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Cu toate tortele la treierat Floarea de colț, minunată podoabă 
a crestelor, e prezentă în Munții 
Bucegi dar și pe cîteva stânci calca- 
roase din hotarul comunei Intregalde.

Recoltarea păioaselor se apropie 
de sfirșit în raionul nostru. Pină la 
1 august, peste 95 la sută din su
prafețele cultivate cu păioase au fost 
secerate. O mare parte din lucrările 
de recoltări fiind executate meca
nic cu combinele, a grăbit executa
rea treierișului în acest an. Insă, da
torită timpului ploios din această 
săptemînă s-a întârziat transportul 
snopilor la arii, lucru care a împie
dicat desfășurarea din plin a treie
rișului. Pentru a 
dintre seceriș și treieriș, consiliile 
d-' conducere din gospodăriile co- 

: fictive, indrismate de organizațiile 
***de partid și sfaturile populare co

munale, trebuie să ia măsuri ur
gente pentru a-și mobiliza toate for
țele si mijloacele la transportatul 
snopilor și odată cu aceasta, folo- 
sindu-se timpul favorabil din zi și 
din noapte, să execute din plin și 
tre'erișid.

Numai după terminarea treierișu
lui vom putea cunoaște cantitatea 
si calitatea recoltei. Neexecutarea 
treierișului odată cu recoltatul duce 
la pierderi mari de produse, la scă
derea calității acestora. In cîmp și 
chiar pe arie, dacă nu este treierată 
la timp, recolta poate fi dijmuită de 
diferiți dăunători precum, și de ploi. 
Ploile cauzează atît recoltei cît si 
calității nutritive a paielor. Iată de 
ce este necesar să se treiere recolta 
cît se poate de repede.

La gospodăriile colective 
tul de Jos, Micești, Teiuș, 
lia si altele, unde organele 
partid și de stat au sprijinit îndea
proape consiliile de conducere să-si 
organizeze mai temeinic munca, de 
a folosi toate mijloacele de care 
dispun pentru strîngerea la timp si 
fură pierderi a recoltei, viteza zil
nică planificată la seceris și treie
riș a fost realizată si chiar denăși- 
tă. Sînt însă si unele gospodării co- 
1»ctive. ca Galda de Jos, Galtiti, 

'' "Xaugud și Cricău care, deși au ter
minat Secerișul, sînt rămase mai în 
urmă cu transportul snopilor la arii 
si cu treierisul. Folosind din 
fiecare oră bună de lucru, 
unități vor putea termina 
în scurt timp.

Pentru ca treierisul să 
soare din plin si în cele mai bune 
condițiuni, conducerea S.M.T. Alba 
Iulia trebuie să-și organizeze în așa 
fel munca, îneît defecțiunile ce se 
vor ivi pe parcurs să fie înlăturate 
imediat, cît mai operativ, nu așa 
cum s-a întâmplat în anii trecuti 
cînd, din cauza unor mici defecțiuni 
la batoze sau tractoare, garniturile 
de treier stăteau zile în șir. De ase
menea, trebuie asigurată o bună a- 
provizionare cu piese de schimb și 
combustibil a tuturor garniturilor de 
treier.___ «-----------------------------------------

evita decalajul

din Vin- 
Alba lu-
1 ocale de

plin 
si aceste 
treierisul

se deșt

O mare atenție trebuie acordată 
și depozitării cerealelor. Acolo unde 
sînt posibilități, odată cu treierisul 
trebuie executat și selectatul semin
țelor și numai după aceea să fie 
depozitate.

De felul cutm sînt depozitate și 
păstrate cerealele depinde în mare 
măsură calitatea lor. Pentru a se 
înlătura încălzirea cerealelor, se va 
evita depozitarea lor în straturi 
groase peste 30-40 cm. De aseme
nea, se va organiza controlul și lo- 
pătarea zilnică a cerealelor depozi
tate.

Paralel cu treierisul, gospodăriile 
colective trebuie să continue cu pre
darea cantităților de cereale contrac
tate la bazele de recepție, în acest 
scop trebuie respectate graficele în
tocmite, pentru evitarea aglome
rării la bazele de recepție a convoa
ielor mai multor gospodării într-o 
singură zi.

Odată cu executarea secerișului și 
eliberarea terenului trebuie efectua
te arături adinei de vară pe toate 
suprafețele unde nu 
turi ascunse.

Bine s-au orientat 
colective din Mihalț, 
Cistei, Oarda de Jos 
odată cu recoltarea păioaselor 
organizat transportul paielor și

sint alte cul-

gospodăriile 
Vințul de Jos, 
si altele, care 

au 
a 

snopilor. Eliberînd suprafețe mari 
de teren, s-a dat posibilitatea me
canizatorilor ca imediat după recol
tare să execute arături adinei 
vară pe suprafețe cît mai mari 
teren, 
facă

de 
de 

să-l 
din 

care
colective 
Pețelca, 
cu arăturile de

a două recolte

Același lucru trebuie 
și gospodăriile

Hăpria, Bărăbanț și 
sînt rămase în urmă 
vară.

In scopul obținerii
de pe aceeași suprafață și pentru a 
crea o rezervă de furaje, consiliile 
de conducere ale gospodăriilor co
lective din raionul nostru sînt da
toare să ia măsuri urgente pentru a 
însămînța cu plante furajere supra
fețe cit mai mari de teren ce nu 
sînt destinate culturii griului.

Executind la timp arăturile
vară, imediat după recoltarea plan
telor premergătoare și îngrășînd te
renul, se pun baze trainice recoltei 
din anul viitor.

de

DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Cu planul depășii

Con ținu Jad întrucerea socialistă 
pentru a obține tot mai bune rezul
tate în producție și în luna iulie a.c., 
cblectivul de muncă de la „Iprod- 
coop“ Alba Iulia și-a îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan. Astfel, 
planul producției globale ai fost în
deplinit în 
iar cel ai 
depășit cu

proporție de 124 la sută, 
producției marfă a fost 
18 la sută. In același

timp s-a produs mobilă de bună ca
litate, solicitată și apreciată de ce
tățeni.

Printr-o muncă bine organizată, 
prin folosirea judicioasă a mașinilor 
și a materialelor, cele mai bune re
zultate le-au obținut tovarășii 
deș Victor, Voi cu Mihai, Luca 
fan și alții.

Au terminal secerișul
Folosind fiecare zi bună de lucru, 

colectiviștii din Oarda de Jos și-au 
mobilizai toate forțele, și muncind 
cu tot elanul, au reușit să strîngă 
recolta de grîu de pe întreaga su
prafață însămânțată, pînă în ziua 
de 1 august a.c.

La obținerea acestui succes și-au 
adus contribuția toți colectiviștii, e- 
vidențiindu-se în mod deosebit bri-

gada a> Il-a condusă de tov. 
ghici loan.

Da-
Ște-

Dre-

★
Și gospodăriile colective din 

țul de Jos, Ciugud, Ighiu, Țelna, 
Galda de Jos și altele, printr-o bună 
organizare a muncii și cu ajutorul 
dat de S.M.T., au reușit să termine 
de recoltat întreaga suprafață în- 
sămînțată Cu grîu.

Din nou fruntașă pe regională
.Muncitorii, tehnicienii și funcțio

narii stației C.F.R. Alba Iulia au 
primit zilele trecute o veste deose
bit de îmbucurătoare. Pentru rezul
tatele obținute în cursul trimestrului 
II ai acestui an stația a fost decla
rată diin nou fruntașă pe Regionala 
C.F.R. Timișoara.

Acest succes de seamă a fost ob
ținut ca urmare a muncii desfășu
rate de întregul colectiv. Sub îndru
marea organizației de bază, comite
tul de sindicat pe secție a organizat 
temeinic întrecerea socialistă pe tu
re de serviciu, mobilizînd în acela
și timp muncitorii la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite. Spre deosebire 
de altă dată, în trimestrul II al a- 
cesibui an am fost chemați să facem 
față unui vîrf de trafic la ■tr’ainsbor- 
Hare cum nu a mai fost niciodată. 
Prin munca întregului colectiv al 
stației, prin ajutorul dat de colecti
vul reviziei de locomotive, de con
ducerea U.M.C. Zlatna în direcția 
încărcării și descărcării vagoanelor, 
am reușit să asigurăm remorcarea 
la timp și în cele mai bune condiții

Vin-

a trenurilor pe ruta Alba Iulia-Zlat- 
na. De asemenea, un a jutor de preț 
am primit și din partea colectivului 
morii „Nicolae Bălcescui”, care a 
dovedit perseverență în alegerea va
goanelor, curățirea lor chiar, pentru 
a se asigura transportul făinii în 
cele mai bune condiții.

Coresp. Gh. FILIP

Raionul nostru, prin așezarea 
sa, asigură toate condițiile creș
terii continue a efectivelor de ani
male în gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective. Colectiviștii 
din multe comune, ca Ciugud, 
Sîntimbru, Galda de Jos, Șard, 
Vințul de Jos, etc., sînt cunoscuți 
pentru priceperea și hărnicia lor 
în creșterea vacilor de lapte și a 
tineretului taurin. Creșterea con
tinuă a efectivelor de animale în 
unitățile noastre agricole impune 
asigurarea unor cantități tot mai 
sporite de furaje de calitate bună, 
care să ducă la sporirea și imai 
mult a cantităților de carne, lap
te. Totodată, trebuie să se asigure 
nu numai necesarul de furaje pen
tru efectivele de animale existente 
în gospodării, ci și o rezervă im
portantă.

Condițiile anului acesta asigură 
obținerea unor producții sporite de 
furaje. Datorită ploilor căzute în 
ultima vreme, în sol s-a acumulat

(Continuare în pag. 3-a)
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Cinstind marea sărbătoare a tinereții
Cel de-al VIII-!ea Festival Mon

dial al Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie care a în
ceput zilele trecute la Helsinki a 
fost întâmpinat și de tinerii din ra
ionul nostru cu entuziasm și viu 
interes. T .1

La Exploatarea miners 
„Gh. Doja“ Zlatna

Comitetul U.T.M. pe exploatare a 
organizat în perioada premergă
toare festivalului o seamă de ac-

1

frumoase O întrecere entuziastă
Colectivul de muncă de la secto

rul Valea Dosului al Exploatării 
miniere „Gh. Doja“ din Zlatna des
fășoară o întrecere susținută pentru 
a cinsti Ziua minerului cu rezultate 
cît mai bune în muncă. Pe sector

țiuni cu caracter patriotic. Printre 
acestea se numără și acțiunea pen
tru stingerea fierului vechi, în ur
ma căreia tinerii de aici au reușit 
să strîngă în scurt timp peste 100 
de tone fier vechi, din care 62 tone 
au și luat drumul oțelăriilor. S-au 
evidențiat în mod deosebit tinerii de 
la uzina de preparare, care au e- 
fectuat peste 700 ore muncă patrio
tică, colectând peste 35 tone de fier 
vechi. j

In ziua începerii Festivalului Mon
dial de la Helsinki, brigada artis
tică de la mina Haneș a prezentat 
în fața muncitorilor un frunnos pro
gram artistic închinat festivalului 
— program ce s-a bucurat de 
succes deosebit.

un

Brigada artistică de agitație E. M. „Gh. Doja“ Zlatna.

sarcina de plan ca și angajamentele 
luate au fost îndeplinite și depășite, 
realizîndu-se în același timp și im
portante economii de explosibil și 
alte materiale.

Pe sector, în cursul lunii iulie, 
'cele mai frumoase rezultate au fost 
obținute de echipele conduse de 
Hendrea. Gheorghe II, Vasiile Petru 
1. Gh. și Brăteanu Dumitru. Echipa 
lui Hendrea Gh., lucrînd la înain
tări, și-a depășit sarcina de plan cu 
7 la sută, cea a lui Vasile Petru; cu 
6 la sută, iar cea a lui Brăteanu, lu
crînd la abataj, a realizat o depă
șire de 4 la sută și o economie de 
explosibil de 5 la sută.

La Uzina de preparare a Exploa
tării miniere „Gh. Doja" din Zlatna 
întrecerea în cinstea Zilei minerului 
continuă cu o deosebită însuflețire. 
La capătul lunii iulie, pe uzină, 
fruntașă s-a situat brigada a Il-a 
cu 145 p., iar dintre echipe cea con
dusă de maistrul Zurman Aurel cu 
156 p. Ca schimb fruntaș a fost de
clarat cel condus de comunistul Su
ciți Nicolae.

In cadrul întrecerii individuale re
zultatele cele mai bune au fost ob
ținute de muncitorii Tîrziu Nicolae, 
Talău Marin, Ciur Petru, Ghița 
loan, Nisltor Dumitru, Toma Ion, 
Nister Ioachim, Prața L. și alții.

Și brigada va fi prezentă
La sărbătorirea Zilei minerului, 

brigada artistică de agitație a Ex
ploatării „Gh. Doja“ din Zlatna va 
fi și ea prezentă.

Talen-tații artiști amatori vor a- 
duce de data aceasta pe scenă din 
nou o temă interesantă. Textul, la 
care au muncit cu mult interes tov.

inginer Ana Pozinărea și Eugenia 
Pluta, scoate în evidență condițiile 
noi de muncă ale minerilor, gradul 
tot mai înalt de mecanizare a lu
crărilor, viața nouă a bravilor mi
neri, în contrast cu condițiile grele 
de muncă din trecut, cu viața nea
gră, asemeni adîncului.

La I n u r i
au 
zi

Un număr însemnat de tineri 
efectuat numai într-o singură 
peste 900 ore muncă patriotică, par- 
ticipînd la rănitul pădurii. Prin a- 
ceastă acțiune tinerii de aici au rea
lizat economii în valoare de peste 
2.400 lei. S-au evidențiat tinerii Lu- 
pencea Dăniiă, Drăgan Gheorghe, 
Colter Iosif, Avrămuț Florian și 
alții.

Și alte acțiuni
— Prin munca însuflețită a ute- 

miștilor din raion, în cinstea Festi
valului s-au colectat peste 200 tone 
fier vechi.

— Numărul orelor de muncă pa
triotică efectuată de tinerii din ra
ionul nostru se ridică la peste 
231.300, prin care s-au realizat e- 
conomii nefinanțate în valoare de 
aproape 4 milioane lei.

— Pe o distanță de 100 km, dru
murile din raion au fost reparate și 
întreținute de utemiști.
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ȘTIINȚA ALBA IULIA - 
campioană a R. P. R. la volei juniori

Spectatorii albaiulieni, care au 
trăit alături de tinerii voleibaliști de 
la Știința Alba fiecare clipă de e- 
moție, nu vor uita niciodată refre
nul care a cuprins la un moment dat 
întregul stadion: „Campioana
R.P.R. Alba Iulaa noastră e“. Cu 
aceste cuvinte i-au răsplătit din 
toată inima pe cei șase componenți 
ai echipei, care de-a lungul desfă
șurării finalei campionatului repu
blican de juniori la volei au dovedit 
că știu să-și învingă adversarul, că 
posedă nu numai o pregătire fizică 
și tehnică corespunzătoare, dar sînt 
pătrunși de voința de a aduce în 
raion un frumos trofeu sportiv.

Componenții echipei reprezentati
ve a orașului nostru, care au îmbră
cat tricourile de campioni republi
cani, nu vor uita niciodată căldura 
acelora care timp de trei ziile au fost 
alături de ei, care în momentele 
grele i-au încurajat purtîndu-i spre 
victorie. Nu vor uita condițiile mi
nunate de antrenament create pri.n- 
tr-o bază sportivă model pe care 
,s-au putut antrena zilnic, însușin- 
du-și cunoștințele tehnice și ' 
pe care le-au demonstrat în 
rile lor cu Rapid București, 
Buzău și I.C. Arad.

Din prima zi a întrecerilor

tactice 
meciu- 
Ș.S.E.

tinerii 
reprezentanți ai orașului nostru au 
intrat pe terenul de sport hotărîti

să-și învingă adversarul. Și, la ca
pătul unei lupte dîrze au reușit, în- 
vingînd cu categoricul scor de 3-0 
campioana de anul trecut — echipa 
de juniori Rapid București.

In a doua zi a competiției echipa 
albaitdiană a întîlnit talentata for
mație a Ș. S. E. Buzău. A fost o 
luptă dramatică, se poate spune. E- 
chipa noastră, deși condusă cu un 
set, , lăsa, totuși, spectatorilor încre
derea că va cîștiga. Al doilea set 
revine Științei, ca în setul trei echi- 
Da din Buzău să conducă din nou 
cu 12-5. întregul stadion a trăit 
clipe de emoție. Dar albaiulienii își 
revin, atacă puternic și printr-o ex- 
’raordinară voință îmbinată cu mă
iestria tehnică și tactică, cîștigă se
tul cu 16-14. In setul următor ju
niorii de la Buzău nu se mai regă
sesc, în timp ce cei de la Știința 
joacă tot mai frumos și cîștigă cu 
categoricul scor de 15-1. Cîștigînd 
acest meci, echipa Știința Alba lu
lia și-a deschis cale liberă spre 
titlu.

In finală, meciul cu 1. C. Arad 
părea să fie Ia discreția reprezenta
tivei noastre, dar primele minute de 
joc dovedeau contrarul. Oboseala își 
spunea cuvîntul. Primul set a și fost 
pierdut, dar cu o revenire puternică

(Continuare în pag. 4-a)

Să pregătim exemplar deschiderea noului an școlar
Raid anchetă

Plăcute și instructive, zilele vacanței se scurg una cite una. Și, în cu- 
rînd, școlile își vor deschide din nou porțile pentru a-și primi elevii.

Pentru însemnatul eveniment, ca peste tot în țară, pregătiri intense 
se fac și în raionul nostru. Localurile școlilor se repară, se curăță și 
se înfrumusețează. Se repară mobilierul și se aprovizionează școlile 
cu combustibilul necesar pe timpul iernii.

Pregătirilor în vederea începerii noului an școlar, acum le este tiitnpul. In 
acest sens, redacția ziarului „Steaua roșie" a întreprins un raid-an- 
chetă, constatările făcute cu acest prilej fiind redate mai jos.

Czafa primeasîâ elevsi
Cunoscînd din proprie experiență 

că succesele în munca la clasă sînt 
o urmare firească a condițiilor ma
teriale asigurate desfășurării pro
cesului instructiv educativ, condu
cerea Școlii de 8 ani din Mihalț a 
trecut la realizarea acestora ime
diat după încheierea cursurilor, re
zultatele muncii depuse în acest 
sens fiindu-i pe deplin concretizate. 
Cu sprijinul sfatului popular co
munal, localul școlii din Mihalț a 
fost reparat și curățit încă cu 
cîteva săptămîni în urmă. Mobilie
rul a fost de asemenea reparat, s-au 
vopsit tablele, iar pentru perioada 
de iarnă școala a fost aprovizionată 
cu întreg combustibilul necesar.

Odată terminate lucrările de re-

parații și curățenie, cadrele didacti
ce din Mihalț au trecut la înfrumu
sețarea sălilor de clasă și a cori
doarelor astfel încît școala, în hai
na ei nouă, este gata să-și primeas
că elevii, aceeași situație fiind și la 
școlile din Cistei și Obreja.

Preocuparea 
trebuie împărțită
Pentru bunul mers al învățămin- 

tului în anul școlar viitor, localul 
Scolii de 8 ani din Bărăbanț se lăr
gește. Se construiesc aici încă două 
săli de cilasă și se poate spune că 
lucrărilor de construcție li se acor
dă toată atenția.

Rău este însă faptul că, paralel 
cu lucrările de construcție a celor 
două săli de clasă, nu se trece și la 
pregătirea vechiului local în vede
rea începerii anului școlar. Șe aș
teaptă pentru aceasta terminarea 
construcției care are termen dedare 
în folosință 30 decembrie? E nefi
resc. Vechiul locali poate și trebuie 
pregătit astfel ca învățătorii, pro
fesorii și elevii de aici să-și poată 
începe munca din prima zi de școală.

cadrelor didactice din 
confecționa cu mijloace

anu.1 școlar 1961-1962, ca și în 
precedent, învățătorii și profe- 
de la Școala de 8 ani din Șard

Echipa „Știința" Alba lulia, campioana R.P.R. la volei-jumcri.

Pentru reușita procesului instructiv educativ
In 

anii 
sorii 
au obținut succese de seamă. Și a- 
ceasta nu întîmplător .Pe lîngă fap
tul că s-au pregătit temeinic pentru 
fiecare lecție, ei au folosit în pre
dare un bogat material intuitiv la 
fiecare oră de curs.

Hotărîți să obțină succese și mai 
grăitoare în anul școlar viitor, pa
ralel cu lucrările de reparații și cu
rățenie, învățătorii și profesorii din 
Șard au îmbogățit inventarul școlii 
cu noi piese. Așa. bunăoară, pentru 
□redarea scris-dtitului la clasa l-a 
au fost confecționate, din carton, li- 

nrid, de mină și de fi
lm clasa a IV-a scheme 

gramaticale. Pentru clasele V-VII 
au fost pregătite 25 planșe cu plan
te presate, 25 insectare și tot atîtea 
diverse preparate în formalină, iar 
pentru predarea fizicii și chimiei au 
fost confecționate peste 20 de apa
rate și s-au 
acizi.

Inițiativa 
Sard de a 
proprii material intuitiv este valo
roasă și ea trebuie urmata de toți 
învățătorii și profesorii școlilor din 
raion.

preparat o seamă de

La începutul anului școlar, elevii scolii de meserii din Alba lulia vor 
primi în dar un nou local de școală.

Posibilități
Ca urmare a grijii partidului față 

de pregătirea fiilor țăranilor munci
tori din Intregalde. aici a început 
anul trecut construcția unui local de 
școală cu 8 săli de clasă. Și, 
timp, lucrările s-au desfășurat 
ritm susținut, dovadă fiind ct 
săli deja terminate.

Restul de 4 săli de clasă urmează 
să fie date în folosință odată cu în
ceperea noului an școlar. E o sar-

nefolosite

in
4

cină importantă căreia trebuie să i 
se acorde toată atenția.

Ce se întîmplă însă la Intregalde? 
Pentru terminarea construcției sînt 
alocați 140.000 lei și tot în acest 
scop la îndemîna constructorilor stau 
toate materialele necesare. Numai 
lucrul stă pe loc. Astfel fiind, cum 
crede sfatul popular comunal (pre
ședinte tov. Pascu Nicolae) că va 
putea da în folosință, în termenul 
stabilit, noul local de școală?

Timpul nu așteaptă
Cine se abate în aceste zile pe la 

Școala de 8 ani din Cricău. nu poa
te să nu-și exprime dezamăgirea. Și 
pe bună dreptate. Aici totul e ne
mișcat Nimic nu indică faptul că 
peste puțin timp școala va fi din 
nou populată de sute de elevi și că 
pentru aceștia trebuie asigurate cele 
mai bune condiții de învățătură.

Așteptăm să vină zugravii de la 
l.G.O. — găsește să se scuze tov.

Domșa Domniicai, care ține locul di
rectorului școlii. Dar, oare în aștep
tarea acestora nu erau și alte 
crări de făcut? Sînt la școala din 
Cricău o seamă de geamuri sparte, 
mobilierul! e nereparat, sobele nere
vizuite, tablele nevopsite. Iată deci 
cite lucrări cer a fi rezolvate!

Timpul nu așteaptă... tovarăși! 
acest lucru trebuie să țină seamă 
tit organ de sfatului popular cît
conducerea școlii. Și cu toate forțele 
să se treacă la acțiune.

De
a-
Și

Colectivele de muncă din între
prinderile raionului nostru au în
cheiat primul semestru al acestui an 
cu rezultate deosebite în creșterea 
producției și productivității muncii, 
în îmbunătățirea calității produse
lor. Mobilizați de organizațiile de 
partid, muncitorii, inginerii și tehni
cienii au folosit într-o măsură mai 
mare rezervele interne ale întreprin
derilor, au aplicat în producție pro
cedee tehnologice noi.

In lupta pentru sporirea continuă 
a producției și reducerea prețului de 
cost al acesteia o verigă deosebit 
de importantă o constituie sporirea 
continuă a productivității muncii. In 
majoritatea întreprinderilor din ra
ion, au fost obținute o serie de 
rezultate bune în sporirea producti
vității muncii.

La Atelierul central din Alba lu
lia, de pildă, ca urmare a organi
zării temeinice a întrecerii socialis
te, a extinderii sistematice a meto
delor fruntașilor, sarcina de plan 
pe primul semestru a fost îndeplini
tă în proporție de 106,8 la sută, în 
timp ce productivitatea muncii a 
crescut față de sarcina planificată 
cu 20,1 la sută. Rezultate bune au 
fost obținute și de către colectivul 
țle muncă de la moara „Nicolae 
Bălcescu" din oraș, unde sarcina de 
plan a fost îndeplinită în proporție 
de 102,6 la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut la 106,3 la sută.

Creșterea productivității, 
o sarcină de mare răspundere

de

ci

Din analiza situației pe raion iese 
însă la iveală că în unele întreprin
deri sarcina sporirii productivității 
ocupă locul din coadă. Se manifesiă 
tendința, cu totul nejustificată, 
a se îndeplini sarcinile de plan nu 
pe baza creșterii productivității, 
prin depășirea numărului mediu scrip
tic. Așa stau lucrurile la întreprin
derea „Horia", unde sarcina de 
plan pe primul semestru s-a înde
plinit prin creșterea numărului me
diu scriptic cu 6,9 la sută, în timp 
ce productivitatea muncii a fost rea
lizată abia în procent de 94,7 la 
sută. Trebuie arătat că această si
tuație nu e generală, pe întreaga în
treprindere, ci ea este influențată de 
sectorul ceramic de la Sînt'rnbru, 
unde, înafara unor cauze obiective, 
există deficiențe destul de mari în 
desfășurarea muncii.

Se știe că sporirea productivității 
muncii este puternic influențată de 
buna funcționare a utilajelor, de fo
losirea lor la întreaga capacitate de 
producție, de buna organizare a 
muncii pe schimburi, pe echipe și 
om. Or, tocmai în această direcție 
s-au manifestat cele mai multe lip
suri. In nenumărate rînduri produc
ția fabricii a fost întreruptă din 

cauza defectării excavatorului din 
carieră. Și nu intimplător. Acestui 
excavator nu i s-au făcut reparații de 
doi ani de zile. Cupele ce ar fi tre
buit de mult schimbate, nu sint 
schimbate nici azi. Se încearcă să 
se justifice că s-au comandat, că 
furnizorul nu și-a îndeplinit obliga
ția, etc., etc. Adevărul este că lu
crurile au fost lăsate să meargă de 
la sine, fără ca cineva să perseve
reze în rezolvarea problemei. Se 
manifestă o slabă grijă pentru în
treținere și la alte utilaje. Intr-o 
măsură insuficientă s-a preocupat 
conducerea întreprinderii de îndepli
nirea obiectivelor propuse în planul 
de măsuri tehnico-organizatorice.

Specificul de muncă al fabricii de 
produse ceramice e de așa natură 
încît aici există în permanență o 
fluctuație de brațe de muncă. In
tr-o astfel de situație atenția con
ducerii întreprinderii, a sectorului, 
ar trebui îndreptată spre luarea u- 
nor măsuri de calificare. Dar dacă 
a existat cîndva un început bun, 
trebuie spus că la ora actuală pre
ocuparea pentru calificarea oameni
lor e din nou lăsată pe planul al 
doilea. Și la această lipsă se mai 
adaugă și alta. Se adaugă lipsa de

de bază să adopte alte 
să curme acest rău. Ni- 
poate fi indiferent că a- 
a încheiat primul se- 
datorie de peste 1 mi-

organizare a desfășurării muncii din 
partea maiștrilor. Sectorul dispune 
in momentul de față de doi maiștri. 
Dacă s-ar încerca să se analizeze în 
ce măsură își îndeplinesc aceștia 
sarcinile, apoi ușor s-ar ajunge la 
concluzia că atit tov. Fabian Gheza 
cît și Borbely Martin, în loc să se 
ocupe de îndeplinirea sarcinilor ce 
le au. se țin mai mult de beții. Ce 
e drept, pentru astfel de abateri ei 
au fost sancționați de conducerea 
intreprinderii. Cum însă, ei persistă 
in astfel de greșeli, e timpul ca con
ducerea intreprinderii cu sprijinul 
organizației 
măsuri care 
mânui nu-i 
cest sector 
mestru cu o 
lion cărămidă eficientă, că produc
tivitatea muncii a fost de numai 84 
la sută, în timp ce numărul mediu 
scriptic a crescut la 116 la sută.

Creșterea productivității muncii 
este o sarcină ce nu trebuie pusă pe 
planul al doilea. Creșterea produc
tivității muncii este indisolubil le
gată de sporirea producției, de re
ducerea prețului de cost. De aceea, 
conducerile administrative, organi
zațiile de bază și comitetele de sin
dicat trebuie să mobilizeze colecti
vele de muncă din întreprinderi, 
pentru a valorifica toate rezervele 
existente, pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan la toți indicii. 

)
>

șco- 
pro- 
des- 
fost 
mai

------ Concluzii ----
Din cele cîteva aspecte oglindi- 

’ te în cadrul raidului întreprins de 
, ziarul „Steaua roșie*1 se desprin- 
' de clar faptul că, acolo unde sfa- 
, turile populare și conducerile 
• Iilor au privit cu răspundere 
' blema pregătirilor în vederea 
, chiderii noului an școlar, au 
1 obținute rezultate din cele 
, bune. Și invers. Lipsa de preo- 
> cupare față de această importantă 
' sarcină a făcut ca în unele așe- 
i zări lucrările de pregătire să fie 

mult rămase in urmă.
' Față de această situație, timpul 
1 cît a mai rămas pînă la deschi- 
' derea anului școlar trebuie folosit 
cu mai multă chibzuință. La Ciugud, 
1 Oarda de Jos și Inuri, organiza- 
[ țiile de partid trebuie să îndrti- 
1 ine cu toată competența sfaturile 
, populare în sensul impulsionării 
' lucrărilor de construcția noilor 
i săli de clasă, iar la Galda de Jos, 
, Benic, ca de altfel în toate comu- 
‘ nele rămase în urmă cu pregăti- 
1 rile, să fie astfel dirijate lucrările 
, de reparații și curățenie, încît a- 
' cestea să fie terminate în intregi-
1 me pînă la 23 August.



VIAȚA DE PARTID

MĂSURI PE JUMĂTATE
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Organizațiile de bază din raza de 
activitate a comitetului comunal de 
•partid Șard au desfășurat o susți
nută muncă politică și organizato
rică și, ca urmare, au obținut re
zultate pozitive în ceea ce privește 
creșterea rindurilor partidului. Ast
fel, de la începutul anului și pină 
in prezent, 34 colectiviști din cei 
mai harnici, care au luptat pentru 
întărirea sectorului socialist al a- 
■griculturii, care și-au dovedit prin 
fapte atașamentul față de partid, au 
fost primiți de către organizațiile de 
bază în rîndul candidaților de 
partid. Este un rezultat care oglin
dește că, sub îndrumarea comitetu
lui comunal de partid, organizațiile 
de bază dovedesc preocupare pentru 
creșterea nu numai numerică dar 
calitativă a rindurilor membrilor 
candidaților de partid. Este, de 
semenea, o măsură bună aceea 
a primi în rîndul candidaților
partid din toate sectoarele econo
mice ale gospodăriilor colective, în 
așa fel ca la fiecare loc de muncă 
și mai cu seamă în locurile princi
pale să fie membri si candidați de 
partid. Aceasta a făcut ca munca 
politică în rîndul colectiviștilor să 

- k ășurată mai larg, cu rezulta
te ntai bune, sarcinile politice si e- 
cenomice să fie îndeplinite la timp.

Partidul nostru a acordat și acor
dă o atentie deosebită, pe lingă 
-creșterea numerică a rindurilor sale, 
educării marxist-leniniste atît a mem
brilor cît mai ales a candidaților de 
partid. Pentru cei ce intră în rîndu
rile partidului, stagiul de candidat 
trebute să devină o scoală de edu
care si călire. Aceasta înseamnă că 
este necesară organizarea studiului 
permanent al candidaților. atragerea 
for la viața activă de oartid. verifi- 
cîndu-se astfel calitățile personale 
ale fiecărui candidat de partid.

In această privință, sarcini de
marc răspundere se cer a fi înde
plinite de către organizațiile de
-partid. Ele au datoria de a antrena 
candidații în sarcini concrete, de a 
se îneriii ca fiecare candidat să-si 
îndeplinească sarcinile încredințate, 
să ia parte la adunările de nartid, 
să respecte cu strictețe disciplina de 
partid și de stat. Acestea sînt cîte- 
va din sarcinile în fata orga
nelor si organizațiilor de nartid 
privire la educarea candidaților 
partid.

Anal’zînd felul cum se achită
ganizaHile de bază din comuna 
Șard te îndeplinirea acestei sarcini, 
se constată o 
«"i^aceasta ca o insuficientă 
mare din partea 
nai de nartid.

Este știut că una din cele mai im
portante îndatoriri a organizațiilor 
de partid este înarmarea ideologică 
a candidaților de partid, griia ca ei 
să se poată orienta în nrob'emele 
politicii partidului, să-si însușească 
și să aplice în viată prevederile sta
tutului partidului nostru.

Organizațiile de bază dip G.A.C. 
Sard si din G.A.C. Micesti a- 
cordă încă prea putină atentie pre
gătirii ideologico-politice a candidati- 
lor de partid. Se consideră — și a- 
ceasta este greșit — că dacă unii 
Candidați de partid au făcut parte 
dintr-un cerc sau curs al învătă- 
lmîntul<ti de partid, problema edu
cării lor este rezolvată. A sa este 
Cazul la gospodăria colectivă din 
Șard. Aici, nu s-a întreprins nimic 
în ceea ce nrives-te educarea candi- 
«laților de oartid. mai ales ia celor 
Bare au fost primiți de curînd în 
partid. Cu aceștia trebm» *ă se or
ganizeze expuneri pe difer'te teme

cit 
de

or-

slabă preocunare, 
"i îndru- 

comitetului comu-

------------
ULTIMA

Prin 
ție, cu 
ției de 
rul" de la S.M.T. Alba Mia apare 
cu regularitate, oglindind în mate
rialele publicate preocupările meca
nizatorilor.

In ultima ediție stat .publicate, 
printre altele, chemarea comitetului 
sindical către toți mecanizatorii de 
a intensifica ritmul lucrărilor din 
campania agricolă de vțară, pentru 
a se obține noi și importante suc
cese ta cinstea zilei de 23 August.

Intr-un alt material intitulat „Se
cerișul și treieratul să fie grăbit" se

grija colectivului de redac- 
sprijinul biroului arganiza- 
bază, foaia volantă „Tracto-

privind prevederile statutului, despre 
pontica partidului etc.

Comitetul comunal de partid a 
analizat într-o ședință felul cum se 
ocupa organizațiile ae bază de pe 
raza comunei de întăriră rindurilor 
partidului și de educarea candtdați- 
îor de parud. Dacă despre primirea 
de candidați s-a discutat mai mult, 
despre educarea lor nu s-a amintit 
ca și eind munca de primire în 
partid nu ar fi indisolubil legată de 
educarea candidaților de partid. Cît 
de slab se ocupă comitetul de 
partid de această sarcină se des
prinde și din aceea că însăși pro
pria hotărîre adoptată cu ocazia a- 
cestei ședințe nu a fost îndeplinită. 
Hotărîrea prevedea ca membrii co
mitetului să facă expuneri în fața 
candidaților de partid. Dar tov. Na- 
diu Ioan, Țălnar Comei și ceilalți 
membri ai comitetului nu au înde
plinit această sarcină.

Statutul partidului obligă 'pe fie
care membru și candidat de partid 
să ia parte activă la viața de par
tid, să dezbată în adunări proble
mele puse la ordinea de zi. Și’ în a- 
ceastă privință există o serie de as
pecte negative, sesizate de comite
tul de partid, fără însă a se lua mă
suri pentru lichidarea lor.

bază din G.A.C. Șard nu există
Așa, de pildă, la organizația de 

o 
evidență clară despre candidații de 
partid care lipsesc de la adunările 
generale ale organizației de bază, 
deși unii din ei lipsesc, așa cum s-a 
întîmplat la adunarea generală a 
organizației de bază din iunie, cînd 
au lipsit 6 candidați. Aceeași situa
ție este și la organizația de bază 
din G.A.C. Micești.

Calitățile personale ale candida
tului se verifică cel mai bine în 
munca vie, practică. In această di
recție organizațiile de bază din 
comuna Șard nu antrenează sufi
cient candidații în activitatea lor, 
nu dau candidaților sarcini de 
partid. Sînt mulți candidați de 
partid printre care Gherman Vasile, 
Beldean Nicolae, Muntean Octavian, 
Borza Florian și alții, 
au sarcini concrete și 
mare ei nu (participă 
îndeplinirea sarcinilor 
în fața organizațiilor de 
care cauză, în perioada stagiului de 
candidat, ei nu se ridică la nivelul 
calității unui membru de partid.

Comitetul comunal de partid Șard 
va trebui să analizeze în mod te
meinic felul cum se preocupă orga
nizațiile de bază de educarea can
didaților de partid, să ia măsuri 
concrete, nu pe jumătate, pentru li
chidarea lÎDsurilor. educarea candi
daților de partid fiind o sarcină de 
mare răspundere.

care nu
prin ur
activ la
ce stau
bază, din

CD SPRIJINII! DEPUTAȚILOR
Cu fiecare an, cu fiecare zi ce 

trece peisajul nou al orașului nos
tru se completează tot mai mult. 
Pentru cei care fac cunoștință cue! 
rămîne o amintire plăcută de neui
tat, iar cei ce-1 întîlnesc zilnic, cei ■ 
ce trăiesc în el, îl îndrăgesc tot mai 
mult. Pe străzi, fie ele cît de înde
părtate, în parcuri, peste tot, se 
simte preocuparea pentru ca fru
mosul să pătrundă din ce în ce mai 
mult ta viața de zi cu zi.

Lucrurile interesante te tatîmpi- 
nă la fiecare paș. In prezent, pe

EDIȚI E
rezultatele obliscot în evidență

nute. de mecanizatori și ta același 
timp se recomandă măsurile ce vor 
trebui luate în viitor, pentru^ ca_ lu
crările din campania die vară să fie 
grabnic terminate. Astfel, pentrune- 
zri'ltatele bune obținute, în acest 
material sie evidențiază brigada ntr. 
14 Alba lulia, brigada nr. 3 Vințul 
de Jos și altele. Se dau apoi o sea
mă de recomandări tehnice ta vede
rea folosirii întregii capacități de 
lucru a mașinilor și tractoarelor la 
lucrările din campania agricolă de 
vară.

Doi tineri mereu aceiași
Începutul s-a înscris în cronica 

Depoului C.F.R. Teiuș în urmă eu 
4 ani. Au sosit să muncească aici 
cîțiva tineri a'bsolvenți ai școlii pro
fesionale C.F.R. din Oradea.

Floruță Crăciun și Mircea Urs 
au pășit și ei, odată cu ceilalți, pra
gul depoului. Și, încă din primele 
zile, prin felul lor de muncă și com
portare au atras atenția colectivului 
de aici. îndrumați de comuniștii de
poului, cei doi lăcătuși, bine pregă
tiți, au prins a aplica cu rezultate 
din ce în ce mai bune cunoștințele 
câștigate în școala profesională.

Și-au exprimat apoi harnicii ti
neri dorința de a-și întregi cunoș
tințele. Comuniștii depoului i-au ta- 
ourajat. S-au înscris să urmeze 
cursurile școli» medii serale și suc
cesele obținute i-au făcut să devină 
tot mai încrezători în forțele lor, tot 
mai legați de colectivul care deve
nise a doua lor familie. Comuniștii 
depoului le-au urmărit tot timpul 
munca. Și, socotindu-i vrednici, i-au 
primit în rîndurile lor.

Anii au trecut. Prin muncă Flo
ruță Crăciun și Mircea Urs n-au de
zis nici o clipă încrederea comuniș
tilor din depou. Le-iau urmat pove
țele și îndemnul și au îzbîndit. Au 
terminat clasa a XI-a și au trecut 
cu succes și pragul examenului de 
maturitate. Iar acum, se pregătesc 
cu aceeași rîvnă pentru un nou pas 
— acela care-i va conduce spre aula 
institutului politehnic.

Cu Floruță și Mircea întreg co
lectivul depoului se mîndrește. Și. 
ca și în ailte dăți, ia începutul toam
nei, comuniștii, muncitorii de aici, 
le var ura drum bun 
les, drum deschis 
tinerilor studioși.

Coresp.

pe drumul a- 
partid tuturorde

V. STREMȚAN

Se acordă o atenție tot mai mare creșterii păsărilor. In clișeu : Tov. 
Susan Elena, în timpul hrănirii puilor ia G.A.C. Vințul de Jos.

străzile Dobrogeanu Gherea, Prole
tarul, se pavează de zor. In ultimul 
timp în oraș s-a pavat o suprafață 
de peste 1.800 m.p.

Blocul din centrul orașului își va 
primi ta zilele acestea locatarii.

Cei peste 3.500 arbuști ornamen
tali, plantați cu grijă în primăvară 
pe toate străzile orașului de către 
cetățeni, și-au înălțat ca o po
doabă ramurile înfrunzite. Mi
cile ronduri cu flori multico
lore ce-i înconjoară, îngrijite ou 
căldură de fiecare cetățean — 
toate acestea la un loc și multe al
tele conturează chipul nou al cra
sului nostru, astăzi mult mai fru
mos decît ieri, mîine mai frumos de- 
cît azi. Și toate acestea Sînt rezul
tatul activității deputaților, comite
telor de cetățeni și grupelor de par
tid pe străzi, al cetățenilor, care 
desfășoară o largă acțiune de înfru
musețare și bună gospodărire a ora
șului lor. In circumscripția a 10-a, de 
pildă, deputatul Bimbea Viorel, mo- 
bilizînd cetățenii de aici, a obținut 
rezultate deosebit de însemnate ta 
înfrumusețarea străzii Nicolae Cris- 
tea. De asemenea, deputatul Bumbu 
Petru, din circumscripția 43, a mo
bilizat cetățenii din Lumea nouă 
pentru înfrumusețarea cartierului, 
care dintr-o mlaștină s-a ridicat as
tăzi la nivelul străzilor bune din 
oraș. Tot aici, pe lingă alte acțiuni 
ca transportatul și împrăștiatul ba
lastului, plantarea de arbuști orna-

lucrărilor agricole 
de vară — toată atenția!

Colectiviștii din Galda de Jos s-au 
pregătit temeinic pentru strtagerea 
la timp și fără pierderi a noii re
colte. Folosind combinele și toate 
celelalte mijloace pe care le-au a- 
vut la dispoziție, imediat ce grîul a 
dat în pîrgă, ei au început recolta
tul cu toate forțele. Acest lucru a 
dat posibilitate colectiviștilor din 
Galda de Jos ca în seara zilei de 1

Pe 200 hectare
Gospodăria colectivă din Alihalț 
terminat secerișul pe întreaga sua . . _

prafață de 650 ha cultivată cu pă- 
ioase. Harnicii colectiviști muncesc 
de zor la transportul snopilor și la 
treierat, pentru a termina și aceas
tă lucrare în timpul cel mai scurt. 
De asemenea, o atenție deosebită a- 
cordă colectiviștii din Alihalț pre-

(Urmare din pag, l-a)_____
o mare cantitate de apă care nu 
trebuie lăsată să se evapore. în
sămînțarea suprafețelor eliberate 
de păioase sau de leguminoase cu 
culturi de porumb pentru furaj a- 
sigură obținerea unor producții 
sporite de nutrețuri și în același 
timp face posibilă obținerea a 

de pe aceeași supra-
-.-w 

și sprijinite de orga- 
partid și sfaturile

două recolte
față.

îndrumate
nizațiile de 
populare comunale, multe gospo
dării colective din raionul nostru,

mentali, cetățenii au mărit încăoda- 
tă spațiul școlii din cartier, efectu- 
ind mii de ore muncă patriotică. Re
zultate tot atît de însemnate au do- 
bîndit de asemenea și deputății To
per Iuliu din circumscripția a 4-a, 
Ghemeș Alexandru, din circumscrip
ția 20, Moise Elena, din circum
scripția 33 și mulți alții care, prin- 
tr-o activitate conștiincioasă, plină 
de răspundere față de sarcina în
credințată de alegători, au mobili
zat cetățenii la o susținută muncă 
de înfrumusețare a străzilor. Toate 
acestea au contribuit totodată și la 
realizarea de însemnate economii. 
Astfel, valoarea muncilor patriotice 
efectuate în semestrul I al anului a- 
cesta se ridică la peste 700.000 lei.

Nu de mult timp au avut loc dă
rile de seamă ale deputaților în fața 
alegătorilor. Cu acest prilej s-a a- 
nalizat activitatea deputaților, iar 
alegătorii au făcut noi propuneri.

Angajamentele luate atît de depu- 
tați cît și de alegători însuflețirea 
cu care ei au pornit din nou la 
muncă, ne dă garanția că, prin ac
tivitatea tuturor, orașul nostru va 
deveni tot mai frumos, ilar 
setea 
timp 
nilor.

frumu- 
același 
cetățe-

lui va contribui în 
la educarea estetică a

COMȘA EMIL
Președintele Sfatului popular 

al orașului Alba Iulia 

august să termine de recoltat în
treaga suprafață cultivată cu grîu. 
Incepînd de ieri dimineață, toate a- 
telajele transportă snopii la arie 
unde s-a început treieratul din plin. 
Pe terenurile eliberate au intrat 
tractoarele pentru a efectua arături 
adinei de vară. Pină lai august s-au 
executat arături pe o suprafață de 
85 hectare.

arături de vară
gătorii terenului pentru recolta anu
lui viitor, efectuînd arături de vară 
pe toate suprafețele eliberate. Ast
fel, pină la 1 august, la Mihalț au 
fost executate arături de vară pe 
suprafața de peste 200 hectare. Oda
tă cu arăturile, colectiviștii au reu
șit să însămînțeze și o mare supra
față cu porumb furajer.

organizîndu-și mai bine munca, 
au reușit ca odată cu recoltarea 
păioaselor să elibereze terenul și 
să însămînțeze însemnate suprafe
țe cu porumb furajer. Gospodării 
colective, ca Oarda de Jos, Mi
halț, Vințul de Jos și altele, au 
reușit să însămînțeze pînă în pre
zent cîte 50 ha cu porumb fura
jer, iar cele din Teiuș, Galda de 
Jos, Galtiu si Obreja între 20 și 
35 ha. ’ 3

Ținînd seama că timpul este 
foarte înaintat și că orice întâr
ziere dăunează asupra producției 
de furaj masă verde, gospodăriile- 
colective care au terminat recol
tatul pe aproape întreaga supra
față, cum sînt cele din Alba Iulia, 
Stremț, Șard, Cistei și altele, tre
buie să continue cu însăfmînțarea 
porumbului furajer pe suprafețele 
planificate.

Mai sînt însă și unele gospo
dării colective, ca Berghin și Că- 
pud care, deși au executat arături 
de vară, încă nu au însămînțat 
nici un hectar cu porumb furajer. 
Ce mai așteaptă conducerea aces
tor unități? Oare stau așa de bi
ne, au asigurate furajele necesare 
în așa imăsură îneît să renunțe la 
porumb furajer? Această problemă 
trebuie să fie analizată de orga
nizațiile de bază și printr-o în
drumare concretă a consiliilor de 
conducere din gospodăriile colec
tive să determine ca și în aceste 
unități, în ceil mai scurt timp, să 
se treacă la însămîlnțarea de su
prafețe cît mai mari cu porumb 
furajer. De asemenea, trebuie lua
te măsuri urgente și în alte gos
podării colective, care au început 
recoltatul mai târziu, pentru exe
cutarea de arături de vară și în
sămînțarea de porumb furajer, a- 
sigurînd 
raje cît 
vele de 
voltare.

astfel o rezervă de fu
mai mare pentru efecti- 
animale în continuă dez-

IM VITRINELE

♦♦

„Din istoricul luptelor greviste 
ale proletariatului din Romînia". 
(Editura politică).

Studiile prezentate în acest vo
lum contribuie la cunoașterea bo
gatelor tradiții revoluționar^ de 
luptă ale proletariatului din țara 
noastră.

Acest volum pune la dispoziția 
celor care studiază istoria P.M.R. 
un bogat material documentar mo
nografic.

„Anii furtunilor" de Gh. Rădu- 
lescu. (Editura politică).

In această lucrare autorul ne 
prezintă în lumina aprecierilor 
ultimelor documente de partid e- 
venimentele revoluționare 
cute în Romînia între anii 
1921.

„Fata cu arma" de N.

petre-
1917-

__ ___ _____ Tăutu. 
Cartea tratează viața eroinei Eca- 
terina Teodoroiu, rămasă în isto
rie și in amintirea poporului nos
tru sub numele de „Eroina de la 
Jiu".



Actualitatea în țările socialiste ȘTIINȚA ALBA IULIA - 
campioană a B. P. R. la valei juniori

l «■M-s- s-1 Viteze sporite pe căile ferate
In Uniunea Sovietică se rezolvă 

cu succes problema sporirii vitezei 
trenurilor de călători pînă la 160 
km pe oră și chiar mai mult.

De accelerarea vitezei în trans
portul feroviar se ocupă Institutul 
de cercetări feroviare din Moscova, 
care totodată coordonează activita
tea a peste 150 de birouri și între
prinderi de proiectări și construcții.

Specialiștii institutului au reali
zat locomotive, vagoane și portion, 
de cale, care să corespundă vitezei 
sporite.

De pildă, între Moscova și Lenin
grad circulă prototipul unei loco- 
motive cu motor Diesel, care în 
timpul probelor a dezvoltat o viteză 
de 170 km pe oră. Prima serie din 
aceste mașini vor fi* livrate căilor 
ferate în anul viitor. La institut se 
elaborează acum proiectul unei lo
comotive care va circula cu o vite
ză de 200 km pe oră.

Inginerii au realizat, de asemeElectrificarea regiunilor apusene ale Ucrainei
In primii trei am>i și jumătate ai 

septen.alului, în regiunile de vest ale 
Ucrainei consumul de energie elec
trică pe cap de locuitor a crescut 
aproape de două ori.

Aceste realizări sînt rezultatul 
dezvoltării impetuoase a- industriei 
energetice. Au fost construite cîteva 
termocentrale mari, printre care 
termocentrala de la Dobrotvorsk. Ea 
produce de cîteva ori mai multă e- 
nergie electrică decît produceau

| R.D. Germană | MârSlC ȘantÎBF (Je ÎS SohWCrft

Pe șantierul de la Schwedt se 
înalță nouă rezervoare argintii avînd 
capacitatea de 45.000 m.c., iar încă 
în cursul acestui an se vor ridica 
alte rezervoare care vor dubla a- 
ceastă capacitate. Trei hale de 
construcții sînt gata montate. Cen
trala electrică, care va fi alimentată 
de păcura produsă la Schwedt, este 
în curs de construcție. Iar cele două 
coșuri de cite 140 m înălțime, ves
tesc de departe călătorului că se a- 
propie de unul din șantierele-cheie 
ale industriei R. D. Germane.

In regiunea Frankfurt pe Oder, la 
Schwedt. se află unul din cele maț 
importante șantiere de construcții 
din R. D. Germană a rafinăriei de 
petrol, care va prelucra țițeiul fur
nizat. începînd de la 1 octombrie 
1963, de „Conducta prieteniei" ce 
pornește din U.R.S.S.

Zi de zi. oră de oră, această con
ductă va aduce la Schwedt cite opt 
tone de țiței pe minut. Cei 3.000 km 
de pe teritoriul sovietic ai conduc
tei sînt aproape terminați, iar din 
cei 700 km ai conductei care trece 
prin Polonia, aproape 500 sînt de 
asemenea terminați. Așadar nu a 
mai rămas mult pînă cînd cea mai 
mare conductă petroliferă din lume 
va intra în funcțiune.

Cei 2.000 de constructori ai rafi
năriei de la Schwedt lucrează și ei 
în ritm intens: la 1 octombrie 1963 
totul va trebui să fie gata pentru a 
recepționa țițeiul — rezervoarele, 
instalațiile de rafinare etc, etc.

Țițeiul prelucrat la Schwedt va 
transforma fundamental structura 
industriei chimice a R. D. Germane. 
Pentru a ilustra importanța rafină
riei de la Schwedt este concludent 
următorul calcul simplu — dintr-o 
tonă de lignit, în R.D.G. se produc 
astăzi 26 kg de păcură; dintr-o tonă 
de țiței se vor produce 650 kg.

TINERETUL LUMII LA FESTIVAL
In cadrul întîlnirilor prietenești cu 

tineri din diferite țări, prezenți la 
Festival, delegația noastră a primit 
duminică și luni vizita tinerilor fran
cezi, japonezi, greci, ciprioți și fin
landezi. Intr-o atmosferă de caldă 
și entuziastă prietenie s-au rostit 
cuvinte de salut, s-au schimbat fru
moase daruri. Cu cîntece și voie 
bună s-au petrecut ore (minunate, 
s-au legat prietenii trainice.

★
Pentru â mulțumi gazdelor pentru 

căldura și frumoasa ospitalitate cu 
care au primit pe solii tineretului 
lumii, conducătorii delegațiilor stră
ine au făcut o vizită delegației fin
landeze salutînd-o în numele tinere
tului din întreaga lume.

In cursul zilei de luni, delegația 
R. P. Romîne a vizitat localitățile 
Karkila și Kelloski, întîlnindu-se 
aici cu tinerii finlandezi și prezen- 
tînd variate programe artistice care 
au fost primite cu mult interes și 
s-au bucurat de mult succes.

ILa amiază tinerii deputați din 
componența unor delegații străine 
la festival printre care ti din R. P. 

nea. tsn cărucior de rulare care, da
torită unui nou sistem de amortizare 
asigură mersul lin al trenului la 
orice viteze. In timpul probelor 
deși trenul circula cu viteză mare, 
dintr-un pahar cu apă așezat pe 
podeaua vagonului nu s-a vărsat 
nici o picătură.

Concomitent sînt verificate și și
nele suprarezistente din oțel slab 
aliat, care au fost supuse unui tra
tament termic. De pe acum șinele 
de cale ferată produse în U.R.S.S. 
depășesc prin calitatea lor cele mai 
bune prototipuri realizate în alte 
țări.

Accentul care se pune pe sporirea 
vitezelor este dictat de faptul că pe 
principalele magistrale ale țării a 
crescut și continuă să crească in
tensitatea traficului. Iar peste 20 de 
ani, calea ferată sovietică va trebui 
să transporte de cel puțin 1,5 ori 
mai multi călători decît în prezent.

‘-'.■’te centralele existente aici în 
1939, înainte de realipirea regiuni
lor de vest la Ucraina Sovietică.

Paralel cu creșterea capacităților 
energetice, se construiesc linii de 
înaltă tensiune, ceea ce asigură 
transportarea curentului electric în 
cele mai îndepărtate sate. In com
parație cu anul 1958, lungimea li
niilor de înaltă tensiune a. crescut 
de 2,7 ori.

| r.p. Polonă | O importantă întreprindere 
a industriei chimice

Alături de oțel, energie electrică, 
ciment, țesături, acidul sulfuric o- 
cupă un loc însemnat în economia 
Poloniei, deoarece el reprezintă 
principala materie primă pentru pro
ducția de îngrășăminte chimice, co- 
loranți și altele.

La sporirea producției de acid 
sulfuric a contribuit în mare măsură 
fabrica din Wizow, care și-a sărbă
torit recent 10 ani de existență. Co
lectivul fabricii a depășit de mult 
producția de 100.000 tone. In afară 
de acid sulfuric, fabrica din Wizow 
a produs și însemnate cantități de

Romînă s-au întîlnit cu deputați 
finlandezi în impunătoarea clădire 
a parlamentului din Helsinki, la 
invitația președintelui parlamentu
lui, Kauno Kleemola.

In cursul după-arniezii de luni au 
fost prezentate spectacole internațio
nale de varietăți, în programele că
rora au figurat cîntece și dansuri 
din programele artistice ale mai 
multor țări. La unul din aceste spec
tacole și-a dat concursul și o forma
ție artistică a tineretului romîn.

★
Marți, cea de-a doua zi a Festi

valului, a fost consacrată prieteniei 
dintre tineretul finlandez și sovie
tic. La Helsinki și în multe alte o- 
rase au avut loc întîlniri între mem
brii delegației sovietice și tineri fin
landezi.

Reprezentanții tineretului finlan
dez și sovietic au făcut o vizită pre
ședintelui Finlandei, Urho Kekko
nen. Apoi ei au depus coroane de 
flori la rnormîntul fostului președin
te al Finlandei, Paasikivi, care a a- 
dus o contribuție importantă la în
tărirea prieteniei sovieto-finlandeze.

R. D. Vietnam

Perspectivele dezvoltării 
energeticii

In ultimii 7 ani producția de e- 
nergie electrică a R. D. Vietnam a 
crescut de două ori. Totuși baza e- 
nergetică a țării nu- satisface încă 
cerințele mereu crescînde ale indus
triei socialiste în plină dezvoltare. 
De aceea în prezent principala- aten
ție se acordă construirii de termo
centrale care pot fi date în exploa
tare mai repede și cu cheltuieli mai 
mici decît hidrocentralele.

In R. D. Vietnam există toate 
condițiile pentru dezvoltarea rapidă 
a energeticii. Au fost prospectate 
zăcăminte imense de huilă. Numai 
prin folosirea cărbunilor săraci în 
calorii, care reprezintă 15 la sută 
din totalul rezervelor prospectate, 
termocentralele țării vor putea să 
producă timp de 100 de ani 3 mi
lioane kWh de energie electrică a- 
nual. Cercetarea resurselor hidrauli
ce ale țării a arătat că potențialul 
energetic al rîurilor căre curg pe 
teritoriul R. D. Vietnam depășește 
13,5 milioane kW.

R.S. Cehoslovacă

Un combinat modern 
pentru producția hîrtiei

In Slovacia, pe Dunăre, la Stu- 
rovo au început lucrările de cons
trucție a unui mare combinat de 
hîrtie, care va fi utilat cu tehnica, 
cea mai modernă. Aici se vor pre
lucra esențe forestiere de calitate 
inferioară ca plop, mesteacăn, de
șeuri de hîrtie etc.

In procesul de producție, careva 
fi mecanizat și automatizat la ma
ximum. se va folosi larg televiziu
nea. Combinatul va fi înzeslrat cu 
instalații moderne pentru curățirea 
apelor reziduale și pentru dirijarea 
proceselor de producție de la pupi
trul dispecerului.

inepuizabile 
Tarnebrzeg-ului, baza minereu- 
de sulf polonez — în 1965 se 
produce cca 1.300.000 de tone 

acid sulfuric, aproape exclusiv 
sulf indigen. Fabrica de la Wi-

klinker și ciment, circa 300.000 de 
tone numai între anii 1956-1960.

Datorită bogățiilor 
ale ~ 
lui 
vor 
de 
din 
zow va deveni un combinat chimic, 
în care acidul sulfuric și acidul fos- 
foric se vor transforma în sarefos- 
forică necesară, între altele, produc
ției de aluminiu. Acidul fosforic va 
fi folosit și ca îngrășămînt chimic.

Ln parcul Kaisanieni din centrul 
orașului au fost plantați arbori ai 
prieteniei. Pe stadioane și în piețe 
au avut loc spectacole internaționale 
la care și-au dat concursul artiști 
din 30 de țări.

★
Pe agenda Festivalului au mai fi

gurat marți vizitarea unor între
prinderi, cluburi din capitala Fin
landei și a unor localități din îm
prejurimi, uzine, cluburi.

Artiștii romîni au fost oaspeții lo
calității Riibimaki, vestit centru al 
industriei de sticlă și important nod 
de cale ferată, care le-a făcut o cal
dă primire. S-au legat și aici noi 
prietenii trainice, s-au schimbat da
ruri. Lozinci închinate păcii și prie
teniei, cîntecele și voia bună au 
domnit cîteva ore. Echipa de dan
suri a țării noastre i-a delectat pe 
localnici cu dansuri și jocuri popu
lare romînești.

Cea de-a doua zi a festivalului s-a 
încheiat cu o mare cavalcadă care 
a traversat orașul, exnrimînd căl
dura prieteniei și înțelegerii între 
ponoare.

(Urmare din pag. 2-a)
juniorii noștri egalează și preiau 
conducerea. In tribune entuziasmul 
nu mai cunoștea limite. Un grup de 
spectatori au creat de îndată un re
fren care fulgerător a ajuns pe bu
zele tuturor: Campioana R.P.R. Al
ba Iulia noastră e. Dar iată că ară
denii egalează din nou. Această e- 
chipă era de nerecunoscrit. Juca eu 
o tenacitate pe care nu au dovedit-o 
în celelalte meciuri. S-au trezit par
că dintr-o amorțeală și opuneau o 
rezistență surprinzătoare.

Ultimul set. Vor reuși oare alba- 
iulienii să fie campioni fără să su
fere vreo tifringere? O Întrebare ce 
stăruia pe buzele tuturor.

La începerea ultimului set o re
venire puternică și juniorii pun stă- 
pîniie pe joc. Se luptă pentru fie
care minge și încurajați frenetic, 
cîștigă Ja o diferență de 8 puncte.

Așadar, tinerii de la Știința au 
cîștigat titlul mult dorit. O victorie 
d; prestigiu la capătul unei între
ceri entuziaste. O victorie pentru 
care meritați toate felicitările făcute

Faza regională a campionatului-1 
individual de șah

Intre 26-30 iulie a avut loc în o- 
rașul Alba Iulia turneul individual 
de șah pentru stabilirea titlului de 
campion regional. La turneu au 
participat reprezentanții raioanelor 
și orașelor Hunedoara, Alba- Iulia, 
Petroșani, Brad, Deva, Orăștie, Ilia.

Campionatul s-a desfășurat, pe două 
serii, urrnînd a se discuta titlul de 
campion între cîștigătorii seriilor. 
După trei zile de întreceri, în care 
s-au jucat partide de calitate, în 
fruntea seriei I-a s-a clasat campio
nul de anul trecut Igreț Cornel de 
la Continui Hunedoara, iar în se
ria a 11-a talentatul jucător Lazăr 

I Iosif din Petroșani. Finala s-a jucat 
I de-a lungul a trei runde și a fost 

cîștigată de Lazăr Iosif, care duce 
astfel titlul de campion regional in Coresp. ADAM DRAGO!

IN CLIȘEU : Asipect din timpul desfășurării campionatului de șah.

ANUNȚ
Fabrica ac produse retractare

ALBA IULIA — Str. Primăverii nr. 12
recrutează candidați, absolvenți a 7 clase elementare, pentru urmă

toarele școli profesionale de ucenici:
1. — Cocători, arzători de materiale refractare, Școala profesională 

„Hidromecanică" Brașov;
2. — Laboranți, materiale refractare, Școala profesională „Steagul 

Roșu" Brașov;
3. — Lăcătuși, mecanici-montatori, Școala profesională „Electeopre- 

cizia" Săcele;
4. — Electricieni instalații lumină forță, Școala profesională „C. S. 

Hunedoara".
5. — Electricieni, stații și rețele electrice, Școala profesională „C. S. 

Hunedoara";
înscrierile la examenul de admitere se fac între 15-30 august 1962, 

la sediul întreprinderii. Candidații vor avea asupra lor următoarele 
acte:

1) certificat de naștere, copie legalizată;
2) certificat de studii, 7 clase, în original:
3) certificat de sănătate cu toate analizele prevăzute;
4) declarație tip de starea materială a părinților sau susținătorilor 

legali.
Examenul de admitere se ține între 3-10 septembrie 1962, la urmă

toarele materii:
1. — Limba romînă: scris și oral
2. — Matematică: scris sî oral.

__________ __JJ1RECTRJNEA

cu cl&Tjicte ;.tit de membrii biroului 
raional de partid, cit și de toți spec
tatorii prezenți la această frumoa
să întrecere, de toți oamenii muncii 
din raion.

Bravo băieți 1 Ați adus raionului 
un frumos trofeu sportiv, pentru, 
care ați muncit deopotrivă. Vasite 
Doriin, Cîndea Constantin, Nistor 
Viorel, Manițiu Octavian, Muntean.- 
Mircea, Drăgan Sergiu, Crișan Ni- 
colae, lonaș Vasite, antrenorul E- 
mil Rotaru, cu toții au dovedit do
rința fierbinte de a urca pe treapta 
cea mai înaltă a podiumul ui învin
gătorilor. Și au acum alături de noi' 
toți satisfacția dorinței împlinite. 
Cupa oferită tinerilor jucători, tri
courile de campioni sînt în Alba 
Iulia.

Rezultate tehnice :
Fete locul I ■— Ș. S. Piatra 

Neamț, locul II ■— S. S. Ploiești, 
III — S. S. E. București, IV — 
Ș. S. E. Deva.

Băieți locul I — Știința Alba Iu
lia, locui II — S. S. E. Buzău, III 
— Rapid București — IV I. G. 
Arad.

dividual în Valea Jiului. El a cîști
gat cu scorul de 2.1/2—1/2.

S -au remarcat de-a lungul zilelor 
de întreceri prin partidele jucate 
Mende Emil de la Corvinu! Hune
doara, Sperdea Anton de la LC.S. 
Hunedoara și Iozsef Paul din Alba 
Iuti ia.

La. fete titlul a revenit candidatei 
de maestru Turturea Ma-ier Doina 
din Deva. S-a mai remarcat pris 
claritatea jocului Pentek Sofia II.

O notă rea pentru reprezentanți 
raioanelor Hațeg și Sebeș, care ni 
au fost prezenți la întreceri. De a- 
semenea. Comisia raională de șal 
Alba nu s-a preocupat îndeajuns d< 
organizarea întrecerilor, lăsînd to 
tul în grija organelor U.C.F.S.
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