
.«arată chemare 
actorii in cinstea celui de-al 

-lea Congres al P. M. R.
ziarele de miercuri, 13 aprilie 

a.c., au publicat o înflăcărată che
mare la întrecere socialistă adre
sată de 19 colective de muncă din 
țară muncitorilor, maiștrilor, teh
nicienilor și inginerilor din toate 
întreprinderile, în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R.

Oamenii muncii din țara noastră 
sc pregătesc să întîmpine cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. cu noi 
și mărețe victorii în îndeplinirea 
obiectivelor planului de stat pe 
1960. Acest eveniment de o mare 
însemnătate în viața partidului și 
poporului nostru mobilizează ma
sele largi de oameni ai muncii să- 
și pună toată energia muncii crea
toare în slujba îndeplinirii sarcini
lor trasate de partid, în slujba în
deplinirii planului de producție pe 
1960 la toți indicii. Și chemarea la 
întrecere a celor 19 colective de 
muncă este o dovadă puternică a 
acestui fapt. Angajamentele luate 
de a reduce continuu prețul de cost 
și cheltuielile de producție, prin 
reducerea consumurilor specifice, 
creșterea indicilor de utilizare a a- 
gregatelor, mașinilor și utilajelor, 
îmbunătățirea continuă a organi
zării producției etc., astfel ca în 
1960 să realizeze un volum total 
de 89.747.000 lei economii la pre
țul de cost și 59.248.200 lei bene
ficii peste sarcina planificată con
stituie obiective mărețe care pre
supun mobilizarea tuturor forțelor 
la lupta pentru îndeplinirea lor.

Oamenii muncii din întreprinde
rile raionului nostru se simt deo
potrivă mobilizați în marea bătă
lie pentru noi victorii în cinstea 
Congresului al III-lea al P.M.R. 
Recenta chemare la întrecere îi va 
mobiliza și mai mult. Pe baza stu
dierii și mai atente a rezervelor de 
care dispune fiecare întreprindere, 
angajamentele de pină acum vor 
fi sporite și cu siguranță că prin- 
tr-o muncă entuziastă ele vor fi 
nu numai îndeplinite, ci și depăși
te. Chezășie a acestui fapt este 
hotărîrea minerilor de la „Gh. Do- 
ja“, a metalurgiștilor de la Uzinele 
metalo-chimice din Zlatna, a har
nicilor ceferiști din cuprinsul raio
nului și a celorlalți muncitori, mai
ștri, tehnicieni și ingineri care 
n-au precupețit nimic pentru a da 
patriei cît mai multe produse peste 
plan și la un preț de cost cît mai

redus. Și victoriile de pînă acum 
le sînt îndemn spre fapte și mai 
îndrăznețe.

întîmpinarea cu rezultate cît mai 
mari a celui de-al III-lea Congres 
al partidului presupune însă o și 
mai mare valorificare a rezervelor 
interne, folosirea acestora în sco
pul sporirii producției și reducerii 
prețului de cost. Iată de ce sub 
conducerea organizațiilor de partid 
e nevoie să se studieze temeinic si
tuația fiecărui loc de muncă și în 
baza condițiilor existente, să se for
muleze angajamentele, nu la gene
ral ci concret pe fiecare indice în 
parte, în raport cu specificul de 
muncă. La întreprinderea minieră 
„Gh. Doja“, de pildă, baza între
cerii trebuie să o constituie reduce
rea consumului la lemnul de mină, 
energie electrică și combustibil, iar 
la Depoul C.F.R. Teiuș în centrul 
întrecerii trebuie să stea economi
sirea combustibilului convențional 
și mărirea capacității de transport 
de fiecare locomotivă prin sporirea 
tonajului remorcat. La fabrica 
„Ardeleana" din Alba-Iulia, în cen
trul atenției trebuie să fie reduce
rea consumurilor de piele, talpă, 
meșină și alte materiale și conti
nua îmbunătățire a organizării 
muncii spre a se asigura fabrica
rea de încălțăminte de cea mai 
bună calitate. Deci în fiecare în
treprindere obiectivele întrecerii să 
fie absolut concrete și mobilizatoa
re, îndepărtind cu hotărîre tendin
ța de a se lua angajamente sub 
posibilități.

In toată perioada desfășurării în
trecerii în cinstea Congresului parti
dului trebuie să se acorde cea 
mai mare atenție îndeplinirii an
gajamentelor luate. Sprijinite de 
organizațiile de partid, comitetele 
sindicale vor trebui să organizeze 
ținerea operativă a evidenței reali
zărilor, să facă o largă populari
zare a rezultatelor și a fruntașilor 
în muncă, să stimuleze puternic 
inițiativele venite din mase.

Mobilizați de organizațiile de 
partid, mereu hotărîți să dăm viață 
angajamentelor luate, să întîmpi- 
năm cel de-al II 1-lea Congres al 
P.M.R. cu noi victorii în lupta pen
tru construirea socialismului în pa
tria noastră !
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obținute la 
II, a scos 
față de pc- 
situația la

ANUL XL

...In întîmpinarea celei de-a > 
90-a aniversări a nașterii lui S 
V. I. Lenin, în sala mare de < 
lectură a bibliotecii raionale ? 
din oraș s-a deschis o expo- 1 
ziție dedicată vieții și acti- < 
vității marelui conducător. 2 

...Zilele trecute, în vederea ? 
introducerii iluminatului e- J 
lectric, comuna de munte < 
Intregalde a primit un grup < 
electrogen. Odată cu pune- ] 
rea în funcție a grupului, 1 
dispensarul medical comu
nal de aici va fi dotat cu un ' 
aparat Roentgen.

; ...Intre 14—17 aprilie, pe 
i ecranul cinematografului 
[ „Victoria" din oraș va rula 
j filmul romînesc „Telegrame" 
; iar la cinematograful „23 
( August" filmul franco-italian 

„Patru pași în nori".
( ...In seara zilei de 12 a-
S prilie a. c., în uralele entu- 
< ziaste ale țăranilor munci

tori, Ia Oarda de Jos s-a a-
> prins lumina electrică. O 
( contribuție de preț la mă» 
f reața realizare și-au adus-o 
) tov. Limbeanu loan, Hațe- 
s gan loan, Suciu Ioachim și 
( alții.

Cu toate forțele la arat și semănat

--------------- Raid anchetă-------- ---------
Sarcina de mare răspundere care se pune în aceste zile în fața oa

menilor muncii din agricultura ra ionului nostru este să-și îndrepte 
toate eforturile pentru desfășurarea în condițiuni optime a muncilor 
agricole de primăvară. Pentru a vedea felul cum se desfășoară ară
turile și însămînțările, ziarul „Steaua roșie" a inițiat un raid-anchetă.

Mai jos dăm cîteva din constată rile^făcu^.cu^j)rnejidj^^

Drapelul continuă să se afle la Mihalț

Colectiviștii

Au executat prima prașilă 
la sfecla de zahăr

Membrii gospodăriei colective din 
Teiuș, care în anul trecut au obți
nut la sfecla de zahăr o recoltă de 
peste 31.000 kg la hectar, sînt ho- 
tărîți ca în acest an să obțină și 
mai mult. In acest scop 
din vreme terenul pentru 
care l-au îngrășat și arat 
nă. In primăvară l-au 
curat de buruieni pînă 
semănatului, apoi cînd

Colectiviștii și întovă
rășită din satele comunei 
Mihalț continuă să se 
situeze în frunte la mun
cile agricole de primăva
ră. Folosind toate forțele 
ei au intensificat în ul
tima săptămînă și mai 
mult ritmul muncilor în 
cîmp. Ei au efectuat In 
această perioadă de timp 
lucrări de întreținere la 
culturile din toamnă pe o 
suprafață de 200 hectare, 
au pregătit terenul pen
tru însămînțările din ' e-

poca Il-a pe o suprafață 
de 500 ha și au îndeput 
însămînțarea porumbului 
pentru boabe și siloz.

Muncind cu mult avlnt 
în întrecere, colectiviștii 
șl întovărășiții din comu
na Mihalț continuă să 
aibă cele mai frumoase 
rezultate în muncile
gricole, iar drapelul de 
„fruntași în muncile a- 
gricole" să rămînă și pe 
mai departe în comuna 
Mihalț.

a-

ei au ales 
sfeclă' pe 
din. toam- 
întreținut 

la vremea 
____ ,.-r. timpul' a 

devenit optim pentru această lu
crare, ei au însămînțat cu atelajele 
proprii, — după ce mai întîi au îm
prăștiat pe teren îngrășăminte chi
mice, — sfecla de zahăr pe o su
prafață de 20,5 ha.

Insămînțată din vreme, sfecla a 
răsărit frumos și pentru a o men
ține cultura curată de buruieni și 
a păstra cit mai multă umezeală în 
sol, colectiviștii din Teiuș au și e- 
xecutat zilele acestea prima prășită 
la sfecla de zahăr.

încheierea cu succes a anului școlar
Analiza rezultatelor 

încheierea trimestrului 
in evidență faptul că, 
rioada trimestrului I, 
învățătură și munca educativă au 
înregistrat un progres însemnat, 
aceasta fiind o urmare a muncii 
depuse de cadrele didactice 'din 
școlile raionului nostru, care-și ri
dică necontenit -----
profesionale și 
îmbunătățindu-și ...........
stilul în munca la clasă și în acti
vitatea extrașcolară.

In mai mare măsură 
anii prccedenți, cadrele 
au primit o îndrumare calificată 
din partea conducerilor școlilor și a 
organelor secției de învățămînt, în 
special fiind îndrumate cadrele cu 
mai puțină experiență în munca 
didactică. Organizațiile U. T. M. 
și de pionieri din școli, îndrumate de 
către organizațiile de partid, au ac
ționat mai eficace în sprijinul șco
lilor pentru rezolvarea problemelor 
muncii educative și stimularea ele
vilor la învățătură. Acțiunea coor
donată a tuturor factorilor de răs
pundere pentru îmbunătățirea mun
cii în școlile de toate gradele din 
raion a condus la faptul pozitiv al 
creșterii simțitoare a procentului 
elevilor promovați atît față de tri
mestrul precedent cît și față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

La clasele I—IV, de pildă, pro
centul elevilor promovați s-a ridi
cat la 92 la sută, iar la clasele V- 
VII la 80 la sută. In proporție de 
85 la sută au promovat cu note 
bune și chiar foarte bune ' "
școlilor medii curs de zi, iar 
clasele VIII-XI curs seral procen
tul promovaților depășește 70 la 
sută. Situația de mai sus oglindeș
te în mod grăitor îmbunătățirea 
conținutului și calității învățămîn- 
tului la școlile de cultură genera
lă. îmbucurător este apoi faptul că 
s-au obținut rezultate îmbunătățite 
și la școlile profesionale și de me
serii, atît la obiectele de cultură 
generală cît și la disciplinele de 
cultură tehnică și la însușirea de
prinderilor practice a pregătirii de 
specialitate. Unele școli au reușit 
să lichideze rămlnerea în urmă de 
la sfirșitul trimestrului I și să se 
ridice la nivelul școlilor fruntașe. 
Astfel de exemple sînt Școala de 4 
ani nr. 1 Alba-Iulia, Școlile de 7 
ani Galda de Jos, Berghin, Cricău 
și altele.

Merită a fi subliniată străduința 
depusă de unele cadre didactice, 
cum este de exemplu, tov. Dobîrtă 
Maria, învățătoare la Obreja, care 
prirdr-o muncă susținută și de ca
litate a reușit să înlăture multe la
cune din pregătirea elevilor și să 
ridice cunoștințele acestora la ni
velul cerințelor programei. Rezul
tate frumoase la clasă pe acest tri
mestru au obținut ■ de asemenea

nivelul pregătirii 
politico-ideologic, 
în același timp

declt In 
didactice

elevii
la

preocupareaCondiții au dar lipsește
comună, care este și membru al 
întovărășirii din Totoi, despre fap
tul că pînă la 11 aprilie din cele 
15 hectare planificate, nu s-a în
sămînțat nici un ar cu sfeclă de 
zahăr? Care este preocuparea co
mitetului de conducere al întovără
șirii, în frunte cu tovarășul Musta
ță Pavel, pentru buna desfășurare 
a arăturilor și însămînțărilor, cînd 
în ziua de 8 aprilie nu se afla pe 
cîmp nici un atelaj la arat și se
mănat, cu toate că timpul era foar
te prielnic muncilor agricole? Tre
buie arătat că înseși membrii din 
conducerea întovărășirii nu consti
tuie un bun exemplu în această di
recție. Dacă la întovărășirea din

Dacă în raion, în multe comune 
ca Pețelca, Mihalț, Galda de 
Jos și altele, arăturile și însă
mînțările sînt mult avansate, si
tuația de pe teren arată însă că in 
satele raionului mai sînt încă nu
meroase unități agricole socialist- 
cooperatiste, unde muncile agricole 
sînt mult rămase în urmă. Așa, de 
exemplu, la întovărășirea agricolă 
din satul Totoi, afară de transpor
tul unei cantități de circa 300 tone 
gunoi de grajd, însămînțarea citor- 
va hectare de păioase de' primă
vară și grăparea unei suprafețe de 
20 hectare de grîu, se poate spune 
că nu s-au mai făcut alte lucrări 
in cîmp.

Ce spune tovarășul Hațegan Ion, 
președintele sfatului popular din

15 hectare planificate, nu s-a

(Continuare în pag. 3-a)

Ciortea Aurelia și Silaghi Magda
lena — Teiuș, Rusneac Moișe — 
Dumitra, Mo ga Elena — Tăuți, 
Goția Cornelia și Sîrbu Zita — 
Hăpria, Diaconii Ghcorghe, Zări 
Maria — Școala de 7 ani nr. 1 — 
Alba-Iulia și alții.

La clasele V—XI dintre cadrele 
didactice a căror activitate a fost 
verificată în trimestrul II șl care 
se pregătesc temeinic pentru fie
care lecție, asigurînd un bogat 
conținut științific, și 
clasă, amintim pe tov. 
rica, 
Mircea — 
— Galați, 
de 7 ani 
Vaier, Școala de 7 ani — Ighiu și 
alții.

îmbunătățirea Continuă a muncii 
în școlile raionului, realizată de 
la o perioadă la alta, denotă că 
au fost utilizate cu succes toate 
mijloacele materiale puse la inde- 
mîna școlilor prin grija partidului 
și guvernului nostru. Frecvența la 
cursuri a elevilor a fost menținută 
la un nivel ridicat, iar organiza
țiile de parlid și sfaturile popu
lare au veghiat, vegluază și spri
jină eforturile școlilor în generali
zarea invățămîntului de 7 ani, 
lămurind părinții de a-și trimite 
regulat cppiii la școală șl de a-i 
ajuta să termine 7 clase.

Măsurile luate de către școlile 
de 7 ani din Tăuți, Intregalde, 
Zla'.na, Teiuș, pentru crearea ce
lor mai bune condiții la internatele 
ce funcționează pe lingă aceste 
școli au contribuit la lărgirea ba
zei materiale de cuprindere în șco
lile de 7 ani a unui număr tot mai 
mare de absolvenți ai clasei a 
IV-a și la asigurarea pregătirii 
lecțiilor de către elevi în cadrul 
meditațiilor organizate și supra- 
veghiate de către profesori.

Comitetul de partid și Comitetul 
executiv al Sfatului popular al co
munei Feneș s-a preocupat din 
primele zile ale anului școlar de 
asigurarea prezenței la cursuri a 
fiecărui elev de la școlile de pe 
raza comunei și de organizarea 
unui internat pentru elevii ce locu
iesc la distanțe mai mari. Remar
cabilă este apoi acțiunea între
prinsă de cadrele didactice din co
munele Galda de Jos, Slntimbru, 
Ciugud, Mihalț,' Bărăbanț și altele, 
care avînd sprijinul direct al orga
nelor locale de partid, au reușit să 
școlarizeze în clasa V-a, în acest 
an, pe toți absolvenții din anul 
trecut ai clasei a TV-a. Du peste 
tot însă s-a făcut ta fel. Astfel 
fiind, școlilor din Berghin, Vințul 
de Jos, Benic și altora le revine ca 
sarcină de a pregăti de pe acum 
condiții mai bune pentru școlari
zarea elevilor de pe sate, prin or
ganizarea de gazde comune, in
ternate etc., care să funcționeze in 
anul viitor cel puțin în lunile de 

i iarnă.
Rezultatele frumoase cu care s-a 

încheiat trimestrul II în școlile 
noastre nu îngăduie să fie tolerate 

(Continuare în pag. 4-a)

educativ la 
Ranoea V it>- 

Școala medie Teiuș, Meteș 
Școala de 7 ani Feneș 
Crișan Lucian, Școala 
— Berghin, Paraschiv

-------------——■

terenului pentru însămînțări la

Unii întovărășiți
din Vințul de Jos și Cricău ® 
manifestă neglijență în tran- g 
sportul gunoiului de grajd (<< 
pe ogoare.

Că nu folosiți gunoiul, 
auzirăm despre voi;
hei, tovarăși! treaba asta 3» 
trebuie dată...£la gunoi 1



Curiozități
Un lac așezat deasupra 

unei mări
In timp ce se lucra 'a 

punerea în valoare a u- 
nor pămînturi înțelenite 
din Kazahstan, s-a făcut 
o descoperire senzaționa
lă. S-a constatat anume 
că lacul Kalmîk-kul din 
nordul regiunii Akmo
linsk este așezat deasu
pra unei mări subterane, 
care are o întindere mult 
mai mare decît lacul de 
la suprafață. Uriașul ba
zin subteran nu se află 
la o adîncime prea mare 
și totuși între el și lac se 
menține un perete des
părțitor, prin care acesta 
din urmă își trage apele 
ca printr-un burete.

Lift... în Roma antică
In timpul săpături

lor făcute pe locul

vechiului Coliseum, a 
fost descoperită o nișă 
în care, pare-se, a func
ționat în antichitate un 
lift uriaș, cu care gla
diatorii și animalele 
sălbatice erau urcați 
din subterane în a- 
renă. Sistemul de pîrghii 
era instalat în niște în
căperi săpate1 în pămînf. 
Din această construcție 
s-au păstrat doar nișa și 
contragreutățile — niște 
blocuri de piatră. Liftul 
era pus în mișcare de 60 
de oameni.

Vrabie cu două capete
ln apropiere de Gli- 

wice (Polonia) locuitorii 
unui mic sătuc au desco- 
peii‘. o vrabie cu dr'uă 
capete în perfectă staie 
de sănătate. Ea ciugulea 
cu ambele ciocuri cu o 
poftă la fel de mare.

De pretutindeni
Lungimea oțelului laminat în fiecare an de noul laminor al uzinei 

constructoare de mașini grele din Novokramatorsk (Ucraina) este e- 
gală cu de 5 ori diametrul pămîntului. Acesta e cel mai puternic la
minor din lume și poa'e lamina la cald blocuri de metal in greu
tate de 15 tone și jumătate.

La o fermă din comuna Suanhua, județul Lausi, provincia Cel
sian din R. P. Chineză a fost crescut un porc de 524 kg. Acest porc 
face parte din prima generație obținută de pe urma încrucișării ra
sei 'Yorkshire cu rasa băștinașă.

Unul din cele mai interesante hoteluri din lume se găsește în orașul 
Nyeri, din Africa. Acest hotel, situat în apropierea unei păduri, este 
instalat într-un... copac uriaș, pentru a feri călătorii de eventualele 
vizite neplăcute ale unor animale sălbatice.

In U.R.S.S. există un cor cunoscut sub numele de „Ansamblul 
centenarilor" format din 25 membrii. Cel mai tînăr corist numără... 
70 de primăveri, iar cel mai bătrîn și-a serbat recent cea de-a 111-a 
aniversare.

Conducătorii auto cărora le place să ia un păhărel vor primi de
sigur fără entuziasm, invenția unui inginer danez. Aparatul său reac
ționează atît de prompt, incit motorul se s'inge imediat cînd respi
rația șoferului duhnește a alcool.

Inginerul sovietic Boris Blinkov a conceput un motor cu combus
tie in'ernă de buzunar. El are 1,5 C.P. și cîntărește doar 390 gr. Trei 
asemenea motoare pot încăpea într-un buzunar de pardesiu.

Indonezia: Dans țără
nesc din lava de vest de
numit și dansul hranei și 
îmbrăcămintei.

Grădinarul electronic
Imaginați-vă că vă aflați într-un 

laborator. Lumina e stinsă. Pe în
tuneric, moțăie parcă o plantă. 
Trece un timp. Schimbul de sub
stanțe dintre frunzele ei și mediul 
înconjurător se intensifică: în ju
rul plantei umiditatea aerului creș
te. E momentul cînd planta noas
tră are mare nevoie de lumină. Fap
tul acesta îl „află" un ,.grădinar" in
genios: niște aparate electronice 
din apropiere, care reacționează la 
creșterea umidității aerului din la
borator și — cu ajutorul unor re
lee speciale — aprind Jumina. Du
pă 14 ore, schimburile dintre plan
tă și mediul înconjurător se reduc 
brush. De data aceasta, dispoziti
vul stinge cu aceeași promptitu
dine — lumina. Astfel, planta își 
„reglează" singură condițiile creș
terii.

Cu ajutorul acestei interesante 
experiențe realizate de cercetătorul 
V. G. Xarmanov din Leningrad, se 
vor putea afla multe lucruri noi 
despre viața plantelor și, în special, 
despre posibilitățile de dirijare a 
creșterii lor.

A sosit p>

O IFILO
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S f a t u r i
— Pentru a bate mai repede al

bușurile de ouă este suficient a se 
adăuga cîteva picături de lămîie în 
timpul operației.

practice
•— Friptura pusă la cuptor nu se 

arde niciodată dacă alături de tava 
cu friptură se pune .un vas cu apă.

— Albușul de ou amestecat ca 
făină dă o pastă foarte bună pen
tru lipit porțelanul.

— Vasele în care se fierbe zilnic 
apa, capătă o crustă înăuntru. Se 
îndepărtează crusta, punînd să fiar
bă în acel vas I kg de coji de car
tofi. Se clătește apoi de mai multe 
ori cu apă.

— Cînd o țesătură de lînă sat 
de bumbac s-a pîrlit cu fierul de 
călcat, se storc cîteva picături 
dintr-o ceapă pe locul pîrlit și apoi 
se clătește țesătura cu apă rece.

— Scîrțîitul ușilor se înlătură pe 
lungă durată, punînd între bala
male un vîrf de creion. Ușa lăsată 
la loc va strivi bucățica de grafit, 
prefăcînd-o în praf. Unsoarea din 
grafit va ține un timp mai îndelun
gat.

unei balene este 
un om?
secară de

14 milioane

de

în

unt pe an? Acest 
realiza dacă vom 

siloz în hrana va-

Stiati că... f >
...rădăcinile lucernei sînt la fel 

de lungi ca ale plopului și mai 
lungi decît ale bradului? (15 mj.

...în fiecare zi, metroul din 
Moscova transportă aproximativ 
3 milioane de călători?

...dintre mamifere, antilopa este 
cea mai iute? Ea parcurge pînă 
la 27 m pe secundă, ceea ce co
respunde unei viteze de aproape 
100 km pe oră.

...aripile unei muște în zbor fac 
330 de mișcări pe secundă?

...că inima 
mult mai mare decît

...un singur fir de 
toamnă are aproape 
fire mici de rădăcină și 15 mi
liarde perișori de absorbție cu o 
lungime totală de 10.000 km?

...un singur fir de porumb ab
soarbe din pămînt în timpul verii 
200 1. apă și că un hectar de o- 
văz „suge" 2.300.000 litri 
apă?

...dacă fiecare vacă ar da 
zilele perioadei de lactație numai 
cu un litru de lapte mai mult, în 
întreaga țară s-ar obține un spor 
de 440.000.000 litri de lapte sau 
17.600.000 kg 
lucru se poate 
folosi porumb 
cilor de lapte.

...„urechile" 
auzului ei, se 
din față?

...inima omului bate într-o zi 
(24 ore) de 86.400 ori și într-un 
an de 30.000.000 ori, că ea pom
pează în corp 6 1. de sînge pe mi
nut, ceea ce înseamnă că într-o 
zi împinge aproape un vagon cis
ternă de sînge — iar 
de 80 ani aproape 30.000 vagoa- 

■ ne: ?
...un kilogram de uraniu poate 

înlocui 2.500.000 kg de cărbune 
și că un automobil „Pobeda" ar 
avea nevoie de circa 6 gr. com
bustibil atomic pentru a străbafe 
100.000 km, adică pentru a face 
de două ori și jumătate înconju
rul pămîntului?

lăcustei, organul î 
află în picioarele )

într-o viață

■ ■ Ai? ■■ ■ *'U A IU TO R U L ST INT E1.7 ... » . -
„Furnicile rod osul“

La propunerea muncitorilor și 
tehnicienilor din industria construc
toare de mașini a R. P. Chineze, o 
instalație greoaie și complicată, ne
cesară pentru prelucrarea pieselor 
mari, a fost înlocuită cu mai multe 
strunguri mici, care efectuează a- 
celeași operații. Această metodă a 
fost denumită „Furnicile rod osul", 
deoarece micile strunguri fixate de 
jur-împrejurul piesei mari sugerea
ză munca harnicelor insecte.

Metoda, folosită pentru prima 
dată în uzina constructoare de ma
șini din Dunbei, s-a răspîndit în 
întreaga Chină. Cu ajutorul ei a 
fost fabricat primul mare agregat 
de îngrășăminte chimice din R.'P. 
Chineză — un compresor pentru a- 
mestecai de azot și hidrogen — a 
cărui greutate totală este de 182 
de tone.

Motoare liliputane
Tehnicienii unei uzine din Har

kov au pus la punct tipul unui mo
tor minuscul. Atît de mic este a- 
cest motor, îneît cinci din ele pot 
fi foarte bine ținute în palma li
nei mîini. Cîniărind numai 140 de 

D E — A L E CIRCULAȚIEI

Deși-i murdar costumul tău festiv, Cînd pe trotuar se-ntrec
e de spălat... șoferul respectiv. căzătura e pe... bec.

grame, un astfel de motor este ca
pabil totuși să ridice o greutate de 
5 kilograme. O forță, deci, destul 
de însemnată, care poale fi folosi
tă cu multă ușurință în numeroase 
sectoare ale tehnicii moderne, în 
medicină, în laboratoare de cerce
tări etc. Nu mai vorbim de jucă
riile pentru copii, care pot fi ac
ționate în fel și chip cu ajutorul u- 
nor astfel de motorașe.

Va putea zbura omul 
prin propriile lui forțe ?
Mergînd pe linia acționării muș

chiului artificial prin curenți por
nind din centrul de Comandă co
respunzător din creier, unii savanți 
sovietici se gîndesc la posibilitatea 
de a înzestra omul cu „membre 
adiționale". Ei s'udiază astfel me
toda care ar putea permite să î se 
adapteze omului aripi artificiale ac
ționate de propria lui forță. Singu
ra mare dificultate care apare deo
camdată în calea acestui extraordi
nar proiect este educarea creierului 
în vederea comandării mișcărilor 
unor membre suplimentare, într-o 
situație nouă pentru el: aceea a 
zborului cu aripi.

♦♦♦♦♦♦

Soarele...
Oamenii de știință armeni au 

reușit, să folosească energia raze
lor solare la obținerea materiei pri
me necesare pentru producția fi
brei de kapron. In Armenia a fost 
realizată o helio-instalație specială 
— o oglindă plană care se rotește

„Podețul
Povestea, se spune, ar fi cam 

veche. De mult de tot, într-o dimi
neață de mărțișor, pe aripi de vînt, 
pe valuri de apă, sau pe cine știe 
ce, a fost adusă aici în satul de pe 
Tîrnave o veste. Ci-că, nu va trece 
multă apă pe Tîrnavă și oamenii 
Obrejii și Cisteiului se vor uni. Un 
poduleț îi va face să meargă sau 
să vină cînd vor unul la altul, îi 
va face, după ani nenumărați, și 
mai buni prieteni.

S-a răspîndit vestea cu iuțeala 
de gînd în amîndouă satele. Oame
nii așteptau ba o zi ba alta, se 
sculau cu noaptea-n cap, doar-doar 
le va fi dat să vadă minunea. Dar, 
anii au trecut rînd pe rînd. Tîrna- 
va își continua același drum, sfi- 
dînd uneori prin furie povestea po
dului. Apoi, cn timpul aproape că 

șî kapronul
după soare. Captînd razele, oglin
da le îndreaptă spre un aparat care 
amplifică energia solară și o tri
mite spre un reactor chimic unde 
are loc sinteza materiei prime pen
tru obținerea fibrei kapron.

nevăzut"
nici nu se mai vorbea despre po
vestea acestuia. Rar de tot, atunci 
cînd, voind să-și adoarmă copiii, 
tații sau mamele începeau vreo po
veste, aminteau și de ea. Aminteau 
cum ei, oameni mai bătrîni, nu vor 
mai ajunge să-și vadă visul împli
nit, dar să țină minte, ei copiii, fi
rul povestirii ca peste ani cu sigu
ranță „podețul nevăzut" va lăsa pe 
obrejeni și pe cisteieni să-și dea 
mîna acolo sus, deasupra Tîrnavei.

Și, într-adevăr, visul părinților 
avea să se înplinească nu după 
multă vreme. Atunci cînd oamenii 
și uitaseră, se infiripă aci la mal 
de Tîrnavă zgomot și gălăgie. ' Și 
s-a spus oamenilor, de către con
ducătorii sfatului din Mihalț să nu 
se sperie. A început bătălia pentru 
podeț. Urale, sute de urale. Cînd ’ fu 
împlîntat primul stîlp în mijlocul 
Tîrnavei, se ciocniră pahare cu 
vin. Dar, minunea n-a ținut decît 
foarte puțin. Atît cît ține un foc de 
paie. Pe urmă, peste Tîrnavă iar 
s-a așternut aceeași liniște.

Se spunea atunci că podețul ne
văzut se va ridica peste noapte, așa 
ca nimeni să nu știe care e mira
colul construirii lui. S-ar putea în- 
tîmpla și asta — își spuneau oa
menii. Numai că au: trecut luni, au 
trecut ani și nimic nou la Tîrnavă. 
Unii oameni se mai gîndesci și la 
fondurile irosite. Păcat de bani. 
Alții mai cu inimă credulă așteap
tă, tot așteaptă, poate sfatul popu
lar al comunei Mihalț le va da un 
răspuns, care bine-ar fi dacă s-ar 
numi podeț... văzut.

Și-am încălecat pe o șea și v-am 
spus povestea așa cum este și cuta 
o știu și tovarășii de la sfat.



, forțele la arat și semănat
Condiții au dar lipsește preocuparea

Amintiri despre Lenin

Darul feroviarilor din Celeabinsk
(Urmare din pag. l-a)

Tot oi sînt încă sute de hectare ne
arate, apoi nu ou mult mai bună 
este în această direcție situația și 
la întovărășirea din Sîntimbru, un
de de asemenea nu se folosește nici 
20 la sută din timpul bun de lucru 
șl din atelaje, la arat și semănat.

Să se muncească cu răspundere

Insămînțarea culturilor din epo
ca I-a este mult rămasă în urmă 
și la întovărășirile agricole din sa
tele comunei Bărăbanț. Și dacă la 
13 aprilie întovărășirea agricolă 
din. Bărăbanț nu avea înșămînțate 
miturile din prima epocă decît în 
proporție de 60 la sută, iar la în
tovărășirea din Micești cea mai 
mare parte din terenul pentru po
rumb nu a fost arat, aceasta se da- 
torește în mare parte și faptului

Unul care nu face cinste stațiunii

Hărnicia cu care muncește cea 
mai mare parte a mecanizatorilor 
■de la S.M.T. Alba-Iulia este bine 
cunoscută. Tractoriști ca Miclăuș 
Viorel, Tomotaș Gheorghe, Cîm- 
pean Ion și alții, din brigada a 
3-a, au realizat planul pe cairgși- 
nie în proporție de 100-176 la sută 
Șl sini fruntași pe stațiune. Dar în 
timp ce marea majoritate a îneca- 
râzătorilor din stațiune se strădu
iesc să facă lucrări de calitate și 
să-și aducă o contribuție cit mai 
mare la obținerea de recolte bo
gate, se mai găsesc unii (ce e 
drept puțini la număr) care nu 
fac cinste stațiunii și tovarășilor 
lor de muncă. Așa este, bunăoară,

----------- CONCLUZII ----------
j Din constatările făcute cu prilejul raidului rezultă că acolo unde 
) există preocupare sînt și rezultate bune. Nu la fel este situația ’ în 
j multe comune ca Oarda de Jos, Ighiu, Benic, Sîntimbru, Bărăbanț 
S și altele, unde mai sînt și ■ acum culturi din epoca I-a ca sfecla de 
5 zahăr, floarea-soarelui, borceag etc. neînsămînțate, culturi de toamnă 
( neîntreținute etc. De asemenea, în comunele rămase în urmă arătu-
> rile pentru însămînțările din epoca II-a nu s-au executat decît în pro- 
j porție de 30-60 la sută.
> Este bine cunoscut faptul din experiență, că atunci cînd lucrările 
J agricole sînt executate la timpul optim și în cele mai bune condi-

țiuni agrotehnice și producțiile la hectar sînt totdeauna mai mari.
> De aceea, organele de partid, comitetele executive ale sfaturilor 
( populare de la comune, au datoria să îndrume gospodăriile colective 
( și întovărășirile agricole să folosească fiecare oră și zi bună de lu-

!. cru la lucrările în cîmp, intensificînd la maximum ritmul arăturilor 
și însămînțărilor deoarece numai așa se poate asigura o recoltă spo
rită la hectar.

Conferința> raională a femeilor
Reprezentînd miile de femej din 

•industrie, din gospodăriile de stat 
și colective, întovărășiri, din co
merț și cooperație, intelectuale și 
casnice, un număr de 240 delegate 
din raionul nostru au participat vi
neri, 8 aprilie a.c., la lucrările con
ferinței raionale a femeilor. Au mai 
luat parte tov. Matei Cornelia din 
partea Comitetului Național al fe
meilor, tov. Mărginean loan, se
cretar al Comitetului raional a! 
P.M.R., tov. Sîntimbreanu Corne
lia din partea Comitetului regional 
al femeilor, secretari ai comitetelor 
comunale de partid, invitați.

Darea de seamă prezentată con
ferinței de .către tov. Sandu Lucre
tia, prședinta Comitetului raional al 
femeilor, precum și discuțiile pur
tate pe marginea acesteia de către 
delegate și invitați, au reliefat rolul 
oreator al femeilor noastre în ope
ra de construire a socialismului. 
S-a desprins astfel contribuția sub
stanțială a muncitoarelor de la 

’U.M.C. Zlatna la îndeplinirea pla
nului global pe 1959 cu 21 zile îna
inte de termen, contribuția lor ia 
realizarea celor 410.000 lei econo
mii și la muncile de folos obștesc 
prin prestarea a peste 1.200’ ore 
muncă voluntară.

Bine s-a muncit și la întreprin
derea „Ardeleana" din Alba-Iulia, 
unde depășirea sarcinilor de plan 
a stat în centrul preocupărilor mun
citoarelor, raportîndu-se conferinței 
.aportul adus de femei la realizarea

'Acestei rămîneri în urmă la întreți
nerea culturilor de toamnă, arături 
și însămînțări, trebuie să i se pună 
capăt cit mai grabnic căci aceste 
întovărășiri au toate posibilitățile și 
forțele de muncă necesare pentru 
a efectua în condiții optime mun
cile agricole de primăvară.

că lucrările de tarlalizare nu au 
fost definitivate încă în această co
mună. Datorită faptului că comite
tul executiv al sfatului popular din 
comună și conducerile întovărășiri
lor agricole întîrzie nepermis deli
mitarea perimetrelor între întovă
rășiri, fac să se întîrzie repartiza
rea terenului pentru lucrări, ceea 
ce duce implicit la întîrzierea însă- 
mînțărilor.

tractoristul Morarii Izidor, care 
pe lingă faptul că are o compor
tare necuviincioasă față de cei cu 
care vine în contact în munca 
sa, este nedisciplinat, absentează 
în nenumărate rînduri de la muncă, 
din care cauză nu a realizat pînă 
în prezent decît 23 la sută din pla
nul pe campanie. Se pune întreba
rea dece conducerea stațiunii, tole
rează asemenea lipsuri? Nu crede 
că un astfel de stil de muncă lip
sit de răspundere este o frînă în 
buna desfășurare a muncilor pe 
ogoare? Socotim că este timpul să 
se treacă la măsuri, corespunză
toare pentru a se curma asemenea 
situații.

planului de producție globală și 
marfă în procent de 101,68 la sută, 
producția pe sortimente 101,48 la 
sută.

Realizări însemnate în muncă au 
obținut și femeile din secțiile sîrmă 
și tipografie ale întreprinderii „Ho- 
ria" din Alba Iulia, muncitoarele 
de la „Vinalcool", din comerț și 
cooperație, Oficiul P.T.T.R., precum 
și din alte întreprinderi și instituții 
din raionul nostru.

Darea de seamă s-a ocupat pe 
larg și de munca femeilor de pe 
ogoare, de străduința acestora de
pusă în transformarea socialistă a 
agriculturii, în sporirea producției 
la hectar.

S-a arătat astfel că comitetul co
munal al femeilor din Mihalț, spri
jinit de comitetul comunal de partid 
a muncit cu bune rezultate pentru 
înfrumusețarea gospodăriei colec
tive de aici și că printre primele 
care s-au înscris în gospodărie au 
fost Breazu Viorica, Opruța Paras- 
chiva, Cosma Silvia, Popa Fivpo- 
nia și altele. Ca bune exemple în 
muncă au fost date apoi colectivis
tele din Obreja, deținătoare a peste 
150 zile muncă fiecare.

Nu mai puține rezultate au fost 
obținute și de colectivistele din Mi
cești, Benic, Țelna, Bucerdea, Ber- 
ghin, Cetea, Căpud și Oiejdea.

In continuarea lucrărilor confe
rinței un număr mare de delegate, 
printre care Mailat Maria, Pîcu 
Maria, Farcaș Lucia, Crișan Ana, 
Rusii Elena și altele, luînd cuvîntul

„Transportul feroviar atîrnă de un 
fir de păr, — a spus V. I. Lenin 
în februarie 1920. Dacă trenurile se 
vor opri — aceasta înseamnă 
moartea centrelor proletare. Mase
le muncitoare trebuie să depună e- 
forturi eroice pentru a sprijini 
transportul și a ușura lupta împo
triva foamei și frigului".

Răspunzînd la această chemare, 
feroviarii din Celeabinsk au repa
rat o uriașă locomotivă de tipul de- 
capoadelor americane, care fusese 
aproape total distrusă. Lupta în- 
dîrjită a feroviarilor s-a prelungit 
cîteva luni. Dacă nu ajungeau pie
se, ele erau luate din „cimitirul de 
locomotive", dacă nu se găseau 
scule — ele erau confecționate pe 
loc. Așa a luat naștere o locomoti
vă de fapt nouă. I s-a dat numele 
„Comunardul roșu".

Se apropia cea de-a 50-a aniver
sare a nașterii lui Lenin.

— Să-i trimitem în dar lui Le
nin locomotiva reînviată — au ho- 
tărît feroviarii din Celeabinsk la o 
adunare a lor.

Locomotivei i se adăugă încă un 
dar, de astă dată adresat moscovi- 
ților — un tren cu cereale.

— ...Greu mai circulau trenurile 
în vremea aceea, — își amintește 
Serghei Vladimirovici Muranov, 
membru al delegației care a însoțit 
trenul. Stațiile de cale ferată erau 
tixite de tot felul de eșaloane. Nu 
ajungea combustibilul. Prin 
membrii delegației spuneau însă fe
roviarilor că ei transporță un dar 
pentru Lenin și locuitorii Mosco
vei, și atunci aceștia depuneau e- 
forturi să expedieze cît mai repede 
trenul, complectînd din rezervele 
lor modeste combustibilul necesar 
trenului. , ( .,

In ziua de 7 mai trenul a sosit 
la Moscova. La gara Kazan el a 
fost întîmpinat în mod festiv. _ A 
doua zi delegația a fost invitată la 
Kremlin. v

Vladimir Ilici i-a întîmpinat cu 
căldură pe delegați, le-a mulțumit 
pentru prețiosul lor dar. Apoi se 
informă: , , „ ,

— Cîte zile ați făcut pi.na la 
Moscova.

— Patru.
— Numai patru zile? — se în

vioră Lenin și apoi adresîndu-sc 
lui Bonci-Bruevici, îi spuse:

— Ai auzit, Vladimir Dmitrie- 
vici?! Un tren poate să facă din 
Ural pînă la Moscova numai patru 
zile. Or, tovarășii de la comisaria
tul poporului pentru transporturi 
m-au informat că sînt necesare 
10—11 zile. Notează-ți neapărat: 
Colegiul comisariatului poporului 
să discute problema accelerării cir
culației trenurilor care transportă 
cereale.

au dezbătut probleme importante 
privitoare la activitatea femeilor, 
împărtășind experiența lor în mun
că și făcînd o serie de propuneri 
juste pentru îmbunătățirea muncii 
pe viitor.

S-a arătat astfel de către dele
gate că la Zlatna munca de con
tractări a fost sprijinită de femei, 
depășindu-se astfel, angajamentele 
luate. La Teiuș un număr de 72 fe
mei s-au calificat la cursul de croi 
inițiat în comună, la Stația G.F.R. 
Coșlariu funcționează casa mamei 
și copilului îngrijită de femei, la 
Inuri femeile au prestat 800 ore 
muncă voluntară la repararea dru
murilor și construirea saivanelor.

Au luat apoi cuvîntul tovarășa 
Matei Cornelia din partea Comite
tului Național al femeilor, tov. 
Mărginean loan, secretar al Comi
tetului raional al P.M.R. și tova
rășa Sîntimbrean Cornelia din par
tea Comitetului regional al femei
lor.

In cuvîntul său tov. Mărginean 
Ioan a relevat contribuția adusă de 
femei la sporirea producției indus
triale și agricole, în realizarea u- 
nui volum sporit de economii, con
sidered totodată că munca femei
lor din raionul nostru, sub îndru
marea comitetelor de partid, va fi 
și pe viitor încununată de succese.

Conferința a ales apoi noul co
mitet raional al femeilor. Ca pre
ședintă a fost realeasa tov. Sandu 
Lucreția.

.Lenin a ascultat cu atenție re
latările delegaților despre aventu
rile drumului. Apoi, după ce a mul
țumit din nou pentru daruri, s a 
scuzat că nu poate continua con
vorbirea: trebuie să plece urgent 
la un miting.

La plecare Vladimir Ilici l-a ru
gat pe Bonci-Bruevici să se îngri
jească de delegația din Ural. Cînd 
au plecat aceștia au primit daruri 
și o scrisoare din partea lui V. D. 
Bonci-Bruevici către feroviarii din 
Celeabinsk:

„Prin prezenta se atestă că tre
nul cu cereale și uriașa locomoti
vă „Comunardul roșu" a ajuns cu 
bine și la timp la Moscova. Căl
duroasele mulțumiri pe care V. I. 
Lenin ie-a adresat prin dv. tuturor 
tovarășilor din Siberia care au a- 
dus atît de repede în Rusia flă- 
mîndă minunata pîine siberiana și 
într-o cantitate atît de mare do
vedește în ce măsură conducătorul 
revoluției ruse și împreună cu el 
toți tovarășii apreciază fapta dv. 
cu adevărat proletară".

★
De atunci au trecut 40 de ani. 

Legendara locomotivă „Comunar
dul roșu" a parcurs zeci de mii de 
kilometri. Nu de mult ea a fost 
predată spre păstrare depoului de 
locomotive din Celeabinsk-. (Ager- 
pres).

La fabrica „Ardeleana" din Alba-Iulia, printre măsurile luate pen
tru creșterea productivității muncii este și instalarea benzii rulante 
la secția richtuit. In curînd, o asemenea bandă va fi instalată și la 
secția finiș.

•KOt-

Din economii — peste 500 perechi 
încălțăminte

In întîmpinarea zilei de 1 Mai 
— marea sărbătoare internațională 
a oamenilor muncii de pretutindeni, 
colectivul de muncă de la fabrica 
„Ardeleana" din Alba-Iulia desfă
șoară întrecerea socialistă, pentru 
îndeplinirea angajamentelor, cu o 
însuflețire deosebită.

Punînd în centrul întrecerii so
cialiste problema reducerii conti
nue a consumurilor specifice, co

Cu cîteva săptămîni în urmă, 
Sfatul popular Ighiu a pornit ini
țiativa „pentru cea mai bine gos
podărită comună". Inițiativa a fost 
îmbrățișată cu căldură și de locui
torii Vințului. Și cu tot timpul 
scurt se poate spune că aici s-au 
înfăptuit lucruri frumoase. Au fost

Secție de tîmplărie la comandă
Colectivul. de muncă de la coo

perativa meșteșugărească „Mure
șul" din Alba-Iulia acordă o aten
ție deosebită continuei îmbunătă
țiri a deservirii populației. Odată 
cu îmbunătățirea organizării mun
cii și reutilării unor secții, un loc 
important în activitatea conducerii 
cooperativei îl ocupă deschiderea 
de noi secții productive.

Vești de la corespondenți
Au realizat însemnate economii

Răspunzînd cu însuflețire che
mării organizațiilor din care fac 
parte, utemiștii și pionierii din co
muna Intregalde au executat 900 
ere muncă voluntară la scoaterea 
și împachetarea a 287.600 puieți, 
realizînd o economie de 2.558 lei. 
De asemenea, in munca de împă
duriri ei au economisit 5.332 lei 
prin plantarea ' a 60.100 puieți de 
pin negru în 3.621 ore muncă vo
luntară.

La obținerea acestor frumoase 
economii au muncit du mult spor 
pionierii Pădurean Aurel, Florea 
Lucreția, Sularea Silviu, utemiștii 
Florea Aurel, Hațegan Mihai, Tec- 
sa Mihail, Florea Antonie si alții.

ENE MOCAN IF

Pentru ca satul să fie mai frumos
Aducîndu-și contribuția la înfru

musețarea satului Micești, utemiștii 
Ciugudean Gh., Ștefănescu Maria, 
lovan Elena și Aldea Ion au cură
țit o porțiune de teren la Iodul nu
mit „Zăvoi" și au amenajat aici o 
zonă verde.

ȘTEFĂNESCU ION

Cu echipa de teatru în deplasare
După ce au prezentat în fața ță

ranilor muncitori din satul lor pie
sa de teatru „îndoiala", artiștii a- 
matoii din Drîmbar au prezentat 
această piesă și pe scena căminu
lui cultural din Șeușa. Și, ca și pe 
scena proprie, Josan Ana, Petraș- 
cu Ion, Mărginean Maria și cei
lalți tineri artiști amatori au do
vedit mult talent în interpretarea 
rolurilor.

D. C.

lectivul secției de croi a realizat în 
cursul lunii martie economii de 
peste 6.800 dm.p. piele, din care se 
pot confecționa peste 500 perechi 
încălțăminte pentru femei. Cele mai 
bune rezultate au fost înregistrate 
de comunista Ana Moldovan, care 
a redus consumul specific cu 1.694 
dm.p. piele și de Angelescu Marin, 
care a economisit 1.644 dm.p. piele.

plantați pe ambele margini ale 
drumului, spre gară, cireși, s-ait 
confecționat apărători, s-au spoit. 
De asemenea au fost scrise lo
zinci, s-au spoit în cea mai mare 
parte gardurile, iar parcul a fost 
aproape în întregime amenajat. Un 
început buni.
----------------------

Astfel, luptînd pentru traducerea 
în viață-a angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 1 Mai, cu doua zile 
în urmă- în cadrul cooperativei a 
fost înființată și utilată o nouă 
secție de tîmplărie. Noua secție 
este destinată a executa la coman
dă diferite tipuri de mobilă nece
sară populației.



Un obiectiv de seamă al slujitorilor școlii-încheierea cu succes a anului școlar
(Urmare din pag. l-a)

in cursul trimestrului III manifes
tarea în continuare a unor lipsuri 
și deficiențe care au adus prejudi
cii muncii instructiv- educative și 
au împiedicat ca în toate școlile 
din raion calitatea învățământului 
să fie ridicată la nivelul posibili
tăților. Ne referim ta faptul că li
nele lecții nu slut temeinic pregă
tite și nu se asigură conținutul 
științific și educativ în raport cu 
cerințele educației comuniste. In 
unele cazuri s-a constatat că se 
fac greșeli în predarea unor cu
noștințe, rămîn necorectate unele 
răspunsuri confuze sau imprecise 
ale elevilor. Nu se corectează și 
controlează cu toată răspunderea 
temele lucrate acasă. Unele lecții 
nu satisfac cerințele legăturii or
ganice dintre teorie și practica 
construcției socialiste, iar activi
tatea independentă a elevilor nu 
este îtidruma‘ă în mod susținut. Și 
la unele cadre didactide din Mi
halț, Feneș, Berghin, Teiuș și din 
alte școli lipsuri ca cele arătate 
mai sus se fac destul de des sim
țite. Apoi în predarea cunoștințe
lor industriale și agricole, a lucră
rilor practice de atelier și pe lotu
rile școlare, ații la școlile din. oraș 
ca și la cele din sate mai sînt în
că 'deficiențe. Urni profesori și 
maiștri s-au orientat greșit în pla
nificarea activității la aceste dis
cipline, ajungind chiar să nesoco
tească prevederile programei de 
ludrări practice.

Lipsurile constatate în munca 
colectivelor din linele școli se da- 
toresc în primul rînd directorilor, 
și în special a celor de la unită
țile de 4 ani. Sînt directori de șco
li de 4 ani, care îndeplinesc su
perficial sarcinile ce le revin, nu

- SPOIT -

Unirea— U. M. Cugir 1-1
ln ziua de duminică, 10 aprilie, 

a avut loc pe stadionul sportiv 
„Unirea" din Alba-Iulia un intere
sant cuplaj, cuprinzînd întîlnirile 
de fotbal din cadrul campionatului 
regional între echipele Unirea Ai- 
ba-Iulia și U. M. Cugir și echipele 
Locomotiva Alba-Iulia și Sebeșul 
Sebeș.

In prima întîlnire, între Unirea 
și U. M. Cugir, s-a practicat un 
joc confuz și fără orizont.

Atît jucătorii echipei LInirea cît 
și cei ai echipei U. M. Cugir, în 
special liniile de atac, s-au com
portat sub toate așteptările.

Meciul s-a terminat la egalitate, 
rezultatul fiind de 1-1 (1-1). Go
lurile au fost marcate în prima re
priză de Munteanu pentru gazde și 
de Tîrnoveanti, din 11 m., pentru 
oaspeți.

S-au remarcat numai apărătorii 
ambelor echipe.

Locomotiva — 
Sebeșul Sebeș 0—2

ln cea de a doua întîlnire gaz
dele, echipa Locomotiva din Alba- 
Iulia, pun de la început stăpînire 
pe joc și presează cu insistentă, 
dar oaspeții, echipa Sebeșul din 
Sebeș, fiind avantajați de fizic, 
practică un joc bazat mai mult pe 
forță decît pe tehnică, fapt care a 
prilejuit comiterea a numeroa.se 
faulturi, în special de către jucă
torii din Sebeș. Prima repriză ș-a 
terminat cu un scor alb, 0-0. In 
cea de a doua repriză, după ce 
Cuteanu de la oaspeți reușește să 
înscrie primul gol, preluînd cri un 
șut fulgerător o minge din volei, 
echipa Sebeșul se retrage în apă
rare și fiind mulțumită de rezultat, 
caută să tragă de timp trimițînd, 
de nenumărate ori, mingea în afara 
terenului de joc.

Ritmul jocului slăbește și se mai 
organizează doar atacuri sporadice 
fie la o poartă, fie la cealaltă. In
tr-tina din aceste acțiuni, Cuteanu 
scapă de apărarea gazdelor si reu
șește să ridice scorul la 2-0, re
zultat cri care s-a încheiat partida.

Rezultatul nedreptățește pe gaz
de, care au prestat rin joc frumos, 
sportiv, cu acțiuni și combinații 
clare. Dacă acțiunile liniei de atac 
ale ceferiștilor n-au putut fi fructifi
cate, aceasta se datorește în primul 
rînd jocului în forță prestat de oas
peți.

Demn de remarcat este faptul că 

dovedesc spirit de inițiativă, stau 
pasivi față de necesitatea rezolvă
rii multor sarcini de . ordin admi- 
nistrativ-gospodăresc, nu răspund 
la timp și nu îndeplinesc cu promp
titudine dispozițiile de muncă pri
mite. Grija față de avutul obștesc 
lasă de dorit la unele școli, cazuri 
întilnite la Straja, Ălmaș-Joseni, 
Pirita, Valea Dosului, Vinț Vale etc.

In ceeace privește munca educa
tivă, se constată că nu în suficien
tă măsură se pune accent pe sta
bilirea unei tematici în raport cu 
lipsurile elevilor manifestate în 
școală. Este necesar ca directorii 
școlilor, diriginții și toate cadrele 
didactice să se preocupe în mai 
mare măsură de realizarea unei 
munci educative eficace, care să 
nu permită manifestări negative șl 
dăunătoare în comportarea elevi
lor, cum s-a întîmplat Ia Școala 
medie nr. 2 Alba-Iulia și Școala 
medie Zlaina. Printr-o strînsă le
gătură cu părinții, printr-o judi
cioasă organizare a activității ex- 
irașczlare și o supraveghere aten
tă a comportării elevilor în timpul 
lor liber se poate ajunge la lichi
darea în întregime a fenomenelor 
negative ce și-au făcut loc în 
cursul trimestrului II în activitatea 
educativă de la unele școli.

Ne găsim în fața unei etape ho- 
tărltoare pentru încheierea cu suc
ces a anului școlar: perioada ulti
mului trimestru, care cuprinde și 
etapa recapitulării finale a mate
riei. Be felul cum conducerile șco
lilor și cadrele didactice vor orga
niza toate acțiunile din lunile ur
mătoare depind roadele ce vor fi 
culese. Munca colectivelor școlare 
a fost orientată în direcția obține
rii celor mai bune rezultate prin
----------------- ♦♦♦♦♦«►-----------------  

arbitrajul lui Morarti (Sebeș) în 
prima întîlnire și a lui Marta (De
va) în cea de a doua întîlnire au 
1: st c.er'ct . fa; t care a determinat 
publicul spectator să aprobe și să 
aplaude deciziile luate.

Rapid Deva - C. F. R. Teiuș 3-3
La această întîlnire s-au marcat 

multe goluri, însă partida nu s a 
ridicat la nivelul cerințelor. Multe 
acțiuni au fost confuze.

Deși ceferiștii din Teiuș au con
dus pînă în ultimele minute, totuși 
jocul a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate, 3-3.

Etapa viitoare
Șurianul Petrești — Sebeșul 

Sebeș; C.F.R. Teiuș — Locomotiva

„OMUL ZĂPEZILOR" 
DIN POOL-UL ATOMIC
Ziaristul englez Hugh Mcleave a 

publicat în ziarul „Daily Mail" un 
articol care prin conținutul său 
face o reclamă ieftină bombei ato
mice. Traducînd acest articol în 
limbajul obișnuit al reclamelor co
merciale, am obține ceva de felul 
următor:

ATENȚIUNE! Nou, ieftin, 
accesibil oricuil S-a pus în 
vînzare BOMBA ATOMICA 
de larg consum „A SĂRACU
LUI". Este confortabilă, por
tativă și se vinde într-o trusă 
elegantă.

ARMA ATOMICĂ POATE 
FI PROCURATA SI DE CEL 
MAI MIC STATI

Un sortiment bogat de 
BOMBE „CURATE". Ele u- 
cid bărbați, femei, bătrîni, 
copii într-un număr nelimitat, 
fără a lăsa urme radioactive. 

Bombele se vînd cu ridi
cata și cu amănuntul, în rate, 
și pot fi livrate și la domiciliu.

In acest anunț nu ne-am făcut 
vinovați nici de cea mai mică exa
gerare. Cititorul poate să se con
vingă singur, comparând textul pe 
care l-am compus cu articolul ori
ginal. Hugh Mcleave își începe ar
ticolul în felul următor:

„Anglia lucrează la crearea bom
bei cu hidrogen «a săracului», care 
poate fi fabricată și de țările cele 
mai mici". Iar apoi continuă:

„Orice țară care posedă bombe 

planul de măsuri elaborat de sec
ția de învățămînt și cultură cu 
sprijinul Comitetului raional de 
partid și al Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional. Și aceste 
măsuri au fost aduse la cunoștința 
tuturor’'directorilor în ședința de 
analiză și cadrelor didactice în șe
dințele cercurilor pedagogice.

Este necesară mobilizarea tutu
ror eforturilor din partea celor ce 
muncesc în acest domeniu, pentru 
ca cele propuse să se realizeze. 
Din partea tuturor c'adrelor didac
tice trebuie să se arate o preocu
pare deosebită față de elevii ră
mași in urmă la învățătură, inten- 
sifieîndu-se într-ajutorarea lor prin 
consultații, meditații organizate, 
grupe de învățătură etc.

Examenele de absolvire ale cla
sei a VII-a, de admitere în clasa 
VIII și cele de maturitate vor tre
bui pregătite cu toată seriozitatea 
prin consultații organizate, eviiîn- 
du-se supraîncărcarea elevilor cu 
activități extrașcolare. Accent deo
sebit se va pune în această perioa
dă pe pregătirea elevilor pentru 
admitere în clasa a VIII-a la în- 
vățămlntul seral și fără frecventă, 
pe pregătirea temeinică a elevilor 
ce urmează a păși în învățămîn- 
tul superior.

Sporindu-și eforturile, orgăni- 
zlnd temeinic și rațional întreaga 
muncă pentru a .cuprinde și rezol
va toate problemele din etapa șco
lară următoare, cadrele didactice 
din raionul nostru, îndrumate de 
organizațiile de partid, vor obține 
noi rezultate în munca de pregătire 
a tinerei generații, dînd astfel pa
triei oameni multilateral pregătiți 
pentru viață, luptători de nădejde 
pe frontul construcției socialiste.

Alba-Iulia; Aurul Zlatna — Rapid 
Deva; Aurul Brad — Metalul Cu
gir; U. M. Cugir — Metalul Criș- 
cior; Aurul Certej ■— Unirea Alba- 
Iulia.

CLASAM ENTUL
Aurul Brad 16 12 3 1 75: 8 27
Minerul Deva 16 11 3 2 52: 5 25
Sebeșul Sebeș 16 10 2 4 36:15 22
U. M. Cugir 16 8 6 2 30:15 22
Metalul Cugir 16 7 6 3 21:12 20
Aurul Zlatna 16 7 5 4 33:23 19
C.F.R. Teiuș 16 7 5 4 28:28 19
Unirea Alba 16 5 6 5 29:29 16
Metalul Crișcior 16 5 6 5 24:40 16
Locomot. Alba 16 4 3 9 27:37 11
Rapid Deva 16 3 5 8 22:40 11
Aurul Certej 16 3 1 12 13:46 7
Șurianul Petrești 16 2 3 11 11:50 7

«curate» ar putea avea o uriașă 
superioarilate tactică față de țara 
care posedă numai bombe «mur
dare»..."

Bomba „curată" a domnului 
Mcleave nu este, de fapt, decît un 
gînd murdar al ațîțătorilor la răz
boi. Ca persoană în sine, Mcleave 
nu merită atenție. El este însă cît 
se poate de caracteristic pentru 
forțele care caută să torpileze tra
tativele și realizarea unei înțelegeri 
privitoare la excluderea armei ato
mice din arsenalul tuturor statelor, 
precum și la încetarea experiențe
lor cu arma atomică și termonu
cleară. D-l Mcleave și alții aseme
nea lui slujesc cum pot aceste for
țe. Ei înșală popoarele și fac pro
pagandă pentru un război general 
și necruțător.

Avem în fața noastră un produs 
al războiului rece. Sentimentele și 
glodurile acestei ființe cu aspect 
de om sînt, probabil, similare cu 
cele ale „omului zăpezilor", om 
primitiv care trăiește printre ză
pezi veșnice și nu suportă nici un 
fel de încălzire, dacă admitem că 
un asemenea om primitiv există 
intr-adevăr. Noi sîntem convinși că 
ziariștii „zăpezilor" își trăiesc ulti
mele lor zile, și că nu este departe 
vremea cind omenirea își va aminti 
de ziariștii primitivi cu un senti
ment de infinit dezgust.

Apropierea acestei vremi o dove
dește, de fapt, ideea bombei atomice

Vizita președinte.
Suka mo în țara noa

Mitingul oamenilor muncii 
din Capitală

muzeul de artâ al

Miercuri după-amiază pe stadio
nul Republicii a avut loc un mare 
miting al oamenilor muncii din 
Capitală cu prilejul vizitei în țara 
noastră a președintelui Republicii 
Indonezia, dr. Sukarno.

Stadionul Republicii era împo
dobit sărbătorește. Deasupra tribu
nelor se aflau portretele președin
telui Sukarno, președintelui Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer și președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Chivu 
Stoica, încadrate de steaguri cu cu
lorile naționale ale celor două țări 
prietene și de urări închinate prie
teniei romîno-indoneziene, păcii și 
colaborării internaționale.

In incinta stadionului se aflau 
mii de tineri în pitorești costume 
naționale din diferite regiuni ale 
țări și tineri sportivi. In tribune 
erau peste 40.000 bucureșteni veniți 
să salute pe înaltul oaspete indo
nezian. In semn de prietenie ei flu
turau stegulețe romînești și indo
neziene scandînd lozinci.

Urale entuziaste au salutat apa
riția președintelui Indoneziei și a 
conducătorilor statului nostru. îm
preună cu președintele Sukarno și 
persoanele oficiale indoneziene ce-1 
însoțesc, în tribuna oficială au luat 
loc tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, membru 
al Prezidiului Marii Adunări Na-

La
Miercuri dimineața președintele 

Indoneziei, dr. Sukarno, împreună 
cu persoanele oficiale indoneziene 
care îl însoțesc, a făcut o vizită la 
Muzeul de Artă al R. P. Romîne.

împreună cu înaltul oaspete au 
venit președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, și ministrul 
R. P. Romîne la Djakarta, Pavel 
Silard.

Conduși de directorul Muzeului, 
artistul emerit M. H. Maxy, oas
peții au vizitat întîi Galeria Națio
nală. Președintele Sukarno a ad
mirat aici opere ale maeștrilor pic
turii romînești din secolul trecut și 
lucrări ale pictorilor noștri con
temporani. Președintele Indoneziei 
a vizitat apoi secțiile de artă o- 
rientală și artă apuseană ale Ga
leriei universale.

La plecare, semnînd în cartea de

„a săracului". Adversarii dezar
mării s-au convins că este cu pu
tință să vină o astfel de vreme. In 
trecut, ei negau această posibilitate, 
erau relativ calmi și aveau o ati
tudine indiferentă și cinică față de 
orice propuneri privind renunțarea 
la arma atomică. La baza acestui 
cinism stătea o încredere fără mar
gini în forța de nezdruncinat, tăria 
absolută și atotputernicia politicii 
„de pe poziții de forță". Această 
poziție de forță părea ceva divin. 
De aceea ideea dezarmării gene
rale era privită cu dispreț, ca o u- 
topie lipsită de orice temei.

Dar iată că pămîn'ul a început 
să se clatine tocmai sub picioarele 
adepților poziției de forță, ai războ
iului rece și ai șantajului atomic. 
Pentru prima dată, ei admit că lu
mea poate exista și fără zăngănii 
de arme, fără amenințări cu bom
be atomice. Guvernele țărilor capi
taliste sînt nevoite să ducă trata
tive cu privire la dezarmarea ge
nerală, și chiar să pretindă că sînt 
gata pentru o asemenea dezarma
re. In orice caz, inițiativa sovieti
că în lupta pentru pace exercită o 
influență puternică asupra situației 
internaționale. Aceasta neliniștește 
la culme pe „oamenii zăpezilor". 
Ei se tem să nu sosească acea săr
bătoare populară plină de veselie 
clnd cu cîntece și jocuri oamenii 
petrec momîia iernii și o ard.

Politica de împotrivire directă și 
fățișă față de tratativele internațio
nale cu privire la renunțarea la 
arma atomică a dat faliment. Ea a 
fost înlocuită prin manevre de tot 
țelul. Politicienii „războiului rece" 
recurg la diferite născociri, una 
mai ingenioasă ca alta. Ei caută șă 

ționale, prim-secretar al C. C. aî 
P.M.R., Gheorghe Apostol, Emit 
Bodnăraș, Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, general de armată 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, An
ton Moisescu, Gherasim Popa, 
Gheorghe Stoica, Avram Btmaciu, 
Ilie Murgulescu, și alți membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Națid- 
nale și ai guvernului, precum și 
Pavel Silard, ministrul Republicii 
Populare Romîne la Djakarta.

Sînt prezenți conducători ai in
stituțiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești, ziariști romîni și 
străini.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Romîne și 
Republicii Indonezia. Mitingul a 
fost deschis de președintele Sfatu
lui Popular al Capitalei, Dumitru 
Diaconescu, care în numele popu-: 
lației Bucureștiului, a adresat oas
peților un călduros salut.

A luat cuvîntul președintele Pre-: 
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Ion Gheorghe Maurer. Cuvîntarca 
a fost subliniată în repetate rînduri 
de aplauze.

A luat apoi cuvîntul președintei» 
Republicii Indonezia, Dr. Sukarno. 
Cuvîntarea rostită de solul poporu
lui indonezian a fost primită cm 
căldură.

In repetate rînduri, zecile de mii 
de bucureșteni prezenți pe stadion 
au ovaționat pentru prietenia ro- 
mîno-indoneziană, pentru pace și co
laborare între toate popoarele hun

R. P. Romîne
aur a Muzeului, înaltul oaspete a 
scris : „Sukarno, președintele In
doneziei, cu mare admirație pentru 
colecțiile Muzeului de Artă al R. P. 
Romîne. Ca și omenirea, arta este 
indivizibilă". Colectivul Muzeului 
a oferit oaspetelui în dar albume 
cu reproduceri după lucrări de ar
tă grafică romînească.

Conduși apoi de arhitectul flo
ria Maieu, oaspeții au vizitat noua 
sală a Palatului R. P. Romîne.

Președintele Sukarno s-a intere
sat aici amănunțit de tehnica fo
losită de constructorii romîni la a- 
ceastă mare lucrare, de materialele 
întrebuințate, precum și de insta
lațiile acustice stereofonice ale 
sălii. Oaspeții au vizitat de aseme
nea și complexul de locuințe con
struit recent în noua piață a Pa* 
tului R. P. Romîne.

profite de orice prilej favorabil: 
pentru a eluda politica de pace și 
prietenie între popoare. Născocirile 
pot fi felurite: mai mult sau mai 
puțin istețe, proaste sau foarte 
proaste. Bomba „săracului" face 
parte dintre ultimele. Mcleave pro
pune înlocuirea ideii de dezarmare 
generală și totală prin înarmarea 
atomică generală și totală, în con
dițiile căreia n-ar mai putea exista 
nici un fel de pace, însăși ideea 
controlului internațional ar fi lip
sită de sens, și toată planeta noas
tră s-ar transforma Intr-un reactor 
atomic de război.

Bomba atomică a „săracului" 
este o pură absurditate. Reducând 
problema la dimensiunile bombei 
atomice, Mcleave își dă la iveală 
doar propria sa sărăcie de spirit. 
El nu poate să înțeleagă că popoa
rele lumii nu mai vor să tolereze 
nici un fel de bombe — nici mari, 
nici mici, nici „murdare", nici de 
felul acelora care au fost recoman
date drept „curate". Omenirea nu 
vrea și nu va suporta nici un fel 
de războaie — mei atomice, și nici 
neatomice. In aceasta constă măre
țul sens politic al timpului nostru. 
Aceasta este principala tendință a 
procesului istoric în Care forțele 
în plin avînt ale socialismului s-au 
unit cu forțele crescînde ale păcii.

D-l Mcleave face reclamă unei 
bombe atomice de larg consum. 'El 
este gata să vîndă bombe ieftine,, 
în rate și chiar livrate la domici- 
ciliu. Este utopia unui filistin cu
prins de turbare. Nu vom căuta 
să minimalizăm pericolul pe care 
îl reprezintă. Șcedrin a scris că nu 
există fiară mai groaznică decît o 
ploșniță turbată. („Timpuri noi1');
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