
DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Succesele brigăzii de tineret

Desfășurînd o entuziastă între
cere socialistă în cinstea alegerilor 
U.T.M., tineretul de la U.M.C. Zlat- 
na obține zi de zi noi și importante 
succese în producție.

In luna septembrie, de pildă, bri
gada de tineret de la secția chi
mică și-a realizat planul producției 
globale în proporție de 103,5 la 
sută, iar cel al producției marfă l-a 
depășit cu peste 17 la sută.

Fruntași în lupta pentru produse 
de cea mai bună calitate și pentru 
depășirea planului s-au situat, în 
această perioadă, utemiștii Hendrea 
Aurel, Micu Traian, Domnaru Ni- 
colae, Lupșan Ștefan și alții. Tot 
în cinstea alegerilor U.T.M. mem
brii brigăzii de tineret de la aceas
tă secție și-au depășit zilnic pla
nul de producție, de la 1 octombrie 
și pînă în prezent, cu peste 4 la 
sută.

Coresp. BTLDEA NICOI An

Avans 15 lei
La gospodăria colectivă din Mi

ceați munca harnică a colectiviștilor 
este frumos răsplătită. Efectuînd la 
timp lucrările cerute de agrotehni
că, cele 70 hectare cultivate cu le
gume, de la care s-a obținut o re
coltă bogată, au adus gospodăriei, 
pînă la 1 octombrie, un venit de 
peste 800.000 lei. Și dacă se adau
gă cîștigul realizat din valorifica
rea cerealelor și a produselor ani
maliere contractate, venitul trece de 
peste 1.100.000 lei. Veniturile mari

Crește marea familie a colectiviștilor
Rezultatele frumoase obținute de 

colectiviștii din Bucerdea Vinoasă 
în producția de cereale, dezvoltarea 
continuă a sectorului zootehnic și 
a celorlalte ramuri de producție, 
care au adus an de an venituri 
mari gospodăriei și o viață tot mai 
îmbelșugată, colectiviștilor, a con
stituit un puternic îndemn pentru 
țăranii înovărășiți din sat. Astfel,

Cu toate forțele la semănat
Au terminat

Lttcrtnd cu hărnicie, colectiviștii 
din Șard, ajutați de S.M.T., au ter
minat însămînțările de toamnă ctt 
8 zile înainte de termen, griul se
mănat în primele zile fiind acum 
lăsării, îmbracă cîmpul ca un 
imens covor verde.

Hotărîți să obțină rod cît mai 
Bogat, ei au îngrășat terenul, ce 
s-a semănat după porumb, cu gu
noi de grajd și au Însămînțat 90

Mai multei
La gospodăria colectivă din Oar- 

da de Jos însămînțările sînt mult 
rămase în urmă. Aici, datorită sla
bei preocupări a conducerii gospo
dăriei (președinte tov. Stoia Nico- 
fae) nu s-au asigurat produsele an- 
fanalurice pentru tratarea griului 
decît pentru 25 hectare, din 120 
planificate și nu s-a transportat gu
noi în cîmp pentru fertilizarea so
lului ce urmează să se însămînțeze 
®u grîu, doar cîteva tone. In această 
direcție un slab exemplu îl consti
tuie chiar unii membri din consi
liul de conducere ca Dăian Io
sif, Curuț Nicolae și alții.

Dacă 1a gospodăria colectivă din 
Oarda de Jos lucrările pregătitoare 
și executarea însămînțărilar se des
fășoară nesatisfăcător, acestea se 

datoresc în mare parte și condu-

Lucrează in contul lunii noiembrie
Pentru colectivul de muncă de la 

întreprinderea „Horia" din Alba 
Iulia luna noiembrie a început cu 
aproape 45 zile mai devreme.

Organizând bine locul de muncă, 
folosind la maximum capacitatea u- 
tilajelor și ridicîndu-și necontenit 
nivelul profesional, muncitorii a- 
cestei întreprinderi dau produse, în 
prezent, în contul celei de a doua

Noi succese ale ceferiștilor
Și în luna septembrie, ca de alt

fel în toate lunile acestui an, co
lectivul de muncă de la Remiza de 
locomotive din Alba Iulia a obținut 
rezultate bune în muncă.

Prin străduința tuturor mecani
cilor și fochiștilor de pe locomotive 
s-a economisit, în luna ce a trecut, 
o cantitate de 30,7 tone combusti
bil convențional, iar planul mărfu-

la zi-muncă
obținute de gospodărie a dat posibi
litate să crească fondul de bază 
cu 130.000 lei și să se repartizeze 
la zile-muncă peste 400.000 lei, fapt 
ce a făcut posibil să se împartă 
colectiviștilor la zi-muncă 15 lei.

Coleotivistul Oarga Todor cu fa
milia, de pildă, pentru cele 442 zile 
muncă a primit ca avans 6.630 lei. 
Sume asemănătoare au primit, de 
asemenea ca avans colectiviștii 
Muntean loan, Contor Aurel și 
mulți alții.

în ultimul timp peste 100 familii, 
în frunte cu întreg consiliul de con
ducere al întovărășirii, s-au alătu
rat marii familii a colectiviștilor.

Acum, pe ogoarele unite ale co
lectivei din Bucerdea Vinoasă, care 
cuprinde peste 500 hectare, se mun
cește cu multă însuflețire Ia arat 
și semănat, însămînțîndu-se grîu 
de mare productivitate. 

însamîntârile
ta sută din suprafață cu grîu de 
înaltă productivitate, condiționat < 
tratat cu substanțe antimalurice. O- 
dată cu însămînțările, ei au gră
bit și recoltatul porumbului, lucrare 
de asemenea, ce este pe terminate.

Fruntași în întrecere la însămîn- 
!ări și recoltări sînt colectiviștii Mi- 
aci Dumitru, Dănuț Cornel, Sibi- 

șan Cornel, Deji Ion, Tîrziu Petru, 
Rusu Vasile și «Iții.

preocupare
terii S.M.T.-uIui care, din cauza u- 
nei defectuoase. repartizări a utila
jelor a neglijat trimiterea de trac
toare și semănători la această uni
tate, deși gospodăria a contractat din 
vreme executarea arăturilor și în- 
sămînțărilor cu S.M.T.-ul.

Timpul fiind înaintat, se impune 
luarea unor măsuri urgente pentru 
grăbirea arăturilor și însămînțări- 
lor, lucrări la care S.M.T.-ul trebuie 
să-și aducă un prețios aport. Pentru 
aceasta consiliul de conducere al 
gospodăriei, îndrumat cu toată 
răsnu.nderea de organizația de 
partid, trebuie să grăbească elibe
rarea terenului, îngrășarea lui, să 
trateze, sămînța și, ținînd o legă
tură sfrînsă cu mecanizatorii, să 
folosească' din plin timpul prielnic 
pentru arat și semănat.

decade a lunii noiembrie. Totodată 
productivitatea muncii a crescut, în 
ultimul timp, cu 14 la sută.

O contribuție deosebită la obține
rea acestor frumoase rezultate și-au 
dat-o muncitorii secției lăcătușerie 
II, muncitorii și muncitoarele sec
ției tipografie, precum și colectivul 
de muncă de la sectorul ceramic 
Sîntimbru.

rilor transportate a fost depășit cu 
peste 28 la sută. Cele mai însem
nate rezultate la obținerea de eco
nomii precum și la transportul măr
furilor le-au avut, în cursul lunii 
septembrie, mecanicii de locomoti
vă Neamțu Vasile cu fochistul An- 
ghel Ion, Ureche Nicodin cu fo
chistul Chirca Ilie și Raită Aurel 
cu fochistul Susan Pavel.

In aceeași lună, lăcătușii remizei 
au realizat, printr-o judicioasă fo
losire a materialelor necesare re
parațiilor, economii în valoare de 
peste 3.000 lei.

Coresp. URECHE GHEORGHE 
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Ia ZIatna

Noi blocuri 
date în folosință

Zilele acestea, muncitorii de la E.M. 
„Gh. Doja“ din ZIatna, ca și alți 
oameni ai muncii, au primit un 
frumos dar. Ei au primit în folo
sință noi blocuri, cu apartamente 
din cele mai confortabile. Astfel, 
pentru familiști s-a dat în folosin
ță un bloc cu 42 de apartamente, 
iar pentru nefamiliști un bloc cu 
196 apartamente. Demn de remar
cat că, cinstind, parcă, acest eve
niment, noii locatari, în majoritatea 
lor, au mobilat camerele spațioase 
cu mobilă nouă.

Una spun ți alta fac
Colectiviștii din Hăpria, Dumitra 

și Straja și-au prevăzut în plan ca 
în primele zile ale lunii octombrie 
să termine strîngerea recoltei de 
pe cîmp, iar pînă la 15 octombrie 
să termine de însămînțat griul. Din 
lipsă de preocupare a consiliilor de 
conducere ale acestor gospodării 
pentru organizarea mai bună a 
muncii, aici, nu s-a recoltat 
pînă la 12 octombrie decît 10 la 
sută din porumb, în cîmp nu s-a 
transportat gunoi decît pe 20 hec
tare și nu s-a însămînțat nimic.

Ținînd seamă că timpul este îna
intat, conducerile gospodăriilor din 
satele comunei Hă
pria, îndrumate de 
organizațiile de 
partid trebuie să 
mobilizeze toate 
forțele la elibera
rea terenului, pen
tru oa tractoarele 
de la S.M.T. să 
poată ara și însă- 
mînța din plin.

In clișeu: Des- 
fundatul terenului 
în pepiniera de viță 
la G.A.C. — Cistei.

•/azH

Să pregătim temeinic întreprinderile 
pentru anotimpul friguros

Ne apropiem cu fiecare zi ce 
trece de anotimpul friguros al ier
nii. E firesc că de fiecare dată a- 
propierea lui să ne facă atenți, să 
ne aducă aminte că vine zăpada și în
ghețul, că în fiece sector de activi
tate se cer pregătiri care să asi
gure desfășurarea normală a pro
ducției. Și cum iarna nu vine a- 
nunțată, se impune ca măsurile de 
pregătire să fie luate din timp, fără 
nici o amînare, în toate întreprin
derile raionului.

Dovedindu-se a fi buni gospo
dari, multe conduceri de întreprin
deri și instituții au luat din timp 
măsuri pentru aprovizionarea cu 
combustibil, cu materialele necesare 
pentru perioada de iarnă, au revi
zuit și reparat instalațiile electrice 
și de încălzire etc. La Uzinele me- 
talo-chîmice ZIatna, de pildă, în
treaga muncă de pregătiri se des
fășoară din plin. In baza planului 
de măsuri întocmit, s-au repartizat 
sarcini precise, cu termen, atît ate
lierelor cît și șefilor de secții. Pe
riodic se analizează desfășurarea 
lucrărilor, iar acolo unde se ivesc 
defecțiuni, se iau măsuri de îndrep
tare. Pînă în prezent, aici s-a fă
cut în cea mai mare parte revizui
rea instalației electrice și a siste
mului de încălzit, s-a făcut și apro
vizionarea de iarnă a cantinei.

O serie de măsuri s-au luat și la 
Depoul C.F.R. Teiuș, Stația C.F.R. 
Coșlariu, fabrica „Ardeleana" Alba 
Iulia și altele, unde conducerile ad
ministrative, acordînd întreaga a- 
tentie pregătirilor, s-au îngrijit de 
aprovizionarea cu combustibil si 
și-au asigurat un stoc tampon de 
diferite materiale și materie primă.

Nu peste tot însă pregătirea în
treprinderilor pentru anotimpul fri
guros se găsește în centrul preocu
părilor conducerilor administrative, 
Nu peste tot unitățile, chemate să 
asigure buna desfășurare a pregă
tirilor, își fac pe deplin datoria. La 
E. M. „Gh. Doja", de pildă, condu
cerea administrativă, cu sprijinul 
comitetului de sindicat, a întocmit 
ce-i drept, un plan de măsurile ce 
se cer a fi luate, stabilindu-se și 
termene de executare. Unele din 
ele, cum ar fi, de pildă, asigurarea 
combustibilului pentru încălzit, re
vizuirea și repararea sobelor etc. 
s-au și îndeplinit. Există aici o si
tuație de netolerat în ce privește a- 
sigurarea celorlalte materiale, ca 
lemn de mină, șină pentru înain
tări, balast pentru lucrările de con
strucții, țevi etc. La lemn de mină, 
de pildă, nu numai că nu s-a asi
gurat la sectoare un stoc-tampon, 
dar el lipsește uneori și pentru lu
crările zilnice. In aceeași situație 
e și problema construcțiilor. Din 
lipsă de balast, au fost cazuri cînd oa
menii n-au putut lucra. Și nu se 
poate spttne că aceste materiale 
n-ar exista. Nu! Ele există și încă

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

Cîteva aspecte de la festivalul 
„Aniversarea Republicii"

Duminică după-amiază. Sala de 
spectacole a căminului culturali din 
Cistei a devenit din nou neîncăpă
toare. Printre sutele de spectatori 
localnici, se văd și mulți invitați. 
Au venit, pentru a asista la pro
gramul artistic ce se va desfășura 
aici, în cadrul Festivalului regional 
al formațiilor de teatru de amatori 
„Aniversarea Republicii", faza in- 
tercomunală, mulți colectiviști și 
colectiviste din Mihalț și din O- 
breja.

Oamenii sînt nerăbdători, nu nu

suficiente, depozitate în ZIatna, în 
stație. Din cauză însă că I.R.T.AJ 
Alba Iulia nu asigură mașini pen
tru transport, aceste materiale stau 
în gară, în timp ce la sectoare pregă
tirile pentru anotimpul friguros bat 
pasul pe loc. Se impune ca condu
cerea I.R.T.A. să ia măsuri pentru 
a satisface cerințele de transport, 
deoarece iarna nu așteaptă după 
planurile nimănui. In ce privește 
situația de la uzina de preparare 
a exploatării, vor trebui studiate 
posibilitățile de dublare a țevii de 
scurgerea apei în lacul de decan
tare, spre a se putea introduce pa
ralel cu prima țeavă cu apă, o țea- 
vă cu abur spre a preiîntîmpina în
ghețul.

Se impune apoi cu toată hotărî- 
rea pregătirea șantierelor pentru 
iarnă. Conducerea șantierului 
I.C.M. de la ZIatna trebuie să gră
bească terminarea lucrărilor exte
rioare Ia școală, ca odată cu veni
rea iernii să treacă la executarea- 
lucrărilor interioare și de finisaj,, 
lucrul continuînd fără întrerupere. 
Acest lucru se cere a-1 face și con
ducerea T.R.C.H. — grupul de șan
tiere Alba Iulia Ia construcția blo
cului din centru. La sectorul cera
mic al 1.1. L. „Horia" trebuie ur
gentate lucrările pentru asigurarea 
unui stoc tampon cît mai mare de 
argilă, mai ales că va începe pe
rioada ploioasă și rece. îngretinînrf 
și chiar oprind lucrul în carieră. Se 
cere apoi luarea unor măsuri co
respunzătoare și la Atelierul de 
zonă și Atelierul de asamblare, în 
sensul ca să se asigure muncitori
lor condiții de muncă cît maf 
bune pe timpul iernii.

Experiența anilor trecut! ne-a- 
dovedit cu prisosință ce greutăți se 
pot ivi în desfășurarea producției 
atunci cînd nu se iau măsuri de 
prevedere, atunci cînd se așteaptă 
anotimpul friguros cu mîinile în
crucișate. Dintr-o nimîca toată, se 
pot naște probleme care să ducă 'a 
perturbarea întregului proces de 
producție. Iată de ce în aceste zile 
conducerile întreprinderilor, cu spri
jinul larg al organizațiilor de bază 
si al comitetelor de sindicat, vor 
trebui să ia asemenea măsuri încît 
în cel mai scurt timp pregătirile de 
iarnă să fie terminate. Trebuie mo
bilizate la aceste lucrări toate for
țele din întreprindere, muncitori, 
ingineri si tehnicieni, și folosite re
zervele interne astfel ca aceste pre
gătiri să coste cît mai puțin.

Timpul cît îl mai avem la înde- 
mînă să-1 folosim deci din plin, ast
fel ca iarna să ne găsească bine 
pregătiți. Aceasta este o condiție de 
bază pentru îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan pe acest an, o 
condiție hotărîtoare pentru desfă
șurarea ritmică a producției anului 
viitor.

mai cei care nu au apucat loc pe 
scaune, ci chiar și cei oare și-au 
ocupat loc cu mult timp înainte de 
ora anunțată pentru începerea 
spectacolului.

Dar iată că în sală se face întu
neric și pe scena luminată artiștii 
amatori din Mihalț își încep pro
gramul. De la primele replici, mi- 
hălțenii au dat dovadă de o temei
nică pregătire. Stăpîni pe roluri și 
degajați în mișcări, ei au dovedit 
de asemenea și mult talent inter
pretativ și ambiție de a da un spec
tacol cît mai bun.

Prezentffind comedia într-un act 
„Rîsul pămîntului", de Gh. Tențu- 
lescu, ei au arătat priceperea cu 
care știu să aleagă un repertoriu 
bine gîndit și axat pe teme majore, 
ale timpului nostru.

Cu mult talent și măiestrie, artis
ta amatoare Lucica GMileanu și-a 
interpretat rolul, l-a simțit, l-a 
trăit. Aplauzele culese pentru jocul 
său, pentru rolul în care trăindu-î 
parcă a știut ca prin cunoștințele 
pe care și le-a însușit din cărțile 
citite împreună cu fiica sa de la 
bibliotecă, să-și îndrepte soțul, să-t 
înlăture acestuia unele concepții 
greșite despre viață.

(Continuare în pag. 3-a)



Cu pași uriași spre visul de aur al omenirii-comunismul
Din prevederile proiectului de Program al P. C. U. S.

Economia națională — bogăția întregului popor
Bogăția oricărei țări este apre

ciată după mărimea venitului ei na
țional. Dar bogăția unei țări nu 
reprezintă întotdeauna bogăția po
porului. In țările capitaliste, partea 
leului din venitul național și-o în
sușesc clasele stăpînitoare. in Sta
tele Unite ale Americii, de pildă, 
capitaliștii, deși reprezintă a zecea 
parte din populație, primesc peste 
jumătate din venitul național.

In Țara Sovietică, întregul venit 
național aparține poporului. Cir
ca trei pătr.mi din venitul național 
sînt folosite pentru satisfacerea ne
voilor materiale și culturale perso
nale și obștești ale populației. Res
tul — acea parte care este folosită 
la lărgirea producției socialiste —

îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă
In primii doi ani ai septenalului, 

în U.R.S.S. au fost date în exploa
tare peste 2.000 de noi întreprin
deri mari. Numai anul trecut au 
intrat în funcțiune peste 2.800 de 
linii de producție în flux automate, 
semiautomate și mecanizate.

★
In proiectul - de Program al 

P.C.U.S., îmbunătățirea și ușura
rea prin toate mijloacele a condiții
lor de muncă este considerată una 
din sarcinile importante ale ridi
cării bunăstării poporului. In toate 
întreprinderile vor fi introduse mij
loace moderne de tehnică a securi
tății și vor fi asigurate condiții sa- 
nitare-igienice care să înlăture acci

Fiecărei familii — un apartament bine amenajat
In anii puterii sovietice s-a fă

cut mult pentru îmbunătățirea con
dițiilor de locuit ale populației. Nu
mai în 1960, fondul de locuințe al 
orașelor și satelor a crescut cu 85,1 
milioane m.p. La aceasta trebuie 
adăugate și milioanele de case de 
locuit construite de muncitori și 
funcționari la orașe, de colhoznicii 
și intelectualii satelor în localită
țile rurale.

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice a trasat sarcina să se des
fășoare și mai larg construcția de 
locuințe pentru ca la sfârșitul celui 
de-al doilea deceniu fiecare fami
lie, inclusiv familiile de tineri că
sătoriți, să poată primi o locuință 
separată. Se prevede îmbunătățirea 
considerabilă a condițiilor de lo

■ Primul țăruș! El este un mic sim
bol al unei opere mari. Primul ță
ruș — el înseamnă un nou oraș sau 
un nou cuvînt în tehnică, primul 
metru cub de pămînt excavat din 
•groapa de fundație a unei viitoare 
centrale electrice sau primul cort 
al unui' viitor sovhoz de pe păinîn- 
turile desțelenite.

In rîndurile de mai jos vom încer
ca să mergem pe urmele acelor ță
ruși, pe care oamenii sovietici 
„i-au bătut" în cei cinci ani care 
au trecut de la Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S.

La poalele munților 
Kacikanar

'Acestea s-au întîmplat în anul 
1957, în ajunul sărbătoririi celei 
de-a 40-a aniversări a Marelui Oc
tombrie, cînd străzii — primul 
vlăstar al viitorului oraș i s-a dat 
numele de Octombrie... .

...In desișurile taigalei Uralului 
de nord se construiește astăzi unul 
din cele mai mari combinate de- 
înobilare a minereului de fier din 
țară.

în urmă cu patru ani, siluetele im
punătoare ale viitoarelor corpuri de 
clădiri ale combinatului figurau' doar 
pe desenele proiectanților. De jur îm
prejur se întindea taigaua nesfîr- 
șită, iar din loc în loc — corturile 
primilor constructori veniți aici, care 

servește, de asemenea, ridicării bu
năstării poporului.

★
Urrunea Sovietică ocupă locul 

al doilea în lume în ce privește vo
lumul absolut al venitului național. 
Nici o țară capitalistă nu se poate 
însă compara cu ea în ce privește 
ritmul de creștere al acestui venit. 
In 1960, venitul național al U.R.S.S. 
a crescut aproape de 27 ori în 
comparație cu 1913, în timp ce în 
S.U.A. a crescut de 3,5 ori, in An
glia — de 2 ori. In proiectul de 
Program al P.C.U.S. se prevede că 
în viitorii 20 de ani venitul națio
nal al U.R.S.S. va crește aproxima
tiv de 5 ori. In această perioadă, 
veniturile reale ale populației vor 
crește de peste 3,5 ori.

dentele de muncă și bolile profe
sionale.

★
Proiectul de Program prevede un 

ritm înalt de creștere a productivi
tății muncii, ceea ce, paralel cu 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă, va permite și reducerea 
zilei de lucru.

In primul deceniu al perioadei 
cuprinse în Program (1960-1970), 
colectivele fabricilor și uzinelor 
vor trece la ziua de lucru de 
6 ore — cu o zi nelucrătoare ne 
săptămînă — sau la săptămîna de 
lucru de 34-36 ore. Iar pentru cei 
folosiți la lucrările în subteran sau 
în industriile vătămătoare sănătății, 
durata zilei de lucru va fi și mai 
scurtă.

cuit ale oamenilor muncii de la sate. 
Casele țărănești de tip vechi vor fi 
înlocuite prin case noi sau recon
struite și amenajate.

■A-
In U.R.S.S. este cea mai mică 

chirie din lume. Proiectul de Pro
gram prevede însă că în cursul de
ceniului al doilea folosirea locuințe
lor va deveni treptat gratuită pen
tru toți cetățenii. Vor deveni gra
tuite și folosirea transportului co
munal, a apei, a gazelor naturale, 
încălzitului.

Programul prevede înfăptuirea ți
nui program larg de construcții și 
amenajări, terminarea electrificării 
și efectuarea în măsura necesară 
a gâzeificării.

cu topoare și ferăstraie automate 
defrișau pădurea.

De atunci, peisajul acestor locuri 
s-a schimbat radical. Acolo unde 
șerpuiau mici poteci de pădure, stră
lucesc de albeață casele străzii . noii 
așezări miniere, iar alături se înal
ță un frumos oraș și corpurile de 
clădiri ale viitorului combinat. O- 
rașul are de pe acum 27 de străzi 
și peste 25.000 de locuitori. Marile 
întreprinderi de înobilare, ce se află 
în curs de construcție, vor fi ali
mentate de giganticele cariere me
canizate, de unde se vor extrage a- 
nual peste 30 milioane tone de mi
nereu.

...Se înalță tot mai sus construc
țiile marilor fabrici de concasare și 
înobilare, iar pe calea ferată nou 
construită sosesc unul după altul 
trenuri încărcate cu utilaj, cum nu 
a cunoscut încă tehnica minieră. 
Numai mașina de concasare, ce se 
fabrică în prezent la Uzina „U- 
ralmaș" din Sverdlovsk, va putea 
să fărămițeze 4.000 tone de mine
reu pe oră — adică circa 4.000 
garnituri de tren pe zi. Mașina va 
fi instalată într-o clădire specială, 
avînd înălțimea unei case de a- 
proape 30 de etaje.

La poalele muntelui munca nu 
contenește nici ziua, nici noaptea. 
Crește orașul, crește combinatul, se

Dezvoltarea industriei extractive
In anul 1959 Uniunea Sovietică a 

depășit S.U.A. în ceea ce privește 
extracția de minereuri de fier ccu- 
pînd astfel primul loc în lume.

Aceasta este o mare victorie în 
întrecerea economică dintre socia
lism și capitalism. Extracția de mi
nereuri de fier a crescut în U.R.S.S. 
în comparație cu anul 1950 cu 67,3 
milioane tone în timp ce în S.U.A. 
ea a scăzut cu aproape 30 milioane 
tone.

Marile succese obținute de indus
tria "extractivă a minereurilor de 
fier sînt dovedite de următorul fapt: 
pînă în anul 1950, în peste 200 de 
ani de dezvoltare a siderurgiei, ex
tracția de minereuri de fier a atins 
cifra de 39,7 milioane tone. In ul
timii 10 ani însă ea a ajuns pînă 
la 107 milioane tone. Pînă în anul 
1965 U.R.S.S. va extrage 150-160 
milioane tone minereuri de fier.

In S.U.A. însă, începînd din anul 
1957, extracția de minereuri de fier 
a scăzut o dată și jumătate. In a-

Tractor Diesel- 
electric de 250 c.p. 
produs de uzina din 
Celiabinsk. Tracto
rul are o instalație 
de transmisie, care 
asigură în mod con
ținu schimbarea au
tomată a vitezelor 
și a efortului de 
tracțiune, tn funcți
une de sarcină.

Milioane de
Istoria nu a cunoscut încă un 

asemenea ritm și o asemenea am
ploare a construcției de locuințe 
ca în U.R.S.S. In ultimii trei ani 
s-au construit 235 milioane m.p. de 
suprafață locuibilă.

In ce privește numărul de locuin
țe construite la fiecare mie de lo
cuitori U.R.S.S. a depășit conside-

Elecfrificarea
Jn ultimii 5 ani, în Uniunea So

vietică au fost electrificate circa 
9.000 km de căi-ferate. încă în 
1958, U.R.S.S. a ocupat primul loc 
în lume în ce privește lungimea ar
terelor feroviare electrificate.

In prezent, pe liniile electrificate 
se efectuează a patra parte din 
traficul de încărcături pe căile-fe- 
rate. încărcăturile sînt transportate 
mult mai repede, iar prețul de cost al 
transporturilor este mai mic. In de-

„desțelenește" țeliria de fier a Ka 
cikan arului...

La «porțile" capitalei 
sovietice

Strîris între calea-ferată și pîrîul 
Fîlka pe o fîșie lungă și îngustă de 
pămînt, chiar la intrarea în cap!- 
tală, la „porțile" ei de vest se în
tindea satul Mazilovo.

Ultimele rămășițe ale lui mâi pot 
fi văzute și acum pe larga stradă 
Kastanaevskaiă, care răsună de 
zgomotul camioanelor autobascu
lante și al celorlalte vehicule.

patru ani, în 1957, liniș
tea satului Mazilovo a fost tulbu
rată — au venit aici excavatoare 
și buldozere. Se începuse construi
rea unui nou cartier de locuințe. A- 
șa cum răsar ciupercile în pădure 
după o ploaie bogată de toamnă, 
la fel au început să crească aici 
una după alta casele și culorile lor 
vesele împestrițează ' astăzi frumo
sul peisaj al grădinilor din Mazi
lovo, păstrate cu grijă. A luat ast
fel ființă un întreg orășel cu case 
de locuit, magazine, școli, policli
nici, diferite ateliere.

Acolo unde se întindea șoseaua 
prăfuită, plină de hîrtoape — stra
da principală a satului Mazilovo, a 
apărut strada lată, asfaltată Kas- 

nuil 1960 în S.U.A. s-a extras ceva 
mai mult de 70 milioane tone mine
reu.

In U.R.S.S. se extrag în fiecare 
secundă peste 16 tone cărbune, în 
timp ce în S.U.A. se extrag apro
ximativ 12 tone. Extracția de căr
bune a atins în U.R.S.S., în anul 
1960, 513 milioane tone, crescînd 
de aproape 18 ori în comparație cu 
anul 1913.

In această perioadă extracția de 
cărbune în S.U.A. nu numai că nu 
a sporit, ci a scăzut.

Ocupînd primul loc în lume, 
U.R.S.S. dă în prezent peste 20 la 
sută din extracția mondială de 
cărbune. Numai în R.S.S. Cazahă 
se obține în prezent mai mult căr
bune decît în întreaga Rusie di
nainte de revoluție.

In minele din Uniunea Sovietică 
se folosesc de 2,5 ori mai multe 
combine decît în S.U.A., Anglia și 
Franța la un loc.

locuințe noi
rabil încă în anul 1957 toate ță
rile capitaliste. In anul 1960 s-au 
obținut noi succese: la fiecare mie 
de locuitori s-a construit în medie 
15 locuințe.

Potrivit datelor oficiale, în anul 
1960 în S.U.A. s-au construit în 
medie 8 locuințe la mia de locuitori, 
în Anglia — 6, iar în Franța 7.

cailor ferate
curs de cinci ani, locomotivele e- 
lectrice au permis să se economi
sească 75 milioane tone de combus
tibil.

La data deschiderii celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S., în 
Uniunea Sovietică vor exista 1.530 
km de căi-ferate electrificate, func- 
ționînd cu curent alternativ. In în
treaga lume, lungimea acestor linii 
nu depășește 4.000 km.

tanaevskaia. La mijlocul ei va lua 
ființă un nou centru comercial și 
administrativ. Pîrîul Filka își poartă 
apele într-o albie subterană din 
beicn armat, el a cedat docil locul 
„expreselor albastre". In cuirînd 
aici, la stația „Pionerskaia" vor 
scai primele trenuri ale metroului 
și atunci acest nou microraion âl 
capitalei sovietice se va apropia și 
mai mult de centrul ei. (Agerpres).

0 agricultură înfloritoare
Cifre și fapte

iar 
ha

In anul 1913, în Rusia țaristă 
suprafața cultivată ocupă 118,2 
milioane ha. Țăranii își agoni
seau pîinea muncind din greu. A- 
proape toate muncile se făceau 
manual, sau cu ajutorul tracțiunii 
animale. Pămîntul, lucrat cu plu
guri de lemn și boroane, dădea 
recolte foarte mici. Intre anii 
1909-1913 recolta globală de ce
reale nu depășea în medie 4,4 
miliarde puduri pe an.

In prezent, suprafața însătnîn- 
tată cu toate culturile agricole 
este în U.R.S.S. de 204.300.000 
ha. De pe acesta suprafață se re
coltează în medie peste opt mi
liarde puduri de cereale pe an.

Ca rezultat al îndeplinirii pla
nului cooperatist al lui V. I. 
Lenin, gospodăriile țărănești s-au 
unit în colhozuri care dispun în 
prezent de cadre calificate și sînt 
dotate cu tehnică modernă. La 1 
ianuarie 1961, în U.R.S.S. exis
tau 45.100 colhozuri și 7.400 de 
sovhozuri. Fiecărui colhoz îi re
veneau în medie 16.000 ha, 
fiecărui sovhoz circa 42.000 
de pămînt.

In 1928, în Uniunea Sovietică 
existau 27.000 de tractoare si nu
mai două combine cerealiere. In 
prezent în țară există 1.222.000 
tractoare. Numai în prima jumă
tate a anului curent s-au produs 
132.000 de tractoare (în unități 
fizice) și 36.500 de combine ce
realiere.

In proiectul de Program se a- 
cordă o deosebită însemnătate e- 
lectrificării întregii agriculturi. 
Datorită electrificării „agricultura 
se va apropia de nivelul indus
triei în ce privește înzestrarea 
tehnică și organizarea producției; 
munca în agricultură se va trans
forma într-o varietate a muncii 
industriale..."

In proiectul de Program al 
P.C.U.S. se spune că volumul 
producției de lapte va crește în 
zece ani — de peste două ori, iar 
în 20 de ani — de aproape 3 ori. 
încă în anul 1960 în U.R.S.S. s-au 
obținut 26.300.000 tone de lapte, 
adică de 2,5 mai mult decît în 
anul 1953.

In anul 1970, în Uniunea So
vietică se va obține de circa trei 
ori mai multă carne decît în 
prezent, iar în anul 1980 — de 
circa patru ori.
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IN CLIȘEU : Excavatorul rotor 
de mare productivitate — 1.000 m.c. 
de rocă, pe oră. Acest gigant al teh
nicii miniere va fi în curînd depă
șit de excavatorul rotor „ERȘR-2. 
600“ care va putea disloca cu ușu- 
tință un strat de rocă de grosimea 
unei case cu 6 etaje. Pentru trans
portarea rocii excavate într-o oră 
va fi nevoie de 340 de vagoane.



Adunările de dare de seamă ți ac,cri în organizațiile de partid

Semnificația celor patru diplome LUNA MARII PRIETENII
ln ziua de 8 octombrie a.c., sala 

•de festivități a clubului C.F.R. Te- 
îuș, pregătită sărbătorește, a găz
duit lucrările conferinței de partid 
din Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla- 
riu. La lucrările conferinței pe lin
gă delegații organizațiilor de bază 
au participat, ca invitați, activiști 
de partid și de stat. Din partea Co
mitetului raional de partid la con
ferință au luat parte tov. Ștefan 
Boureanu, prim-secretar al Comite
tului raional de partid și tov. Ion 
Mărginean, secretar.

Darea de seamă a comitetului de 
partid pe complex a analizat stilul 
și metodele de muncă ale comitetu
lui privind întărirea vieții interne 
de partid, munca politică și educa
tivă, conducerea și îndrumarea 
muncii organizațiilor de masă și, 
pe această cale, rezultatele econo
mice obținute de colectivele de mun
că, de la ultimele alegeri și pînă 
în prezent.

In perioada la care se referă da
rea de seamă bilanțul realizărilor 
obținute ca urmare a unei susținute 
munci politice este rodnic. Toate u- 
nitățile din complexul C.F.R. și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
producție.

Pentru merite deosebite în mun
că, pentru realizarea sarcinilor pri
vind transportul în cele mai bune 
fcondiții de siguranță a circulației, 
patru din unitățile de bază ale com
plexului și anume: Depoul de lo
comotive, Reviziile de vagoane din

Rezultatele -
Uzinele metalo-chimice din Zlat- 

na au cunoscut în ultimii ani o 
dezvoltare din ce în ce mai puter
nică. Vechile instalații au dispărut 
cu desăvîrșire, locul lor luîndu-1 
instalații noi, moderne.

Dar toate aceste transformări pe
trecute în ultimii ani în viața uzi
nei sînt indisolubil legate de oa
meni, de harnicii muncitori, ingi
neri și tehnicieni de aici, care, a- 
vînd în față exemplul luminos al 
comuniștilor, au muncit cu hărnicie 
pentru îndeplinirea sarcinilor tra- 

'■sate de partid. Sînt aproape 10 ani 
de cînd colectivul de muncă din 
uzină raportează că sarcinile anua
le de plan au fost îndeplinite în 
numai 11 luni și chiar mai puțin. 
Calitatea produselor, acest barome
tru al sîrguinței și răspunderii, își 
găsește în uzină locul ce i se cu
vine. De ani de zile pe adresa uzi
nei n-au mai sosit reclamații refe
ritoare la calitate.

La începutul acestui an colecti
vul de muncă de aici a fost chemat 
să realizeze sarcini sporite față de 
anul trecut. Sub îndrumarea comi
tetului de partid, organizațiile de 
bâză au mobilizat comuniștii, între-

Cîteva aspecte de la festivalul 
„Aniversarea Republicii

(Urmare din pag. l-a)
Nici artiștii amatori din Cistei nu 

s-au prezentat mai puțin pregătiți. 
Tînăra colectivistă Muntean Maria, 
de pildă, a dovedit pe lîngă talent 
și multă dragoste de muncă cultu
rală. Și ca ea, și ceilalți artiști a- 
matori, cum sînt colectiviștii Dobîr- 
ta Nelu, Bota Valeria și alții.

Greșeala mare a cisteienilor a 
fost însă că piesa prezentată de ei 
a fost greșit aleasă, deoarece a- 
ceastă piesă nu intră în concurs.

Directorul căminului cultural, îm
preună cu ceilalți activiști, trebuia 
să se orienteze,, mai bine în fixarea 
repertoriului, să se fi ales o altă 
piesă, adecvată locului și timpurilor 
pe care le trăim.

La faza intercomunală a Festiva
lului „Aniversarea Republicii", des
fășurată duminica trecută la ■ Cistei, 
trebuia să participe și echipa de 
teatru a căminului cultural din-Sîn
timbru. Acest lucru însă nu s-a în- 
tîmplat, deși artiștii amatori de 
aici s-au pregătit din timp pentru 
a prezenta un program cît mai reu
nit. Și dacă artiștii amatori din 

Teiuș și Coșlariu și stația Coșlariu 
au primit din partea C. C. al Sindi
catului C.F.R. și al Departamentu
lui C.F.R. diplome de onoare, ca 
unități fruntașe pe ramură în ca
drul Direcției regionale C.F.R. Cluj.

La Depoul de locomotive planul 
producției globale pe perioada la 
care se referă darea de seamă a 
fost îndeplinit în proporție de 
107,40 la sută, productivitatea mun
cii a crescut cu 7,31 la sută, iar 
prețul de cost față de plan a fost 
redus cu 2,20 la sută. Economiile 
realizate depășesc 2.390 tone com
bustibil convențional. De asemenea 
la prețul de cost pe primele 8 luni 
s-au realizat economii de peste 
216.000 lei. Cu 13,40 la sută a fost 
depășit planul la revizia de vagoane 
Coșlariu, iar la revizia de vagoane 
Teiuș cu 15,30 la sută. Economiile 
realizate de aceste două unități de
pășesc suma de 50.000 lei. Colec
tivul de muncă din stația Teiuș a 
îndeplinit planul în proporție de 
178 la sută, iar cel al stației Coș
lariu cu 114,47 la sută. Și aceste 
două unități au realizat economii 
de peste 77.000 lei.

Baza acestor succese, așa cum 
de fapt s-a dezbătut în lucrările 
conferinței, a fost munca politică 
desfășurată de organizațiile de 
partid în rfnditl maselor de munci
tori, îmbinarea muncii politice cu 
cea economică.

Ca urmare a acestui fapt, în uni
tățile C.F.R. au apărut noi metode 

rod al muncii
gul colectiv să muncească cu tot 
entuziasmul spre a îndeplini și de
păși sarcinile încredințate.1. Mai 
mult, însuflețit de Directivele C. C. 
al P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii în cinstea 
aniversării partidului, sub îndruma
rea comuniștilor, colectivul de mun
că s-a angajat să realizeze o redu
cere la prețul de cost de 500.000 lei 
și să dea peste plan o însemnată 
cantitate de produse. Cuvântul dat 
a constituit un puternic mijloc de 
mobilizare spre noi înfăptuiri.

Recent, comuniștii din uzină au 
analizat în cadrul conferinței de 
dare de seamă și alegeri a comi
tetului de partid feltd în care au 
muncit pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecere. Atît 
darea de seamă prezentată de se
cretând comitetului de partid, to
varășul Aurel Cîmpean, cît și dis
cuțiile purtate de cei 24 membri și 
candidați de partid care au luatcu- 
vîntul au scos cu tărie în evidență 
munca neobosită a comuniștilor 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

— Ne mîndrim — a arătat tov. 
Ștefan Pușcașii: — nu numai cu

Sîntimbru n-au putut fi prezenți du
minica trecută la Cistei, vina o 
poartă Sfatul popular al comunei 
Sîntimbru, care a acordat prea pu
țin interes față de munca culturală. 
Acest lucru s-a dovedit prin faptul 
că Comitetul executiv al sfatului 
popular n-a asigurat nici cel puțin 
transportul echipei, fapt pentru care 
sîntimbrenii au lipsit de la. concurs.

Pe viitor, sfatul popular al comu- 
hei Sîntimbru, și în special preșe
dintele acestuia (care răspunde di
rect de munca culturală ce se des
fășoară pe raza comunei) trebuie 
să acorde mai multă atenție și spri
jin căminului cultural și manifes
tărilor culturale din comună. De 
asemenea este necesar ca și direc
torul căminului cultural din Mi
halț, tovarășul Medriș Cornel, di
rector de centru, să acorde mai 
multă atenție căminelor culturale 
de pe raza comunei, să îndrume și 
să sprijine mai concret activitatea 
acestora, în așa fel încît și în sa
tele comunei munca să se desfă
șoare bine, la același nivel ca la 
căminul cultural de la centru.
; ; O. V. 

de muncă ca, de pildă, organizarea 
întrecerii socialiste pe profesii, bri
găzi, echipe și individual, și mai 
ales organizarea brigăzilor de mun
că socialistă de înaltă calitate. In 
întrecerea socialistă 345 muncitori 

«aplică în producție metode avansate 
de muncă.

In această perioadă s-a acordat 
o mai mare atenție mișcării de 
inovații, ceea ce a făcut posibil a- 
plicarea în procesul de producție a 
unui număr de 16 inovații iar alte 
5 sânt în studiu.

Iată semnificația celor patru di
plome de onoare.

La obținerea acestor rezultate o 
contribuție de seamă și-au adus-o 
comuniștii Man Eugen, Păcurar 
Ioan, Rancea Simion, Stoica Gheor- 
ghe, Chirilă Ioan, Crișan luliu, Lă- 
murean Lucian, Cătinel Ioan, Iva
nov Alexandru, Palko Alexandru și 
mulți alții.

Conferința de partid de la Com
plexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu, făcînd 
bilanțul realizărilor obținute, a 
scos în același timp în evidență și 
unele aspecte negative din activi
tatea comitetului de partid, a cri
ticat aceste lipsuri și a adoptat o 
hotărîre din care reies sarcini de 
viitor menite să ducă la continua 
îmbunătățire a muncii de partid, 
pentru obținerea de noi și mărețe 
realizări în domeniul transporturilor 
pe calea ferată.

Conferința a ales noul comitet de 
partid. Ca secretar a fost reales 
tov. Jon Man.

comuniștilor
rezultatele. Ne mîndrim în primul 
rînd cu oameni ca Kiraly Ștefan, 
Zaharie Ștefan și alții ca ei. Sînt 
toți comuniști de nădejde. Cu aju
torul lor și a celorlalți membri și 
candidați de partid secția noastră 
a reușit să-și îndeplinească și să-și 
depășească angajamentul luat pe 
întreg anul. Ne mîndrim apoi 
cit comuniști ca cei din grupa de 
partid a lui Nistor Sabin, care do
vedind abnegație, a preîntâmpinat o 
defecțiune care ar fi perturbat în
treg procesul de producție al uzinei.

Alți vorbitori ca Popa Ilie, To- 
motaș Iosif, Sătmărean Gh., Apos
tol Vasile, Pușcău Ștefan, Mădean 
Aurel și alții au vorbit despre roa
dele întrecerii socialiste, despre 
contribuția inovatorilor la obține
rea acestor rezultate.

— întrecerea socialistă — a »ră- 
tat tov. Sătmărean Gh., președin
tele comitetului de întreprindere — a 
constituit cu adevărat un sprijin de 
nădejde în munca noastră. Avem 
în momentul de față aproape 100 la 
sută muncitorii antrenați în întrecere 
pe profesii și 187 fruntași în mun
că. Comuniștii sînt în primele rîn- 
duri ale luptei pentru locul de 
fruntași. Acest lucru îl spun fap
tele. Din cei 187 fruntași nu mai 
puțin de 176 sînt comuniști, lată 
deci entuziasmul oamenilor crescu
ți și educați de partid.

In cadrul adunării a reieșit cu 
putere rolul mare al grupelor de 
partid în dobîndirea rezultatelor în 
uzină. Mobilizînd grupa de partid, 
comunistul Avram Nicolae a reu
șit să execute lucrările de reparații 
cu 6 zile mai devreme decît era 
stabilit. Merită apoi a fi relevat 
faptul că în primele rînduri ale 
inovatorilor se situează tot comu
niștii. Magda Ioan, Rață Ioan, Mă
dean Aurel și alții ca ei, prin ino
vațiile realizate au adus o mare 
contribuție la îmbunătățirea proce
sului tehnologic.

In încheierea lucrărilor adunării, 
a luat cuvîntul tov. Ștefan Bourea
nu, prim-secretar al Comitetului ra
ional de partid Alba. Vorbitorul a 
felicitat cu căldură în numele Co
mitetului raional de partid, mem
brii și candidații de partid din u- 
zină pentru rezultatele obținute, 
scoțînd în evidență că toate aces
te succese sînt rodul muncii co
muniștilor.

Tovarășul Ștefan Boureanu a re
comandat noului organ ales să-și 
îmbunătățească și mai mult mun
ca, să mobilizeze membrii și can
didații de partid la o muncă și mai 
entuziastă pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid.

< In dimineața zilei de 8 octom- 
(brie, în sala Casei ra’oriaie de cul- 
(tură a avut loc o însm..':tă adu- 
(nare a oamenilor muncii din orașul 
(Alba Iulia, consacrată deschiderii 
(Lunii prieteniei romîno-sovietice.
> Cu acest prilej, tovarășul Dr. Mi- 
<tea Nicolae, președintele Consiliu
lui raional A.R.L.U.S., în expune
rea prezentată a scos în evidență 
(grandioasele succese obținute de 
(poporul sovietic pe drumul con
struirii comunismului, lupta Uniu- 
Snii Sovietice pentru pace în în
treaga lume, ajutorul multilateral 
(și dezinteresat acordat țării noastre 
(de marea prietenă de la răsărit.
( Cei peste 500 de participant la 
(adunare au manifestat îndelung 
I pentru marea Uniune Sovietică, 
pentru neînfricatul său Partid Co
munist, călăuzitor sigur pe drumul 
construirii comunismului, pentru o 
prietenie veșnică între poporul ro- 
mîn și popoarele Uniunii Sovietice.

★
Tot în ziua de 8 octombrie au 

avut loc entuziaste adunări de des
chidere a Lunii prieteniei romîno-

In întrecerea cu colectiviștii din Cistei

Pregătirilor de iernare a animalelor 
toată importanța!

Una din sarcinile de seamă care 
se pune în aceste zile cu toată răs
punderea în fața crescătorilor de 
animale, este asigurarea din vreme 
a unor condiții cît mai bune de 
furajare și adăpostire a animalelor 
pe timpul iernii.

Colectiviștii din Oiejdea, care 
în acest an și-au dezvoltat mult 
sectorul zootehnic, dispunînd în 
prezent de 160 bovine — din care 
90 vaci și iuninci — o crescătorie 
de porci cu 40 scroafe de prăsii ă 
și o turmă de aproape 500 oi, s au 
îngrijit încă din vară pentru a a- 
sigura V animalelor o bază furajeră 
îndestulată.

Trifoiul și fînul natural recoltat 
pe o suorafață de aproape 100 ha, 
în cele mai bune condițiuni, este 
depozitat în apropierea grajdului în 
șire și căpițe bine vîrfuite. Au fost 
însilozate peste 700 tone nutreț 
verde format din secară, trifoi și 
porumb, lucrare la care și-au adus 
contribuția atît colectiviștii din bri
gada a I-a, condusă de colectivistul 
Tamaș Ion, cît și cei din brigada 
a 11-a de sub conducerea șefului de 
brigadă Pop luliu. A fost asigura
tă, de asemenea, întreaga cantitate 
de concentrate.

Ținînd seamă de efectivul de a ■ 
nimale existent și de perspectivele 
de viitor, deși colectiviștii din O- 
iejdea și-au propus ca pînă la în
ceputul lunii octombrie să termine 
construirea unui nou grajd pentru 
100 bovine, iată-ne însă la mijlo
cul lunii octombrie și lucrările de 
construcție a grajdului sînt abia 
la început. Zidurile, în roșu, sînt 
ridicate doar la un metru de la 
fundație. Analizînd faptele pentru 
care se întîrzie lucrările de con

Colectiviștii din Obreja acordă mult interes dezvoltării creșterii ani
malelor.

IN CLIȘEU: O parte din vițeii din prăsită proprie, la pășune.

sovietice și la centrele de comună^ 
și sate.

In cadrul căminelor culturale, 
activiști de partid și de stat, acti
viști culturali, au vorbit sătenilor 
despre victoriile oamenilor sovie-' 
tici constructori ai comunismului, 
despre politica de pace pe care o 
promovează Uniunea Sovietică.

La multe cămine culturale, ca de 
exemplu, cele de la Meteș, Stremț 
și altele, artiștii amatori au pre
zentat, după expunerea conferinței^ 
de deschidere a Lunii prieteniei, in-, 
teresante și plăcute programe ar-' 
tistice.

★
Concursul „10 întrebări despre 

U.R.S.S.", inițiat de către Consiliul 
regional A.R.L.U.S., în scopul popu-ț 
larizării succeselor dobîndite de 
oamenii sovietici, constructori birui-' 
tori ai comunismului, s-a încheiat, 
în ziua de luni, 9 octombrie a.c. '

Data tragerii la sorți a cîștigăto-' 
rilor va avea loc la Deva, în gră
dina de vară, în ziua de 15 octom
brie, orele 11. In caz de timp nefa-( 
vorabil, tragerea va avea loc la a-' 
ceeași dată și oră în sala U.R.C.M.ț 

strucție la grajd, nu e greu de vă
zut că aceasta se datorește slabei 
organizări a muncii, a slabei 
preocupări în această direcție 
a consiliului de conducere din 
gospodărie. Conducerea gospodăriei 
dovedește insuficientă preocupare și 
în ce privește asigurarea de condi
ții optime de adăpostire a animale
lor pe timpul iernii și prin faptul că 
tărăgănează de la o zi la a'.ta re
pararea ușilor și completarea gea
murilor care lipsesc la ferestrele de 
la grajdul existent. Deși gospodă
ria dispune de materiale și meșteri 
pricepuți din rîndul colectiviștilor 
care ar putea face aceste reparații, 
nu se ia nici o măsură pentru re
medierea acestei situații.

In întrecerea cu membrii gospo
dăriei colective din Cistei, angaja
mentul colectiviștilor din Oiejdea 
prevede, pe lîngă mărirea produc
ției de lapte și sporirea număru
lui de bovine prin creșterea de an:- 
malc din matcă proprie, și asigu
rarea de adăposturi corespunzătoare 
pentru animale. Dacă conducerea 
gospodăriei colective din Oiejdea, 
îndrumată și sprijinită cu răspun
dere de organizația de partid, își 
v-a organiza mai bine munca și va 
mobiliza forțele necesare pen
tru intensificarea ritmului la lu
crările de construcție, terminarea 
celui de-al doilea grajd al gospo
dăriei se va putea face într-un timp 
scurt.

Asigurînd condiții cît mâi bune 
de furajare și adăpostire anima
lelor, colectiviștii vor obține mai 
multă carne și lapte, deci un cîștig 
mai mare, pentru întărirea gospo
dăriei și creșterea bunăstării lor.



Kuzbari cheamă toate țările arabe 
să înfăptuiască o federație

Netele guvernului R. D. Germane 
adresate guvernelor S. C. A., 

Angliei sl Franței
agenția 
adresat 
și Fran

să împiedice trimiterea de unități 
ale poliției vest-germane în Berli
nul

BERLIN (Agerpres). —
După cum transmite

ADN, guvernul R.D.G. a 
guvernelor S.U.A., Angliei
ței note cu {conținut identic în le
gătură cu planurile de transportare 
de forțe polițienești vest-germane în 
Berlinul occidental. Acțiunile Bon
nului sînt caracterizate în aceste 
note drept o încercare de a tran
sforma Berlinul occidental într-o 
importantă bază militară a revan
șarzilor vest-germani și de a a- 
trage puterile occidentale într-o po
litică revanșardă aventuristă.

„Guvernul R.D. Germane, se 
spune în nota adresată S.UM. — 
așteaptă ca guvernul S.U.A., care 
în prezent deține funcția de putere 
de ocupație în Berlinul occidental,

occidental".
„Guvernul R. D. Germane aver

tizează îndeosebi asupra folosirii a- 
buzive a căilor de comunicație ale 
R.D.G. în scopul realizării hotărîrii 
Bonnului. El subliniază că planul 
de transportare de forțe polițienești 
vest-germane în Berlinul occiden
tal constituie un act agresiv căruia 
R.D.G. îi va răspunde ținînd seama 
de interesele securității sale și a 
păcii în spiritul acordului de la 
Postdam al coaliției antihitleriste".

Notele au fost transmise la 10 
octombrie reprezentanților diploma
tici ai puterilor occidentale la Pra- 
ga prin intermediul Ministerului A- 
facerilor Externe al Cehoslovaciei.

♦♦------------

Acțiuni pentru pace 
ale oamenilor muncii italieni

ROMA — Corespondentul Ager
pres, G. Pastore transmite:

In Italia continuă acțiunile oa
menilor muncii, ale democraților și 
antifasciștilor pentru pace, împo
triva pericolului de război. In pro
vincia Veneto, în orașele Veneția, 
Padova, Vigonovo, Dolese, au a- 
vut loc în zilele de duminică și luni 
adunări și marșuri ale păcii.

La Veneția, în sala cinematogra
fului „Excelsior", s-au adunat zile
le trecute numeroși delegați de la 
întreprinderile din oraș și din di
ferite centre ale provinciei Veneto, 
reprezentanți ai organizațiilor poli
tice și sindicale, de femei și tineret, 
care au cerut unirea tuturor forțe
lor democratice la lupta pentru li
chidarea pericolului de război, îm
potriva orientării periculoase a for-

țelor imperialiste, a revanșarzilor 
și miilitariștilor ves-t-germani. In 
cuvîntările lor vorbitorii au cerut 
încheierea de urgență a Tratatului 
de pace cu Germania, consfințirea 
frontierelor Germaniei stabilite prin 
acordurile de la Potsdam, efectua
rea dezarmării 
sub un control

Adunări ale 
avut loc și în
localitățile Foresta-Umbra și 
Nicandro în apropierea cărora au 
fost instalate de curînd baze ame
ricane racheto-atomice. Pârtieipanții 
la aceste adunări au subliniat pe
ricolul grav pe care îl comportă 
prezența bazelor americane de ra
chete pe teritoriul Italiei, cerînd li
chidarea acestor baze.

generale și totale 
internațional, 
partizanilor păcii au 
provincia Foggia în 

San

Nu este departe timpul 
cînd emul sovietic . 
va pleca spre Luni

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarul „Krasnaîa Zvezda" a pu
blicat în numărul său din 11 oc
tombrie o convorbire cu proiectantul 
general al navelor cosmice satelit 
„Vostdk". După cum a declarat 
proiectantul general, putem spera 
că nu este atît de departe timpul 
cînd omul sovietic va pleca spre 
Lună și spre planetele mai apro
piate ale sistemului solar.

Proiectantul general consideră că 
omul trebuie și poate să studieze 
Cosmosul, să înfăptuiască cu ușu
rință și în siguranță , zboruri în 
Cosmos, s-ar putea chiar, să folo
sească această cale în scopul efec
tuării transportului încărcăturilor 
și călătorilor cu viteze mari, inac
cesibile în condițiile terestre.

Proiectantul general subliniază că 
se poate considera ca posibilă din 
punct de vedere tehnic realizarea 
într-un viitor apropiat a unor sa- 
teliți-releu pentru telecomunicații și 
televiziune, pentru scopuri de navi
gație, pentru nevoile meteorologiei 
și alte scopuri economice și științi
fice. O etapă importantă în dezvol
tarea zborurilor sateliților artificia
li ar fi realizarea la diferite alti
tudini a unor stațiuni pe orbite, 
câre să existe în permanență dea
supra suprafeței pămîntului.

In cazul cînd vor fi create astfel 
de stațiuni, trebuie să fie perfect 
pus la punct sistemul luării la 
bord și, bineînțeles, trebuie rezol
vată problema aterizării în bune 
condiții a personalului de deservire 
sau de control.

Proiectantul general este de pă
rere ®ă din punct de vedere tehnic, 
ar fi avantajos să se plaseze astfel 
de stațiuni direct pe o orbită cir- 
cumterestră, ceea ce ar îngădui ca 
ele să fie făcute în ce privește con
strucția și tehnica (ținînd seama 
de condițiile imponderabilității sau 
valoarea mică a greutății artificia
le'* cu totul altfel decît se execută 
construcțiile pe pămînt în condițiile 
gravitației terestre.

DAMASC (Agerpres). —.
Agenția France Presse relatează 

că, în dimineața zilei de 11 octom
brie Kuzbari primul ministru al 
Republicii Arabe Siria,' vorbind la 
postul de radio Damasc ■ a chemat 
toate țările arabe sa înfăptuiască o 
federație a statelor arabe în ca
drul căreia fiecare țară să-și păs
treze suveranitatea de stat și pute
rea legislativă și executivă proprie.

La baza acestei federații ar urma 
să stea un program în 14 puncte 
elaborat de guvernul Republicii A- 
rabe Siria și de comandamentul re
voluționar suprem al forțelor ar
mate siriene și prevăzînd printre 
altele adeziunea facultativă, egali
tatea tuturor țărilor arabe cu res-

libertății individuale și apeotarea 
constituției lor, crearea unui, con
siliu legislativ suprem lîn care toate 
țările arabe ar urma să fie repre: 
zentate de un număr egal de dele
gați și care ar avea sarcina de a 
stabili o politică comună în dome
niul economic, militar, cultural și 
pe plan extern.

Primul ministru sirian a invitat • 
în încheiere toate guvernele arabe- 
să convoace, de urgență parlamen
tele sau consiliile lor consultative 
pentru a studia principiile expuse- 
de guvernul sirian și pentru a în
cepe apoi tratative în vederea pu
nerii în aplicare a planului Federa
ției interarabe.

ȘCOALA DE MESERII DIN ALBA-IULIA
execută pentru populație la prețuri avantajoase 

următoarele lucrări :
— Instala»!! electrice
— Bobinăr! de motoare
— Reparații utilaj de uz 

casnic (ai Ba domiciliu)
— Reparări de aragaze
— Instalații sanitare

— Presare
—- Rabotare
— Reparații auto-curente
— Confecții pentru copii, 

bărbați, femei cu mate
rialul clientului

Comitetul raional de
face cunoscut că în orașul Al

ba lulia se va deschide o școală 
de surori

Durata școlarizării este de 18 
luni.

Probele
mătoarele :

— Limba și literatura romînă
— scris și oral.

— Matematică — scris.
Se primesc candidate absolven-

medicale de Cruce Roșie.

de examinare sînrt ur-

Cruce Roșie Alba lulia
fele școlilor de 7 ani care au ob
ținut diploma de absolvire.

La examene se vor putea pre
zenta candidatele care au împli
nit vîrsta de 17 ani.

Examenele se vor ține în zilele 
de 17 și 18 octombrie 1961.

Cursurile încep în ziua de 23 
octombrie a.c.
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Parîngul Lonea — A. S. A. Alba 2-0 (1-0)
Echipa de fotbal a albaiulienilor 
părăsit, duminica trecută, terenula părăsit, duminica trecuta, terenul 

din nou învinsă, de data aceasta 
cu scorul de 2-0. E adevărat că e- 
chipa din Lonea. era favorita aces
tei întâlniri, mai ales că avea și te
renul și publicul, dar aceasta nu 
e cîtuși de puțin o regulă că A.S.A. 
neapărat trebuia să piardă.

După aspectul jocului, albaiulie- 
nii au desfășurat la Lonea un joc

Ani de-a rîndul Uniunea Sovie
tică și alte state socialiste au che
mat puterile occidentale să pășeas
că pe calea dezarmării, să colabo
reze la adoptarea unor măsuri me
nite să destindă încordarea interna
țională, să creeze cadrul potrivit, 
atmosfera necesară, pentru ca toate 
litigiile dintre state să fie regle
mentate prin tratative cinstite. De
sigur, primejdia conflictelor armate 
nu poate fi definitiv înlăturată de
cît prin realizarea dezarmării ge
nerale, totale și controlate. Intr-o 
lume fără arme, fără armate, răz
boiul ar fi izgonit din viața so
cietății și s-ar asigura o viață paș
nică întregii omeniri. S-a văzut, 
însă, că puterile occidentale nu do
vedesc nici pe departe că ar dori o 
rezolvare radicală, neîntîrziată a 
problemei războiului și păcii prin 
acceptarea dezarmării generale și 
totale. Unul din pretextele frecvent 
folosit de puterile 
cursul tratativelor 
care au avut loc 
că: în condiții de 
procă, cînd o serie 
ternaționaile își mai așteaptă încă 
soluționarea, cînd cursa înarmărilor 
continuă și, din păcate, se inten
sifică, a cere dezarmarea generală 
înseamnă a cere prea mult, a-ți 
propune sarcini irealizabile „uto
pice" etc. In argumentarea lor pu
terile occidentale uitau sau se pre
făceau că uită două fapte esenția
le: In primul rînd, că Uniunea So
vietică a propus planul său de de
zarmare generală și totală ca un 
plan eșalonat pe etape ce urma să 
fie tradus în viață în termene re
zonabile. Realizarea măsurilor pre
văzute pentru fiecare etapă ar fi 
contribuit prin ea însăși la crearea

occidentale în 
de dezarmare 

pînă acum era 
suspiciune reci- 
de probleme in-

Propuneri menite să slăbească 
încordarea

atmosferei de încredere care lip
sește în prezent și ar fi permis tre
cerea la etapa următoare. In al 
doilea rfad, Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste au făcut nu
meroase alte propuneri înainte de 
a prezenta planul dezarmării gene
rale și totale, propuneri dictate toc
mai de dorința de a crea condițiile 
favorabile pentru trecerea la re
zolvarea radicală a problemei de
zarmării. Aceste propuneri, spriji
nite de opinia publică, au fost una 
după alta respinse de cercurile gu
vernante din S.U.A., Anglia și 
Franța care, dimpotrivă promovînd 
politica „războiului rece" agravau 
și complicau tot mai mult situația 
internațională.

In aceste zile, cînd la Organiza
ția Națiunilor Unite se va dezbate din 
nou problema dezarmării, aceste 
propuneri ale Uniunii Sovietice tre
buiau reamintite delegaților. Și a- 
ceasta cu atît mai mult cu cît 
nul american de dezarmare 
zentat de Kennedy și căruia 
pananda imperialistă îi face cu 
sebit zel reclamă a dezamăgit 
fund opinia publică mondială: 
nu cuprinde elemente noi, nu pre
vede lichidarea armamentului și a 
forțelor armate, nici interzicerea ar
melor nucleare, nici lichidarea ba
zelor de pe teritorii străine.

Măsurile îndreptate spre slăbirea 
încordării internaționale, întărirea 
încrederii între state și în interesul 
dezarmării generale și totale cu-

pla- 
pre- 
pre- 
deo- 
pro- 

el

internațională
prinse în Memorandumul 
distribuit delegaților la 
O.N.U., pot constitui pași

sovietic 
sesiunea 
concreți 

în direcția realizării țelurilor păcii. 
Paralel cu tratativele privitoare la 
dezarmarea generală și totală, se 
pot duce tratative pentru obținerea 
unor acorduri pentru înfăptuirea a- 
eestor măsuri. înfăptuirea acestor 
măsuri — spunea A. A. Gromîko în 
discursul său la O.N.U. — nu tre
buie pusă în dependență de un a- 
cord în problema dezarmării, iar 
realizarea unui acord de dezarmare 
nu trebuie condiționată de adopta
rea unor hotărîri asupra măsurilor 
menționate.

Care stat măsurile preconizate de 
Uniunea Sovietică pentru slăbirea 
încordării internaționale și întărirea 
încrederii între state ?

Intensificarea cursei înarmărilor 
trebuie împiedicată. Să se ajungă 
deci la un acord cu privire la „în
ghețarea" actualelor bugete mili
tare. Se știe că, numai anul acesta, 
S.U.A. și-au sporit bugetul militar 
cu peste 6 miliarde dolari. Uniu
nea Sovietică a fost nevoită și ea, 
ca răspuns la pregătirile militare 
ale Occidentului, să-și sporească 
alocațiile pentru apărare. Deja 
S.U.A. au ajuns la cel mai umflat 
buget de război din timp de pace. 
Alocarea a noi și noi fonduri pen
tru înarmare ar înăspri încordarea 
și ar arunca noi poveri insuporta
bile pe umerii popoarelor.

In arsenalele statelor care po
sedă arme nucleare s-au adunat

mari cantități de asemenea arme. 
Guvernul sovietic propune ca încă 
înainte de semnarea unui acord de 
dezarmare generală și totală sta
tele care produc arme nucleare 
să-și ia angajamentul să nu le fo
losească.

Mai mult, Uniunea Sovietică pro
pune ca, dacă puterile occidentale 
nu vor să semneze cu Uniunea So
vietică un angajament în acest 
sens, atunci fiecare stat să-și a- 
nunțe separat intenția sa de a nu 
folosi primul arma nucleară. Și a- 
ceasta ar constitui un început.

Viața internațională este înveni
nată de o neîncetată propagandă 
războinică în toate manifestările ei 
dusă de cercurile imperialiste („răz
boi rece", politică , „de pe poziții de 
forță", ațîțarea urii și vrajbei în
tre popoare). Să înceteze această 
propagandă de război, să-și croias
că drum tot mai larg ideile colabo
rării pașnice, prietenești între 
poare.

Un pact de neagresiune între 
rile N.A.T.O. și statele membre 
Tratatului de la Varșovia, fie și 
mai reducerea efectivelor trupelor 
staționate 
N.A.T.O. 
Tratatului 
rea cu o 
staționate 
unui acord prin oare puterile nu
cleare se angajează să nu transmită 
arma nucleară altor țări, crearea 
de zone denuclearizate (Africa, Eu
ropa occidentală), propunerile so
vietice pentru micșorarea primejdiei 
unui atac prin surprindere, iată tot 
atîtea măsuri care, fiecare în par
te, își va aduce contribuția la des
tinderea încordării internaționale.

(AGERPRES)

frumos, bine orientat, puniînd nu 
de puține ori în pericol poarta ad
versă. Numai că din nou trebuie 
să vorbim de o veche lacună — 
înaintarea. Pe cît de frumos și gîn- 
dit a fost jocul de cîmp, pe cît de 
activă a fost apărarea, pe atît de 
nesigură și ineficace a fost înain
tarea. Socotim necesară o orientare 
mai competentă în formarea echi- 
pei în meciurile' viitoare.

In ce privește jocul de duminică 
cu Metalurgistul Cugir, așteptăm de. 
la băieți să o rupă cu tradiția... de. 
a da cugerenilor 2 puncte și încă 
pe teren propriu.

ALTE REZULTATE
C.F.R. Teiuș — Minerul Deva 1-3 

(0-2); Metalurgistul Cugir — Sebe
șul Sebeș 3-1 (1-0); Minerul Ani- 
noasa — Minerul Vulcan 3-1 (1-1); 
Dacia Orăștie — Dinamo Barza 
0-2 (0-2); Minerul Ghelar — Mi
nerul Petrila 0-0; Victoria Călan — 
C.F.R. Simeria 3-1 (1-0).

CATEGORIA Il-a. Ardealul Te- 
liuc — Mureșul Vințul de Jos 5-0; 
Aurul Zlatna — Știința Petroșani 
2-0. fn clasamentul categoriei a 
Il-a, echipa Aurul Zlatna se află 
pe locul 3, iar Mureșul Vinț, 
locul 8.

CLASAMENTUL

pe

po-

ța* 
ale 
nu-

pe teritoriul statelor 
și statelor membre ale 
de la Varșovia, reduce- 

treime a trupelor străine 
în Germania, realizarea

Min. Aninoasa 7 6 0 1 14: 5 12
Sebeșul Sebeș 7 5 1 1 21:12 11
Parîngul Lonea 7 5 1 1 16:11 11
Metalurg. Cugir 7 50 2 20: 5 10
Dinamo Barza 7 4 1 2 15: 9 9
Minerul Petrila 7 3 3 1 10: 6
Victoria Călan 7 3 1 3 13: 9 7
Minerul Deva 7 3 0 4 11: 8 6
A. S. A. Alba 7 2 1 4 11:12 5
Minerul Vulcan 7 1 3 3 8:16 5
Dacia Orăștie 7 2 0 5 3: 9 4
Minerul Ghelar 7 1 2 4 13:23 4
C.F.R. Teiuș 7 1 1 5 7:24 3
C.F.R. Simeria 7 1 0 6 10:23 2

Etapa viitoare
Victoria Călan ■— Minerul Ghe

lar; Minerul Petrila — Parîngul 
Lonea; A.S.A. Alba lulia — Meta
lurgistul Cugir; Sebeșul Sebeș — 
Dacia Orăștie; Dinamo Barza —- 
Minerul Aninoasa; Minerul Vulcan 
— C.F.R. Teiuș; C.F.R. Simeria — 
Minerul Deva.
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