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Intîlnire cu iarna...Toatâ grija șl răspunderea 
pentru invatămintul de partid

intre 5 și 15 noiembrie a.c., a în
ceput învățămîntul de partid la 
sate. Suie de comuniști vor conți- 

începe pentru 
cercuri 
teoriei

niia, iar tnulți vor 
prima oară să studieze în 
sau cursuri probleme ale 
marxist-leni niște, baza științifică a 
politicii partidului nostru.

In anul de învățămînt care a tre
cut, organizațiile de partid din ra
ionul nostru, sub conducerea și în
drumarea Comitetului raional de 
partid, au desfășurat o susținută 
muncă in ceea ce privește îmbună
tățirea muncii de propagandă în 
fcercuri și cursuri. S-a muncit mai 
mult pentru lichidarea caracterului 
abstract al propagandei. S-au studiat 
cu mai multă atenție problemele de 
politică internă și externă, hotărîrile 
partidului și guvernului.

In pregătirea, organizarea și des
chiderea anului de învățămînt de 
partid 1962-1963 organizațiile de 
partid au doved't o mai mare preo
cupare ca în anii trecuți. Astfel, au 
fost studiate mai atent posibilitățile 
de organizare ale cercurilor și cursu
rilor, s-a ținut cont de dorința mem
brilor de partid de a-și alege forma 
de studiu, lichidindu-se unele feno
mene birocratice în această direcție. 
Aceasta a făcut ca membrii de 
partid să fie mai just încadrați în 
cercuri și cursuri din punct de ve
dere al pregătirii și nivelului lor de 
cunoștințe.

In cursul anului de invățămint de 
partid pe lingă organizațiile de 
partid de la sate au fost organizate 
140 cercuri și cursuri, în care stu
diază 2.024 membri de partid, 739 
candidați de partid și 822 membri 
din activul fără de partid al orga
nizațiilor de bază.

Ca urmare a măsurilor luate 
Comitetul raional de partid, 
îmbunătățit substanțial munca 
recrutare și promovare a cadrelor de 
propagandiști, de care depinde 
cea mai mare măsură calitatea în- 
vățămintului de partid. In acest an 
vn însemnat număr de activiști de 
partid și de stat au fost confirmați 
propagandiști. Aceasta va duce cu 
siguranță la ridicarea calitativă a 
propagandei de partid în cercurile 
și cursurile învățămîntului de partid 
de la sate.

Deschiderea învățămîntului de

de 
s-a
de

în

Dezvoltarea gospodăriei colective — preocuparea noastră principală

Creșterea porcilor—o ramură aducătoare de mari venituri
Gospodăria noastră colectivă s-a 

orientat de la bun început spre a 
dezvolta pe lîngă sectorul cerealier, 
un puternic sector zootehnic. Am în
vățat din experiența altor gospo
dării că, a avea un astfel de sector 
dezvoltat, înseamnă a avea o bază 
foarte puternică la temeb’a continuei 
dezvoltări a gospodăriei colective. 
Iată de ce am studiat temeinic toate 
condițiile ce le avem, ce ni le vom 
putea crea și am pornit hotărîți pe 
acest drum. Desigur, începutul ne-a 
dat puțin de furcă, mai ales că nu 
aveam adăposturi, furaje suficiente. 
Pe urma însă, pe măsură ce s-a dez
voltat acest sector, s-au creat tot 
mai multe surse de venituri, s-a 
creat cu adevărat o bază pentru dez
voltarea gospodăriei.

In cadrul sectorului zootehnic o 
largă dezvoltare am acordat crește
rii porcilor. începutul, e adevărat, a 
fost timid. In primăvara lui 1961 a- 
veam doar 4 scroafe și un vier. A- 
poi, am procurat încă cîteva scroafe 
și am reținut întreaga producție rea
lizată din fătări. Nu mică ne-a fost 
mirarea cînd la sfîrșitul anului nu
mărul porcinelor ajunsese la 199 
capete. O însemnată parte din acești 
porci au fost contractați și predați 
statului îngrășați. In-acest an noi 
am dat o și măi mare dezvoltare a- 

partid la sate a demonstrat preocu
parea și interesul de care dau do
vadă membrii și candidații de parud 
pentru ridicarea permanentă a nive
lului lor politic și ideologie, hotări- 
rea lor de a-și îndeplini cu cinste 
această îndatorire statutară, atit de 
importantă. Faptele confirmă aceas
ta. La adunările festive pentru des
chiderea învățâmintului de partid au 
luat parte marea majoritate a celor 
înscriși, iar m unele locuri ca la 
Ciugud, Mihalț și altele prezența a 
fost sută la sută.

Dar, ar fi nejust să trecem cu ve
derea anumite aspecte negative care 
s-au manifestat în anul trecut, de 
care va trebui să se țină cont și să 
se lupte cu toată hotărirea pentru 
lichidarea lor. Pentru aceasta, de la 
început va trebui să se acorde cea 
mai mare atenție calității propagan
dei de partid. Aceasta depinde în 
mare măsură de nivelul de pregă
tire al propagandiștilor, de felul cum 
ei participă la pregătirile ce se fac 
la cabinetul de partid, de strădania 
lor de a-și îndeplini în mod conștiin
cios această sarcină de mare răspun
dere. Organele și organizațiile de 
partid de la sate au datoria de a 
controla, îndruma și sprijini activita
tea propagandiștilor, să-i scutească 
de alte sarcini, pentru ca ei să se 
poată pregăti cit mai bine. Să fie 
trași la răspundere acei propagan
diști care nu înțeleg să-și îndepli
nească sarcina încredințată. Orga
nizațiile de partid de la sate să a- 
nalizeze periodic felul cum se des
fășoară învățămîntul de partid, ac-, 
centuîndu-se mai mult pe calitate, 
nu așa cum se mai întîmplă cînd u- 
nele organizații de partid atunci 
cînd analizează această problemă se 
referă mai mult la latura organiza
torică a cercurilor.
explică faptul că în anul învățămîn- 
tului de partid 1961-1962 la Pețelca, 
Drîmbar, Totoi, Oarda de Jos și în 
mod special la Benic învățămîntul 
de partid s-a desfășurat cu multe 
lipsuri. Este necesar ca de la în
ceput să fie luate măsuri pentru 
prevenirea lipsurilor ce s-au mani
festat.

Propaganda de partid în cercurile

Numai așa se

(Continuare în pag, 4-a)

cestui sector, ajungînd în momentul 
de față la 322, din care 60 scroafe 
118 purcei'și 144 porci la îngrășat, 
în afară de 149 porci predați îți 
acest an, de pe urma cărora am rea
lizat un venit de 136.108 lei. In cu
rînd vom mai preda statului încă 
76 de porci, urmînd să mai reali
zăm încă un venit de circa 70.000 
lei. Iată de ce cum numai o singură 
ramură din sectorul zootehnic ne 
aduce în acest an venituri de circa 
200.000 lei.

Ca urmare a veniturilor mari ce 
le putem realiza din creșterea por
cilor, vom dezvolta și mai mult a- 
ceastă ramură. Pentru anul viitor, 
de pildă, crescătoria noastră 
porci va ajunge la circa 500, 
care cel puțin 250 vor fi livrați 
iulti'i îngrășați.

Ne propunem ca la anul să 
formizăm în întregime și rasa, 
momentul de față gospodăria noas
tră are un mare, număr, de porci din 
rasa Landrace. După experiența pe 
care o avem, după încercările care 
le-am făcut, am constatat că porcii 
din rasa Landrace se dezvoltă mult 
mai repede decît cei din alte rase, 
asimilează mai bine hrana și au două

DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Planul anual a

Colectivul de muncă de la Dis
trictul L. C.F.R. din Stația Teiuș a 
înregistrat, zilele trecute, un bine
meritat succes. Sub îndrumarea or
ganizației de partid, avînd mereu în 
față exemplul comuniștilor, colecti
vul de muncă de aici și-a îndeplinit 
și depășit sarcinile planului anual 
la toți indicii în proporție de 115 la 
sută.

Calitatea muncii a stat tot timpul 
oi centrul atenției muncitorilor de

Crește numărul cărților 
și al cititorilor I

devenit în anii vieții 
prieten de nedespărțit al

Cartea a 
noastre noi , 
oamenilor muncii. An de an, biblio
tecile sînt înzestrate cu noi cărți din 
toate domeniile de activitate, toate 
în sprijinul ridicării permanente a 
nivelului de cunoștințe al celor ce 
muncesc.

Biblioteca raională din Alba lulia 
numără în prezent mai mult de 
20.400 cărți, număr la care se adau
gă mereu alte și alte cărți. In acest 
an, de pildă, biblioteca a fost în
zestrată cu încă 2.118 volume.

Odată cu creșterea numărului de 
cărți a crescut și numărul cititori
lor. Astfel, de la începutul anului și 
pînă în prezent, la biblioteca raio
nală au fost înregistrați peste 3.500 
cititori, numărul 
nuă creștere.

lor fiind în conți-

Toate brigăzile
La Atelierul central de reparații 

din Alba lulia întrecerea socialistă 
a cuprins întregul colectiv. Mobili
zați de dorința de a. executa repara
ții de cea mai bună calitate, mun
citorii și tehinicienii atelierului ob
țin realizări de seamă în ceea ce 

coaste în plus. De aceea, odată cu 
intrarea în 1963 vom trece la asi
gurarea întregului efectiv de porci 
numai din această rasă.

TIMIȘ GLIGOR
președintele G.A.C. Teiuș

(Continuare în pag. 4-a)

Bine .îngrijiți, porcii gospodăriei colective din Teiuș se dezvoltă repede.

fost îndeplinit
aici și acest lucru e reflectat de re
ducerea punctajului de defecțiuni 
față de anul trecut, cu 5 la șută la 
măsurarea făcută căii cu căruciorul 
si cu 10 la sută la măsurarea făcută 
cu vagonul de măsurat calea.

La aceste rezultate frumoase, har
nicul colectiv a mai adăugat și al
tele. Așa. de pildă, pînă acum, co
lectivul districtului a colectat și ex
pediat oțelăriilor peste 200 tone me
tal vechi și a prestat peste 400 ore 
muncă patriotică la amenajarea u- 
nui teren de handbal redus.

Muncitorii Vasile Coardoș, Va- 
sile Vanea, Iosif Palko, Ion Radu. 
Silviu Frincu și alții din echipele 
conduse de Alexandru Homănă și 
Traian Cobliș au fost mereu 
fruntea întrecerii socialiste.

în

De la începutul anului și pînă mai 
acum cîteva zile, ceferiștii comple
xului Teiuș-Coșlariu au strîns și ex
pediat oțeilăriilor peste 360. tone fier 
vechi și peste 50 tone-fontă. După 
situația expedierilor făcute, cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de Districtul C.F.R. Coșlariu, care 
și-a realizat și depășit cu mult an
gajamentul anual. De asemenea, au 
fost obținute rezultate deosebite și 
de către Revizia de vagoane C.F.R. 
Coșlariu; Depoul C.F.R. Teiuș și 
alte unități din complex.

Pentru a da un nou impuls aces-

♦♦--------------------

cu planul depășit 
privește îndeplinirea planului la toți 
indicii, lună de lună.

Pe primele două decade ale lunii 
noiembrie a.c., planul de producție 
a fost îndeplinit în proporție de 
102,7 la sută.

Cele mai bune realizări le-au ob
ținut muncitorii din brigada anexă 
cu o depășire a planului de 2,9 la 
sută, brigada de mecanici, care și-a 
depășit planul cu 2,5 la sută, bri
gada mașini-unelte, care a realizat 
îndeplinirea planului în proporție de 
102 la sută.

In fruntea întrecerii s-au situat 
tovarășii Pop Iosif, Țîmpea Andrei, 
Meteș Nicolae, Uivary Nicolae, Be- 
ligăr Simion, Rusu Gheorghe , Dre- 
ghici Zenovie și alții, care și-au în
deplinit și depășit lună de lună sar
cinile de plan, dînd lucrări de cea 
mai bună calitate.

Venituri mari 
din legumicultura

Membrii gospodăriei colective din 
Micești încheie în acest an un rod
nic bilanț din cultura legumelor. De 
la începutul anului și pînă în pre
zent ei au realizat din cultura legu
melor peste 800.000 lei, fără a mai 
pune la socoteală ccca ce a mai ră
mas de valorificat și de cantitățile 
sporite de legume distribuite colec
tiviștilor în contul zilelor-muncă.

Pentru a realiza la primăvară le
gume timpurii, colectiviștii au plan
tat aproape 2 ha cu salată și o ju
mătate de hectar cu spanac.

tei acțiuni, de curînd, la îndrumarea 
comitetului de part'd, pe complex au 
fost formate colective pentru desco
perirea de noi surse de fier vechi. Și 
rezerve s-au găsit. Astfel, a fost în
locuit 'materialul fieros de la îm
prejmuirile la intrarea în bariere, 
s-au înlocuit cupoanele de șini de 
!a indicatoarele hectometrice de pe 
raza districtelor cu1 prefabricate, reu- 
șindu-se astfel să se strîngă încă 
peste 50 tone fier vechi și fontă.

-------------♦♦------- ------

• • •Ține dreapta!
la să zică cineva că nu-s om 

„umblat". I-o tai de la început. Și 
i-o spun, oricine ar fi îndrăznețul, 
că, chiar zilele astea am fost pe 
Calea Moților. Am fost... Da! Am 
apucat-o din colțul băncii și nu 
m-am oprit pînă în dreptul depo
zitului de materiale de construc
ție.

De fapt nu m-aș fi oprit nici 
aici. Dar... Din față, venea un ins 
care mă fixa cu niște ochi...

— Ține dreapta!... — îl aud.
M-rm executat. Am făcut doi 

pași în direcția indicată și m-am 
pomenit deodată la „înălțime".

Cum mă apucase amețeala, 
mi-am reproșat: — „așa-i ' cînd 
pleci de acasă fără ustensile de 
ascensiune". Aîi-am revenit însă 
de îndată. Și ca unul care a fă
cut o „mare descoperire" iute am 
luat doi pumni din roca pe care 
mă aflam și hai cu ea la analiză.

„Laboranții" n-a trebuit să-i 
caut. Am dat peste ei făcînd doar 
doi pași la stînga. Erau oamenii 
ce zilnic trec pe această arteră a 
orașului. Și împreună, ne-am du
mirit repede asupra originii mo
vilelor cu vîrfuri mai ascuțite sau 
imai teșite ce împiedică circulația 
și care se găsesc atît în fața de
pozitului de materiale de construc
ție cît și în dreptul întreprinderii 
„Horia", cooperativa „Progresul" 
— unitatea de reparații nr. 7 etc. 
Se pietruise încă în vară Calea 
Moților și pe margini movilele cu 
pricina sînt... rămășițele.

In timp ce stăm de vorbă cu 
oamenii din partea locului, în su
sții străzii se auzi din nou :

— Ține dreapta!...
Oamenii își îndreptară privirile 

în direcția de unde se auzise so
mația. Și unul, mai șugubăț, răs
punse :

— Strigă mai tare, tovarășe! 
Doar s-o auzi la Sfatul popular 
al orașului.

S. MĂRGĂRIT



Sărbătoarea recoltei la Galda de Jos
Pregătiri..

i

Vcșfl din gospodăriile celccflfc

Sfîrșit de toamnă. Peste cîmpuri 
au coborît brumele. Ba au căzut 
pe neașteptate și primii fulgi. Vre
mea s-a răcit. Inimile colectiviș
tilor însă sînt fierbinți ca zilele lui 
cuptor. Și, au de ce fi așa. Anul 
a fost bogat și, prin muncă, ei 
au plăimădit o sărbătoare a lor — 
„Sărbătoarea recoltei".

Tinzînd să facă din această 
sărbătoare o tradiție, în întîmpi- 
narea ei au ieșit, cu de toate pre
gătiți, și colectiviștii din Galda de 
Jos. A mmănunchiat pe o foaie de 
hîrtie cifre și fapte despre hărni
cie și roade tovarășul Teberean 
Vasile, președintele gospodăriei, a 
rînduit cu grijă, într-o expoziție, 
fel de fel de produse tovarășa Su
hov Maria, inginera gospodăriei.

Ca întotdeauna alături de co
lectiviști, pentru „Sărbătoarea re-, 
coltei" s-au pregătit și activiștii j 
culturali din sat. Seri la rînd ei i 
au repetat cîntece noi închinate J 
partidului, muncii și fruntașilor re- , 
coltelor bogate. Au pregăiit cu < 
rîvnă dansuri noi, iar brigada ar- ’ 
tistică de agitație în programul ! 
„Cine știe... răspunde", oglindind i 
munca și succesele celor multi • 
harnici, n-a uitat nici de cei cîți- 
va codași. A găsit țepi potriviți 
pentru fiecare.

Cu toate gata apoi, 
colectiviști tineri și vîrstnici, 
tiști amatori, au îmbrăcat haine 
de sărbătoare...

duminică,
ar-

Tineri entuziaști, membrii bri
găzii artistice de agitație a că
minului cultural din Galda de 
Jos sînt gata să iese pe scenă.

NIE SC1MIU <DO>IR!IESIP<O»^ID»IEMirilll
Activitate rodnică 
în rîndul femeilor

Comisia pe probleme culturale, de 
pe lîngă Comitetul raional ai femei
lor, desfășoară o susținută activi
tate, organizînd în întreprinderi, in
stituții și sate o seamă de manifes
tări.

Demn de remarcat în acest sens 
este simpozionul prezentat zilele tre
cute, în fața a peste 150 de femei 
din comuna Streraț. întrunite la că
minul cultural, femeile de aici au 
ascultat cu mult interes expunerile 
prezentate de tovarășele Letiția E- 
neșel, Rodica Muntean și Maria 
Bîrluț, membre ale comisiei cultu
rale pe probleme, cu privire Ia Co
dul familiei, răspunderea părinților 
față de copiii minori și cu privire la 
modul de comportare în familie. A- 
semenea simpozioane au mat fost 
prezentate Ia Zlatna și Alba Iulia.

ISTVANFFY MARGARETA

Se extinde gimnastica 
în producție

Gimnastica în producție, mijloc de 
recreere și .reconfortare pentru cei 
ce o practică, se extinde tot mai 
mult în întreprinderile și instituțiile 
orașului nostru. Așa, bunăoară, pe 
•lîngă unitățile Atelierul central de 
reparații. Atelierul de zonă C.F.R., 
fabrica de încălțăminte „Ardeleana" 
și altele unde gimnastica în pro-
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„Sărbătoarea recoltei", organizata duminica trecută la Galda de Jos, 
a atras spre căminul cultural sute de colectiviști.

Tot satul Ia căminul cultural
întunecată și umedă în orele di

mineții, duminica trecută vreme., 
s-a schimbat brusc într-amiazi. S-a 
produs o spărtură în lințoiul gros 
al norilor, prin care și-a arătat fața 
soarele. Și, odată cu el, oameni cu 
fețele vesele au umplut toate ulițele 
satului, cu toții avînd aceeași ținta 
—■ căminul cultural. Se organizase 
la Galda dc Jos „Sărbătoarea recol
tei", și, la cămin s-au întrunit toți 
oamenii satului.

Sosiți grupuri-grupuri, colectiviș
tii au fost întîmpinați de președin
tele sfatului popular, de membrii 
consiliului de conducere al gospodă
riei colective, de artiștii satului. Și. 
pînă să înceapă programul, au vi
zitat expoziția agricolă organizată 
într-una din încăperile sfatului, s-au 
încins la vorbă. Apoi...

— Poftiți! Începe programul — 
se făcu auzită vocea tovarășului Pă
curar Aurel, directorul căminului 
cultural.

In citeva ciipe sala căminului sc 
umplu pină ia refuz. Se statornici 
liniștea și președintele sfatului popu
lar declară — des întrerupt de a- 
plauze — deschisă „Sărbătoarea re
coltei".

Urmară apoi șirag de cuvinte des
pre muncă și rezultate. Președintele 
gospodăriei le vorbi colectiviștilor 
desepre rodnicia ogoarelor, despre 
creșterea puterii economice a gos
podăriei. Prin munca noastră unită 
— li se adresă președintele celor 
prezenți — am obținut în acest an 
o recoltă medie de grîu de 1.822 kg 
grîu la hectar și 2.570 kg porumb 
știuleți la hectar. Am obținut de a- 
semenea recolte frumoase și la ce
lelalte culturi, iar numărul animale
lor proprietate obștească l-am spo
rit continuu. Avem în prezent 509 

ducție se practică încă de anul 
trecut, recent aceasta a fost intro
dusă la lprodcoop, Vinalcool, coo
perativa meșteșugărească „Mureșul" 
și Sfatul popular raional.

In atenția comisiei raionale pen
tru introducerea gimnasticii în pro
ducție stau și celelalte unități, unde, 
de asemenea1, se va introduce a- 
ceastă formă recreativă care contri
buie în mod direct la ridicarea pro
ductivității muncii. MAN PETRU

Cine știe ... ?
Faptul că muncitorii de la De

poul C.F.R. Teiuș își cunosc meseria 
e lucru dovedit. De peste 18 luni 
n-au avut nici o defectare la loco
motivele reparate de ei. Apoi, la 
cursul pentru ridicarea calificării, 
la care participă toți meseriașii din 
depou, prin răspunsurile pe care le 
dau, dovedesc de asemenea că șt'u 
meserie.

Un lucru însă totuși nu-1 știu 
muncitorii depoului. Nu știu, de pil
dă, de ce nu se organizează con
cursul „Cine știe meserie... cîștigă" 
— concurs planificat de comitetul 
sindical încă de la începutul anu
lui. Și doar obiectele pentru pre
mierea celor mai buni, au fost cum
părate. Ele stau însă închise la 
club, așteptînd concursul și bineîn
țeles... cîșiigătorii.

Cine știe deci cauzele neorgani- 
zării acestui concurs să ne răspun
dă. VASILE STREMȚAN 

bovine. 50 cai, 227 porci, 650 oi și 
S65 păsări. Ne-am ridicat construc
țiile de trebuință, iar fondul de bază 
aproape că ni l-am dublat De la 
1.511.879 lei cît era în luna aprilie, 
la data unificării gospodăriilor co
lective din Galda de Jos. Oiejdea și 
Mescntea, astăzi am ajuns la 
2.650.000 Iei.

Ultimele cuvinte ale președintelui 
gospodăriei au fost acoperite de a- 
plauze furtunoase. Apoi, pe cînd era 
să-și reia șirul celor spuse. în sală 
intrară pionierii aducînd salutul lor 
tineresc muncii rodnice a părinților 
lor.

Urmară înșiruite noi și noi suc
cese. Inginera gospodăriei a scos în 
evidență rolul metodelor agrotehni
ce în obținerea de roade mari și a 
făcut cunoscut că în toamna aceasta 
au fost puse baze și mai trainice re
coltei viitoare, iar brigadierii Pop 
luliu și Raica Aurel, ca și șefii de 
echipe Pascu Ion. Hangău Maria. 
Udrea Valeria, Silaghi Francisc și 
Crișan .Aurel, a căror brigăzi și e- 
chipe au cucerit drapelele de frun
tași în întrecerea pentru roade mari, 
s-au angajat să lupte cu forțe și mai 
sporite pentru rodnicia pămmtului.

Pe scenă au urcat apoi artiștii. Și 
a răsunat pînă departe chiot și cînt 
pentru viața nouă a satului, pentru 
viața îmbelșugată statornicită in 
fiecare casă.

Pe urmele materialelor publicate
Critica i-a ajutat

Răspunzînd redacției la critica fă
cută în legătură cu pregătirea că
minului cultural în vederea activi
tății din lunile de iarnă, Sfatul popu
lar al comunei Oarda de Jos arată 
că cele sesizate de ziar sînt juste 
și că pentru remedierea lipsurilor au 
fost luate măsuri. A fost reorgani
zat colectivul de conducere al că
minului și s-au început pregătirile 
unui program de brigadă artistică 
de agitație și a unei piese de teatru. 
Căminul cultural a fost dotat cu 
băncile necesare, soclul sălii de 
spectacole a fost îmbrăcat în pla
caj, iar prin instalarea aparatului 
de proiecție după toate regulile s-a 
creat posibilitatea rulării filmelor în 
cele mai bune condițiuni.

S-a dus cu vino... mîine
Obișnuit să amîne de pe o zi pe 

alta rezolvarea cererilor oamenilor 
muncii, contabilul Oancea Ion, de 
la Sfatul popular Vințul de Jos, a 

Pe marginea
In numărul 683 al ziarului nostru 
fost criticată Autobaza LR.T.A.a

Alba Iulia pentru faptul că cursurile 
de ridicarea calificării nu s-au des
fășurat la nivelul cerut. In răspun
sul trimis ziarului se încearcă să se 
nege justețea criticii făcute, deși fap
tele dovedesc că în predarea lecții
lor, în cuprinderea cursanților. au 
existat o seamă de defecțiuni. Dacă 
la sediul Autobazei, la cursul cu 
mecanicii de întreținere predarea 
lecțiilor s-a făcut cu regularitate 
trebuie arătat că, așa după cum de 
altfel au recunoscut mai multi con-

Invătămîntul agrozootehnic
Cu roadele muncii din acest an 

în hambare, colectiviștii din raionul 
nostru se pregătesc în această pe
rioadă în cadrul cercurilor agrozoo
tehnice să-și acumuleze noi cunoș
tințe- care, aplicate practic, contri
buie în mare măsură la sporirea 
producțiilor de cereale și animale 
din anii următori. Convinși că nu
mai aplicînd regulile agrotehnice 
indicate de inginerii agronomi se 
poate spori producția de cereale la 
hectar, tot mai mare este numărul 
colectiviștilor care participă la a- 
ceste cercuri. La gospodăria colec
tivă din Cistei, la primele lecții, din 
80 înscriși, au fost prezenți 78 de 
colectiviști. Numărul mare de parti
cipant dovedește interesul și dorința

lectiviștilor de a-și însuși noi cu-

cît mai multe
A„ _A

Să transportăm 
îngrășăminte naturale în cîmp

Rolul important pe care îl are 
îngrășămîntul natural în fertilizarea 
solului este bine cunoscut de colec
tiviști. Și în această perioadă, cînd 
majoritatea lucrărilor au fost ter
minate. în multe gospodării colecti
ve din raion atenția principală este 
îndreptată asupra transportului pe 
cîmp a unor cantități cît mai mari 
de îngrășămînt natural. Exemplu 
bun constituie în această direcție 
gospodăriile colective din Galda de 
Jos. Cricău, Drîmbar, Căpud și al
tele, care pînă în prezent au reușit 
s.t îngrașe cu îngrășăminte naturale 
peste 60 la sută din terenurile pla
nificate și această lucrare continuă 
cu toate forțele. Nu același lucru se 
întimplă însă la gospodăriile colec-

Pentru a veni în ajutorul gospo
dăriilor colective care nu posedă 
tocătoare mecanică, Consiliul agri
col raional încă din săptămîna tre
cută le-a repartizat cîte o tocătoare 
mecanică de la S.M.T. Alba Iulia. 
Cu toate ca aceste tocătoare sînt 
foarte necesare sectoarelor zooteh
nice din gospodării colective pentru 
prepararea diferitelor furaje, nici 
pînă la această dată ele nu au fost 
ridicate de gospodăriile colective din 
Totoi, Ighiu, Cricău și Galtiu.

o--------------------

fost criticat într-unul din numerele 
ziarului „Steaua roșie".

Analizînd cele sesizate de ziar, 
comitetul executiv al sfatului popu
lar a scos în evidență și alte lipsuri 
ale respectivului contabil. Și, drept 
urmare, i-a desfăcut contractul de 
muncă, punîndu-se astfel capăt men
talității de „vino... mîine" de la a- 
ccastă instituție.

Un răspuns ciuntit
Felul în care este gospodărit lo

calul căminului cultural din Țelna 
și lipsa de activitate din cadrul a- 
cestuia, au fost criticate în două din 
numerele ziarului „Steaua roșie". 
Și, ce-i drept, Sfatul .popular al 
comunei Ighiu a răspuns criticii fă
cute. Numai că răspunsul trimis re
dacției e departe de a fi mulțumitor. 
Nu s-a menționat în răspuns decît 
faptul că s-a luat măsura ca în tri
mestrul I 1963 căminul cultural să 
fie dotat cu băncile necesare, 
numai această măsură poate să 
constituie chezășia desfășurării 
Țelna a unei intense activități 
turale în timpul iernii ?

unui răspuns
ducători auto, cu ei lecțiile nu 
ținut regulat, că unii n-au partici
pat la lecții de 2-3 luni. Ba mai 
mult, uneori au fost luate consfă
tuirile de producție sau instructa
jele de protecția muncii și întreține
re drept cursuri de împrospătarea 
calificării.

Organizația de bază va trebui să 
analizeze mai temeinic această pro
blemă, să nu se uite doar la formele 
scriptice (în mare perfecție), ci să-și 
îndrepte atenția spre conținut. A- 
ceasta stă la baza ridicării califi
cării.

- în atenția colectiviștilor 
noștințe agricole avansate, care, 
fiind aplicate în practică, sporesc 
avutul gospodăriei colective și ve
niturile lor personale.

Măsurile luate din 
desfășurarea în bune 
învățămîntuilui agricol 
vedesc grija acordată 
ganizația de partid și 
comunal față de această importanții 
sarcină și merită toată lauda. Este 
însă necesar ca și la lecțiile care 
urmează să participe toți colecti
viștii înscriși. Și acest lucru se poate 
îndeplini, dacă consiliile de condu
cere acordă și pe viitor același in
teres mobilizării colectiviștilor la 
lecții ca și la început.

Coresp, DUMITRU LONGHIN
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tive din Mihalț, Oarda de Jos și 
Galtiu care, deși dispun de însem
nate cantități de îngrășăminte na- 
turale, continuă să fie mult rămase 
în urma cu transportul lor pe cîmp^ , 
Ținînd seamă de faptul că 
îngrășînd bine terenul vom 
obține producții sporite de 
la hectar în anii următori, 
să luăm toate măsurile ca 
rioada de iarnă să transportăm cît 
mai multe îngrășăminte naturale în 
cîmp. In acest scop, sc cere din 
partea consiliilor de conducere ră
mase în urmă să-și organizeze mai 
bine muncaț mobilizînd toate atela
jele în fiecare zi Ia transportul în
grășămintelor naturale în cîmp.

Ce mai așteaptă conducerile a- 
cestor gospodării? De ce nu ridică 
imediat tocătoarele repartizate?

------------ ♦♦-------------

INVIERINELE

Republica Populară Romînă -
Broșura răspunde la o serie de S 

probleme legate de orinduirea so- > 
cial-economică a țării noastre, de < 
organele puterii și ale administra- > 
ției de stat, de democratismul «MM 
r.ndtiirii noastre socialiste. /nate-®T 
rialul cuprinde și unele date ge
nerale legate de țara noastră cum 
ar fi : așezarea, relieful, împărți
rea administrativă și altele.

Capitalismul monopolist în Romînia
Lucrarea este dedicată proble

melor apariției, evoluției și lichi
dării capitalismului monopolist în 
Romînia. Ea conține un bogat 
material referitor la caracteristi
cile economiei romînești in ultimul 
stadiu al capitalismului.

Fruntași în creșterea animalelor t
Intr-un grupaj de reportaje din ? 

cîteva gospodării colective din ța- ) 
ră, broșura prezintă metode între- \ 
buințate de unii din fruntașii în > 
creșterea animalelor, precum și ( 
realizările obținute de ei.

Or.



Munca de partid — la nivelul sarcinilor actuale
In ziua de 24 noiembrie a.c., de

legații comuniștilor din Alba Iulia 
s-au întrunit în conferința, organi
zației orășenești de partid.

Lucrările conferinței organizației 
orășenești de partid au reflectat creș
terea maturității și capacității de 
mobilizare a acestei organizații, spi
ritul de răspundere, însuflețirea și 
hotărîrea cu care comuniștii, în frun
tea oamenilor muncii, luptă pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin din 
mărețul program al desăvîrșirii 
construcției socialiste adoptat de 
cel de-ai 111-lea Congres al P.M.R.

Cu fiecare an ce trece, orașul Al- 
.Ixi Iulia devine tot mai frumqs și 
mai modern. întreprinderile lui cu
nosc o continuă dezvoltare. In ini
ma orașului s-a dat nu de mult în 
folosință un bloc de toată frumuse
țea și nu va trece mult timp pînă 
ciad un altul tot atît de frumos își 
va primi locatarii. An de an se îm
bunătățesc tot mai mult condițiile 
de trai ale populației. Au fost des
chise noi unități pentru deservirea 
populației, printre care și ma
gazinul cu autoservire, In ca- 

- sele unui număr tot mai mare 
de albaiulieni își fac loc mobila mo
dernă, frigiderul, aragazul, mașina 

Atectrică pentru spălat rufe, televi- 
Wrrul și multe altele, considerate în 
trecut drept obiecte de lux.

Darea de seamă prezentată de 
țov. Man Ioan, secretar al Comite
tului orășenesc de partid și dezba
terile conferinței s-ău ocupat pe 
larg de activitatea desfășurată de 
organizațiile de bază pentru înfăp
tuirea politicii partidului nostru.

Comitetul orășenesc de partid a 
acordat o atenție deosebită muncii 
•politico-organizatorice în vederea 
îndeplinirii și depășirii planului. In 
plenare ale comitetului orășenesc, în 

■ședințe de birou au fost analizate 
probleme de mare însemnătate pri
vind activitatea întreprinderilor oen- 
tru îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan, pentru îmbunătățirea cali
tății produselor. Ajutorul acordat 
■organizațiilor de bază din întreprin- 

■ deri a contribuit ca majoritatea în
treprinderilor să-și depășească sar
cinile de plan. Astfel, întreorinderile 
din industria republicană și-au în
deplinit planul la valoarea pro
ducției globale în proporție de 
104 la sută, iar cele din in
dustria locală și cooperatistă în 
proporție de 105,3 la sută. To
todată productivitatea muncii a 
crescut în mod simțitor, realizîn- 
du-se economii în valoare de 
2.300.000 lei. De remarcat este con
tribuția adusă la aceste realizări de 
harnicii muncitori, tehnicieni și in
gineri de la fabrica „Ardeleana", 
Atelierul central de reparații, moara 

^Kioolae Bălcescu", Iprodcoop și 
r muil te altele.
. Darea de seamă și numeroși vor
bitori, între care tovarășii Țîmpea 
Andrei, Tudose Dumitru, Comșa Ion 
și mulți alții, au subliniat că orga
nizațiile de bază intervin mai ope
rativ, sprijinind rezolvarea proble
melor ce privesc bunul mers al .pro
ducției, exercită cu mai multă efica
citate. dreptul de control asupra con
ducerilor administrative.

— O preocupare principală a or
ganizației noastre de bază — a spus 
tov. Hărmănaș Nichifor, secretarul 
•organizație^ de bază de la Iprodcoop 
— a fost îndeplinirea și depășirea 
ritmică a planului de producție la 
toți indicii. Sarcina de plan pe 1962 
noi am realizat-o la data de 6 no
iembrie, odată cu aceasta pro
ductivitatea muncii a crescut cu pes
te 11 la sută, iar salariul mediu pe 
cap de muncitor cu peste 9 la sută. 
Rezultatele acestea s-au putut obți
ne datorită unei munci perseverente 
politico-organizatorice desfășurată 
zi de zi de organizația de bază. A- 
dunările generale ale organizației de 
bază s-au ținut cu regularitate, în 
-ele s-au analizat, ori de cîtc ori a 
fost nevoie, cele mai importante 
probleme din viața întreprinderii. 
Membrii de partid din întreprinde
rea noastră s-au situat întotdeauna 
în fruntea acțiunilor, mobilizînd în
tregul colectiv la o activitate susți
nută pentru realizarea sarcinilor de 
producție.

Ceea ce a caracterizat dezbaterile 
.conferinței a fost hotărîrea comu
niștilor de a ridica în continuare 
munca de partid la nivelul mărețelor 
sarcini actuale ce revin organizații
lor de partid.

Darea de scamă și mai ales parti- 
cipainții la discuții au arătat, prin
tre altele, că în activitatea comite
tului orășenesc de partid s-au ma
nifestat unele deficiențe.

Astfel, Comitetul orășenesc de 
partid a fost criticat pentru faptul 

-că s-a ocupat insuficient de îndru

marea activității organizațiilor de 
bază de la întreprinderile „Horia“, 
Șantierul T.R.C.H., I.G.O., din care 
cauză acestea nu și-au îndeplinit 
sarcinile de plan, în aceste unități 
mai există indisciplină în muncă, nu 
c suficient de dezvoltat simțul răs
punderii conducerilor administrative 
pentru îndeplinirea sarcinilor încre
dințate.

In conferință s-au mai arătat și 
alte lipsuri care s-au manifestat în 
activitatea Comitetului orășenesc de 
partid și a unor organizații de bază. 
Dacă activul fără de partid a cres
cut simțitor față de anul trecut, nu 
a fost suficientă preocupare pentru 
educația politică a acestuia, iar din 
cauză că Comitetul orășenesc de 
partid nu a controlat stilul și me
todele de muncă folosite de unele 
organizații de bază, ca Atelierul de 
zonă C.F.R., C.F.R. District, între
prinderea „Horia", fabrica .Ar
deleana" și altele, au muncit for
mal, birocratic cu activul fără de 
partid.

Atît darea de seamă cît și discu
țiile purtate de unii delegați, prin
tre care tovarășii Pășteanu Victor, 
Izsak Magdalena, dr. Ciumbrudean

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
DE PARTID ORĂȘENEȘTI

Tiberiu și alții au arătat printre al
tele că Comitetul orășenesc de 
partid n-a exercitat un control siste
matic asupra Comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc, din 
care cauză în activitatea acestuia 
s-au manifestat o seamă de lipsuri 
privind buna gospodărire și înfru
musețare a orașului.

Din dezbateri a reieșit că, deși 
s-au obținut rezultate bune în ce 
privește desfacerea mărfurilor prin 
comerțul de stat și deservirea popu
lației, s-au manifestat și unele de
ficiențe. Astfel cheltuielile de circu
lație au fost depășite cu 182.000 lei. 
Nu există destulă răspundere față 
de sarcini din partea conducerii ad
ministrative pentru asigurarea unei 
aprovizionări și deserviri de o mai 
înaltă calitate din partea unor lu
crători.

Din darea de seamă și discuții au 
reieșit încă o seamă de lipsuri în 
activitatea organizațiilor de baiză 
și a consiliilor de conducere ale 
G.A.C. din Alba Iulia și Bărăbanț. 
In această direcție s-a atras atenția 
ca în viitor la aceste gospodării să 
sc acorde mai multă atenție pentru 
organizarea mai bună a muncii, pen
tru perfecționarea continuă a stilu
lui și metodelor de muncă.

Conferința a accentuat asupra în
datoririi Comitetului orășenesc de 
partid și a organizațiilor de bază 
de a îndruma mai sistematic și cu 
mai multă grijă organizațiile sindi
cale, de U.T.M., femei. Crucea ro
șie, în vederea desfășurării unei ac-

Consfătuire practică privind tehnica 
hrănirii animalelor în timpul iernii

In anul 1962, sectorul creșterii a- 
ninialelor este caracterizat prinlr-o 
dezvoltare substanțială atît cantita
tivă cît și calitativă în gospodă
riile colective din raionul nostru. 
Condițiile climaterice însă din acest 
an, cu totul defavorabile producției 
plantelor furajere (frigul prelungit 
din primăvară urmat de secetă), au 
făcut ca producțiile de fura je să fie 
mult sub nivelul producțiilor medii 
din anii normali. Față de această 
situație, este absolut necesar de a 
se lua toate măsurile organizatorice 
și tehnice de hrănire a animalelor în 
așa fel îneît furajele să fie folosite 
cu maximum de randament pentru 
iernarea în bune condiții, cu stocul 
de furaje existent al întregului șep- 
iel de animale.

Ținînd seamă de faptul că unele 
gospodării colective, ca Straja, He- 
nig, Berghin și altele, sînt defici
tare la capitolul furaje concentrate 
și fibroase, hrănirea animalelor în 
iarna 1962-1963 la aceste unități se 
va baza pe furajele suculente și cele 
grosiere. Intrucît furajele grosiere 
constituie baza furajerii animalelor, 
ele trebuie administrate sub formă 
preparată pentru a fi consumate mai 
ușor și în întregime de către ani
mate. De exemplu, cocenii de po
rumb administrați sub formă tocată 
sînt consumați aproape în întregi
me, iar în cazul folosirii lor întregi, 
animalele nu consumă deeît frun
zele, tulpina rămînînd în întregime 
neconsumată. Se pierde deci mai 
mult de 50-60 la sută dintr-o sursă 

tivități tot mai bogate și mai eficace.
Dezbaterile au acordat o atenție 

deosebită și muncii de propagandă, 
subliniind necesitatea de a asigura 
o tot mai strînsă legare a ei de 
sarcinile construcției socialiste.

In încheierea lucrărilor conferinței 
a luat cuvîntul tovarășul Ștefan 
Boureanu, prim-secretar al Comite
tului raional de partid, care a ară
tat că a crescut rolul organizațiilor 
de partid în conducerea activității 
economice și social-culturale. in 
marea lor majoritate ele își concen
trează activitatea asupra principa
lelor probleme ale sectorului în 
care muncesc, desfășoară o mai lar
gă muncă politico-organizatorică în 
rîndul maselor de oameni ai muncii.

In perioada care s-a scurs de Ia 
ultimele alegeri, s-a acordat o mai 
mare atenție aplicării consecvente a 
principiilor și normelor leniniste în 
viața de partid, întăririi disciplinei 
de partid.

Dar, făcînd bilanțul realizărilor, 
noi trebuie să privim activitatea în 
spirit critic și autocritic, să privim 
munca în perspectivă.

Dezbaterile din conferință au 
scos în evidență că încă mai există 
în activitatea organizației orășenești 
de partid unele lipsuri care trebuie 
înlăturate cu toată hotărîrea.

In momentul de față obiectivul 
nrincipal al muncii noastre trebuie 
să fie îmbunătățirea continuă a sti
lului nostru de muncă.

In centrul preocupării' organiza
țiilor de bază este necesar să stea 
munca mai sistematică, mai temei
nică în vederea ridicării activității de 
partid la un nivel tot mai înalt. O 
atenție deosebită trebuie acordată și 
pe viitor aplicării consecvente a 
principiilor și normelor leniniste în 
viața de partid.

In organizarea și conducerea pro
ducției. organizațiile de bază tre
buie să acorde o atenție deosebită 
întrecerii socialiste. In această pri
vință trebuie să lichidăm cu forma
lismul care mai există la unele uni
tăți.

In domeniul muncii de pronagan- 
dă accentul principal trebuie să-l 
punem pe continua ei îmbunătățire 
calitativă, pe ridicarea nivelului teo
retic si a eficacității sale practice.

Trebuie să ne sprijinim mai mult, 
să conducem și să îndrumăm mai 
bine munca organizațiilor de masă 
în vederea unei activități mai rod
nice din partea acestora.

Sarcinile mărețe care ne stau în 
față pot fi realizate cu succes. Dar, 
pentru aceasta organizația orășe
nească de partid trebuie să desfă
șoare mai departe o muncă susți
nută pentru creșterea continuă a ro
lului de conducător al organizațiilor 
de bază, astfel îneît ele să contri
buie tot mai activ și mai mult la 
înfăptuirea sarcinilor trasate de cel 
do-al IlI-lea Congres al partidului 
nostru.

mare de furaje care există în fie
care gospodărie.

Pentru a veni în ajutorul crescă
torilor de animale și a le arăta fe
lul cum se prepară diferite furaje, 
Consiliul agricol raional, sub directa 
îndrumare a Comitetului raional de 
partid a organizat zilele trecute o 
consfătuire cu demonstrații practice 
la gospodăria agricolă colectivă 
Galda de Jos, brigada din Oiejdea, 
unde au fost invitați toți factorii 
care se ocupă de creșterea anima
lelor în gospodăriile colective din 
raion.

Cu ocazia consfătuirii s-a demon
strat în mod practic felul cum tre
buie pregătite diferite furaje grosie
re ca: prepararea cocenilor de po
rumb prin focare și tratarea lor cu 
saramură sau melasă, prepararea 
paielor prin focare și tratare cu sa
ramură sau opărirea lor. De aseme
nea, în vederea suplinirii furajelor 
concentrate și fibroase s-au dat in
dicații prețioase asupra măsurilor ce 
trebuie luate pentru conservarea 
tescovinei și a borhotului de tesco
vină prin administrare a 3 litri de 
saramură (circa 35 la sută) la 100 
kg tescovină proaspătă sau 1 kg de 
sare la 100 kg borhot de tescovină. 
Tot cu ocazia consfătuirii s-au dat 
indicații referitoare la felul cum pot 
fi suplinite furajele concentrate la 
porci și păsări prin folosirea la hră
nirea acestora a diferitelor resurse

Suprafețe de teren cît mai 
mari redate agriculturii!

Congresul al IH-lea al partidului 
nostru, dezbătînd problema sporirii 
continue a producției la hectar, a 
stabilit ca o sarcină deosebit de im
portantă redarea de noi terenuri in 
circuitul agricol, punerea acestora 
în valoarea lor reală, prin defrișări, 
asanări, desfundări de pășuni ne
productive, desființarea păienjeni
șului de căi de hotare, etc.

Raionul nostru are și el o mare 
rezervă de sporirea suprafețelor a- 
rabile și punerea lor în circuitul a- 
gricol. După studiile făcute de ca
drele de specialitate, la Stremț, Ber
ghin, Alba Iulia, Hăpria și altele au 
fost descoperite pășuni neproductive 
și alte terenuri ce ajung la 70-1 IM) 
ha aproape în fiecare gospodărie 
colectivă. Pe întregul raion, în baza 
studiului făcut, s-a stabilit că avem 
toate condițiile ca pînă în 1965 să 
redăm agriculturii 959 ha, din care 
în acest an și cel mai tîrziu pînă 
în primăvară 505 ha. Este o supra
față destul de mare care trebuie nu 
numai respectată, dar și depășită.

In multe gospodării colective pro
blema sporirii terenurilor arabile 
prin defrișări, desfundări de pășuni 
și desființări de drumuri a preocu- 
cupat îndeaproape consiliile de con
ducere. Și pe bună dreptate. La gos
podăria colectivă din Stremț, de pil
dă, din cele 60 ha planificate a fi 
redate circuitului agricol s-au reali
zat pînă în prezent peste 40 ha. 

j Dacă facem doar un simplu calcul 
' cît va cîștiga gospodăria la anul 
| prin redarea acestui teren agricul- 
i turii, vom vedea că de pe o aseme

nea suprafață, în condiții de climă 
normală, se pot realiza circa 120 
de mii kg porumb boabe. Merită a 
fi scoasă în evidență și preocuparea 
conducerii gospodăriei colective din 
Mihalț care, deși avea ca sarcină de 
plan să desțelenească în acest an 13 
ha de pășune neproductivă, orientîn- 
du -se bine, a realizat o suprafață de 
30 ha. La gospodăria colectivă din 
Ciugud, din cele 11 ha redate în 
toamna aceasta, aproape un hectar 
este din desfundarea și ararea dru
murilor făcute și cu rost și fără rost 
în hotarul comunei.

Astfel de exemple sînt încă multe 
în raion și ele dovedesc că această 
problemă a fost just înțeleasă și con
siderată o sarcină de mare impor
tanță economică pentru fiecare gos-

de furaje de origină animală care 
provin din deșeuri de la abator, care 
constituie un furaj mai valoros de- 
cît chiar cele mai bune furaje con
centrate.

Ținînd cont de importanța mare 
pe care o prezintă furajarea anima
lelor în perioada de iarnă, partici- 
panții la consfătuire au acordat toa
tă atenția explicațiilor și îndrumă
rilor date de specialiști învățînd me
todele de preparare prin participare 
directă la executarea diferitelor o- 
perațiuni în cadrul demonstrațiilor 
practice care s-au făcut. Ei .și-au ma- 

In clișeu : Aspect din timpul demonstrației practice la pregătirea fu
rajelor.

podărie. Din păcate există și gos
podării colective care au neglijat a- 
ceastă sarcină, cu toate că li s-a a- 
tras atenția în nenumărate rînduri. 
Din totalul de 505 ha planificate a 
fi redate circuitului agricol cerea
lier, pînă în momentul de față s-au 
realizat doar 174 ha. La Berghin, de 
exemplu, din cele 65,55 ha stabilite 
a fi desfundate nu s-a realizat ni
mic. Și o astfel de situație este în- 
tîlnită și la Pețelca, Drîmbar și 
Hăpria. La Hăpria, din 40 ha pla
nificate nu s-au desțelenit deeît 7 
ha, iar la Benic din 20 ha s-au rea
lizat abia 2 ha. E surprinzător fap
tul cum pot să se împace cit această 
lipsă nu numai consiliile de condu
cere, ci în primul rînd inginerii a- 
gronomi din aceste gospodării, care 
știu destul de bine că agrotehnica 
stabilește ca o măsură hotărîtoare 
pentru sporirea producției la hectar 
efectuarea desțelenirilor din toamnă, 
pentru a asigura păstrarea apei în 
sol și degerarea brazdelor de ară
tură spre a se forma o structură co
respunzătoare a solului. Sînt apoi 
rămase în urmă și lucrările pentru 
defrișarea suprafeței de 8 ha de la 
Limba. In această direcție Ocolul 
Silvic Alba Iulia va trebui să ur
genteze lucrările, astfel ca G.A.S. 
Alba Iulia să poată trece la des
fundarea terenului.

In momentul de față ne aflăm în- 
tr-o perioadă cînd muncile în gos
podăriile colective sînt pe terminale. 
Vremea promite să devină din nou 
favorabilă lucrărilor în cîmp. Va 
trebui ca în fiecare gospodărie să 
fie folosiți din plin acești factori 
spre a realiza întreaga suprafață de 
teren planificată a intra în produc
ție cerealieră la anul. Acele gos
podării colective, ca Vințtil de Jos, 
Galtiu, Oarda de Jos, Totoi și al
tele, care au terenuri inundabile să 
folosească acest timp și, mobilizînd 
colectiviștii, tinerii din gospodărie, 
să execute prin acțiuni patriotice di
ferite lucrări de îndiguiri, de cana
lizări, protejînd astfel terenurile de 
furia apelor. Executînd acum lucră
rile de desțeleniri, defrișări, îndi
guiri și canalizări, vom reda agri
culturii noi terenuri, iar gospodării
lor colective, colectiviștilor, noi și 
însemnate surse de a-și spori veni
turile. „,l 

nifestat dorința ca imediat ce se 
vor întoarce în gospodăriile lor, să 
pună în practică cele învățate la 
Galda.de Jos. Se cere însă mai mult 
spirit de inițiativă din partea con
siliilor de conducere pentru organi
zarea muncii și respectarea întocmai 
a indicațiilor date cu ocazia cons
fătuirii.

Dacă se vor respecta întocmai in
dicațiile date, gospodăriile colective 
vor reuși să obțină rezultate bune 
în hrănirea și îngrijirea animalelor, 
să ridice productivitatea acestora.

Galda.de


NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTI1NȚIFICE

La metroul din Moscova 
s-a terminat experimentarea 
unui mecanic automat — un 
dispozitiv electronic care per
mite să se automatizeze con
ducerea trenurilor subterane. 
Două garnituri de tren ale 
metroului, conduse de mașini 
electronice au și parcurs 
80.000 kg transporting circa 

milioane de pasageri.

La conducerea automată 
vor fi trecute și trenurile de 
pe linia de centură a metrou
lui din Moscova. Aceasta va 
permite să se sporească ca
pacitatea de trafic a liniei și 
să se reducă intervalele de 
circulație a trenurilor pină la 
70 de secunde, față de 
secunde în prezent.

Mașina de calcul „aude“
Inginerul William 
prezentat la Viena 

șină de calcul care 
Un aparat — de dimensiunile 
unei cutii pentru pantofi — 
recepționează cifrefe și co
menzile pronunțate cu voce 
tare și le preface in impul
suri electrice pe care le trans-

Tun cu cobalt construit la Dresda
La centrul de tehnică ra

diologiei și electronică me
dicală din Dresda a fost cons
truit un tun pentru teleco- 
baltoterapia tumorilor cance
roase. Acest aparat. în greu- 

- tate totală de șase tone, este

Dersch 
o nu- 
„aude".

♦♦♦♦♦♦

Un caz rar în practica chirurgicală
La clinica de chirurgie 

de pe lîngă Institutul de 
nare a medicilor din Leningrad a 
fost făcută recent o operație fără 
precedent în practica chirurgicala.

Bolnavul N. în vîrstă de 40 de 
ani, de profesiune agronom, se plîn- 
gea de dureri în cutia toracică. 
Durerile s-au ivit la puțin timp după 
ce suferise o rănire gravă in timpul 
războiului. Profesorul S. Gadiiev 
l-a ținut mult timp sub o observație 
minuțioasă, după care l-a operat.

In urma inciziei făcute în cutia 
toracică s-a constatat că, din cauza

toracică 
perfecțio-

rănii primite, organele interne ale 
bolnavului s-au deplasat. Stomacul, 
ca și o parte a intestinului au ajuns 
in cutia toracică unde exercitau o 
puternica presiune asupra plămîni- 
lor și inimii, perturbîndu-le funcțio
narea.

Operația a durat trei ore și ju
mătate. (Organele ..nomade" au fost 
puse la loc. Incizia făcută in dia
fragmă a fost cusută și „cîrpită" cu 
fluoroplast. Respirația, circulația 
singelui și pulsațiile inimii s-au nor
malizat. Pacientul este pe cale de 
însănătoșire.
---------------- ♦»♦♦♦«---------------- -
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Un Robinson în centrul Europei

Toată grija și răspunderea 
pentru Invăfămlntul de partid

(Urmare din pag. l-a)

mite mașinii electronice.
Aparatul lui Dersch 

„învățat" pină acum decit 16 
cuvinte, printre care cifrele 
de la 1 pină la 9. comenzile 
„plus", „minus", „egal cu" 
și incă ceva: la cuvintul .„gre
șit", automatul anulează toate 
calculele efectuate pină atunci.

n-a

cel mai greu și cel mai mare 
aparat folosit pină acum în 
practica medicală din R. D. 
Germană. El va funcționa la 
clinica de radiologie a Uni
versității „Karl Marx" d'n 
Leipzig.

Brazi relictici în China
Cîndva. cu multe mii de ani in 

urina, pe planeta noastră era larg 
răspîndit un frumos copac din spe
cia coniferelor — bradul relictic. 
Dar după perioada glaciară acest 
copac a dispărut. S-au păstrat doar 
mici insulițe, dintre care una a fost 
descoperită de oamenii de știință 
chinezi în regiunile muntoase ale 
provinciei Sîciuan. Silvicultorii chi
nezi au efectuat o serie de experien
țe in vederea cultivării acestui co
pac. S-a constatat că bradul relictic 
crește de cîteva cri mai repede de- 
cît un brad obișnuit. Puieții lui se 
înalță în fiecare an cu... un metru.

Mai exista și în zilele noastre 
încă „Columbi" norocoși. Un stu
dent din orașul Bamberg (R.F. Ger
mană) a descoperit recent o insula 
nelocuită... în centrul Europei. Insu
lița s-a format în urma scăderii ni
velului apei riului Regnitz, afluient 
al fluviului Main. Nimerind primul 
pe insulă studentul s-a declarat stă- 
pinul ei atotputernic. In fundamen
tarea drepturilor sale asupra insu

feudal a invocat o 
1907 in vigoare și în 

Germană, potrivit 
proprietate

lei proaspătul 
lege din anul 
prezent in R. F. 
căreia sini considerate
a statului numai acele insule care 
existau pe acest teritoriu în momen
tul promulgării legii. Așadar, după 
cum afirmă „descoperitorul", legea 
din 1907 nu poate fi extinsă asupra 
insulei apărută pe Regnitz abia în 
anul 1962.

dRezerv alici de 6izoni din dPolonia
Polonia este una din puținele țări 

ale Europei unde mai trăiesc încă 
bizoni. In parcul național din Bia
lowieza se află în libertate cîteva 
zeci din aceste animale care popu
lau odinioară în mare număr pădu
rile Europei. Un bizon adult are 
lungimea de 2,5-3,5 metri și înălți
mea de 1,8 metri.

Pădurea de la Bialowieza, în care 
se află parcul menționat este cea 
mai mare din Europa centrală și 
se întinde pe o suprafață, de 1.250 
km patrați. Pădurea și-a păstrat ca
racterul său primitiv, cu numeroase 
locuri sălbatice și mlaștini. Terenu-

rile parcului nu sînt amenajate și se 
pot vedea arbori căzuți de bătrînețe 
cu trunchiul! găunos. Arborii pădurii 
ating o înălțime ajungînd chiar la 
5 m. Climatul pădurii este aspru ca
racteristic regiunilor din nord-estjjl 
Poloniei.

Sa știm cîte
este polul mondial al 

august 1960 (adică în
Antarctida 

frigului. In 
mijlocul iernii din emisfera sudică) 
s-a înregistrat la stația sovietică 
„Vostok", în interiorul continentu-

.. 'i-

| Orașele R. P. Ungare cunosc o tot mai puternică înflorire. In clișeu: 
Vedere din Dunaujvâros.

OD33D3 GO...
„.atunci cind o femeie care cintâ- 

rește 70 kg poartă pantofi cu tocuri 
„cui", presiunea lor asupra solului 
depășește de 2,5 ori presiunea abu
rului în cazanul unui vapor?

...agerimea vederii noaptea la om 
este la fel cu a bufniței, dar de pa
tru ori mai mică decît a pisicii? in 
schimb ziua, pisica vede muit mai 
slab decît omul.

,„pe un sarcofag din piatră din- 
tr-un muzeu din Roma este desenat 
un copil șezînd intr-un 
foarte asemănător 
din zilele noastre? Un 
nunt" însă: sarcofagul are o ve
chime de 2.200 ani!

...după numeroase experiențe, ih- 
tiologii au stabilit că rechinul se 
teme mai mult decît orice de des
chiderea pe neașteptate a unei um
brele, confecționată dîntr-un mate
rial pestriț?

cu
i cărucior, 
cărucioarele 
mic „amă-

și cursurile de la sate este chemată 
să explice in rnod temeinic sarcinile 
ce stau in fața colectiviștilor pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite de 
cel de-al Ill-lea Congres al PM.R. 
și ale pienarei C. C. al P.M.R. din 
aprilie 1962.

Propaganda de partid trebuie să 
fie legată de viața satului, de trans
formările revoluționare înfăptuite de 
oamenii muncii din patria 
conduși de partid.

Pentru 
pagandă 
de viață, 
atitudine 
împotriva 
blon, de „ 
tism să nu slăbească, ci, dimpotri-

noastră

de pro- 
legată

ca întreaga muncă 
să fie intr-adevăr 
trebuie ca lupta pentru o 

creatoare față de teorie, 
manifestărilor față de șa- 
dogmatism și de scherna-

vă, să se intensifice necontenit. Vor 
trebui scoase în evidență, cu toată 

i tăria rezultatele practice obținute de 
“ oamenii muncii de la sate în dojme- 
l niul transformării socialiste a agri- 
‘ culturii, ca urmare a aplicării de 

către Partidul Muncitoresc Romîn a 
i învățăturii marxist-leniniste.

Propaganda noastră va trebui să 
i înfățișeze în mod viu și multilateral 

activitatea partidului nostru, iniția- 
‘ torul și organizatorul victoriilor po-
i porului romîn.

Sînt create toate condițiile. De
pinde numai de felul cum organiza
țiile de partid știu să le folosească 

’ pentru ca de la început să se obți-
’ nă rezultate care să ducă la ridi

carea continuă a nivelului propa
gandei de partid.

•XZ3-----------------

Creșterea porcilor — 
de mari

o ramură aducătoare 
venituri

(Urmare din pag. l-a) te bune rezultate resturi de la aba
tor. La toate acestea se adaugă apoi 
strădania pe care o depun în creș
terea și îngrijirea porcilor îngri jitor^' 
Cîmpean loan și Ronț Traian cufl 
țiile lor.

Așa după cum am arătat mai sus 
creșterea porcilor este o sursă d< 
mari venituri, care poate fi ușor dez 
voltată în fiecare gospodărie colec 
tivă. Este nevoie doar de a se tre 
ce cu cît mai multă îndrăzneală 1; 
acțiuni concrete.
---------------------

Spartachiada de iarnă a tineretului
Ediția 1902—1965

Și acum ceva despre grija noas
tră pentru asigurarea hranei porci
lor. Am auzit pe unii colectiviști din 
alte gospodării că nu cresc porci 
pentru că hrana lor e costisitoare. 
Aceasta nu e adevărat. In fiecare 
gospodărie se poate asigura cu po
sibilități locale o hrană corespunză
toare. Noi, de exemplu, folosim în 
hrana porcilor tăiței de sfeclă, plea
vă de trifoi și cartofi în amestec cu 
faină. De asemenea folosim cu foar-

La 1 decembrie 1962, va începe 
tradiționala competiție „Spartachia
da de iarnă a tineretului".

Spartachiada de iarnă a tineretu
lui constituie pentru organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive din 
cadrul raionului nostru un prilej de 
intensificare a activității sportive, de 
antrenare și mobilizare a maselor de 
tineret și oameni ai muncii la o ac
tivitate sportivă organizată și siste
matică, dîndu-le posibilitatea de a 
se pregăti în vederea trecerii norme
lor complexului sportiv’ G.M.A.

Această competiție de masă va 
contribui Ia întărirea organizatorică 
a asociațiilor sportive prin înființa
rea de noi secții de ramuri de sport, 
atragerea unui număr mare de mem
bri U.C.F.S. și constituirea de noi 
asociații sportive în toate gospodă
riile de stat și gospodăriile colective 
de pe raza raionului nostru.

In acest scop este necesar ca or
ganizațiile U.T.M. în colaborare cu 
asociațiile sportive din întreprin
deri. școli, instituții, gospodării de 
stat și gospodării colective să ia 
măduri pentru a pregăti din timp 
baza materială în așa fel ca

fixata toate asociați’i 
să poată începe îi 

bune condiții această tea 
competiție a tineretulu 
se va pune un accent dec 
pregătirea și mobilizare 

munci

ceva despre ANTARCTICA
lui, o temperatură de —88,3 grade. 
Emisfera nordică nu cunoaște tem
peraturi atît de scăzute (maximum 
—50 grade). Dar vara in Antarctida 
se petrec fenomene uimitoare. Dacă 
în emisfera nordică, în regiunea po
lului frigului, situat în lakuția de 
nord, vara temperatura crește pină 
la plus 30 de grade, în Antarctida 
centrală, la stația „Vostok", termo
metrul coboară mai jos de 30 gra
de, (adică în decembrie-ianuarie).

Frigul din Antarctida centrală 
pare un paradox dacă se ține seama 
că în timpul verii, această zonă 
primește mai multă energie solară 
decît primesc regiunile ecuatoriale 
în tot timpul anului. Această desco
perire a fost făcută de meteorologii 
sovietici. Oamenii în Antarctida se 
bronzează foarte repede și adesea 
sînt chiar arși de soare. Antarctida 
centrală mai este numită și „Polul 
radiației". Acest paradox poate fi 
explicat prin rarefierea, puritatea și 
uscăciunea aerului. Dar radiația so
lară, care atinge suprafața zăpezii 
și a gheței, este reflectată în pro
porție de nouă zecimi în atmosferă 
și de aceea aproape nu încălzește 
stratul superficial al gheței și aeru-

lui. Se poate spune că Antarctida 
este regiunea care absoarbe cea mai 
mare căldură solară de pe planeta 
noastră.

Este foarte greu să ne închipuim 
enorma cantitate de apă (sub for
mă de gheață) existentă in Antarc
tida, a cărei climă este cea mai us
cată de pe întregul glob. Intr-ade
văr, pe acest continent cad în me
die mai puține precipitații atmosfe
rice decît pe oricare altul din cele 
cinci continente. Clima este deose
bit de uscată în Antarctida centrală. 
Aici cad mai puține precipitații de
cit în Sahara și un metru cub de 
aer din Antarctida conține mai pu
țini vapori de apă decît un metru 
cub de aer din Sahara și de mii de 
ori mai puțină decit un metru cub 
de aer ecuatorial. Așadar, zona cea 
mai uscată de pe glob este acea 
care a acumulat cea mai mare umi
ditate. Desigur acest paradox poate 
fi explicat. Pierderile de umiditate in 
Antarctida, (evaporare, scurgerea 
gheței in ocean) sînt foarte reduse, 
calota polară există de foarte mult 
timp; ea s-a format probabil in de
cursul a milioane de ani.
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la data 
sportive 
cele mai 
diționailă 
Totodată 
sebit pe 
tineretului și a oamenilor 
care vor lua parte la diferite ramai 
sportive ca de exemplu :

— gimnastică băieți și fete
— haltere băieți
— patinaj băieți și fete
— șah băieți și fete
— tenis de masă băieți și fete
— trîntă băieți

— săniuță băieți și fete
— schi băieți și fete
— precum și alte ramuri sportivi 
Spartachiada de iarnă a. tiner^j

lui se desfășoară ipînă la raion ir 
clusiv, pe etape, după cum urmeazț 

Etapa I. pe asociații sportive c! 
la 1 decembrie 1962 la 1 februari 
1963.

Etapa II. interasociafii și local' 
tați de la 1 februarie 1963 la 1 
martie 1963.

Etapa III. raională de la 10 ma: 
tie 1963 la 20 martie 1963.

La schi etapa regională se desfi 
șoară între 20-28 martie 1963.

Organizațiile U.T.M., asociații 
sportive sînt chemate să mobilize; 
un număr cît mai mare de tineri 
oameni ai muncii la toate ramuri 
sportive prevăzute în rcguilaruenti 
Spartachiadei de iarnă a tineretuk

MUNTEANU CORNEL
Instructor raional U.C.F.S. Alt

CALENDARUL
„SCÎNTEIA“ 1963
A APĂRUT
CALENDARUL DE PERETE

| „SCINTEIA“
| PENTRU ANUL 1963
§ Calendarul a fost pus în 
g vînzare la prețul de 1 leu, 
= în unitățile cooperației 
g de consum și la libră

riile din țară.
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c. 2.291 - STAS 5452-52.


