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Propunerile în consfătuirile de producție 
și în adunările lunare ale grupelor sindicale 

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile sindicale din în
treprinderile raionului nostru, des
fășoară o muncă tot mai susținută 
pentru mobilizarea maselor largi de 
oameni ai muncii la înfăptuirea mă
rețelor sarcini trasate de cel de al 
IlI-lea Congres al P.M.R. Zi de zi, 
ca urmare a organizării și desfășu
rării însuflețite a întrecerii socialis
te, colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din unitățile industria
le ale raionului raportează că și-âu 
îndeplinit cu succes sarcinile de 
plan și angajamentele în întrecerea 
socialistă. In cele 9 luni care au tre
cut de la începutul anului, sarcinile 
de plan în industria raionului au 
fost îndeplinite în proporție de 104,4 
la sută, productivitatea muncii a 
crescut cu 3,2 la sută iar economii
le Ia prețul de cost în 8 luni au fost 
de peste 1.000.000 lei.

Toate aceste rezultate sînt legate 
în mod nemijlocit de contribuția pe 

■2 care organele și organizațiile sindi- 
cale, îndrumate de organizațiile de 
partid, o aduc prin atragerea unui 
număr tot mai mare de muncitori, 
ingineri și tehnicieni la conducerea 
producției. Imense rezerve interne 
sînt puse în valoare, ca urmare a 
contribuției pe care oamenii muncii 
o aduc la perfecționarea producției, 

40 găsirea de noi căi pentru crește
rea producției și productivității mun
cii, la reducerea prețului de cost. 
In cadruf adunărilor lunare ale gru
pelor sindicale și în consfătuirile de 
producție, care au loc la nivelul în
treprinderilor pe trimestru, munci
torii, inginerii și tehnicienii fac nu
meroase propuneri care, traduse în 
viață, contribuie la îmbunătățirea 
continuă a procesului tehnologic. In 
numeroase întreprinderi din raion a- 
ceste propuneri sînt studiate cu cea 
mai mare atenție și cele găsite juste 

j sînt operativ traduse în viață. La 
U.C.M. ZIatna, de pildă, consfătui-

■ rile de producție au devenit o ade
vărată școală a experienței înainta
te, a găsirii de noi căi pentru con
tinua îmbunătățire a muncii. De fie
care dată propunerile făcute sînt 
preluate încă de a doua zi de către 
comisia economică din uzină și stu
diate cu răspundere. Comitetul sin
dicatului pe uzină aduce în mod re
gulat la cunoștință soarta propunerii 
făcute și dacă nu poate fi înfăptuită 
arată oamenilor cauzele. Acest stil 
de muncă a fost imprimat pînă jos 
în grupele sindicale, astfel că ini
țiativa oamenilor muncii a căpătat 
în cadrul uzinei un larg cîmp de a- 
firmare. Zeci de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ca Dominic Alexandru, 
Gușat Aurel, L’rsu Traian, Magda 
Ioan, Nistor Petru, Zaharie Ștefan 
și alții fac zi de zi propuneri deose
bit de prețioase care duc la perfec
ționarea producției, la creșterea pro
ductivității muncii. Numai în ulti- 
mult timp în cadrul uzinei au fost 
făcute aproape 50 de propuneri, 
dintre care o însemnată parte pri
vind organizarea muncii pentru gre-

Insămînțările de toamnă la timp și de calitate

4-

Perioada optimă pentru a pune bazele recoltei viitoare a sosit Zilele 
acestea sînt hotăritoare pentru asigurarea unor producții bogate de ce
reale în anul viitor. Țînînd seama de aceasta, colectiviștii <fn raionul 
nostru, mobilizați de către organizațiile de partid, sub îndrumarea a- 
tentă a specialiștilor și cu sprijinul neprecupețit al mecanizatorilor 
muncesc cu însuflețire la recoltarea culturilor tîrzii, la pregătirea tere
nului și însămînțarea lui cu grîu și alte culturi de toamnă.

Pentru a vedea felul cum se desfășoară anumite lucrări, redăm mai 
jos cîteva aspecte constatate pe teren:

Peste 150 ha însămînjate
La gospodăria colectivă din Galda 

de Jos se lucrează cu multă însufle
țire în aceste zile pentru a termina 
la timp toate lucrările agricole din 
campania de toamnă și de a execu
ta lucrări de calitate superioară. 
Aici, pînă la data . de 8 octombrie 
s-au însămînțat peste 150 ha cupă- 
ioase din care 100 ha cu grîu. Și, 
în teren bine pregătit, semănatul

Dau zor la pregătirea terenului
In cadrul gospodăriilor colective 

din raion, în acest an gospodăria 
'colectivă din Cricău a obținut cea 
mai mare producție medie de grîu 
la hectar (1.650 kg la ha). Colecti
viștii de aici fiind convinși că ba
zele sporirii producției de cereale la 
hectar se pun odată cu pregătirea 
terenului, acordă o atenție deosebi

birea reparațiilor capitale în ca
drul sectorului chimic.

Numeroase propuneri se fac cu 
, prilejul consfătuirilor de producție 
și a adunărilor lunare ale grupelor 
sindicale și în cadrul fabricii 
„Ai dele ana" din oraș. De fiecare 
dată principalele probleme puse în 
dezbatere sînt axate pe continua îm
bunătățire a calității produselor și 
reducerea consumurilor specifice — 
obiective principale ale întrecerii 
socialiste. Drept urmare, pentru în
lăturarea unor lipsuri, muncitorii vin 
cu propuneri concrete. De pildă, pen
tru reducerea consumului specific de 
ața, intr-una din adunări s-a pro
pus ca mosoarele cu ață să nu fie 
aruncate pînă nu este folosită toată 
ața de pe ele. De asemenea, în 
scopul îmbunătățirii calității și în
lăturării refacerilor, numeroase mun
citoare au propus întărirea controlu
lui la operațiile de căptușit, lipit etc. 
unde uneori lucrul nu era de calita
te. Față de aceste propuneri, ca și 
de multe altele, conducerea admi
nistrativă a luat măsuri operative, 
astfel că la sfîrșitul lunii septembrie 
indicele de calitate Ia secția de pre- 
gătit-cusut a crescut cu 1.7 la sută 
față de sarcina de plan. Este demn 
de scos in evidență faptul că în ca
ietele de propuneri sînt date răspun
suri operative pentru fiecare pro
blemă în parte. Și, astfel de exem
ple pot fi întîlnite și în alte unități ca 
Depoul C.F.R. Teiuș, întreprinderea 
de morărit, secția Ateliere centrale 
etc. unde de asemenea propunerile 
muncitorilor sînt studiate cu aten
ție și traduse operativ în viață. La 
secția Ateliere centrale două astfel 
de propuneri înfăptuite de curînd au 
dus la creșterea productivității mun
cii, la unele operații, între 30-50 la 
sută.

Am arătat mai sus cîteva aspec
te ale- felului în care sînt privite și 
traduse în viață propunerile ce se 
fac în consfătuirile de producție și 
în adunările lunare ale grupelor sin
dicale. Din ele se poate vedea des
tul de clar marea eficiență a aces- 
tor măsuri cînd ele sînt înfăptuite. 
Din păcate însă sînt întreprinderi 
unde organele și organizațiile sin
dicale nu acordă întreaga atenție a- 
cestor propuneri și nu cer conduce
rilor administrative să se preocupe 
de a înfăptui acele propuneri care 
vin să sprijine buna desfășurare a 
producției. Acest stil defectuos de a 
munci, dovedește că unele condu
ceri administrative nu știu să folo
sească marele ajutor pe care ma. 
sele îl dau la buna desfășurare a 
producției. La I.G.O. Alba Iulia, de 
exemplu, s-a propus în nenumărate 
rînduri să se întocmească grafice 
pentru consumul de carburanți la 
mașini și să se planifice revizii teh
nice la timp. Acest lucru nu s-a în
făptuit astfel că mașinile circulă 
defecte, se deteriorează, apoi re
parațiile durează luni de zile. De 

griului continuă în ritm intens.
Paralel cu efectuarea însămînță- 

rilor, la Galda de Jos se lucrează 
din plin la recoltarea sfeclei de za
hăr și a cartofilor de toamnă. Pînă 
la această dată, ei au și recoltat 13 
din cele 18 ha cultivate cu sfeclă de 
zahăr și 15 din cele 30 ha cultivate 
cu cartofi.

tă și în prezent acestei importante 
lucrări. Aceasta se vede și prin fap
tul că- pînă la data de 8 octombrie 
ei au pregătit pentru însămînțări 
suprafața de 275 ha. Desigur, și 
aici ca și în alte unități agricole so
cialiste din raion, în aceste zile, în 
teren temeinic pregătit se con-
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Din nou
In funcțiune

Minereul extras la sectoarele E.M. 
ZIatna face, pînă la prelucrare, un 
drum destul de lung. El este tran
sportat pînă la uzina de preparare 
pe linia de funicular Haneș-Zlatna. 
In ultimul timp însă, din cauza fu- 
nicularului s-au produs unele greu
tăți în desfășurarea muncii.’Cablul 
nu mai corespundea. Se impunea 
deci, schimbarea cablului spre a 
asigură desfășurarea normală a 
transportului.

Conducerea E. M. ZIatna a încre
dințat această lucrare colectivului 
de muncitori de la funicular. Prin- 
tr-o muncă plină de însuflețire 
cest harnic colectiv a reușit 
mine schimbarea cablului în 
trei zile și jumătate în loc 
astfel că la 4 octombrie, ora 
nicularul a intrat din nou în func
țiune.

Lucrări importante se execută și 
la uzina de preparare. Aici, se pre
gătește un nou flux tehnologic. In 
acest scop se lucrează de zor la 
scoaterea din producție a două ba
terii și montarea morii cu bile.

a- 
să ter- 
numai 
de 7, 

14, fu-

tinuă în ritm intens semănatul 
grîului.

La Cricău, pînă la această dată, 
a fost însămînțată suprafața de 105 
ha din care 70 ha cu grîu. Și para
lel cu executarea însămînțări- 
lor, harnicii colectiviști din Cricău, 
sprijiniți de către mecanizatori, dau 
zor la eliberarea terenului și pregă
tirea lui în vederea efectuării însă- 
mînțărilor de toamnă în cele mai 
bune condiții agrotehnice.

Au împrăștiat îngrășăminte chimice 
pa suprafața de peste 200 ha.
Ca și în anii trecuți, colectiviștii 

din Teiuș acordă și în acest an o 
atenție deosebită fertilizării unor 
suprafețe cît mai mari de teren. De 
exemplu, pînă la data de 8 octom
brie, ei au împrăștiat îngrășăminte 
chimice pe suprafața de 203 ha, iar 
pe alte 40 ha au transportat cîte20 
tone îngrășăminte naturale.

In perioada de față, colectiviștii 
din Teiuș lucrează în ritm intens la 
efectuarea însămînțărilor de toam
nă și recoltarea culturilor tîrzii. 
Pînă la această dată ei au însămîn
țat peste 80 ha cu grîu și alte pă- 
ioase.

Toamna a sosit și în vii. La 
G.A.S. Galda de Jos a început 
culesul strugurilor.

I

, necesare 
desfacerilor

Ca urmare a dezvoltării industriei 
noastre socialiste, unitățile comer
țului de stat sînt tot mai bine a- 
provizionate cu produse industriale 
de calitate superioară, 
populației, volumul 
crescînd an de an.

In raionul nostru, 
luni ale anului 1964 
ce desfac produse industriale, 
parținătoare O.C.L. 
Alba lulia au fost vîndute

în primele 9 
prin unitățile 

a- 
Comert-mixt

populați-

In cel de al treilea trimestru
și tehni-Colectivul de muncitori 

cieni de la Iprodcoop Alba Iulia își 
desfășoară activitatea mai mult în 
domeniul confecționării de utilaj co
mercial necesar magazinelor coope
rației de consum. De curînd în ca
drul secției de tîmplărie din Alba

La fel, din cele 66 ha cultivate cu 
sfeclă de zahăr, au recoltat pînă în 
prezent peste 55 ha. eliberînd tere
nul în vederea pregătirii și însă- 
mînțării lui cu grîu.

Activitate intensă 
în toate sectoarele

In aceste zile, la gospodăria co
lectivă din Ighiu, ca de altfel în 
majoritatea unităților agricole so
cialiste din raionul nostru, se des
fășoară o activitate intensă în fie-

(Continuare în pag. 3-a)

La gospodăria colectivă din Galtiu semănatul griului se desfășoară 
din plin. IN CLIȘEU : Un aspect din timpul lucrului.
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Siguranfa circulației
Siguranța circulației este obiecti

vul principal în întrecerea socialistă 
ce se desfășoară la Revizia de va
goane C.F.R. Teiuș. Aici, există o 
permanentă preocupare din partea 
fiecărui muncitor, pentru ca fiecare 
tren să plece în cele mai bune con- 
dițiuni de siguranță a circulației, să 
fie prevenite și evitate cele mai micî 
defecte ce s-ar putea ivi la vagoane
le de călători sau de marfă.

Această preocupare este concreti
zată în realizările frumoase obținu
te de întregul colectiv de muncă pe 
primele 9 luni ale anului 1964.

Astfel, în această perioadă, au 
fost reparate peste plan, fără deta
șare, 1.470 vagoane de marfă și 523 
vagoane pentru călători. Lăcătușii 
de revizie Dobroată Traian, Mareș 
Alexandru, Comșa loan, Crișan Oc
tavian și alții s-au dovedit a fi în 
primele rînduri la obținerea acestor 
succese.

ei produse industriale în valoare de 
peste 47 milioane lei.

Astfel, la textile și încălțăminte 
planul de desfacere a fost depășit 
cu 2,41 la sută, la mobilă cu peste 
6 la sută. Cu 13,68 la sută s-au 
vîndut populației mai multe mate
riale de construcții. Depășiri însem
nate s-au înregistrat la vînzarea de 
aparate 
produse

de radio, televizoare și alte 
industriale.

Iulia s-a trecut la confecționarea 
unui nou sortiment de utilaj co
mercial. Este vorba de utilaj confec
ționat pe bază de material plastic. 
Primele garnituri livrate au scos în 
evidență calitățile noului tip de u- 
tîlaj cu aspect frumos, o linie mo
dernă și ușor de transportat și mon
tat.

Pe lîngă aceste frumoase reali
zări, meritul colectivului de muncă 
de aici este dovedit și de succesele 
obținute în cel de al IlI-lea trimes
tru din acest an în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan. Astfel, 
în această perioadă sarcina de plan 
a fost realizată în proporție de 
116,8 la sută, cea a producției mar
fă în proporție de 105, iar produc
tivitatea muncii a crescut cu 14 la 
sută.



Vești din activitatea culturală « * £uminipe £lmpoi
Imagini despre o luptă glorioasă 

și succese fără precedent 
______ în istoria patriei _____

Intre 8-11 octombrie, pe ecra
nul cinematografului „Victoria" 
din orașul nostru vor fi rulate în 
premieră filmele „Pagini de is
torie" și „Roininia orizont 64".

Creații ale talentaților noștri 
cineaști, cele două filme prezintă 
într-o izbutită îmbinare lupta ma
selor populare conduse de partid, 
pentru o viață mai bună, pentru 
răsturnarea tiraniei și eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, ma
rile succese dobîndite în anii re
gimului democrat-popular, noua 
față a patriei noastre în care so
cialismul a învins definitiv la ora
șe și sate.

Fiecare secvență din cele două 
filme se înscrie ca o pagină de 
glorie în istoria țării. Se succed 
în ordine cronologică, imagini din 
lupta dusă de partid în anii crun
tei ilegalități împotriva dictaturii 
militaro-fasciste și a războiului. 
Sînt redate evenimentele care au 
precedat și apoi au urmat memo
rabilei zile de 23 August. In
tr-o reușită îmbinare sînt redate 
apoi aspecte din munca avîntată 
a harnicului nostru popor condus 
de partid, pentru dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, pentru în
florirea științei și culturii, pentru 
ridicarea pe trepte tot mai înalte 
a bunăstării celor ce muncesc.

Realizări de seamă ale cinemato
grafiei noastre în continuă dez
voltare, cele două filme sînt de o 
mare valoare documentară și-și 
așteaptă spectatorii.

Sîrguincioși colegi de școală și

prietena lor comună — cartea.
I_________________________________

Propunerile in consfătuirile de producție 
și injadunările lunare ale grupelor sindicale 

(Urmare din pag. l-a)
altfel ca o lipsă trebuie arătată și 
aceea că, propunerea privind ame. 
najarea rămpii de spălare nu a fost 
înfăptuită nici pînă în prezent deși 
e cuprinsă în vreo patru planuri de 
măsuri. Comitetul sindicatului de 
aici (președinte tov. Tudor Gheor- 
ghe) dovedește o serioasă lipsă de 
preocupare pentru realizarea propu
nerilor. Mai mult, unele consfătuiri 
de producție și adunări lunare ale 
grupelor sindicale din cauză că nu 
sînt temeinic pregătite se desfășoa
ră dezorganizat și au uneori un ca
racter formal. O serie de lipsuri în 
ce privește traducerea operativă în 
viață a propunerilor ce se mai fac 
pot fi întîlnite și la I.R.I.L. Alba Iu
lia, Autobaza IRTA Alba lulia, sec
torul Haneș al E. M. Zlatna și al
tele. La autobaza de trasporturi din 
oraș adunările lunare ale grupelor 
sindicale nu se țin cu regularitate. 
Intr-un trimestru a fost prezentat în 
fața muncitorilor doar un singur re
ferat, motivîndu-se că, chipurile, da
torită schimbărilor dese de oameni 
ce au loc intre coloane, n-ar avea 
cine să analizeze activitatea grupei 
în decurs de o lună. A pune în a- 
cest fel problema înseamnă, nici 
mai mult nici mai puțin, a frîna 
inițiativa oamenilor, a le răpi posi

In pas cu preocupările colectiviștilor
Pregătit cu grijă în vederea des

fășurării linei susținute activități 
culturale ;n anotimpul rece, localul 
căminului cultural din Micești este, 
încă de pe acum, frecventat de tot 
mai mulți colectiviști. Și nu întîm- 
plător. Colectiviștii se simt atrași 
spre cămin de activitățile organiza
te aici, strîns legate de munca și 
preocupările lor actuale. Așa, de 
pildă, mareînd începerea însămînță- 
rilor de toamnă, lucrare de o deose
bită importanță pentru producția de 
viitor, activiștii culturali din Mi
cești au expus în fața a aproape 300

Roadele unei susținute preocupări
Activiștii culturali din Vințul de 

Jos, se dovedesc pe zi ce trece tot 
mai pricepuți în organizarea de ma
nifestări cultural-educative de masă. 
Despre acest lucru vorbesc oricui 
conferințele pe diverse teme expuse 
la căminul cultural, serile culturale 
și de întrebări și răspunsuri, infor
mările politice și programele artis
tice prezentate în fața a sute de co
lectiviști din comună. Rod al preo
cupării activiștilor culturali de aici 
în frunte cu tovarășa Repede Sabina, 
directoarea căminului, numai în ul

Din nou în mijlocul sătenilor
Cele 6 brigăzi științifice și 3 bri

găzi științifice pe teme zootehnice 
din Alba Iulia. Teiuș și Zlatna au 

bilitatea de a analiza cauzele unor 
lipsuri și a face propuneri pentru 
lichidarea acestora. Nici la unele 
sectoare miniere nu se acordă în
treaga atenție unor propuneri care 
pot fi înfăptuite și pe care bunul 
mers al producției le reclamă. La 
Haneș, în consfătuirea ce a avut loc 
penultima dată mulți mineri ca Gu- 
ran Nicolae, Bucureșteanu Cornel, 
Macarie Traian au ridicat unele pro
bleme privind lipsa de capete deta
șabile și rambleu. S-au luat, ce e 
drept, unele măsuri dar nu cele 
mai corespunzătoare. Aceasta este 
dovedită de faptul că și în consfă
tuirea următoare aceste probleme au 
stat din nou în centrul dezbaterilor. 
La I.R.I.L. Alba Iulia în cadrul con
sfătuirilor de producție s-au făcut 
numeroase propuneri printre care 
și aceea a asigurării spațiului de 
depozitare a materiei prime și mate
rialelor, deoarece actualul spațiu 
este necorespunzător. Dar, în timp 
ce unele produse sînt supuse degra
dării din cauza ploii ce cade în ac
tuala magazie, propunerea rămîne 
nerezolvată. In această direcție con
siderăm absolut necesar și sprijinul 
organelor tehnice ale Sfatului popu- 
iar al raionului nostru.

In general în ultima perioadă se 
poate arăta că față de trecut parti

colectiviști conferința „Să folosim 
semințe de înaltă productivitate", au 
prezentat un bogat program artistic 
pe această temă și programul de 
brigadă artistică de agitație „Satul 
nostru azi". Și-apoi tot în sprijinul 
muncii din campanie, aflată acum 
în curs de desfășurare, tovarășa Hă- 
bășescu Nadejda, inginera gospodă
riei, a vorbit colectiviștilor întruniți 
la căminul cultural despre „Necesi
tatea aplicării tuturor regulilor a- 
giotehnice în campania însămînță- 
rilor de toamnă".

timul timp la căminul cultural au 
fost prezentate conferințele „Pro
movarea de către R.P.R. a princi
piului coexistenței pașnice", „Recol
tarea și depozitarea produselor a- 
gricole", „Prevenirea bolilor molip
sitoare" și altele, a fost organizată 
o seară de întrebări și răspunsuri 
cu tema „Importanța furajelor însi- 
lozate în hrana animalelor" și un 
begat program artistic compus din 
cintece, recitări și piesa de teatru 
„Precupeața".

desfășurat o bogată activitate des
pre care vorbesc în calde cuvinte 
sute de colectiviști și țărani mun
citori din comunele și satele raionu
lui. Și, pe bună dreptate. Avînd în 
componența lor oameni bine pregă
tiți și de diverse specialități ca in
gineri agronomi și zooțehniști, pro
fesori. medici și juriști, brigăzile 
științifice au dat răspunsuri la mii 
de întrebări puse de oamenii muncii 
din raion.

Odată cu terminarea muncilor a- 
gricole, brigăzile științifice își vor 
da din nou mai des întîlnîre cu oa
menii satelor. In acest scop, nu de 
mult s-a făcut reorganizarea și in
struirea metodică a brigăzilor știin- 
țilice. Iar pentru început, brigada 
științifică din Zlatna a și făcut pri
ma ieșire cu care prilej membrii bri
găzii au răspuns la o seamă de în
trebări puse de țăranii muncitori din 
Viitori.

ciparea maselor la conducerea pro
ducției s-a îmbunătățit mult. Sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
comitetele sindicatelor, grupele sin
dicale desfășoară o muncă mai or
ganizată, înfăptuirea propunerilor 
juste făcute fiind în centrul preocu
părilor. Dar așa cum s-a observat, 
din cele cîteva exemple de mai sus, 
mai sînt cazuri cînd nu întotdeauna 
se ține cont de o serie de propuneri 
valoroase, astfel că acestea rămîn 
înscrise doar în planuri de măsuri 
sau în procese verbale. înlăturarea 
unei astfel de situații în viitor se 
impune ca o necesitate. Organiza
țiile de partid din întreprinderi au 
datoria de a sprijini cu mai multă 
răspundere activitatea comitetelor 
sindicale în această direcție, trăgînd 
la răspundere cu asprime pe cei ce 
se fac vinovați de neîndeplinirea la 
timp a unor propuneri care spri
jină direct bunul mers al producției. 
In același timp este de datoria con
ducerilor administrative să studieze 
cu atenție fiecare propunere, să 
chibzuiască aportul ce-1 poate adu
ce la realizarea indicatorilor de plan 
și să ia măsuri pentru rezolvarea în 
modul cel mai judicios a fiecărei 
propuneri.

Participarea maselor la conduce
rea producției, antrenarea lor la 
descoperirea de noi rezerve interne 
sînt sarcini care traduse în practica 
muncii de zi cu zi își aduc o largă 
contribuție la realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan, la înfăptuirea 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă.

De fiecare dată cînd peste valea 
bătrînului Ampoi, se lăsa seara, 
umbrele nopții cuprindeau totul. 
Sat după sat, uliță după uliță se 
cufundau în întuneric. Resfirate, 
lămpile cu petrol aprinse în case 
cu geamuri mici licăreau a sără
cie. Oamenii acestor sate așezate 
la poale de munte, știu și își a- 
duc aminte cu sfială de acest lu
cru. Vremurile trecutului burghezo- 
moșieresc nu le putea oferi decît 
mizerie și întuneric.

Am poposit într-una din zilele a- 
cestei toamne bogate în de toate 
la Feneș. S-au aprins aici, ca de 
altfel, pretutindeni adevărate lumi
ni. Școli, cămine culturale, maga
zine cu mărfuri încărcate, case cu 
ferestre mari și spațioase te întîm- 
pină peste tot, înfățișîndu-ți parcă 
un tablou pe care nici mîna mă
iastră a unui iscusit pictor nu ți 
l-ar fi putut realiza. Da! Cei două
zeci de ani de viață nouă care au 
trecut de la eliberare au schimbat 
fața acestor sate mereu cu storuri
le trase. S-au ridicat la Galați școală 
și magazin, s-au ridicat la Feneș 
școală nouă, dispensar și magazin, 
s-a ridicat le Presaca magazin nou și 
frumos. Am întîlnit în toiul preo
cupărilor gospodărești pe președin

Dinscrisorilecorespondenților
Muncă spornică
la recoltatul cartofilor

Folosind timpul prielnic, colecti
vistele din brigada a III-a de cîmp 
a gospodăriei colective din Hăpria 
au pornit cu însuflețire la recoltatul 
cartofilor. Și, se poate spune că 

i printr-o muncă bine organizată, 
I cartofii de pe suprafața de 15 ha 
I au fost recoltați în întregime, în- 
' tr-un timp scurt. Mobilizate de co

mitetul de femei, zilnic au fost la 
recoltat peste 60 de femei care nu 
s-au dat înapoi nici de la încărca
tul sacilor cu cartofi în camioane 
sau căruțe.

Dar. în cadrul brigăzii a III-a de 
cîmp. brigadier tovarășul Roșu Ne- 

, chifor, nici celelalte lucrări de se- 
[ zon n-au fost neglijate. Din supra- 
: fața de 180 de ha, repartizată bri

găzii pentru a fi însămînțată cu 
grîu, 50 ha au și fost deja însămîn- 
țate continuîndu-se cu însămnțările 
de toamnă și pe restul suprafeței.

MEDREA EUGENIA 
președinta Comitetului comunal al 

femeilor Hăpria

Cum nu-i stă bine străzii
Se poate spune că, în general, co- 

i muna Zlatna este bine gospodărită 
și că atît sfatul popular comunal, 
cît și majoritatea cetățenilor comu
nei se mîndresc cu acest lucru.

Frumosului însă îi este destul 
chiar și numai o pată pentru a nu 
mai fi' frumos. Și iată despre ce 
este vorba. încă din luna iulie, pe

în editura politică au apărut
Cu prilejul împlinirii a 100 de 

ani de la constituirea Internaționa
lei I — aniversare sărbătorită zilele 
acestea de mișcarea comunistă și 
muncitorească mondială — în țara 
noastră au apărut următoarele lu
crări :

— „MARX ȘI ENGELS DESPRE 
INTERNAȚIONALA I".

— .MARX - ENGELS - LENIN 
DESPRE COMUNISMUL ȘTIINȚI
FIC".

— „ASOCIAȚIA INTERNAȚIO
NALA A MUNCITORILOR (INTER
NAȚIONALA I)" de Janeta Brill și 
Constantin Florea.

— „INTERNAȚIONALA INT1I ȘI 
ROMINIA" de Augustin Deac.

MARX, ENGELS, LENIN: 
Despre comunismul științific

Lucrarea reprezintă o culegere de 
fragmente din operele clasicilor 
marxism-leninismului grupate, în 
unsprezece capitole, fiecare dintre 

tele sfatului popular, pe tovarășul 
Bolea loan. M-a oprit și mi-a 
vorbit cuprins de o nespusă bucu
rie.

— încă un vis ne-a fost înfăp
tuit. Ieri, duminică, în sat s-a a- 
prins prima dată becul electric. 
S-a aprins și la Presaca și la Ga
lați, așa că puteți scrie că la noi 
în întreaga comună arde azi lumi
na electrică. In casele lui Breaz 
Gheorghe, Giovani Nicolae, Aron 
Petru, Teodorescu Nicolae, Nicula 
Remus, Teodorescu Traian, Nicula 
Dumitru și la mulți alții ca ei lam
pa de petrol și-a trăit traiul. Oa
menii satului au fost prezenți la 
toate acțiunile. Au săpat gropile, 
au transportat și plantat stîlpii, au 
dat tot ajutorul pe care l-am cerut.

Am privit pe acest harnic con
ducător al treburilor obștești cu
prins de aceeași bucurie. Era, de 
fapt, a nu știu cîta bucurie pe 
care am încercat-o în aceste sate 
așezate la poale de munte, l-am 
răspuns în cîteva cuvinte. Nu mai 
este nevoie să scriu. Oamenii știu 
bine de acum ce înseamnă puterea 
populară.

Și totuși nu m-am ținut de cu- 
vînt...

N. GIURGIU

strada Avram Iancu, în imediata a- 
propiere a cinematografului, a fost 
depozitată o mare cantitate de gu
noi. Ori, de atunci și pînă acum a 
trecut un timp destul de lung și gu
noiul cu pricina este tot acolo. Ba 
mai mult decît atît. In loc să fie 
ridicat se tot înmulțește. E chiar 
cum nu-i stă bine străzii și sfatul/^W- 
popular comunal e dator să ia mă
suri pentru a lichida acest neajuns.

I. MARIAN

O problemă ce nu trebuie 
neglijată

Ca peste tot în comunele și sate
le raionului și colectiviștii din Stra
ja au îndrăgit filmul. Dar, ce folos? 
Din luna ianuarie, cînd operatorul 
de la cinematograful din Hăpria s-a 
deplasat aici și a rulat filme, colec
tiviștii din Straja n-au mai văzut 
nici un film.

Situația muncii cu filmul în satul 
Straja își așteaptă rezolvarea. Cum? 
Colectiviștii de aici fac în acest sens 
o propunere. Dat fiind faptul că la 
Hăpria a fost introdus curentul eK 
lectric și deci grupul electrogen <14k 
la cinematograful din comună a 
venit de prisos, să se transfere a- 
cest grup electrogen căminului cul
tural din satul Straja. In acest fel 
operatorul s-ar deplasa mai ușor la 
Straja netrebuind să transporte de
cît aparatele de proiecție. E o pro
punere pe care secția raională de 
cineficare poate și trebuie să o re
zolve.

N. POPESCU

ele corespunzînd unei probleme de 
bază a comunismului științific.

Cartea reprezintă un material de
osebit de valoros pentru cei ce stu
diază socialismul.științific în învă- 
țămîntul de partid și de stat ca și 
pentru toți cei ce doresc să-și irrlL 
bogățească cunoștințele de mar-£^ 
xism-leninism.
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VIAȚA DE PARTID

w Cresc si sc întăresc 
^rîndurile organizației de partid

Gospodăria colectivă din Mihalț, 
este una din cele mai mari gospo
dării colective din raionul nostru. 
Colectiviștii de aici, au în proprieta
te obștească peste 3.0C0 ha teren 
agricol, mai mult de 600 vite cor
nute, peste 800 porci, un însemnat 
număr de oi. La acestea se mai a- 
daugă un însemnat număr de con
strucții zootehnice, magazii pentru 
depozitarea cerealelor, autocamioane, 
atelaje, diferite mașini agricole și 
alte unelte de muncă. An de an, co
lectiviștii din Mihalț, lucrînd pă- 
mîntul după regulile științei agrico
le obțin recolte tot mai bogate, rea
lizează venituri tot mai mari. Creș
te permanent puterea economică a 
gospodăriei colective. Și în acest an, 
din fonduri proprii, colectiviștii au 
ridicat noi construcții: două grajdu- 

^ri, o maternitate pentru scroafe, 
saivan. O dată cu dezvoltarea 

și întărirea gospodăriei colective a 
crescut și este în continuă 
bunăstarea colectiviștilor.

Vorbind despre succesele 
de gospodăria colectivă și de per
spectivele largi de dezvoltare, tova
rășul Bedeleanu Gheorghe, președin
tei gospodăriei, scoate în evidență 
în primul rînd faptul că ele se dato- 
resc conducerii de către comitetul 
de partid, sprijinului permanent pe 
care organizațiile de bază îl acor
dă în rezolvarea multiplelor pro
bleme.

Intr-adevăr, succesele obținute de 
gospodăria colectivă din Mihalț sînt 
rodul unei susținute munci politice 
desfășurată de organizațiile de 
partid în rîndul colectiviștilor. In 
prezent, organizațiile de bază nu
mără peste 240 membri și candidați 
de partid. Creșterea numerică și ca

ntitativă a rîndurilor organizațiilor de 
bază a stat și stă în atenția organi
zațiilor de bază, ca una din princi
palele sarcini trasate de partid. In 
acest scop, organizațiile de bază 
și-au îndreptat atenția în spre cei 
mai buni și harnici colectiviști care 
prin munca și activitatea lor, prin 
comportarea lor politică și morală 
au dovedit că merită să facă parte 
din rîndurile membrilor și candida- 
ților de partid.

Primirea în rîndurile partidului 
este precedată de o largă muncă 
politico-educativă pe care o desfă
șoară organizațiile de bază cu acti
vul fără de partid. Activul fără de 
partid al organizațiilor de bază din 
G.A.C. Mihalț este format din pes
te 200 colectiviști. Membrii activu
lui fără de partid antrenați în mun
că de către organizațiile de bază, 

^ar parte la acțiunile întreprinse în 
Jflkadrul gospodăriei colective. 
W ’ încadrarea în învățămîntul

creștere

obținute

de 
partid, expunerea de conferințe pe 
diferite teme ca: Partidul Muncito
resc Romîn, forța conducătoare în

R.P.R., înaltul titlu de membru de 
partid etc, participarea 
fără de partid la unele 
organizațiilor de bază, 
dividuale între membrii 
membrii activului fără 
sînt metode folosite de 
nizațiile de bază pentru educarea 
colectiviștilor ce fac parte din acti
vul fără de partid.

Ținînd seama de faptul că în ca
drul gospodăriei colective lucrează 
un mare număr de femei s-a pus 
accent ca în rîndul activului fără de 
partid să fie recrutate cele mai har
nice.

In desfășurarea muncii politice 
pentru mobilizarea colectiviștilor la 
executarea lucrărilor din campania 
de primăvară și vară, Ia ridicarea 
construcțiilor zootehnice, ca de alt
fel la toate lucrările ce se execută 
în cadrul gospodăriei colective, ac
tivul fără de partid și-a adus o con
tribuție de seamă.

Pentru rezultatele obținute în 
muncă, pentru felul cum și-au înde
plinit sarcinile încredințate, pe baza 
cererii lor, numeroși membri din 
activul fără de partid printre care 
tov. Cîmaț Ionel, Cîmaț Maria, 
Drîmbărean Viorel, Salcău Ana, Da
vid Paraschiva, Aldea Maria și alții 
au fost primiți în rîndul candidați- 
lor de partid. De la începutul anu
lui și pînă în prezent rîndurile orga
nizațiilor de bază din G.A.C. Mi
halț au crescut cu 59 membri de 
partid și 23 candidați de partid.

Creșterea rîndurilor și influenței 
organizațiilor de partid din gospo
dăria colectivă, stima și aprecierea 
de care se bucură membrii și can
didata de partid în masa colectiviș
tilor au avut ca rezultat alegerea u- 
nui însemnat număr de membri și 
candidați de partid în diferite func
ții de răspundere, iar alții au 
promovați ca brigadieri și șefi 
echipe.

Atenția comitetului de 1 
fost îndreptată în spre întărirea tu
turor organizațiilor de bază și mai 
ales a celei din sectorul zootehnic 
unde la început lucra un număr mic 
de membri de partid. Ca urmare a 
acestei preocupări în acest sector își 
desfășoară activitatea 28 membri și 
3 candidați de partid ceea ce repre
zintă 80 la sută din numărul colec
tiviștilor ce lucrează în acest sector. 
Tovarășii Pita Ioan, David Paraschi
va și Fîntînă Saveta, candidați de 
partid dovedesc multă strădanie în 
ce privește îngrijirea animalelor.

Creșterea numerică și calitativă a 
rîndurilor organizațiilor de bază 
este preocuparea comitetului de 
partid care a analizat felul cum a- 
cestea îndeplinesc această sarcină, 
iar măsurile luate au contribuit din 
plin la rezultatele obținute.

activului 
adunări ale 
discuții în

de partid și 
de partid, 
către orga-

fost
de

partid a

Contribuția voluntară, bănească. - mijloc important 
de înfrumusețare și bună, gospodărire a satelor
Buna gospodărire și înfrumuse

țare a comunelor și satelor noastre 
este o sarcină permanentă a sfatu
rilor populare.

Sub îndrumarea permanentă a 
organizațiilor de partid, sfaturile 
populare comunale, prin antrenarea 
maselor largi de cetățeni, au folosit 
fondurile contribuției voluntare bă- 
aești la construirea de școli, cămi- 

jne culturale, dispensare medicale, 
^nimenajarea de parcuri, terenuri 

sportive etc.
In raionul nostru, succesele obți

nute în aplicarea contribuției volun
tare, constituie o dovadă grăitoare 

. a participării tot mai largi a țărăni
mii muncitoare la acțiunile de gos
podărire și înfrumusețare a satelor, 
activitate care în ultimii ani s-a 
transformat într-o adevărată acțiu
ne de masă.

In ultimii ani, în raionul nostru, 
prin contribuția voluntară bănească 
a cetățenilor au fost votate a se e- 
xecuta 78 de lucrări din care 7 școli 
de 8 ani, 8 școli de 4 ani, un inter
nat școlar, 9 cămine culturale, un 
dispensar medical și alte 26 diver
se lucrări.

Pînă la data de 1 octombrie 1964 
5în raion unele comitete executive ale 
- sfaturilor populare comunale, orga- 

nizîndu-și mai bine 
folosit cu multă 
portul pe care-1 
organizatorice de legătură cu. ma-

munca, au 
pricepere a- 
aduc formele

sele (comitete cetățenești pe lu
crări, pe circumscripții electorale, 
comisiile permanente) și de spriji
nul deputaților, obținîndu-se astfel 
rezultate satisfăcătoare.

In ceea ce privește 
sumelor din contribuția 
ră, din debitul votat 
1964, el a fost realizat în procent de 
100 la sută încă de 
August.

In acest an s-au 
în folosință 3 
(Meteș, Ighiel, Galați), s-au ridicat 
în roșu 6 școli de 8 și 4 ani (Șard, 
Cricău, Mihalț, Cistei, Sîntimbru, 
Pîclișa). De asemenea, s-au con
struit prin adăugire și s-au amena
jat încă 12 săli de clasă. Se lucrea
ză la terminarea dispensarului me
dical din Teiuș, a internatului școlar 
din Almașul Atare, s-a terminat și 
dat în folosință căminul 
din Bucerdea Vinoasă. S-au 
tat total și parțial și alte 
lucrări.

Comitetul executiv al 
popular al raionului a întocmit 
aprobat un plan de acțiune care cu
prinde măsurile ce trebuiesc luate 
în vederea organizării acțiunii de 
contribuție voluntară pe anul 1965.

In scopul asigurării finanțării lu
crărilor votate, planul de măsuri pre
vede ca adunările populare pentru 
votarea lucrărilor să aibă loc în în
treg raionul în perioada de la 15 oc-

încasarea 
volunta- 

pe anul

la data de 23

școli
construit și 

de 4 și 8
dat 
ani

cultural
execu- 
diverse

sfatului
Și

Insă mlntările de toamnă la timp și de calitate
Activitate intensă în toate sectoarele Ritmul trebuie intensificat

(Urmare din pag. l-a)

care sector de producție. Și munca 
în cadrul brigăzilor fiind bine orga
nizată, rezultatele nu întîrzie să se 
vadă. De exemplu, la Ighiu, pînă la 
data de 8 octombrie au fost însă- 
mînțate peste 90 ha din cele 280 ha 
prevăzute a fi însămînțate cu grîu 
în toamna acestui an. Tot pînă la 
această dată ei au terminat recolta-

tul cartofilor, florii-soarelui și a al
tor culturi tîrzii, în prezent dau zor 
la culesul porumbului. De remarcat 
este faptul că numai în 2 zile ei au 
reușit să recolteze porumbul de pe 
suprafața de 40 ha.

Și, paralel cu executarea însămîn- 
țărilor și a altor lucrări, colectiviștii 
de aici muncesc de zor și la pre
gătirea adăposturilor pentru iernatul 
animalelor.

De ce întîrzie însămînțatul griului?
In majoritatea unităților agricole 

socialiste din raion, semănatul griu
lui a început la sfîrșitul lunii tre
cute, iar în aceste zile se însămîn- 
țează din plin. Pînă la data de 8 
octombrie, în multe gospodării co
lective s-au însămînțat cu grîu su
prafețe între 100 și 140 ha. Cu toa
te acestea, la gospodăria colectivă 
din Stremț, nici pînă la această dată 
nu a început semănatul griului. Oa
re aici nu a sosit încă timpul optim 
pentru începerea însămînțărilor ? 
Sau dacă a sosit, de ce nu este fo-

losit din plin la semănat? Gospodă
ria colectivă din Stremț trebuie 
însămînțeze cu grîu în toamna 
cestui an suprafața de 360 ha 
dacă nu va urgenta începerea 
cestei importante lucrări nu se știe 
cînd va termina semănatul griului.

Timpul și calitatea însămînțărilor 
influențează în mare măsură pro
ducția de grîu la hectar din anul 
viitor. De aceasta trebuie să țină 
seama consiliul de conducere de ai
ci, trecînd de urgență la însămîn- 
țări.

să 
a- 
și 
a-

De zor la pregătirea terenului în vederea însămînțării lui cu grîu. 
IN CLIȘEU: Tractoriștii Sibișan Achim, Adam Candin și Mihalache 

Gheorghe în timpul lucrului.

In cadrul unor gospodării colec
tive și în acest an o parte din grîu 
va fi semănat după culturi tîrzii ca 
porumb, sfeclă de zahăr, cartofi și 
altele. Dc aceea, în perioada de fa
ță, alături de pregătirea terenului și 
executarea însămînțărilor, o atenție 
deosebită trebuie acordată recoltării 
acestora și eliberării terenului din 
timp. Și, în majoritatea gospodării
lor colective unde munca a fost mai 
bine organizată, lucrările de recol
tare se desfășoară din plin. Cu toa
te acestea mai există și unele uni
tăți 
fi lor
este 
din
8 octombrie din cele 45 ha cultivate 
cu cartofi, au fost recoltate doar 5 
ha, iar 
început, 
mult la 
trebuie

agricole unde recoltatul carta
și al porumbului întîrzie. Așa, 
cazul la gospodăria colectivă 
Berghin, unde pînă la data de

la porumb recolatul abia a 
Timpul fiind înaintat, rit- 
recoltatul culturilor tîrzii 

intensificat.

să însămînțeze în 
an suprafața de 350 
ce-i drept, lucrările 
au început și aici.

Rămași în urmă cu 
pregătirea terenului
Gospodăria colectivă din Căpud 

și-a prevăzut 
toamna acestui 
ha cu grîu. Și, 
de insămînțări
Pînă la data de 8 octombrie s-a în
sămînțat cu grîu suprafața de 5 ha. 
Rău este însă faptul că la Căpud 
pînă la această dată s-au pregătit 
doar 50 ha. Răminerea în urmă cu 
pregătirea terenului va duce și la 
intîrzierea însămînțărilor.

Pentru a înlătura această defi
ciență, consiliul de conducere al 
gospodăriei colective de aici este 
chemat să întreprindă de urgență 
măsurile cele mai corespunzătoare 
și ajutat de mecanizatori să treacă 
cu toate forțele la pregătirea tere
nului în vederea însămînțărilor.

In siloz tot ce se poate însiloza
Toate rezervele folosite din plin

Furajele au un rol hotărîtor în a- 
sigurarea unor producții corespun
zătoare la toate speciile de anima
le. Gospodăriile agricole colective 
din raionul nostru au acumulat în 
decursul anilor care au trecut o bună 
experiență în ce privește folosirea

tombrie la 25 noiembrie 1964.
Ținînd cont de importanța și ur

gența lucrărilor, comitetele executi- 
tive ale sfaturilor populare comu
nale, ca urmare a sarcinilor trasa
te, vor lua măsuri ca în anul 1965, 
contribuția voluntară bănească să 
fie folosită, în primul rînd, la ter
minarea lucrărilor începute în anii 
precedenți. In comunele și satele 
unde se votează noi construcții, să 
se recomande adunărilor populare 
să voteze în primul rînd construcții 
de școli și cămine culturale. Numai 
în localitățile unde atît sălile de 
clasă, cît și căminele culturale a- 
sigură nevoile populației, să se vo
teze alte lucrări de interes obștesc.

Planul de măsuri prevede, de ase
menea, sprijinirea comitetelor exe
cutive comunale la întocmirea pro
iectelor și devizelor necesare lucră
rilor votate, astfel ca ele să fie 
terminate în cursul lunilor ianuarie- 
februarie 1965.

Desigur că organizarea acestor 
acțiuni cere o , largă participare a 
maselor, o justă folosire a tuturor 
formelor organizatorice de legătură 
cu masele. Pentru ca aceste adunări 
să aibă rezultatele cele mai bune este 
necesar ca sfaturile populare comu
nale să dea dovadă de mai mult 
spirit organizatoric, de inițiativă și 
grijă gospodărească, sprijinind mun
ca comitetelor de cetățeni și a co
misiilor permanente, să folosească 
din plin ajutorul pe care îl dau ce
tățenii la conducerea treburilor gos
podărești.

DĂRĂMUȘ IOAN 
instructor al Sfatului popular al 

raionului Alba

în hrana animalelor a furajelor gro
siere împreună cu cele suculente, 
preparate prin focare 
în amestec cu melasă 
țuri industriale.

In unele unități 
cialiste din raion, s-au obținut re
zultate bune datorită alcătuirii unor 
rații echilibrate, în funcție de fura
jele existente. In perioada de față 
cînd se recoltează majoritatea cultu
rilor tîrzii, conducerile gospodăriilor 
colective au prilejul să întreprindă 
măsuri eficiente pentru completarea 
bazei furajere necesare pe timpul 
iernii, prin depozitarea tuturor co
cenilor de porumb, a resturilor din 
grădinile de legume, din vii și live
zi,a cotețelor de steclă, capitalelor 
de floarea-soarelui și a altor resturi 
ce există în 1 
lectivă.

Colectiviștii 
Teiuș. Mihalț, 
le, folosind 
care le au la

și saramurare, 
sau cu nutrc-

agricole so-

necare gospodărie co

din Galda de Jos, 
și alte unități agrico- 
din plin mijloacele 
dispoziție în vederea

completării bazei furajere existente, 
au însilozat pînă în prezent între 
1.300 și 1.400 tone de porumb și alte 
plante de nutreț, iar în aceste zile, 
paralel cu recoltatul porumbului 
continuă însilozatul cocenilor în 
mestec cu lactobac<erini.

De ce nu se însilozează

se 
a-

Cu toate rezultatele bune arătate 
mai sus, în unele gospodării colec
tive ca cele din Micești, Henig, Bu- 
cerdea Vinoasă și Șard pînă la a- 
ceastă dată s-au însilozat cantități 
minime, între 350 și 400 
raje.

Comitetele de partid 
gospodării colective sînt 
reflecteze cu atenție asupra rămî- 
nerii in urmă a însilozărilor, să tra
gă la răspundere pe cei care pri
vesc cu ușurință problema asigu
rării bazei furajere, recomandînd 
consiliilor de conducere să între
prindă măsuri concrete pentru a se 
însiloza tot ce poate fi însilozat.

tone de lu

din aceste 
datoare să

La centrul experimental din Galda de Jos roadele sînt bogate. Produc
ția la sfecla de zahăr este de 8—10 vagoane la hectar.



La Expoziției realizărilor economici naționale

Intîlnire cu marile creații ale socialismului

Ca și în principala clădire a ex
poziției, care se înalță majestuos în 
mijlocul suprafeței de aproape 
100.000 m.p. rezervată prezentării 
exponatelor, o deosebită afluență de 
vizitatori cunosc numeroasefe plat
forme exterioare. Această salbă de 
standuri aflate în aer liber în jurul 
pavilionului circular, oferă tuturor 
prilejul de a vedea în mărime na
turală, și adeseori în funcțiune, o 
gamă foarte variată de echipament 
tehnic și mașini romînești de ulti
me tipuri, foarte moderne. Vizitato
rii primesc mai întîi salutul uriașei 
sonde 3Dh-200 A. Ca o săgeată de 
argint, înfiptă potențial la 5.000 m 
în adîncuri, ea se înalță spre azur, 
dominînd totul. E un Tel de carte de 
vizită a tehnicii noastre, o impre
sionantă oglindă a muncii con
structive, avîntate a poporului nos
tru, una din numeroasele dovezi ale 
dezvoltării industriei noastre con
structoare de utilaj petrolier. In
1963 s-au produs de 8 ori mai multe 
asemenea utilaje decît în 1950. Țara 
noastră se află pe unul din primele 
locuri în lume în ce privește fabri
cația și exportul de utilaj petrolier. 
Muncitorii de la Uzinele „1 Mai" 
Ploiești, au pe drept cuvînt cu ce se 
mîndri, 3Dh-200A a primit meda
lia de aur la Tîrgul internațional 
de la Leipzig".

Simbolizînd legătura strînsă din
tre petrol și industria noastră chi
mică, în imediata apropiere a cîm- 
pului de sonde se află două instala
ții produse de Uzina Dudești-Ice- 
chim. Una din ele, folosită ia sin
teze chimice organice, are opera
țiunile automatizate. A doua, un mi
cropilot, este destinată sintezei te
renului, și demonstrează „pe viu“ 
modul de obținere a acestui mate
rial care se folosește pentru țesătu
rile de tipul lînei atît de apreciate 
de cumpărători.

Standul de produse din mase plas
tice se află într-un elegant pavilion 
special amenajat numai din oțel și 
folii de material plastic semitran
sparent. In fața lui, arhitecții au a- 
șezat o impresionantă machetă din 
metal, înfățișînd o legătură molecu
lară chimică mărită la proporții u- 
riașe. In acest pavilion vizitatorii 
cercetează cu deosebit interes sute 
de exponate ale tinerei noastre in
dustrii de materiale plastice. In a- 
cest an vor fi livrate peste 53.000 
tone de materiale plastice, față de 
4,7 tone cît se produceau în tară in 
anul 1947.

Importanța lor se poate vedea și 
numai dintr-un singur exemplu: In
1964 se produc 6.100 tone diferite 
țevi din policlorură de vinii, care 
înlocuiesc circa 30.000 tone țevi din 
fontă, oțel, cupru și plumb. Atrag 
atenția vizitatorilor și numeroasele 
fotografii, machete, piese de îmbi
nare și fitinguri, piese din bacheli- 
tă, articole tehnico-sanitare etc, pro
duse ale fabricilor de specialitate din 
București, Iași, Buzău, ale combina
telor chimice din Făgăraș, Borzești, 
Tîrnăveni, Uzinelor chimice Tur
da, cunoscute și apreciate în întrea
ga țară.

In imediata vecinătate, într-un 
mic pavilion, vedem expuse princi
palele metale neferoase și rare ce 
se extrag și se prelucrează în țara 
noastră. Metalele rare întrebuințate 
în industria radiotehnică și electroni
că, pentru semiconductor! și redre
sori, machetele Uzinelor de alumi
niu din Slatina și Uzinei de alumi

nă din Oradea, stîrnesc interes. De 
pe un panou aflăm că producția de 
metale neferoase va crește din 1959 
pînă în 1965 la cupru de 3 ori, la 
plumb de peste 2 ori și la zinc de 
peste 2,4 ori.

Din lumea metalelor trecem 
brusc în cea a plantelor. Vizitatorii 
au în fața lor o imagine autentică 
a unei părți din procesul complicat 
de valorificare a marii bogății a 
țării noastre — stuful. Un tractor 
pentru recoltatul stufului se află în 
mișcare. Prezentatorul utilajelor, 
Stan Cabason, muncitor lăcătuș, dă 
ample explicații privind productivi
tatea și alte caracteristici tehnice 
ale lor.

Alături, vizitatorii privesc înde
lung un mare mozaic realizat ar
tistic, pe care sînt reprezentate ma
rile unități stuficole și lucrările de 
amenajare din Deltă. Biologul Ma- 
rioara Neagu, de la_ Institutul de 
proiectări celuloză — fibre — stuf 
— din București, dă explicațiile cu
venite. Ea vorbește, printre altele, 
despre marele Combinat de celulo
ză și hîrtie Brăila, despre faptul că 
întreaga industrie de valorificare a 
stufului a fost creată în anii puterii 
populare. In perioada 1956-1964 s-au 
făcut 850 km canale, s-au construit 
162 km diguri, 1.500.000 m.p. plat
forme pentru depozitarea stufului, 
40 ateliere fixe și mobile. Lucrările 
de exploatare a stufului sînt desena
te de 656 tractoare speciale, 300 re- 
coltatoare, 1.040 remorci. Pentru 
transportul materiei prime pe apă 
există un mare număr de șalupe, 
remorchere și ceamuri. Oamenilor 
muncii, care lucrează la exploatarea 
și punerea în valoare a stufului, Ii 
s-au creat condiții optime de muncă 
și de trai.

Continuîndu-ne călătoria de-a lun
gul platformelor înșiruite în jurul 
Pavilionului central, ajungem Ia sec
torul transporturilor și telecomunica
țiilor, care este mereu plin de vizi
tatori. La peroanele unei originale 
stații de cale ferată sînt garate trei 
garnituri de tren. Una, pentru călă
tori, este compusă dintr-o locomoti
vă Diesel-electrică și cîteva vagoa
ne de tip nou fabricate în ultimul 
timp la Arad. Din explicațiile spe
cialiștilor aflăm că, prin fabricarea 
și introducerea locomotivelor Die- 
sel-electrice în tracțiunea feroviară, 
se obțin însemnate avantaje tehni- 
co-economice, în comparație cu lo
comotivele cu abur: cheltuielile de 
exploatare se reduc cu 32 la sută, 
consumul de combustibil este de cir
ca 5 ori mai mic, iar productivita
tea de 2-2,5 ori mai mare, o loco
motivă Diesel-electrică de 2.100 cp. 
înlocuind 2 sau 2,5 locomotive cu a- 
bur din seria 150.000. Vagoanele de 
călători, de clasa I și a 11-a, reali
zate după cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii contemporane, se caracteri
zează printr-un înalt grad de con
fort: au compartimente spațioase, 
încălzire cu aer, bănci tapisate, ilu
minat fluorescent, spălător și rezer
vor de apă potabilă, separate de ce
lelalte instalații sanitare,, o con
strucție solidă care permite circula
ția cu o viteză pînă la 160 km pe 
oră.

In „gară" se află, de asemenea, 
vagoane de marfă de mare capaci
tate (60 t), mașini electrice pentru 
lucrat linia, instalații purtătoare de 
șine de tip greu, traverse de beton 
precomprimat, utilaje de burat, pre
cum și o stație de centralizare și 
automatizare a transporturilor fero
viare, în plină funcțiune, care, ilus
trează progresele ce s-au făcut în 
modernizarea circulației pe calea 
ferată.

In imediata vecinătate a „gării" 
se află expuse noile tipuri de auto
camioane, autoutilitare și autobuze 
de fabricație romînească, iar într-un 
mic pavilion realizările noastre în 
domeniul transporturilor fluviale și 
maritime: machetele cargoului de 
4.500 și 1.600 tdw, a unui cabotier 
și a unui remorcher fluvial, fiecare 
de cite 1.100 Cp. și altele.

La sectorul transporturi aeriene, 
vizitatorii se interesează de activi
tatea aviației utilitare agrosilvică și 
sanitară care cu 20 de ani în urmă 
era ca și inexistentă. Avioanele de 
fabricație romînească 1AR-817 și IAR 
818 suscită mult interes, la adresa 
lor auzindu-se numai aprecieri ad
mirative.

Trecem mai departe la un alt sec
tor — al industriei minelor și ener
giei electrice. Ne aflăm în fața in

trării unei mine de cărbuni, ale că
rei galerii demonstrative sînt ame
najate sub pămînt, aidoma ca în 
Valea Jiului. Tradiționalul salut al 
minerilor „Noroc bun" întîmpină pe 
vizitator încă de Ia intrarea în ga
leria principală, unde sînt prezenta
te — unele în funcțiune — utilaje 
romînești folosite cu succes în ex
ploatările miniere; perforatoare pne
umatice, ciocane de abataj, tran
sportoare cu bandă de cauciuc și cu 
raclele, locomotive electrice cu tro
leu, vagonete.

La ieșirea din „mină" vizitatorii 
se află în fața unui păienjeniș de ca
bluri și aparataje. Cu ușurință des
lușești că este vorba de instalații 
pentru electrificare: o stație de 110/6 
kW cu transformator trifazic în u- 
Iei, separatoare, întrerupătoare, re
dactoare de.curent, redresoare cu 
seleniu, o linie de înaltă tensiune — 
400 kv — pentru transportul ener
giei etc. Ele constituie mărturii gră
itoare ale nivelului înalt Ia care au 
ajuns produsele acestei însemnate 
ramuri a economiei naționale. Vizita
torii află din explicații și citind pa
nourile și graficele că, in anii puterii 
populare, centralele noi instalate au 
făcut ca producția de energie elec
trică a țării să ajungă Ia 11.682 mi
lioane kWh, față de numai 1.130 
milioane kWh în 1938.

Călătoria noastră duce în conti
nuare la un alt punct de mare inte
res al expoziției: parcul de tractoa
re și mașini agricole, situat în par
tea dreaptă a pavilionului central. 
Nu ști la ce să te uiți mai întîi. la
tă, de pildă, combina de porumb 
C.S.U., destinată recoltării și tocării 
porumbului siloz. Originalitatea sa 
constă în faptul că prin simpla 
schimbare a dispozitivului de fo
care ea poate fi folosită și la re
coltarea culturilor ierboase. Sînt 
aici, de asemenea, utilaje necesare 
fertilizării solului și combaterii dău
nătorilor agricoli: mașina de îm
prăștiat îngrășăminte prin centri
fugare, mașinile de stropit de dife
rite tipuri.

Constructorii de tractoare din Bra
șov au trimis la expoziție două din 
cele mai noi tipuri — U-650 și 
U-651. Vizitatorii au prilejul să ur
mărească îndeaproape caracteristici
le și modul de funcționare a aces
tor mașini, datorită originalei in
stalații realizate de centrul școlar 
agricol din Craiova. Este vorba de 
un tractor secționat și așezat, cu 
toate piesele la vedere. Cu ajutorul 
unui electromotor, mecanismul trac
torului intră în funcțiune pentru cî
teva minute, după care cele două ju
mătăți ale sale se deplasează, unin- 
du-se.

Cu aceasta, dragi cititori — că
lătoria de-a lungul întinselor plat
forme exterioare din jurul Pavilionu
lui central a luat sfîrșit. Ea conti- 
tinuă prin alte sectoare ale Expozi
ției realizărilor economiei noastre 
naționale.

(AGERPRES)

Standul ce oglindește dezvoltarea energiei electrice — sîngele indus
triei noastre socialiste.

Minunată vedere a ansamblului arhitectonic al expoziției. In dreap
ta, sus, Pavilionul central monumentală construcție din oțel și sticlă.

£ prezentă și industria locală
Pe lîngă exponatele expuse de în- | 

treprinderile republicane se găsesc 
și articole fabricate de industria lo
cală de stat.

Să trecem în revistă doar cîteva 
produse ale industriei locale: la par
terul pavilionului central, lîngă u- 
riașele mașini fabricate de cunos
cute uzine din țară, găsim sute de 
produse realizate pe plan local, lată 
de pildă, balanțe tehnice și analiti
ce. apometri de diferite măsuri, za- 
parataj pentru unități sanitare, ar
ticole pentru instalații, peste 80 ti
puri de diferite scule mecanice, etc.

Incepînd de Ia prize, materiale de 
construcții, băuturi răcoritoare și 
pînă la piese de schimb, artizanat, 
articole de sport și multe alte pro
duse poartă marca unor fabrici a- 
parținînd sfaturilor populare. Pon
derea cea mai mare a industriei fo
cale o constituie garniturile de mo
bilă prezente în pavilionul A și în 

-----------------------------------♦♦

Lingă marea machetă de sistema
tizare a Bucureștiului facem cunoș
tință cu inginerul Milekian Rafael, 
directorul Combinatului de beton ar
mat din Erevan (U.R.S.S.) „Mi-a 
plăcut foarte mult expoziția dv. —■ 
ne a declarat el. Firește că intere
sul meu s-a concentrat aici, în sec
torul construcțiilor. Știam că în Ro
mânia se construiește mult, în ritm 
rapid și după toate regulile esteticii. 
Acum m-am convins „la fața locu
lui" și impresiile sînt foarte puter
nice. Îmi place sistemul original al 
cofrajelor glisante care pentru mi
ne este ceva cu totul nou. De a- 
ceea am și cerut explicații ample 
ghidului, care mi le-a dat cu com
petență. îmi dau seama că este un 
sistem de construcție practic și ra
pid. Am admirat, de asemenea, toa
te tipurile de fațade expuse, care 
sînt foarte variate și atrăgătoare, 
cît și prefabricatele pentru con
strucții. M-am simțit bine în țara 
dv, iar expoziția a fost foarte in-

ș* 
ca- 
un 
de

pavilionul B. Camera combinata 
„Bănățeanca" și sufrageria „Splen-, 
did", expuse Ia nivelul 2 al Pavvg 
lionului central, atrag zilnic privirile 
a sute de vizitatori. Un panou in
formează vizitatorii că: „industria 
locală de stat a produs în 1963 pes
te o treime din totalul producției de 
mobilă. Ea realizează mobilier «n- 
tru unitățile comerciale, unități 'wl- 
turale, școli, săli de spectacole, că
mine, unități sanitare, precum 
pentru mobilarea hotelurilor și a 
selor de odihnă", iar mai jos 
grafic ne informează că față 
1950, în 1963 industria locală a pro
dus de 24 ori mai multă mobilă.

Industria locală de stat reușește 
într-o măsură crescîndă să-și înde
plinească sarcina de a realiza bu
nuri de consum în completarea sor
timentelor de mărfuri ale industrii 
republicane.

vizitatori străini
★

Daniel J. Harnett, președintele fir
mei „Marine Clearing House*, New 
York: „Expoziția dv. este una din 
cele mai interesante pe care le-am 
văzut. Și pot să vă spun că am 
văzut multe — aproape 200. M-a 
impresionat arhitectura pavilionului, 
central, astfel realizată îneît permi
te o vedere de ansamblu asupra tu
turor standurilor din orice punct 
privi. Am admirat cu deosebire i 
șinile și utilajele industriei electrc* 
tehnice. Ele prezintă aceleași carac
teristici superioare ca și cele con
struite în țările cu tradiție în dez
voltarea acestei industrii. Apreciez 
că avîntul economic al țării dv., re
flectat în expoziție, crează noi po
sibilități pentru intensificarea schim
burilor comerciale între Romînia și 
Statele Unite ale Americii",

★
Trei profesori universitari, din 

R. P. Chineză, Hou Kwang, Chen 
En-jeng și Shen Tzu-pei, aii vizitat 
pavilionul de construcții, sistemati
zare și arhitectură.

„Aveți o industrie cum nu m-am 
gîndit să găsesc, cu toate că știam 
că Romînia prietenă s-a dezvoltat 
foarte mult, a spus prof. Shen-Tzu- 
pei. Sîntem siguri că veți îna V 
mai repede. Aveți o carte de ■ ziflF 
care nu poate fi trecută cu vederea 
de nimeni".

La plecare prof. Hou Kwang a 
notat în Cartea de onoare: „Sîntem 
de-a dreptul impresionați de tot ce 
s-a realizat în numai 20 de ani în 
Romînia: o industrie modernă și o 
agricultură intensivă de înalt grad. 
Și multe, foarte multe locuințe".

Reprezentanți ai trustului „Mitsu
bishi" din Tokio.

J. Fukai — directorul departa
mentului mașinilor: „Am făcut cu
noștință mai îndeaproape cu reali
zările obținute de poporul romîn în 
domeniul industrial. Și vă rog să 
mă credeți, ele mi se par de-a drep
tul impresionante. Aveți o induslfst 
constructoare de mașini înaintata, 
din punctul de vedere al tehnicită
ții. S înteți în pas cu tehnica con
temporană și în acest domeniu. In
stalațiile de foraj constituie, de alt
fel. un exemplu edificator".
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