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Cu multă bucu
rie și recunoștință 
au așteptat ziuia 
deschiderii cursuri- 
școlar copiii munci-

deschiderii
cursurilor, la -în- Prof. PAȘTEANU VICTOR 
ceput de an școlar șeful Secției raionale de învățămînt 
— este așteptată —
cu bucurie și nerăbdare de copiii oa
menilor muncii, de toți cei care sînt 
și au fost elevi de școală. Stăplniți 
încă de amintirea vie a zilelor de 
vară lăsate în urmă, cu impresii de 
neuitat culese dintr-o vacanță plă
cută, instructivă, recreativă și re
confortantă, petrecută în răcoarea 
îmbietoare a munților sau pe țărmul 
însorit al mării, în tabere sau ex
cursii, la odihnă sau tratament, pro
fesori și elevi sînt iarăși la școală, 
în pragul unui nou an de muncă, 
doritori să reînceapă cu însuflețit 
avînt lupta pentru cucerirea cetății 
științei, învingînd toate greutățile ce 
s-ar. putea ivi în calea spre acest 
luminos țel.

Copiii din școlile noastre, de la 
cel mai mic pînă la cel mai mare, 
își dau seama că s-a făcut totul 
pentru pregătirea condițiilor în care 
vor învăța în noul an școlar. Fie 
că pășesc cu emoție pentru prima 
dată pragul școlii în clasa I-a, sau 
urcă o treaptă nouă promovînd în 
clasa următoare, în școli de 8 ani, 
medii, profesionale și de meserii, 
fiii oamenilor muncii sînt înconju
ri de dragostea întregului popor. 
Prin grija partidului și statului s-au 
creat în țara noastră condiții minu
nate pentru învățătură tineretului, 
putîndu-se pregăti temeinic încă de 
pe băncile școlii în folosul societății.

Pentru generația care crește, pen
tru copiii patriei se face totul spre 
împlinirea celor mai înalte idealuri. 
Porțile școlilor sînt larg deschise 
tuturor copiilor de vîrstă școlară, 
înfăptuind sarcina trasată de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R., cu spri
jinul organizațiilor de partid, școlile 
din raionul nostru intră în al doilea 
an cu învățămîntul de 7 ani în în
tregime generalizat. realizînd cu 
succes trecerea la învățămîntul ge
neral și gratuit de 8 ani.

In școlile de 8 ani din 
nostru vor învăța în anul 
1962-63 peste 12.800 elevi, 
elevi mai mulți decît în anul pre
cedent. In cele 3 școli medii din ra
ion, la cursurile de zi și serale, nu
mărul elevilor a sporit cu 156 față 
de anul școlar trecut.

Dezvoltarea învățămîntului în 
ionul nostru este ilustrată și 
creșterea simțitoare a numărului de 
elevi în școlile profesionale și 
meserii, unde se pregătesc munci
tori calificați pentru întreprinderile 
industriale, tractoriști și mecaniza
tori de nădejde pentru unitățile so- 
cB*te agricole.

Rețeaua învățămîntului general și 
profesional este în continuă dezvol
tare. S-au creat noi unități de 8 ani 
la Feneș și Geoagiul de Sus, s-au 
înmulțit numărul claselor la Teiuș, 
Mihalț, Căpud, Țelna, Meteș, Valea 
Dosului și în alfe școli din oraș și 
de la sate.

raionul 
școlar 

cu 800

ra
de

de

lor în noul an
torilor din Zlatna care trec pragul 
noului local de școală cu 16 săli de 
clasă spațioase și luminoase, înzes
trat cu laboratoare și utilaj didactic 
modern, asigurîndu-ii-se tot confor
tul și cel mai potrivit climat de 
muncă. Intr-o însuflețire generală 
au muncit părinții, copiii, cadrele 
didactice pentru a grăbi terminarea 
școlii din Intregalde incit din prima 
zi cursurile pot începe în sălile largi 
și Sănătoase ale noului local.

In prima zi de școală se va da în 
folosință pentru școala profesională 
de meserii o construcție școlară 
nouă, înzestrată cu toate cele nece
sare pentru desfășurarea unui în- 
vățămînt pregătitor de cadre, de 
calitate. La Bărăbanț, Sîntimbru, 
Ciugud, Ighiel, Meteș și în alte părți 
se construiesc și se amenajează noi 
săli de clasă.

Sălile de clasă curățate și aran
jate își primesc sărbătorește pe cei 
care le vor însufleți cu freamătul 
vieții de școlari. Pe băncile noi sau 
reparate, în fața fiecărui elev, aș
teaptă orînduite frumos, noile ma
nuale executate în condiții grafice 
superioare, atribuite în dar de că
tre partidul și guvernul nostru.

Toate acestea și multe alteie sînt 
pentru copiii patriei noastre socia
liste. Lor le rămîne o singură grijă 
— să învețe, să se pregătească 
meinic în vederea participării 
rodnice la opera de desăvîrșire 
socialismului.

Oamenii muncii mai vîrstnici 
amintesc cu mînie și amărăciune de 
timpurile stăpînirii capitaliștilor și 
moșierilor cînd, începuturile de an 
școlar erau triste și întunecate. Nu
mărul copiilor rămași în afara șco
lii creștea cu fiecare început de an 
școlar. Poporul muncitor de la ora
șe și sate se zbatea în analfabetism 
și mizerie, iar sute de școli își în
chideau porțile, arpncînd pe dru
muri, pradă șomajului, mii de învă
țători. ■. '

In comparație cu situația tragică 
din trecut a școlilor și slujitorilor ei, 
prezentul ne apare într-o lumină 
strălucitoare. Progresele uriașe rea
lizate în dezvoltarea învățămîntului 
în anii puterii populare, umplu de 
bucurie inimile tuturor oamenilor 
muncii, însuflețesc și mobilizează 
pe învățători și profesori la o mun
că mai bogată în conținut, mai a- 
vîntată pentru îndeplinirea sarcini
lor puse în fața învățămîntului de 
către partidul și guvernul nostru.

După ce am realizat mărețul o- 
bsectiv al generalizării învățămîn
tului de 7 ani, sarcina noastră a 
organelor de învățămînt, a tuturor

te- 
lor 

a

îsi

(Continuare în pag. 3-a)

In gospodăriile colective

O sarcină ce trebuie îndeplinită
totărirea economico-organizatorică 

a gospodăriilor colective presupune 
dezvoltarea multilaterală a diferite
lor ramuri de producție și în special 
a ramurii creșterii animalelor.

O bază sigură pentru dezvoltarea 
«reșterii animalelor și în special a 
vacilor cu lapte o constituie asigu
rarea în fiecare gospodărie a unui 
fond de vițele fie din cumpărări, fie 
din fătărife din gospodărie. In lu
mina acestei sarcini, gospodăriile 
colective did raion și-a-u prevăzut 
să sporească in acest an numărul 
vițelelor ciu 1.720 capete. Multe gos
podării și-au îndeplinit și chiar de
pășit de pe acum sarcina planifi
cată, în timp ce altele, amînă pro
curarea vițelelor de pe o zi pe alta.

tenției și reținerea vițelelor cores
punzătoare rezultate din fătări. Pînă 
în momentul de față și-a mărit în 
acest an fondul de vițele cu 86 în 
loc de 60 cît era planificat, astfel 
că în prezent gospodăria dispune de 
194 capete juninci și tineret bovin.

Și gospodăria nu se va opri aici. 
Așa după cum spunea și președin
tele gospodăriei, pînă la sfîrșitul a- 
nului mai sînt trei luni și ceva. Vor 
făta și alte vaci de la care vițelele 
se vor reține. Apoi mai are 
podăria și fonduri proprii.

Rezultate bune..
Membrii gospodăriei colective din 

Vințitd de Jos au acordat întreaga 
atenție procurării vițelelor planifi
cate. îndată după primirea credite
lor acordate, conducerea gospodă
riei a luat măsuri ca toate vițelelc 
să fie cumpărate. Astfel, încă fă în
ceputul lunii august, gospodăria a 
cumpărat toate cele 60 vițele pla
nificate. In plus a stat în centrul a-

...la Ciugud se neglijează
In acest an gospodăria colectivă 

din Ciugud avea planificat să-și 
sporească numărul de vițele cu încă 
140. Dar, dacă față de alte proble
me conducerea acestei gospodării a 
dovedit preocupare, trebuie arătat de 
l.a bun început că sarcina procurării 
vițelelor a fost lăsată pe planul al 
doilea. Așa se explică de ce pînă la 
ora actuală abia 60 de vițele au fost 
cumpărate. Și asupra acestei pro
bleme s-a atras încă demult atenția. 
Atunci s-au luat angajamente că în- 
tr-o săptămîină-două totul e la 
punct. Lucrurile însă nu se petrec

DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Economii de
Obiectivul nr. 1 sub 

care se desfășoară în
trecerea socialistă la 
fabrica „Ardeleana" 
este calitatea încălță
mintei. Și, privind a- 
cest obiectiv/ s-au ob
ținut rezultate deose
bite, ca urmare a pre
ocupării întregului co
lectiv de muncă. Dar, 
concomitent cu îmbu
nătățirea calității în
călțămintei, la fabrica

piele și talpă
„Ardeleana" s-au ob
ținut și alte realizări 
tot așa de însemnate. 
Astfel, pe primele șap
te luni ale anului 1962. 
printr-o mai justă fo
losire a tiparelor sau e- 
conomisit 323.000 dm.p. 
piele și 4.160 kg talpă.

Cele mai mari eco
nomii au fost realizate 
de tov. .Moldovan Ana, 
Schiau Paraschiva. Dre- 
ghici loan I și alții.

Meșteșugarii și-au depășit planul
iulie a fost 

de mem- 
cadrul Coo- 
meșteșugă- 

rești „Mureșul" cu 
deplinirea planului 
proporție de 105 
sută. Mergînd pe linia 
continuei ^îmbunătățiri 
a muncii, rezultatele 
obținute pe luna au
gust. în ceea ce priveș
te îndeplinirea sarcini
lor economice au fost 
Și

Luna 
încheiată 
brii din 
perativei

în- 
în 
la

i semnificative.

Astfel, în această pe
rioadă, planul la pres
tări industriale a fost 
depășit cu 18,12 la su
tă. la prestări neindu
striale — cu 11,47 la 
sută. De asemenea, pre
țul de cost a fost redus 
cu 0,60 la sută. De la 
începutul anului și 
pînă în prezent au fost 
realizate 
conomii 
jament.

Concursul
„SANITARII PRICEPUTI li

68.000 lei e- 
peste anga-

? Duminică după masă. Pilcuri
< de țărani colectiviști din Hăpria
> și Bergh i n își îndreptau pașii spre 
? căminele culturale din cele două 
( așezări. Comitetele secțiilor de 
) Cruce ’Roșie au anunțat cu cîteva 
? zile înainte organizarea unui
< concurs „Sanitarii pricepuți".
) Peste puțin timp sălile cămine- 
? lor culturale au devenit arhipline,
< iar în fața spectatorilor au apărut 
) comisiile de examinare.
? Prima întrebare și... colectivista 
( Popa Maria răspunde perfect. Ur- 
) mează apoi colectivistele Medrea 
? Eugenia. Leistăr Maria și altele.
< La sfârșitul concursului, tova- 
$ râselor Popa .Maria și Medrea Eu-
> gen ia, cîștigătoarele acestuia, li 
( s-au înmînat uremii în obiecte.

tocmai așa, Ln loc să se procure vi
țelele planificate spre a se ajunge 
ia numărul stabilit, nu sînt reținute 
toate nici cele din fătări proprii.

Gospodăria din Ciugud are toate 
condițiile să-și completeze numărul 
vițelelor la cel stabilit și al vacilor 
și junincilor de asemenea. Trebuie 
însă mai multă preocupare, mai 
mult interes și atunci lucrurile vor 
merge bine ca în celelalte sectoare.

Pe ogoarele gospodăriei colective din Teiuș se lu
crează de zor ia arăturile pentru însămînțări.

Pregătiri pentru însămînțări
In vederea desfășurării campaniei 

agricole de toamnă, în toate gospo
dăriile colective din raion se fac 
pregătiri intense. Asemenea pregă
tiri s-au făcut și la gospodăria co
lectivă din comuna Vințul de Jos.

Astfel, s-au stabilit solele unde 
se va însămînța cu grîu de toamnă 
600 ha, cu orz 30 ha, iar cu secară fu
rajeră 20 ha. In afară de aceasta, 
o atenție deosebită se acordă ferti
lizării solului. In acest scop a fost 
transportată în cîmp o însemnată 
cantitate de gunoi de grajd. Pentru

corectarea acidității solului a fost 
administrată cantitatea de 90 tone 
praf de dolomită pe o suprafață de 
30 ha teren.

Tot în cadrul pregătirilor ce se 
fac, a fost condiționată cantitatea 
de 120 tone sămînță. Pregătirile fă
cute pînă în prezent și altele ce vor 
mai fi făcute în zilele ce urmează 
vor asigura executarea insămînță- 
rilor de toamnă la timpul optim și 
in cele mai 
nice.

----------------- X23------------------

An nou an scoală
Sunete de clopoțel, flori și copii cu 

fețele îmbujorate de semnificația 
zilei. Așa va fi mâine. Și, faptul nu 
va mira pe nimeni. Doa<r... începe 
noul an școlar!

Cu porțile larg deschise, gătite în 
cea mai sărbătorească haină, șco
lile își vor primi din nou elevii. .Și 
cei care au trecut deja prag de 
școală, de mîrtă cu „absolvenții" 
grădinițelor, le vor face acestora cu
noștință la fața locului :

— Uite, măi prichindeilor. Aici e 
clasa l-a!

Sosiți din toate părțile raionului și 
chiar de peste hotarele lui, mîine 
vor începe un nou an de muncă și

IN CLIȘEU : Noul local al Școlii profesionale de meserii.

bune condiții agroteh-

nou«&
profesionale de meseriielevii Școlii 

din Alba Iulia. Și, mai mult decît 
elevii altor școli, ei se vor ciocni 
din prima zi cu o „greutate". Vor 
trece pragul vechiului local, dar aici 
nimeni nu le va ieși în înitîmpinare.

Pentru ei, noul an școlar începe 
în școală nouă. Un dar făcut lor de 
partid, acum la început de toamnă. 
Săli de clasă luminoase și îmbie
toare. Opt la număr. Laborator, a- 
tclier, bibliotecă. Total este nou, 
gata să-i primească. Sălile sînt de 
im alb imaculat, parchetul sclipitor, 
iar tablele acoperă pereții asemenea 
unui ecran spre care sute de elevi 
își vor îndrepta privirile pentru a 
desluși tainele matematicii, a rezis
tenței materialelor sau frumusețea 
versului înaripat care cîntă viața 
noastră nouă.

Azi școlii îi mai lipsesc doar elevii 
care să-i dea viață. Mîine însă, la 
startul anului ,ei vor fi prezenți cu 
toții. Peste 450. Se vor afla în fața 
panglicii de la intrare Cazan Tra
ian, Gavrillă Iustin, Davidaș Traian, 
Bîrlog Ion și multi alți fruntași la 
învățătură în anul trecut, alături de 
Benicean Ion, Avrămuț Petru, Da
nes Gheorghe, Miclea Teodor, care 
fac acum primul pas spre meseria 
aleasă.

★
Sunete de clopoțel, flori și capii cu 

fețele îmbujorate de semnificația zi
lei. Clipe de emoții și cîint de slavă 
înălțat partidului. Așa via fi mîine. 
Și fapta! nu va mira pe nimeni. 
Doar... începe noul an școlar!



Să folosim toate rezervele pentru asigurarea hranei animalelor
Knsllozârllc o lucrare la ordinea zilei Pentru oi cit mai multe frunzare

------------------Realei anchelă --------- ------- -----
Creșterea efectivelor de animale în gospodăriile colective din raion ) 

ridică ca o sarcină de cea mai mare importanță problema asigurării ( 
hranei acestor animale.

Aceste zile sînt hotăritoare pentru asigurarea hranei animalelor. De > 
aceea pe prim plan se pune proble ma grăbirii însilozărilor. '(

Pentru a vedea cum se desfășoa ră insilozările, redacția a organizat ) 
zilele trecute un raid prin citeva g ospodării colective. Publicăm mai 
jos unele constatări.

Cînd exista
Consiliul de conducere al gospo

dăriei colective din Drîmbar dove
dește preocupare pentru a asigtra 
animalelor hrana necesară în pe
rioada de iarnă. In acest scop a fost 
strînsă o însemnată cantitate de 
nistrej.

Pe lîngă acest nutreț. în planul de 
producție colectiviștii și-au propus 
să însilozeze încă 700 tone furaje. 
Pentru aceasta au fost săpate din 
timp gropile necesare pentru însito- 
zare. S-a ivit însă o greutate. Gos-

Colectiviștii din Henig codași la însilozări
Colectiviștii din Henig au dobin- 

dit, printr-o muncă stăruitoare, fru
moase rezultate în dezvoltarea și 
consolidarea economică a gospodă
riei lor colective. Au ridicat con
strucții, și-au procurat u>n mare nu
măr de animale.

Greșterea unui mare număr de a- 
nimale impune asigurarea unor 
cantități sporite de furaje pentru 
hrana lor, din care o însemnată 
cantitate de siloz. Pentru driest ari 
gospodăria colectivă din Henig și-a 
propus să însâlozeze peste 1.000 tone

La Straja nu
Preocuparea principală care fră

mântă în momentul de față condu
cerile gospodăriilor colective din ra
ion este asigurarea hranei animale
lor pentru iarnă. Problema e cît se 
poate de serioasă și își merită pe 
deplin atenția.

Din păcate însă, la gospodăria 
colectivă din Straja problema însi
lozărilor e lăsată pe planul al doi
lea. Din cele 1.300 tone ce trebuiau 
însiloziate, pînă în ziua de 12 sep
tembrie nu s-a însiiozat nimic, deși 
porumbul în majoritate e pe punctul 
de a depăși faza de coacere lapte- 
ceară. Gospodăria are în tarlalele

Dezvoltarea continuă a creșterii 
animailelor în gospodăriile colective 
din raion ridică pe prim plan asigu
rarea unei baze furajere corespun
zătoare, aitît cantitativ cît și calita
tiv. Rezolvarea acestei probleme im
pune folosirea tuturor surselor de 
furaje. Aceasta cu artît mai mult cu 
cît în acest an, datorită secetei, nu 
toate gospodăriile colective au reu
șit să-și asigure o cantitate de fu
raje îndestulătoare.

Raionul nostru are însă mari po
sibilități să-și asigure furajele ne
cesare, mai ales prin folosirea în 
hrana animalelor a cocenilor însiio- 
zați (țuicilor de porumb). In anul 
trecut, folosirea furajelor grosiere 
(coceni de porumb) s-a făcut numai 
în cîieva gospodării colective din 
raion ca cele din Teiuș, Berghin 
unde s-au obținut rezultate destul de 
bune în furajarea animailelor. In 
baza acestor rezultate, în acest an 
se recomandă ca toate gospodăriile 
colective din raion să acorde atenția 
cuvenită folosirii cocenilor în hrana 
animalelor.

Pentru a asigura folosirea inte
grală a cocenilor și pentru a le îm
bunătăți gustul, metoda de pregătire 
a acestora prin însîlozare s-a dove
dit cea mai bună.

Recoltarea cocenilor trebuie să se 
facă imediat după recoltarea știule- 
ților, astfel ca aceștia să aibă o u- 
miditate de 65-70 la sută. In cazul 
cînd cocenii rezultați după recolta
rea știuleților au umiditatea abia de 
20-40 la sută, se face completarea 
umidității folosindu-se diferite so
luții, ca saramura, melasa etet, sau 
amestecul cu nutrețuri zemoase în

preocupare
podăria mț avea tocătoare. Consiliul 
de conducere a apelat la ajutorul gos
podăriei colective din Ciugud, care 
a venit in sprijinul colectiviștilor din 
Drîmbar.

In ziua de 10 septembrie a.c. a 
început inșiiozatul porumbului. Prin- 
tr-o muncă bine organizată, prin 
funcționarea în bune condițiuni a 
tocătoarei, numai în 4 zile a fost în- 
siloza.tă o cantitate de aproape 400 
tone furaje, evidențiindu-se în a- 
ceastă muncă șeful de echipă To
dor Simion, Petrașcu Achim și alții.

furaje. Deși porumbul a ajuns în 
perioada cînd trebuie însiiozat, da
torită slabei preocupări din partea 
consiliului de conducere, pînă în 
ziua de 13 septembrie a.c. nu s-a 
însiiozat nici o cantitate de porumb. 
Ținînd seama de faptul că orice în- 
tîrziere, în ce privește însilozarea, 
cauzează pierderi în calitatea silo
zului, consiliul de conducere tre
buie să dovedească mai multă pre
ocupare pentru a lichida această ră
mânere în urmă.

vine iarna ?
de porumb multe fire de porumb 
sterpe, este destul mohor, dar cu 
toate acestea nu întreprinde nimic 
spre a tăia și însiloza aceste plante 
și buruieni. Sînt apoi și alte rezerve 
ce pot fi însilozate sau pregătite 
pentru iarnă, dar nu se ia nici o 
măsură. O gravă 'lipsă a dovedit-o
S.M.T. Alba, deoarece abia la 13 
septembrie a trimis tocătoarea.

E timpul ca conducerea gospodă
riei colective, cu sprijinul sfatului 
popular, al comitetului comunal de 
partid, să lichideze de urgență a- 
ceastă rămînere în urmă și să mo
bilizeze toate forțele la însiiozat.

In ajutorul gospodăriilor colective 

însilozarea cocenilor (tuleilor) de porumb
așa fel ca umiditatea să fie readusă 
la' 65-70 la sută.

Cea mai bună soluție este însă 
recoltarea cocenilor cît mai repede, 
fie odată cu recoltatul porumbului, 
fie imediat, cunoscîtid că a întîrzia 
recoltarea înseamnă a pierde mult 
din calitatea silozului ce urmează 
să-l preparăm. Prin recoltarea cu 
întîrziere se produce uscarea și lig- 
nificarea cocenilor, pierderea sucu
lentei și în plus cocenii pierd frun
za, ceea ce scade valoarea de hră- 
nire cu peste 50 la sută.

Așa după cum am arătat mai sus. 
însilozarea cocenilor se poate face 
cu adausuri de saramură în concen
trație de 1 la sută, aipa malasată în 
concentrație de 2 la sută, diferite 
borhoturi. Toate aceste substanțe se 
stabilesc în funcție de gradul de 
uscăciune al cocenilor. De obicei însă, 
așa după cum s-a mai procedat, pen
tru 100 kg coceni tocați e nevoie de 
70 litri saramură, melasă diluată cu 
apă sau borhoturi, cînd cocenii sînt 
recoltați în septembrie, de 80 litri 
cînd sînt recoltați în octombrie și 
de 90 litri cînd recoltarea lor sc face 
în noiembrie. Tocarea cocenilor tre
buie să se facă cît mai mărunt pînă 
la 3-5 cm. Stropirea cocenilor mă- 
runțiți se face cu pompa, fie în tim

La gospodăria colectivă din Te
iuș insilozările se desfășoară din 
plin. Pînă în ziua de 13 septem
brie, aici s-au însiiozat peste 500 
tone porumb. Demn de remarcat 
este faptul că aici se acordă toa
tă atenția și însilozării altor cul
turi. Așa, spre exemplu, gospodă
ria a însiiozat o mare parte de 
r.orumb în amestec cu capitule de 
floarea-soarelui și paie de ovăz.

in clișeu: Aspect de la însiiozat 

I

La gospodăria agricolă de stat di n Oarda de Jos însilozatul porum
bului se desfășoară din plin.

pul cînd curg de la tocătoare, fie 
după ce au fost întinși îin straturi de 
30 cm în mod uniform.

La însilozarea cocenilor de po
rumb din cultura a doua, bostănoa- 
sc, sfeclă împreună cu frunzele, co- 
lete de sfeclă cu frunze, diferite res
turi din grădina de legume,, se pro
cedează astfel :

Cocenii rezultați în urma recoltă
rii se transportă la locul însilozării 
și se toacă mărunt, deoarece cu cît 
sînt tocați mai mărunt cu atît însi
lozarea este mai reușită. Se adaugă 
nutrețurile suculente în proporție de 
circa 150 kg la 100 kg coceni, urmă- 
rindu-se ca umiditatea amestecului 
rezultat să fie de 65-70 la sută. La 
însilozarea cu sfeclă furajeră, a- 
ceasta se curăță bine de pămint și 
se spală. Tocatul sfeclei trebuie fă
cut cu puțin înainte de tocatul co
cenilor. Însilozarea cocenilor cu do- 
vleci sau pepeni furajeri se execută 
ca și în cazul însilozării cu sfeclă, 
fiind nevoie numai ca tocarea do- 
vlecilor să se facă cit mai mărunt 
posibil și cu amestecare cît mai u- 
niformă. La fel se face și însilcza- 
re.a cocenilor cu borhot sau tăiței 
proaspeți. In general, la însilozarea 
cocenilor se respecta următoarea 
proporție: 1,5-2 părți furaj suculent 
la o parte de coceni.

Paralel cu însilozarea, în nume
roase gospodării colective din raion 
se muncește în prezent la tăierea și 
adunarea frunzarelor necesare în pe
rioada de iarnă la hrănirea oilor. 
Folosirea acestei mari rezerve este 
deosebit de necesară, deoarece frun
zele sălciilor, ale fagilor și altor 
arbori completează foarte bine ce
lelalte furaje și oile le mănîncă cu 
deosebită poftă.

Preocupate de a tăia și strînge cît 
mai multe frunzare, acum cînd 
frunza este verde, muilte gospodării 
au repartizate echipe de colectiviști 
care se ocupă numai de această 
muncă. La Vințul de Jos, de pildă, 
sarcina tăierii frunzarelor a fost re
partizată la două echipe încă de a- 
cum trei săptăniîni, reușindu-se ast
fel să se taie și să se pună în stivă 
peste 200 frunzare. De asemenea, la 
gospodăria colectivă din Țelna, nu
mărul frunzarelor se ridică la 700, 
iar la cea din Bucerdea la 500.

Necesitatea folosirii frunzelor pen
tru hrănirea oiler nu este însă în
țeleasă peste tot la justa ei valoa
re. Din această cauză, deși timpul e 
înaintat și frunza se. usucă, unele 
gospodării, ca cele din Benic, Gal- 
da de Jos, Ighiu, Cistei, Obreja, To- 
toi și altele, nici n-au început sau 
au făcut foarte puține. La Dumitra 
și Straja, de pildă, unde sînt, se 
poate spune aproape cele mai bune 
condiții, tăierea merge foarte greoi, 
deși e puțin probabil ca conducerile

Succesul deplin al însilozării co
cenilor este legat strîns și de felul 
în care este așezat acest siloz în 
gropi, de felul în care este păstrat, 
Iată de ce este deosebit de impor
tant ca inginerii și tehnicienii din 
gospodăriile colective, toate cadrele 
de specialitate să vegheze ca la in
troducerea furajului în groapa de 
siloz acesta să fie bine preparat, de 
fa primul strat (se pot folosi trac
toarele cu șenile), astfel ca aerul să 
fie scos din siloz. încărcarea gropii 
cu furaj să se facă vîrfuit pînă la 
înălțimea de 1,5 m deasupra mar
ginii superioare a silozului si apoi 
să se treacă la acoperitul silozului. 
La acoperit trebuie folosiți tăițeii 
proaspeți de sfeclă așezați într-un 
strat de 35-40 cm, sau carton asfal
tat peste care se pune un strat de ba
teți de paie. Se mai poate pune un 
strat de pleavă de circa 40 cm, u- 
mezit și bătătorit ușor. în care se
mănăm boabe de ovăz. Folosirea 
pămîntului necesită un volum mai 
mare de brațe de muncă și de a- 
ceea e mai indicat să folosim me
todele de mai sus.

★
Cocenii de porumb reprezintă o 

mare rezervă a raionului nostru 
pentru asigurarea furajelor necesare 
animalelor. Tocmai în acest scop tre
buie luate cele mai urgente măsuri 
pentru a pregăti gropile și a începe 
însilozarea cocenilor imediat ce s-a 
recoltat porumbul. Vom realiza în 
felul acesta o sporire substanțială a 
actualului fond de furaje, asigurînd 
animalelor hrană suficientă, de cali
tate și foarte ieftină.

Ing. SUCIU MATEI 
vicepreședinte al Consiliului agricol 

raional

acestor gospodării să nu fi observat 
că... frunzele se îngălbenesc. Și a- 
cest lucru e valabil și pentru gospo
dăriile colective din Cricău, Alba lu- 
lia, Henig, Galtiu și altele, care au 
făcut încă foarte puțin. Gospodăria 
colectivă din Galtiu are pe malul Mu
reșului și chiar în Galtiu și Coșla- 
riu nenumărate sălcii, dar nu ia mă
suri ca ele să fie valorificate.

Toamna bate la ușă. De aceea, a- 
cum, pînă nu e tîrziu, să se ia mă
suri pentru grăbirea tăierii frunza
relor. In această direcție e nevoie să 
acorde și organizațiile U.T.M. mai 
mult sprij;n, mobitizînd tinerii ia 
tăiatul acestor frunzare, deoarece 
pînă acum acest spri jin nu s-a prea 
observat. Și de această latură ar fi 
bine să dovedească preocupare și 
Comitetul raional U.T.M.

Situația însilozărilor 
în gospodăriile colective 

din raion la data 
de 12 septembrie 19^ 

In procente
1. Vințul de Jos 67%
2. Galda de Jos ___66%

~3. Alba lulia .... 65%
_ 4. Țelna ____________ 52%'

5. Ciugud 50%
6. "Cistei 40%~

' ~7.~ Galtiu ______ 38%
8. Cricău 38%
9. ~Șard 29%

10. Stremț 24 %
11. Miceșți______________ 24%_
12. Oarda de Jos 23%

31 3-Căpud ______ 23% 
J-L Ighiel _ ’ 23%’

_15. teiuș____ 22% ~
16. Bucerdea Vinoasă 21%
17. Drimbar 17%

‘ghiu 17%
1 9._B ăr ăba nț______________ 17%_
29. Hăpria 16%
21. Obreja 15%
22. Mihalț 10%
23. Berghin
24. Benic

1 1

25. Totoi 3%
26. Dumitra — £
27. Pețelca —fW
28. Tibru — x
29^Straja____ ___-
30. H enig —

------ Concluzii ——-
Așa după cum reiese din consta

tările făcute și din graficul de 
mai sus, în unele gospodării, ca 
cele din Galda de Jos, Alba lu
lia, Vințul de Jos, Ciugud, Teiuș 
și altele, acțiunea de însilozări a 
stat și stă în centrul atenției con
ducerilor acestor gospodării. Aici 
se folosesc cu pricepere toate re
zervele Ia însiiozat. La G.A.C. 
Cistei, de pildă, din cele 500 tone 

1 însilozate circa 180 tone sînt di
ferite buruieni, resturi din gră
dina de legume etc.

Sint însă și gospodării colec
tive, ca cele din Henig, Straja, 

ICăpud, Pețelca, Benic, Ighiu, Bă- 
răbanț și altele, ale căror condu
ceri nici în momentul de față nu 
privesc cu toată răspunderea pro
blema grăbirii însilozatului, deși 
văd bine că porumbul trece de 
faza de coacere lapte-ceară, iar o 
altă parte din rezerve se usucă 
și-si pierd unitățile nutritive. La 
Totoi nu s-au însiiozat pînă la 12 
septembrie decît 40 tone față de 
1.300 cît este planul, iar la Henig 

ipînă la această dată din 1.300 
tone nu era însilozată nici una. 
Sînt apoi mult rămase în urmă și 
alte gospodării.

Pentru lichidarea răminerii în 
urmă se impune a se lua cele mai 

[urgente măsuri. Comitetele execu
tive ale sfaturilor populare co
munale, comitetele comunale de 
partid au datoria de a în
druma conducerile gospodăriilor 
să grăbească insilozările, să se 
folosească la însiiozat toate re
zervele și în special cocenii de 
porumb, astfel ca în timpul cel 
mai scurt sarcinile de însilozări 
stabilite să fie îndeplinite fără 
nici o d'minuare.



VIATA DE PARTID

Organizația de bază și îndeplinirea 
angajamentelor de producție

economii peste

s-a scurs de la 
pînă în prezent,

conducerea

a biroului 
analizat fe- 
munca de

Organizația de bază de la De
poul de locomotive C.F.R. Teiuș a- 
cordă o atenție deosebită probleme
lor de producție. întreaga muncă 
politică și organizatorică, activita
tea pentru educarea comunistă, par
tinică a membrilor și candidaților de 
partid, pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a muncitorilor, îndru
marea organizațiilor de masă, sînt 
îndreptate înainte de toate spre mo
bilizarea colectivului de muncă pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
specifice în acest domeniu de activi
tate, creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost prin 
promovarea largă a progresului teh
nic, realizarea de 

-cele planificate.
in perioada care 

începutul anului și . 
organizația de bază și biroul său au 
analizat diferite probleme legate de 
felul cum se îndeplinesc sarcinile de 
producție și angajamentele luate de 
colectivul de muncă și 
administrativă.

<Astfel, într-o ședință 
ganizației de bază s-a 
"ful cum se desfășoară 

inovații, cum se face popularizarea 
inovațiilor și a inovatorilor, care 
-este eficiența economică a acestor 
inovații. Această preocupare a fă
cut ca de la începutul anului să fie 
făcute 13 inovații, față de 8 citeau 
fost în anul 1961, din care 11 se a- 
plică cu succes în producție fapt ce 

-contribuie la creșterea productivi
tății muncii și reducerea prețului de 

-cost.
In luna aprilie, adunarea generală 

a organizației de bază a analizat fe
lul cum au fost realizate sarcinile de 
plan pe trimestrul I al anului 1962, 
precum și planul de măsuri tehnico- 
organizatorice in vederea îndepli
nirii sarcinilor economice pe tri
mestrul II. Comuniștii au făcut a- 
precieri asupra faptului că pe tri
mestrul I planul producției globale 
exprimat în tone brute km echiva
lente a fost depășit cu 10,12 la sută 
față de sarcina planificată. Tot în 
această perioadă au fost remorcate 
179 trenuri cu tonaj sporit, iar prin 
reducerea consumului specific s-au 
realizat economii de peste 1.000 tone 
combustibil convențional. De aseme
nea au fost făcute reparații în plus 
peste cele planificate, realizîndu-se 
în același timp economii la prețul 
^^est, peste cele planificate, în va-
în același timp economii la p 

peste cele planificate, ît 
loare de peste 400.000 lei.

Rezultatele acestea, la care 
mai adaugă și altele, ca remorcarea 

■trenurilor suplimentare și facultati
ve, aplicarea diferitelor inovații în 
producție, dovedesc o activitate in
tensă ce se desfășoară la Depoul de 
locomotive C.F.R. Teiuș. Cei ce au 

’luat cuvîntu! la această adunare,

se

<§por la muncă în noul an școlar
(Urmare clin pag. l-a)

«cadrelor didactice și a factorilor de 
răspundere din comune și sate este 

- de a veghea ca toți elevii înscriși la 
școală să frecventeze cursurile cu 
regularitate, să studieze temeinic 
pentru însușirea cunoștințelor pre
văzute de programele școiare la ni
velul fiecărei clase.

Cadrele didactice îndrumate și 
sprijinite în activitatea lor de orga
nizațiile de partid și sfaturile popu
lare comunale, au datoria să depu
nă toate eforturile pentru a realiza 
un nivel mai ridicat al muncii di
dactice și educative, asigurînd o 
pregătire multilaterală, temeinică în 
strînsă legătură cu sarcinile muncii 
practice pe care le ridică viața, să 
pună temelie solidă pregătirii ulte
rioare a elevilor.

Deschiderea cursurilor în noul an 
școlar, în condițiile colectivizării 
complete a agriculturii atrage după 
sine răspunderea cadrelor didactice 
și a conducerilor de școli pentru 
predarea în cele mai bune condițiuni 
a obiectului „Agricultura" introdu
să în planul de învățămînt al șco- 

printre care tov. Rancea Simion, Bu- 
țu Ioan, Ivan Nicolae, Popa Simion, 
Rusan Nicolae, Medrea Grigore și 
alții, au eriticat anumite aspecte ne
gative care s-au manifestat în pro
ducție.

Așa, de pildă, s-a arătat de tov. 
Rancea Simion că depășirea prețu
lui de cost la unele reparații se da- 
torește în cea mai mare parte fap
tului că unii mecanici nu întrețin în 
cele mai bune condiții locomotiva. De 
asemenea s-a arătat că vinovați se 
fac și unii meseriași care nu execută 
lucrări de cea mai bună calitate.

Alți tovarăși care au luat cuvin- 
tul s-au referit la faptul că există 
lipsuri, care trebuie lichidate, și în 
ceea ce privește organizarea muncii 
la unele operații la repararea loco
motivelor.

In încheiere, adunarea generală a 
organizației de partid a adoptat o 
hotărîre care prevedea printre altele 
organizarea unui curs pentru in
struirea meseriașilor, care a fost or
ganizat și funcționează sub supra
vegherea maistrului Rancea Simion. 
S-au luat de asemenea măsuri, tot 
ca urmare a sarcinilor izvorîte din 
hotărîrea adunării generale, legate 
de reorganizarea muncii la unele o- 
perații la repararea locomotivelor.

Organizația de bază a mai anali
zat în această perioadă felul cum se 
preocupă comitetul sindical de or
ganizarea întrecerii socialiste și 
rezultatele obținute în îndeplinirea 
sarcinilor economice. Tot în spriji
nul producției a mai fost analizat 
felul cum participă tineretul la ac
tivitatea economică ce se desfășoară 
în depou.

Măsurile politice și organizatorice 
luate de organizația de bază au con
tribuit din plin ta îndeplinirea îna
inte de termen a angajamentelor 
luate la începutul anului, .obținîn- 
du-se rezultate deosebite. Astfel, la 
sfirșitul semestrului I al anului 1962, 
planul producției globale a fost de
pășit cu 8,09 ia sută față de 0,8 la 
sută cit era angajamentul. Cele 13 
propuneri de inovații și aplicarea cu 
succes în producție a unui număr de 
11 au dus la creșterea productivi
tății muncii cu aproape 10 la sută 
față de 1 la sută cit a fost angaja
mentul luat la începutul anului, rea- 
lizîndu-se in același timp economii 
la prețul de cost peste cele planifi
cate.

Conducerea administrativă a 
poului a primit in permanență aju
torul organizației de bază iar. 
urmare, au fost îndeplinite înainte 
de vreme toate prevederile contrac
tului colectiv, atît în ceea ce pri
vește problemele economice, cît și 
cele de ordin social-cultural — toate 
in scopul creării celor mai 
condiții de muncă și de trai pentru 
harnicul colectiv de muncă al de
poului.

de

ca

bune

sătesc pe baza Ho- 
și guvernului. Pen-

Iilor din mediul 
tăririi partidului 
tru a asigura succesul acestei acti
vități este necesară cea mai strînsă 
colaborare între școală și gospodă
ria agricolă colectivă sau de stat 
din comună. Pe baza acestei cola
borări, inginerii agronomi din 
G.A.C. și G.A.S. pot fi de mare a- 
jutor în orientarea lecțiilor și acti
vităților practice spre problemele ri
dicate de specificul producției a- 
gricole din localitatea respectivă.

Școala noastră nouă cere din 
partea profesorilor o pregătire din 
cele mai bune în domeniul specia
lității lor, o documentare temeinică 
asupra noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii de care trebuie să țină sea
ma în asigurarea conținutului știin
țific al lecțiilor 
ideologică.

Formarea la 
și deprinderilor 
educarea 
dragostei 
societății, 
dragostei 
noastră 
tului și 
Partidul

și în orientarea lor

elevi a priceperilor 
practice de 

tineretului 
de muncă 
educarea

fierbinți față de patria 
socialistă, a 

recunoștinței
Aluncitoresc

muncă, 
spiritul 
folosul 
spiritul

în 
în 

în

devotanien- 
față de 
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„13 Septembrie —
Ziua pompierilor din R.P.R.“;

In întreaga țară, la 13 septem- * 1 
brie, s-a sărbătorit „Ziua pornpie- , 
rilor din R.P.R.", prilej de trecere i 
în revistă a realizărilor dobândite 1 
în activitatea de pază contra in- ! 
cendiilor. <

aleei care duce de la remiză la dor
mitor i s-a dat numele de aileea frun
tașilor. încă o cinstire celor care cu 
rîvnă și hărnicie dau viață cifrelor 
de plan. Pe această alee sînt așe
zate un monumental panou de o- 
noare și o seamă de bănci unde 
muncitorii depoului își petrec tim
pul liber citind, atît ziua, cît și seara 
la lumina fluorescentă.

VASILE STREMȚAN

Și în raionul nostru, ca în în- < 
treaga țară, pompierii care zi și 
noapte păzesc cu grijă viața și < 
bunurile poporului împotriva in- < 
cendiilor, au dobîndit realizări în- S 
semnate. <

Sărbătorind „Ziua pompierilor", î 
unitatea raională P.C.I. din Alba j 
lulia și alături de ea toate forma- / 
țiile P.C.I. din localitățile și obiec- ( 
tivele raionului, raportează cu j 
mîndrie partidului și guvernuiui J 
succese de seamă în lupta pentru ( 
apărarea avutului obștesc și cel > 
al cetățenilor. Sprijinite și indru- ? 
mate de către organizațiile de ( 
partid, 48 formații P.C.I. din ra- > 
ionul nostru au participat cu în- ) 
suflețire la întrecerile organizate, < 
reușind să treacă cu succes nor- S 
mele de întrecere, să ridice acti- ? 
vitatea de P.C.I. pe trepte tot mai < 
înalte. Astfel fiind, la toate incen- \ 
diile izbucnite în acest an, unita- ? 
tea P.C.I. și formațiile P.C.I. din ? 
raion au intervenit cu succes stin- s 
gîndu-le ân fază de început, în cele ) 
mai multe cazuri fără a provoca ? 
pagube materiale. In acest sens, ( 
în lupta împotriva flăcărilor, un > 
înalt grad de pregătire l-au dove- t

Cpt. VICTOR GHERMAN / 
Șeful Inspecției raionale < 

S.P.I. Alba $

(Continuare în pag. 4-a)

VEȘTI DE LACORESPONDENȚI
Aleea fruntașilor

In preajma dormitorului persona
lului de locomotivă, unde pînă nu 
de mult creșteau în voie bălăriile și 
se depozitau tot felul de rămășițe, 
prin grija organizației de partid și 
a comitetului sindical de la Depoul 
C.F.R. Teiuș a fost creată o fru
moasă zonă verde. Au fost plantați 
aici 75 diferiți pomi fructiferi și 
multe, multe flori care dau locului 
aspectul unui covor multicolor.

In cinstea fruntașilor în producție,

Mai mult decît nepăsare
Cu aproape o lună în urmă, la în

tovărășirea agrozootehnică „Miori
ța" din comuna Inuri, furtuna a răs
turnat un pătul. Și, cu tot timpul 
trecut de atunci, pătulul se găsește 
și azi în aceeași situație.

Sesizat de acest fapt de către în
tovărășiți, tovarășul Bogdan Ion, 
președintele întovărășirii, a rămas 
nepăsător. Ba mai mult, chiar și a- 
tunci cînd i s-au pus la îndemină 
de către organizația de partid și 
sfatul popular oamenii necesari pen -

nobilelor idei ale păcii și prieteniei 
intre popoare, trebuie să călăuzeas
că munca învățătorilor și profesori
lor în activitatea instructiv-educati- 
vă din școlile noastre în anul școlar 
care începe. Mifj

Cadrele didactice și-au dovedit și 
pînă acum prin fapte atașamentul 
și patriotismul lor înflăcărat în edu
carea comunistă a elevilor. De a- 
ceea, în prag de nou an școlar își 
reafirmă hotărîrea de a munci cu 
mai multă abnegație, punîndu-și în
treaga lor capacitate în slujba rea
lizării unui învățămînt de calitate. 
Sprijinindu-se pe experiența frunta
șilor, acumulată în anii precedenți, 
pe învățămintele desprinse din bo
gata experiență a școlii sovietice, 
cadrele didactice răspund cu însu
flețire la chemarea partidului de a 
fi la înălțimea sarcinilor etapei pe 
care o străbatem.

Tuturor elevilor, părinților și ca
drelor didactice din școlile raionu
lui nostru, cu prilejul deschiderii a- 
nului școlar 1962-63, le urăm spor 
ia muncă și succes deplin în ridica
rea pe o treaptă tot mai înaltă a ca
lității învățămîntului din raionul 
nostru.

Zile de odihnă plăcute si instructive
La căminul cultural

Preocupați de bunul mers ai 
muncilor de sezon, în cursul săptă- 
minii colectiviștii din Sintimbru, ce-i 
drept, se abat în număr restrins pe 
la căminul cultural. Se rezervă pen
tru timpul cînd munca din cîmp le 
va da mai mult răgaz. In zilele de 
odihnă însă, altfel stau lucrurile. 
Vin la cămin și tineri și virstnici. 
Și pentru fiecare acestea sînt deo
sebit de plăcute și instructive.

O asemenea zi de odihnă plăcută 
și instructivă a fost pentru colecti
viștii din Sintimbru și duminica tre
cută. Dimineața 86 fii ai colectiviș
tilor au vizionat filmul „Defileul". 
Apoi, în orele după-amiezii și-au în
dreptat pașii spre căminul cultural 
maturii.

In fața celor aproape 200 de colecti
viști, tovarășul Sălăjan Viorel a pre
zentat o interesantă informare asu
pra evenimentelor săptămînii. Tova
rășul Popa Ion a susținut apoi con
ferința „Proprietatea obștească — 
baza dezvoltării G.A.C. și a sporirii 
veniturilor membrilor ei", pe margi
nea căreia colectiviștii Popa lonuț, 
Barbu Partenie, Trif Elisabeta și 
alții au purtat vii discuții cu privire 
la succesele obținute pînă acum și 
perspectivele de dezvoltare ale gos
podăriei în viitorii ani.

Cu toții au vizionat apoi filmele 
„Dobrogea colectivistă" și „Dragos
te de septembrie". Și, ca întotdeau
na, colectivistele Gruia Maria, Bar- 

tru ridicarea pătulului, președintele 
a rămas la fel de indiferent.

Or, pentru acest pătul, construit 
în 1961. s-au cheltuii bani din fon
dul de bază. Să fi uitat oare tova
rășul președinte acest lucru. Dacă 
nu, cum se explică faptul că mani
festă mai mult decît nepăsare față 
de avutul obstesc ?

NICOLAE DRAGAN
-----------------------------O

Gospodăria colectivă din Alba lulia acordă toată atenția creșterii pă
sărilor. In clișeu: O parte din gîștele gospodăriei pe lac.

------------♦♦------------

BINE AR FI DACĂ...
...întreprinderea de gospodărie o- 

rășenească ar lua măsuri ca efec
tuarea alăturatului în centrul ora
șului să se facă noaptea mai tîrziu 
și nu atunci cînd încă pe străzi se 
circulă din plin.

...conducerea O.C.L. Comerț Mixt 
ar pune în funcție spălătorul din 
restaurantul „Dacia".

...Sfatul popular al orașului ne-ar 
da cît mai repede posibilitatea să 
admirăm fîntîna arteziană din par
cul central al orașului.

...s-ar mai verifica din cînd în 
cînd starea coșurilor de gunoi din

na Letiția, Trif Elisabeta, Marin 
Maria și Urieș Anuța au fost ne
lipsite de la spectacolul cinemato
grafic.

Dar, nu numai la Sintimbru co
lectiviștii își petrec în mod plăcut 
și folositor zilele de odihnă. Acțiuni 
asemănătoare cu cele de la centrul 
de comună sînt organizate și în sa
tele aparținătoare acesteia. Așa, bu
năoară, duminica trecută la Galtiu 
colectiviștii au ascultat o interesan
tă expunere științifică cu tema 
„Cum a început omul să vorbeas
că", iar colectiviștilor din Coșlariu 
le-a fost prezentată conferința „Căi
le de consolidare economico-organi- 
zatorică a G.A.C., după care au a- 
sistat la o seamă de 
five.

Mereu aproape de 
lectiviștilor, activiștii
Sintimbru sînt hotărîți ca printr-o 
muncă stăruitoare să satisfacă și 
mai deplin dorința colectiviștilor de 
a trăi o intensă viață culturală. In 
acest sens ei pregătesc o nouă piesă 
de teatru și un nou program de bri
gadă artistică cu care în curînd vor 
ieși pe scenă. Colectiviștii știu acest 
lucru și așteaptă cu nerăbdare întîl- 
nirea cu artiștii satului.

întreceri spor-

năzuințele co- 
culturali din

1

i

Pe terenul de sport
Duminica trecută, colectiviștii din 

Mihalț și-au petrecut-o pe terenul 
de sport. Unii participant activi la 
competițiile desfășurate aici, alții 
spectatori. Pe toți însă i-a minat 
spre teren aceeași pasiune, dragos
tea pentru sport a cărui sens l-au 
înțeles abia în anii din urmă.

Membri ai asociației sportive „Re
colta", tinerii din Mihalț și-au dis
putat întâietatea în proba de tir și 
intr-un viu meci de handbal. Și după 
cum e și firesc, învingători au ieșit 
cei mai iscusiți și mai dîrji. Tinerii 
Dobîrtă Nicolae, Giura Ion și Bede- 
lean Ioan, la tir, au dat dovadă că 
au ochi ageri și mină sigură, iar 
Stinea Mihailă, Medriș Mircea, 
Breaz Ion, Salcău Simion, Decean 
Mihai și alții au oferit celor peste 
200 colectiviști prezenți la arenă un 
spectaculos meci de handbal.

Sportul, preocupare necunoscută 
altădată la sate, cuprinde azi mase 
tot mai largi de oameni ai muncii. 
E un fapt a! zilelor noastre, rezultat 
al bunei stări și al vieții noi a co
lectiviștilor.

oraș, spre a nu mai oferi cetățenilor 
surpriza de a arunca gunoaiele în 
coșuri... fără fund.

...tovarășii de la Secția rețele și 
stații Alba Ittlia ar mai verifica ilu
minatul public, în special pe strada 
ce urcă în cetate. S-ar convinge că 
noaptea aici mai este nevoie și de 
becuri. '

...frumoasele localuri de magazine 
de la parterul noului bloc din oraș 
ar fi amenajate mai operativ, l-ar 
sta mai frumos și blocului și... desi
gur ar sta mai bine și mărfurile.



Tarile socialiste pe calea avîntului continuu
| R.D. Germană | pfj Șantiere

C. F. R. Teiuș a jucat frumos și a învins la scor

Minerii de la mina „Proletarska- 
ia-Glubokaia“ din Makeevka, în 
colaborare cu institutele de cerce
tări științifice și uzinele construc
toare de mașini miniere, termină 
mecanizarea complexă a întreprin
derii lor. In prezent, în mină aproa
pe nu se mai folosește munca ma
nuală: cărbunele este extras cu a- 
iutorul combinelor, iar înaintarea în 
exploatările miniere se face cu aju
torul mașinilor de săpat galerii. In 
numeroase sectoare din subteran au 
fost introduse conveiere.

Mina a devenit un original labo
rator subteran. In ultimii ani, în a- 
bataje au fost supuse probelor 
producție și date în exploatare 
meroase mașini și mecanisme 
niere noi.

Activitatea creatoare a minerilor 
— asimilarea și perfecționarea con
tinuă a tehnicii miniere moderne —

de
nu
mi-

ridică considerabil productivitatea 
muncii. Lună de lună crește aici ex
tracția cărbunelui, se îmbunătățesc 
toți indicii tehnico-economici. De la 
începutul septenalului, extracția me
die de cărbune în 24 de ore a cres
cut cu peste 700 de tone, iar volu
mul de muncă necesar lucrărilor a 
fost redus de aproape două ori. In 
mină a și fost depășit nivelul pro
ductivității muncii planificat pentru 
sfîrșitul septenalului, iar prețul de 
cost al fiecărei tone de combustibil 
extras este cu 1,5 ruble mai scăzut 
decît s-a planificat pentru anul 
1965.

Recent, minerii de la mina „Pro- 
letarskaia-Glubokaia" au expediat 
ultima garnitură de tren în contul 
celor 500.000 tone de cărbune, ex
trase de1 ei peste plan de la începu
tul septenalului.

din Karl-Marx-Stadt

in
se

in-

Duminica trecută, înflăcărații su
porteri ai echipei C.F.R. Teiuș au a- 
vut toate motivele să fie mulțumiți. 
Cu o înaintare în mare vervă de joc, 
în care au excelat Hațegan, Dobra 
și Staicu, echipa din Teiuș a dispus 
de Dinamo Barza cu categoricul 
scor de 5-2. _ '

Jocul începe încă din primul mi
nut puternic. Vîntul favorizează e- 
chipa Dinamo Barza, dar tot cei din 
Teiuș sînt primii care marchează 
prin Dobra în minutul 2. In minutul

29 gazdele beneficiază de o lovitura 
de la 11 m pe care Staicu o trans
formă. Prima repriză ia sfîrșit cu 
scorul de 2-0 pentru C.F.R. Teiuș.

La reluare, jocuil e și mai dîrz. 
Oaspeții aitacă continuu, dar scorul 
rămîne nemcdificat pînă în minu
tul 55 cînd dînamoviștii înscriu un 
gol din 11 m. Pînă la sfîrșitul me
ciului se mai înscriu 4 goluri, două 
de Hațegan și un gol de Picoș de la 
C.F.R. Teiuș și unul de Mur zăcu 
dc la dinamoviști.

| R.P.D. Coreeană | Linii
In prezent, în întreprinderile con

structoare de mașini din R.P.D. Co
reeană funcționează numeroase 
în flux, unde se prelucrează și 
montează peste 20 de tipuri de 
se, mașini, tractoare și piese 
schimb.. '

Linii în flux au fost introduse 
Uzina constructoare de mașini 
precizie din Hicen, unde se cere un 
înalt nivel de specializare a produc
ției. Aici se înfăptuiește automatiza
rea proceselor de producție pentru 
unele piese necesare asamblării ma
șinilor și a pieselor de schimb.

La Uzina de automobile din Dec- 
cen, unde anul trecut a i ntrat în

linii
se 

pie- 
dc

la 
de

de producție în flux 
funcțiune linia în flux pentru a- 
samblarea a 5 piese, nu demult a 
fost instalată linia în flux pentru 
producerea a încă 16 piese impor
tante.

Anul acesta, numărul liniilor în 
flux urmează să sporească. Printre 
acestea se numără linia in flux pen
tru fabricarea burghielor de la Fa
brica de instrumente de la Unsan, 
linia în flux pentru producerea su
papelor la Uzina constructoare de 
mașini de la Muncen și liniile 
flux pentru producerea a peste
piese separate și piese de schimb la 
alte întreprinderi.

Regiunea Karl-Marx-Stadt este u- 
nul dintre cele mai importante cen
tre industriale ale R. D. Germane. 
Produsele purtînd marca de fabri
cație a întreprinderilor regiunii 
tot felul de mașini-unelte, utilaj 
dustrial, mărfuri textile etc. — 
bucură de o mare căutare.

La circa 30 de mari obiective
dustriale ale regiunii Karl-Marx- 
Stadt se desfășoară in prezent lu
crările de construcție. Spre sfîrși
tul anului vor intra în funcțiune pri
mele părți ale combinatului pentru 
elaborarea nichelului de la Egidien, 
și ale uzinei de zinc de la Freiberg, 
primul grup generator al centralei 
termoelectrice 
Stadt.

Anul acesta 
asemenea, noi 
automobile „Sachsenring" din Zwic
kau, la Uzina de mașini-unelte d;n 
Plauen și la moderna fabrică de în
nobilare a minei de huilă „Martin 
Hoop" din Zwickau.

se vor construi, de 
secții la Uzina de

J

Dacia Orăștie—Dacia Alba 5-0 (2-0)
Echipa albaiuliană a deziluzionat 

din nou și dacă scorul a rămas la 
atîta. aceasta se datorește portaru
lui A'icol care a apărat excepțional.

Jucătorii de la Dacia Alba lulia 
au dovedit din nou că niu știu să 
lupte pentru victorie, pentru presti
giul asociației. S-a jucat fără ori
zont, cu pase greșite de-a dreptul 
copilărește. înaintarea a fost ine
xistentă, n-a insistat de loc la poar
tă. Dovadă e 
priză nu s-a 
poartă.

Conducerea 
„Dacia" are

faptul că în prima re
tras nici un șut pe

Asociației sportive 
datoria de a analiza

| R. P. Bulgaria [ Un Sat

In trecut, localitatea Brusarți din 
regunea Mihailovgrad era un sat 
obișnuit care nu se deosebea cu ni
mic de altele. Ulicioarele lui erau 
pline de noroi și praf, lămpile cu 
gaz nu reușeau să alunge întuneri
cul din cocioabe.

Dar vremurile s-au schimbat, via
ța nouă a învins. Acum Brusarți 
este un centru industrial. EI atrage 
atenția prin numeroasele sale con
strucții industriale, blocuri de locu
ințe, căsuțe cochete și străzi fru
moase. Din vechea clădire dărăpă
nată a fabricii de cărămizi de odi
nioară nu a rămas nici urmă. Noua

Hidrocentrală acționată 
de maree

.Mareele, rezultat al atracției e- 
xercitate de Lună și Soare asupra 
mărilor și oceanelor, vor pune în 
mișcare turbinele unei hidrocentrale 
neobișnuite. La institutul „Ghîdro- 
energoproekt" din U.R.S.S. a fost 
realizat proiectul primei hidrocen
trale electrice experimentale sovie
tice puse în mișcare de maree. 
Aceasta va fi situată pe ma
lul Alării Barents, unde fluxul atin
ge o înălțime de 7 metri.

Lucrările var începe în scurt timp 
într-un golf în apropiere de Mur
mansk.

Moară cu... aer comprimat
Se știe că măcinarea grîului se 

face de mii de ani cu ajutorul mo
rilor care funcționează pe baza sfă- 
rîmării boabelor între două pietre.

De curînd, un grup de ingineri de 
la Institutul tehnologic din Moscova 
a propus un prototip de moară care 
va funcționa pe principii cu totul 
noi — cu ajutorul aerului compri
mat. Principiul este foarte simplu 
și, în același timp, foarte avantajos 
și economicos. Boabele de grîu sînt 
transportate din direcții opuse de 
curenți de aer comprimat și, cioc- 
nindu-se cu o forță extraordinară, se 
pulverizează. Astfel, se pot obține, 
în funcție de viteza curenților (ade
vărate viteze suprasonice: 350-500 
m/sec.) calități superioare de făină.

O curiozitate a naturii
Pe insula Tonciaci (R.P. Chine

ză), pe marginea falezei abrupte, se 
află o stîncă singuratică, avînd o 
înălțime de peste trei metri și care 
poate fi cuprinsă de zece oameni

în
10

centru industrial
fabrică de cărămizi „Sila" ocupă o 
suprafață întinsă, care in ultimii 
ani s-a lărgit si mai mult. Fabnca 
produce anual 25 de milioane de că
rămizi și țigle.

In apropiere se află noua fabrică 
de ulei rafinat. Producția acesteia 
este vestită și dincolo de hotarele 
țării. Mîndria satului este uzina de 
reparat tractoare și alte unelte a- 
gricole, construită în anii puterii 
populare. In secțiile acesteia, înzes
trate cu tehnică modernă, lucrează 
250 de strungari, mecanici, montori 
și alți lucrători.

„13 SEPTEMBRIE -
ZIUA POMPIERILOR DIN R.P.R."

(Urmare din pag. 3-a)

dit formațiile P.C.I. din Cricău, 
Șard, Galda de Jos și Hăpria.

Muncind cu însuflețire, forma
ția P.C.I. din comuna Teiuș a 
reușit în acest an să se claseze 
pentru a patra oară pe primul lac 
pe raion și, rn același timp, pe 
primul loc pe regiune, obținînd 
titlul și drapelul de „Formație 
P.C.I. fruntașă pe regiunea Hune
doara". pe primul loc clasîndu-se 
și comisia tehnică P.C.I. de la 
U.AI.C. Zlatna condusă de comu
nistul Vasile Apostol. Un aport 
însemnat in munca P.C.I. l-au a- 
dus. de asemenea, comisiile tehni
ce P.C.I. de la Moara „N. Bii- 
cescu". Ateijerul de Zonă GF.R„ 
fabrica „.Ardeleana” și altele, care 
au mobilizat un larg activ de ingi
neri și tehnicieni la rezolvarea 
problemelor legate de apărarea o- 
biectivelor industriale 
incendiilor.

încheierea procesului 
tivuzare a agriculturii 
problema întăririi pazei 
cendiilor în unitățile socialiste ale 
agriculturii. Și, se poate spune că 
tot mai multe consilii de condu-

împotriva

de colec- 
a ridicat 
contra in-

cere simt această preocupare, re
zultate bune fiind deja și obținute 
la gospodăriile colective „Gh. Do- 
ja“ Berghin, „30 Decembrie" Te
iuș și altele.

Trecînd în revistă sucesele ob
ținute în cursul anului, nu se poan
te trece insă cu vederea faptul că 
mai sînt și unele unități unde 
muncii P.C.I. nu i se acordă toa
tă atenția. .Așa stau lucrurile la 
E M „Gh. Doja" Zlatna, G.A.S. 
Ga'da de Jos, 1.1. L. „Horia" Al
ba lulia, comunele Almașul Mare, 
Valea Dosului și Ampoița. Lipsu
rile ce se manifestă aici însă nu 
sînt de neînlăturat. Cu sprijinul 
organelor de partid și de stat ele 
pot fi cu ușurință și în scurt timp 
lichidate.

Cu prilejul zilei de 13 Sep
tembrie, „Ziua, pompierilor din 
R.P.R.", pompierii din raionul 
nostru, alături de pompierii din 
întreaga țară, și-au exprimat încă 
odată mai mult hotărîrea de a nu 
precupeți nici un efort pentru ri
dicarea calității muncii lor, pusă 
în slujba apărării cu strășnicie a 
proprietății socialiste și bunurilor 
personale ale cetățenilor.

cu tot simțul de răspundere actuală, 
situație a echipei de fotbal, și să ia, 
cu sprijinul U.C.F.S. Alba, toate ,
măsurile pentru îndreptarea situa-
ției. Nu se mai 'pot admite aseme-
nea comportări, care de-a dreptut
compromit tradiția 
orașului.

fotb-aăistică a

CLASAMENTUL
Victoria Călan 4 3 1 0 12:2 7
Dacia Orăștie 4 3 1 0 11:3 7
Minerul Deva 4 3 1 0 8:3 ”■
Retezatul Hațeg 4 2 1 1 9:5^
Parîngul Lonea 4 2 1 1 8:6 5
Minerul Vulcan 4 2 0 2 14:7 4
C.F.R. Teiuș 4 2 0 2 13:8 4
Sebeșul Sebeș 4 2 0 2 5:3 4
Min. Aninoasa 4 1 2 1 5:9 4
Dinamo Barza 4 1 1 2 7:10 3
Daeia Alba 4 1 1 2 4:9 3
Jiul II Petrila 4 0 3 1 2:5 3
C.F.R. Simeria 4 1 0 3 7:10 2
Minerul Ghelar 4 0 2 2 4:11 2
Siderurg. Huned. 4 0 2 2 2:9 2
Constr. Huned. 4 0 2 2 1:11 2:

A început primirea 
abonamentelor

la ziarele
și revistele

SOVIETICE
PENTRU OUL 1963 J
Consultați catalogul^ 
presei sovietice 1963^ș

ce-și dau mina. Această stîncă 
sprijină pe faleză pe o suprafață nu 
mai mare decît baza unui ulcior. 
Dacă este împinsă cu putere, stînca 
începe să se balanseze, atingind cî- 
teodată un unghi de 40 de grade, 
fără însă să se prăbușească. Cind 
vîntul bate mai puternic, stînca poa
te fi văzută de asemenea clătimn- 
du-se.

Insula misterioasă
Poate exista așa ceva în timpurile 

noastre? Da, există în realitate, nu 
numai în romanul lui Jules Verne. 
Dacă nu găsiți această insulă în 
cărțile de geografie aceasta se da
torește faptului că ea este trecută 
numai pe cele mai mari hărți și ni
meni nu o denumește așa în afară de 
locuitorii țărmului învecinat. Oficial 
ea se numește Andros și împreună 
cu alte 3.000 de insule formează ar
hipelagul Bahama, care, după cum 
se știe, înconjoară peninsula. Flo
rida:.

Ea este misterioasă chiar și pentru 
faptul că cu toate că se află la o 
distanță de 50 km de litoralul Flo
ridei, nimeni nu a debarcat pînă a- 
cum pe ea. Bancurile uriașe de co
rali care o înconjoară sînt foarte 
late și înalte și nu pot fi trecute cu 
piciorul și nimeni nu se hazardează 
să pătrundă printre ele.

Imaginația oamenilor a populat 
insula cu canibali îngrozitori și alte

ființe sălbatice. Deocamdată nu s-a 
stabilit precis cine sînt stăpînii in
sulei. Tot ce se poate spune este că 
pe insulă se află broaște țestoase, 
păsări flamingo și alte păsări 
mare.

In ultimii 14 ani
Peste 80.000 de cinematografe 

fost deschise in ultimii 14 ani, din
tre care mai mult de jumătate în 
Uniunea Sovietică. Numărul cine
matografelor din .Africa s-a dublat, 
atingînd însă și azi numai cifra de 
2300; în America au fost închise în 
acest răstimp 10.000 de săli de cine
matograf. In total funcționează ac
tualmente pe glob 167.000 de 
nematografe.

Nou aparat universal
Specialiștii unguri au realizat 

aparat universal pentru detectarea 
cu precizie a traseului cablurilor, 
canalelor și conductelor de apă și 
de gaz aflate sub pămiit. Grație 
noului aparat nu mai sînt necesare 
nici un fel de lucrări terasiere 
detectare.

Un microscop care 
cîntărește 20 gr

In R. P. Polonă a fost începută 
fabricarea unor microscoape în'mi
niatură. Aceste aparate seamănă ca 
aspect cu niște stilouri și cîntă-resc

numai 20 gr. E drept că ele nu pot 
mări mai mult decît de 32 de ori, 
ceea ce restrînge oarecum domeniul 
lor de folosire. Microscoapele mi
niaturale vor fi totuși de mare uti
litate în controlul calității prelu
crării suprafețelor diverselor piese 
industriale, în cercetarea suprafeței 
pieselor turnate, precum și în agri
cultură.
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...umbra proiectată de Lună în 
spațiul cosmic are 400.000 km. lun
gime?

...păminturile cultivate ocupă doar 
9 la sută din suprafața globului, iar 
pășunile aproape 16 la sută?

...unele flori au calitatea de a in
dica... ora exactă? De pildă, floarea 
de in se deschide la ora 6, cea de 
mac — la ora 5, iar cea de măcieș, 
cea mai matinală, la ora 4.

...dacă s-ar înregistra pe pelicula 
cinematografică tot ce vede un om 
intr-o singură zi, ar fi nevoie de 
pește 19 km. de peliculă ?

.. doi fizicieni sovietici au izbutit, 
prin măsurători spectrografice, să 
stabilească temperatura pe care o 
are scinteia unui fulger pe timp de 
furtună? Această temperatură este 
de 20.000 grade centigrade.

...un metru cub de apă de mare 
conține 0,008 mg aur, o cantitate cti 
totul infimă. Dacă vom calcula însă 
rezervele tuturor oceanelor reiese că 
în apa lor există 10 milioane tone 
din aces’ metal prețios. Din această 
cantitate de aur poate fi turna’, un 
cub cu latura de 800 tn.

...cea mai sărată mare din lume 
este Marea Roșie care are o concen
trație de săruri de 4 la sută.

întreprinde: e,- de produse refrac
tare din Alba lulia, str. Primăverii 
nr. 12, recrutează candidați absol
venți ai școlilor medii de cultură 
generală, cu și fără diplomă de ma
turitate, între vîrstele 17-25 ani îm
pliniți, pentru școala de tehnicieni 
materiale refractare de pd lîngă 
grupul școlar „Steagul roșu" Bra
șov cu durata de școlarizare de 2 
ani.

ACTELE NECESARE PENTRU 
ÎNSCRIERE

1. Cerere
2. Certificat de naștere (copie le

galizată)
3. Diplomă de maturitate sau 

certificat de absolvire a școlii medii 
de cultură generală (original)

4. Certificat de sănătate
5. Declarație tip de starea mate

rială a candidatului și părinților.
Examenul de admitere se va ține 

între 25-30 septembrie a.c. la Bra
șov din materia cuprinsă în progra
mele școlare ale claselor 8-11 la:

a) Chimie — scris și oral
b) Matematică — oral
c) Fizică — oral
înscrierile se primesc pînă la data 

de 22 septembrie 1962 la sediul în
treprinderii.
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