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Să asigurăm desfășurarea 
învăfămintului agrozootehnic de masă 

la un nivel cît mai înalt
III-

a 
una 
cele

Ing. AUREL PETROVICI 
președintele Consiliului agricol 

raional Alba

Congresul al 
lea al P.M.R. 
stabilit că 
din sarcinile 
mai importante ale oamenilor mun
cii din agricultură o constituie spo
rirea considerabilă a producției de 
cereale, mai ales de grîu și porumb, 

; acestea determinând dezvoltarea ce- 
•roclalte ramuri ale agriculturii și în 
prȚjnul rînd dezvoltarea creșterii a- 
n im al el or.

Transformările înfăptuite în agri
cultura țării noastre, dotarea ei an 
de an cu tot mai multe mijloace me
canizate, numărul mare de specia
liști care lucrează în acest dome
niu, au creat condiții extrem de fa
vorabile pentru valorificarea mai 
larga a ’ imenselor rezerve de care 
dispune marea noastră agricultură 
socialistă în vederea înfăptuirii sar
cinilor stabilite de Directivele Con
gresului al 111-lea al partidului, cu 
privire la sporirea producției agri
cole.

Așa cum a arătat tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej in raportul pre
zentat la Sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale, consacrată 
încheierii colectivizării „trebuie mun
cit într-un mod nou, mai productiv, 
corespunzător cu îndrumările știin
ței agricole", deoarece sporirea pro
ducției vegetale și animale depind 
în foarte mare măsură de răspândi
rea cunoștințelor agricole în rîndul 
oamenilor muncii de la sate, de a- 
plicarea pe scară llargă a regulilor 
agrozootehnice avansate.

Partidul și guvernul au apreciat 
că mijlocul principal de ridicare a 
nivelului de cunoștințe profesionale 
ale țăranilor colectiviști, al munci
torilor din gospodăriile de stat și 
S.M.T. este organizarea de cursuri 
agrozootehnice de masă cu durata 
de 3 ani.

Experiența anilor trecuți a con
firmat pe deplin faptul că în multe 
gospodării colective cai cele din Te- 
iiiș. Galda de. Jos, Bucerdea Vinoa- 
să. Alba Iulia etc., unde cercurile și 
cursurile agrozootehnice au fost or
ganizate cu simț de răspundere și 
încadrate cu 'lectori calificați, s-au 
obținut rezultate din cele mai bune

apropiere de orașul Novoktiz- 
(Siberia) s-a început montarea

_jjUn gigant
"al metalurgiei siberiene

ln 
nețk 
primului furnal al uzinei metalur
gice vest-siberiene care se constru
iește aici. Numai un singur furnal 
al acestei uzine va prelucra în 24 
de ore încărcătura de minereu a 
zeci de garnituri de trenuri.

Noua uzină va fi una dintre cele 
mai mari întreprinderi ale celei de 
a treia 
U.R.S.S., 
nului de 
conomiei 
vietice.

baze metalurgice din 
ce se creează în baza pla- 
20 ani de dezvoltare a e- 
naționale a Uniunii So-

Viitorul stepei Karșin
In Uzbekistan a început marea o- 

iensivă împotriva stepei Karșin, care 
va trebui să devină una dintre cele 
trial mari regiuni producătoare de 
bumbac din această republică. In
prima etapă a lucrărilor aici vor fi 
irigate 
ulterior 
uzbeci, 
blemă, 
fluviului Amu Daria, cel 
fluviu din Asia centrală, 
’alate puternice pompe.

"eaptă, acestea vor ridica
xi a:n fluviu care va fi debitată 
x n stepă pentru irigarea pămîn- 

itoxr pustii.

200.000 ha de pămînt, iar 
— 1.000.000 ha. Specialiștii 

care studiază această pro- 
au propus ca la cotiturile 

mai mare 
să fie in- 
Treaptă cu 

nivelul

Vineri, 26 octombrie 1962

cu-
agro- 
către 

rezultate 
influențat îmbunătățirea

în însușirea 
noștințelor 
tehnice de 
cursanți,

ardcare 
muncii în unitățile agricole socialiste 
și ridicarea producției agricole la 
hectar. Aici predarea s-a făcut ac- 
tualizîndu-se la condițiile gospodă
riei colective, s-au făcut demonstra
ții practice, în timp ce seminariiie 
S-au făcut de asemenea cu toată 
răspunderea și cu participarea la 
discuții a tuturor colectiviștilor.

Au existat, din păcate, și o serie 
de lipsuri manifestate în ce privește 
grija pentru asigurarea unei compo
ziții juste a cursanților. Deși în fie
care cerc au fost cuprinși între 25- 
40 tovarăși, s-a constatat în gene
ral lipsa cadrelor de conducere din 
gospodăriile colective și în unele ca
zuri a celor mai buni țărani colec
tiviști. La unele cercuri. Ta cele din 
Hăpria, Sîntimbru și Stremț, s-a 
constatat absența aproape totală a 
femeilor de la aceste cercuri. Lipsa 
de discernământ în recrutarea 
cursanților constă și în aceea că la 
multe cercuri, ca de exemplu, la 
cele din Benic, Stremț și altele, au 
fost recrutați aceiași cursanți care 
participa de 2-3 ani tot la aceleași 
forme de învățământ și cu aproape 
aceeași tematică, fără a exista o o- 
rientare spre a atrage ailți colecti
viști și a organiza pentru ' absolven
ții cercului precedent alte forme.

Au existat apoi și alte lipsuri care 
au frînat dezvoltarea învățămîntu- 
liui agricol și buna desfășurare a 
procesului didactic, ca aplicarea șa
blon a planurilor și programelor de 
învățămînt, fără a se ține seama de 
specificul local, lipsa de îndrumare 
a lectorilor și numirea unor lectori 
necorespunzători pentru această 
muncă. Au fost cazuri cînd unii in
gineri și tehnicieni nu s-au prezen
tat în ziua fixată, sau s-au prezen
tat cu întîrziere, iar uneori dacă au 
văzut că nu s-au luat măsuri pen
tru mobilizare, au plecat- fără nici 
un rezultat. Unii lectori s-au prezen
tat în fața cursanților nepregătiți,

(Continuare în pag. 2-a)

U.R.S.S. construiește comunismul
La Harkov se elaborează proiectul 

■Linei turbine de 750.000 kw
Proiectul unei turbine cu gaz cu 

un singur ax avînd o putere de 750.000 
kW este în curs de elaborare la u- 
zina constructoare de turbine „Ki- 
rov“ din Harkov.

Parametrii inițiali ai turbinei sînt: 
240 atmosfere presiune a aburului 
la o temperatură de 580 de grade. 
Mașina aceasta, fără egal în lume, 
va consuma 2.200 tone de abur pe 
oră.

împreună cu generatorul ea va 
putea produce peste 5 (miliarde kWh
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Cu pianul anual 
îndeplinit

Colectivele de muncă ale secțiilor 
întreprinderii „Horia" desfășoară o 
susținută muncă pentru ocuparea 
locului de secție fruntașă în îndepli
nirea sarcinilor de plan.

In această întrecere colectivele de 
muncă din secțiile lăcătușerie II 
(șef de secție tov. Corlaciu Joan) și 
atelierul de mecanică au reușit să-și 
îndeplinească sarcinile de producție 
pe anul 1962 la sfirșitul lunii sep
tembrie a.c.

Meritul obținerii acestui deosebit 
succes il au toți muncitorii și teh- 
nictenii, evidențiindu-se în mod deo
sebit tovarășii Bratima P.. Biro A., 
Todtrici N.. Mtîreșan 1., Schmith I„ 
Mitrofan N. și alții.

Coresp. ALBU GH.

11*1 IP’ IR! il M IE IL IE CHILIE
La parterul noului bloc din cen

trul orașului nostru a fost deschis 
noul magazin „Electrice" dotat cu 
mobilier nou. In magazin se găseș
te un bogat și variat sortiment 
articole electrice, ca aparate de 
dio, frigidere, mașini de spălat 

In clișeu : Noul magazin pentru desfacerea produselor electrice.

electrice din Rusia

proiectului se ocu- 
șef al uzinei, Leo-

de energie electrică pe an, adică de 
2,5 ori mai mult decît produceau 
toate centralele 
țaristă.

De elaborarea 
pă constructorul 
nid Subenko — Șubin distins recent 
cu titlul de Erou al 
liste.

Turbina de 750.000 
pe viitor drept bază 
tarea unui agregat 
1.500.000 kW.

Muncii Socia-

kW, va servi 
pentru proiec- 

cu o putere de

( Guvernul Republicii Populare Ro- 
$ mine consideră că Declarația din 
) 22 octombrie a președintelui State- 
; lor Unite ale Americii și proclama- 
( ția sa din 23 octcmbrie, prin care 
) se ordonă forțelor militare ameri- 
( cane să supună controlului toate 
) vasele ce se îndreaptă spre Cuba 
i și să instituie supravegherea mili- 
' tară permanentă ?. teritoriului ei, 
' infâptirnd astfel blocada maritimă 
; a Cubei, creează o mare primejdie 
? pentru pace și securitate în regiu- 
( nea Caraibilor și in lumea intrea- 
ț gă.
! Guvernul S.U.A. încalcă în mod 
Ș flagrant obligațiile pe care și le-a 
z asumat semnind Carta Națiunilor 
; Unite, care interzice în mod expres 

membrilor Organizației Națiunilor 
) Unite să recurgă in relațiile lor 
? internaționale la folosirea forței sau 

la amenințarea cu forța.
ț Faptul acesfa nu poate să nu 
ț provoace îngrijorarea tuturor sta- 
) telor iubitoare de pace care își 
) respectă angajamentele intelrnațio- 
? naie și care militează pentru ca 
) ace«te angajamente să devină re- 
> alități.
j Libertatea de navigație in ma- 
) rea liberă este un drept suveran a! 
? tuturor statelor, recunoscut în mod 
) unanim. Hotărîrea S.U.A. de a a- 
) taca in marea liberă vasele care 
? nu s-ar supune controlului forțelor • 
; militare americane, creează peri- 

fe, televizoare, magnetofoane etc.
Încă din prima zi de deschidere, 

magazinul a cunoscut o mare aflu
ență de vizitatori și cumpărători. 
Valoarea produselor vîndute popu
lației în cîteva zile se ridică la 

mii de lei.

Corespondență din Moscova

Constructorii 
noilor orașe

Cu cîțiva ani în urmă am avu* 
prilejul să vizitez Kazahstanul. In- 
timplarea, de multe ori tovarăș de 
drum a reporterului, a făcut să mă 
întilnesc atunci, la poalele munți
lor Ala Tau cu un om foarte intere
sant, inginerul Krutov. Primul lu
cru pe care mi l-a spus a fost acela 
că are o meserie foarte frumoasă : 
lucrează exclusiv la construcția o- 
rașelor noi.

Ajunși la Alma Ata, mi-a dat a- 
dresa lui din Moscova. Am găsit-o 
zilele trecute într-un carnet de în
semnări. După atîția ani, am trecut 
pe la acest „entuziast al construc
țiilor pe plan unional" — cuim se 
autoporăclește el. Am urmărit itine- 
rariul expedițiilor iui: a străbătut 
țara de-a lungul tuturor paralelelor 
și meridianelor. Da, milioane de a- 
semenea entuziaști au construit cele 
900 de orașe care au apărut în 45

(Continuare în pag. 4-a)

In cinstea celei de-a 45-a ani- < 
versări a Marii Revoluții Socia- $ 
liste din Octombrie, colectivul u- ! 
zinei de anvelope din Iaroslavi ) 
s-a angajat să producă anvelope î 
de o calitate superioară, care re- ? 
zistă la un kilometraj cu 20-25 <
la sută mai ridicat. In (mod prac- S 
tic, acest procent echivalează cu ? 
crearea unei noi uzine.

)

ar- 
pen-

or 
este 
re-

are

ci 
or- 
fă- 

a

colul izbucnirii, unui conflict 
mat general, cu grave urmări 
tru întreaga omenire.

Guvernul Statelor Unite a 
zentat drept cauză a acestor 
uni ale sale, pericolul de agresiune 
care ar veni din partea Cubei, 
este bine cunoscut că nu Cuba 
aceea care amenință pacea în 
giunea Caraibilor.

Nu Cuba este aceea care 
baze militare pe teritoriul S.U.A., 
ci S.U.A. mențin și întăresc conti
nuu baza lor militară de la Guan
tanamo pe teritoriul cuban.

Nu Cuba a violat spațiul aerian 
și apele teritoriale ale S.U.A., 
Statele Unite au organizat și 
ganizează în mod sistematic și 
țiș violarea spațiului aerian și 
apelor teritoriale cubaneze.

Nu Cuba a atacat teritoriul Sta
telor Unite, ci Statele Unite au or
ganizat de pe teritoriul lor inva
darea Cubei de către bande înar
mate de mercenari.

Cu toate acestea, 
publicii Cuba a luat 
inițiativa rezolvării, 
nică, prin tratative, 
litigioase cu S.U.A. Dar tot de atî- 
tea ori, guvernul american a res
pins aceste inițiative. '

Recunoașterea dreptului inalie
nabil al nopo’relor de a-și alege 
singure căile de dezvoltare, de a-și

pre- 
acți-

guvernul Re
de repetate ori 
ipe cale paș- 
a problemelor

(Continuare în pag. 4-a)

Succese la cooperativa
Progresul"

La cooperativa meșteșugărească 
„Progresul" din orașul nostru, ca 
urmare a unei bune, organizări a 
muncii și a preocupării întregului 
colectiv de muncă pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție, s-aui ob
ținut rezultate deosebite. Astfel, pla
nul producției globale a fost înde
plinit pe primele 9 luni ale anului 
in proporție de peste 101 la sută.

S-au economisit o cantitate de 305 
kg talpă, 8.350 dm.p. piele și alte 
materiale.

In fruntea întrecerii pentru cele 
mai bune rezultate se situează sec
ția Nr. 11 reparații cu o depășire de 
peste 25 la sută, secția reparații nr. 
1 care și-a îndeplinit -planul în pro
porție de .108,60 la sută și secția con
fecții serie, care de asemenea și-a 
depășit planul cu peste 2 la sută.

grave in siguranța cir-

novatori în sprijinul 
siguranței circulației

Verificarea pieselor suspendate 
sub locomotive, care nu trebuie să 
fie mai jos decît înățimea prevăzu
tă, după vechiul sistem se făcea 
greoi în special noaptea-, cînd nu se 
puteau observa numai din canalul 
de revizie, și o parte din ele puteau 
scăpa neobservate,, lucr-u ce putea 
avea urmări 
cuîației.

Preocupați 
tușul Simion 
Rancea, din 
C.F.R. Teiuș, au conceput și adop 
tat la vechiul dispozitiv gabarit un 
sistem de semnalizare optic.

Dispozitivul este așezat pe linia 
de intrare în depou fără canal. Cînd 
locomotiva trece peste acest dispo
zitiv și piesele nu ating dispozitivul 
gabarit,^semnalul optic arată lumina 
verde. Cînd una din piesele suspen
date sînt mai jos și ating -dispoziti
vul, lumina verde se stinge și se 
aprinde lu-mina roșie.

Prin acest sistem este exclusă ib
rice defecțiune, iar personalul de lo
comotivă și revizorii sînt încunoș- 
tințați sigur cînd ceva este în ne
regulă,

Coresp. STREMȚAN VASILE

de acest lucru, lăcă- 
Ioan și maistrul Simion 
Depoul de locomotive

...între 29 și 31 octombrie, la ci
nematograful „Victoria" rulează fil
mul iugoslav „Al 9-lea cerc", iar 
la cinematograful „23 August" fil
mul „Chemarea mării de gheață".

...într-unul din chioșcurile; pieței 
orașului nostru s-a deschis de cu- 
rînd o mustărie.



TRIBUNA PEDAGOGULUI
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Pedagogul-factor de seamă în reușita 
muncii politico-educative din școală
Zi de zi în mijlocul elevilor, ală

turi de cadrele didactice, pedagogii 
școlilor din cuprinsul raionului sînt 
factorii chemați să desfășoare c 
muncă entuziastă, de mare răspun
dere, pentru educarea politico-edu- 
cativă a tinerei generații, pentru plă
mădirea omului nou, înaintat, ca
pabil să traducă în viață multiplele 
sarcini ale construcției socialiste. 
Pedagogii deci, ocupă un loc bine 
definit în procesul instructiv și po- 
litico-educativ. Și, în acest sens, 
multi dintre ei, înțelegîndu-și pe de
plin și în mod just sarcinile încre
dințate, desfășoară o muncă rod
nică. Așa, bunăoară, pedagogii Pa
vel Traian de la Școala medie Te
iuș, A'lbu Dumitru de la Școaila zoo
tehnică Galtiu, Crețu Ion de la Școa
la profesională de mecanici agri
coli, Fabricz L. de la Școala de 8 
ani Nr. 1 Alba Iulia și' alții, orga
nizează în mod permanent și siste
matic ajutorarea elevilor slabi la 
învățătură, poartă discuții ou aceș
tia și-i ajută efectiv la pregătirea 
lecțiilor. In practica muncii lor, a- 
cești pedagogi țin o strînsă legă
tură cu profesorii diriginți, au intro
duse caiete de observații asupra e- 
levilor interni și organizează în mod 
regulat cu elevii vizionări colective 
de filme, vizite la întreprinderi și 
unități socialiste ale agriculturii. 
Pentru pregătirea ideologica a ele; 
viilor interni, pedagogii menționați 
mai sus, au făcut din prezentarea de 
informări politice și explicarea a- 
mănunțită a politicii partidului și 
guvernului o sarcină de seamă. Și 
se achită cu cinste de ea. Ei spriji
nă. de asemenea, munca organiza
țiilor U.T.M. din școlile unde-și des
fășoară activitatea, mobilizează e- 
levii la extinderea experienței de la 
Bîrlad, privind munca cultural-ar- 
tistică și sportivă. Nu le sînt străi
ne apoi acestor pedagogi nici preo
cupările pentru a forma elevilor 
bune deprinderi igienico-sanitare în 
dormitoare, cantine și săli de clasă, 
se preocupă îndeaproape pentru a 
imprima elevilor o conduita civili
zată în școală, pe stradă și în so
cietate.

Sînt deci în școlile raionului nos
tru pedagogi care, prin activitatea 
ce o desfășoară, își merită pe de
plin numele și încrederea pe care 
•le-a acardat-o partidul. Rău este 
însă faptul că nu peste tot stăruie 
aceeași situație. Unii pedagogi, din 
comoditate, cu toate că au trecut a- 
proape două luni de la începerea a- 
nului școlar, încă n-au intrat în de
plinătatea muncii lor. Alții, dintr-o 
greșită înțelegere a rolului lor, se 
ocupă de probleme mărunte, negli- 

Să asigurăm desfășurarea 
învăfăminiului agrozootehnic de masă 

la un nivel
(Urmare din pag. l-a)

s-au mulțumit să vorbească liber cî- 
teva cuvinte din lecție, sau să ci
tească din broșură fără să se facă 
discuții ou cursanții, curii s-au pe
trecut lucrurile la cercul agrotehnic 
din Dumitra, condus de tehnicianul 
Mor ar u Izidor.

Lipsurile care s-au manifestat în 
ce privește mobilizarea cursanților, 
au pornit în primul rînd de la unele 
comitete executive alle sfaturilor 
populare comunale, care în cele mai 
multe cazuri au lăsat această pro
blemă pe seama lectorului, sau au 
programat alte ședințe în timpul 
cînd trebuia să se țină învățămîn- 
tu.l agricol.

Pe baza experienței anilor trecuți 
și în scopul asigurării desfășurării 
învățămîntului agricol în 1962-1963 
în cele mai bune condiții, Consiliul 
agricol raional, sub îndrumarea Co
mitetului raional P.M.R. și a Comi
tetului executiv al Sfatului pqpular 
raional, a luat din timp toate mă
surile, astfel ca, lichidînd lipsurile 
în organizare, să se pășească din 
prima zi la desfășurarea învățămân
tului la un nivel cît mai înalt. In 
acest scop o atenție deosebită a fost 
acordată stabilirii în fiecare gospo
dărie colectivă a numărului de cer
curi și a profilului acestora, anali- 
z.îndu-se în cadrul comitetului exe
cutiv, al consiliului agricol situația 
din fiecare G.A.C. în urma unifi
cării, perspectivele de dezvoltare a 

jînd esențialul. Așa este cazul to
varășei Bodroghi Elisabeta de ia 
Școala de 8 ani din Stremț care 
lipsește elevii de ajutorul pe care 
aceștia îl așteaptă de la ea. Nu-i 
supraveghează la meditații și nu-i 
ajută la lecții. Timpul liber elevii 
și-l petrec în mod neorganizat căci 
pedagoga are alte preocupări, iar 
atunci cînd un cadru didactic sau 
altul, cu mai multă experiență, cau
tă s-o ajute arătîndu-i în mod con
cret felul cum trebuie să munceas
că, tovarășa Bodroghi Elisabeta re
fuză cu încăpățînare orice ajutor.

Lipsuri asemănătoare cu cele ale 
pedagogei de la Școala de 8 ani din 
Stremț se fac simțite și în munca 
altor pedagogi. Tovarășii Vasiu Ște
fan și Mocanii Cornel, de la Școala 
profesională de mecanici agricoli din 
Alba Iulia, lipsesc nemotivat în re
petate rînduri din mijlocul elevilor. 
Cine le dă acest drept? Oare ei nu-și 
dau seama că lipsind elevii de aju
torul pe care trebuie să li-1 dea, în
săși munca lor este deficitară? Sînt 
apoi pedagogi care folosesc în acti
vitatea cu elevii metode străine de 
timpurile pe care le trăim, iar alții 
care își consideră ca încheiată ac
tivitatea odată cu supravegherea 
disciplinei elevilor la masă, la dor
mitoare sau în sălile de meditații. 
Or, astfel înțeleasă, munca pedago
gului se minimalizează, pedagogul 
căpătînd sensul de supraveghetor 
rupt de problemele educației.

Munca pedagogului nu-i ușoară 
Este însă frumoasă și de mare răs
pundere, rezultatele fiind rod ai u- 
nei preocupări permanente. Desfă- 
șurîndu-și activitatea în mijloc •' e- 
levilor, pedagogul trebuie să năzi - 
iască a cunoaște personalitatea fie
cărui elev influentînd în mod pozi
tiv asupra dezvoltării lui. Pedago
gul trebuie să aibă preocupări înal
te, să studieze materiale despre e- 
ducație, să-și însușească procedee și 
metode de muncă cu omul. în truc 4 
numai așa va putea trece la o acti
vitate de îndrumare cu adevarat pe
dagogică, numai așa va putea con
tribui la dezvoltarea trăsăturifcc p< - 
zitive ale elevilor și cultivarea la 
aceștia de trăsături noi. Fiecare pe
dagog apoi trebuie să fie un înflă
cărat propagandist în mijlocul ele
vilor. Să-i ajute pe aceștia să-și în
sușească politica partidului, să în
țeleagă sensul măreț al obiectivelor 
Congresului al Ill-lea al P.M.R. și 
în special sarcinile ce le revin ca 
elevi, pentru înfăptuirea cărora să-și
închine toate forțele și puterea ier 
de muncă.

CAROLINA FLOGA

cit mai inalt
acestora și posibilitățile de îmbinare 
a ramurilor de producție. In urma a- 
cestei analize a reieșit că este ne
cesar ca profilul cercurilor să difere 
chiar în cadrul aceleiași gospodării. 
Așa, de exemplu, la gospodăria co
lectivă din Mihalț s-au stabilit 3 
cercuri: unul agrotehnic, unul zoo
tehnic și unul pomicol. Și asemenea 
cazuri am avut și în gospodăriile 
colective din Teiuș, Alba Iulia-, Gal- 
da de Jos, etc.

Ținînd cont de specificul fiecărei 
gospodării în parte, Consiliul agri
col raional a propus ca pentru anul 
1962-1963 să fie organizate în ca
drul raionului un număr de 61 cer
curi, din care 54 cercuri la gospo
dăriile colective, 6 la G.A.S. și 
S. M. T. și altele. In afară 
de cercurile de mai sus, în raion vor 
fi organizate și un număr de 57 
cicluri de conferințe, ce se vor ține 
la căminele culturale cu membri co
lectiviști care au rămas necuprinși 
in celelalte cercuri. Lecțiile se vor 
ține de două ori pe săptămînă și 
vor fi încadrate în timpul de o oră 
pentru predare și o oră și jumătate 
pentru discuții și demonstrații prac
tice.

In cadrul raionului nostru deschi
derea învățămîntului agrozootehnic 
trebuie să aibă loc -în primele zile 
ale lunii noiembrie. De aceea tim
pul scurt care ne-a mai rămas tre
buie folosit cu spor în direcția pu
nerii la punct a tuturor probleme

j £una prieteniei Ș 
romîno-sovietice !

' Clipe de neuitat >
) Joi, 18 octombrie, în cadrul ma- j 
? nifestărilor închinate „Lunii prie- )
< teniei romîno-sovietice", la că- ?
> minut cultural din Hăpria a fost < 
? organizată o seară tematică inti- >
< tulată „Pe veci prieteni". Cei a- '
> proape 70 de tineri, din comună, < 
? întruniți în sala căminului cultu- j
< ral, au ascultat cu acest prilej o ) 
' interesantă expunere privind ma- (

I
rile realizări ale poporului sovie- > 
tic, ajutorul acordat de construe- > 
tocii comunismului țării noastre și < 
celorlalte țări socialiste frățești, ) 
după care au vizionat un frumos ) 
program artistic prezentat de ele- ( 
vii școlii de 8 ani. 4

Bine organizată, seara tematică 2 
a reușit pe deplin, imprimind în ( 
memoria participanților clipe de ; 
neuitat. ?

Intr-o săptămînă peste 
o mie de spectatori '

) Festivalul filmului sovietic des- - 
; fășurat în Ighiu a atras spre ci- 2 

i C turnatograful din comună in nu- \ 
d mai șapte zile peste 1.000 de spec-) 

tatori. Lucru firesc, dată fiind bu- 2 
; na organizare a acestei manifes- ' 
y țări.

■ 5 Spectatorii au vizionat rind pe ( 
D r nd filmele „713 cere aterizarea”, i 
,; „49 zile in Pacific", „S-a intim- > 

< plat in ziua Solstițiului", Alexan- 2 
dru Nevschi" și altele, fiecare j

> film bucurindu-se de o largă a- >
< preciere. ?

Alte însuflețite manifestări J 
In întregul nostru raion, în în- 2 

treprmderi. instituții și sate, „Luna ' 
1.' prieteniei romino-sovietic<‘ prile- ț 
,juiește desfășurarea unui șir de J 

manifestări la care participă mii \ 
de oameni ai muncii. La Alba Iu- . 
lia expunerea „Femeia sovietică > 
participantă activă la construirea . 
comunismului” a fost audiată de ■, 
sute de femei muncitoare, de ace- J 

; ( Lași fnames succes bucurindu-se ,
• și conferința „Societatea cxxnu- 
( mstă. societatea cu cei mai înalt 
• nivel de trai din liane" prezenta- , 
3 tă la Teiuș și Zlatna.

i ; Alte însuflețite manifestări ca, ; 
I' de plidă, seri literare și jurnale ■ 
i < vorbite, pe teme cum sînt „Car- < 
i S tea sovietică prieten și educator", $ 
'' „In lumea științei și tehnicii so- - 
( vietice" au avut loc la Școala me- 2 
die „Horia. Cloșca și Crișan", 
L’.M.C. Zlatna, fabrica „Ardelea- 5 
na" și cooperativa meșteșugărească 2 
„Mureșul".
lor rămase nerezolvate și care ar 
putea împiedica buna funcționare. 
In vederea asigurării ridicării nive
lului de predare se cere ca în tim
pul cel mai scurt, urmînd exemplul 
celor din gospodăriile colective din 
Teiuș, Micești, Galda de Jos, Vin- 
țul de Jos, toți inginerii și medicii 
veterinari să-și procure materialul 
didactic necesar ca planșe, diferite 
soluri de plante, dăunători animali 
și vegetali, mulaje, etc., astfel ca 
fiecare lecție predată să fie însoțită 
de materialul didactic necesar. De 
asemenea, U.R.C.C. Alba trebuie să 
asigure distribuirea celor peste 2.300 
manuale în cel mai scurt timp, ast
fel ca toți cursanții să aibă asigu
rate. manuale de la prima lecție.

Pentru a asigura condițiile mate
riale bune desfășurării învățămîn- 
tului agrozootehnic este necesar ca 
comitetele executive ale sfaturilor 
.populare^ conducerile gospodăriilor 
collective și ale căminelor culturale 
să ia măsuri imediate pentru fixa
rea sălilor unde urmează să se țină 
ședințele de cerc, să asigure mobi
lierul necesar, lemnele de foc. Să 
nu se mai repete lipsuri ca cele din 
anul trecut cînd în unele gospodării 
ședințele cercurilor au fost aminate 
din cauză că sălile au fast insuficient 
încălzite, sau sălile destinate erau 
necores punz ătoarc.

Pășim peste cîteva zile într-un 
nou an de învățărnint agricol de 
masă. Avem create toate condițiile 
să asigurăm desfășurarea lecțiilor 
la un nivel înalt, să facem din a- 
cest învățămînt o școală a recolte
lor bogate, înarmînd țărănimea co
lectivistă cu cete mai înaintate cu
ceriri ale științei în domeniul agri
col, în vederea ridicării continue a 
producției agricole la nivelul indici
lor stabiliți de cel de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R.

Dezvoltarea gospodăriei colective — preocuparea 
noastră principală

Creșterea producției de lapte — în atenția noastră
Experiența celor doi ani care au 

trecut de la înființarea gospodăriei 
noastre colective ne-a dovedit că 
buna îngrijire, adăpostire și o fura
jare rațională după greutatea și 
producția animalelor hotărăsc în cea 
mai mare măsură obținerea de can
tități tot mai sporite de carne și 
lapte. Ținînd seama de cunoștințele 
acumulate în ceea, ce privește îngri
jirea și furajarea vacilor de lapte, 
ne-am planificat ca pînă fa sfîrșitul 
anului să realizăm o producție de 
2.130 litri lapte pe cap de vacă fu
rajată. Măsurile luate încă din a- 
nul trecut în asigurarea furajelor 
necesare ne-au dat posibilitatea să 
hrănim bine și rațional animalele în 
întreaga perioadă de stabulație. A- 
cest lucru a avut o influență pozi
tiva asupra producției de lapte cate

O bază sigură pentru sporirea 
numărului de vaci cu lapte

Gospodăria noastră colectivă și-a 
fixat printre alte obiective ale dez
voltării de viitor și sporirea numă
rului de vaci eu lapte, o ramură 
care, din experiență proprie, ne-am 
convins că ne aduce mari venituri. 
Tocmai în acest scop noi ne-am 
străduit să ne completăm numărul 
vacilor cu lapte, astfel îneît să a- 
jungem la cel stabilit în planul de 
producție.

Dar, pentru a ajunge ca să avem 
la anul cel puțin 120-150 de. vaci cu 
lapte, trebuie asigurate toate con
dițiile de pe acum. De aceea noi am 

considerat că cea
mai sigură sursă 
pentru dezvoltarea 
creșterii vacilor cu 
lapte este . mări
rea continuă a fon
dului de vițele care 
să intre la anul 
în producție. De 
aceea în această 
direcție ne-am în
dreptat toată aten
ția, reușind, așa 
după cum ne-am 
și preocupat, să 
obținem rezultate 
deosebite. -Astfel, 
față de 30 vi
țele planificate a 
le cumpăra în a- 
cest an noi am 
cumpărat 57, la 
care li se adaugă 
încă 20 realizate din

Satisfacția e jus
tificată. Vițelele 
gospodăriei din Be- 
nic nu numai că 
sînt frumoase dar 
numărul lor a cres
cut în acest an cu 
peste 60.

scriu corespondenții
In deplasare cu piesa 

„Vulpoiul croitor"
Distinsă cu premiul I la faza re

gională a Festivalului bienal de tea
tru „I.L. Caragiale", formația de 
păpușari a Clubului muncitoresc din 
Teiuș a început un turneu prin așe
zările raionului.

Nu de mullt, în cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde, talentatul co
lectiv format din cadre didactice și 
muncitori din cadrul Complexului 
C.F.R. a prezentat la Zlatna, în fața 
a peste 700 spectatori, piesa „Vul
poiul croitor", în continuare urtnînd 
a prezenta aceeași piesă la Alba Iu
lia și alte localități din raion.

V. TÎRTESCU

Muncă și rezultate
îndrumați îndeaproape de organi

zația de partid, colectiviștii din 
Straja obțin pe zi ce trece rezultate 
tot mai bune. Muncind cu însufle
țire, ei au terminat însămînțatul a 
330 ha cu grhi, 10 ha cu orz și, în 
același timp, au ridicat în roșu un 
grajd cu o capacitate de 100 capete 
vite mari. 

s-a menținut ridicată și constantă 
în toate lunile și ani reușit ca în 
cele aproape 10 luni ale acestui an 
să obținem în medie cîte 1.850 litri 
lapte pe cap de vacă furajată. De 
asemenea, prin asigurarea de adă
posturi corespunzătoare, a unei baze 
furajere îndestulătoare și în sorti
mente variate de nutrețuri, noi vom 
putea realiza și depăși sarcinile pe 
care ni le-am propus în spiorirea 
continuă a producției de lapte pe 
fiecare vacă furajată. In acest fel 
obținem venituri tot mai mari prin 
valorificarea produselor obținute, 
venituri care contribuie la creșterea 
puterii economice a gospodăriei și 
la ridicarea bunăstării colectiviști
lor.

TOM A PUIU
Președinte G.A.C. „Mureșul" Ciugud 

reținerea vițelelor din matcă proprie 
din anul trecut. In momentul de față 
gospodăria noastră are un fond de 
77 vițele între 1-2 ani. Mai avem a- 
poi 24 de vițele sugare realizate de 
la vacile gospodăriei în ultimele 
luni și pc care noi de asemenea 
le-am reținut pentru gospodărie.

Măsurile luate pînă acum în ce 
privește sporirea numărului de vițele 
constituie pentru noi o bază sigură 
că vom reuși să dezvoltăm creșterea 
vacilor cu lapte.

METEȘ SILVIU
brigadier zootehnist la G.A.C. Șard

•O

Printre cei mai harnici colectiviști, 
care prin munca lor au contribuit 
la grăbirea acestor lucrări și la e- 
xecutarea lor în cele mai bunecon- 
dițiuni sînt Șușmati Ștefan, Popes
cu Nicolae, Gligor Victor, Manciu- 
lea Ștefan, Șușman Clement și mulți 
alții.

PETRAȘCU ION

Un exemplu demn de urmat
In cea de-a doua jumătate a lunii 

în curs, lucrătorii cooperativei „9 
Mai" din Teiuș s-au întrunit în- 
tr-o consfătuire de producție. Cu 
acest prilej ei și-au analizat munca 
și realizările obținute pe trimestrul 
III. după care au trecut la defalca- 
rea planului pe. trimestrul IV pe fie
care magazin în parte.

Din raportul prezentat în cadrul 
consfătuirii a reieșit că mare parte 
din magazine și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan exemplu 
în acest sens fiind magazinul 
de mobilă. Prin munca neobo
sită a tovarășului Nicullaș Eu
gen, gestionar la acest magazin, 
planul de desfacere a fost depășit 
cu 39 la sută, fapt pentru care res
pectivului gestionar i-a fost înmînat 
drapelul de fruntaș în muncă.
MAN MARIA și BUCUR EMILIA



strajă păcii 
revoluționare ale
întregul nostru popor a sărbăto

rit ieri Ziua Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, scutul de nădejde al 
mărețelor cuceriri -ale harnicului 
nostru popor muncitor obținute sub 

«conducerea înțeleaptă a partidului. 
Cu 18 ani în urmă, la 25 octombrie 
1944, ca urmare a luptei eroice dusă 
de ostașii sovietici și romîni, a lup
tei înflăcărate a maselor populare 
«conduse de P.C.R., întregul 'terito
riu al patriei noastre a fost eliberat 
-de sub ocupația fascistă.

Crearea Armatei noastre populare, 
■ a cărei proces de făurire își are-fa- 
-cepu'tol 
■partidul 
noastră, 
gimului 
încă în
Partidul 
fășurat o intensă muncă în rînd-ul 
militarilor, spre a-i convinge de ne
cesitatea -alăturării lor cauzei luptei 
^poporului.

în condițiile favorabile create de 
■ofensiva impetuoasă a armatelor so
vietice pe teritoriul Romfaiei, la 23 
August 1944 a început insurecția ar
mată organizată și condusă de 

G’.C.R. Alături de formațiile patrio
tice Ide luptă, unități ale armatei au 
participat în mod eroic la curățirea 
capitalei de trupele hitleriste, la a- 
lungarea hoardelor fasciste de pe 
întreg teritoriul țării. Neștearsă va 
rămfac în amintirea poporului nos
tru. a militarilor armatei noastre 
■populare faptele de eroism, curaj și 
vitejie cu care s-au acoperit ostașii 
sovietici și romîni în lupta lor îm
potriva hitlerismului. In focul a- 
cestor lupte eroice s-a făurit frăția 
de arme romîno-sovietică, s-a ci
mentat prietenia frățească a poporu
lui nostru față de marele și glorio
sul popor sovietic.

în munca neobosită dusă de 
clasei muncitoare din țara 

este o mare realizare a re- 
nostru democrat-popular, 

anii negri a ilegalității 
Comunist Romîn a des-

La sfirșitul anului de învățămînt 
politic 19>61-1962, adunarea gene
rală a organizației de bază de la 
1.1. S. „Ardeleana" a analizat felul 
-cum s-a desfășurat învățămîntul de 
partid. Din analiza făcută s-a des
prins faptul că activitatea în cercuri 
și cursuri s-a Îmbunătățit și că ceea 
ce este mai important este faptul că 
însușirea materialului de către 
cursanți a influențat în mod pozitiv 
îndeplinirea sarcinilor economice ale 
întreprinderii. Totodată s-au semna
lat și unele lipsuri în ceea ce pri
vește organizarea, frecvența și mai 
cu seamă calitatea învățămîntului. 
Pentru a se lichida lipsurile semna
late în vederea obținerii unor rezul
tate Și mai bune în ridicarea nivelu
lui ideologic al membrilor și can- 
didaților de partid, adunarea gene
rală a organizației de bază a adop
tat o hotărîre privind organizarea 
învățăimîntului de partid în cadrul 
întreprinderii pentru anul de învă
țămînt 1962-1963.

In vederea cuprinderii tuturor 
membrilor și candidaților de partid 
în învățămintul de partid, au fost 
organizate opt cercuri și cursuri, ți- 
nîndu-se cont de nivelul de pregătire 
al fiecăruia. In afară de membrii și 
candidații de partid, în cercurile de 
studierea statutului P.M.R. a fost 
Încadrat un însemnat număr de to
varăși din activul fără de partid al 
organizației de bază.

Biroul organizației de bază s-a 
îngrijit ca cercurile și cursurile să 
fie organizate pe schimburi. S-a fi
xat apoi, pe bază de grafic, ziua de 
luni ca zi de studiu, zi în care nu 
se mai țin nici un fel de ședințe, a- 
ceasta pentru a se lichida situația 
cînd în unele cazuri se țineau în 
aceeași zi mai multe ședințe. De a- 
semenea, pentru fiecare cerc sau 
curs s-a destinat o cameră de ține
rea ședințelor. Prin grija biroului 
organizației de bază s-a procurat o 
mare parte din materialul bibliogra
fic necesar studiului.

Intre 5 și 8 octombrie a.c. a avut 
loc deschiderea învățămîntului de

A n u o ț
s Incepind cu acest an, la Deva ia ființă o școală tehnică sanitară — 
S specialitatea asistenți de farmacie.
5 Se pot înscrie pentru a urma cursurile acestei școli absolvenții șco- 
; Iilor medii de cultură generală cu examen de maturitate și absolvenții 
) școlilor tehnice sanitare.

Durata de școlarizare este de 3 ani, în care timp elevii vor primi 
fanar în numerar: anul I 300 lei, anul II 400 lei și anul III 500 lei. 
Școala nu are internat. fa»»;*#.

Absolvenții școlilor imedii de cultură generală și cei ai școlilor teh- 
: s sanitare care doresc să urmeze cursurile școlii tehnice sanitare 

— -cwcialitatea farmacie, vor anunța telefonic pînă la 5 noiembrie 1962 
' » Deva. Telefon 160.

i și cuceririlor 
poporului nostru

Tăria armatei noastre populare, 
izvorul forței sale constau în con
ducerea ei de către partid. După 
victoria asupra Germaniei hitleriste, 
în cadrul transformărilor revoluțio
nare ce au avut loc a continuat și 
procesul de făurire a armatei popu
lare. Partidul s-a preocupat în per
manență de educarea armatei noas
tre în spiritul slujirii cu credință a 
patriei,. în spiritul devotamentului 
fără marginii față de clasa munci
toare, de poporul nostru, în spiritul 
eroismului și curajului, al respectu
lui față de alte popoare. Partidul! și 
guvernul acordă toată grija- înzes
trării armatei noastre cu tehnica de 
luptă cea mai modernă, pentru, ri
dicarea capacității de luptă, astfel 
ca să poată da riposta cuvenită o- 
ricărui agresor.

Poporul nostru muncitor este pre
ocupat în munca pașnică de cons
truire a societății noi socialiste. El 
desfășoară o hotărîtă bătălie, ală
turi de toate țările socialiste și iu
bitoare de pace, pentru înlăturarea 
primejdiei uniui nou război. In ace
lași timp însă, are vigilența mereu 
trează, acordiînd cea mai mare grijă 
Forțelor Armate ale R.P.R., pregă
tirii lor militare și politice, înzestră
rii lor cu tot ce le este necesar spre 
a putea da-, alături de armatele ce
lorlalte state participante la Trata
tul de la Varșovia, o ripostă zdro
bitoare oricărui agresor care ar în
cerca să tulbure liniștea popoarelor.

Sărbătorind Ziua Forțelor Armate 
ale R.P.R., oamenii muncii din ra
ion și-au reafirmat deplina încre
dere că sub conducerea partidului 
nostru militarii 
populare vor sta 
apărfad cuceririle 
poporului nostru, 
că.

Armatei noastre 
mereu la datorie, 
revoluționare ale 

munca sa pașni-

partid, cu care ocazie s-a predat și 
prima temă din program. Materialele 
expuse în cercuri și cursuri au fost 
bine) pregătite de către propagan
diști, ca urmare a participării lor la 
instruirea făcută Ia cabinetul de 
partid.

Pe baza graficului întocmit în 
cercuri și cursuri, s-a predat apoi 
a doua temă. Și de data aceasta 
prezența a fost foarte bună, ca ur
mare a preocupării biroului organi
zației de bază.

Măsurile luate de către biroul or
ganizației de bază de la 1.1. S. 
,.Ardeleana", urmărirea și aplicarea 
ior în viață, vor asigura pe lingă o 
frecvență bună și dezbateri vii 
rodnice in cercurile și cursurile 
vățămîntului de partid. Primele 
zultate confirmă acest lucru.

și 
în- 
re-

Dezvoltarea continuă a creșterii 
animalelor în gospodăriile colective 
din raion impune, pe lingă o bază 
furajeră corespunzătoare, și asigu
rarea condițiilor de adăpostire a a- 
nimalelor. Tocmai în acest scop gos
podăriile colective și-aiu prevăzut a 
construi în acest an un număr spo- 

Dove-dind preocupa- 
anului, multe gos- 
ca cele din Galda 
Alba Iulia au reu- 
cea mai mare par- 
pla-nificate, asigu- 

corespunză-

rit de grajduri, 
re în tot cursul 
podarii colective 
de Jos, Berghin, 
șit să termine în 
te construcțiile 
rînd astfel adăposturi 
toare pentru animale.

I.n ultimul timp, au fost urgentate 
lucrările de construcții și în alte 
gospodării colective. Ținînd însă 
cont de faiptul că timpul s-a răcit

Veștidingospodăriile colective
La culesul viilor

i

Ritmul recoltatului 
trebuie intensificat
A^ăsurile luate din timp și răs

punderea cu care a fost privită cam
pania de însămînțări în toamna a- 
cestui an de către conducerile gos
podăriilor colective din raionul no- 
tru c dovedește faptul că la data de 
20 octombrie majoritatea gospodă
riilor colective au terminat în între
gime semănatul griului pe suprafe
țele propuse, iar o parte din gospo
dării recoltează ultimele hectare. Mai 
sint însă și unele gospodării colec
tive, ce-i drept puține la număr, la 
care ritmul lucrărilor de recoltări 
trebuie intensificat.
gospodăria colectivă din Vințul de 
Jos, pînă 
a recoltat 
suprafața 
Oarda de 
ceste unități sînt mult rămase 
urmă și lucrările de pregătire a te
renului în vederea fertilizării solului.

Pentru a intensifica semănatul 
griului și la aceste unități, se cere 
din partea organizațiilor de partid 
și a sfaturilor populare comunale să 
îndrume și să sprijine cu mai mul
tă răspundere conducerile acestor 
gospodării pentru a-și organiza mai 
bine munca și de a trece cu toate 
forțele la terminarea recoltărilor.

De pildă,

i

la data de 22 octombrie, 
numai 25 la sută din 
însămînțată iar cea din 

Jos — 12 la sută. La a- 
în

I

așa de mult încît animalele trebuie 
să intre în perioada de stabulație, 
ritmul în care se lucrează la termi
narea construcțiilor este cu totul ne
corespunzător. Se așteaptă uneori ca 
diferite probleme fa legătură cu a- 
provizionarea cu unele materiale să 
se rezolve de la sine. La gospodăria 
colectivă din Galtiu, deși construc
ția e terminată, nu poate fi acope
rită din lipsa șerpantei care n-a sosit 
de la Reghin Și întîrzierea- nu e 
întîmplătoare. Ea se datorește sla
bei preocupări a conducerii gospo
dăriei (președinte tovarășul Barbu 
Traian). Abia cu puține zile fa urmă 
conducerea a virat suma respectivă 
și tocmai din această cauză nu li 
s-a expediat șarpanta. Trebuie ară
tat apoi că aici nu s-au luat măsuri 
nici pentru efectuarea lucrărilor de 
amenajare interioară, de umplerea 
gropilor cu pămînt etc. La T-otoi, 
deși există condiții pentru a se 
grăbi așezarea lemnăriei, se lucrea
ză încet, cu un număr mic de oa
meni.

Situația nu se prezintă cu nimic 
mai bine nici la alte gospodării co
lective, cum sfat cele din Ighiu, Cri- 
cău, Șard și altele. La Șard, de e- 
xemplu, construcția grajdului a îna
intat pînă la centura de beton și a- 
poi s-a întrerupt din lipsa cimentu
lui. Această problemă ar fi putut fi 
însă rezolvată prin împrumutarea de

In acest an gospodăria colectivă 
din Bucerdea a obținut o producție 
foarte frumoasă de porumb la ha.

Obligațiunile
să fie predate la timp

contractuale

co
zile 
po
stă

Gospodăriile colective din raionul 
nostru, îndrumate și sprijinite de 
organizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
munale. recoltează în aceste 
ultimele suprafețe cultivate cu 
rumb. Sarcina principală care 
în perioada de față este ca odată cu 
recoltarea porumbului și a altor cul
turi de toamnă să fie organizat și 
transportul produselor contractate la 
magaziile bazei de recepție, pentru 
a se evita aglomerarea produselor 
recoltate în grămezi mari, lucru ce 
dăunează asupra calității produse
lor. Conducerile (multor gospodării 
colective, ca cele din Bucerdea Vi
noasă, Cricău, Ighiu și altele, au or
ganizat transportul porumbului la 
baza de recepție în așa fel că odată 
cu terminarea recoltării porumbului 
au terminat în întregime predarea 
obligațiilor contractuale, 
gospodării colective, ca Ciugud, 
Șard etc. sînt avansate cu predarea 
porumbului contractat. Mai sînt 
însă unele gospodării colective care, 
deși au recoltat o mare parte din 
porumb, pînă la această dată nu au

Și alte,

suferă nici o amînare
■ la alte unități pînă la primirea repar

tiției de ciment. Dar, s-o recunoaștem 
deschis, nu prea a existat preocu
pare. Trebuie arătat de asemenea și 
o alltă lipsă. Gospodăria din Șard 
dispune de lemnăria necesară pentru 
acoperiș. Aceste lemne ar fi trebuit 
să fie prelucrate și să se treacă la 
construirea șerpantei. Dar, pînă zi
lele trecute o asemenea preocupare 
n-a existat, deși sînt în cadrul gos
podăriei aitîția și atîția meșteri pri- 
cepuți. La Gricău terminarea' cons
trucției grajdului pentru 100 capete 
a fost îngreunată de faptul că s-a lu
crat neorganizat, astfel că stâlpii de 
susținere au început să fie puși după 
ce construcția a fost acoperită, iro- 
sindu-se prețioase zile de muncă.

Am ajuns într-o situație atît de 
înaintată încît nu mai poate fi vor
ba de nici o amînare în c.e privește 
terminarea construcțiilor planificate 
pentru acest an. De terminarea lor ur
gentă este legată buna adăpostite a 
animalelor și deci creșterea pro
ductivității lor. De aceea, con
ducerile gospodăriilor colective, cu 
sprijinul sfaturilor .populare ,a-t: da
toria de a grăbi terminarea cons
trucțiilor, mobilizînd cu ajutorul or
ganizațiilor de partid toate forțele 
capabile din gospodării, să-și aducă 
contribuția lor la îndeplinirea aces
tei sarcini, pe cit de importantă, pe 
atît de actuală.

In fiecare an culesul strugurilor 
în gospodăriile colective din raio
nul nostru este un prilej de mare 
bucurie pentru colectiviști. Deose
bit de anii trecuți, recolta bogată de 
struguri din acest an răsplătește din 
plin munca harnicilor noștri colec
tiviști. De pildă, colectiviștii din Bu
cerdea Vinoasă au obținut o pro
ducție medie de 4.100 kg struguri de 
pe cele 20 ha cu vie recoltate 
în zilele de 22 și 23 octombrie. Fo
losind din plin timpul frumos din 
aceste zile, dau zor să culeagă în 
timpul cel mai scurt întreaga 
suprafață plantată cu vie. Pa
ralel cu recoltarea, s-a organizat 
și transportul strugurilor contractați. 
La centrul de vinificație din Ighiu 
pînă in prezent a fost predată can
titatea de peste 70.000 kg struguri. 
Fruntași la lucrările de recoltarea 
strugurilor sînt colectiviștii Miclea 
Cornel, Benicean loan, Teodorescu 
lean, Benicean Maria și alții.

predat nimic din cantitatea contrac
tată de porumb. De exemplu, gos
podăria colectivă din Teiuș, care a 
recoltat peste 80 la sută din supra
fața cultivată cu porumb, pînă la 
această dată nu a predat nimic în 
contul contractului, la fel se pre
zintă situația și la gospodăriile co
lective din Galda de Jos, Stretmț, 
Berghin și Alba Iulia.

Această stare de lucru dovedește 
o neglijență din partea conducerii 
unităților arătate mai sus în o mai 
bună organizare a muncii la recol
tarea și predarea cantităților de 
porumb contractat.

Ținînd seamă că timpul este foar
te înaintat și de faptul că se poate 
schimba în fiecare zi în timp ploios 
care ar îngreuna și mai mult trans
portul, conducerile gospodăriilor co
lective trebuie să-și organizeze mai 
bine forțele și mijloacele de care 
dispun în așa fel încît în timpul cel 
mai scurt să se termine în întregime 
transportatul și predarea produselor 
contractate.

Creșterea continuă a numărului 
; de animale a impus conducerilor 
I gospodăriilor colective din raionul 
I nostru să ia din timp o seric demă- 
I suri hotărîte pentru a asigura șep- 

telului de animale o bază furajeră 
I corespunzătoare atît cantitativ cit 

și de calitate superioară. Pentru a 
se completa baza furajeră, s-a re
comandat din timp unităților noas
tre agricole ca în raport cu- numă
rul de animale să se treacă la însi- 
lozarea diferitelor plante, cum ar 
fi cocenii de porumb, capitule de 
floarea-soarelui, a frunzelor de sfe
clă și altor resturi din grădinile de 
zarzavat. Ținînd seamă de reco
mandările făcute precum și de im
portanța pe care o prezintă furajul 
siloz în hrana animalelor, multe 
gospodării colective ca cele din 
Galda de Jos, Stremț, Bucerdea Vi
noasă, Cistei, Ighiu și altele au luat 
măsuri din timp, fasilozfad în în
tregime cantitatea prevăzută. Mai 
sînt însă unele conduceri de unități 
agricole ca cele din Alba Iulia^ Mi
halț, Teiuș și Vințul de Jos care, 
deși au toate condițiile create, dis
pun de coceni și alte resturi din 
grădinile de legume, sînt încă mult 
rămase în urmă cu acțiunea de în- 
silozări. De pildă, aceste unități, 
pînă la data de 22 octombrie, au 
însilozat doar 50-55 1a sută, lucru 
ce dovedește o slabă preocupare din 
partea președinților și inginerilor a- 
gronomi din aceste unități față de 
însilozarea de cît mai multe furaje.

Organizațiile de partid și sfatu
rile populare comunale trebuie să 
îndrume și să sprijine cu mai multă • 
răspundere conducerile unităților a- 
rătate mai sus, pentru a lua toate 
măsurile de a se însiloza în între
gime cantitățile propuse.
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de ani de putere sovietică pe harta 
țării. Am aflat de la interlocutorul 
meu citeva date interesante despre 
acele așezări care constituie o mun
că permanentă pentru cartografii 
sovietici, așezări care fac ca hărțile 
să-și piardă valabilitatea peste un an 
— doi de la întocmirea lor.

in ultimii ani, în ziare, in roma
ne, în cărțile de geografie au apărut 
denumirile Mirnîi, Teritoriul dia
mantelor, Rutan — patria oțelului 
caucazian, Bratskul — izvorul de 
lumină al Siberiei, Surekul, așezare 
ce dă viață unui spațiu imens din 
Tadjikistan etc.

Am vizitat citeva din aceste ora
șe. In Gruzia m-a impresionat un 
fapt. Acela că există o mină care a 
planificat totul de ia a pină la z. 
Trăsătura distinctivă a noilor orașe 
sovietice poate fi rezumată pe scuti 
în : străzi largi, case luminoase, 
confort. In Uniunea Sovietică se 
construiesc anul acesta 3.000.000 de 
locuințe, și jumătate din această ci
fră revine noilor orașe.

La Moscova sînt pe terminate pla
nurile a 100 de noi orașe care vor 
apare în Federația rusă. Pentru 
comparație, e deajuns o singură ci
fră. Din 1954 și pină azi, la Institu
tul de specialitate din Moscova s-au 
proiectat 246 de orașe. Zilele aces
tea, au fost puse temeliile a două noi 
așelzări: Ulni și Kritovo. Locul naș
terii: Taigaua siberiană; numărul lo-

Atomul în ajutorul 
furnaliștilor

Specialiștii sovietici au elaborat 
și experimentat o metodă radiome- 
trică de măsurare fără întrerupere 
a nivelului încărcăturii furnalului 
fără contact cu aceasta.

Pînă nu de mult, nivelul încărcă
turii in furnale se măsura numai cu 
ajutorul unor sonde mecanice, care 
erau cufundate in adîncul cuptoru
lui.

Noul sistem permite măsurarea ni
velului în patru puncte cu ajutorul 
unor receptoare de raze gama, am
plasate în pereții gurii de încărcare 
a cuptorului. Datorită faptului că ra
zele gama sînt absorbite de încăr
cătură, cu ajutorul unor mecanis
me receptoarele marchează nivelul 
superior al încărcăturii, unde razele 
gama provenite de la o sursă aflaiă 
deasupra nimeresc ușor in recep
toare.

Ca rezultat al aplicării acestei 
metode, greutatea specifică a cocsu
lui se reduce cu 1,5 la sută, iar pro
ductivitatea cuptorului crește cu 2 
ta sută.

noilor orașe
cuitorilor: azi 70 — primii tracto
riști care vor lucra la defrișare: în 
viitorul apropiat cite 200.000 locui
tori fiecare.

Tot în aceste zile am aflat noutăți 
din ultimul oraș apărut pe harta 
Uniunii Sovietice in anul 1962. Pină 
și numele lui este optimist: Svetlii 
(luminos). Acum doi ani la Svetlii 
era stepă. Azi locuiesc acolo 15.000 
de oameni. Localitățile învecinate, 
cu aceleași nume luminoase — Sce- 
astie (fericire). Radosti (bucurie) 
— s-au unit zilele acestea cu Svetlii 
printr-o linie ferată care va trans
porta in intreaga Uniune Sovietică 
producția marelui combinat de ni
chel du această localitate.

V-am prezentat doar citeva în
semnări din carnetul de reporter, 
din impresiile și știrile ce le afli 
zilnic la Moscova, despre ritmul co
munist in care se construiește uria
șa țară a Sovietelor.

Cuploarele unei noi fabric: de ciment din Estonia.

Spectroscopii! stabilește calitatea metalelor
Pe baza une: metode experiBen- 

late la Universiiatea dm Leningrad 
a putut fi descoperită cu ajutorul 
spectrcscopului a zecea parte din- 
tr-un gram de oxigen dizolvat in
tr-o tonă de oțel.

Această metodă originală, pusă 
la punct de omul de știință dr. A- 
lexandr Zeidel din Leningrad, per
mite să se controleze calitatea me
talelor foarte pure, ale căror pro
prietăți dep: nd de fracțiunile infime 
ale impurităților gazoase pe care le 
conțin.

Metoda omului de știință din Le
ningrad se bazează pe proprietățile 
difuziei. O mostră încălzită intr-o 
încăpere specială este înconjurată 
de izotopul gazului care trebuie des
coperit in metal.

Griu care dă mai multe 
recolte — obținut de 
selecționării sovietici
Hibrizii griu-pir obținuți de selec

ționării grădinii botanice centrale a 
Academiei de Științe a U.R.S.S. dau 
două recolte de boabe sau citeva re
colte de fin.

Spre deosebire de soiurile exis
tente, noul soi de griu care produce 
șt boabe și nutreț nu dispare după 
recoltare. De la nodul de înfrățire 
planta dezvoltă noi vlăstare care 
dau cea de-a dcua recoltă de griu 
(in sudul U.R.S.S.) sau o bună re
coltă de fin (in zona centrală).

Bobul griului peren conține 20-22 
la sută albumină, in timp ce la ma
joritatea soiurilor de griu moale de 
toamnă acest procent este de două 
ori mai scăzut. Din masa verde a 
hibrizilor se obțin anual pină la 150 
chintale de fin. Prin conținutul de 
proteine el se apropie de acela al a- 
mestecu’ui de măzăriche-ovăz.

După continu'd de impurități ga
zoase care pătruns in această 
atmosferă artificială, spectroscopul 
detemană in ce cantitate se află eie 
in metal.

Anterior dr. Zeidel a pus la punct 
metodele de descoperire in metale a 
un?r impurități infime de hidrogen 
și azot

Metodele de controlare a cantită
ților infime de hidrogen, azot și o- 
x'gen au o m’re însemnătate în 
producția metalelor de inaltă puri
tate. care capătă pe zi ce trece o 
întrebuințare tot mai mare in tehni
ca modernă. Aceasta intrucit se 
știe că prezența gazelor in metale 
dăunează rezistenței și durabilității 
lor.

DECLARAȚIA
guvernului Republicii Populare Romîne 

privind acfiunile agresive ale 
Statelor Unite a!e Americii împotriva Cubei

; care 
i tru
> lor,
! tiai
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orîndiui viața în conformitate cu 
voința for, de a-și lua masurile pe 

le consideră potrivite pen- 
apărarea securității patriei 
constituie un factor esen- 
al relațiilor pașnice inter- 

' naționale. Guvernul american în
cearcă să răpească poporului Cu
ban acest drept sfînt. El declară 

I fățiș că scopul politicii sale este 
răsturnarea guvernului legal Cu
ban. Aceasta reprezintă un a|tnes- 
tec inadmisibil în treburile interne 

, ale Cubei, o amenințare directă la 
; adresa independenței și suverani- 
i tății poporului cuban.
i Acțiunile cercurilor imperialiste 
; americane îndreptate împotriva Cu- 
; bei amenință nu numai suveranita- 
> tea și independența acestei țări, ci 
j reprezintă un atac împotriva prin- 
\ cipiuiui independenței și suverani- 
> tății statelor.
j Trebuie să se înțeleagă că în 
; zilele noastre cercurile imperialiste 
; nu mai pot impune prin forță vo- 
( ința lor unor popoare libere. Ală- 
j turi de Cuba stau popoarele iubi- 
I toare de pace și libertate care dis- 
j pun astăzi de posibilitatea de a 
> bara calea agresorului. Toate sta- 
? tele au datoria să-și unească efor- 
\ turile pentru a opri agresiunea îm- 
> potriva Cubei și pentru a salvgar- 
> da cauza păcii și a independenței 
( popoarelor.
) Mai mult ca oricind, se impune 
( înțelepciune și simț de răspundere

■ ț în politică, deosebită grijă pentru 
) menținerea și întărirea păcii și e- 
' liminarea pericolelor care planea- 
J ză asupra lumii. De la înțelegerea 
S acestui imperativ trebuie să por- 
■ nească orice guvern, orice om de 
( stat cu sentimentul răspunderii față

IF O ir IBS A II
Din nou doua puncte pierdute

Duminica trecută iubitorii sportu
lui cu balonul rotund au părăsit tri- 
tuna stadionului din nou dezamă
giți. Jucind pe teren propriu, echipa 
Dacia Alba a fost întrecută de cea 
a minerilor din Vulcan cu scorul de 
2-1. la pauza 1-0.

In prima repriză jocul ește echili
brat. Ambele echipe ratează ocazii 
c lare. Gazdele combină mult și gre
șesc jucmd pe sus. înaintarea e ne
sigura. Se observă o încetinire ne- 
permisă a jocului în fața porții.

Repriza a doua oferă și mai pu
ține posibilități de vizionare a unui 
fotbal de calitate. In minutul 50 cei 
din Vulcan marchează dintr-o fla

de propriul lor popor și față de J 
toate popoarele. i

Guvernul Republicii Populare < 
Romîne, atașat principiilor coexis- * 
tentei pașnice, militează împotriva , 
oricăror manifestări ale politicii de i 
pe poziții de forță, acționează pen- 1 
trit rezolvarea pe calea tratativelor ' 
a tuturor problemelor litigioase și i 
consideră necesar să atragă aten- 1 
ția asupra gravei răspunderi ce re
vine guvernului S.U.A. pentru toate . 
consecințele care ar putea rezulta de ! 
pe urm? continuării politicii sale 
actuale față de Cuba.

Guvernul Republicii Populate 
Romîne aprobă întrutotul declara
ția Guvernului sovietic din 23 oc
tombrie și consideră că prin aceas
ta au fost servite interesele păcii, 
dîndu-se avertisment guvernului 
S.U.A. asupra consecințelor nefas
te ale politicii sale de pe poziții de 
forță.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne consideră că este de dato
ria Consiliului de Securitate să 
condamne acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva Cubei și să ceară 
guvernului american încetarea a- 
cestor acțiuni. Guvernul romîn a 
dat instrucțiunile corespunzătoare 
reprezțîntantu'.ui Republicii Popu
lare Romîne în Consiliul de Secu
ritate.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne, exprimînd sentimentele și 
voința poporului romîn, își reafir
mă solidaritatea deplină cu lupta 
eroică a poporului cuban care își 
apără cu fermitate și curaj patria 
sa liberă. Alături de celelalte țări 
socialiste, de toate statele iubitoare 
de pace, țara noastră este hotărâtă 
să-și aducă întreaga sa contribuție 
pentru menținerea și apărarea pă
cii în lume.

grantă poziție de ofsaid și, cu toa 
că arbitrul de tușă, Zeleneac, ser 
nalizcază, arbitrul de centru, Po 
acordă gol. La 2-0 gazdele întețe 
jocul și insistă mai mult, fapt 
duce ia marcarea primului g< 
Oaspeții. în loc să răspundă^ pr 
joc sportiv, se dedau la durîT? 
fapt ce duce la degenerarea joculi 
Cu toată insistența gazdele nu p 
străpunge apărarea supranumerii 
a minerilor, astfel că scorul rămî 
neschimbat, deși acest joc putea 
cîștigat.

In fața hărții : BIRMANIA
Situată în partea nord-vestică a 

Peninsulei Indochineze, Birmania 
ocupă o suprafață de 677.000 km.p. 
și se învecinează cu Pakistanul, In
dia, China, Laos și Taîlanda, coas
tele ei apusene și sudice fiind scăl
date de apele Golfului Bengal și ale 
Marii Ardaman.

Birmania apare pentru prima dată 
în istorie ca regatul Togauing în a- 
nul 850 î.e.n. Dezvoltarea ei inde
pendentă și liberă este frânată însă 
de la sfîrșitull secolului al XVlII-lea, 
cînd Portugalia, Olanda, Franța, a- 
poi Anglia o cotropesc pe rînd.

Timp de 70 de ani popoarele Bir- 
manieț — biirmani, fiareni, sani,i cini, 
indieni, chinezi, au suportat jugul co
lonialismului britanic, iar în pe
rioada celui de-al doilea război mon
dial, jugul ooupanților japonezi.

Poporul birman nu s-a supus nici 
o clipă jugului străin. Lupta sa pen
tru independență a culminat în pe
rioada ocupației japoneze, cînd. toate 
forțele patriotice s-au unit în Liga 
antifascistă de eliberare populară. 
După înfrângerea militarismului ja
ponez, colonialiștii englezi reveniți 
în Birmania sînt nevoiți să dea îna
poi în fața voinței unanime de liber
tate a poporului birman. In ianuarie 
1948, Birmania devine uin stat in
dependent și suveran, sub numele 
de Uniunea Bir mană.

Populația țării este de peste 20 
milioane de locuitori, dintre care 
circa două treimi o formează bir- 

manii. Capitala Birmaniei este Ran- 
goonul, cu 800.000 de locuitori. .Azi 
Rangoonul este centru administra
tiv, comercial și cultura! al țarii. 
Aici funcționează o universitate cu 
8 facultăți, frecventate de peste 8.000 
de studenți.

Birmania este o iară cu largi po
sibilități. Clima, relieful și vegeta
ția sînt favorabile unei agriculturi 
variate și intensive. Subsolul este 
deosebit de bogat în minereuri.

Dar, ca urmare a regimului co
lonial și a anilor de ocupație japo
neză. tînărul stat a moștenit o si
tuație dintre cele mai grele.

înainte de eliberarea sa de sub 
jugul colonial, Birmania nu avea 
nici o întreprindere modernă â in
dustriei prelucrătoare. Țara era o 
anexă agrară și de materii prime a 
Angliei.

Principala ramură a economiei 
Birmaniei era producția de orez, ca 
deiinînd primul loc în lume în pri
vința exportului. O altă ramură im
portantă a economiei Birmaniei era 
industria forestieră (58 la sută din 
suprafața țării e ocupată de păduri 
din esențe prețioase). Birmania de
ținea în trecut 75 la sută din exportul 
mondial de lemn de teak. Birmania 
este, de asemenea, bogată în zăcă
minte de staniu, plumb, zinc, argint.

După cucerirea independenței po
litice, guvernul a trecut treptat la 
naționalizarea navigației, a trans
porturilor feroviare,- a aprovizionării 

cu energie electrică, etc. In 1953, 
Birmania a lichidat regimul prefe
rențial acordat .Angliei. A fost crea
tă Banca Națională. S-a stabilit mo- 
nopolin statului asupra exportului 
unor tipuri de materii prime.

In 1952. cînd volumul global al 
producției a atins 80 la sută din ni
velul antebelic, guvernul a adoptat 
programul de 8 ani de dezvoltare a 
țării, denumit planul „Pidota" — 
statul înfloritor — care prevedea, 
între altele, o importantă creșterea 
volumului producției nalSonale glo
bale.

Deși încă slab dezvoltată, indus
tria Birmaniei capătă treptat o tot 
mai mare importanță in economia 
țării. Printre întreprinderile indus
triale de stat construite în anii din 
urmă trebuie amintită prima uzină 
metalurgică cu ' o capacitate de 
161000 tone laminate, uzinele de 
prelucrare a țițeiului, de materiale 
de construcție, de acid sulfuric; de 
produse farmaceutice, două fabrici 
de textile, o filatură de mătase etc.

Pentru dezvoltarea economică a 
Birmaniei o mare importanță au 
relațiile economice cu țările socia
liste. U.R.S.S. acordă un ajutor fră
țesc dezvoltării economiei naționale 
a Birmaniei prin credite, livrări de 
utilaje industriale, specialiști în di
ferite ramuri.

Incepînd din martie 1962, în Bir
mania se afiă la putere guvernul în 
frunte cu generalul Ne Win, coman
dantul suprem al armatei. Consiliul 
revoluționar și noul guvern au. de
clarat că Birmania va urma și pe 
mai departe o politică de neutralitate 
pozitivă.

Consiliul revoluționar a adoptat 
programul de politică internă a nou
lui guvern birman, care prevede, 
printre altele, naționalizarea ramu
rilor principale ale industriei, co
merțului exterior, crearea unei eco
nomii socialiste care să se bazeze 
pe proprietatea- de stat și coopera
tistă. Sc preconizează efectuarea u- 
nei reforme agrare, sprijinirea for
melor cooperatiste și crearea ferme
lor de • stat.

R. P. Romînă întreține relații 
prietenești cu Uniunea Birmană. Vi
zita delegației guvernamentale a 
R. P. Romîne în 1958, apoi vizita u- 
nei delegații a Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne în primă
vara anului 1962, ca și vizitele u- 
nor oficialități birmane în țara 
noastră au contribuit la lărgirea și 
întărirea continuă a relațiilor poli
tice, economice, culturale dintre cele 
două țări. Atașamentul guvernului 
birman față de principiile coexis
tenței pașnice, participarea pozitivă 
a reprezentanților lui la lucrările 
Conferinței de la Geneva pentru de
zarmare, condamnarea de către a- 
cesta a experimentării armei nu
cleare de către guvernul S.U.A. sînt 
primite cu aprobare de opinia pu
blică romînească.

Vizita conducătorilor de stat ai 
R. P. Romîne, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, în Uniunea Birmană 
constituie un nou prilej de întărire 
a prieteniei și colaborării dintre ță
rile noastre.

(AGERPRES)

Campionatul regiona
CLASAMENTUL

Victoria Călan 
Minerul Deva 
Minerul Vulcan 
Dinamo Barza 
Dacia Orăștie 
Parîngul Lonea 
Siderurg. Huned. 
Sebeșul Sebeș 
Min. Aninoasa 
Dacia Alba 
C.F.R. Teiuș 
Minerul Ghelar 
Jiul II Petrila 
Constr. Hlined. 
Retezatul Hațeg 
C.F.R. Simeria

10 7 2 1 22: 4
10 6 2 2 23:11 
IC 7 0 3 28:16
10 5 2 3 22:15
10 5 1 4 19:14
10 4 3 3 15:14
10 3 4 3 13:15
10 4 1 5 15:18
10 3 3 4 12:18
10 3 3 4 10:17
10 3 2 5 18:19
10 3 2 5 14:20
10 2 4 4 9:14
10 2 4 4 11:21
10 3 1 6 14:23
10 3 0 7 17:23

Campionatul raional 
CLASAMENTUL

Aurul Zlatna 6 6 0 0 46: 6
Victoria A.Iulia 5 5 0 0 14: 0
Ardealul A.Iulia 6 4 0 2 16: 5
Avîntul Miceștl 7 3 2 2 10: 8
Ardeleana A. 1. 5 2 2 1 12:17
Recolta Ciugud 6 2 1 3 7:10
Recolta Galda 3 1 1 1 5: 4
Spicul Obreja 7 1 I 5 6:20
Voința A.-Iulia 5 1 1 3 6:25
Mureșul Drîmbar 7 0 0 7 0:21
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