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Porumbului pentru siloz și spațiului
de insilozare

Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Rornîn și al 
Consiliului de Miniștri al R. P. R. 
privind măsurile pentru creșterea a- 
nimalelor în gospodăriile agricole 
colective arată, printre altele, că, 
în scopul asigurării unei cantități 
abundente de furaje de calitate, este 
necesar ca fiecare gospodărie co
lectivă să cultive cît mai valoroase 
culturi furajere, punînd un accent 
deosebit pe porumbul siloz — nu
trețul de bază în creșterea anima
lelor.

Practica a dovedit că orice efor
turi vor ti depuse în creșterea ani
malelor, nu se va putea obține un 
rezultat bun, dacă nu se va asigura 
furaje îndestulătoare și de calitate. 
Iată de ce, organele de partid și co
mitetele executive ale sfaturilor . 
populare de la comune, odată cu 
cerelalte preocupări în vederea dez
voltării multilaterale a gospodăriilor 
agricole colective, trebuie' să pri
vească cu toată seriozitatea și pro
blema bazei furajere, a asigurării 
unei cantități sporite de porumb si
loz, a spațiului necesar însilozării 
acestuia.

Ploile nenumărate care au căzut 
din abundență, au favorizat crește
rea porumbului pentru siloz, aseme
nea tuturor culturilor agricole, dar 
în același timp s-au dezvoltat în 
voie și buruienile. De aceea, condu
cerile gospodăriilor colective trebuie 
să ia toate măsurile pentru a se a- 
plica la timp la porumbul siloz a- 
celeași lucrări de întreținere ca și 
la porumbul pentru boabe, singura 
deosebire fiind că la porumbul siloz 
plantele se lasă mai dese pe rînd. 
Totodată trebuie luate toate măsu
rile ca suprafețele de culturi plani
ficate pentru însilozare să fie asi

gurate.
, „Convinși din experiență.proprie de 
foloasele pe care le . aduce porumbul 
siloz în hrana animalelor, de va
loarea nutritivă mare pe care o are 
porumbul cînd este recoltat și însi- 
lozat în faza de lapte-ceară, colecti
viștii din Mihalț au însămînțat în 
acest an cu porumb pentru siloz 42 
ha. Și pentru a fi cît mai ușor de 
transportat și însilozat, ei l-au însă
mînțat în cea mai mare parte în 
imediata apropiere a gropilor de în
silozare. Cu forțele proprii și ajuto
rul dat de S.M.T., colectiviștii din 
Mihalț au prășit pînă la 15 iunie 
peste 90 la sută din această cul
tură.

Suprafețe importante cu porumb 
pentru siloz au însămînțat și gospo
dăriile colective din Oiejdea, Cistei, 
Teiuș și altele, care de asemenea 
sînt avansate cu prășitul.

Dacă în raion cele mai multe gos-

Cele 20 combine de la S.M.T. Al ba-Iulia, revizuite și reparate din 
timp, sînt gata pentru strîngerea recoltei.

® 4“ •»podării colective dovedesc interes 
pentru a-și asigura cantități impor
tante de porumb siloz, sînt și unele 
gospodării colective, ca cele din O- 
breja, Oarda de Jos, Țelna și altele, 
care nu acordă toată importanța a- 
sigurării bazei furajere, în care prin
cipalul nutreț să fie porumbul însi
lozat. Colectiviștii din Țelna au pla
nificat o sunrafață mult prea mică 
de porumb pentru siloz față de nu
mărul de animale ce le posedă. în
drumați de organizația de bază, a- 
ceștia trebuie să chibzuiască bine și 
să sporească suprafața de porumb 
însilozat, deoarece numai așa va 
putea ajunge, să valorifice mai 
mult lapte, carne și alte produse a- 
nimale. La gospodăria colectivă din 
Obreja, unii colectiviști manifestă 
tendința de a se repartiza pentru siloz 
porumb însămînțat în teren mai slab 
pregătit și la distanță mare de lo
cul de însilozare. Această tendință 
trebuie combătută cu toată tăria, 
spre a nu se mai repeta situația de 
anul trecut, cînd nu s-a realizat de
cît 10 la sută din cantitatea de si
loz prevăzută.

Pentru a se asigura cantități spo
rite de nutreț însilozat, trebuie să 
se asigure din timp volumul de 
gropi corespunzătoare, necesare în
silozării. Acordînd atenție acestei 
probleme, gospodăria colectivă din 
Teiuș, pe lîngă gropile cimentate cu 
un volum de 800 tone nutreț murat 
pe care le are, și-a construit 
3 compartimente pentru încă 400 
tone nutreț. Majoritatea lucrărilor 
de construcție le-a făcut în primă
vară, în timp ce muncile erau mai 
puțin aglomerate, urmînd ca cimen
tarea să fie terminată în curînd. 
Gospodăria colectivă din 'Vințul de 
Jos, de asemenea dispune de gropi 
cimentate pentru însilozarea întregii 
cantități de porumb prevăzute pen
tru însilozare. Colectiviștii din Cis
tei dovedesc și ei preocupare pentru 
asigurarea volumului de însilozare 
a porumbului prevăzut în acest 
scop.

(Continuare în pag. 4-a)

MEREU^ACTUALĂ ♦ îmbunătățirea activității comisiilor economice din întreprinderi
De mai bine de un an, din iniția

tiva și sub îndrumarea Comitetului 
raional de partid, în întreprinderile 
raionului nostru au fost înființate 
comisii care au primit sarcina per
manentă de a studia și descoperi la 
fiecare loc de muncă noi posibilități 
pentru reducerea prețului de cost și 
îmbunătățirea calității produselor —

Comisia raională de turism 
Alba Iulia organizează la 18 iu
nie o excursie la „Mamut" și Ce
tatea Tăuti. înscrierile se fac la 
sediul U.C.F.S. Alba.

■ft La cinematograful „Victoria" 
rulează de ieri (15 iunie) filmul 
romînesc „Mîndrie". Din ziua de 
19 la 21 iunie la acest cinemato
graf va rula filmul sovietic „Viraj 
în noapte".

★ In ziua de 22 iunie, Teatrul 
de stat din Timișoara va prezenta 
în orașul nostru, pe scena Casei 
raionale de cultură, comedia în 3 
acte (4 tablouri) „Scrisori de dra- 
goste“ de Virgil Stoenescu.

In întrecere rezultate tot mai bune
Beneficii peste php

De două luni de zile, odată c-u 
începerea producției, colectivul de 
muncă de la Moara „N. Bălcescu" 
din orașul nostru desfășoară o sus
ținută întrecere pentru îmbunătăți
rea calității produselor și realizarea 
de cît mai multe beneficii peste plan.

In cursul lunii mai, acest harnic 
colectiv și-a realizat sarcinile de 
plan cu 5 zile înainte de termen, 
dînd produse de cea mai bună cali
tate și a redus cu peste 100.000 lei 
prețul de cost al produselor. In ace
lași timp, de la începerea produc
ției pe întreprindere . s-a realizat un 
beneficiu peste plan de peste 500 
mi lei. De asemenea, în cursul pri
melor 15 zile din luna iunie, în ca
drul morii sarcinile zilnice de plan 
au fost depășite cu 0,5 la sută, în 
fruntea întrecerii situîndu-se echipa 
condusă de Pleșa Salvenie.

pentru folosirea mai complectă a re
zervelor sporirii continue a produc
ției și creșterii productivității muncii. 
Și, un scurt bilanț, despre rezulta
tele obținute de acele comisii care 
și-au privit cu răspundere sarcina 
încredințată, dovedește cu putere ro
lul mare al acestor colective în re

de probleme din
Iul mare al acestor 
zolvarea a o seamă 
viața întreprinderii.

La întreprinderea „Gh. Doja" din 
Zlatna, de pildă, sub îndrumarea 
comitetului de partid, comisia a 
studiat timp îndelungat cauzele care 
au determinat răniînerea în urmă cu 
îndeplinirea sarcinilor de producție, 
propunîndu-se pe loc măsuri pentru 
îndreptarea lipsurilor. Cu bune re
zultate mixicesc și comisiile econo
mice de la întreprinderea „Horia", 
Uzinele Zlatna și Depoul C.F.R.Te- 
iu£. La Depoul C.F.R. din Teiuș, co
misia a studiat posibilitatea ținerii 
evidenței pe fiecare locomotiva. Azi, 
ca urmare a introducerii acestei me
tode, se știe concret ce anume a 
realizat fiecare echipă, stimulîndu-se 
astfel lupta pentru cît mai multe e- 
conomii. In ultimul timp, ca urmare 
a unor lipsuri care au existat pe 
șantiere, organizația de bază de la 
T.R.C.H. — grupul de șantiere Alba 
a luat și ea măsuri pentru activiza
rea comisiei economice.

Din păcate, deși practica a dove-

Destinatar? Colectivele de mun
că. Expeditor? Sutele și miile de 
oameni ai muncii plecați să-și pe
treacă concediu! sau să-și refacă 
forțele în minunatele stațiuni bal- 
neo-climaterice ale patriei iubite. 
Da! Ei sînt noii locatari ai splen
didelor blocuri de pe malul înso
rit al mării sau de pe muntele semeț 
ce-și urcă vîrful ipînă sus spre 
înaltul cerului, parcă ar vrea să 
se întreacă cu înseși noile vremuri 
ce le trăim.

★
Stanciu loachim e muncitor bru

tar la 1. I. L. „Horia", iar Dre- 
ghici Pavel e sudor. Cu puțin timp 
înainte acești doi muncitori obiș- 
nuiți s-au întîlnit, deși îi despărțeau 
sute de kilometri. Și nu s-au în
tîlnit numai ei. Nu! S-au întîlnit 
ca ei sute și mii. S-au întîlnit cu 
toții în aceleași sentimente de re
cunoștință pentru partidul iubit.

i Din Sovata a pornit o scrisoare. 
De la Herculane alta. Ambele și-au 
dat întîlnire aici în mijlocul colec
tivului, de unde Stanciu și Dreghi- 
ci au pornit să-și petreacă conce

diul. Și, cu toate că scrisorile ve
neau din părți diferite, ele purtau 
același simplu dar emoționant 
mesaj. „Mulțumim din inimă parti
dului".

Sînt toate acestea fapte obișnui
te pentru zilele noastre. Viața a-

Bilanțul rodnic al minerilor
In cursul lunii mai, în toate sec

toarele Întreprinderii „Gh. Doja" din 
Zlatnă întrecerea socialistă s-a des
fășurat cu un avînt continuu. Echi
pele de mineri au îmbrățișat iniția
tiva minerilor de la Teliuc „Nici un 
vagonet de minereu rebutat" și o 
aplică pe scară tot mai largă.

Rezultatul muncii însuflețite este 
concretizat în bilanțul rodnic înche
iat la sfîrșitul lunii trecute, atît în 
ce privește îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, cît și în realiza
rea de economii tot mai multe. Ast
fel luna trecută pe întreaga între-

Cu angajamentul depășit
In întrecerea pentru a pune la 

dispoziția populației mobilă cît mai 
multă și de o calitate superioară, 
colectivul de muncă de la IPROD- 

dit prin fapte rolul mare al acestor 
comisii în descoperirea și folosirea 
cît mai complexă a rezervelor in
terne, multe organizații de partid 
și conduceri de întreprinderi sttba- 
preciază aceste comisii, nu le în
drumă activitatea și uneori nu țin 
cont nici chiar de propunerile ce 
le fac. Și astfel de cazuri nu sînt 
cîtuși de puțin izolate. La Autobaza 
de transport auto din Alba Iulia, de 
pildă, nici nu se poate vorbi de o 
activitate în această direcție. Și nu 
întîmplător. Aici o astfel de comisie 
nici nu mai există. Oare să nu fie 
probleme ce se cer a fi studiate și 
găsite soluții pentru îndreptarea lip
surilor? Sînt, și încă destule. Să 
luăm de pildă numai problema în
grijirii mașinilor la coloane, sau fo
losirea capacității mașinilor și s-ar 
putea studia și da dezlegare ia mul
te lucruri. Dar cine să se ocupe de 
activizarea comisiei, de completarea 
ei. Comitetul sindical nu se îngri
jește nici de ținerea regulată a con
sfătuirilor de producție, de cum să 
se preocupe și de activizarea comi
siei economice.

O slabă preocupare pentru activi
zarea comisiilor economice dovedesc 
și organizațiile de partid și orga
nele sindicale de la Atelierul de

(Continuare în pag. 4-a)

Scrasori din 
concediu

inimădin

ceasta nouă, liberă, le-a înscris în 
șirul atîtor și atitor înfăptuiri.

„Masa a fost excelentă, îngriji
rea medicală deosebită, am simțit 
cu adevărat grija partidului față 
de om“... Sînt crîmpeie din scri
soarea lui Stanciu adresată colec
tivului, celor de-acasă. Dar ea to
tuși ,nu e și nici nu va .rămîne per
sonală. Autorii acestei scrisori 
sînt și Seghedi Andrei, Seghedi 
loan sau Hetea Luca de la 1.1. L. 
„Horia". Vor fi și alți mulți ca ei. 
Bera Ioan va merge la Sovata, 
lonaș Ion la Lacul roșu. Alții 
în alte și alte stațiuni. Ei 
însă nu vor fi despărțiți și în cu
vintele lor simple, trimise spre cei 
de-acasă, vor scrie pregnant ace
lași mesaj: „Mulțumim 
partidului".

★
Altă dată, la astfel 

nici nu se putea visa, 
sau la mare, în acele vremuri ale 
trecutului mergeau doar capita
liști. Pentru omul simplu, pentru 
muncitorul 
sub povara 
cediul era 
In schimb, 
sau muntele era loc de huzur.
Acele vremuri au apus pentru tot

deauna. Azi stăpînul bogățiilor e 
poporul muncitor. El se bucură 
din plin de toate frumusețile 
patriei. Faptele consemnează a- 
ceasta cu toată puterea. Privițile...

de
La

lucruri 
munte

ce-și încovoia corpul 
greutăților zilnice, con- 
o promisiune deșartă, 
pentru cei avuți marea

prindere sarcina de plan la produc
ția globală a fost depășită cu 44,03 
la sută. De asemenea prin munca 
plină de avînt a colectivelor de 
muncitori din toate sectoarele, pe 
întreaga întreprindere s-au realizat 
importante economii.

Cele mai bune rezultate în între
cerea între sectoare au fost obținute 
de minerii sectorului Haneș, unde 
echipele conduse de Nistor Nicolae, 
Gavrilă Traian, Danciu Petru și 
alții și-au depășit sarcinile de plan 
cu 8-19 la sută.

COOP-Alba Iulia obține zi de zi re
zultate tot mai însemnate. In luna 
mai, de pildă, acest colectiv a dat 
peste plan cu 7 garnituri de bucă
tărie tip „Alba" mai mult. De ase
menea, în primele 15 zile din a- 
ceastă lună s-a confecționat cu '15 
la sută mai multe bucătării decît era 
planificat.

Aceste rezultate se datoresc în 
primul rînd avîntului cu care mun
cește echipa de tîmplari condusă de 
Victor Dadeș, hărniciei tîmplarilor 
Aldea Simion, Duma Petru, Jurca 
Aurel, Duca Nicolae și a altora din 
această echipă, care sînt mereu în 
fruntea întrecerii.

Un alt succes cu care acest co
lectiv se mîndrește este îndeplinirea 
angajamentului privind realizarea 
de economii. Față de 53.000 lei cît 
era angajamentul, pînă la 23 Au
gust, colectivul de muncă de aici 
a realizat pînă în prezent economii 
la prețul de cost în valoare de 
90.000 lei.

WIW

| Unele organe de îndrumare g 
g și control fac fugitiv g
§ munca de teren.

Munca asta de viteză 
merită numai blesteme, 
căci deși reduce timpul, 
e tot... pierdere de vreme.
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Cu cit crește populația globului
Datele statistice privind evoluția 

populației întregului glob în diferite 
epoci, sînt deosebit de interesante.

Se apreciază (aproximativ, bine
înțeles) că în anul 1000, populația 
tuturor continentelor globului pă- 
mîntesc se cifra la 275 milioane de 
oameni.

Abia după șapte veacuri numărul 
acestora s-a dublat.

După aceasta însă ritmul de creș
tere s-a accelerat impresionant-

In 1800 populația globului era de
1.000.000.000.

In 1860 un miliard și jumătate.

Un original instrument muzical
„Remmi" — așa a fost 

pe scurt noul instrument
denumit 
muzical 

radioelectronic polifonic, inventat de 
un grup de profesori și studenți ai 
Facultății de radiotehnică a Institu
tului politehnic din Sverdlovsk.

In ce constă Originalitatea noului 
instrument muzical?

„Remmi" nu are. strune, în locul 
lor au fost instalate 120 de lămpi 
electronice. Noul instrument imită 
sunetele orgăi, flautului, oboiului, 
viorii, mandolinei și altor instru-

SFATURI! IPIEWriRtU l&OSPOIMME

pe care l-am pus la 
ajuns să punem, în 
crudă, cîteva cristale 
grunjoasă la ambele

★ Pentru ca măduva să rămînă 
în osul său, 
fiert, este de 
măduva încă 
de sare mai 
capete.

★ Laptele 
cratița în care-1 fierbeți, puneți o 
bucățică de porcelan.

★ Puteți păstra cașcavalul proas-

BULGARIA —
Recent, pe plantațiile de tranda

firi din R. P. Bulgaria a început cu
lesul petalelor din care se extrage 
renumitul ulei de trandafir.

Minunatele condiții climaterice și 
pedologice ale Văii Trandafirilor, a- 
șezată între munții Stara Pianina 
și Sredna Gora, permit să se cul
tive aici soiuri prețioase de tranda
firi cu un bogat conținut în uleiuri 
eterice.

Țăranii bulgari au o experiență 
de secole în cultivarea acestei valo
roase culturi. Toate plantațiile de 
trandafiri aparțin gospodăriilor a- 
gricole, cooperativelor de muncă, 
care le-au 
Datorită 
științifice 
dafirilor, 
0,1 ha de 
ține răsaduri pentru o suprafață de 
1-1,4 ha de plantații noi.

Bulgaria ocupă primul loc în lu
me în ce privește producția de ulei 
de trandafir. Ea îl extrage în spe
cial din trandafirii roșii de Kazan- 
lîk, renumiți pentru parfumul lor. 
Din acești trandafiri se mai extrage 
uleiul colorat și apa de roze, de ne-

extins considerabil, 
aplicării noilor metode 
de cultivare a tran- 

de pe o suprafață de 
plantații vechi se pot ob-

Noutăți științifice

Aparatul „EOP-51", con
struit de specialiștii sovietici, 
permite măsurarea unor tem
peraturi pînă ia 10.000° C. 
Aparatul funcționează după 
principiul comparării strălu
cirii corpului încălzit cu in-

tensitatea luminoasă a fila
mentului unei lămpi electrice 
speciale. In felul acesta s-a 
creat pentru prima dată în 
lume posibilitatea gradării pi- 
rometrelor pînă la tempera
turi solare.

O nouă țesătură — Runotex
Institutul de cercetări în 

domeniul tehnologiei textile 
din Karl-Marx-Stadt a reali
zat un nou produs textil care 
poate fi obținut fără a mai 
fi necesar procesul de tors

și procesul de țesut. Noul 
produs, denumit „Runotex", 
este confecționat mai ales din 
materiale care nu pot fi fi
late.

Case experimentale 
construite din materiale sintetice 

doseli, uși și dulapuri vor fi 
folosite plăci laminate, iar 
cuiele vor fi înlocuite cu clei 
sintetic. Se știe că pentru 
case de locuit se folosesc 
multe țevi de diferite dimen
siuni. Acestea vor fi confec
ționate din vinidur.

Institutul materialelor de 
construcții din R. P. Polonă 
a elaborat și a început con
struirea experimentală a trei 
case de locuit din materiale 
sintetice.

Pereții caselor sînt confec
ționați din plăci de polieterit 
și fibre de sticlă. Pentru par-

■ ■■
In primele două decenii ale vea

cului prezent s-a atins cifra de 2 
miliarde, ca în 1960 să fie de 2 mi
liarde 800 de milioane. Specialiștii . 
cred că în anul 2000 această cifră 
va crește la 5 miliarde.

Este interesant că această creș
tere impresionantă nu s-a produs 
numai pe seama unei creșteri a na
talității. Atunci? Fenomenul se da- 
torește scăderii impresionante a 
mortalității, datorită succeselor me
dicinii contemporane și în special 
datorită scăderii 
dul copiilor.

mortalității în rîn-

radioelectronică a 
un concert dat de

mente muzicale.
Noua pianină 

fost folosită la 
a-rtiștii-amatori de la Institutul poli
tehnic din Sverdlovsk. Pe ea a fost 
interpretată muzica la compoziția 
literară „Spre ștele“ și s-a bucurat 
de un viu interes din partea spec
tatorilor.

In curînd, noul instrument „Rem
mi" va fi prezentat la Moscova, la 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale a U.R.S.S.

păt, dacă așezați pe el o bucățică 
de zahăr cubic.

Puloverul nu se va ține sus
pendat pe un umeraș, care îl poate 
deforma, ci se va împături frumos 
și se va aranja în dulap.

-A- Cel mai bun mijloc pentru a 
înlocui călcatul unei rochii de tul 
sau catifea este de a o suspenda 
o oră deasupra unei căzi umplute cu 
apă fierbinte, din care ies aburi.
---------------------

țara trandafirilor 
înlocuit în fabricarea parfumurilor 
de calitate superioară și a articole
lor de cosmetică.

Orașul Nesebăr — Bulgaria — Stațiu ne balneară pe litoralul Mării Negre.
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ceasornice nr. 
produc ceasuri 
Âlecansimul lor 
baterie minus- 

de

...la Fabrica de
2 din Moscova se 
de mînă electrice? 
este acționat de o 
culă, care funcționează timp 
un an.

...Lacul Karibad din Rhodezia 
de Sud este acoperit de un strat 
atît de compact de ferigi îneît 
poate fi trecut pe jos, fără riscul 
de a-ți uda măcar picioarele? A- 
cest covor de ferigi, a cărui su
prafață crește cu aproximativ 1 
km pe zi, are pe-alocuri o grosime 
de 15 cm. Originea acestui feno
men neobișnuit nu este cunoscută.

...cea mai veche mențiune des
pre cancer se află într-un papirus 
egiptean, papirusul Ebert, datînd 
din secolul al XV-lea î.e.n.?

...triburile indigene din insula 
F.ap, situată în Oceanul Pacific, 
folosesc în zilele noastre monede 
care ating uneori un diametru 
de... 5 m? Băștinașii fac aceste 
monede dintr-o varietate calca- 
roasă a aragonitului.

...Sequoia . uriașă, sau „arborele- 
mamut", este un conifer care creș
te în munții Sierra Nevada din 
California (S.U.A.)? Unele exem
plare ating înălțimea de 150 m și 
au o circonferință de 40 m.

...broasca înghite hrana cu o 
viteză fenomenală? Cu ajutorul 
unei fotografieri foarte rapide, s-a 
numărat că broasca face 4.000 de 
mișcări de deglutiție într-un mi
nut.

O „Mare"
Pe un vast teritoriu al unei vechi 

depresiuni pe unde fluviul Iantzî nu 
a curs niciodată (după cum se știe, 
acum cîteva mii de ani în urmă a- 
cest fluviu și-a schimbat albia), oa
menii de știință chinezi au descope-

Incă din vremuri de mult uitate 
poate, Bălgradul își înscrie filele is
toriei sale în marea istorie a trecu
tului. Aici, unde romanii și-au așe
zat reședința legiunii a XiII-a Ge- 
mina, numind orașul Apulum, avea 
să se înalțe peste ani cetatea ce-și 
păstrează și azi curiozitățile sale. 
Ridicată de slavi pe temelia vechiu
lui oraș Apulum, cetatea se deose
bea de celelalte cetăți slave prin 
faptul că avea culoarea albă, pe 
cînd vechile cetăți slave aveau cu
loarea cenușie și erau ridicate din 
pămînt și lemn.

Cetatea însă cunoaște mai tîrziu 
pustiiri prădalnice din partea tăta
rilor, în 1241, din partea sașilor și 
turcilor în 1277. In 1469 Matei Cor
vin dă ordin să se dărîme zidurile 
cetătii. Mai tîrziu, în 1516, regele 
Vladislav hotărăște ca cetatea să 
fie din nou reconstituită. A urmat o 
perioadă în care cetatea s-a distrus 
din nou, iar în perioada anilor 1715- 
1735 împăratul Carol al Vl-lea a 
luat măsuri și a reconstruit întreaga 
cetate după planurile lui Eugeniu 
de Savoya. Reconstituită în stil de 
fortăreață, cetatea era separată de 
oraș prin șanțuri care puteau fi um
plute cu apă. Vizitatorii pot vedea 
și azi vechile șanțuri, în spatele că
rora se află platoul cu întreaga 
construcție a vechii cetăți.

De remarcat că cetatea Alba-lu
liei își are notate în filele istoriei 
sale și alte dăți. Aici, în 1599, își 
face intrarea triumfală Mihai Vitea
zul, ca „domn al Țării Romînești, al 
Ardealului și toată Țara Mol
dovei". Apoi tot aici, în 1784, 
au fost închiși și ținuți în lanțuri 
Horia, Cloșca și Crișan, care mai 
tîrziu, adică în februarie 1785, pe 
locul numit „Dealul Furcilor", în 
afară de Crișan, care se spînzurase 
în închisoare, au fost trași pe roată.

---------- ♦ «
Roata supliciilor

Aceasta este roata cu care călăii 
Austriei imperiale i-au ucis, la sfîr- 
șitul lui februarie 1785, pe Horia și 
Cloșca și au sfîrtecat corpul neînsu
flețit al lui Crișan. După cum se 
știe, execuția a avut loc la Alba-Iu- 
lia, la Dealul Furcilor.

.Acum, roata supliciilor se găsește 
în secția de istorie a muzeului din 
Sibiu, alături de o serie de docu
mente legate de răscoala populară 
din 1784 de sub conducerea lui Ho
ria, Cloșca și Crișan — răscoală 
care a marcat un important mo
ment al luptei maselor țărănești din 
Transilvania împotriva orînduirii 
feudale.

Mașini de cusut.
Chirurgii sovietici dispun... de a- 

cum de mașini de cusut vasele san
guine și de prins intestinele.

♦♦---------------------

su bte ran ă
rit un imens strat ikvifer. Stratul 
are suprafața de 200.000 km p și' se 
întinde pe întregul teritoriu al pro
vinciei Tziansu și în partea de 
nord-est a provinciei Henan. 
Rezervele de apă ale acestei 
„mări" subterane sînt evaluate 
la multe bilioane de tone.

Apele mării subterane sînt folo
site de pe acum în numeroase între
prinderi noi din. China de est. Ele 
vor fi folosite de asemenea pentru 
nevoile agriculturii și ale populației. 

Uniunea SosieilcA

popoarelor .

— Oamenii nu se nasc cti măiestri e dar se mîndresc cînd o dobîndesc. 
China

— Cînd citești pentru prima oară o carte bună faci cunoștință cu un 
prieten apropiat. Cînd o citești din nou e ca și cum te-ai întîlni cu un 
vechi prieten.
A ir i c a

— Adevărul este ca și soarele ce răsare și care nu poate fi ascuns 
cu palma.
Brazilia

— Cînd un sărac mănîncă o găi nă, unul din doi e bolnav.
Mexic

— Nenorocirea Mexicului este că e prea departe de dumnezeu și 
prea aproape de Statele Unite.
Țările arabe

— Intrebați-mă care sînt virtuțile mele, și nu culoarea pielii.

In cetatea Alba-luliei a fost în
chis și Avram lancti.

Privind cu ochiul vizitatorului, nu 
poți trece peste alte monumente 
deosebit de frumoase și importante. 
Aici se găsește catedrala romano- 
catolică unul din cele mai prețioase 
monumente arhitecturale ale Evului 
Mediu din Transilvania. Catedrala 
a fost la început construită în stil 
romanic și apoi reclădită de Ion 
Huniade în stil gotic. Se mai gă
sește apoi aici în cetate muzeul re
gional de istorie, cu o valoroasă co
lecție de exponate, reprezentînd toa
te epocile. In ultimii ani acest mu
zeu a fost reorganizat, astfel că vi
zitatorul găsește aici lucruri din cele 
mai interesante.

Cea mai de preț comoară este însă 
biblioteca „Batthyaneum". Colecțiile 
de cărți vechi, manuscrise și incu
nabule — 1230 la număr — sînt de 
o frumusețe rară, situîndu-se printre 
cele mai valoroase colecții din Eu
ropa. Unele sînt chiar unice în lu
me, cum este cartea de medicină în
tocmită de medicul împăratului Tra
ian. De o deosebită valoare, de o 
frumusețe uimitoare, este manuscri
sul „Codex aureus". Acest faimos 
manuscris a fost scris în veacul al 
IX-lea, pe hîrtie de pergament, cu 
litere unciale de aur. Din acest ma
nuscris biblioteca deține doar jumă
tate, cealaltă jumătate fiind la bi
blioteca Vaticanului. De asemenea, 
copertele manuscrisului, lucrate în 
fildeș, sînt și ele împărțite, una la 
British Museum din Londra și una 
la Museo Sacro din Roma.

In general, vizitatorul care vizi
tează cetatea rămîne cu o amintire 
frumoasă. Intîlnești aici trecutul în
depărtat, cu multiplele lui fapte. In- 
tîlnești însă, în tot ce te înconjoară, 
— școli, magazine, parcuri, în noile 
construcții — viața nouă care 
pulsează la fiecare pas.

se află expusă

. vasele sanguine
Mașina de cusut vasele aduce pu

țin cu mașina de împuns a lucrăto
rilor care broșează cărți. Cele două 
capete ale vasului care trebuie unite 
sînt introduse fiecare în cîte un ca
păt al mașinii. Ele sînt puse în 
formă și întoarse pe niște tuburi cu 
un diametru adecvat și apoi prinse 
laolaltă, unul de celălalt. După a- 
ceastă operație nu mai rămîne decît 
să apese butonul mașinii și, în mod 
automat, toate agrafele se inserează 
în țesuturi, la nivelul pliului.

Coaserea intestinelor în 
durează doar trei minute, 
ce prin procedeele manuale 
xecuta în 20 de minute.

acest fel 
în timp 
ea se e-



Au început convorbirile recapitulative în învățămîntui de partid

I>reoctipaLi*i și rezultate Să grăbim întreținerea colturilor și pregătirile de recoltare
La cooperativa meșteșugărească 

„Mureșul", prin grija organizației 
■de bază, s-a organizat în anul șco
lar al învățămîntului de partid 1960- 
1961 un cerc de studierea Istoriei 
P.M.R, anul II, la care s-au înscris 
■20 tovarăși. După deschiderea învă
țămîntului organizația de. bază s-a 
■preocupat de activitatea cercului, în- 
•drumînd membrii de partid să parti
cipe la ședințele cercului; propagan
distul a participat la pregătirile ce 
au avut loc la cabinetul de partid; 
■s-a pus la îndemîna cursanților ma
terialul de studiu necesar. Biroul or
ganizației de bază a analizat într-o 
ședință a sa felul cum se desfășoară 
■munca cercului, care este conținutul 
materialului predat, ce lipsuri se 
•mai manifestă și a luat măsuri care 
:au dus la îmbunătățirea muncii.

Tovarășii înscriși au participat cu 
regularitate la ședințele cercului, 
reușind în felul acesta să-și însu
șească în mare măsură materialul 
•expus de propagandist și apoi stu
diat din materialul bibliografic. Sînt 
■unii cursanți, care în cursul anului 
nu au lipsit niciodată de la învăță
mîntui de partid, cum sînt tov. Toma 
Ion, Boldură Maria și alții, dove
dind prin aceasta preocupare pentru 
ridicarea nivelului lor politic și ideo
logic. Despre frecvență la ședințele 
cercului se poate spune că în tot 
•cursul anului a fost bună.

Care sînt rezultatele la sfîrșitul 
■anului de învățămînt în ce privește 
însușirea materialului expus și stu- 

• diat ?
■t In ziua de 12 iunie a.c. a avut loc 

prima ședință de convorbiri recapi
tulative, din cele două planificate. 
‘Ca urmare a măsurilor organizato
rice luate de organizația de bază și 
■a interesului de care au dat dovadă 
•cursanții, la ședința de convorbire 
au participat 19 tovarăși din cei 20 
înscriși.

La analizarea problemelor ce 
s-au pus în discuție au luat parte 
9 tovarăși, printre care Boldură Ma
ria, Anca Felicia, Istrate Ion, Roxa 
'Petru și alții, care au dat dovadă 
«că stăpînesc materialul studiat prin 
-răspunsurile clare și sigure ce le-au 
•dat.

Vorbind despre lupta poporului 
•nostru sub conducerea P.C.R. pen
tru răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste, tov. Boldură Maria a scos 
în evidență lupta clasei muncitoare 
sub conducerea partidului, rolul ma
selor în această luptă și spiritul de 

,/sacrificiu al comuniștilor pentru fe
ricirea poporului muncitor. De ase
menea, tov. Istrate I. a vorbit bine 
■despre tema: „P.M.R., conducătorul

Din strada prăfuită, intri parcă 
’într-o altă lume, parcă într-o altă 
atmosferă. Te întîmpină, de cum 
treci poarta, rondouri de flori, pa
voazate în zeci de culori, alei prun- 
■duite și bine îngrijite, o fațadă de 
■cămin cultural ce te îmbie a-i călca 
pragul... Iată prima impresie ce ți-o 
faci vizitînd căminul cultural din 
Stremț.

Intri în sala mare a căminului. 
■Curățenia ce domină aici (indiferent 
lla ce oră te-ai duce) și aspectul în
grijit al mobilierului îți întărește 
convingerea că aici, la căminul cul
tural din Stremț, există un colectiv 
■de muncă bine închegat, harnic și 
cu dragoste de muncă, care merită 
din plin calificativul de — „foarte 
-bine". Și că merită un calificativ 
din cele mai bune, ne-o spune nu nu
mai latura gospodărească, ci și suc
cesele obținute de acest colectivi în 
munca culturală. Brigada artistică 

■de agitație, echipa de teatru, corul, 
precum și soliștii vocali și instru
mentiști prezintă în fața colectiviș
tilor din sat programe artistice fru
moase, bine interpretate și mereu 
împrospătate, programe ce * 1 atrag 
spre cămin în fiecare duminică un 
număr tot mai mare de spectatori.

rească îndeplinirea următoarelor o- 
biective :

— Să publicăm din 10 în 10 zile 
diferite articole din munca brigadie
rilor, echipelor și colectiviștilor, 
pentru executarea la timpul optim a 
lucrărilor din campaniile agricole.

— Vom milita pentru continua în
tărire a sectorului zootehnic, pentru 
obținerea unei producții de 2.500 
litri lapte pe cap de vacă furajată. 
Să creștem la 100 ha teren agricol 
21 vaci și juninci, 22 vițele și 5 alte 

! taurine. La ovine să realizăm o în
cărcătură de 90 capete la 100 ha, să 

! obținem de la fiecare oaie 62 litri 
! lapte și 2,100 kg lînă. Să sporim 
I pînă la sfîrșitul anului numărul 

scroafelor astfel îneît să ajungem la 
j 40. întreaga producție de lapte de
i vacă și de oaie precum și toată can- 
’ titatea de lînă o vom vinde statului 
; pe bază de contract.

Pentru a asigura condiții optime 
întregului efectiv de taurine, vom 
construi în acest an, pînă la 1 no
iembrie, un grajd pentru 100 capete 
bovine.

— Să asigurăm 12 tone porumb, 
secară și trifoi siloz, de fiecare vacă 
furajată.

— In sectorul vegetal să obținem 
o producție de 2.500 kg grîu la hec
tar, la cultura porumbului cel puțin 
3.000 kg și 20.000 kg la hectar la 
cartofi.

— Prin materialele publicate vom 
urmări a se menține tot iimpul în
trecerea cu colectiviștii din Cistei.

— Gazeta de perete va deschide 
și susține rubrica „Fruntașii și me
todele lor de muncă". Decadal va 
publica de asemenea articole prin 
care va satiriza delăsarea, neglijen
ta, lipsa de răspundere față de ca
litatea lucrărilor, păstrarea avutului 
obștesc, etc.

— Pînă la sfîrșitul anului vom 
spori numărul de corespondenți ai 
gazetei de perete cu încă 16 tova
răși.
Colectivul de redacție al gazetei de 
perete din G.A.C. „Alexandru Petofi" 

Oiejdea

Succese asemănătoare au în mun
ca lor și activiștii culturali din Ale- 

• teș. Și, și țăranii muncitori 
de aici, ca și stremțenii, sînt 
mîndri de căminul lor cultural. 
Ei vin aici cu drag. Duminicile sînt 
plăcute, programele artistice pre
zentate cu mult simț artistic în că
minul ce pare mereu tînăr prin cu
rățenia cc-1 caracterizează, fac de 

poporului muncitor în lupta pentru 
construirea socialismului", scoțînd 
în evidență rezultatele obținute de 
oamenii muncii din țara noastră, 
sub conducerea partidului, în toate 
domeniile de activitate, pentru ridi
carea nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Ceea ce merită a fi scos în evi
dență este faptul că în cadrul con
vorbirilor s-au purtat discuții vii, 
unii complectînd .pe ceilalți și legînd 
cele studiate de viața economică a 
cooperativei, la locul lor de muncă. 
De asemenea, s-a constatat, ca ur
mare a faptului că a existat o preo
cupare pentru studiu, căci în cadrul 
convorbirilor nu s-au făcut confuzii, 
ceea ce este cel mai important lu
cru în munca de propagandă în 
cercuri și cursuri.

Conducerea convorbirilor de către 
propagandist (tov. Găinar D.), me
todele bune folosite, au contribuit. în 
mare măsură la rezultatele obținute 
pînă în prezent, atît în ceea ce pri
vește desfășurarea învățămîntului în 
cursul anului, cît și a convorbirilor 
recapitulative.

Mai sînt însă unele aspecte nega
tive constatate cu ocazia primei șe
dințe de convorbire, și anume aceea 
că în unele cazuri se discută prea 
multe amănunte și se pierde din 
vedere problema de bază. Este bine 
să fie cunoscute și discutate și a- 
cestea, însă ceea ce trebuie avut în 
vedere trebuie să fie problema de 
bază de la care să pornească ana
liza. Prin urmare să nu se vorbeas
că prea mult despre lucruri mărun
te, iar problemele principale să fie 
neglijate. Acesta este un lucru e- 
sențial și trebuie să se țină cont în 
viitor.

Ciad vi la căminul cultural...

Cîteva constatări privind 
îngrijirea căminelor culturale

multe ori, de foarte multe ori chiar, 
de-a dreptul neîncăpător căminul.

Dar meteșenii vin la cămin nu 
numai duminica., Ei vin și-n alte 
zile, după terminarea lucrului, sea
ra. Ii atrage aici părculețul frumos, 
cu bănci, cu rondouri de flori și po
mi, amenajat de ei mai acum un an 
prin muncă patriotică.

Dar, dacă așa stau lucrurile la 
multe cămine culturale din raionul 
nostru, mai sînt unele, ce e drept 
puține la număr, despre care nu se 
poate vorbi în aceiași termeni. Sînt 
cămine, ca cele din Oarda de Jos, 
Hăpria și alte comune unde, pe lin
gă o destul de slabă muncă cultu
rală, grija față 
de bunul obștesc 
(clădire, mobilier 
etc), nu ocupă un 
loc de frunte în preocupările acti
viștilor culturali. La Oarda de Jos, 
de pildă, prima impresie ce ți-o faci 
vizitînd căminul cultural, e că acest 
lăcaș de cultură este părăsit. Im
presia ți-o dă nu numai exteriorul, 
ci chiar și interiorul lui. Pe pereții 
deteriorați de nunțile și balurile 
ce-au avut loc aici, sînt afișate, în
tr-un mod neestetic, cîteva fotomon
taje, cîteva afișe de mult perimate 
și o gazetă de perete cu două arti
cole vechi și lipite într-o poziție 
greu de citit. . Intre doi stîlpi de 
susținere, situați în mijlocul sălii, 
este întins pe o sîrmă un alt foto
montaj. Sub scenă sînt îngrămădite 
mormane de scaune stricate iar în

Zoresc lucrările în cîmp
Avînd culturile repartizate pe e- 

chipe și pe om din vreme și folo
sind cu pricepere timpul bun de lu
cru, dintre ploi, membrii gospodări
ei colective „Unirea" din Alba Iu
lia au obținut rezultate frumoase în 
munca de îngrijire a culturilor. Ei 
au executat pînă la 15 iunie prașila 
a 2-a la porumb pe o suprafață de 
70 hectare, și pe întreaga suprafață 
la cartofi și floarea-soarelui.

Lucrările sînt avansate și la gră
dina de legume, unde s-a executat 
cea de-a doua prașilă la roșii, ardei, 
vinete și varză timpurie. In vii s-a 
executat de asemenea stropitul al 
2-lea.

In frunte la lucrările de întreți
nere a culturilor se află echipa con
dusă de comunistul Făgădar Teo
dor.

Mai mult interes lucrărilor agricole
La gospodăria colectivă „7 No

iembrie" din Vințul de Jos, care po
sedă peste 200 ha cu culturi prăși- 
toare cultivate cu porumb, nu s-a 
efectuat pînă la 14 iunie prima pra
șilă la porumb decît pe o suprafață 
de 40 hectare, ceea ce reprezintă a- 
bia 23 la sută din suprafața culti
vată cu această cultură. Cît despre 
porumbul pentru siloz, nu s-a pră
șit pînă la acea dată nici un ar.

Și dacă la gospodăria colectivă 
din Vințul de Jos prășitul porumbu
lui este mult întîrziat, fapt ce face 
ca buruienile să înăbușe culturile, 

camera de proiecție a filmului, a- 
cordeonul căminului, reparat de o 
mînă nepricepută, se dezmembrează 
pe zi ce trece tot mai mult. Lucrul 
cel mai trișt este că la căminul cul
tural „Horia" din Oarda de Jos nici 
nu prea ai pe ce sta cînd mergi la 
un program artistic, la prezentarea 
unui film sau la o conferință. Pe 
cele 7 bănci și vreo 15 scaune de 
diferite tipuri, desperechiate și vădu
vite de speteze, pot oare încăpea 
180-200 de cetățeni cîți vin la dife
ritele manifestațiuni culturale? Ca
tegoric că nu!

Se pune întrebarea: sînt oare acti
viștii căminului cultural din Oarda 

de Jos, tovarășii 
Popa Pavel, direc
torul căminului, Su- 
ciu loachim, res

ponsabilul corului (directorul școlii 
din sat), Murgu Dumitru, responsa
bilul brigăzii artistice și toți ceilalți 
tovarăși mulțumiți cum arată că
minul cultural? Dacă nu. de ce se 
împacă cu o astfel de’ situație?

Ei au datoria să dea un aspect 
plăcut și atractiv căminului, comite
tul executiv al sfatului are datoria 
să se îngrijească de procurarea de 
scaune, de spoirea sălii, de comple
tarea geamurilor și pînzelor de la 
scenă. Fonduri pentru toate aces
tea sînt suficiente. Iată ce trebuie 
să se facă la acest cămin cultural 
în cel mai scurt timp posibil.

Muncă Sapsiîâ
Dacă la viile gospodăriei agricole 

de stat „Alba Iulia" — sectoarele 
Șard și Țelna — lucrările de între
ținere sînt executate la zi, inclusiv 
stropitul al 2-lea, lucrări care s-au 
făcut la timpul optim și de calitate, 
trebuie să arătăm că nu aceeași si
tuație este în celelalte sectoare vi
ticole ale gospodăriei.

Așa, de exemplu, la viile de la 
Alba Iulia — sectorul Bărăbanț — 
de care răspunde brigadierul Adam 
Vasile, la data de 12 iunie stropitul 
al 2-lea nu era realizat decît în pro
porție de 20 la sută, cu toate că 
după prevederile stațiunii de averti
zare a manei, la acea dată trebuia 
să fie terminat. Mai mult, datorită 
unei munci lipsite de răspundere a 
brigadierului și lucrătorilor, și ceea

se datorește și lipsei de interes a 
organelor de conducere S.M.T., care 
au trimis la executarea lucrărilor 
mașini nereglate. Aceasta a făcut 
ca trei zile una din prășitorile me
canice să nu poată fi folosită la 
lucrări. Unor asemenea sisteme de 
muncă lipsite de răspundere, condu
cerea S.M.T.-ului ’trebuie să le pună 
capăt.

O preocupare de seamă în aceas
tă direcție trebuie să dovedească și 
organizația de partid și comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular din co
mună, care au datoria să sprijine 
conducerea gospodăriei de a mobi
liza toate forțele de muncă pentru 
terminarea lucrărilor de îngrijire a 
culturilor într-un timp cît mai scurt.
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Răspund chemării la întrecere

Colectivul de redacție al gazetei de perete 
din G. A. C. „Alexandra Petofi“ Oiejdea
Chemarea colectivului gazetei de 

perete din G.A.C. „6 Martie" din 
Cilnic — raionul Sebeș, este un pu
ternic îndemn în munca colectivu
lui nostru de redacție al gazetei de 
perete din G.A.C. „Alexandru Pe- 
tofi" din Oiejdea.

Sprijinind creșterea producției 
gospodăriei noastre colective, colec
tivul de redacție al gazetei de pere
te din gospodărie își propune ca 
prin materialele publicate să urmă-

Odată cu ei vor trebui să facă o 
cotitură serioasă în munca lor și 
activiștii culturali din Hăpria. Aici, 
pe lîngă faptul că în permanență 
sala căminului este nemăturată, pe
reții sînt murdari și nepavoazați, pe 
după scenă și în sală chiar au fost 
depozitate lemnele de foc (pentru 
iarna viitoare) ale școlii. S-o fi gîn- 
dit oare directorul școlii, tov. Sîrbu 
Nicolae, să completeze cu lemne de 
foc lipsa scaunelor din cămin ? Di
rectorul căminului cultural din Hă
pria, tovarășul Hațegan Alexandru, 
trebuie pe viitor să fructifice mai 
mult cele învățate în schimburile de 
experiență făcute cu alte cămine, 
precum și cele învățate la semina- 
riile organizate cu activiștii culturali.

De lipsurile ce se manifestă la 
unele cămine culturale se fac vino
vate și comitetele executive ale sfa
turilor populare, și-n mod special 
președinții acestora, care deși răs
pund direct de munca culturală, nu 
se interesează de asigurarea bazei 
materiale, de felul cum sînt îngrijite 
căminele culturale. Cît de greșită 
este această tendință o reflectă în 
mod convingător situația în care se 
prezintă azi căminele culturale din 
Oarda de Jos și Hăpria.

Se cere deci, atît activiștilor cul
turali din Oarda de Jos, celor din 
Hăpria și din alte comune și sate, 
cît și comitetelor executive ale sfa
turilor populare să depună mai mult 
interes la îngrijirea căminelor cul
turale, pentru ca acestea să aibă 
un aspect plăcut, atractiv, să fie,, 
așa după cum le este și menirea, 
focare de educare, de cultură!

de răspundere
ce s-a stropit nu corespunde cali
tativ, deoarece pulverizarea soluției 
în loc să se facă pe dosul frunzelor 
și pe ciorchini, așa cum indică teh
nica viticolă, s-a făcut cu totul su
perficial pe suprafața lucioasă a 
frunzei, ceea ce, bineînțeles, dimi
nuează cu mult efectul lucrării.

Față de această situație, conduce
rea gospodăriei trebuie să ia cele 
mai potrivite măsuri pentru ca lu
crările în vii să se facă la timp și 
de calitate, deoarece numai așa se 
poate asigura obținerea unei recolte 
bogate de struguri.

Se pregătesc pentru 
strîngerea recoltei

Paralel cu lucrările de îngrijire a 
culturilor, ce se desfășoară cu multă 
însuflețire la grădina de legume și 
în cîmp, colectiviștii din Micești zo
resc și lucrările de pregătire în ve
derea strîngerii recoltei de grîu, care 
se întrevede bogată.,

In acest scop ei au revizuit și re
parat din timp întregul inventar ne
cesar strîngerii recoltei de grîu — 
autocamioane, căruțe, utilaj de tre
ierat etc. Pentru a asigura condiții 
cît mai bune de depozitare a griu
lui, colectiviștii au hotărît să con
struiască o magazie de cărămidă, cu 
o capacitate de 30 vagoane. Maga
zia, care a și fost ridicată în roșu 
de echipa de constructori din ca
drul gospodăriei, urmează să fie 
dată în curînd în folosință.
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ajajduq iuintuiXBiu bj ajisojoj jujs 
ajoAJazaJ ajBoj ‘ajiJnjonj auiq ap 
bsb 3jaui ‘aioAau aJBO aij nu gg -aij 
-oaJip gjsBaoB ui gsioajd guioJBS o 
gjijiqBjs gjSixa isap ‘ajBUJJOj iisiuioo 
BauauiasB gjsixa nu ioiu „jnsajnjv" 
BAijBJadooo is jxiui jjaiuoq ‘T3O 
C1 ’ap ujnS0j3ojd“ BAijBJadooo ‘„su 
-B0japjy“ BojjqBj ‘bijuj sqjy guoz
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uip 93IUIOUO39
jojiisiuioa nlriiApoK ESJiieiEunquij

-----------------------------------------
•join 

-iiAijoajoo ijjgjsgunq b i4 aAijaajoo 
jojjijgpodsoS b aoiiuouooa ujajnd 
Bajațâajo bj ejseoob u;jd i4 ijbui 
ibui jo) unjiuaA joun sajEzijcaj 
B[ ‘ojbuiiub ap injnjguinu Bajțjods 
B[ ijinqijjuoo *b|bia ui asnpBjj aij 
gs ajBjizodap ap injnijEds b is zojis 
njjuad- injnquiruod BajBjnSjss puiA 
-jjd aijanpojd ap jnuejd ui asuijdno 
ajiuțojBS bo putjdnq j jjsțAipajo'j 

•jnjnquinjod țijgzojțsui aJBS 
-aaau ajidojS ajBjnoaxa ainqajj urns 
jnpoui is JojijățAțjaajoa bjbjb gs 'joj 
-idojS BajBSB[dtuB bj aAijoajoo ajiij 
-gpodsoS gjuapduioa no atunjpui gs 
ainqaj) ansa P[O3ij3b aoiuqa; apUBS 
-jo guiajqojd gjsBaoB uj gonpu }4-gs 
ajBtuatp juts juBjJoduij jjodB ufj 

•i_ugzo[isui ajBsaoau apdojS 
diujj uip B'JnSiSB b njjuad ajuns 
-gui ajBo) bj gs ainqajj ‘bjbooj jbjs 
ap apueSjo ap iă pijjed ap ajiij 
-bziubSjo ap Bajapundsgj bjboj no 
ajiuifjjds i4 ajBuinjpui ‘OAijoajoa joj 
-HjgpodsoS ajijaonpuoo ‘doas jsaos 
uj JBsaoau jnijBds jjjgxfojd boab b 
gjgjjajjnu ap afBjnj jojj.b b is jnjnq 
-tunjod iijgzojisui BajBjnSisB adao 
-U03 ajBod as nu go guisas puiuți

■ațjaojțp 
gjsBaoB uj ajBdnooajd gqejs o jipaA 
-op nB i.ugpodsoS jojsaoB b goiuqaj 
BajBuinjpuj ap pundsgj ajB3 ajooijS 
-B ajauBSjo go injnjdsj is ajiajojep 
as BjsBaoB ‘ajBZojigui ajj ajidojS jed 
-gs ns nu jou aAijaajoo ajiijgpodsoB 
uip ajjnm ibui ajau gasp ij 'aJBZ 
-ojisui ap jojțdojâ Bajedgs njjuad 
gjnsgui o 
a j bo
ap ajBtunjpuj qujs juts ‘apjjB ;4 
țuasțqțs ‘nijBjiop ‘niJjBr; ‘njquiijuig 
uip ajiijgpodsoâ jujs tuna ‘ajBjuiij 
-uj nou aAljoajoo njgpodsoS ajjnpv 
•injnjajjnu b ajBzojisuj ap jnui-njoA 
uip gjris bj 02 P!U jBjnSisB ns nu 
go BijBnjis ui osasgS as uinos ‘ajjq 
-luodsip ajuaioijns gounui ap ajejq 
nBja pup ‘gjBAgtuijd uip jnduiij 
jisojoj hs-u ga injnjdBj ejijojbq 
■ajBzojisuj ap inj,ni|Bds BajBjnSisB 
njjuad ajapundsgj no gdnooajd as 
nu ‘oiuaq i4 pJB§ ‘pndgp ‘jieqjw 
uip ajao jujs uino ‘aAljoajoo iiJgp 
-odsoS ajaun ‘JojafBjnj b 
ap jBsaoau jnijsds duiij 
-isB i4-b njjuad ajijnsgui 
ne aAljoajoo țțjgpodsoS 
duiij UJ ‘go gsut JBJgJB

piu jBnj ns nu gznBO 
uip ‘pijJBd ap ajițjBziuBâjo 

ajBuinjpuj

ojbzojjsuj 
uip BjnS 
ajBOj jBnj 
apun 33 
ainqajj.
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Bijuajs ețeoț — ajezojisui ap 
ininijBds i§ zaps lupied minqmnjod

ajsaoB uip ijsojojiouniu
-gjjjnjBUi sajajsaJO osapoAop ‘oijqod 
jojobjbo jfijunuojd no iJgoipuaAaj 
ap ajBxfoj sujjjs jsoj ne aojuiouooa 
ojijgoipuaAOJ apun ‘op apqo ‘XbhS 
-nop ‘Xen^BJEd ‘njaj bo ijgj apu 
-n uip aj.siAa.i3 lajdnj apAipajqo

•ouijBq nouauiy jojiu 
-njgj is jojijojiounm iiJgositu |B jo; 
-bzjjbjbo ap joj un bobo! UBqno inj 
-nJodod JojiJgzijBOJ injnjduiaxo bojbj 
-nd is guuqno BjjnjOAay -gAijBOipuoA 
-aj BajBositu is ojsojo uBqno injnjod 
-od BznBO no ajBjiJBpijos ap ijbo 
-situ pun b guBoijauiB-ouijBj gouj 
ajBOaij ui BajsjjoAZap no jajEJEj

13NHO3 vaHaaw
ipuuiBoj bj jnojed auiui 

-jaj gs puiS ap ajB ’O'D'I 3JBO
•3jed uip BqjBI jisoo 

b-u uijnd jao ioiu ‘oiuiiu suijdajjuj 
ibui b-u 'O’D'l ‘JujgS ap uinoB jijoo 
-sgJ juiuigd ‘ijnopuoj njjuad juiui 
-gd aji BaJBjJodsuBjj ap jBop bjbjb 
‘uinoB guid IS gJBABUIJjd uip JBCJ

•bjb3 
bj ap jnojBd i4 azafsuauiB gs ‘sbjo 
ujajuajsixa izjsa jojiijuds BojțfijSuț 
gSuij ad bo ‘jbJbBub b-s Bijnj sqjy 
'O’D'l ‘BjsaoB injnue BJBAguijjd uj

jep jnjuiAno 
epadsej as nu piHQ

Nvoi nNvaawn 
jjBuiogpgJsap ij ajBod 

-iqo un ejsaoB 3 -ezbouib 
ijoaun i4 ‘8-Z ’"B-10 Bl 
-țjuoo Ba asp ‘9 bj gujd

nu ao țao 
ajds guid 
guid gnu 
gjBuiuijaj 

Bi'nqajj bjsboob BaunijBjado ‘o’Di 
înjnjuauiBjnSaj uuojuop ’og i4 9 
bjo 3 -jnsBao ijsaAijd ijj ajjoujjsuj 
■jBjd ap i4oj3 jjou puiujjjs ‘joz ap 
gjnjgui ’OO’I BI 8P !!M?J3inl ‘!nl 
ajBidojdB aițzgJjs ad is njjuao uj 
•pujjno aoajj aijizodsip Bunq jbq 

•SOJIlSțA țBUI ‘Jguij ibui go 
-jBd ijuițs aj ‘ițjauituip jb jgdscojd 
jnjOB uidsuj gs jnogjd 3 -gounui 
op ajijnooj ajds ijiqgjS gjd-Bajpuj 
as ijojiounui ap ajns is loaz ‘njjsou 
jnsBJO uj ‘gjBauiuiip ojbooij uj

£9 BJO op 91UIBUI nu 00 eg
’N S ■IljjB iS uoj 

buioi'uoj uBSajBj-j ‘njjiuina Bapjjg 
țijSiAijaajoo as-npuijguinu bijsoob 
ajjuijd ‘jojnfB ap guiui o iiuaiidgq 
is nup iigA BajBjuauip is Bajpuips 
njjuad gnuijuoa as 33 ajugjunj Bq 

•jBUiuijaj jsoj 14 b jnpod aiuni [[ 
ap pjjz BJBas ui •juatuia uip pod un 
gasBinJjsuoo as gs is gjBjuatup ‘gj 
-puipB aij gs BajBA bo ijinsgiu jBnj 
b JBjndod injBjs ‘gsui puijno aa 

•J0JIU3UJ 
-bo lunpgaijjs ijbui nBaogj ‘jaijd 
-gjq jnooifitu uud aoajj ao bbjba ap 
ajuapunqB apojd uip ajBunpB ajad 
-B ‘iJOAguiijd ;4 auiuBoj ajjnui ui

HJ4SOU unus ui
□ lionilSUOO EtlOU 0

UsajippodsoS ziua} dff

I i^uapuodssdoo nizos aj£


