndrumată insuficient de comitetul 
executiv al sfatului popular orășe
nesc, conducerea gospodăriei conti
nuă să lase și acum spicele de 
grîu nerecoltate pe suprafețe im
portante, unde grîul a fost căzut 

Muncind cu hărnicie, colectiviștii din Eucerdea Vinoasă, care au 
transportat din vreme snopii la arie, au reușit să termine într-un timp 
scurt treierișul. IN CLIȘEU : Aspect din timpul treierișului.

terea continuă a măteii pentru pră
sită, matcă care în următorii ani 
colectiviștii din Berghin sînt hotă- 
rîți să o sporească la peste 100 
capete.

Dezvoltînd tot mai mult creșterea 
porcilor și aplicînd cu stăruință 
metode înaintate de hrănire și îngri
jire, această ramură de producție 
va deveni tot mai rentabilă și va 
aduce venituri tot mai mari gospo
dăriei colective.

gospodăriilor colective
Colectiviștii din Berghin, care 

cordă deosebit interes îngrijirii 
hrănirii animalelor, au repartizat la 
porcine îngrijitori pricepuți și cu 
dragoste față de animale, cum este, 
bunăoară, colectivistul Schaser Ște
fan. Pentru furajarea porcilor au 
fost prevăzute încă de la începutul 
anului cantități sporite de furaje 
concentrate și îndeosebi porumb.

O mare atenție se acordă la gos
podăria din Berghin hrănirii dife
rențiate a porcilor, în funcție de 
greutate și scopul creșterii — pen
tru prăsilă sau pentru îngrășat. Im- 
părțiți în trei grupe, după vîrstă și 
greutate, porcii repartizați la îngră
șat primesc rații întocmite după a- 
celeași criterii. Această furajare ra
țională asigură un spor de greutate 
însemnat cu o cantitate minimă de 
furaje. Folosirea de furaje ieftine, 
cum este lucerna verde la porcii a- 
flați la îngrășat și zărul la purcei, 
asigură de asemenea o reducere a 
prețului de cost, care face să creas
că cîștigul gospodăriei. Astfel liind, 
în acest an numai din valorificarea 
porcilor aflați la îngrășat gospo
dăria va realiza un venit de peste 
200.000 lei, fără a mai socoti creș-

a-
Și

bazele recoltei viitoare, 
mai multe arături a-

și arăturile de vară în 
a organi-

colectiviștii au terminat căratul 
snopilor la cele două arii pînă la 
data de 25 iulie. Astfel tractoriștii 
din brigada a treia, condusă de 
tov. Kovaci Ladislau, au reușit să 
termine în cursul acestei săptămîni 
planul de arături de vară la 
ceastă unitate.

a-

com-

preocuparea
și nu s-a putut recolta cu 
bina.

Ca buni gospodari, membrii gos
podăriei colective „Unirea" au și 
ei datoria să lupte ca nici un bob 
din recoltă să nu se piardă.

,***—""

t se așteaptă Ja Stremț?
Pentru comitetul executiv al sfa

tului popular și conducerea gospo
dăriei din comuna Stremț, se vedfe 
că organizarea ariei constituie un 
lucru fără nici o importanță.

Ceea1 ce face să se tragă această 
concluzie este faptul că pînă la 23 
iulie nu s-a făcut nimic pentru or
ganizarea ariei. Nu s-a fixat nici 
cel puțin portalul de la intrarea pe

IN CLIȘEU: Uscătoria de tutun în construcție la G.A.C.—Mihalț.

& Una în plan
kși alta... pe teren
...

Pentru buna desfășurare a cam
paniei de vară în unitățile agricole 
socialiste din satele comunei, Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
din Galda de Jos și-a întocmit din 
timp un plan de măsuri privind 
desfășurarea fiecărei lucrări în 
parte. Pînă aici toate bune. Mer- 
gînd însă în teren, acolo unde bă
tălia pentru strîngerea recoltei tre
buie să se desfășoare din plin, ve
dem că lucrurile stau cu totul altfel.

Datorită faptului că comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular nu lup
tă pentru a traduce în fapt măsurile 
ce și-a propus, gospodăriile colec
tive din Mesentea și Galda de Jos, 
lipsite de sprijinul acestuia, pînă 
la 22 iulie nu au treierat nici un 
snop de grîu, deși la acea dată se
cerișul care a început cu mult îna
inte era pe terminate. Apoi, 
tot pînă la aceeași dată, a- 
ceste gospodării colective nu au e- 
xecutat nici un hectar de arătură 
de vară și 
tură dublă
— nici un bob de porumb, deși a- 
veau toate
lucrări. Pentru ca treierișul și ce
lelalte lucrări agricole să se desfă
șoare în cele mai bune condițiuni, 
comitetul executiv al sfatului popu
lar are datoria 6ă acorde tot spri
jinul gospodăriilor colective.

nu au însămînțat în cul- 
— așa cum și-au propus

condiuile să facă aceste

arie, spre a se cunoaște unde 
mează să fie aria, pentru a se 
unde să se transporte snopii, 
condamnat este și faptul că aceas
tă gospodărie mai avea la 24 iulie 
un motor care trebuie să acționeze 
una din batozele gospodăriei, încă 
nereparat.

— Concluzii —-

ur- 
Ști 
De

Din constatările făcute cu pri
lejul raidului, s-a putut vedea că 
pe lîngă rezultatele (frumoase ob
ținute, în raion sînt încă multe 
unități agricole socialiste unde tre
ierișul și arăturile adînci de vară 
se desfășoară cu multă încetinea
lă. In satele Sîntimbru, Galtiu, 
Limba, Hăpria, Galda de Jos 
și altele, deși secerișul început 
cu 12 zile în urmă a fost termi
nat, pînă la 24 iulie la ariile din 
gospodăriile colective din aceste 
sate nu s-a făcut nici un stog.

Mai mult, în satele Straja, Du
mitra, Stremț, ariile încă nici nu 
au fost pregătite. Cu privire la 
arătura adîncă de vară, această 
lucrare în unele gospodării co
lective, ca cele din Galda de Jos, ' 
Mesentea, Hăpria, Pețelca, Șard 
și altele, nu s-a efectuat decît pe ' 
suprafețe neînsemnate de 3-10 J 
hectare.

De aceea, este necesar ca or- , 
ganizațiile de partid, comitetele ' 
executive ale sfaturilor populare , 
de la comune să sprijine concret 
gospodăriile colective, pentru ca 
acestea să mobilizeze toate for
țele la transportatul snopilor la 
arii și eliberai ea terenului, pen
tru ca treierișul și arăturile a- 
dînci de vară fă se execute într- 
un timp cit mai scurt.



ACTUALITATEA IN ȚĂRILE SOCIALISTE
13. a. s. s.

Moscova-noi case de locuit, magazine, restaurante
In. cinstea Congresului al XXII- 

lea al P.C.U.S., numai organiza
ția „Glavmosstroi", care este de
parte de a fi unica întreprindere de 
construcții din capitala sovietică, 
va da în exploatare 1.620.000 mp. 
de suprafață locuibilă, ceea ce 
reprezintă aproape 1.000 de locuin
țe. In afară de case de locuit, a- 
ceastă organizație va mai pune la 
dispoziția locuitorilor Moscovei 30 
de școli de cultură generală, 13 
școli internate, 53 grădinițe de 
copii și creșe, 75 magazine, 5 cine
matografe și noi spitale cu 3.-400 de 
paturi.

Străzile din Moscova se prelun
gesc tot mai mult. Traseele trans
portului în comun totalizează de 
pe acum multe mii de kilometri. La 
Moscova se prevede crearea a încă 
25 de linii de autobuz și prelungi
rea mai multor linii de troleibuz și

Proiectul unei școli neobișnuite la Tașkent
La Tașkent a fost elaborat pro

iectul unei școli neobișnuite, spe
cială pentru condițiile climei calde 
din republicile Asiei Centrale.

S. K. Sarkisov, candidat în știin
țe tehnice, care a condus lucrările 
de cercetare, a declarat că o ase
menea școală poate să fie construi
tă prin metode industriale, din e- 
lemente prefabricate. Fiecare pavi
lion de studii va avea 8 clase. Fo
losirea unor dispozitive de protec
ție împotriva soarelui va permite 
să se regleze iluminatul claselor.

Pe unul din șantierele septenalului
Munții Gusev și Kacikanar din 

lanțul Uralilor, ca și curmătura 
care îi leagă, constituie un adevă
rat brîu de minereu conținînd re
zerve fabuloase de fier. Iar recent 
geologii, explorînd anomalia mag
netică învecinată cu Kacikanar, au 
descoperit că acest puternic brîu 
de minereu de fier se întinde și mai 
departe. Oamenii de știință au și 
calculat că rezervele zăcămintelor 
de la Kacikanar sînt suficiente 
pentru 130 de ani, chiar la o ex
tracție anuală de 33.000.000 tone 
de minereu.

Pe baza acestor bogății, aici se 
construiește un gigant al industriei 
extractive — Combinatul de înno
bilare a minereurilor de la Kaci
kanar, fără egal nu numai în U- 
niunea Sovietică, ci în întreaga lu
me. Combinatul figurează pe lista 
construcțiilor deosebit de importan
te ale planului septenal. Incepînd 
din anul viitor el va aproviziona cu 
materie primă întreprinderile meta
lurgice ale Uralului mijlociu.

Constructorii au venit aici acum 
cinci ani și au ridicat în taiga un 
adevărat oraș, în care acum trăiesc 
și muncesc peste 20.000 de persoa
ne. Șantierul combinatului amin
tește de un stup de albine. Mașini de 
forat, excavatoare, buldozere, muș
că din pămîntul pietros, într-un șu
voi nesfîrșit gonesc autocamioanele 
transportînd beton, blocuri, cofraje, 
metal. Răsună văzduhul de zgomo- 
tul ciocanelor de abataj, sclipesc 
luminile orbitoare ale sudurilor e- 
lectrice, iar macaralele înalță tot 
mai sus imensele construcții.

Combinatul de înnobilare a mi
nereului de la Kacikanar este con
struit de întreaga țară. Uzina 
„Uralmaș" a furnizat utilajul pen
tru concasare și aglomerare, aici 
își trimit produsele lor metalurgiștii

Din Dnepropetrovsk
Uzina constructoare de mașini- 

unelte din Dnepropetrovsk a produs 
o puternică mașiriă-unealtă auto
mată pentru prelucrarea pieselor de 
mobilă. In funcție de esența fores
tieră, mașina își reglează singură 
regimul de funcționare și în ace
lași timp execută găuri și falțuri 
de diferite dimensiuni. Un om poa
te desevi 3-4 mașini de acest fel. 

tramvai. Parcul mijloacelor de 
transport în comun se va completa 
cu încă 800 autobuze și 300 trolei
buze.

In săptărnînile viitoare, 210 în
treprinderi de prestări de servicii 
vor fi deschise la Moscova: spălă
torii, ateliere de croitorie, saloane 
de coafură, ateliere de reparații 
etc.

In cinstea Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S., 280 magazine noi 
își vor deschide ușile. La Moscova 
sînt în curs de creare cinci mari 
centre specializate în primirea de 
comenzi și de livrări la domiciliu. 
Birouri de comandă se vor deschi
de în alte 600 magazine și 900 în
treprinderi. In cinstea congresului 
se vor deschide, de asemenea, pes
te 200 noi restaurante, braserii și 
bufete.

Pentru prima dată se va folosi ca 
material de construcție apa, care 
va umple acoperișul de forma unei 
căzi. Formînd un strat de 25 mm 
și circulînd încontinuu, aipa va pro
teja încăperile interioare de razele 
arzătoare ale soarelui su-dic. Cal
culele preliminare arată că prețul 
de cost' al unei asemenea școli de 
tip pavilion va fi foarte scăzut. In 
același timp oamenii de știință din 
Tașkent lucrează la elaborarea u- 
nor proiecte de școli și mai mo
derne.

din Nijni Taghil și Magnitogorsk, 
constructorii de mașini din Mos-1 
cova și Leningrad, constructorii de 
vagoane din Kaliningrad și între
prinderile multor altor orașe so
vietice.

Deși minereul de la Kacikanar 
conține numai 16-18 la sută fier, 
concentratul și aglomeratul care se 
va obține aici va fi cel mai ieftin 
din țară, acest lucru realizîndu-se 
datorită aplicării metodei de extrac
ție la zi și nivelului înalt de meca
nizare a proceselor de înnobilare.

La sfîrșitul septenalului, cînd 
combinatul de la Kacikanar va 
funcționa cu întreaga sa capacita
te, el va constitui principala bază 
de materii prime a metalurgiei U- 
ralului.

Acum doi ani, muncitorii din sec
ția de strunguri automate a Uzinei 
de rulmenți cu bile din Kuibîșev au 
fost primii din Țara Sovietică care 
au început să aplice autocontrolul. 
Fiecare muncitor și-a asumat răs
punderea pentru cantitatea și cali
tatea producției date de el și în fe
lul acesta s-a putut renunța la un 
personal numeros de controlori teh
nici.

Dacă la început această metodă 
a fost aplicată de cîțiva, astăzi ea 
este aplicată de mii de muncitori 
nu numai de la uzina din Kuibîșev, 
ci și din alte întreprinderi ale țării.

...Totul a început de acolo că în 
secție controlorii tehnici nu mai 
pridideau să verifice producția dată 
de ea zilnic. Ei erau în număr de 
85, dar nu mai erau suficienți pen
tru că din lună în lună ritmul mun
cii creștea, sporea și productivita
tea ei. S-a ajuns la o producție de 
180.000 inele pe zi, ceea ce punea 
problema — sau să se ridice nu
mărul controlorilor la 300, sau să 
se renunțe cu totul la ei.

Secția a ales a doua soluție. S-a 
renunțat total la serviciul de con
trol. Fiecare muncitor își contro
lează singur munca sa și răspun
de pentru ea. La sfîrșitul schimbu
lui, fiecare muncitor numără inelele 
pe care le-a lucrat și le trece apoi 
într-o fișă. Această fișă de garan-

R. P. Ungară

„Medicor" - un nou 
aparat medical

La întreprinderea de aparate me
dicale „Medicor" din R. P. Ungară 
a fost elaborat prototipul unui a- 
parat Rontgen cu imaginea pu
ternică.

Aparatul funcționează asemenea 
unui microscop electronic pe prin
cipiul așa-numitei optici electronice. 
„Inima" , noii instalații este o lam
pă 'electronică specială care trans
formă razele X în lumină vizibilă, 
apoi în radiații electronice, după 
care din nou în raze — mai inten
se luminoase. Pe ecranul rotund 
cu diametru de 16 cm imaginea a- 
pare de 3000 de ori mai puternică. 
Imaginea fiind foarte clară permite 
reducerea intensității razelor X. 
Cu noul aparat se pot face filmări 
care arată organele în funcțiune și 
se pot obține de asemenea imagini 
pe un ecran de televiziune.

Noul aparat este deosebit de va
loros pentru studenții în medicină 
și medicii radiologi.

Noi tipuri
de vagoane și locomotive

In ultimii ani, dezvoltarea trans
porturilor feroviare în R. P. Un
gară a fost realizată nu numai prin 
creșterea numărului de vagoane și 
locomotive, prin reducerea duratei 
călătoriilor și sporirea vitezei de 
circulație a trenurilor, ci și prin 
punerea în funcțiune a unor mașini 
de transport de calitate superioară.

Recent, fabrica de vagoane „Wil
helm Pieck" a elaborat prototipul 
unor vagoane de călători moderne, 
confortabile, cu o suprastructură de, 
aluminiu cu care se poate realiza 
o viteză de circulație de 140 km 
pe oră.

Paralel cu aceasta întreprinderile 
„Ganz-Mavag" și „Rlement Gott
wald" au început producția de lo
comotive electrice de 1.300 cp. Pro
totipul acestei locomotive a fost 
îmbunătățit și în curînd va fi dată 
în exploatare de probă o nouă lo
comotivă electrică de 2.000 cp.

îmbunătățirea calității mașinilor 
feroviare se referă și la asigurarea 
unor condiții mai bune de muncă 
a echipei care le deservește. Astfel, 
pentru a proteja pe mecanicii de lo
comotive de efectele dăunătoare ale 
rezonanței puternice, în prezent pe
reții locomotivelor Diesel sînt căp
tușiți cu straturi de amortizoare de 
zgomot.

Oin experiența constmclopilop comunismului

FĂRĂ CONTROLORI
ție este singurul document pe baza 
căruia i se stabilește salariul. In 
felul acesta, muncitorul, garantînd 
pentru calitatea și numărul piese
lor finite lucrate de el, își indică și 
propriul lui salariu.

Numeroase sînt exemplele care 
dovedesc înalta conștiință în muncă 
a lucrătorilor. De pildă, o dată 
muncitoarea Sirotkina a executat 
un inel de dimensiuni mai mici de- 
cît prevăd normele tehnice. Ea ui
tase de acest lucru și abia după 
terminarea schimbului, în drum 
spre casă și-a amintit că inelul de
fect putea să fi nimerit printre 
cele bune. Fără a ezita un minut, 
Sirotkina s-a întors la uzină, s-a 
dus la depozit, a examinat toate 
cele 300 de piese executate de ea 
și, spre marea ei bucurie, a găsit 
ceea ce căuta — piesa defectă.

Un alt exemplu. Muncitoarea Va
lentina Galașina a indicat în fișa 
de garanție 260 piese, a semnat-o 
și a plecat. In drum spre casă și-a 
amintit însă că ea aranjase gră
mezi de cîte 12 piese în loc de 13, 
prin urmare a predat în total 240 
piese și ntK260. Ea s-a întors ime-

R. P. Bulgaria

Termocentrala „Sofia-est44
In raionul industrial „Gara Is- 

kăr“ din Sofia se construiește ter
mocentrala „Sofia-est" — prima 
centrală termică din capitala țării, 
care va funcționa pe bază de com
bustibil lichid. ’ In loc de cărbune, 
ea va fi alimentată cu păcură, care 
va. fi importată.

Inițial, termocentrala „Sofia-est" 
va avea o putere de 60.000 kW, iar 
după lărgirea acesteia — de 100

Noi sanatorii
Bulgaria este o țară bogată în 

izvoare minerale și nămoluri tera
peutice. Pe an ce trece crește nu
mărul oamenilor muncii care își pe
trec concediile în stațiunile de vile
giatură și balneoclimaterice. Se 
dezvoltă continuu și rețeaua de 
sanatorii balneologice înzestrate cu 
cele mat moderne instalații și a- 
parate.

Anul acesta s-au deschis noi sa-

R. P. Polonă

Transportor hidraulic în mine
Un colectiv de la Institutul polonez 

pentru mine a proiectat o instala
ție pentru transportat cărbunele 
la distanțe mai mari prin conduc
te. Acest „transportor hidraulic" va 
da posibilitatea să se transporte cu 
ajutorul unui curent de apă pînă la

Un nou material
La uzina de electrozi de cărbune 

din Raciborz s-a obținut din căr
bune un nou material rezistent la 
acizi, calitatiy superior oțelului an- 
tiacid de cea mai bună calitate, și 
de 5 ori mai rezistent decît masele 
plastice. Din noul material se 
confecționează elemente pentru a- 
paratajul chimic care înainte se lu
crau din oțel anliacid costisitor.

Experiențele au arătat că din 
noul material se pot executa coturi

R. S. Cehoslovacă

Cea mai mare fabrică
La Ostrohy a fost inaugurată re

cent cea mai mare fabrică pentru 
producția de traverse de beton din 
R. S. Cehoslovacă.

Noua întreprindere, la care s-a 
realizat un îrjalt nivel de mecani
zare, v)a livra încă în anul acesta 
căilor-ferate 150.000 de traverse, iar 
capacitatea ei anuală este de 300 

diat în secție, dar fișele fuseseră 
deja trimise la contabilitate și per
sonalul de acolo plecase acasă.

A doua zi Valentina a povestit 
maistrului cum s-a înșelat, acesta 
a anunțat contabilitatea și astfel 
greșeala a putut fi corectată.

Autocontrolul a contribuit în 
mare măsură la îmbunătățirea pro
ducției. Dacă înainte, cînd secția a- 
vea controlori, rebuturile reprezen
tau 2 la sută din producție, în 
prezent ele reprezintă numai 0,05 
la sută.

Toți cei 1.350 muncitori ai sec
ției formează o familie unită. Toți 
desfășoară o activitate socială pe 
care ei o consideră o îndatorire a 
lor față de colectivitate. Iată, de 
pildă, cum își desfășoară activita
tea brigada de muncă comunistă 
condusă de Kosov, alcătuită din 
șase persoane.

Kosov îndeplinește și funcția de 
organizator de grupă sindicală. 
Mumcitorul Vladimir Saveliev are 
sarcina să vegheze asupra îndepli
nirii normelor zilnice. In această 
muncă el este ajutat de sistemul 
introdus de munlt în secție: un 

de mii kW. Cazanele ei vor putea 
produce cîte 210 tone abur pe oră. 
Centrala va furniza energie electri
că și abur în primul rînd întreprin
derilor industriale din raionul „Gara 
Iskăr", dar v,a alimenta cu abur și 
apă caldă și o serie de complexe de 
locuințe din Sofia.

Centrala „Sofia-est" va fi una din 
cele mai moderne din Bulgaria, 

balneologice 
natorii balneologice la Velingrad, 
Svilengrad și Burgas, iar în multe 
alte stațiuni au fost lărgite sau re
construite sanatoriile și băile. In 
satul Bania din regiunea Plovdiv 
se construiește o nouă stațiune de 
odihnă. Se termină sanatoriul bal
neologie din sațul Bankia, regiu
nea Sofia. In satul Pavel Bania, re
giunea Stara Zagora și satul Sla- 
votrîn din regiunea Vidin se cap
tează noi izvoare minerale.

o distanță de 200 km, bulgări de 
cărbuni cu o grosime pînă la - 
cm. In unele mine din Polonia M. -T 
sistem a și fost experimentat. Chel
tuielile de transport, în comparație 
cu transportul pe căile ferate, sînt 
considerabil mai mici.

rezistent la acizi
de țeavă, robinete și chiar pompe 
și rotoare.

Noul material, căruia i s-a dat 
provizoriu denumirea „X", se asea
mănă cu așa-zisele „ingurite" care 
înlocuiesc metalul antiacid la pro
ducția de aparate chimice. Noul 
material a îmbogățit sortimentul 
bogat de mase plastice obținute 
după o metodă specială din căr
bune. In curînd, la uzina din Ra
ciborz se va construi o secție nouă 
pentru producția materialului „X“.

de traverse din beton
de mii traverse. Pînă în artlte.1965 
fabrica va produce o treime din nu
mărul total de traverse necesare 
căilor-ferate în cel de-al treilea cin
cinal. Prin fabricarea traverselor 
de beton se va realiza o economie 
anuală de 30.000 m.c. de lemn de 
fag și 3,600 tone de oțel de con
strucții.

grafic orar este fixat în fața fiecă
rei mașini-unelte și în fiecare oră 
muncitorul înscrie numărul piese
lor finite. In felul acesta, la sfîrși- 
tul schimbului Saveliev verifică în 
numai 2-3 minute graficele — ele 
reflectă ca o oglindă munca între
gii brigăzi.

Muncitoarea Tonia Bobrik urmă
rește ca, în sectorul de muncă al 
brigăzii să domnească o curățenie 
și ordine exemplară. Raia Satcene- 
va veghează asupra securității 
muncii și este foarte severă cu acei 
care nu închid corect grilele de 
protecție ale mașinilor, dacă arun
că pe jos așchii sau cîrpe. Nina 
Katufina depune și ea o muncă so
cială — sindicatul i-a trasat sar
cină să nu uite nici o aniversare 
sau căsătorie a unui tovarăș de 
muncă. Toate acestj evenimente ei 
le sărbătoresc împreună. Al șaselea 
membru al brigăzii, Dina Matiuși- 
na este responsabilă cu asigurările 
sociale.

Aluncitorii din celelalte brigăzi 
îndeplinesc funcții analoage. Fie-, 
care din ei prezintă lunar dări de 
seamă asupra activității lor la o 
reuniune a membrilor brigăzii. A- 
ceasta a devenit o bună tradiție, 
care cimentează prietenia dintre 
oameni, îi educă în spiritul unei 
morale noi, comuniste — toți pen
tru unul, unul perttru toți.

(Agerpres)
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