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întrecerea 
GLORIOASEI

întregul nostru popor muncitor 
se pregătește cu entuziasm nestăvi
lit pentru a intîmpina glorioasa 
sărbătoare a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist cu noi și 
mărețe victorii pe drumul construi
rii socialismului în patria noastră. 
Cei aproape 15 ani care au trecut 
de la memorabilul 23 August 1944, 
au fost anii unui avînt continuu, 
uni in care uriașele forțe descătu
șate ale harnicului nostru popor sub 
conducerea înțeleaptă a partidului 
au schimbat fața patriei.

Oamenii muncii din raionul nos
tru desfășoară și ei în aceste zile 
premergătoare celei de a 15-a ani
versări a eliberării patriei noastre 
o întrecere susținută, muncind cit 
forțe sporite pentru a obține noi și 
însemnate succese în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Și în bătălia pen
tru rezultate cit mai bune, colecti
vele de muncitori, tehnicieni și in
gineri din întreprinderile •raionului 
reușesc zi de zi să sporească pro
ducția și productivitatea muncii, să 
reducă prețul de cost al produselor 
•4 să îmbunătățească calitatea a- 
cestora. Colectivul de muncă de la 
fabrica „.Ardeleana" din orașul nos
tru, de pildă, desfășoară în cadrai 
intrecerii o susținută bătălie pentru 
îmbunătățirea calității produselor și 
reducerea continuă a consumurilor 
specifice, reușind ca lună de lună 
să economisească 4.000-5.000 dm.p. 
piele și cantități însemnate de me- 
șinâ și talpă. De asemenea, rezul
tate deosebite au fost obținute și 
de către ceferiștii depoului de lo
comotive din teiuș, care prin între
ținerea in cele mai bune condiții a 
parcului de mașini și prin aplicarea 
pe scară largă a metodei de re- 
morcare a trenurilor cu tonaj spo
rit au reușit să reducă in mod con
siderabil consumurile_ specifice de 
combustibil convențional. In luna 
rtiaL de pildă, pe întregul depou s-a 
realizat o economie de aproape 150 
tone combustibil convențional.

Recenta hotărire adoptată de Co
mitetul Central al P.M.R. și Con
siliul de Miniștri al R.P.R., cu pri
vire ia cea de-a 15-aniversare a e- 
kberării Rominiei de sub jugul fas
cist. a fost primită de oamenii 
muncii din raion cu un entuziasm 
deosebit. In cadrul recentelor cons
fătuiri de producție care au avut 
loc. muncitorii, ingineră și tehni
cienii de la fabrica „Ardeleana", 
Întreprinderea Zlatna, Depoul 
C.F.R. Teiuș și alte întreprinderi din 
raion și-au sporit angajamentele în 
cinstea zilei de 23 August. Ei și-au 
propus să sporească producția și 
productivitatea muncii și să lupte 
pentru reducerea continuă a prețu
lui de cost al produselor. La sate, 
avintui întrecerii lucrătorilor de pe 
ogoare este îndreptat spre buna în
treținere a culturilor și pregătirea 
•tringerii recoltei, spre redarea, prin 
lucrări de îmbunătățiri funciare, a 
ri suprafețe de teren agriculturii.

Desigu' că îndeplinirea angaja
mente, or luate depinde în cea mai 
mare măsură de caracterul concret 
al intrecerii socialiste, de sprijini
rea temeinică a întrecerii prin mă
suri tehmco-organizatorice luate la 
timp și antrenarea întregului co
lectiv — de la primul pînă la ulti
mul om — în întrecerea socialistă. 
Și dacă în majoritatea întreprinde
rilor acestor probleme li se acordă 
toata atenția, apoi trebuie spus că 
mai sînt încă unele organizații de 
partid și organe sindicale care do
vedesc o slabă preocupare pentru 
permanentizarea întrecerii, pentru 
înlăturarea caracterului formal din 
întrecere și antrenarea întregului 
e lectiv la luptă susținută pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate. 
La întreprinderea „Gh. Doja", de 
mldă și în mod special la sectoare
le acestei întreprinderi întrecerea 
socialistă are un caracter formal. 
Acest lucru e dovedit de însuși fap- 
'ui că în timp ce în evidențele co
mitetului sindical figurează că cca. 
85 ta sută din muncitori sînt antre
nați în întrecere, în realitate numă-
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Pe drumul agriculturii socialiste

rut celor ce și-au luat angajamente 
in cadrul întrecerii socialiste nu a- 
junge luci la 5lT la sută și apoi și 
angajamentele luate sînt cu mult 
sub posibilități. Lipsă de preocu
pare se manifestă aici și în direcția 
popularizării fruntașilor și a rezul
tatelor obținute în întrecere. In Ioc 
ca la fiecare sjîrșit de luna să se 
popularizeze rezultatele obținute în 
întrecere și pe cei ce le-au obținut, 
comitetul sindical de aici se mul
țumește să facă popularizarea lor 
doar la 1 Mai, 23 August și 7 No
iembrie. Astfel de lipsuri pot încă 
fi întîlnite și la fabrica „Sîntim- 
bru", Atelierul central de reparații 
etc, La Atelierul central, de pildă, 
cu toate că răspunzîrtd chemării pa
triotice a celor 8 întreprinderi din 
capitală, colectivul de muncă de a- 
ici s-a angajat să realizeze o econo
mie de 300.000 lei, nu se ține o e- 
vFdență s'rictă a economiilor reali
zate, iar întrecerea este și ea ruptă 
de obiectivele concrete ale angaja
mentului luat.

Lichidarea din 
asemenea lipsuri 
tuie o preocupare 
ror organizațiilor de partid și orga
nelor sindicale. In perioada premer
gătoare marii sărbători a eliberării, 
colectivele de muncă din întreprin
deri, toți oamenii muncii din raion, 
mobilizați de organizațiile de bază 
și avînd in frunte pe comuniști, 
trebuie să desfășoare o susținută 
întrecere, cinstind astfel glorioasa 
aniversare cu noi victorii pe frontul 
muncii pașnice. In centrul atenției 
colectivelor de muncă din întreprin
deri trebuie să stea permanent lup
ta hotărîtă pentru creșterea produc
ției și productivității muncu. pen
tru reducerea prețului de cost și 
îmbunătățirea calității produselor. 
In acest scop, trebuie dată o largă 
aplicare inițiativelor unor întreprin
deri fruntașe de a realiza cit mai 
mulie economii și de a extinde în 
mod organizat experiența fruntași
lor în muncă. La sate bătălia tre
buie da'ă spre întreținerea in cele 
mai bune condiții a culturilor, pre
gătirilor pentru recoltare și dezvol
tării și consolidării continue a sec
torului socialist al agriculturii.

Oameni ai muncii din raion! Mo- 
bilizați-vă toate forțele, spre a des
fășura o entuziastă întrecere și a 
cinsti astfel cu noi și însemnate 
victorii in muncă glorioasa sărbă- 
tare a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist I

^Oii SMDCIESIE
Drumul vieții noi, drumul agri

culturii socialiste, este urmat cu în
credere de tot mai mulți țărani 
muncitori din comuna Galda de Joi.

După colectivizarea complectă a 
satelor Oiejdea și Mesentea, mun
ca politică desfășurată cu răbdare și 
perseverență de organele de partid 
și de comitetul executiv al sfatului 
popular din comună dă rezultate 
tot mai bune și în Galda de Jos. 
După ce producătorii agricoli din 
Galda au înscris în cele două în
tovărășiri agricole din sat mai mult 
de 80 la sută din terenul agricol, 
peste 250 familii de întovărășiți, cu 
o suprafață de aproape 300 hectare 
teren agricol, au hotărît să treacă 
la o formă superioară de lucrare a 
păniîntului, semnînd cereri pentru 
a pune bazele unei gospodării co
lective.

sfat bun 
spun 
Muncește din toa
tă inima — țin 
să-și spună pă
rerea organele de partid și de stat 
din comună. Și au dreptate oame
nii caracterizindu-l astfel.

Venit la Coșlariu in urmă cu 
trei ani pen'ru a pune umărul la 
ridicarea satului alături de țăranii 
muncitori in mijlocul cărora cres
cuse, harnicul învățător nu s-a 
abătut nicicind de 
bun. Și, zi de zi în 
lor, mereu printre 
virilul și cu fapta, 
drăgit și de unii și

Tînăr fiind, despre trecutul 
tului, ce-i drept, învățătorul Rus
neac Moise n-a știut prea multe. 
Dar, a aflat acest lucru din spu
sele bătrînilor.

— Despre o 
putem vorbi abia 
mă — i-a spus-o 
ir-una din zile un 
căminul cultural.

învățătorul Rusneac Moise a

învățător
la drumul cel 
mijlocul elevi- 
săteni cu cu- 
el a fost 
de alții.

UI-

sa-

viață de oameni 
în anii din ur- 
învăță'orului în- 
unchiaș venit la

♦♦♦♦♦♦

rădăcini a unor 
trebuie să consii- 
principală a tutu-

staf, a chibzuit', apoi a pornit să 
înv’ngă și a reușit. A s'rîns in 
jurul său copiii de n-a rămas nici- 
uriul înafara școlii. A prins a cu
treiera ulițele satului îndrunund 
sătenii să-și lucreze pămîntul in 
ch p nou. Și Ordean Maria, Rusan 
Ioni și Cunțan Emanoil sînt doar 
cîțiva din țăranii muncitori din 
Coșlariu, sat complect cooperativi- 
zat, care urmînd sfatul învățăto
rului, și-au deschis larg porțile 
pentru a le. pătrunde în casă bel
șugul.

Serile, învățătorul Rusneac Moi
se le petrece între săteni la cămi
nul cultural. Zilele de sărbătoare 
lot aici. Și-apoi dacă nu i-a fost 
ușor învățătorului Rusneac Moise 
să înjghebeze corul de copii, bri
gada artistică de agitație, corul și 
echipa de teatru cu tinerii d:n sat, 
satisfacțiile i-au răsplătit pe de
plin munca.

Vieții de altădată din Coșlariu 
i-a luat locul o altă viață, una 
nouă înfloritoare. Nici urmă n-a 
mai rămas in sat din vremurile de 
huzur ale grofilor Zeicu și Borșoș, 
iar neștiinței de carte care sLăpî- 
nea jumătate din coșlăreni, de 
mult i-au fost smulse rădăcinile.

In pas cu comuniștii din sat în
vățătorul Rusneac Moise pășește 
mereu înante pe drumul luminat 
de partid. Și, ca întotdeauna, el 
muncește din toată inima.

îngrijirea culturilor și pregătirile de recoltare trebuie grăbite
RAID ANCHETA

Ploile care au căzut în ultimul timp au favorizat dezvoltarea cultu
rilor care sînt tot mai frumoase. In același timp insă au crescut cu 
repeziciune și buruienile care fură hrana plantelor și le înăbușe.

Față de această situație, executării_Ia timp a lucrărilor de 
nere ri îndeosebi prășitul, trebuie să i se acorde toată 
aceeași atenție acordîndu-se și pregătirilor pentru recoltare.

Pentru a vedea cum se desfășoară aceste munci în raionul nostru ) 
și pentru a impulsiona executarea ior, ziarul „Steaua roșie“ a inițiat ( 
un raid anchetă. )

Dăm mai jos unele aspecte și cîteva constatări făcute cu acest prilej. '

întreți- 
atenția,

Folosind fiecare zi și oră bună 
de lucru la îngrijirea culturilor din 
grădina de legume, colectiviștii din 
Micești, organizați pe echipe, au 
prășit de două ori ceapa, varza tim
purie, conopida, castraveții etc., iar 
terenul de unde au recoltat și va
lorificai ceapa, guliile și salata, l-au 
pregătit pentru a planta alte culturi

legumicole. De asemenea au săpat 
și strop't vița din pepinieră și au 
început prașila a 2-a la porumb.

Fruntași la lucrările de întreți
nere sini colectiviștii Dan Traian, 
Cioancă Gheorghe, Topîrceanu E- 
lena, Crișan Elena, Oarga Victoria. 
Gavrilă Victoria și alții.

PREOCUPARE
Curtoscînd faptul că sfecla de za

hăr insămințată și prășită la vreme 
dă o recoltă bogată și aduce fru
moase venituri cultivatorilor, mem
brii în'ovărășirilor agricole „Drumul 
lui Lenin" și „Stremțana" din co
muna Stremț au însămințat și ei

8 ha cu sfeclă. Pînă aici toate bune.
Răul la aceste întovărășiri constă 

însă în faptul că după însămînța- 
rea sfeclei. întovărășiții prea, puțin 
s-au interesat de executarea tucră- 
rilor de întreținere. Și, cum fiecare 
din aceste două întovărășiri au o

Freamătă ulița...
-------------------------------------------♦

In anii vieții noi
------------------------------------------ ♦

Ca să ajungi să ști cum le-a fost
tinerețea oiejdenilor ce azi poartă 
iarna vieții în plete, nti-i numai de- 
cît nevoie să stai de vorbă cu cei 
cîțiva bătrîni din partea locului a 
căror ani puși unul lîngă altul se 
apropie de sută. Nu! Bătrînii au 
avut grijă să-și toarcă amintirile. 
La gura sobei, în seri lungi de iar
nă ei le-au depănat nepoților și 
strănepoților o întreagă istorie. Și 
au făcut acest lucru, nu pentru a 
le lăsa acestora moștenire amintiri 
din anii grei. Nu! Ar fT fost prea 
plină de amărăciuni această zestre.

Dar, vremile s-au scurs. Pe că
rarea anilor urmele s-au șters. Pe 
Biirgheri, stăpînii hotarului din 
„Chișlab" și „Ghezlab", i-a înghi
țit pămîntul. In frunte cu comu
niștii, țăranii muncitori din Oiejdea 
au deschis larg porțile viitorului. 
Și de atunci, freamătă și cîntă uli
ța fără contenire.

In anii din urmă, pe creștetul 
satului țăranii muncitori de aici au 
așezat cunună de lauri. Pe ulița 
unde altădată se tîrau vlaguiți stră
juiește numele lui Petofi Șandor. 
Așa i-au zis dintru începuț gospo
dăriei și așa-i zic și azi cînd tot 
satul e o mare familie. Și muncind 
la un loc romînii și ungurii din O- 
iejdea nu au alt gînd decît să-și

vadacrescînd și înflorind colectiva.
De sosesc scrisori în sat, ele se 

împart deopotrivă și pe la casele ro- 
mînilor și pe la cele ale ungurilor. 
Scrie medicul Debrețeni Aladar la 
ai săi, scrie și profesorul Raica 
Laurean. Întreabă ce mai e nou 
prin sat. Și părinții ori rudele le 
răspund. Au ce le spune. Ne-am 
clădit- școală nouă — scrie unul din 
săteni printre altele. In sat n-a ră
mas aproape nici un tînăr care să 
nu fi mers la școală la oraș — scrie 
un altul. Și așa, pe hîrtie se aștern 
rînduri, rinduri crîmpeie de viață 
nonă. Nu se uită să se scrie că 
Szilaghi Arpad, Crișan Traian, De- 
brețeni Eugen și alți 22 de săteni 
și-au construit case noi. Se pome
nește apoi și faptul că horele nu se 
mai temină cu gîlceavă ca altădată. 
Rusan Eugenia, Iakab Ludovic și 
toți ceilalți tineri unguri sau romîni 
se prind la „Invîrtită" și „Hațega- 
nă“ cu aceeași plăcere ca și Ia 
„Ceardaș", „Sereny" sau „Marga
retă". Și încă cîte se mai pot spu
ne despre satul din care s-au șters 
urmele trecutului de sărăcie și 
vrajbă. Ridicați în anii din urmă, 
Nagy Andrei și Vicol Margareta 
sînt ingineri, Cadar Deziderîu e 
medic, iar. Udrea Ileana, Ferentzy 
Ilonca și Marcu Maria învățătoare.

Bogdan Nicolae și Debrețeni lrma 
s-au plăcut, s-au luat și fac casă 
bună, iar la grădinița sezonieră e 
la fel de bine îngrijită Toth Roza 
ca și Dragan Silvia, ca toți ceilalți 
24 de copii romîni și unguri.

Ca și altădată în ceasurile înse
rării, bunicii își iau și azi nepoții 
pe genunchi. Și, ascultînd freamă
tul uliței, încep să depene poveste, 
iar dacă uneori mai amintesc de 
vremi apuse, apoi o fac pentru ca 
de mici nepoții să le fie mereu cu 
fata spre soare răsare o Jac pentru 
a-i învăța să-i prețuiascâ străluci-

hună parte din cultura de sfeclă 
neprășită încă niciodată, aceasta 
trebuie să preocupe atît conducerile 
și organizațiile de bază din înto
vărășiri, cit și comitetul executiv 
al Tfatului popular din comună, care 
trec cu nepăsare peste faptul că u- 
nii întovărășiți ca Rus Tănase.Ene 
Elena, Cîrnaț Lucretia și alții nu 
dovedesc interes pentru a prăși sfe
cla de zahăr, acoperită de buruieni. 

Gata pentru recoltdre
Împletind munca de îngrijirea 

culturilor cu cea de pregătire a cam
paniei de recoltare, colectivul de 
muncă al gospodăriei agricole de 
stat din Galda de Jos a reușit să 
obțină rezultate frumoase în aceas
tă direcție. Concomitent cu lucrări
le în cîmp la prășitul mecanic al 
porumbului, colectivul de mecani
zatori condus de mecanicul șef Sîr- 
bu Ion a reușit să repare utilajul 
necesar în campania de vară. Ast
fel, cele 10 tractoare, 10 pluguri, 3 
combine, utilajul de transport etc., 
au fost reparate cu 15 zile înainte 
de termen.

Fruntași la reparații sînt tracto
riștii Marcu Nicolae, Seneșan Va- 
siie, Sularea Marin și alții. Cu1 mult 
*drrrs se muncește în aceste zile 

în gospodărie și la repararea și de
zinfectarea magaziilor necesare de
pozitării cerealelor.
Sprijin mai mult pregătirii 

strîngerii recoltei
Activitatea culturală desfășurata 

prin căminul cultural contribuie ne
mijlocit la raspîndirea cunoștințelor 
agrotehnice, Ia mobilizarea maselor 
de țărani pentru efectuarea la timp 
a muncilor agricole.

Dar tocmai această muncă cul
turală lipsește în comuna Ciugud. 
La căminul cultural (director tov. 
Todea Ion), țăranii muncitori sînt 
rar informați despre muncile care

In foto: Combinele de la S.M.T. 
Alba sînt gata pentru recoltare.

(Continuare în pag. 2-a)



Pentru pace și prietenie
Zi de iunie — 14. Gătit de săr- ț 

bătoare, orașul își așteaptă oas-) 
peții. Și aceștia, prind a sosi o- S 
dată cu zorile aducînd cu ei cin- < 
tul mașinilor, miresmele timpului. ! 
Apoi, clipele trec. Tinerețea, en- ț 
tuziasmul, prospețimea și voioșia ( 
sînt mănunchi. E festival.

Peste tot flutură drapele. In toa- ț 
te inimile același ecou. Pace și prie- ( 
tenie! Se string mîini, se împartă- ) 
șese gînduri. Și, sini înaripate 
gindurile! Dar, cine oare ar pu
tea să le înregistreze pe toate cile 
se întîmplă în orașul cuprins de 
sărbătoare ?!

Intr-o parte cițiua elevi de la 
Școala profesională din Zlalna 
în'ind pe o ramă o lozincă. 
„Cinste brigăzilor patriotice care 
în intimpmarea celui de-al IV-lea 
Festival raional au efectuai 52.000 
ore muncă voluntară". De vorbă 
cu cîteva eleve ajunse la capătul 
a 11 ani de școală, colectivista 
Lupea Valeria din Obreja nu sca
pă să le spună acestora că satul 
ei e complect colectivizat și le 
poftește în ospeție. In altă parte 
a și început jocul. Cântă minunat 
din clarinet Borza Chirilă din 
Ampoița, dar nici Varvară Ion. 
Ivașcu Raveca, Bodea Gligor sau 
Z butea Teodora nu-s mai prejos 
prinși în .Jnvîrtită".

Sutele de tineri se rinduiesc a- 
poi. In frunte tineri purtînd ste
ma biruitorului partid, a patriei 
iubite, stemele F. M. T. D. și 
U.T.M., apoi stegarii. O pădure 
de steaguri roșii și tricolore, al
bastre și albe. Se înșiră pionierii, 
sportivii, solii 
sului. La care 
iii?

Coloana se pune în

și dan-cîntecului
să privești mai în-

Coloana se pune în mișca re 
spre stadion. Prin inima orașului 
trece în pas cadențat tinerețea. 
De ia locul ei in coloană o tinâră 
cu pletele de felul griului copt se 
pomenește murmurînd:

— Ce frumos e! Ce frumoasă 
e tinerețea noastră!

( 
z

ASPECT DE LA DESCHIDEREA FESTIVALULUI

Tinerețe dragă-mi ești - tinerețe
La braț cu cintecul și dansul. Să 

pornim. Ei...! Dar sala Casei raio
nale de cultură e puțin încăpătoare 
in această zi. Cu sala plină pînă la 
refuz prog~amul începe. Și găldenii, 
sini primii care urcă treptele scenei.

„Privesc din Dof.'ana". Cîniul 
luptătorilor pentru dreptate, răsco
lește inimile. Gratii de fier s-au 
frint. Glorie veșnică vouă eroilor, 
cutezători în lupta pentru viață. Co
rul căminului cultural din Galda de 
Jos interpretează apoi, rînd perind, 
cîntecele „Măreț pămint al patriei 
iubite", ,Jn poieniță", „Hai să fa
cem o gospodărie".

Pe scenă se perindă fluierașii din 
Inuri, brigada artistică de agitație 
din Ampoița, solistele Limbeanu 
Rod ca și Rusan Victoria, care se 
întrec în a reda comorile folcloru
lui nostru, viața cea nouă.

Brigada artistică de agitație din 
Vințul de Jos își toarce programul 
la șezătoare. O casă de întovără
șiți harnici își așteaptă oaspeții cu 
masa încărcată. lată-i vin. Și, ca 
la sezăoare, discuțiile se țin lanț. 
Dar vorbele au tilcul lor! Brigada 
popularizează frumoasele realizări 
obținute în comună, iar pentru lip-

lndreptîndu-se spre 
stadion, tinerii par
ticipant la cel de
al IV-lea Festival
raional poartă cu
ei bucuria zilelor
’op fericite.
/n clișeu : Siguri
pe viitorul lor Iu
minos trec ti nerii
din garda drape-

suri se găsesc și săgeți în tolbă. 
Are merite brigada, are merite to
varășa Dragosin Maria care, prin- 
tr-o neobosită muncă, a cules și a 
stilizat programul acestei formații.

Dobîrtă Virgil, iscusit interpret 
al cintecului popular, nu-și dezice 
nici de astădată talentul. Cîntecelor 
„Drăguț car cu 4 boi" și .Jnsura- 
m-aș însura" le urmează ropote de 
aplauze, viu aplaudat fiind, de ase
menea, corul complexului CE.R. 
Teiuș-Coșlariu, care-și începe pro
gramul cu „Marșul muncitorilor". 
In sală, tineri și vîrstnici sacadea
ză „Mereu înainte pe drum de vic
torii conduși de partid". Corul ce
feriștilor executînd apoi cintecul 
sovietic „Plaiul natal" poartă specta
torii pe in'insul nesfirșit al marii 
noastre prietene U.R.S.S. Și gîn
duri se îndreaptă spre răsăritul de 
unde strălucește viu soarele libertății.

E timpul cind pe scenă i se face 
loc bărbăției. In joc săltat apar că
lușarii de la Geomal, din Micești și 
Cricău. „Foaie verde mieșunea, tră
iască R oubFca". O strigăt ură, o 
urare. E vocea poporului.

Dansatorii din Pețelca, mîndre 
fe‘e și chipeși flăcăi, joacă „Hai- 
dăul", cei din Dumitra aduc pe 
scenă viața satului lor in zi de 
sărbătoare. Cintă corul berghienilor. 
Romîni și sași la un loc interpre
tează, în unanimitate apreciați, cîn
tecele „Noi mergem înainte", .Floa
rea prieteniei" și „Patria", de a- 
ceeași apreciere bucurindu-se și ta
raful căminului cultural din Stremț.

Cu sala la fel de înțesată cintă 
apoi Cristea Valeria și Oarga Ma
ria, își desfășoară programul bri
găzile artistice de agitație din Hă- 
pria, Bărăbanț și Galfiu.

★

Sute (Ie îirseri pe stadion
Cn prilejul festivalului, stadionul 

„Unirea “ s-a umplut de freamăt. 
Sute de tineri și tinere din toate 
colțurile raionului, îmbrăcînd culo
rile colectivelor sportive pe care le 
reprezentau, au ținut să facă do
vada perseverenței cu care s-au pre
gătit în vederea tinereștilor între
ceri.

Intr-o ordine perfectă, primii pe 
stadion au evoluat gimnaștii. A- 
proape 400 de elevi și eleve de la 
școlile medii din localitate, conduși 
de profesorii Tămaș Emil și Mol
dovan Vianu, au prezentat specta
culoase exerciții de ansamblu, că
rora le-au urmat apoi întreceri la

alergări, sărituri, aruncări și jocuri 
sportive.

Laureați ai celui de-al 
IV-lea Festival raional
★ Corul romîno-german din 

Berghin.
★ Brigada artistică de agitație 

din Vințul de Jos.
★ Echipa de dansuri din Pe

țelca.
★ Taraful din Stremț.
★ Lupea Valeria, solistă vo

cală din Obreja.
★ Drăgan Petru, solist fluier 

din Inuri?

Citiți în pagina IV-a rezultatele tehnice obținute în ziua fes- 
tivalului la diverse discipline sportive.’

Sprijin mai mult pregătirii strîngerii recoltei
(Urmare din pag. l-a)

trebuie efectuate într-o etapă sau 
alta, fruntașii nu sînt popularizați, 
etc. Această stare de delăsare se 
poate vedea chiar din registrul de 
evidență al manifestărilor cultural- 
artistice. De pildă, în anul acesta, 
s-au ținut puține conferințe agri
cole (3-4) și acestea pînă la-19 apri
lie, dată de la care nu mai este nici 
un fel de conferință înregistrată.

Un alt fapt negativ, care dove
dește că în comuna Ciugud căminul 
cultural nu-și aduce tot aportul în 
sprijinirea muncilor agricole, este 
și acela că în prezent aici nu exis
tă un plan de muncă privind spri
jinirea' campaniei de vară.

Este de dorit ca în cel mai scurt 
timp conducerea căminului cultural 
să lichideze cu această delăsare și 
să se ridice la nivelul sarcinilor ce-i 
sînt trasate.

Cînd simțul de răspundere lipsește *

Scurt
Pe stadionul „Unirea", unde are 

loc festivitatea de deschidere a ce
hii de-al IV-lea Festival raional, su
tele de tineri participanți la marca 
sărbătoa-e își ocupă locurile intr-o 
ordine perfectă.

bilanț
— La festivalurile comunale, in- 

t rcotnunale și la festivalul orășe
nesc au participat peste 100 de for
malii cultural ar‘islice.

Scurt dar grăitor bilanț. Bilanț 
demn de zilele vieții noastre noi.

Din orele dimineții și pînă în a- 
murg, pe scena Casei raionale de 
cultură și pe estrada din piață sute 
de tineri au înălțat imn de slavă 
partidului, păcii, vieții. Și, de pe fe
țele tuturor s-a desprins hotărîrea 
de a-și închina în întregime forțele 
pentru înflorirea scumpei patrii, sub 
a cărei cer liber le e dragă și în
florită tinerețea.

Datorită lipsei de interes față de 
sarcini, în unele comune ca Benic,

halț comitetele executive ale sfatu
rilor populare și organele tehnice a- 
gricole nu execută cu regularitate 
controalele pentru descoperirea și 
combaterea gîndacului din Colo
rado.

★
— încotro, tăticule?
— La Benic. Acolo vom trăi fe

riciți.
•— Cum așa ?
— Foarte simplu. Pe tehnicianul 

Man Eugen nu-1 preocupă contro
lul cartofilor — hrana noastră pre
ferată?

CONCLUZII

De față sînt tovarășii Boureanu 
Ștefan, prim-secretar al Comitetu
lui raional al P.M.R., Farcaș Va- 
sile, secretar al Comitetului raional al 
P.M.R., Cormoș Vasile, secretar al 
Comitetului orășenesc al P.M.R., 
Szabo Carol prim-secretar al comi
tetului regional U.T.M., Pășteanu 
Victor, șeful secției învățămînt și 
cultură și mulți alți invitați. Tova
rășul Mureșan Grigore, președintele 
Sfatului popular raional, declară 
deschis cel de-al IV-lea Festival ra
ional. In entuziasmul tuturor apoi, 
tovarășul Bucur Aurelian, prim-'se- 
cretar al Comitetului raional U.T.M., 
face bilanțul realizărilor cu care ti
nerii din raionul nostru întîmpină 
festivalul și cea de-a XV-a aniver
sare a eliberării patriei:

— Brigăzile și secția de tineret 
de la întreprinderea Zlalna și-au 
dep'ășit planul de producție eu 15- 
20 la sută, au efectuat peste 3.000 
ore muncă voluntară și au strins 
65.000 kg fier vechi.

— 2.500 tineri, constituiți în bri
găzi de muncă patriotică, prestlnd 
123.488 ore muncă voluntară, au 
redat agriculturii 830 ha teren, au 
curățit 920 ha pășune, au strins 
peste 100 tone fier vechi.

Comitetele de cetățeni in acțiune

ZRoade ale muncii însuflețite
Un scurt popas prin Intregalde

- una din comunele de munte ale 
raionului nostru — îți aduce rein- 
tîlniri cu oameni și locuri cunos
cute cîndva, dar și cunoștințe noi. 
Pretutindeni dovezi ale înnoirilor 
petrecute în acești ani de mari pre
faceri. Un dispensar de toată fru
musețea, cămin cultural, școli noi 
și cite altele, țoate construite in anii 
regimului democrat-popular.

Dar odată cu aces'ea s-au schim
bat și oamenii din comună. Acești 
oameni a căror energii pînă mai ieri 
erau încătușate, acești oameni, 
ieri obidiți și umiliți, își făuresc azi 
cu sprijinul partidului o viață tot 
mai luminoasă, mai frumoasă . și 
mai îmbelșugată.

★
... O zi obișnuită de început de 

vară. In noua clădire a școlii de 4 
ani din satul Sjîrcea, construită prin 
contribuția voluntară a fiecărui ce
tățean, s-au adunat deputății sfa
tului popular comunal, precum și 
cele patru comitete de cetățeni din 
satele Sjîrcea, Dealul Geoagiului, 
Tecșești și Necrilești.

Consfătuirea a fost organizată 
de comitetul executiv al sfatului 
popular din comună, cu scopul. de

a se face un schimb de experiență 
intre comitetele de cetățeni alese 
pentru conducerea lucrărilor din 
contribuția voluntară.

Cu acest priiej, too. Frincu L, 
secretarul sfa'ului popular comunal, 
a prezentat un referat despre mer
sul lucrărilor și încasărilor din con
tribuția voluntară in anul 1959.

Deputatul David Macovei, preșe
dintele comitetului de cetățeni din 
satul Sjîrcea, a făcut apoi o expu
nere asupra felului cum și-a orga- 
nzat comitetul munca pentru cons
truirea școlii. Din cele arătate a 
reieșit că de la început comitetul 
și-a organizat bine munca, fiecare 
membru a avut sarcini concrete, iar 
săpiăminal acesta se întrunea tn- 
tr-o ședință operativă de analiză, la 
care participa și un membru al co
mitetului executiv. Aceasta a făcut 
ca să fie mobilizați la activitate vo
luntară un număr însemnat de ce
tățeni iar o seamă de materiale au 
fost folosite din resursele locale, 
realizîndu-se o economie de pesle 
30.000 lei. In mod deosebit s-au e- 
videntiat țăranii muncitori Litiu 
Ioan, Barbu Ioan, Cristea Victor, 
Popa Victor, Puiu Victor, Cristea 
Victor — Furtunel și mulți alții,

care au efectuat cele mai multe zile 
de muncă voluntară cu atelajele și cu 
brațele.

Atît deputății cit și membrii din 
celelalte comitete cetățenești, hand 
cuvudul la discuții, au împărtășit 
experiența lor.

Consfătuirea a fost încheiată cu 
un frumos program prezentat de bri
gada artistică de agitație și echipa 
de dansuri a căminului cultural din 
comuna Intregalde.

N-a trecut mult timp de la cons
fătuire și învățămintele însușite au 
și început să dea roade. Toate ce
lelalte comitete cetățenești și-au in
tensificat activitatea. Astfel, in sa
tul Cristești s-a început .împrejmui
rea școl i, in satul Necrilești cons
truirea școlii de 4 ani e aproape pe 
terminate, iar la Ghioncani s-a for
mat un comitet de cetățeni, care a 
reușit să siringă în mare parte ma
terialul necesar reparării generale 
a școlii. De asemenea s-au început 
lucrările pentru tencuirea exterioa
ră a căminului cultural.

Dar acesta e doar începutul. Ță
ranii muncitori din Intregalde sînt 
hotărîți să facă în comuna lor alte 
și alte construcții, să o 'înfrumuse
țeze continuu. Intr-un cuvînt co
muna să devină o grădină înflori
toare, în care va fi~b plăcere să tră
iești si să muncești.

F. D.

Starea de vegetație a culturilor s 
indică o recoltă frumoasă în acest ) 
an. Orzul a cărui spice pe aloca- ? 
rea au prins a se îngălbeni, ne S 
vestesc că vremea secerișului și ) 
treierișului nu-i departe. Din con- < 
statări pe teren s-a putut vedea S 
că, acolo unde organizațiile de 5 
partid, comitetele executive ale < 
sfaturilor populare, Inginerii și \ 
tehnicienii agricoli se ocupă cit ) 
răspundere de îngrijirea culturi- ? 
lor și pregătirea pentru campania j 
de vară, sini și rezultate. )

Avansate la lucrările de între- ? 
ținere a culturilor și la pregătiri- ) 
le pentru campania de vară sînt ) 
comunele Bărăbanț, Cricău, Hă- ? 
pria și altele. Nu același lucru se \ 
constată la Alba-Iulia, comunele ) 
Ighiu, Pețelca, Teiuș, unde mai ' 
sînt suprafețe de sfeclă de za- ( 
har, floarea-soarelui și porumb ) 
neprășite încă niciodată.
Pen'ru ca strîngerea recoltei de) 

grîne să se desfășoare în cele ? 
mai bune cortdițiuni, organele de ( 
partid și de stat de la comune ) 
trebuie să grăbească executarea ? 
prașilelor, pentru a da posibilitate \ 
plantelor să se dezvolte cit > 
mai bine și a avea disponibi- / 
le la secerat cit mai multe brațe < 
de muncă. Toată atenția trebuie ) 
să se acorde de asemenea pregă- r 
Urilor de seceriș și treieriș, pen- < 

ca din recoltă să țiu se piar- ) 
dă nici un bob.



ÎNAINTE DE TOATE — OMUL
fn hala mare a secției Nr. 1 a 

întreprinderii Zlatna un muncitor 
intre două virste supraveghează a- 
ient instalațiile uriașe. Din cind 
in cind, asemenea comandantului de 
navă, indică cu judecata calmă ce 
trebuie făcut. Are vorbe simple dar 
înțelepte. Și chiar de-ai vrea să-i 
atrag, atenția, atita timp cit urmă
rește operația, cu greu poți să-l a- 
duci in vorbă.

Oamenii îl ascultă. De cind e șef 
■de echipă sfatul lui n-a fost nicio- 
•daiă în zadar. Se intîinplă vreo de
fecțiune la cele două instalații pe 

■care le conduce, apoi comunistul 
Novăceanu Joan este alături de în
treaga echipă și nu cunoaște obo
seala pînă ce lucrurile nu sînt puse 
din nou lă punct. Oamenii din e- 
■chipd, ca de altfel din întreaga în
treprindere, il iubesc, il stimează 
și-l apreciază de parcă el ar fi fost 
cel dinții care a cunoscut și lucrat 
la această secție. Dar cine a fost 
fi cine e azi Noo&ceanu ?

★
Cu zece ani in urmă pe poarta 

sn'reprinderii Zlatna a pășit un om 
timid. Avea in ochi licăriri de do
rinii. A fost angajat ca muncilor 
necalificat. S-au scurs apoi zile. 
Omul muncea cu sîrguință și se 
■străduia să nu ajungă să i se facă 
vreo observație. Și-a găsit chiar to
varăși de muncă care il sfătuiau 
la fiecare pas. Nu era ceas să trea- 
■că ca Novăceanu să nu fi avui ca 
îndemn vorbele calde ale comunis
tului Tomotaș Petru.

— Uite aici trebuia să faci cu- 
Itare, dincolo cutare...
h Intr-una din zile Tomotaș ii 
chemă pe Novăceanu la o parte și 
îi întinse o carte :

— Citește-o și apoi să-mi spui 
•ce-ai ințeles.

Novăceanu roși dintr-o dată ca 
și cind l-ar fi pălmuit cineva.

— Nu vă supăr ați. tovarășe To
motaș. dar eu nu știu citi. îmi pare 
Tău id ar...

Comunistul Tomotaș il înțelese 
ve de-a întregul. .4 doua zt dis-de - 
dimineațâ se duse țintă la secreta
ry organizației de partid — pe a- 
tunci iov. Radu Gheorghe, și-i po
vesti totul.

— Uite tovarășe Radu. Avem in 
secție un om nou. E harnic și pri- 
•ceput, cu multă forță de muncă, 
dar nu știe carte, l'a trebui să-l a- 
jutăm. Avem această datorie in pri
mul rînd ca comuniști.

Peste citeva zile, Novăceanu fu 
themar la sediul organizației de 

br/Zd. Tovarășii de aici il primiră 
rietenos și-l sfătuiră să se înscrie 

la cursurile de alfabetizare, li era 
nespus de greu. El, om la aproape

Importante lucrări de îmbunătățiri funciare
Convinși că lucrările de îmbună

tățiri funciare servesc propriile lor 
interese, oamenii muncii din agri
cultura raionului nostru au majorat 
volumul lucrărilor funciare prevă
zute în planul de măsuri al Comi
tetului raional de partid și al sfatului 
popular, cu peste 20 la sută. Laa- 
ceste lucrări muncesc cu mult elan 
muncitorii din gospodăriile de stat, 
colectiviști, țărani întovărășiți și cu 
gospodării individuale, oameni ai 
nunufi dininireprinderi și instituții.

In orașul Alba-Iulia, unde s-au 
prevăzut reprofilări, construiri de 
anale și îndiguiri pe o lungime de 

aproape 5.000 thețri, munca se des
fășoară din plin. Ințelegînd impor
tanța lucrărilor și foloasele mari pe 
care le aduc agriculturii lucrările 
de desecări și îndiguiri, cetățenii 
din cartierul Partoș, în frunte cu 
deputății lor, tovarășii Cornea Lo- 
ghin și Mărginean Gheorghe din 
circumscripțiile a l-a și a 2-a, au 
curățit și adincit canalele de dese
care de pe pășune, prin muncă vo
luntară, pe o lungime de 1.100 me
tri. Pe pășunea de la abaior s-au 
deschis canale noi, și s-au adincit 
cele vechi pe o lungime de 1.000 
metri.

In comuna Sîntimbru — comună 
complect ccoperativizată — unde 
in ultimul timp organele de partid 
și comitetul executiv al sfatului 
popular din comună au dovedii mai 
mult interes pentru efectuarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare, re
zultatele nu au intirziat să se arate. 
Astfel, în satul Galtiu țăranii înto
vărășiți, in frunte cu deputatul Iur

VIAȚA DE PARTID

treizeci de ani să se apuce să în
vețe carte. Dar, față de sfatul co
muniștilor nu putea rămîne indife
rent, mai ales că vedea singur că 
este un sfat prețios. Și pînă la ur
mă se hotărî.

in hala mare a secției Nr. 1 No
văceanu își cîștiga toi mai mult în
crederea tovarășilor de muncă. La 
școală era același om strguincios. 
Atent la lecții, el se dovedea ele
vul hotărît să dezlege cit mai cu- 
rind tainele slovelor. Și hofărirea 
ii ajută. La terminarea cursurilor 
de alfabetizare numele lui figura 
printre fruntașii la învățătură. După 
examene se duse direct la organi
zația de partid. Bătu la ușă și in
tră. Începu timid:

— Tovarăși! Am venit să vă 
mulțumesc. Să vă mulțumesc, pen
tru că m-ați ajutat să devin adevă
rat cm. Și vă promit că voi răsplă
ti prin muncă acest mare ajutor pe 
care mi l-a dat partidul...

— Acesta e un angajament fru
mos — îi răspunse secretarul orga
nizației — numai să ți-l îndeplinești 
cit cinste.

Novăceanu se întoarse apoi la 
muncă. Era cuprins de o asemenea 
bucurie incit părea că toată lumea 
ar fi a lui. Era bucuros și în ace
lași timp și hotărît. Se vedea omul 
care peste puțin timp va pune stă- 
pînire pe toate tainele instalațiilor, 
le va conduce și, ca răsplătire, pa
triei va da zeci de tone de produse 
peste plan. Și, udr-adevăr, Novă
ceanu muncea silitor.

In tot acest timp însă la organi
zația de partid numele lui era din 
ce in ce mai des pomenit. Inlr-una 
din zile, atunci cind au fost înfiin
țate primele cursuri de calificare, 
organizația de bază îi propuse lui 
Novăceanu să se înscrie și el ia 
cursul de calificare. Și de data 
aceasta Novăceanu urmă cu în
credere sfatul tovarășilor de la par
tid.

Au trecut zile și apoi luni. Mun- 
ci'orul-elev se afirma tot mai mult. 
In producție fruntaș, la școala de 
calificare la fel. Din cind in cind 
tovarășii din biroul organizației de 
bază îl vizitau la locul de muncă, 
discutau îndeaproape cu el despre 
muncă, despre școală. După termi
narea școlii de calificare gradul 1 
și II, Novăceanu fu chemat la con
ducerea intre prinderii.

— Ei, tovarășe Novăceanu! — 
i se adresă directorul. De azi înco
lo, datorită muncii depuse, vei fi 
numit șef de echipă.

— Bine, dar eu sînt tînăr in în
treprindere și am fost și...

— Știm că ai fost analfabet. .4- 
cum insă nu mai ești. Acum ești 

ca Silviu și comunistul Potopea 
Traian, au curățit și adincit cana
lul ce trece prin pășunea satului și 
terenul întovărășirii „Galtiana", pe 
o lungime de 2.100 metri. Un fac
tor de seamă care a făcut ca în- 
tr-o perioadă scurtă de timp să se 
execute un volum important de lu
crări funciare, a fost buna organi
zare a muncii. întreaga porțiune de 
canal a fost țărușaiă și repartizată 

iamilii, fiecare avînd de adincit 
20-30 metri de canal. In acest fel 
întovărășiții au putut folosi fiecare 
oră prielnică la executarea lucrări
lor de desecări.

In comuna Oarda de Jos, prin 
digul ridicat de-a lungul fiului 
Sebeș, pe o lungime de aproape 
1.700 metri, s-a salvat de la inun
dații o suprafață de teren de 500 
hectare.

Lucrări de îmbunătățiri funciare 
au fost făcute de asemenea in co
munele Berghin, Bărăbanț, Ciugud 
și altele, procentul lucrărilor reali
zate pe raion fiind aproape de 30 
la sută.

Cu toate rezultatele obținute, tre
buie spus că s-a făcut puțin față de 
posibilități. In comuna Vjnțul de 
los, de exemplu, datorită faptului 
că organele de partid și comitetul 
executiv a! sfatului popular din co
mună nu luptă -cu destulă hotăfire 
pentru a traduce în fapt prevederile 
din planul de măsuri, lucrările de 
îmbunătățiri funciare se intîrzie 
săptămînă de săptămână. Așa se 
explică faptul că la „Lunca mare", 
tinde pe o bună parte de teren in 
loc de semnături intilnim stuf și 

muncitor cu carte și în plus cu 
două școli de calificare absolvite. 
Organizația de partid te-a crescut 
și acum încrederea ce ți se acordă 
e o cinste.

Novăceanu prelua conducerea e- 
chipei. La început i-a fost greu, ce 
e drept. Dar hotărîrea nu cunoaște 
granițe de oprire. Cu fiecare zi ce 
trecea, rezultatele erau din ce în 
ce mai bune. Oamenii îl ascultau.

Puține zile mai tirziu, Novăceanu 
loan se duse la organizația de ba
ză. Fu primit de secretar.

— Ce necazuri ai, tovarășe No
văceanu ?

— Nu am nici un necaz — ii 
răspunse acesta. Am venit pentru 
altceva. Am venit să vă intreb cum 
pot deveni și eu comunist.

~Au urmat apoi alte întrebări, alte 
răspunsuri. După puține zile, pe 
unul din pereții de la sediul orga
nizației de partid apăru un afiș cu 
scris mare. Se anunța ziua și locul 
unde urma sa se discute cererea de 
primire in partid a lui Novăceanu. 
Și cum era și firesc, organizația de 
bază, după ce i-a analizai întreaga 
activitate, a hotărît primirea lui în 
rîndurile candidaților de partid. Cu- 
rînd după aceea, la expirarea sta
giului a fost primit și in partid. Da! 
Novăceanu era cel de-al doilea 
muncitor. ce era primit în partid 
după redeschiderea porților parti
dului. Organizația de bază, comu
niștii de aici l-au ajutai pe Novă
ceanu să crească, i-au fost nedes- 
părțiți sfătuitori și astfel analfabe
tul de altădată, a devenit om cu 
carte, muncitor înaintat, a devenii 
comunist.

★
In hala mare a secției Nr. 1 a 

între ori nderii Zlatna, comunistul No
văceanu e mereu la post. Cele două 
instalații pe care le conduce trebuie 
să funcționeze fără nici un defect. 
-Lșa l-a crescut organizația de ba
ză. Acesta a fost sfatul comuniști
lor. Să fie mereu oștean neobosit 
al partidului, mereu exemplu in 
muncă și faptă. Și acesta e. De 
altfel, acesta e sfatul organizației 
de bază pentru toți oamenii între
prinderii. Novăceanu loan e doar 
unul din cei mulți de aici care au 
crescut sub îndrumarea organiza
ției de partid. Sînt încă mulți alții 
ca el. Plăcintă Remus, Lupșan A., 
Pop Emil, candidați de partid, și 
anii au crescut și cresc sub îndru
marea organizației de bază. Statul 
comuniștilor e călăuza lor nepre
țuită pentru viață.

papură, nu s-a luat incă nici o mă
sură pentru a se executa lucrările 
de îmbunătățiri funciare necesare, 
cum este, de pildă, construirea di
gului de la Mureș pe o lungime de 
200 metri și alte lucrări.

Datorită faptului că nu există o 
strînsă colaborare între comunele 
Teiuș și Mihalț in executarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare, la 
Teiuș apa continuă să băltească pe 
culturi și în canalele de desecare 
construite de citfind, deoarce con
ducătorii comunei Mihalț nu iau 
măsuri pentru a se face în conti
nuare, pe terenul ce se învecinează 
cu hotarul comunei Teiuș, canale 
de scurgere a apei spre Mureș.

Cu toate că ne aflăm in plină 
campanie de îngrijire a culturilor și 
de pregătire în vederea recoltărilor, 
in raionul nostru sînt toate condi- 
țiunile pentru a se înviora ritmul 
de executare a lucrărilor de dese
cări și îndiguiri. Este însă nevoie 
ca organele de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune să mobilizeze mase cit 
mai largi de țărani muncitori spre 
a participa la executarea acestor 
lucrări. Un sprijin prețios trebuie 
să-l dea, in executarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare organele teh
nice agricole care au datoria să lă
murească importanța lucrărilor și 
să dea îndrumările tehnice nece
sare.

Acordînd toată importanța lucră
rilor de îmbunătățiri funciare și în
făptuind un volum cit mai mare de 
lucrări, vom asigura agriculturii te
ren mai mult și mai fertil, vom 
spori tot mai mult producția de 
cereatet

FI. BARABAȘ

„Zilele culturii și
In cadrul manifestărilor ce au a- 

vut loc cu ocazia „Zilelor culturii 
și artei R.S.S. Bieloruse", la 12 iu
nie în sala Clubului C.F.R. din Te
iuș a fost expusă în -fața unui nu
meros public conferința despre 
„Cultura și arta R.S.S. Bieloruse". 
După conferința a urmat un diafilm 
cu aspecte din R.S.S. Bielorusă.

Au participat oameni ai muncii 
din Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla- 
riu și difi comună.

La Atelierul central de reparații 
din Alba-Iufia, în ziua , de 16 iunie 
a fost organizată o seară literară

scriu corespondenții
Initiative

In dorința de a veni in sprijinul 
lucrătorilor care concură la sigu
ranța circulației, pentru însușirea 
mai temeinică a regulamentelor și 
instrucțiunilor de serviciu, comitetul 
de întreprindere C.F.R. Teiuș și-a 
propus de a organiza periodic con
cursuri „Cine știe... ciștigă" pe te
me profesionale in ramurile mișcare, 
tracțiune și vagoane.

Nu de mult a avut loc un 
asemenea concurs in ramura 
mișcării, unde au concurat itnpie- 
gați de mișcare, revizori de ace și 
acari din stațiile Teiuș și Coșlariu. 
Concursul a fost urmării cu viu in
teres de către salariații complexului 
Teiuș-Coșlariu.

Aiît concurența de la Coșlariu 
cit și cei de la Teiuș au dovedit, 
prin răspunsurile date, că s-au pre
gătit temeinic și că stăpinesc ins
trucțiunile și regulamentele de ser
viciu.

Concursul a fost cîșiigai de con
curența stației Teiuș, care au avut 
un punctaj mai mare față de cei 
din Coșlariu. Câștigătorilor li s-au 
înmuiat premii în cărți.

Pentru un viitor concurs se pre
gătesc lucrătorii din ramura vagoa
ne și tracțiune, care in curind iși 
vor arăta nivelul pregătirii lor pro
fesionale. V. TtRTESCU

Construiesc un pod nou
Locuitorii satului Cib-Chei, co

muna Almașul-Mare, îndrumați și 
mobilizați de organizația de partid, 
muncesc cu elan pentru construirea 
noului pod peste valea Augustin, 
care urma să fie construit din su
mele încasate din contribuția vo
luntară a cetățenilor. Dar brigada 
de muncă patriotică condusă de

PE MARGINEA CONCURSULUI
„Gazeta da perete în sprijinul îndeplinirii sarcinilor"
In scopul sprijinirii colectivelor' 

gazetelor de perete și a continuei 
îmbunătățiri a activității acestora, 
redacția ziarului „Steaua roșie" a 
inițiat un concurs cu tema : „Ga
zeta de perete în sprijinul îndepli
nirii sarcinilor". In urma publicării 
obiectivelor, mai multe colective ale 
gazetelor de perete, printre care se 
numără și cele de Ia întreprinderea 
Zlatna, Vințul de Jos efc., au răs
puns ziarului.

Au trecut de la publicarea obiec
tivelor concursului aproape o lună 
de zile și totuși mai sînt colective 
ale gazetelor de perete care nu au 
răspuns acestei chemări la între
cere. Printre acestea se pot cita or
ganele de presă ale organizațiilor 
de bază de la fabrica „Ardeleana", 
I. I. L. „Horia", Iprodcoop, „Mun
ca nouă", „Progresul" și altele. Pe 
lîngă faptul că aceste organizați] nu 
au îndrumat colectivele de redac
ție să se încadreze în concurs.

Adîncirea canalului principal de desecare de la Galtiu.

artei bieloruse^
eu tema „Poezia bielorusă îtt anii 
puterii sovietice", care s-a Bucurat 
de o largă apreciere din partea au
ditorilor.

In alte întreprinderi și instituții 
din raion au avut loc conferințe des
pre industria și cultura R.S.S. Bie
loruse.

Cu prilejul manifestărilor consa
crate „Zilelor culturii și artei R.S.S. 
Bieloruse" și la căminele culturale 
din raion s-au ținut conferințele: 
„Cultura și arta R.S.S. Bieloruse" 
și „Prin satele R.S.S. Bieloruse".

tov. Beca E. Petru s-a angajat ca 
prin munca voluntară pe care o 
prestează la construirea podului să 
realizeze economii in valoare de. 
700 lei, cu care să cumpere un a- 
parat de radio pentru căminul cul
tural.

Muncind de zor pentru termina
rea podului, harnicii țărani au a- 
șezat deja podelele și în scurt timp 
podul va putea fi folosit, iar apa
ratul de radio cumpărat. In fruntea 
acestei acțiuni s-au situat membrii 
brigăzii condusă de iov. Beca E. 
Petru, tov. Romulus S. Cristea, lo
ca Zafiu si alții.

V. P. OLEA

Se pune întrebarea...
... dacă inițiativa luată cu 6-7 

ani în urmă de tovarășii Pop Ro
man, profesor și Lipovan Teofil, in
giner agronom, pentru amenajarea 
unui muzeu în comuna Zlatna, va 
mai sta mult timp uitată?

In același timp, ar fi cazul să se 
adune obiectele care nu prea se 
mai știe pe unde sînt și în mod 
deosebit cele expuse intemperiilor 
pe lîngă depozitul de petrol.

... de ce conducerea T.A.P.L:- 
ului raional nu amenajează și în 
comuna Zlatna un chioșc cu răcori
toare ?

... pentru ce Sfatul popular al 
comunei Zlatna (președinte Bră- 
deanti D.) la 11 mai a.c. a dat lo
calului bufetului T.A.P.L. nr. 2 altă 
destinație și nici pînă în prezent 
nu a pus la dispoziția acestuia alt 
local, ca să nu stea închis definitiv?

... dacă Comitetul executiv al 
Sfatului popular din Zlatna cunoaș
te că în piața nouă nu se găsește 
o fîntînă cu apă de băut și că par
cul „1 Mai" nu este curățat de bu
ruieni ? A. S.

nu au luat nici măsuri de îmbună
tățire a activității gazetelor de pe
rete, de recrutare a corespondenți
lor să scrie la gazete.

Exemple de acest fel se întîlnesc 
și la cooperativa meșteșugărească 
„Mureșul" din Alba-Iulia (respon
sabil tov. Roxa Petru). Aici sînt 
scrise articole cu caracter general, 
nei gale de sarcinile de producție 
și ele se schimbă doar cu ocazia zilelor 
fes’ive, după cum afirmă însuși tov. 
Roxa P. Acest adevăr îl confirmă 
însuși faptul că în ziua de 18 iunie 
articolele de la gazeta de perete o- 
giindeati încă importanța zilelor de 
1 mai, 9 Mai și 1 Iunie.

Pentru lichidarea acestor defi
ciențe și îmbunătățirea activității 
colectivelor gazetelor de perete, or
ganizațiile de bază trebuie sa le 
îndrume să participe la concurs să 
le analizeze activitatea și să urmă
rească îndeplinirea obiectivelor pre
văzute de concurs.



Rezultatele întrecerilor sportive de la cel 
de-al IV-lea Festival raional

Lucrările conferinței de la Geneva
GENEVA. Trimisul special Ager

pres, C. Răducanu, transmite : Con 
ferința de presă de luni seara a 
purtătorului de cu vini francez a 
bătut toate recordurile de viteză. 
Citeva secunde au fost suficiente 
pentru citi-ea comunicatului celor 
patru miniștri de Externe, anunța
rea viitoarei intilniri neoficiale de 
mie ~curi după-amiază și refuzul de 
a răspunde la orice altă întrebare. 
Speranța împărtășită de unii ob
servatori că răgazul de 48 de ore 
ar fi permis minișrilor occidentali 
să-și reexamineze poziția și să vi
nă in intimpinarea ultimelor propu
neri sovietice nu pare să fi fost în
dreptățită. Inconsistența argumente
lor cu care este apărată în conti
nuare cunoscuta poziție occidentală 
denotă că „răgazul" reclamat de 
miniștrii occidentali a avut motive 
propagandistice, urmărind- mai cu- 
rînd dezorientarea opiniei publice 
decît progresul conferinței.

Relevind că ședința de luni nu a 
adus nici o apropiere a punctelor 
de vedere, ziarul „Le Figaro" scrie 
cu privire la întrevederea separată 
a celor trei miniștri occidentali: 
„Intilni-ea a fost insuficientă, și nu 
a prilejuit delegaților american, 
francez și britanic inițiativa aștep
tată în întîlnirea cu Gromîko".

O nouă întîlmre a celor trei mi
niștri occidentali luni seara, o reu
niune a supleanților acestora marți 
dimineața, și apoi o întrevedere in
tre Selwun Lloyd și Christian Her- 
ter, ar fi fost consacrate, potrivit 
observatorilor apropiați acestor de
legații, pregătirii unui „document" 
care va exprima punctul de vedere 
occiden'a! in ședința de miercuri.

Deși agențiile de presă occiden
tale au difuzat în cursul nopții de 
luni și în tot cursul zilei de marți 
numeroase comentarii prezicînd 
„sfîrșitul tragic" al conferinței, 
cercurile din preajma unor delegați 
occidentali recunosc dificultatea po
ziției acestora și răspunderea gra
vă pe care și-ar asuma-o miniștrii 
occiden'ali dacă răspunsul dat re- 
neta'elor inițiative sovietice cămine 
pină ia urmă negativ. Refuzul de a 
discuta ultimele propuneri formu
late de Andrei Gromîko nu ar face 
deci' să demonstreze că miniștrii 
occidentali doresc eșecul conferinței.

Aceas'ă ipoteză este confirmată 
de altfel de observatorii informați 
care descoperă in fruntea viitoare
lor „propuneri" occidentale preten
ția de a menține pe o perioadă ne
definită reg mul de ocupație din 
Berlinul occidental. „Un singur lu
cru ramine deocamdată sigur", scrie 
astăzi „La voix ouvriere", „Refuzind 
să adnrtă limitarea în timp a ocu
pației Berlinului de vest, occiden
talii demons'rează că nu vor să 
angajeze un adevărat dialog Est- 
Vest și să caute soluționarea pro
blemelor în suspensie. Ei vor să-și 
mențină pozițvle războului rece, fără 
să cedeze nimic".

In așteptarea întîlnirii de mier
curi, continuă să circule ipoteze a- 
supra formulei actului final al con
ferinței.

Desigur că. dacă delegații occi
dentali vor folosi „noul timp de 
reflectare oferit de întreruperea de 
marți", după expresia ziarului 
...New York Times", pentru a găsi 
o solufîe cons'ructivă si nu un „tes
tament" cum pare a fi dorința ce-

tor care, ca delegații vest-germani, 
au urmărit tot timpul eșecul, difi
cultățile actuale ar putea fi de
pășite și rezultatele conforme 
speranțelor opiniei publice. îna
inte de ședința neoficială de 
miercuri rigiditatea poziției delega
ților occidentali care se vădesc în 
fiecare zi a fi venit la Geneva fără 
intenții serioase de tratative, nu 
nermite însă un optimism prea mare 
in ceea ce privește rezultatele con
ferinței. Răspunderea pentru even- 
‘ualul ei eșec va reveni desigur în 
întregime miniștrilor occidentali. Cu 
scopul evident de a determina opi
nia publică americană să creadă 
■contrariul, în'r-un discurs rostit la 
ceremonia inaugurării unei noi clă
diri a universității din San Siego 
(California), vicepreședintele SUA., 
Nixon, a încercat să scuze Statele 
Unite neutru cazul cînd conferința 
de la Geneva a miniștrilor Afaceri
lor Externe va eșua.

In ciuda strădaniilor sale, Nixon 
nu a reușit să convingă că acest 
eșec se va datora poziției sovietice. 
El a adăugat pe un ton amerință- 
tor că .dacă rușii nu-și vor schim
ba poziția, conferința la nivel înalt 
nu poate avea loc".

Festivalul raional a întrunit în 
cadrul întrecerilor sportive peste 270 
de tineri care și-au disputat întîie- 
tatea la atletism, ciclism, tir, popi
ce, volei și fotbal. Redăm mai jos 
echipele fruntașe și sportivii clasați 
pe locul I la diverse discipline.

FOTBAL : Stoala profesională 
Zlatna. 
sportivă 
Școala 
CLISM :
PAIEȚI : Ceoaca Horia. TIR FETE: 
Pleșa Maria. ATLETISM : (juniori) 
100 m. plat băieți, Cibu Constantin

Stoala profesională 
VOLEI' BĂIEȚI : Școala 
Alba-Iulia. VOLEI FETE: 
sportivă . Alba-Iulia. CI- 

Gogăniță Ștefan. TIR

12,02 sec: 80 m. plat fete, Bala- 
ban Gabriela 10,05 sec; 1000 m.. 
plat băieți, Zgîia Ion 3,2 min.; (se
niori) 100 m. plat băieți, Muntean 
Nicolae 13 sec: 500 m. plat fete,. 
Plrșa Elena 1,40 min. GREUTATE 
JUNIORI : Breazu Nicolae 9,48 m.: 
Preja Silvia 7,68 m. LUNGIME 
JUNIORI: Rotaru Glieorghe 5,60' 
m.. Negrea Celina 4,35 m. LUNGI
ME SENIORI : Bărbănțan Ilie 
5,22 m. ÎNĂLȚIME JUNIORI r 
Bogdan Gelu 1,55 m., Filimon Ma
na 1,25 m. ÎNĂLȚIME SENIORI: 
Cristea Ion 1,50 m.

♦♦

Delegația de partid și guvernamentală 
aR.D. Germane s-a înapoiat la Moscova

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
anunță: In dimineața zilei de 17 
iunie delegația de partid și guver
namentală a Republicii Democrate 
Germane, condusă de Vîalter 177- 
brichi și Otto Grotewohl s-a înapo
iat la Moscova în urma călătoriei 
prin Uniunea Sovietică.

Inwreună cu oașpeții din R.D.G. 
la Moscova s-a înapoiat Anastas 
Mikoian, prim-vicepreședinte ej 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a vizitat împreună cu delega
ția R. D. Germane orașul Gorki.

La gară cei sosiți au fost înitm- 
pinați de Alexei Kiricenko, Vasili 
Kuznețov, locțiitor a! ministrului A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. și alții.

In ajutorul viticultorilor

Fot
----------------------
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In Turcia continuă să crească 
prețurile ia mărfurile de 

primă necesitate

T'ASS
săcontinuă 

mărfurile de 
16 iunie 
o nouă majo-

s-a

ISTAMBUL (Agerpres). 
anunță: In Turcia
crească prețurile la 
primă necesitate. La 
anunțat la Istambul
rare a prețurilor: la făină cu 33 
la sută și la pline cu 31 la sută. 
Ziarele arată că se așteaptă o ma
jorare a prețului cărnii.

Ghiunaliai, președintele organiza
ției din Istambul a partidului popu
lar republican a denumit anul 1959, 
„an al creșterii prețurilor" Crește
rea continuă a prețurilor ia cărbu
ne, energie electrică, transporturi, 
serviciile poștale, a spus el, consti
tuie o novară grea aruncată pe ti
mer ii locuitorilor Turciei.

oo

Insurgenții din Nicaragua 
obțin noi succese

NICARAGU A. — La 16 iunie, 
forțele revoluționare din Nicaragua 
au ocupat orașul Santo Tomas, si
tuat în provincia Choniales (Nica
ragua'). Forțele revoluționare au 
capturat o mare cantitate de echi
pament militar, armament și mu
niții. Și orașul Leon a fost capturat 
de forțele revoluționare.

Clasamentul campionatului regional
4 65:23 42
5 59:28 37
7 50:35 35

10 49:35 31
7 39:30 31
9 55:42 30
9 46:42 29

Clasamentul campionatului raionat
Min. Aninoasa 
Dacia Orăștie 
Corv. II Huned. 
Paring. Lonea 
Corvinul Deva 
Unirea A.-Iulia 
Min. Vulcan 
Corv. III. Huned. 
Surianul 
Metalul 
Victoria 
Dinamo 
Aurul Zlatna 
Victoria Hațeg

Clasamentul a 
baza rezultatelor 
lima etapă,

Sebeș 
Cugir 
Călan 

Orăștie

26 20 2
2616 5
26 16 3
26 15 1
26 12 7
26 13 4
26 12 5
26 9 5 12 42:38 23
26 9 413 50:53 22
26 10 2 14 39:52 22
26
26
26
26
fost întocmit pe 

înregistrate în ul- 
neomologate.

8 5 13 38:51 21
8 4 14 45:57 20
7 5 14 37:47 19
02 24 14:98 2

Stropitul al 2-lea la vii trebuie grăbit
In viile din raionul nostru, pe

rioada înfloririi a început. Odată cti 
aceasta însă, dat fiind mersul vre
mii, căldură și umezeală multă, în 
vii a început a-și face apariția 
mana. împotriva acesteia trebuie 
luate grabnice măsuri. Stropirea la 
vreme a viilor și în special a stru
gurilor va face mana inofensivă, 
va feri recolta de pierderi.

Pentru a se salva strugurii, tre
buie să se mobilizeze toate forțele 
la executarea celei de a doua stro
piri la vii, lucrare care trebuie să 
se efectueze între 15-21 iunie, folo- 
sindu-se în acest scop fiecare zi și 
oră bună de lucru. Concentrația so

luției de zeamă bordeleză la cel de
al 2-lea stropit este de 750 grame 
piafră vînătă, 375 grame var nes
tins și 100 grame piatră acră la 100 
litri apă.

Stropitul trebuie să se facă cu o 
nulv-rizare fină oe dosul frunzelor 
și pe struguri, chiar pe timp de u- 
șoară burnița.

Executînd la timp cea de a doua 
stropire, fără a aștepta terminarea 
complectă a înfloritului care din 
cauza timpului ploios este întîrziat, 
vom reuși să evităm pierderile, asi- 
gurînd o recoltă bogată de struguri.

Stațiunea de avertizare a 
manei Ighiu — Alba

Ce reprezintă automatizarea în 
socialism ?

In socialism automatizarea este 
în interesul întregii societăți!

S-o
La uzina noastră nu există as

tăzi cuvinte mai populare decît au
tomatizarea și mecanizarea. Despre 
automatizare și mecanizare vorbesc 
toți — incepind cu directorul și in
ginerul ș°f al uzinei și terminind 
cu muncitorii auxiliari și femeile de 
serviciu din secții. Această proble
mă figurează pe primul punct al 
ordinei de zi a adunărilor muncito
rești și a ședințelor sindicale, ea 
cons ituie o preocupare generală.

La uzina noastră, automatizarea 
și mecanizarea înseamnă dispariția 
unor munci care necesită un mare 
efort fizic, înseamnă că mașinile iși 
vor asuma o parte tot mai mare a 
proceselor de producție. Dar oare 
acest lucru nu dă naștere la con
tradicții între mașina-aatomai și 
muncitorul pe care îl va înlocui a- 
ceastă mașină ?

Petdru a răspunde la această în
trebare mă voi referi la ci leva e- 
xemple. Nu demult, în secția forjă 
a fost mecanizată scoaterea piese
lor forjate la cald. înainte munci
torii scoteau inelele forjate cu aju
torul unor căngi. Acum inelul cade 
intr-o casetă specială care se scoa
te cu o macara. In felul acesta în 
fiecare brigadă de forjori s-a pu
tut renunța la un muncitor. Ce s-a 
înHmnlat cu ei? Au avut ei oare de 
suferit de pe urma acestui lucru 2 
Nu. fiecare din ei a fost imediat 
transferat la o altă muncă. La sti- 
vuirea inelelor în secția de recoa- 
cere. Totodată salarul lunar al 
muncitorilor care au rămas să de
servească mașinile de forjat a cres
cut cu 50-100 de ruble.

Automatizarea și mecanizarea pro
ceselor de producție aduce mari 
avantagii întreprinderii, în conse-

mai repede
de PETR SUBBOTIN 

președintele comitetului sindical 
al Uzinei de rulmenți din Saratov

cință și statului. Iată încă un exem
plu: P,ecerd, în secția de role a fost 
mecanizată încărcarea acestora pe 
mașinile de secționat și rectificat. ' 
Ca urmare, de la această muncă au 
fost eliberați 25 de oameni. De pe 
urma mecanizării acestei operații 
statul a realizat o economie anuală 
de 78.500 de ruble. Dar muncitorii, 
ei ce au cîștigai? In primul rînd, 
nimeni din ei nu a rămas fără lu
cru — li s-a dat de îndată o altă 
muncă, in aceeași secție. In al doi
lea rînd, fiecare din ei a scăpat de 
o muncă foarte anostă — de a îm
pinge in tot timpul schimbului ro
lele in receptor. In al treilea rînd, 
fiecare din ei cîștigă mai mult la 
noul loc de muncă.

Automatizarea și mecanizarea 
jută uzina să depășească planul
producție. Aceasta este în avanta
jul statului: se crează totodată 
mari posibilități pentru extinderea 
lucrărilor de construcții de locuințe, 
școli, instituții pentru copii etc.

Prin depășirea planului de pro
ducție, întreprinderea realizează a- 
cumulări peste plan. Crește fondul 
întreprinderii din care cea mai mare 
parte este folosit la construcția de 
locuințe pentru lucrătorii uzinei, la 
achiziționarea de bilete la sanatorii 
și case de odihnă, la deservirea cul
turală a lucrătorilor uzinei.

Cointeresarea personală a fiecă
rui muncitor in automatizarea și 
mecanizarea cit mai rapidă a pro
ducției se manifestă in toate. S-a 
intensificat controlul obștesc asu
pra îndeplinirii planului de măsuri

a- 
de

tehnico-organizatorice, muncitorii 
participă mai activ la îndeplinirea 
lui.

In cursul anului 1958 și in pri- 
■mele cinci luni ale anului curent, 
sec'orul și secția de automatizare și 
mecanizare a uzinei au elaborai 
proiectele și au introdus in produc
ție 34 de mașini automate, 202 dis
pozitive de mare productivitate. Ca 
urmare, la o serie de operații pro
ductivitatea muncii a crescut de 
două-trei ori.

Deși automatizarea este in plină 
ofensivă, muncitorii sînt de părere 
că ea se desfășoară prea iticet, că 
s-ar pu‘ea desfășura mai repede, a- 
cest lucru fiind in interesul tor.

In anii septenalului, producția 
uzinei de rulmenți din Saratov ur
mează să crească de peste două ori. 
Colectivul uzinei și-a luat angaja
mentul să îndeplinească septenalul 
in șase ani. Ori acest lucru este po
sibil numai în condițiile automati
zării și mecanizării. De aceea mun
citorii au hotăfit că întreprinderea 
lor va fi o uzină-aut ornat.

Automatele și grupurile de auto
mate în prezent disparate vor fi 
ulterior unite într-o linie automată. 
Producția de rulmenți va fi integral 
automatizată. In anii septenalului, 
productivitatea muncii va crește la 
uzină cu 40 la sută.

Cu toate acestea nici un munci
tor nu va fi concediat. Dimpotrivă, 
mai urmează să rezolvăm o proble
mă serioasă: mărirea colectivului 
cu peste o treime. In cel mai scurt 
timp uz’na va trece la ziua de mun
că de șapte ore, iar piuă la sfîrșitul 
septenalului se prevede să se intro
ducă ziua de lucru de șase ore. De 
aceea avem nevoie de cit mai multe 
brațe de muncă.

C.F.R. Teiuș 14 11 1 2 60:10 23
Mureșul Vinț 14 9 1 4 44:16 19
C.F.R. Alba 14 6 4 431:2816
Recolta Limba 14 63 5 22:2115
Ceram. Sintimbru 14 63 520:27 15
Mureșul Oarda 14 53 6 18:4113
Voința Alba 14 41 921:39 9
23 Aug. Bărăb. 14 10 13 6:40 Z

★
Jocurile de baraj pentru promo

varea echipelor campioane de râiori 
in categoria regională încep la 
da'a de 28 iunie 1959. Primul meci 
va fi între C.F.R. Teiuș și 1 Mat 
Petre ști, pe terenul din Alba-Iulia.

★ a
Dumin cu, 21 iunie, joc peiur^ 

Cupa R.P.R. ediția 1959-1960 înir^ 
Unirea Alba—Aurul Zlatna pe te
renul „Unirea" din Alba-Iulia.

că...
.. . ființa care se 

încet este steaua de 
deplasează cu 0,16 
ceea ce înseamnă mai puțin de ju
mătate de metru pe oră.

Intr-o secundă, mergind liniștit„ 
omul parcurge 1,40 metri, balena — 
pînă la 5 metri, ungeai care galo- a 
pează — 10 metri, o rîndunică 
50-60 metri. Cel mai repede se' de- 
plasează vulturul cînd atacă (în 
picaj). Atunci el zboară cu o vite
ză de 100 metri pe secundă, adică 
360 km pe oră. Aceasta este insă 
o mișcare a unui corp căzind liber 
atras de forța gravității.

.. .de curînd a fost construit 
aparat care înlesnește foarte mult 
deplasarea orbilor. Acesta este al
cătuit dinir-un emițător de unde 
ultrasonice și poate fi purtat în 
buzunar. Undele sint reflectate de 
un reflector în formă de hăț pe 
care orbul îl ține în mină atunci 
cînd merge. Dacă ultrasunetul tn- 
tilnește în calea sa vreun obstacol., 
orbul aude în receptorul pe care îl 
are la ureche sunetele care vibrea
ză după felul obstacolului și dis
tanța la care se află acesta.

.. . recent s-a descoperit că lichi
dul pe care îl produc furnicile a- 
tunci cînd mușcă conține un anti
biotic puternic. In prezent se fac 
experiențe pentru izolarea și stu- 
dierea acestuia. Existența antibioti
cului explică faptul, enigmatic pină 
acum, că la o mușcătură de furni
că rana nu se infectează.

... in R. P. Chineză a 
ceput restaurarea marelui zid 
nezesc construit in veacul al 
111 î.e.n. In multe locuri timpul 
pus pecetea pe acest zid lung 
4.000 km, înaft de 6-10 metri 
lat cam tot atita. Anticul zid va fi 
reconstruit în forma sa inițială. Ma
rele zid chinezesc atrage turiști din: 
întreaga lume.

... Pe litoralul sud-vestic al in
sulei Staffa din Scoția se află peș
tera Fingal al cărei interior seamă
nă cu o mare catedrală. Peștera 
este lungă de 113 metri și fundul 
ei este acoperit pe o adîncime de 
2,5—5 metri cu apa mării. Pereții 
peșterii sînt formați din coloane 
mărețe de bazalt, înalte pînă la 17 
m. Picăturile care cad, formate din 
umezeala și valurile ce pătrund îzt„ 
peșteră, produc atunci cînd marea ’ 
este liniștită sunete melodioase ori
ginale. Acestea sînt reflectate de 
pereții peșterii transformîndu-se pe 
timp de furtună în'r-un zgomot pu
ternic.

mișcă cel mar 
mare, care se' 
mm pe sec.,

Z/î- 

chi- 
IV- 
și-a 

de 
Și
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