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puține zile, în întregul ra- 
începe adunările sătești și

Cît mai mult fler vechi otelăriifor

Adunările sătești șl generale 
ale cooperativelor de consum

cu
că, 
de 

fost
sa-

Peste 
ion vor 
generale ale cooperativelor de con
sum. Principiile profund democra
tice care stau la baza întregii acti
vități a cooperației sătești dau po
sibilitatea fiecărui membru coope
rator ca prin adunările sătești și 
generale, pentru dări de seamă și 
alegeri, să cunoască rezultatele do- 
bîndite de fiecare cooperativă, să 
analizeze cu profunzime lipsurile 
manifestate, făcînd propuneri pre
țioase pentru îmbunătățirea muncii.

Spre deosebire de trecut, în a 
eest an, ca urmare a îmbunătățirii 
muncii, conducerile cooperativelor 
In majoritatea lor pot aduce la 
noștința membrilor cooperatori 
sub îndrumarea organizațiilor 
partid, hotărîrile anterioare au 
duse ia îndeplinire în condiții 
tisfăcătoare, fapt ce a contribuit la 
întărirea economică-financiară a 
unităților cooperatiste, concretizată 
în aceea că la sfîrșitul trimestrului 
III unitățile cooperatiste au înche
iat bilanțul cu însemnate realizări 
financiare. Cu îndreptățită mîndrie 
poate raporta despre rezultatele obți
nute conducerea cooperativei din 
Feneș (președinte tov. Tomuța Vio
rel), care a reușit cu sprijinul mem
brilor cooperatori și ajutorul orga
nizațiilor de partid și al sfatului 
popular comunal ca în decurs de 
doi ani să construiască în fiecare 
sat din raza de activitate a coope
rativei localuri noi de magazine. 
De asemenea, conducerea coopera
tivei Hăpria (președinte tov. Mun
tean Gheorghe) poate raporta cu 
mîndrie despre rezultatele deosebite 
se le-a obținut în toate sectoarele 
de activitate, fapt pentru care a 
primit drapelul roșu de producție, 
situîridu-se cooperativă fruntașă pe 
raion. Rezultate deosebite au fost 
obținute și de alte cooperative din 
raion, ca cele din Teiuș, Mihalț și 
altele.

Ranortînd membrilor cooperatori 
rezultatele bune din activitatea a- 
nului 1960, consiliile sătești și de 
conducere ca și comisiile de revi
zie vor trebui să arate și factorii 
care au condus la obținerea a- 
cestor rezultate, sprijinul dat de 
membrii cooperatori în îmbunătăți
rea activității cooperativelor, sub
liniind contribuția pe care aceștia 
și-au adus-o la îndeplinirea sarci
nilor din unitatea respectivă. De ase
menea, trebuie analizat în mod cri
tic și autocritic lipsurile manifes
tate în activitatea unor cooperative, 
pe cei ce s-au făcut vi novați de e- 
xistefa lor. Analizînd felul în care 
au tradus în viață hotărîrile ante
rioare, cooperatorii nu pot trece 
cîtuși de puțin cu vederea lipsuri 
ca acelea dovedite de conducerea

IN CLIȘEU: Elevii dU anul II al școlii profesionale de zootehnie 
din Galtiu, la o oră de hicr-L practice.

Vinari, 16 decembrie 1960

Ighiu, Pețelca, de 
din Oarda de

cooperativei din 
consiliile sătești 
Sîntimbru și altele, care n-au 
tat în suficientă măsură pentru 
bunătățirea activității acestor 
tați cooperatiste.

Avînd în vedere că odată cu 
zentarea dărilor de seamă vor fi a- 
duse la cunoștință, cifrele de plan 
pe anul 1961, consiliile sătești și 
conducerile cooperativelor vor tre
bui să asigure o largă cunoaștere a 
acestora. In acest scop este necesar 
ca în perioada de pregătire a adu
nărilor să se desfășoare o largă 
muncă agitatorică în rîndurile ma
selor de cooperatori, organizîndu-se 
consfătuiri pe circumscripții, pr 
grupuri de case, străzi și cartiere 
etc.

Satele noastre dispun de nume
roase posibilități pentru întărirea 
activității cooperativelor. Ele tre
buie însă valorificate și arătat fie 
cărui membru cooperator că prin 
contribuția unită a tuturor se pot 
face multe lucruri frumoase. In a 
ceasta direcție toată atenția trebuie 
dată inițiativei de a se construi noi 
localuri cu contribuția fiecărui coo
perator. Exemplul membrilor coope
ratori din satele Beldiu, Pețelca, 
Mcreteu, Galați și Feneș și altele, 
care și-au construit în acest an 
prin contribuție în bani, materiale 
și muncă noi localuri de magazine, 
poate și trebuie să fie urmat și de 
cooperatorii din satele Oarda de 
Jos, Straja, Dumitra, Cib, Tibru; 
Cricău etc., a căror magazine nu 
mai corespund volumului actual de 
mărfuri date spre desfacere. Cu 
prilejul adunărilor ei trebuie să a- 
nalizeze temeinic condițiile ce le 
au și să adopte hotărîri în sensul 
ca și în aceste sate masa de coo
peratori să participe la ridicarea u- 
nor localuri de magazine.

O mare atenție în cadrul adună
rilor sătești și generale trebuie să 
se acorde problemei autofinanțării. 
In satele Henig, Galtiu și Ighiel, 
membrii coooeratori au inițiat miș
carea autofinanțării pe magazine 
prin acoperirea valorii stocurilor de 
mărfuri cu sumele încasate în con
tul fondului social. Această iniția
tivă prețioasă poate și trebuie îm-

(Continuare în pag. 4-a)

HARNICE CRESCĂTOARE * 
DE ANIMALE------- --------- ----------------- ----------♦

La chemarea inginerului zooteh
nist Koska Carol, fetele veniră în 
grabă una cîte una. Și graba li se 
citea și din obrajii rumeni ca și 
din privirile întrebătoare.

La ce ne-ați chemat, tovarășe

IN CLIȘEU: Lucrări de finisaj la una din garniturile de mobilă 
lustruită, executată de 1.1. L. „Horia" Alba-lulia.

@ Săptămîna trecută, un 
număr de 325 tineri din ra
ionul nostru au efectuat sub 
îndrumarea organizațiilor 
U.T.M. peste 1.300 ore muncă 
patriotică la plantări de pu- 
ieți, întrețineri de drumuri, 
curățiri de pășuni, înfrumu
sețarea întreprinderilor și in
stituțiilor etc.

@ Sîmbătă 17 decembrie 
orele 20,30 ansamblul de cor 
și orchestră a Casei raionale 
de cultură, prezintă un con
cert — spectacol cu selecți- 
uni din opere și operete.

@ Intre 19 și 21 decembrie, 
la cinematograful “Victoria" 
din Alba-lulia va rula filmul 
sovietic „Cercul", între 22 și 
25 decembrie, filmul „Se- 
rioja". La cinematograful 
„23 August" va rula între 
19 și 21 decembrie, filmul 
romînesc „Pe drumurile Ro- 
mîniei", iar între 22 și 25 de
cembrie, filmul francez „In- 
tîlnire cu diavolul".

Mili, Eva și Sabina
inginer ? — se pomeniră întrebtnd 
cîteși trele. Treburile ni le-am is
prăvit doar! Și...

— Hei fetelor! Nu zăboviți mult 
că vă rămîne partea de drum ne
făcută — se auzii vocea unui ins 
care, la o aruncătură de băț, se 
lupta să împrăștie parcă dirdr-o 
singură lopată o grămadă de prun- 
diș mai mare ca el.

Văzîndu-l opintindu-se fetele puf
niră în pumni și ca din senin pri
virile li se îndulciră.

— Știți! Dădeam o mînă de aju
tor băieților la construcția drumu
lui — găsi cu cale să explice E

însemnări
milia Petreanu, o fată sveltă și cu 
priviri pătrunzătoare.

— Fără noi n-au nici un spor — 
adăugă Eva Toderici, mai mărun
țică ceva dectt prima dar ageră de 
n-o ținea locul.

— Dar parcă-i prima oară chid 
muncim alături de ei și nu-'i chip 
să ne întreacă? — fu rîndtil Sa
binei Pasculă să-și întregească în 
spuse tovarășele.

Inginerul Koska Carol mă privi 
cu înțeles. De! Astea-s fetele noas
tre, părea a-mi zice. Harnice cres
cătoare de animale, dar neîntrecute 
și cînd e vorba de înfrumusețarea 
gospodăriei.

ca
să

i Aportul ceferiștilor
Muncitorii de la Revizia de 

goane Coșlariu s-au angajat 
colecteze și să expedieze oțelăriilor
patriei în acest an o cantitate de 
40 tone fontă. Pînă în prezent ei 
au predat 31 tone fontă și 21 tone 
fier vechi, urmînd ca pînă la data 
de 20 decembrie anul curent să 
mai expedieze încă 10 tone fontă 
din care pînă în prezent au și co
lectat 7 tone.

Cu planul anual îndeplinit
Succese de seamă
Ca urmare a folosirii pe scară 

largă a tehnologiei noi în procesul 
de fabricație, a inovațiilor și ra
ționalizărilor și a desfășurării cu 
avînt a întrecerii socia’iste, harni
cul colectiv al întreprinderii de 
industrie locală „Horia" și-a reali
zat cu 101 la sută sarcina de plan 
pe anul acesta încă de la data de 10 
decembrie.

Un succes tot atlt de grăitor ob
ținut de colectivul 1.I. L. „Horia" și

imdrî de rezultatele muncii Ier
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la I.G.O. Alba-lu
lia a obținut de curînd un succes 
deosebit în producție. La această 
unitate s-a reușit ca în primele 11 
luni ale anului planul de producție 
global pe 1960 să fie realizat 
în proporție de 110 la sută.

Obținerea acestei realizări în
semnate a fost posibilă datorită 
faptului că încă de la începutul a- 
nului introducerea tehnicii noi și 
a micii mecanizări a stat în cen
trul atenției colectivului de condu.

Am trecut apoi pragul grajdului. 
Și, firul vorbei, înnodat aici cu cel 
de afară, prinse a se depăna cînd 
din caierul amintirilor, cînd din 
cel al faptelor la zi.

Cîteștrele din comuna Feneș, E- 
milia Petreanu, Eva Toderici și Sa
bina Pasculă, s-au cunoscut de cînd 
erau de cîteva șchioape, pe vremea 
cînd se zbenguiau prin smîrcurile 
de pe malul Ampoiului. La școala 
din sat apoi, tot împreună au fost. 
Și-apoi nedespărțite au pornit și 
spre școala profesională zootehnică, 
minate de dorința de a-și însuși 
meșteșugul creșterii animalelor.

Acum, iată-le tot laolaltă. Sînt 
de doi ani la Gospodăria de stat 
din Galda de Jos. Doi ani de mun
că dar și de înaltă răsplată. Comu
niștii din gospodărie !e-au povă
țuit, le-au- urmărit cu interes mun
ca apoi, considerîndu-le vrednice, 
le-iau primit în rîndurile candidați- 
lor de partid.

Simțindu-se înconjurate cu grijă, 
cele trei tinere crescătoare de ani
male depun mereu mai multă rîv- 
nă în munca lor. Și rîvna le este 
aceeași în tot cursul zilei. In zori, 
să' alăptezi cu biberonul 25 de vi
țel uși nu-i lucru nici simplu, 
ușor.

, . nici
Cu răbdare însă cele trei 

fete harnice pe fiecare vițeluș în 
parte *îl mulțumesc. II cheamă, și

(Continuare în pag. 4-a)

In această acțiune s-au eviden
țiat comuniștii V erdeș Grigore.Jur
ca Emil, Pirvu Petre, Domșa Izi- 
dor, utemișlii de aici precum și 
echipele complexe conduse de to
varășii Trif loan și Cîmpedn D.

Se cere mai mult interes

Dacă în unele comune, ca Zlat- 
na, Sîntimbru, Bărăbanț și altele, 
acțiunii de colectare a fierului vedhi 
i se acordă o atenție deosebită, nu 
același lucru se poate spune des
pre altele ca, de exemplu, Vințul 
de Jos, Hăpria, Pețelca și Stremț. 
Aici, deși sînt colectate și depozi
tate prin curțile școlilor mari Can
tități de fier vechi, muncitorii coo
perației din satele respective ne
glijează ridicarea și expedierea a- 
cestuia.

O altă problemă încă deficitară 
este și transportatul de către I.C.M., 
sectorul Alba-lulia, a fierului vechi. 
La G.A.S. Galda de Jos de mai 
multe săptămîni stă strînsă și nu 
se transportă o cantitate de peste 
3.000 kg fier vechi, iar de la Școa
la de 7 ani Nr. 1 din Alba-lulia o 
cantitate de 2.000 kg. Asemenea si
tuații mai sînt și în alte părți. A- 
ceastă lipsă duce, la îngreunarea 
muncii de colectare a fierului vechi 
și deci trebuie să i se pună neîn- 
tîrziat capăt.

Groza
Fabian

la I. I. L. „Horia*
la care au contribuit în mod deose
bit tovarășii inginer 
Șofron, șeful serviciului 
Pleșa Trif an,
Corlaciu Ioan,
și Hebrea Doina este acela căs-aU 
realizat la această întreprindere e- 
conomîi la prețul de cost în pri
mele 11 luni ale anului în valoare 
de 1.112.000 lei față de 124.000 Iei 
cît era angajamentul 
pe acest an.

Muntean 
tehnic, 

Nicolae, 
Gheza

întreprinderii

cere și a comitetului 
dere sindical, fapt ce 
la creșterea productivității muncii 
cu 7 la sută față de sarcina pla
nificată, obținîndu-se în același 
timp printr-o mai bună gospodă
rire o economie la materiale și pie
se de schimb de 224.000 lei fațade 
150.000 lei cît era angajamentul 
pe acest an.

de întreprin- 
a contribuit

Cu mult înaintea timpului
Salariații întreprinderii Vina!cod 

din Alba-lulia au sărbătorit în luna 
noiembrie un eveniment de mare 
însemnătate în viața întreprinderii 
lor: realizarea la acea dată a sar
cinilor de plan pe anul 1960,

Pentru a obține această mare și 
însemnată victorie, colectivul aces
tei unități a acordat zi de zi o deo
sebită atenție introducerii tehnolo
giei noi în procesul de fabricație. 
Astfel, s-au luat măsuri pentru e- 
lectrificarea și mecanizarea lucră
rilor la centrele de vinificație din 
Ighiu, Cricău și din Alba-lulia, s-a 
introdus mica mecanizare în secție, 
fapt ce a dus la ușurarea muticii 
și scurtarea procesului diferitelor 
operații. Productivitatea muncii a 
crescut în această perioadă cu 2,56 
la sută față de plan, iar economiile 
la prețul de cost au ajuns la 31 
octombrie la 228.000 lei.

La cursurile agrotehnice |
S-au înscris numeroși fă- ® 
răni muncitori, frecvența a 
însă, lasă de dorit la Mi- 
half, Ighiu și alte sate. S <a 

la cursul agrotehnicPe la cursul agrotehnic 
dînsul calcă foarte rar, 
iar absenlele, desigur, 
se notează... la hambar. ?tî-



Noutăți din lumea medicală

de 
de 
a 

cu

Metodă de reconstituire a vezicii urinare
La clinica Institutului 

urologie al Academiei 
Științe a R.S.S. Gruzine 
fost elaborată și aplicată
succes o metodă de recon
stituire a vezicei urinare, în
depărtate din cauza unei tu
mori maligne.

La institut a fost confec
ționată o proteză din polie- 
lilenă care înlocuiește tem
porar organul extirpat. După 
cîtva timp în jurul protezei 
se formează o cavitate ai 
căror pereți se compun din

Schizofrenia — o

Psihiatrul sovietic dr. G. I. 
Manlis studiază de 20 de ani 
schizofrenia — una din cele 
mai frecvente maladii psihi
ce ale omului, precum 
cauzele acesteia. Pe 
experienței acumulate 
cursul unei activități înde
lungate el a elaborat o nouă 
teorie cu privire la cauzele 
schizofreniei la om, care ar 
fi de natură virotică.

Și 
baza 

în

cîteva straturi de celule po
limorfe. Apoi începe să se 
dezvolte un țesut conjunc
tiv cu vase abundente.

Chirurgul îndepărtează pro
teza din cavitatea astfel- for
mată și ea începe să îndepli
nească funcțiile de vezică 
urinară.

La clinica institutului, care 
este condusă de prof. Alek
sandr Țulukidze, au fost 
xecutate cu succes cinci 
tervenții de acest fel.

boală virotică ?

e-
in-

Savantul sovietic afirmă 
că virusurile nu provoacă 
maladii schizofrenice pătrun- 
zînd direct în țesutul creie
rului, ci pe cale indirectă, 
cauzînd diferite- procese in
flamatorii în organele inter
ne. In aceste organe infla
mate an loc tulburări func
ționale și se formează sub
stanțe toxice care duc la 
intoxicarea creierului și pri
cinuiesc, tulburări psihice.

Mașina electronică de calcul „Kiev“
Specialiștii de la centrul de cal- 
l al Academiei de Științe a

JQ) /’/f/z/zy/zy R. S.S. Ucrainene au construit nia-
J IO (IV d ClllUUlll ^^tia electronică cifrică de calcul

din arhipelagul 
vestită în toată

Insula Raiatea 
polinezian este 
lumea pentru curiozitatea bota
nică pe care o deține. Culmea 
M'-hani, ce domină insula, consti
tuie un imens podiș sălbatic. Aici 
și numai aici este singurul loc 
de pe întregul giob unde creste 
„TI ARE-AP ET AH I" — o floare 
ciudată, care n-a putut fi trans
plantată, cu toate nenumăratele 
încercări făcute. Floarea, cu pe- 
ta'e catifelate, albe în interior, 
verzi ca marea in exterior, își 
desface corola în fiecare dimi
neață la răsăritul soarelui. Ciu
dățenia este că înflorirea e anun
țată printr-o notă muzicală de o 
du’ceață și de o puritate de ne
imitat. Intr-un cîmp de asemenea 
f'ori, sunetele de se dud par a fi 
ale unei minunate orchestre.

Ce a rămas dintr-un popor:
In 1492, la sud de Guanahani^ 

Columb a descoperit o insulă pe ' 
care a numit-o Fernandina. Aci i 
el a vizitat pentru prima dată o . 
colibă a băștinașilor, în care 
văzut un pat împletit, 
s'îlpi și atîrnat Ia o 
înă'țime. Băștinașii îi 
„hamac".

După cîteva decenii, 
populație băștinașă a
Bahama, din care face parte Fer
nandina, a fost exterminată de eu-, 
ropenii „civilizatori". Limba pe 
care o vorbeau băștinașii a fost 
uitată și nu s-a păstrat decît cu- 
vîntul hamac, răspîndit apoi în 
toată lumea. Atît...

a 
legat de 
oarecare 
spuneau

întreaga 
insulelor

'universală cu funcționare rapidă 
„Kiev". .

Această mașină este destinată 
so'uționării unei sfere largi de pro
bleme matematice și logice care se 
ivesc în legătură cu problemele 
științifice, tehnice-științifice, ingi
nerești și altele.

Viteza de executare a operațiilor 
este de aproximativ 10.000 pe se-

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

Vas zburător
Inginerii sovietici au pus la punct 

un vas zburător de 400 tone, care 
se deplasează cu o viteză de 170 
km. pe oră pe o pernă de aer, pînă 
la aproape 2 m. deasupra suprafe
ței mării sau a solului.

Nava aspiră mai întîi aer peca- 
re-1 aruncă apoi în mod violent în 
jos. Acest val de aer constituie per
na de sprijin a mașinii.

Drumuri... colorate
Pentru a se facilita circulația în 

orașele cu trafic mare de mașini și 
pietoni, se studiază acum introdu
cerea drumurilor colorate. Șoselele 
vor fi îmbrăcate cu o unsoare ter- 
moplastică compusă din derivate 
de petrol, amestecate cu nisip și 
pietricele.

Pe lînga faptul că va crea o bună 
dispoziție pietonilor, colorația dru
murilor va putea servi ca un soi 
de cod al culorilor, avînd rolul li
nei semnalizări continuie.

cundâ. Operațiile de tipul adunării 
și scăderii se' efectuează cu o viteză 
de 12.000 pe secundă, de tipul în
mulțirii — 5.000, împărțirii 3.000 
pe secundă.

Mașina „Kiev" poate fi utilizată 
pentru soluționarea sistemelor de 
ecuații diferențiale legate de studie
rea nucleului, pentru calcularea ta
belelor de control statistic, precum 
și pentru soluționarea unor probleme 
variate legate de alegerea varian
tei optime dintr-un mare număr de 
variante plauzibile. Mașina poate fi 
utilizată și pentru traduceri din- 
tr-o limbă în alta, pentru progra
mare automatică și' în alte scopuri.

Combinatul artificiale
din Klin (reg. Moscova).

R. P. Ungară, Prin rezervațiile țării
In Ungaria există numeroase 

rezervații naturale pentru conser
varea faunei și florei. Cea mai 
importantă dintre acestea este si
tuată pe malul lacului Balaton, în

a 
a- 
un

Peninsula Tihany, cu bogățiile sale naturale și monumentele sale 
istorice, este una din cele mai frumoase părți ale lacului Balaton. 
Patina și flora sa rețin atenția întregii lumi.

IN CLIȘEU: Vedere din n°nin"’ila Tihany.

peninsula Tihany, care s-a format 
cu multe milioane de ani în urmă. 
Cind marea s-a retras din Euro
pa Centrală și Transdanubia 
devenit un pămînt solid, în 
ceastă regiune se întindea
pustiu și vestigiile acelei perioade 
din istoria pămîntului sînt vizibile 
și în prezent. In pustiu s-'au for
mat vulcani și geisere care sînt 
o caracteristică a peisagiului pe
ninsulei Tihany și a malului su
dic al lacului Bajfiton. Condițiile 
geologice speciale au dat naștere 
urni flore interesante, care ’ este 
bogată în special în plante medi
cinale.

Păduricea de Ia Szarvas, din 
Ungaria de răsărit, creată la sfîr- 
șitul secolului trecut conține pe o 
întindere mare un număr impor
tant de specii de copaci din dife
rite continente. Salcîmi din Japo
nia, cedrii din Liban, pini gigan
tici din California și mari cactuși 
din America de Sud cresc aici u- 
hul Ungă altul, formind o minu
nată grădină.

Lacul „Feherto", din apropierea 
orașului Seghedin, este una din 
ce'e mai interesante și mai vaste 
rezervații din Ungaria. Ocupînd 
o suprafață de 500 ha între Tisa

„Babele", în jurul cărora s-au țesut atîtea legende, străjuiesc de 
veacuri culmile Munților Bucegi. Vîntul și ploile, prin acțiunea lor 
înceată și necruțătoare de-a lungul vremii, au creat aceste vîrfuri de 
stingi, ad"vărate curiozități ale naturii.

Copii adoptați de fiare sălbatice
Mowgli, ca și Tarzan, e o crea

ție a fanteziei scriitoricești, așa 
cum Romulus și Remus sînt eroi 
de legendă. Aceasta nu înseamnă 
însă că lucrul e imposibil. Analele 
științifice au înregistrat peste 30 
de cazuri mai mult sau mai puțin 
asemănătoare cu ale acestor eroi 
fictivi. Opt dintre aceste cazuri sînt 
descrise de naturalistul suedez Lin- 
rie în 
Altele 
Singh 
cîteva

In
sînt ale unor copii adoptați de lu
poaice care și-au pierdut la un mo
ment dat proprii lor pui. Totuși 
s-au văzut și alte animale sălbatice 
care au alăptat copii. Profesorul 
Singh descrie cazul unui copil din
tr-un sat indian, răpit de un leo
pard căruia îi fuseseră împușcați 
puii cu cîteva zile mai înainte. Co
pilul a fost regăsit, trei ani mai 
tîrziu, teafăr însă complet sălbătă
cit. La vîrsta de cinci ani el mer
gea încă în patru labe, fără însă 
a putea fugi cu mare viteză, ca 
animalele.

Un alt copil, din Lituania, a fost 
crescut de o ursoaică. După cîțiva 
ani de viață printre oameni, el a 
fugit din nou în pădure. A fost 
văzut mai tîrziu în compania urși
lor, care se pare că l-au recunos
cut și nu i-au

cartea sa „Systema naturae", 
sînt semnalate de profesorul 
din Modnapore (India) în 
comunicări științifice.
genere, cazurile semnalate

In sfîrșit, altul — fiul unui cio
ban din Anglia — a fost alăptat de 
o scroafă sălbatică, iar o fetiță 
din Irak a crescut pînă la vîrsta de 
13-14 ani printre gazele, hrănin- 
du-se cu iarba pe care o păștea a- 
lătiiri de „părinții" ei adoptivi.

Cît despre copiii crescuți de lu
poaice, statistica arată că aceștia 
sînt cei mai numeroși și că au 
descopcriți atît în India cît și 
unele țări din Europa (Franța, 
garia, Germania).

Cea mai dificilă problemă 
dovedit a fi cea a reeducării i 
astfel de ființe. Au fost cazuri în 
care s-a dovedit imposibil a-i în
văța pe acești copii să vorbească 
și să trăiască între oameni. Unii 
au fugit înapoi în junglă, la prima 
ocazie, iar alții, au murit la scurtă 
vreme după ce au fost capturați.

Una dintre cele mai. recente ob
servații a fost făcută pe două fe
tițe dini satul indian Godamtiri, 
care fiind readuse printre oameni 
după cîțiva ani de conviețuire cu 
lupii, n-au putut fi învățate cu nici 
un chip să lege mai mult de două 
cuvinte, deși una dintre ele — bo
tezată Kamala — avea 12 ani, iar 
cealaltă — Amala — avea doi ani 
cînd au fost găsite. Amala — cea 

— supraviețuit decît 
scurtă vreme după capturare, iar 
Kamala 9 ani (pînă în anul 1929), 
tînjind în tot acest timp după jun
glă și după părinții ei adoptivi.

mică —• n-a

făcut nici un rău. ;
--------------------♦♦

vrăbii are de două 
vertebre decît acela

...gîful unei 
ori mai mu'te 
al unei girafe?

...pe un hectar de pămînt arabil 
trăiesc aproximativ 133.000 de ri
me? Ele sapă zilnic 4,3 tone pă
mînt contribuind la fertilizarea lui.

...în Franța există fluviul Aa și 
lacul Oo?

și Dunăre această regiune este 
deosebit de bogată In special în 
păsări (peste 200 de specii'), con
stituind un veritabil paradis pen
tru ornitologi.

Satul Agtelek din Ungaria de 
nord-est, din apropierea frontie
rei cu Cehoslovacia, a devenit Ce
lebru prin marele număr de grote. 
Grota „Baradla", lungă de 20 km, 
este cea mai frumoasă grotă cu 
stalactite din Europa. Acum cîțiva 
ani, speologii unguri au descope
rit „grota păcii", lungă de 9 km, 
care aparține și ea de sistemul de 
grote de la Agtelek.

Pentru a completa tabloul rezer
vațiilor din Ungaria trebuie amin
tite și bălțile de 500 ha ale „mi
cului Balaton", bogate în păsări 
rare, ca și parcul de la Batorli- 
get, din Ungaria răsăriteană,1 
unde s-au păstrat vestigii ale fio-! 
rei si faunei din era glacială.

• ••

fost 
în 

U»-

s-a
unor

...în Australia trăiește un cangur 
care își duce viața numai în co
paci?

...la eschimoși anul nou nu are 
dată fixă? Anul nou începe atunci 
cînd cade prima zăpadă.

...păsările nu dorm niciodată în 
cuiburile lor? In aceste cuiburi ele 
își clocesc doar ouăle.

...zeama de lămîie este un foarte 
bun cicatrizară pentru rănile 
soare produse la gingii sau 
teriorul gurii?

...fără hrană omul poate 
viețui 40 de zile, fără apă 
zile, iar fără oxigen numai 
nute?

...cornul rinocerului este alcătuit 
din nenumărate firișoare de păr 
presate? Un cuțit bine ascuțit îl 
taie cu ușurință.

...deșerturile ocupă 15 la sută 
din suprafața globului terestru?

...girafa are nu numai un gît 
lung, dar și o limbă lungă? Limba

a-
în in-

supra-
— 6-7
5-'6 mi-

lung, dar și o limbă lungă? 
ei ajunge la 60 de cm.

...o pereche de furnici și 
niturile lor distrug înfr-un 
an aproximativ 120 milioane 
secte și aproximativ 150.000 de 
omizi ?

...în Republica Kirghiză, cu a 
popiilație tota’ă de 2.000.000 locui
tori, trăiesc 232 de centenari? Cel 
mai vechi locuitor al republicii este 
Ashim Dursunov în vlrstă de 141 
ani.
--------------

A N IE € D O 11 IE
-k Se juca o piesă de Perron în primă reprezentație. Voltaire veni 

la teatru cu întîrziere. Perron îi ieși înainte:
— Piesa mea a început de un sf,ert de oră. Intră te rog, dar în 

vîrful picioarelor...
— Cum, dragul meu — se minună Voltaire — au și adormit?

Un filfizon văzîndu-1 pe Lomonosov cu haina ruptă îi spuse ironic:
— Știința își scoate capul pe-acolo...
— Ba nicidecum, stimabile, — i-a răspuns Lomonosov. Pe-acolo 

își vîră nasul prostia!

proge- 
singur 
de in-



VIAȚA DE PARTID

Tofl sfat fruntași in producfic
Organizația de bază de la Ate

lierul de zonă C.F.R. din Alba-Iu- 
lia, ca de altfel fiecare membru de 
partid, dovedește o grijă deosebită 
pentru întărirea rîndttrilor partidu
lui. Grija aceasta este oglindită în 
preocuparea de a primi în partid 
pe cei mai buni dintre cei mai buni 
muncitori, care prin fapte dovedesc 
ciăi sînt vrednicii de a face parte 
din. partidul clasei muncitoare.

De la începutul acestui an și 
pînă în prezent, organizația de bază 
a primit în rîndul candidaților 11 
tovarăși, toți muncitori calificați, 
bine pregătiți profesional și cu 
largi perspective de viitor. Adevă
rat este și aceea că numărul celor 
primiți nu este prea mare, dar aici 
accentul s-a pus pe calitățile poli
tico-morale ale fiecăruia, așa cum 
•de fapt se precizează în raportul 
C. C. al P.M.R. la Congresul al 
IlI-lea al partidului nostru.

In sprijinul îndeplinirii acestei 
importante sarcini, organizația de 
bază a luat o seamă de măsuri. 
Astfel s-a trecut la lărgirea numă
rului activului fără de partid, edu
carea membrilor acestuia și an
trenarea lor la îndeplinirea sarci
nilor organizației de bază. O aten
ție deosebită s-a acordat condu
cerii și îndrumării organizației 
U.T.M., preocupării pentru educa
rea multilaterală a tinerilor, antre
nării lor la acțiuni cu caracter pa
triotic. In ce privește educarea tine
rilor, fiecare membru de partid a 
simțit răspunderea pentru aceasta, 
ca o sarcină de partid ce le-a fost 
încredințată de organizația de bază. 
Astfel, tovarășul Doia Dumitru a 
primit sarcina să se ocupe de pre
gătirea tovarășului Conțan Traian, 
tovarășul Nadiu Vasile de tov. 
Pooa Horia, Bobeș Dumitru de 
Șușman Ștefan, iar tovarășul Spă
tarii Gh. de Cozma Achim. Preo
cuparea membrilor de partid pentru 
educarea și pregătirea acestora a 
fămt ca ei să cunoască mai bine 
lupta partidului pentru construirea 
socialismului, să lupte alături de 
membrii de partid pentru îndeplini
rea sarcinilor ce au stat în fața or
ganizației de bază.

Măsurile politico-organizatorice 
luate de organizația de bază pen
tru pregătirea tovarășilor ce fac 
parte din acti ul fără de partid și 
în mod deosebit a tineri'or, au făcut 
ca aceștia să ceară primirea lor în 
partid. Ceva mai mult, atunci cînd 
au fost primiți, ei s-an dovedit, în 
marea lor majoritate, bine pregă
tiți.

Biroul organizației de bază a con
siderat că adunările generale ale 
organizației de bază, în care se 
'discută cererea de primire în partid 
a unui tovarăș trebuie să consti
tuie o adevărată școală, din care 
cel pus în discuția comuniștilor, să 
tragă prețioase învățămint''. Pentru 
aceasta, adunările au fost bine pre
gătite, iar dezbaterile ce au avut 
loc, au constituit o adevărată școa-

------------ ca

OEPUTATUL WASIIÎLIE BRETOB
La Reviza de va

goane din Teiuș unde 
muncește, ca și în cir
cumscripția electorală 
a 33-a unde este de
putat, tovarășul Va
sile Bretol e cunoscut 
.ca unu! și același om 

‘ham c și întreprinză
tor. Muncitorii de la 
revis e îi cer sfatul ori 
de cîte ori îi simt ne
voia și el nu se dove
dește niclcînd zgir cit 
a H-l da. Și-apoi cînd 
.pașii îl poartă prin 
circumscripție, oamenii 
li stau în preajmă 
ciorchină.

Multi dintre alegă
torii săi își aduc amin
te și astăzi cum s-au 
petrecut lucrurile, în 
urmă cu doi ani. S-au 

■ strîns să-și propună 
deputatul. Au chbzuit, 
au pus în cîntarul 
fapte'or pe unul pe al
tul r anoi s-au pomenit 
depănîndu-și gîndurile:

■— Noi pe tovară
șul Vasile Bretoi îl 
vrem, căci sîntem pe 
deplin încrezători că 
ne va face cinste.

Propunîndu-l apoi, 
cetățenii din circum

scripția electorală co
munală Nr. 33 și-au 
dat și votul cu aceea
și încredere tovarășu
lui Vasile Bretoi.

De atunci, strînse 
mănunchi, au trecut 
șirag de zile. Copiii au 
crescut, ce'or vîrstnici 
noi fire li s-au adău
gat la albul tîmplelor. 
Dar, s-a schimbat și 
fața circumscripției. In 
frunte cu primul lor 
gospodar, cîte n-au fă
cut oamenii! Peste u- 
liți străjuiesc fire noi 
căci cetățenii s-au do
vedit neobosiți la lu- 
crări'e de schimbarea 
rețelei electrice. De pe 
ulița Curcani s-au, dus 
care întregi de noroi 
și ulița se dovedește 
mai primitoare acum, 
iar la construirea po
dețului de peste rîul 
Geoagiuluij în frunte 
cu deputatul Vasile 
Bretoi, și cetățenii din 
circumscripția a 33-a 
și-au adus contribuția.

Mina bunului gos
podar se face simțită 
peste iot, de-a lungul 
și de-a latul circum
scripției. Ulițele sînt

lă pentru candidații de partid. Ca 
o latură pozitivă a muncii în a- 
ceastă • direcție o constituie și a- 
ceea că la dezbateri ?u luat cuvîn- 
tul un mare număr de membrii de 
partid. Și, fiecare a avut de spus 
cîte ceva despre cel pus în discu
ție, fie lucruri bune, fie recoman
dări pentru îndreptarea unor lip
suri.

Cînd adunarea generală a orga
nizației de bază a discutat cererea 
de primire în rîndul candidaților de 
partid a tovarășului Șușman Ște
fan, lăcătuș, toți cei ce au luat cu- 
vîntul i-au adus cuvinte de laudă. 
Că este un bun meseriaș, că este 
fruntaș în producție, că este dis
ciplinat, etc. Dar, — au spus în 
continuare tovarășii — este bine 
ca tov. Șușman să dea dovadă de 
mai multă inițiativă în muncă.

Tovarășul Păcurar loan, lăcătuș, 
a devenit și el candidat de partid. 
Este bun meseriaș — au spus în 
discuțiile lor tovarășii care au luat 
cuvîntul în adunarea generală a 
organizației de bază atunci cînd 
a fost primit, are rezultate bune 
în activitatea U.T.M., s-a înscris 
la școala medie curs seral, au com
plectat alții.

Vorbind însă de lipsuri în cuvîn
tul său to-'. Dregliici Artenie, a a- 
rătat că tovarășul Păcurar este cam 
îngîmfat și nu păstrează bine scu
lele. Dacă va fi primit candidat de 
partid trebuie să lichideze cu a- 
ceste lipsuri. Și într-adevăr, cuvin
tele adresate de comuniști, sfaturile 
și îndrumările de zi cu zi ale aces
tora au dus la aceea că în marea 
lor majoritate candidații de partid 
dovedesc multă preocupare pentru 
a-și îndeplini cu cinste sarcinile ce 
le au atît în cadrul organizației de 
bază cît și cele obștești și profesio
nale. Pentru aceasta organizația 
de bază are o preocupare perma
nentă.

S-au întîmplat și cazuri, cînd unii 
candidați de partid au avut anu
mite lipsuri în activitatea lor. Ei au 
fost chemați în fața biroului organi
zației de bază, li s-au arătat aceste 
lipsuri, au fost sprijiniți să le li
chideze. Așa a fost cazul tovară
șilor Păcurar loan și Moise Ioan.

Preocuparea organizației de bază 
de la Atelierul de zonă C.F.R. 
pentrui a crește cu grijă viitorii 
membrii de partid, pentru a-i pre
găti cît mai bine, se poate vedea 
și din. alte măsuri ce au fost lua
te. Astfel, toți candidații de partid 
sînt încadrați în învățămîntul de 
partid, toți au sarcini concrete și 
sînt controlați de felul în care le 
duc la îndeplinire.

Rezultatele obținute de candida
ții de partid, ca urmare a educării 
lor de către organizația, de bază, 
sînt oglindite în activitatea lor 
practică de fiecare zi, atît în pro
ducție cît și în cea culturală și ob
ștească.

Și încă ceva, toți sînt fruntași în 
producție.

mai netede, casele mai 
frumos spoite, iar 
șanțurile însoțesc fie
care uliță fie ca cît 
de lungă. Și-apoi nu 
numai cu atît se mîn- 
dresc cetățenii circum
scripției a 33-a. La 
îndemnul deputatului 
n-a rămas unul care 
să nu-și fi predat ce
realele contractate sau 
să nu-și fi achitat ta
xele către stat, chiar 
înainte de termen. 
Hâzi Maria, Tîrtescu 
Gheorghe, Breazu Ște
fan și alții muncesc 
cu sîrg în colectivă, 
dar și cînd e vorba de 
c rdumscripția lor a- 
lături de Ilerlea Ma
rian, Hâzi Gheorghe șl 
Beder Iacob sînt . la 
fel de harnici. Și așa, 
lucrurile merg înainte.. 
La sfat cu deputatul 
lor, oamenii îsi îm
părtășesc gînduri, nă
zuințe. Apoi la mun
că, în frunte cu depu
tatul Vasile Bretoi, ce
tățenii din circumscrip
ția a 33-a își. croiesc 
drum mereu mai larg 
spre viața fericită 
spre care-i conduce 
partidul

scriu corespondenții

Mai sînt
întovărășirea agrozootehnică din 

satul Geomal, comuna Stremț în
ființată în urmă cu cîțiva ani, are 
la fondul de bază în momentul de 
față 150 de oi. Și, țăranii 
muncitori de aici, membrii ai înto
vărășirii au obținut venituri frumoa
se de pe urma oilor. Dar, cu toate 
aceste rezultate lăudabile se poate 
vorbi și despre unele lipsuri. De la 
înființarea întovărășirii conducerea 
acesteia n-a depus suficient interes 
pentru construirea unui adăpost oi-

In afara orelor de cursuri
Printre preocupările pionierilor 

și școlarilor de la Școala de 4 ani 
din satul Valea Vinț, comuna Vin
țul de Jos, un loc de seamă îl o- 
cupă și acțiunile cu caracter ob
ștesc. Și, în acest sens, mărturie 
le sînt faptele. Ei au colectat de 
la începutul anului școlar o canti
tate de peste 500 kg fier vechi, au 
adunat circa 15 kg sămînță de

Cfnd oa eiislâ preocupare
In majoritatea comunelor din 

raion, unde organele de partid 
și de stat locale au dovedit preo
cupare în organizarea și desfășu
rarea în cele mai bune condițiuni a 
învățămîntului agricol de masă, 
activitatea la cercuri s-a început la 
vreme și cu o participare de 95— 
100 la sută. Exemplu în acest sens 
pot fi date cercurile din gospodă 
riile colective din Alba-Iulia, Mi 
cești, Ciugud, Vințul de Jos și al
tele.

In același timp trebuie arătate? 
în raion sînt însă și cercuri unde 
activitatea șchiopătează de la în
ceput. Așa este cazul la cercul a- 
grozootehnic de la G.A.C. Mesentea, 
unde la prima lecție nu au 
participat decît 10 cursanți din 
31 înscriși. Membrii și can
didații de partid Râica Aurel, 
Cîrnaț Paraschiva, Chirilă Maria și 
Trif Gheorghe, care trebuie să fie 
exemplu în ce privește preocuparea 
pentru învățămîntul agricol de rria-

Incepînd din luna ianuarie 1961 

„SCÎNTEIA" 
va apare luni 
De două ori pe săptămînă 

ziarul va apare 
în 6 pagini
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Munca harnică de peste an ne 

este acum răsplătită printr-un bi
lanț rodnic. Ca să dobîndim rezul
tate cît mai bune în anul care s-a 
scurs, gospodăria noastră colecti
vă și-a întocmit un plan de produc
ție concret și mobilizator, iar pen
tru înfăptuirea lui a luptat fiecare 
colectivist.

La grădina de legume — ramură 
principală de producție în gospo
dărie, —- unde atenția ne-a fost în
dreptată îndeosebi spre cultivarea 
unor suprafețe cît mai mari cu 
legume timpurii, am obținut cele 
mai bune rezultate. Bunăoară, la 
cultura de roșii, repicate în cuburi 
nutritive, plantate în cîmp la tim
pul optim, copilite și prășite de 
cîte ori a fost nevoie, am obținut 
o recoltă de 34.500 kg la hectar. 
La cultura de ardei, din care o 
bună parte a fost de asemenea 
plantat în cuburi nutritive, am ob
ținut cu 5.000 kg la hectar mai 
mult decît producția planificată. La 
cartofii iarovizați, plantați în cîmp 
în luna martie și a căror recoltare 
s-a început în luna mai, am reali
zat 24.514 kg la hectar, în timp ce 
la cartofii de toamnă cultivați în 
cîmp, și la care s-au efectuat ace
leași lucrări de întreținere, nu am 
obținut decît 14.000 kg la hectar. 
Pe lîngă producția sporită ob
ținută la cartofii iarovizați,

și lipsuri
lor, cu țoale că materialele nece
sare construcției, ca piatră, nisip, 
nuiele și altele, n-ar fi costat bani. 
Apoi, nici furajul, oilor, lipsit de 
împrejmuire, nu este păstrat în con
dițiuni tocmai potrivite.

Numai înlăturînd lipsurile enu
merate întovărășirea din Geomal 
va putea merge înainte pe calea 
întăririi continue.

ȘANDRU VIOREL 
întovărășit

lemn cîinesc și au plantat în livada 
școlii un număr de 40 pomi fruc
tiferi.

Cu mult entuziasm au muncit în 
aceste acțiuni pionierii Măturar 
Viorel, Pîclișan Gheorghe, Hitmaci 
Ana și mulți alții.

' DAI AN VIORICA 
învățătoare

să, ei înșiși nu au participat la 
cursuri.

Ținînd seamă de rolul important 
ce-1 are învățămîntul agricol de 
masă în sporirea producției agri
cole, organizația de bază din gos
podărie, îndrumată de comitetul co
munal de partid, trebuie să-și a- 
ducă toată contribuția la mobiliza
rea cursanților, pentru ca învăță
mîntul agricol să se desfășoare în 
cele mai bune condițiuni.

IN CLIȘEU : O parte din vacile G.A.C. — Teiuș.

un avantaj în plus a fost faptul că 
după ce am recoltat cartofii tim
purii, în locul lor am plantat varză 
de toamnă, luînd astfel de pe a- 
ceeași suprafață de teren două re
colte.

Irigate de cîte ori a fost nevoie 
și prășite la timp, culturile de vi
nete, varză etc. au dat și ele re
colte bogate. Dar preocuparea noa
stră pentru obținerea de recolte mari 
nu s-a limitat numai la grădina de 
legume, ci și la culturile din cîmp. 
Prin folosirea judicioasă a agro
tehnicii am învins seceta și am ob
ținut la grîul semănat cu mașina si 
îngrășat suplimentar o recoltă de 
2.270 kg la hectar, iar la porumb, 
care a fost însămînțat în teren a- 
rat din toamnă la adîncime de 
neste 30 cm, am realizat în medie 
3.800 kg porumb boabe la hectar.

Dacă la culturile de cereale și 
legume am obținut rezultate bune, 
cu nimic, mai slabe nu ne sînt re
zultatele nici în sectorul zootehnic. 
La vaci, pentru a căror furajare 
am însilozat porumbul de pe o su
prafață de 7 hectare, am realizat 
pe cap de vacă furajată peste 
2.000 litri lapte. Oile, al căror 
număr a ajuns la 257, au dat și 
ele cîte 44 litri lapte fiecare.

Pentru a ne asigura banii nece
sari, noi am vîndut statului pe 
bază de contract și prin chioșcul

NOTĂ

Una ceri... alta primești!
Q zi de august 1960. Tovarășul 

Gyorgy Ștefan, impiegat de miș
care la stația C.F.R. Coșlariu, se 
prezintă la Sfatul popular al comu
nei Teiuș și solicită o adeverință 
de stare materială. Ii era omului 
necesară adeverința în vederea sta
bilirii alocației de stat pentru copii.

Auzindu-i păsul, tovarășul Pă- 
dureanu A., secretarul sfatului, i-o 
tăie scurt : t

— Nu primești adeverința pînă 
cînd nu achiți cei 30 lei din con- 
Iri'1 ția pe anul 1960.

In necunoștință că trebuie să a- 
chite respectiva sumă, întrucît Ia 
blocul din stația Coșlariu unde lo
cuiește n-a poposit nicicînd o ase
menea veste, tovarășul Gyorgy Ște
fani se angajă totuși să achite de 
îndată suma, iar pentru a i se eli
bera adeverința solicitată lăsă la 
sfatul popular o cerere întocmită 
după toate regulile.

Trecu o lună, două. Trecu apoi 
și a treia, dar tovarășul Gyorgy 
Ștefan așteptă degeaba adeverința 
cu pricina. Se duse atunci din nou 
la sfatul popular. Și, mare-i fti mi
rarea cînd pe hîrtia pregătită a i 
se trimite citi negru pe alb: „La 
cererea Dvs., înregistrată de noi, 
vă aducem la cunoștință că, Comi
tetul executiv al Sfatului popular 
Teiuș nu v-a aprobat reducerea 
sumei... — semnează pentru pre
ședinte și secretar tovarășul Pă
durea nu A.

Una ceri... alta primești! Oare 
felul cum a fost rezolvată respec
tiva cerere să însemne altceva de
cît superficialitate ?

Pentru conformitate
S. NARIȚA

deschis la sectorul minier Valea 
Dosului, legume, cereale și produ
se animale în valoare de 349.000 
lei. Veniturile bănești frumoase 
realizate și belșugul de recoltă do- 
bîndit în acest an, ne-au dat posi
bilitatea să repartizăm membrilor 
produse și bani în valoare de 40 
Ici la zi-muncă. Așa, de exemplu, 
valoarea produselor și a banilor 
primiți de colectivistul Oarga To
dor și cei doi membri din familie, 
pentru cele 603 zile-muncă efec
tuate se ridică la suma de 24.120 
lei. Pentru munca lor harnică, a- 
semănător au fost răsplătiți și co
lectiviștii Crișan Gheorghe, Gavri
la Victoria, Popa Nicolae și mulți 
alții.

Problema bătrînilor la noi îri 
gospodărie a fost de asemenea re
zolvată. Fiecare bătrîn pe care-1 
avem prim"șfe lunar 100 de lei și 
anual 400 kg grîtt și porumb, pre
cum și alte produse.

Peste puține zile vom păși în- 
tr-un nou an. îndrumați de orga
nizația de partid, noi am trecut la 
întocmirea planului de producție 
pe anul 1961. Pentrui a dobîndi în 
anul viitor rezultate și mai bune, 
am chibzuit să sporim cu 20 
la sută suprafața grădinii și să cul
tivăm cu 50 la sută mai multe le
gume timpurii față de anul trecut.

De asemenea, ne-am propus să 
sporim cu 80 la sută numărul de 
bovine din producție proprie. In 
felul acesta vom face să crească 
tot mai mult puterea economică a 
gospodăriei și bunăstarea colecti
viștilor, vom contribui la înfăptui
rea Directivelor celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului.

DAN TRAIAN 
președintele G.A.C. — Micești



Omenirea sprijină eu căldură documentele 
adoptate de Consfătuirea reprezentanților 

partidelor comuniste și muncitorești 
Forțele păcii sini superioare forțelor războiului
CAIRO (Agerpres). — TASS 

transmite : Declarația și Apelul a- 
dresat popoarelor din lumea în
treagă adoptate de Consfătuirea re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești a trezit un ecou 
larg în cercurile intelectualității 
locale și a reprezentanților presei. 
Ele sînt studiate cu atenție de re
prezentanții paitidelor politice ale 
țărilor africane care fac parte din 
asociația africană de la Cairo, din 
secretariatul permanent al organi
zației de solidaritate cu popoarele 
Asiei și Africii, precum și de către 
cercurile oficiale din R.A.U.

Interesul manifestat față de a- 
ceste documente importante este do
vedit printre altele de faptul că li
nul din cele mai importante ziare 
din Cairo „Al Gumhuria Garidat

Socialismul n-are
BUDAPESTA (Agcrpres). —
Presa ungară continuă să se o- 

cupe de importantele documente a- 
doptate la Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova. In edi
torialul său din 13 decembrie, zia
rul „Nepszabadsag" scrie între al
tele : „Socialismul" n-are nevoie 
de război. Lupta între vechi și nou,

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

Adunările sătești și generale
ale cooperativelor de consum

(Urmare din pag. l-a)____
brățișată și de alte consilii sătești. 
Și dată fiind importanța acestei ini
țiative, organizațiile de partid de 
la sate vor trebui să acorde tot 
sprijinul și îndrumarea ca ea să 
poată fi extinsă.

Predarea la timp a produselor a- 
gricole contractate, sarcină de care 
s-au achitat cu cinste cooperatorii 
din satele aparținătoare comunelor 
Berghin, Hăpria și altele, trebuie 
de asemenea pusă pe primul plan 
în dezbaterea consfătuirilor și a 
adunărilor. In mod special, în sa
tele comunelor Stremț, Pețelca, Sîn- 
timbru, această problemă trebuie a- 
nalizată în mod profund, scoase la 
iveală toate lipsurile, mai ales că 
și în prezent aici sînt serioase ră- 
tnîneri în urmă la predarea produ
selor contractate.

Aș-Șaab“ le-a consacrat un articol 
special semnat de Abdel Azis Fa- 
him, principalul comentator politic 
al ziarului, care subliniază că con
cluziile documentelor Consfătuirii 
„se sprijină pe faptele reale ale 
vieții internaționale".

„Documentele Consfătuirii, sub
liniază autorul, confirmă posibili
tatea coexistenței pașnice și a pre- 
întîmninării unui război mondial cu 
condiția ca țările lagărului socia
list, țările independente ale Africii, 
Asiei și America Latine, popoarele 
țărilor dependente, toți cei care do
resc să urmeze politica de coexis
tență pașnică să manifeste vigi
lența necesară. Toate aceste forțe 
sînt superioare forțelor imperialis
mului și războiului".

nevoie de război
a fost, este și trebuie să fie hotă- 
rîtă de o întrecere pașnică".

In continuarea artico'ului se sub
liniază .că Apelul către popoarele 
din lumea întreagă este pătruns de 
hotărîre și optimism de nezdrunci
nat. Izvorul hotărîrii și optimismu
lui se află în posibilitatea reală de 
apărare a păcii.

Buna reușită a adunărilor sătești 
și generale depinde în mare mă
sură de modul în care acestea vor 
fi pregătite și organizate. In acest 
scop este necesar ca și comitetele 
comunale de partid, organizațiile 
de bază și sfaturile populare 
să îndrume desfășurarea adu
nărilor, astfel ca acestea să cu
prindă toate sarcinile actuale ale 
cooperativelor. Trebuie accen
tuat pe adoptarea unor hotărîri 
mobilizatoare, pe îmbunătățirea 
muncii cultural-educative de masă, 
a muncii cu cartea la sate.

Să facem din adunările sătești 
și generale ale cooperativelor un 
mijloc de mobilizare și mai puter
nică a membrilor cooperatori la 
îndeplinirea mărețelor sarcini tra
sate de cel de-al IlI-Iea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

SFAT ZOOTEHNIC

Folosirea nutrețurilor însilozate 
în hrana animalelor

Porumbul verde murat poate fi 
dat în hrana animalelor la 3-4 
săpiămîni de la însilozare, iar alte 
plante ca borceagul, trifoiul, lucer
na la 5-6 săptămîni. Pentru a fo
losi cît mai bine nutrețul murat, la 
deschiderea silozurilor trebuie să 
păstrăm anumite reguli. Silozurile 
construite în pămînt, sub formă de 
gropi sau tranșee, se încep prin a 
se descoperi de la un capăt. Se 
îndepărtează pămîntul acoperitor 
pe o lungime de 2 m, aruncîndu-se 
de o parte și de alta a silozului, 
făcîndu-se o potecă de 50-80 cm 
în jurul gropii. Se îndepărtează 
stratul de siloz care a venit în con
tact cu pămîntul și care de obicei 
este mucegăit, pînă se ajunge la 
nutrețul sănătos.

Nutrețul mucegăit sau putrezit 
se strînge cu grijă și se transportă 
imediat la platforma de bălegar.

După ce s-au făcut aceste ope
rații, se scoate din siloz atîta nu
treț cît este nevoie pentru hrana 
animalelor în acea zi. Nu se scoate 
nutreț pentru mai multe zile, deoa
rece în contact cu aerul mai mult 
timp, acesta se alterează și devine 
dăunător pentru sănătatea anima
lelor.

La silozurile lungi, cum sînt în 
majoritatea gospodăriilor colective 
din raion, nu se va descoperi altă 
porțiune de siloz pînă cînd nu s-a 
scos pînă la fund stratul de nutreț 
început.

După scoaterea cantităților zil
nice necesare, nutrețul se acopere 
cu paie, sau coceni de porumb, 
pentru a-1 feri de îngheț și de 
contactul cu aerul.

Odată cu deschiderea silozurilor, 
sîntem obligați să apreciem calita
tea nutrețului murat, iar în cazul 
cînd nutrețul este de calitate slabă 
sau mucegăit, trebuie să-l dăm în 
alimentație cu precauție, sau să-l 
eliminăm din hrana animalelor.

Un nutreț bun, de calitate, are 
următoarele însușiri :

— miros plăcut, aromat,, de pîine 
coaptă, de mere coapte;

— gust acrișor-dulceag;
— culoare cît mai apropiată de 

aceea a plantei cînd s-a făcut în- 
silozarea.

Cînd nutrețul murat este nereu
șit se prezintă cu totul altfel. A- 
cesta are tin miros neplăcut, rîn- 
ced, de pește stricat, înțepător, o- 
țetit. La pipăit nutrețul este unsu
ros, iar culoarea este brună în
chisă, aproape neagră. Un astfel 

de nutreț nu poate fi dat în hrana 
animalelor.

Nutrețul murat se dă în alimen
tația animalelor în raport cu spe
cia sau categoria de animale. Ast
fel, vacilor de lapte li se va da nu
treț în'șiloZat de cea mai bunăl ca
litate. Tot siloz de cea mai bună 

• calitate se va administra animale
lor gestante, tineretului de prăsilă, 
porcilor și păsărilor.

Animalelor de muncă și celor 
puse la îngrășat, mai ales boilor, 
li se poate da siloz de o calitate 
mai slabă, cu un procent oarecare 
de acid butiric (sub 0,5 la sută), 
însă în cantități nu prea mari.

Oile consumă cu foarte mare 
plăcere nutrețul murat, avînd o in
fluență favorabilă asupra sănătății, 
producției de lînă și în obținerea 
unor miei viguroși. Astfel, în prima 
perioadă de gestație oile pot primi 
zilnic pînă la 2-3 kg nutreț însi- 
lozat. In ultima lună a gestație!, 
rația de nutreț murat se va mic
șora pînă la 0,5 kg, iar în ultimele 
zile se va suprima complect.

La alcătuirea rațiilor trebuie ca 
nutrețul însilozat să fie astfel pro- 
porționat, încît dintre nutrețurile 
suculente 2/3 să fie nutrețuri însi
lozate și 1/3 sfeclă, dovleci, tăițci 
de sfeclă de zahăr etc., iar dintre 
nutrețurile fibroase 50 la sută paie 
pleavă, coceni de porumb etc. Ca 
o regulă generală nutrețul însilo
zat nu trebuie administrat nicio
dată singur, ci la fiecare 5-8 kg si
loz trebuie să se dea în rație 
1 kg de fîn de bună calitate.

Cînd nutrețul murat nu se dă a- 
mestecat cu alte furaje, atunci ani
malele primesc întîi nutrețul murat 
și apoi fînul, iar dacă se dă în 
rație și nutrețuri concentrate, a- 
tunci ordinea administrării este: 
întîi nutrețuri concentrate, apoi nu
trețul murat și la sfîrșit paiele sau 
fînul.

Cocenii de porumb se vor admi
nistra în hrana animalelor numai 
tocați și în amestec cu sfeclă to
cată, tăiței de sfeclă de zahăr, sau 
saramurați cu soluție de sare de 
1 la sută.

Ținînd cont de aceste reguli de 
folosirea nutrețurilor însilozate în 
hrana animalelor, vom realiza o 
alimentație rațională, se va obține 
la un preț scăzut mai mult lapte, 
mai multă carne, iar creșterea ani
malelor va fi din ce în ce mai ren
tabilă.

MATEI IOAN 
inginer zootehnist

Mill, Eva și Sabina
(Urmare din pag. 1-aî 

animalul își știe numele. II mim- 
glie. Apoi, după laptele din biberon 
îi servește tărîțele și calciul fura* 
jer. Cu aceasta însă munca cres- 
cătoare'or de viței nu-i terminată. 
Peste trupurile p'ăpînde, alunecă 
purtate de mlini ușoare și îndemî- 
natice peria, țesala. Vițeilor ti se 
așază apoi așternut curat și după 
plimbarea în aer liber urmează în
demnul la odihnă. Și rezultatul? 
Pe cîntar, lună de lună, vițeii a- 
tîrnă fot mai grei.

Munca crescătoarelor de animale 
se încheie apoi, ca a doua zi să 
înceapă din nou la fel de spornică. 
Emilia Petreanu, Eva Toderici și 
Sabina Păscută, după ce se încre
dințează că totul e cum de fapt știu 
că trebuie să fie, se întrețin, își 
împărtășesc glndurile și experiența. 
Apoi, încep preocupările de altă 
natură. O carte bună nu-i lipsește 
nici uneia din casă, căci pe lingă 
Ce'ela’te însușiri comune cele trei 
tinere sînt și pasionate prietene 
ale cărții. Citesc și învață. Emilia 
Petreanu scrie adesea scrisori col
hoznicilor din Chișinău și Kiev pe 
care a avut fericirea să-i viziteze, 
iar Sabina Pasculă folosește orice: 
prilej pentru a zugrăvi cu cele mal 
alese cuvinte frumusețea stațiuni
lor Sovata și Vasile Roaită unde: 
și-a petrecut concediul de odihnă.

★
De vorbă cu cele trei harnice 

crescătoare de animale timpul s-a 
scurs. Am reținut totuși că Emilia 
Petreanu, îngrijind pînă nu de mult 
viței întăreați și-a depășit planul, 
cumulat de la începutul anului, cu 
1 la sută, dar că nici Eva Tode
rici și Sabina Pasculă nu vor fi la 
încheierea anului mai prejos. Fap
tele de pînă acum sînt cea mai 
bună chezășie In acest sens.

Am plecat. Gata să ies din curtea 
gospodăriei, glasuri cunoscute 
m-au făcut să mă opresc. Flăcăul 
ce se lupta să împrăștie grămada 
de prundiș Cerea ajutoare.

— Nu v-am spus eu că fără noi 
n-aveți nici un spor?

Recunoscui glasul Evei Toderici 
care, braț la braț cu Emilia Pe
treanu și Sabina Pasculă, în pas 
grăbit, se îndrepta spre drumul ce 
se construia prin mijlocul gospodă
riei. Veneau fetele să-și reînceapă 
lucrul și să ceară tovarășilor lor 
păsuire pentru zăbavă.

r~- S. MĂRGĂRIT

Nu sînt prea mulți ani de cînd 
— într-un elan de sinceritate ■— 
fostul președinte Beneș declara că 
„...elementul ceh, mai viguros din 
punct de vedere material și cul
tural, va învinge treptat elementul 
slovac". Nu era o simplă consta
tare „științifică", Ci un deziderat. 
„Elementul slovac" făcea parte din 
Republica Cehoslovacă, dar tre
buia... învins. Era concepția bur
gheziei cehe despre felul cum trei 
buie rezo'vată problema naționa
lă. Și orice s-ar spune, concepția 
acea'sta n-a rămas de domeniul 
abstracțiunilor: dacă în 1910 se 
aflau în Slovacia 43 de întreprin
deri metalurgice și miniere, în 
1926 se puteau număra numai 36; 
în aceeași perioadă, numărul în
treprinderilor prelucrătoare de me
tal a scăzut de la 87 la 63, iar 
numărul sa'ariaților din aceste în
treprinderi s-a redus de la 17.731 
la 12.248. Raționamentul era cît 
se poale de simplu: pentru a pu
tea fi învins, elementul slovac tre
buia transformat într-o anexă a- 
grară a Cehiei și Moraviei, o a- 
nexă agrară cu o agricultură pri
mitivă, adică — vorbind mai pu
țin delicat — o colonie.

„In organizarea statului nostru 
și în soluționarea problemei na- 
ționalități'or, afirma Eduard Be
neș chiar și în anul 1947, nu aș 
vrea să imit orbește exemplul U- 
niunii Sovietice". Din fericire 
însă, n-a mai avut timp să... nu 
imite: in februarie 1948 clasa 
muncitoare din Cehoslovacia l-a 
trimis la plimbare. Și a revenit 
comuniștilor misiunea istorică de 
a șterge rușinoasa amintire a li
nei nedreptăți istorice. Dacă în 
1948 partea Slovaciei în produc
ția industriei cehoslovace repre-

Scrisoare din R.S. Cehoslovacă

URIAȘUL DE
zenta doar 13,3 la sută, în 1959 
ea a crescut la 17,8 la sută, iar 
în anii celui de-al treilea cincinal 
va spori cu 175 la sută. După 
concepția comuniștilor, elementul 
slovac nu trebuie învins, ci dim
potrivă, adus la nivelul celui ceh. 
Și Kosice este unul dintre exem
plele cele mai sugestive.

Simboluri și contraste
îmi place să descopăr simbo

luri. Ele vorbesc adeseori mai 
convingător decît orice argumen
tație. Către sfîrșitul războiului 
Partidul Comunist Cehos'ovac a 
lansat așa-zisul „program de Ia 
Kosice", care prevedea, între al
tele, dezvoltarea poporului slovac 
ca o națiune egală în drepturi cu 
poporul ceh. Mi se pare, de a- 
ceea, deosebit de semnificativ fap
tul că acest principiu marxist-le- 
ninist este tradus în viață chiar 
acolo unde a fost proc'cunat. La 
Kosice a început construcția unui 
combinat-gigant care va situa in
dustria siderurgică slovacă pe a- 
celași plan cu aceea din restul 
țării: producția anuală de oțel se 
va ridica aici la 4 milioane tone. 
Combinatul va aduce astfel o Con
tribuție esențială la lichidarea ră- 
mînerii în urmă a întregii regiuni 
slovace.

Combinatul Nova-H uta-Klement 
Gottwald de la Kuncice, inaugu
rat în urmă cu zece ani, a uluit 
pe atunci prin măreția sa: un 
combinat cu un înalt grad de 
mecanizare și ale cărui Cuptoare

LA KOSICE

Nova- 
mai

un

Martin au făcut din Republica 
Cehoslovacă o mare producătoare 
de oțel. Dar oțelarii de la Kosice 
vor da o producție egală cu a- 
ceea a tuturor celor trei uzine si
derurgice cele mai mari din Ce
hoslovacia. Și aceasta, în primul 
rînd datorită automatizării. Nova 
Huța va rămîne mult în urmă, atît 
în privința volumului producției, 
cît șl în ceea ce privește produc
tivitatea și prețul de cost. La Ko
sice totul va arăta ca o expoziție 
a celor mai noi cuceriri ale teh
nicii: laminoare complet automa
tizate, furnale de mare randament, 
convertizoare. Combinatul 
Huța va arăta ca un „frate 
mic".

Cifre grăitoare
Prietenul meu Franca are 

foarte dezvoltat simț al fabulosu
lui. El are și o mare capacitate de 
a transforma cifrele aride în ima
gini plastice.

— Franca dragă, ajută-mă să 
înțeleg: ce va însemna, concret, 
producția de laminate a noului 
combinat?

— Simplu ca bună ziua: o 
panglică care ar putea să înfă
șoare de 14 ori globul pămîntesc.

— De unde veți lua atîta mine
reu de fier?

— De la Krivoi-Rog.
— Dar cocsul?
— Din regiunea Ostrava și nu 

numai de acolo.
— Cam ce cantitate de materii 

prime vor consuma cuptoarele și 
cotwertizoarele?

Franca a rămas puțin pe gtn- 
duri și apoi a răspuns dlrtd din 
umeri: foarte exact e greu de a- 
predat. Dacă s-ar încărca însă 
în vagoane, ar forma o garnitură 
lungă de cît ev a mii de kilometri. 
Combinatul ăsta va fi un adevă
rat mo’oh.

M-am gîndit la foamea seculară 
a satelor și orașelor vitregite din 
fosta Slovacie ■— șt i-am opus 
imaginea schițată de prietenul 
meu Franca. Slovacia va fi, în 

sfîrșit, puternică.
— îmi imaginez, Franca, un 

fluviu de oțel care va izvorî din 
Kosice și va face ocolul întregii 
țări.

Prietenul meu a replicat rîzînd: 
eu cred că se va revărsa și pe 
alte meleaguri. Sînt atîția care 
așteaptă ajutor de la țările socia
listei
Simbolurile de la Kosice încep 

să capete contururi luminoase...
HORIA LIMAN

Coresp. Agerpres la Praga

4NUNT COOPERATIVA „30 DECEMBRIE 1947“ din 
_____ 1 A-Iulia (local URCC) anunță pe toți membrii 
cooperatori din orașul A-Iulia, că mai face restituirea 
părților sociale depuse, numai în zilele de la 19—22 

decembrie a. c., după care se amină 
pînă în anul viitor în luna februarie.

Rugăm membrii cooperatori a se prezenta în această 
perioadă cu carnetul de membru cooperator și cu bu
letinul de identitate, fără de care nu se face restituirea 

părții sociale.

Fabrica de încălțăminte 
„ARDELEANA" A-Iulia 

Str- Morii nr. 8

ANUNȚĂ 
un CONCURS pentru ocu- | 
parea posturilor vacante I 
de MAIȘTRI pe data de 8 

28 decembrie 1960
Informajii suplimentare la sediul g 

întreprinderii

Fabrica de încălțăminte 
„ARDELEANA" A-Iulia

Str. Morii nr. 8

J ANUNȚĂ I 
f angajarea unui INGINER j 
I în specialitatea pielărie și î 
f confecții încălțăminte, | 
! chimie industrială sau j 

inginer economist

Informații suplimentare la sediul î 
întreprinderii L
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