
Dezbaterea cifrelor de plan 
pe 1S65 - prilej de pregătire 

a succeselor viitoare
De cîteva zile în întreprinderile 

raionului nostru a început dezbaterea 
cifrelor de plan pe 1963. Această ac
țiune este cu atit mai importantă cu 
cît lucrările de dezbatere nu sînt 
o simplă formalitate, ci o analiză pro
fundă a. noilor sarcini. Dezbaterea 
cifrelor de plan pe 1963 asigură cu
noașterea deplină, pină la ultimul 
om al colectivului, a ceea ce are 
fiecare de realizat, ii deschide 
largi posibilități, ca prin hărnicie 
prin pricepere, să-și sporească rea
lizările, dînd patriei peste plan mai 
multe produse, de o calitate tot mai 
bună și la un preț de cost cît mai 
scăzut.

Dezbaterea cifrelor de plan pe 
1963 are loc în condițiile cînd colec
tivele de muncă din întreprinderi 
își fac bilanțul realizărilor obținute 
în cele aproape 12 luni, analizează 
modul în care și-au îndeplinit an
gajamentele luate la începutul aces
tui an, felul în care s-a organizat și 
desfășurat munca, cum a fost ge
neralizată experiența pozitiva în în
trecere, care au fost lipsurile care 
jur îngreuiat desfășurarea muncii. 

«JPL marea maioritate a colectivelor 
de muncitori, ingineri si tehni
cieni, din întreprinderile raionului, 
făcând bilanțul hărniciei de la înce
putul anului si pînă în prezent, ra
portează cu justificată mîndrie că 
și-au realizat încă de pe acum pre
vederile olanului pe 1962, că au dat 
deja patriei însemnate cantități de 
produse peste plan. La lorodcoop 
Aibă lulia, la «tatia C.F.R. Alba 
luEa. Depoul C.F.R. Teiuș. la prin
cipalele secții ale II. M. C. Zlatna 
si J I. L. ..Horia" din oraș graficul 
realizărilor a deoăsit limitele acestui 
an încă cu multe zile în urmă, 
realizîndu-se nu numai producții 
sporite ci si însemnate economii 
si o îmbunătățire substanțială a pro
duselor. La U.M.C. Zlatna și fabrica 
..Ardeleana" d’n oraș nu s-a primit 
în acest an nici o reclamație asu
pra calității produselor.

Desigur, luată Ia global, indus
tria raionului nostru ar fi putut în
registra succese si mai remarcabile, 
dacă în unele unități n-ar fi existat 
o seamă de deficiențe, care s-au sol
dat cu rămîneri în urmă, cu depă
șiri la prețul de cost. La T.C.M.M. 
diafna, datorită lipsei de spirit gos- 
peaăresc, a diferitelor lucrări de 
slabă calitate care au necesitat re
faceri, depășirile la prețul de cost 
•rec de 500.000 lei, iar la E. M. 
Zlatna productivitatea muncii este 
«n mult sub cea planificata. Tot 
aăsi se manifestă o slabă disciplină 
a muncii la unele sectoare, din care 
«a uză numărul absențelor nemoti
vate este încă destul de ridicat. In 
aceste unități ca și la altele care 
sîot rămase în urmă trebuie să se 
concentreze toate eforturile spre a 
se recupera cît mai mult posibil 
piaă la finele anului.

...teatrul de estradă al Sfatului 
Popular Regional București va pre
zenta joi, 20 decembrie, orele 17 și 
20,30, în sala Casei de cultură, spec
tacolul „Cîntăm din toată inima".

...între 17 și 19 decembrie, la ci
nematograful „23 August" din oraș 
va rula filmul sovietic „Evdokia" iar 
la cinematograful „Victoria" filmul 
polonez „Lăsareia nopții".

...sîmbătă, 15 decembrie, în cadrul 
„Zilei majoratului", la fabrica „Ar
deleana"
treceri sportive la 
masă.

...duminică, 16 
Școala de meserii
vor avea loc întrecerile de trîntă, 
faza raională din cadrul Sparta- 
cbiadei de iarnă a tineretului.

din oraș vor avea loc 
șah și tenis

în
de

decembrie, 
din Alba lulia

la

noi, deosebit de 
dacă sînt stu- 
pot aduce rea- 

La fabrica „Ar- 
oraș,

Faptul că cifrele de plan pe 1963 
au fost cunoscute la nivelul condu
cerilor de întreprinderi încă din 
trimestrul III al acestui an a creat 
o largă posibilitate de a se lua din 
vreme o seamă de măsuri tehnico- 
organizatorice în vederea bunei 
desfășurări a muncii încă din prima 
zi a anului ce vine. Sînt edifica
toare în această direcție măsurile 
luate de l.l.L. „Horia" din oraș în 
direcția aprovizionării cu materiale, 
a amenajării exploatării bentonitei și 
lărgirea spațiilor de producție pentru 
secția de lăcătușerie și altele. Astfel 
de măsuri au fost luate și de alte 
unități din*raion. Expunerea în fața 
maselor largi de muncitori, ingineri 
și tehnicieni a cifrelor de pian pe 
1963, dezbaterea largă a acestora 
constituie un minunat prilej de mobi
lizare a oamenilor muncii din între
prinderi de a participa cît mai larg 
la conducerea treburilor întreprin
derilor. Cu prilejul acestor adunări, 
muncitorii, inginerii și tefinicenii 
completează planurile de măsuri 
tehnico-organizatorice cu propuneri 
noi, izvorite din hotărîrea sinceră de 
a-și aduce toată contribuția ia con
tinua îmbunătățire a organizării și 
desfășurării producției, la ridicarea 
calității acesteia pe o treaptă cît 
mai înaltă. Din rindul maselor largi 
se nasc inițiative 
valoroase, care, 
diate cu atenție 
lizări deosebite.
deleana" din oraș, de pildă, cu 
prilejul prelucrării cifrelor de plan, 
s-a născut inițiativa ca la fiecare 
10 zile să se lucreze o zi din texu
rile economisite. Acesta e doar 
exemplu din alte 
exemple din alte întreprinderi 
raionului nostru.

Acțiunea pentru 
frelor de plan trebuie considerată 
nu ca o formă in sine, ci o impor
tantă sarcină menită să pună în 
valoare noi și noi rezerve pentru 
creșterea producției, a productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea prețului de cost 
al acestora. De aceea zecile și su
tele de propuneri venite din mijlo
cul maselor trebuie studiate cu în
treaga atenție, iar cele ce sînt
găsite juste să fie incluse, cu ter
men de înfăptuire, în planurile ge
nerale de măsuri tehnico-organi
zatorice ale întreprinderilor. Revine 
ca o importantă sarcină organizațiilor 
de partid, organelor de sindicat să 
urmărească permanent felul cum 
conducerile administrative traduc în 
viață conținutul planurilor de mă- 

un 
de 

ale
zeci și sute

dezbaterea ci-

(Continuare în pag. 4-a)

Raîd-anchelă

In aceste zile, una din preocupările de seamă ale oamenilor 
muncii de pe ogoare o constituie participarea și însușirea lecțiilor la 
învățămîntul agrozootehnic de masă. In unitățile agricole socialiste din 
raionul nostru învățămîntul agrozootehnic de masă de trei ani este 
în plină desfășurare. Lucrătorii din gospodăriile de stat, S.M.T. Și 
colectiviștii participă cu regularitate la lecții, dovedind că sînt dornici 
să cunoască noile cuceriri ale știin țelor agricole pentru a Ie aplica 
în practică.

Sînt, totuși, și unele conduceri de unități care nu dau atenția cuve
nită acestei importante probleme.

Redăm mai jos cîteva constatări făcute în urma raidului întreprins 
de redacția ziarului „Steaua roșie". _____________ __

învățămîntul agrozootehnic este 
unul din obiectivele principale ale 
activității ;ce o desfășoară In a- 

ceastă perioadă organizațiile de 
partid din unitățile agricole socia
liste. Sub îndrumarea acestora con
siliile de conducere ale gospodăriilor 
•colective au luat din timp toate mă
surile pentru asigurarea condițiilor 
materiale în vederea predării la 

.-•timp a lecțiilor prevăzute în pro- 
j grame, se preocupă de mobilizarea 
{tuturor cursanților la lecții și ajută 
lectorii în pregătirea temeinică a ex
punerilor. De exemplu, la gospodăria 
agricolă colectivă „Mureșul" din 
Ciugud, cercurile învățămîntului a-
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Un frumos succes 
al cooperatorilor

Succesele obținute zi de zi de că
tre lucrătorii din cadrul cooperati
vei meșteșugărești „Mureșul" din 
Alba lulia s-au concretizat acum la 
sfîrșit de an printr-un frumos bi
lanț. Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, colectivul de cooperatori a 
raportat ca la 10 decembrie și-a rea
lizat în întregime sarcinile de plan 
pe 1962. Respectîndu-și angajamen
tul luat, membrii cooperatori au des
fășurat o susținută bătălie și pentru 
reducerea prețului de cost și realiza
rea de cit mai Ynulte economii peste 
plan. La capătul a 11 luni, pe în
treaga cooperativă s-a reușit ea pre
țul de cost să fie redus cu 4 la 
sută față de 2.1 la sută cît era pla
nificat. De asemenea. în ce privește 
angajamentul la realizarea de eco
nomii, printr-o muncă susținută coo
peratorii- au reușit să realizeze în 11 
luni peste 280.000 lei economii față 
de 43.000 lei cît Ie era angajamentul 
pe întregul an.

Radioul — altădată necunoscut în viața satului — este azi nelipsit 
din casa colectivistului.

grozootehnic sînt cu lecțiile la zi. 
In cele trei cercuri organizate de 
gospodărie, au și fost predate pinii 
la data de 10 decembrie cîte 6 lecții. 
Lectorii acestor cercuri se preocupă 
de pregătirea temeinică ' a lecțiilor,' 
iar în cadrul expunerilor dau exem-' 
ple concrete din. cadrul unității, fo
losesc diferite materiale didactice, 
ca planșe, mulaje, produse din re
colta proprie și fac comparații, ex- 
plicînd avantajele diferitelor rase de 
animale, soiuri de produse etc. Astfel 
lecțiile 
tive, pe înțelesul 
dovadă, numărul participanților de 
fiecare dată este

sînt interesante și instruc- 
cursanților. Ca

tot mai mare.

I

Unități C. F. R. cu planul anual îndeplinii
Depoul

In întrecerea socialistă pe care 
o desfășoară pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, colec
tivul Depoului C.F.R. Teiuș a do- 
bîndit lună de lună succese tot mai 
însemnate. Cel mai însemnat succes 
a fost insă înregistrat la 7 Noiem
brie, zi cînd muncitorii și tehnicienii 
depoului au raportat realizarea sar
cinilor anuale de plan la- tone brute 
echivalente.

Revizia C.
.Muncitorii și tehnicienii reviziei de 

vagoane C.F.R. Teiuș au desfășu
rat o însuflețită muncă pentru rea
lizarea angajamentelor in întrecerea 
socialistă. Și rezultatele muncii lor 
sînt grăitoare. La data de 29 no
iembrie acest harnic col'ectiv și-a 
îndeplinit în întregime sarcinile a- 

",nuale de plan, la toți indicii, în dc-

AȘA DA!
La gospodăria colectivă din Cis- 

tei,1, problema desfășurării învăță
mîntului agrozootehnic se află în.a- 
ceste zile în centrul preocupărilor 
colectiviștilor. La cercul. agrotehnic 
condus de inginerul* Dărămuș loan, 
zilele trecute, s-a predat cea de-a 
cincea lecție.

(Continuare în pag. 2-a)

Și ei au împlinit 18 ani.

Teiuș
Acest succes se- datorește în cea 

mai mare parte faptului că aici s-a 
extins larg metoda remorcării tre
nurilor cu supratonaj, ceea ce a 
dus la 'creșterea productivității cu 
peste 8 la sută față de sarcina pla
nificată, De asemenea, echipele de 
locomotivă au economisit peste 2.500 
tone combustibil convențional.

Coresp. V. STREMȚAN'

1

Tinerețe, avînt, visuri.! 
de flori culese din viața ' 
a patriei. Voi sînteți. < 
fete, care, în fabrici și 1 
întinsul ogoarelor sau ,

1

5

F. R. Teiuș
nline condiții de siguranță 
lației și confort.

O contribuție importantă 
nerea acestui însemnat succes, l-au 
adus lucrătorii de revizie Botoga Ro
mulus, Hălălaie Aurel, Bucur Sep- 
timiu, Avram Ioan și Breazu Teo
dor, meseriașii Maier Ioan și Bel- 
dean Petru ca și tov. Repede Anton, 
șef de echipă, Moldovan Ioan, 
Ciortea Bazi-1, Flcșer Vasile și Lungu 
laceb, muncitori.

Coresp. IONAȘ EMIL 

MAJhOHRîAinbIL 
O sărbătoare a tinereți^

Există o sărbătoare a vîrstei ( 
de aur. Nu-i trecută în nici un J 
calendar ci-i încrustată în inimii. > 
E sărbătoarea celor ce împlinesc z 
18 ani...
...18 ani! 

Mănunchi 
cea nouă 
Băieți și 
uzine, pe 
în bănci cu ochii țintă la literele 
cărții, munciți pentru a dobîndi 
cu cinste titlul de cetățeni majori.

Pășiți în viață sărbătoriți, în
conjurați cu grijă și căldură. 
Vă sărbătorește întreaga țară. Nu 
uitări acest lucru. Și mîine, cînd 
aspirațiile voastre vor fi depline, 
luptati cu mai multă putere cu 
brațele și mintea. Munciți cu mai 
multă rîvnă pentru înfăptuirea 
cuvîntului înțelept al partidului. 
Aduceți tot mai aproape viitorul. 
Faceți-1 să vă aparțină tot mai 
luminos.

Mîine, la sărbătoarea vîrstei de 
aur, spre voi, cei ce împliniți 18 
ani, își îndreaptă gîndurile frații 
mai, mici, părinții, toți cei care 
prin munca lor v-au fericit co
pilăria. Și urarea le va fi una
nimă: Pășiți cu demnitate în noua 
voastră viață de cetățeni majori! 
Sporiți prin munca voastră bogă
ția și frumusețile patriei!

a circii-

la obți-
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IN CLIȘEU: Brigada artistică de agitație a căminului cultural din 
Țelna.

Năzuind a veni în mod cît mai 
activ în sprijinul colectiviștilor din 
Stremț, activiștii culturali de aci au 
pornit în toamna anului trecut va
loroasa inițiativă de a desfășura 
zilnic activitate cultural educativă 
de masă la căminul cultural. Și un 
timp destul de lung, activitatea o- 
dată pornită, a fost zilnic concreti
zată. Ba mai mult. Larg populari
zată inițiativa activiștilor culturali 
din Stremț a mobilizat la o muncă 
încununată de rezultate și pe acti
viștii altor cămine culturale din 
raion.

Bine ar fi insă, dacă la căminul 
de unde a pornit inițiativa activi
tatea culturală s-ar fi menținut tot 
timpul la fel de fructuoasă. Dar a- 
cest lucru nu s-a intimplat. intr-o 
vreme, amețiți se vede de succesele 
obținute, 
Stremț au 
dea doar 
cămin.

Sesizind 
partid, sfatul oopular comunal, le-au 
venit activiștilor culturali în ajutor. 
Le-au analizat munca, și hotărirea 
luată și-a dovedit de îndată eficiența. 
Activiștii culturali și-au strîns 
durile și au pornit din nou pe 
mul cel bun.

Spre bucuria colectiviștilor 
Stremt, la căminul cultural de 
e iarăși zi de zi activitate. In ultimul 
timp la cămin au fost prezentate 
conferințele „Cum să preven im si să 
combatem eroziunea solului", „Dez
voltarea și apărarea avutului obș-

activiștii culturali 
găsit că e mai comod 
din cînd in cînd pe

din 
să 
la

acest fapt, comitetul de

rîn- 
dru-

din 
aici

Un sat uitat
Așezat la extrema raionului, 

satul Henig c ' ’ ‘
ajuns. Așa că,

în 
dece-i drept e greu 

____ ____ ', poate și acesta e 
unul din'motivele pentru care aici 
se desfășoară o slabă activitate cul
turală.______________.„UI

Departe de centru insa, Hemgul 
este foarte aproape de Berghin, 
centru de comună de care aparține. 
De ce organele de aici nu se în- 
grijesc de acest sat și din punct 
de vedere cultural? Există în Henig 
o bibliotecă. Unde-i sînt qărtj'fe? 
Cine se ocupă de difuzarea lor? 
Colectiviștii de aici ar citi cu plă
cere o carte sau alta, dar cui să 
se adreseze? Este apoi, cu numele, 
în Henig și un cămiin cultural. 
Am zis cu numele deoarece ca ac
tivitate este inexistent. Sînt apoi în 
sat și cîțiva activiști culturali care, 
cu puțină insistență, ar putea în
jgheba și în Henig, ca în atîtea alte 
sate, o brigadă artistică de agitație, 
o echipă de teatru sau o formație 
de dansuri.

Zilele iernii, fără activitate la că
min, fără o carte în mîinile citito-^ 
rului, fără un film pe ecran, sînt 
nu numai reci ci și sarbede. De a- 
cest lucru trebuie să țină seama 
sfatul popular ccjmunal. La aceasta 
trebuie să gîndească, de asemenea, 
tovarășa Moldovan Eva, directoara 
căminului cultural de centru, care 
poate și trebuie să intervină pentru 
îndreptarea lipsurilor în ce privește 
activitatea culturală din Henig, îm
plinind astfel dorințele a sute de co
lectiviști de aici.

desfășoară o slabă activitate cui-

tesc" și altele. A fost organizată aici 
o călătorie pe hartă cu tema „Ce e 
nou pe plaiurile regiunii noastre", 
au fost vizionate de sute de colecti
viști filmele „Portretul unui necu
noscut", „Intre două iubiri", „Patrio
tul" și „Numai o glumă', iar ar
tiștii amatori au făcut să răsune din 
nou in sala căminului cultural cin- 
tecele și strigăturile cu care-și în
soțesc dansurile.

S-a schimbat deci în bine situația 
la căminul cultural din Stremț. Dar, 
totuși, colectiviștii de aici se în
treabă: Ce-o fi cu taraful de nu mai 
apare pe scenă? Sau... De ce tova
rășul președinte al gospodăriei co
lective și unii dintre brigadieri se 
fac așa de rar văzuți la activitățile 
ce se organizează la căminul cul
tural?

Cu sprijinul 
întregului colectiv

Hotărît în acțiunile pe care le în
treprinde, colectivul căminului cul
tural din Hăpria cîștigă pe zi ce 
trece nu numai încrederea ci și a- 
precierea colectiviștilor din sat. Și 
aceasta pe bună dreptate. Prin 
munca harnicului colectiv, la cămin 
sînt organizate zi de zi activități 
tot mai interesante, fapt ce mobi
lizează la cămin sute de colecti
viști.

Vin colectiviștii la cămin și de 
fiecare dată pleacă cu noi învăță
minte. Expunerea prezentată zilele 
trecute, de pildă, privind căile de 
dezvoltare a gospodăriei colective, a 
prilejuit discuții vii, la fel ca și 
seara tematică „Cum să ne apărăm 
sănătatea în timpul iernii". Sute de 
colectiviști au participat la deschi
derea „Festivalului filmului la sate" 
și la reprezentațiile cinematografice 
din zilele următoare, bine primite 
fiind de asemenea serile de între
bări și răspunsuri, jurnalele vorbite 
și informările politice cu regularitate 
prezentate la cămin.

O manifestare care a reținui în 
bună măsură atenția colectiviștilor 

fost „Sărbătoarea recoltei" orga
nizată duminica trecută. In cadrul 
acesteia. în prezența a 260 colecti
viști, gospodăriei din Drîmbar i-a 
fost acordat drapelul de unitate 
fruntașă, iar pentru munca lor spor
nică. colectiviștilor Achim Ion. Lăpă- 
duș Teodor. Pooa Iosif. .Marian Ni
col ae și Borzescu Viorel le-au fost 
distribuie premii în cărți. In cinstea 
fruntașilor apoi, formațiile artistice 
ale căminelor culturale de ne 
comunei au prezentat un reușit 
gram, pe scenă ureînd tind pe 
artiștii amatori din Hăpria cu 
gramul de brigadă „Agronomul 
nostru", țiterașii și dansatorii din 
Straja, soliștii vocali ai căminului 

din Drîmbar.

Dar, ceea ce este mai important 
e modul atractiv în care face ex
punerea lecției. In afară de faptul că 
colectiviștilor li s-a asigurat manua
lele necesare, lectorul folosește cît 
mai multe materiale ajutătoare, ca 
planșe, cereale din cultură proprie, 
diafilme etc. De curînd, cursanților li 
s-a prezentat 
apei în sol“.

încă de la 
viștilor li s:a 
arii de notițe 
caiete, astfel că cursanții iau cu a- 
tenție notițe, le recitesc și se folo-

diafilmul „Infiltrarea

prima lecție colecti- 
arătat importanta lu- 

și li s-au asigurat

sesc la 
metodă , 
terialului predat este ținerea de fie- i 
care dată a unui scurt seminar la 
începutul fiecărei lecții, spre a se 
face o strînsă legătură între acestea.

Caracterul atractiv al lecțiilor face 
ca atît prezența la curs cît și în
sușirea materialului predat să fie 
din cele 
cursanți ca Măreți _ . 
Anica, Șerb Maria, Frățilă Anuța, 
Sîrbu Izidor și mulți alții se 
vedesc a fi elevi sîrguincioși, 
tărîți 
taina

Bine dar...
Orele 14. Cei aproape 60 de 

cursanți de la cercul viticol din 
gospodăria colectivă Șard și-au luat 
locul în bănci. In liniște perfectă, 
inginerul gospodăriei, tov. Bica Vir
gil, și-a început cea de-a 6-a lecție 
— „Dezvoltarea și apărarea avutu
lui obștesc în G.A.C". A fost o 
lecție- interesantă, bine actuali
zată cu exemple din gospodărie. A- 
colo unde necesitau calcule se fo
losea tabla, demonstrîndu-se con
cret cum crește un fond sau altul. 
Au fost aduse în fața cursanților 
probleme interesante ce ar fi fost 
foarte necesar să fie cît mai bine 
însușite.

Din păcate, străduința inginerului 
gospodăriei a fost umbrită de unele

Prezcnia-o problema importantă

a!

răspunsuri. De altfel ea o 
bună pentru asimilarea ma- .

mai bune. Numeroși 
Doina, Marcu

să învețe cît mai mult 
luptei pentru roade mari.

pe jumătate

do- 
ho- 
din

aspecte în ce privește atenția unor 
cursanți la lector. Pe lîngă faptul 
că dintre toți cursanții numai unul 
a avut caiet pentru notițe (n-a notat 
nimic), unele colectiviste ca Mun
tean Ileana și Bolea Valeria au cro
șetat în tot timpul predării lecției. 
Âu fost apoi colectiviști care nu 
prea erau atenți la lector.

Față de cele de mai sus, e ne
cesar ca atît consiliul de conducere 
cît și organizația de partid să ia Ă 
măsurile necesare pentru întăriră 
disciplinei la cercuri, obligind hjț* 
cedași timp colectiviștii să-și aducă 
cu ei caiete pentru notițe. Se cere 
apoi mai multă exigență și din 
partea lectorului.

raza 
pro- 
rind 
pro-

File albe intr-un registru de evidență
A fost o vreme cînd la c 

cultural din Intregalde se de; 
o activitate susținută. Da! 
fost cîndva. Pe atunci, aci s 
zentau în mod regulat con 
diverse expuneri, 
tice. Și țăranii mutx 
drag și în număr n 
cultural.

De citeva luni de zile însă, si
tuația la căminul cultura! din intre- 
galdc e 
turali ș 
rile. La 
sătoare, 
trul de
rale suit albe.

F'le albe, existență cu nimic jus
tificată. Ce aveți de spus la aceasta 
activiști culturali din Intregalde?

tcr- veneau c

cu totul alta. Activiștii cul- 
-au uitat cu totul îndatori- 
cămin stăruie o liniște apă- 
iar file întregi din reg’s- 

evidență a activității cultu-

Răspunde tovarășe Luha Ion! Răs
pundeți tovarăși Bradu Vasile, Crețu 
Cornel, Tecșa Silviu. Gherasim Ma
ria și toți ceilalți! V-ați mulțumit că 
tovarășul Cîmaț Ștefan, directorul 
căminului, e lipsit de experiență, de 
inițiativă. Dar care dintre activ’știi 
cultural; de aci s-a gîndit să-i v;nă 
în ajutof? Nici unul!

Țăranii muncitori din 
trec pe lîngă cămin, dar 
pragul, căci ușile îi sînt
chise. Se întHnesc și-și exprimă pe 
fată nemulțumirea. Nu vă ard pri
virile lor? E timpul să simțiți acest 
lucru. Deci la muncă. Sînteți cu toții- 
tineri, plini de energie, capabili să 
teșiți din impasul în care v-a adus 
delăsarea.

Un fapt important în reușita în- 
vățămîntului agrozootehnic de masă 
îl constituie participarea tuturor 
cursanților la toate lecțiile. Acolo 
unde organizațiile de partid și con
siliile de conducere ale gospodăriilor 
agricole colective acordă atenția 
cuvenită mobilizării membrilor, pre- 
zența la cursuri este tot mai bună. 
Discuțiile purtate de colectiviști a- 
supra celor învățate dovedesc in
teresul colectiviștilor de a învăța cît 
mai multe lucruri noi, care puse în 
practică, contribuie în mod hotă- 
rîtor la sporirea producțiilor de 
cereale la hectar și sporesc în mod 
considerabil veniturile colectiviștilor.

Cu toate acestea, mai sînt unele 
consilii de conducere care nu acordă 
în permanență și la toate cercurile 
atenția cuvenită mobilizării cursan- 
ților. Așa se întîmplă la gospodăria

colectivă din Oarda de Jos. Această 
unitate are organizate două cercuri 
agrotehnice, unul în Oarda de Sus și 
altul în Oarda de Jos, cu cîte .60 
membri înscriși. Dacă la Oarda de 
Jos numărul celor care participă 
regulat la lecții trece de 50, nu' a- 
celași lucru se intimulă însă la cer
cul din Oarda de. Sus, unde numă
rul participanților la unele lecții 
este foarte mic, uneori doar 50 la 
sută. Aceasta ' . ' . '
rînd faptului că nu totdeauna se 
acordă grija cuvenită mobilizării. 
Ținînd seama de aceasta, organiza
ția de bază și consiliul de conducere 
al gospodăriei colective din Oarda 
trebuie să acorde mai multă atenție 
mobilizării cursanților, numind pe 
echipe și străzi, colectiviști ca
pabili să facă în permanență o bună 
mobilizare.

se datorește în primul

cuvenită mobilizării.

Intregalde 
nu-i calcă 
mereu în-

Festivalul filmului pentru sate
La 2 decembrie a. c-, în sălile îm

podobite sărbătorește afe cămine
lor culturale din raion, a avut toc 
deschiderea festivalului filmului pen
tru sate. Și interesul oamenilor 
muncii din așezările raionului nos
tru' pentru această tradițională mani
festare culturală de masă s-a vădit 
încă din prima zi, peste 8.000 de 
colectiviști fiind prezenți la festi
vitatea de deschidere a festivalului. 
Organizat din inițiativa Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă 
și ?. Consiliului Superior al Agri
culturii, festivalul filmului pentru 
sate constituie încă o dovadă a 
grijii partidului și guvernului față 
de ridicarea culturală a maselor de 
colectiviști. Oamenii muncii de la 
sate, au un nou prilej de a-și îm
bogăți cunoștințele politice și ideo
logice, de a-și însuși noi cunoștințe 
agrotehnice și de cultură generală. 
In perioada desfășurării festivalului 
ei vor putea viziona cele mai noi 
creații ale cineaștilor noștri, ale ci
neaștilor sovietici și ale celor din 
celelalte țări socialiste. Pe ecranele 
cinematografelor sătești din raion 
vor rula în perioada festivalului 
peste 80 de filme artistice, 21 filme 
documentare agrozootehnice și 6 e-

diții ale jurnalelor de actualități. 
Vor fi organizate la cele 31 de ci
nematografe din raion acțiuni in
teresante și atractive cu filmul. Așa, 
bunăoară. „Săptămînii filmului în
chinată fruntașilor din agricultură" 
ii va urma „Săptămina filmului ro- 
mînesc" dedicată celei de-a 15-a a- 
niversări a proclamării Republicii 
Populare Romîne. Vor fi organizate 
apoi „Săptămina filmului sovietic", 
„Săptămînă filmului pentru tineret" 
și „Săptămina filmului în slujba 
păcii și prieteniei dintre popoare". 
Pentru colectiviștii încadrați în cer
curile învățămîntului agricol de 
masă vor fi rulate filme în strînsă 
legătură cu lecțiile predate ca, de 
pildă, „Pentru 5.000 kg porumb boabe 
la hectar", „Cultura griului la 
G.A.C. „Partizanul", „Experiența 
înaintată în creșterea ovinelor" și 
altele de acest fel, care sintetizează 
în mod artistic 
a gospodăriilor 
fruntașe.

Ca urmare a
Comitetul raional pentru cultură și 
artă, festivalul filmului pentru sate 
a inceput și se desfășoară în con
dițiuni bune la majoritatea cinema-

experiența 
agricole

măsurilor

avansată 
colective

luate de

Sa fie respectat planul calendaristic
Organizarea învățămîntului agro

zootehnic și desfășurarea lui în bune 
condițiuni impune organizațiilor de 
partid, conducerilor unităților^ agri
cole socialiste și lectorilor să res
pecte cu strictețe planificarea pre
dării lecțiilor, pentru a putea par
curge cel mai tîrzi-u pînă la 15 
martie 1963 întreaga materie prevă
zută în programa anului I a cursu
rilor agrozootehnice. Și se poate a- 
firma cu toată tăria că în cele mai 
multe unități agricole socialiste din 
raionul nostru se muncește cu răs
pundere în această direcție. Totuși, 
mai sînt încă unii lectori, ce-i drept

tografelor sătești din raion. Multe 
din unități și-au depășit cu mult, 
în zilele festivalului, media specta
torilor. La majoritatea cinematogra
felor, cu concursul activiștilor cul
turali filmele sînt larg populani- 
zate, iar pentru deplina înțelegere a 
acțiunii de pe ecran, filmele prezen
tate sînt precedate de recenzii.

Sînt însă unele așezări din raion 
unde festivalul fi'rnului pentru sate 
nu este îndeajuns sprijinit de or
ganele locale, de activiștii cultli- 
rali. Asa stau lucrurile la Benic, Pe- 
țelca, Ighiel, Feneș, Inuri, Valea 
Dosului și Ampoița, fapt dovedit de 
numărul mic de spectatori înregis
trat pînă acum. Sînt apoi cinema
tografe unde nu sînt organizate cu 
toată grija spectacolele pentru co
pii, cu toate că în acest sens au 
fost trasate sarcini precise atît di
rectorilor de școli cît și 
de cămine culturale.

Lipsurile care se fac 
unele cinematografe în
rea festivalului filmului pentru sate 
trebuie de îndată lichidate. Pentru 
aceasta însă e necesar mai mult 

' sprijin din partea organelor locale, 
mai multă inițiativă din partea ope
ratorilor și a activiștilor culturali 
din comunele și satele raionului 
nostru.

directorilor

simțite la 
diesfăștira-

NEGRUȚIU VICTOR
Șeful secției' cineficare 

a raionului Alba

puțini la număr, care nu întotdeauna 
respectă planul calendaristic la cer
cul de care răspunde. De pildă, la 
cercul agrotehnic din Mesentta;' al 
gospodăriei agricole colective „Pro
gresul" Qaîda de Jos, din cauza al
tor preocupări sau învoiri neînteme
iate, tovarășul inginer Rotaru Etnii, 
lectorul acestui cerc, în repetate 
rînduri nu s-a prezentat la datele 
stabilite pentru a ține lecțiile plani
ficate. Cursanții din Mesentea au 
fost invitați să participe la cercul 
agrotehnic din Galda de Jos, dar 
această meodă nu a dat însă rezul
tate bune, deoarece mesentenii s-au 
prezentat în număr mic. Față de 
această stare de lucruri, consiliul 
agricol raional trebuie să ia atitu
dine hotărîtă, obligînd lectorii să se 
prezinte la datele fixate . pentru a 
ține lecțiile în locurile și la orele 
stabilite.

Concluzii
Cu ocazia raidului s-a constatat că, 
acolo unde organizațiile de partid 
și consiliile de conducere din unită
țile agricole socialiste au dovedit 
preocupare, unde lectorii se prezintă 
de fiecare dată pregătiți, activitatea 
din cercuri este rodnică. Cursanții 
participă în mod regulat la învăță- 
mînt, discută, pun întrebări și își 
iau notițe bune, însușindu-și mate
rialul predat.

Pe lîngă aceste rezultate faptele 
ne arată că mai sînt încă unele 
cercuri a căror activitate nu se des
fășoară la nivelul cerut. Uneori lip
sesc cursanții, iar alteori nu se pre
zintă lectorii, așa cum a fost cazul 
la Mesentea.

In perioada de iarnă, desfășurarea 
în bune condiții a învățămîntului a- 
grozootehnic trebuie să constituie 
obiectivul principalelor preocupări ale 
organizațiilor de partid, ale condu
cerilor unităților agricole și spe
cialiștilor din agricultură. Acolo 
unde predarea lecțiilor este rămasă 
în urmă. este necesar să se planifice 
mai multe lecții pe săptămînă. De 
asemenea, organizațiile de partid și 
conducerile unităților agricole tre
buie să ia măsuri pentru asigurarea 
celor mai bune condiții de studiu 
și mobilizarea tuturor cursanților la 
lecții.



Adunări de dări de seamă și alegeri In organizațiile de partid I

In centrul preocupărilor — întărirea 
economică a gospodăriei colective
întruniți în adunare generală pen- 

: tru dare de seamă și alegerea nou
lui organ de conducere, membrii și 
teandidații de partid din comuna 
Cricău au analizat felul cițm a mun
cit comitetul comunal de partid, or
ganizațiile de bază pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le-au stat în față. 
Darea de seamă a comitetului comu
tai de partid precum și discuțiile 
purtate de un număr însemnat de 
tovarăși, printre care Drăgan Cor
nel, Stînea loan, Joldoș Petru, Truța 
Marfa, Lupșan Ștefan, Bora loan 
și mulți alții, au scos în evidență 
dezvoltarea economică și organiza
torică a gospodăriei colective, ca 
urmare a unei susținute munci po
litice desfășurată de organizațiile de 
partid, la care au fost antrenate 
toate forțele comunei. Rezultatele 
acestei munci au fost concretizate 
în mod deosebit în colectivizarea sa
telor Cricău și Tibru. Urmînd indi
cațiile conducerii partidului nostru, 
organizațiile de bază din gospodă
riile colective au dus munca poli
ță pentru unificarea celor două 
gospodării colective într-o singură 
unitate socialistă agricolă puternică, 
cu largi posibilități de dezvoltare și 
întărire. Așcultînd îndemnul comu
niștilor și urmînd exemplul lor, co
lectiviștii din cele două sate, Cricău 
și Tibrti, au format o singură gos
podărie colectivă puternică, în plină 
înflorire.

Deși este tînără, și cu toate ca
priciile naturii din acest an, gos
podăria colectivă din comuna Cri- 
cău a obținut rezultate economice 
bune, despre 
discutat în 
comuniștilor pentru 
și alegeri.

_— Și la noi s-a terminat colecti
vizarea agriculturii — a sous în cu
vîntul său tov. Drăgan Cornel. A- 
cesta este cel mai de seamă re
zultat al 
Cu toate 
greutăți, 
reușit să 
rezultate 
distribuit 
6 kg porumb la zi-imuncă, precum 
și alte produse agricole și bani. La 
aoi — a arătat în continuarea dis
cuțiilor tov. Drăgan — s-a dezvoltat 
sectorul zootehnic. Aveam nevoie de 
adăposturi pentru animale. Cu 
toții am pus mîna si am construit 
un grajd pentru 100 vite, asigurînd 
în felul acesta adăpostirea lor.

In discuțiile purtate a fost cri- 
’-'ticală conducerea gospodăriei co

lective pentru faptul că nu a fost 
terminat saivanul de la Tibru. El 
putea fi gata dacă exista mai multă 
preocupare. De fapt, această pro
blemă a fost dezbătută și de alti 
tovarăși care au luat cuvîntul la

care cu mîndrie s-a 
adunarea generală a 

dare de seamă

politicii partidului la sate, 
că am întîmpinat unele 
prin munca noastră am 
le învingem și să obținem 
bune. Colectiviștilor li s-a 
numai ca avans 3 kg grîu,

discuții. Tov. Lupșan Ștefan, refe- 
rindu-se la construcția saivanului, 
a arătat că se face vinovat de faptul 
că nu este terminat, din care cauză 
o să se întimpine unele greutăți în 
ce privește adăpostirea oilor. Dar 
cu ajutorul consiliului de conducere 
va rezolva în imod favorabil și a- 
ceastă problemă în așa fel ca oile 
să fie cît mai bine adăpostite pe 
timpul iernii.

Cu toate greutățile inerente orică
rui început, colectiviștii din Cricău, 
așcultînd îndemnul membrilor de 
partid, au învins multe greutăți și 
au obținut rezultate deosebite în cul
tura cerealelor, ca urmare a apli
cării regulilor agrotehnice.

Referindu-se la această importantă 
problemă, tov. Joldoș Petru în cu
vîntul său a arătat că în acest an 
producția de cereale obținută în ca
drul gospodăriei colective a fost de 
1.800 kg grîu și 2.300 kg porumb 
boabe la hectar. Dar noi nu trebuie 
să ne mulțumim cu rezultatele ob
ținute, ci va trebui să muncim în 
așa fel îneît să obținem producții 
din ce în ce mai mari.

Gospodăria colectivă a obținut re
zultate bune și în ceea ce privește creș
terea animalelor și producția a- 
cestora. Astfel, numărul bovinelor 
este de peste 130, la care se a- 
daugă un număr însemnat de oi. 
In acest an, producția de lapte pe 
cap de vacă furajată, ca urmare 
a unei bune îngrijiri și hrăniri, a 
fost de peste 2.500 litri.

Gospodăria colectivă dispune, 
pe lingă suprafața arabilă și sec
torul zootehnic, de o însemnată su
prafață cultivată cu vii. Recolta de 
struguri a fost bună. O parte din 
această recoltă a fost vîndută uni
tăților economice de stat pe bază de 
contract, obtinînd un venit de peste 
400.000 lei.’

Veniturile realizate în acest an 
de gospodăria colectivă din comuna 
Cricău prin vînzarea către unitățile 
economice socialiste de stat, de pro
duse agricole și animaliere, se ri
dică la mai mult de 750.000 lei.

Aceasta va da posibilitatea gos
podăriei colective să-și întărească 
puterea economică, să-și dezvolte din 
ce >n ce mai mult ramurile de pro
ducție, să asigure colectiviștilor ve
nituri din ce în ce mai mari.

Din dezbaterile purtate în cadrul 
adunării a reieșit că valoarea zilei- 
“Tiuncă în acest an a fost de peste 
40 lei, ceea ce dovedește că rezul
tatele economice obținute sînt bune.

Succesele obținute în dezvoltarea 
și întărirea economică a gospodăriei 
colective sînt rodul unei susținute 
munci politice desfășurate în rîndul

(Continuare în pag. 4-a)
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Din scrisorile 
=== corespondenților

Sărbătorirea recoltei 
la Șard

Sărbătoarea recoltei, organizată 
duminica trecută la Șard, a întru
nit la căminul cultural de aici sute 
de colectiviști. Cu acest prilej to
varășul Milaci Ion, președintele 
gospodăriei, a făcut bilanțul anului, 
scoțînd în același timp în relief pers
pectivele de dezvoltare a colectivei. 
Apoi, în aplauzele celor prezenți, 
brigăzilor și echipelor fruntașe în 
muncă, colectiviștilor fruntași le-au 
fost acordate distincții.

Anume pregătiți pentru 
rea recoltei, pe scena 
cultural, au apărut apoi 
matori din Șard și Micești, care au 
prezentat un frumos program ar
tistic.

sărbătoa- 
căminului 
artiștii a-

V. PARASCHIV

In cinstea 
colectiviștilor fruntași

In scopul cinstirii celor care prin 
munca lor își aduc zi de zi con
tribuția la întărirea economică a 
gospodăriei colective din Cistei, 
activiștii culturali de aici au organi
zat, nu de mult o manifestare în
chinată colectiviștilor fruntași. Și, 
aceasta, bine organizată, s-a bu
curat de un deplin succes. Colecti
viștilor Muntean Nicolae, Salcău 
Susana, Aldea Aurelia, Marcu Anica 
și multor altora, fruntași în munca 
din gospodărie, pionerii le-au dăruit 
buchete de flori, 
brigada artistică 
minului cultural 
tașilor un buchet

iar 
de 
au 
de

corul școlii și 
agitație a că- 
închinat frun- 
Cîntece.

Fiecare kilogram de furaj folosit en chibzuială
Inițiativa a avut ecou

Dezvoltarea continuă a fennelor de 
animale în cadrul gospodăriilor a- 
gricole colective impune folosirea tot 
mai judicioasă a furajelor. In pe
rioada de iarnă, una din metodele 
cele rnai bune, care de altfel a mai 
fost recomandată, este tocarea tulei
lor de porumb. Pină nu de mult 
în gospodăriile colective din raion 
se foloseau în furajarea animalelor 
tuleii de porumb întregi, netocați, 
prin aceasta făcîndu-se o risipă de 
50—60 la sută, deoarece cocenii 
rămineau nefolosiți. Prin focare, tu
leii de porumb sînt consumați în

Unde există

întregime de animale și se poate e- 
conotnisi în acest fel o mare can
titate de alte furaje. Această iniția
tivă a pornit de la Oiejdea și pe zi 
ce trece 
folosesc 
exemplu, 
și altele.
bine să fie urmat și de alte 
podarii. Condiții sînt în fiecare 
podărie colectivă. Trebtte însă 
multă preocupare pentru a continua 
și aplica inițiativa colectiviștilor din 
Oiejdea.

tot irnai multe gospodării 
această metodă c->, de 

Cistei, Alba lulia, Ciugud 
Exemplul acestora este 

gos- 
gos-
mai

Alembrii gospodăriei agricole co
lective din Stremț au dat în acest 
an o dezvoltare tot mai mare sec
torului zootehnic. A fost sporit atît 
numărul vacilor de lapte cît și al 
vițelelor.

Dezvoltarea sectorului zootehnic 
impune și asigurarea bazei furajere 
necesare. Colectiviștii din Stremț au 
asigurat pentru perioada de iarnă 
o însemnată cantitate de. furaje, 
atît din grosiere și fibroase cît și 
din suculente. Dat fiind însă ne
cesitatea de a spori continuu vo
lumul furajelor și a îmbunătăți ca
litatea acestora, consiliul de condu
cere al gospodăriei, orientîndu-se 
după indicațiile date la consfătuirea

preocupare
de la Oiejdea, a luat măsuri ca 
tuleii de porumb să nu se mai dea 
vitelor decît tocați și preparați cu 
saramură. In acest scop a fost 
pusă în funcțiune o tocătoare ac
ționată de un tractor al gospodă
riei. De două ori pe săptămînă 
câțiva colectiviști, sub supravegherea 
cadrelor de specialitate toacă tuleii 
și-i prepară într-una din gropile de 
ciment din curtea gospodăriei. Prin 
această metodă nu numai că se 

economisește o mare cantitate de fu
raje, dar se asigură folosirea tu
leilor la maximum și în același timp 
îmbunătățirea calității lor ca furaj 
prin prepararea cu saramură.

Se poate aplica și
Alctoda tocării tuleilor de porumb 

se poate și trebuie aplicată și la 
Vințul de Jos. Condiții există mai

că gospodăria colectivă din
DUMITRU LONGHIN

la sfat despre problemele gospodărești
In comunele și satele raionului 

nostru, în aceste zile, odată cu în
cheierea anului, se face bilanțul 
realizărilor gospodărești, se pro
pun spre a fi înfăptuite noi lucrări 
de interes obștesc pentru contmua 
înfrumusețare a așezărilor din 

■raion.
Adunările populare care se țin 

la fiecare sfîrșit de an cu scopul 
de a analiza felul cum au fost 
folosite sumele încasate din con
tribuția voluntară . a cetățenilor, au 
menirea, în același timp, de a pro
pune și a vota ce anume lucrări 
■vor fi executate în anul ce urmează 
prin contribuția voluntară a cetă
țenilor.

Pînă în prezent, în raionul nostru, 
■ca urmare a preocupării sfaturilor 
populare comunale, s-au ținut ase
menea adunări în 27 comune și sate. 
Este de remarcat participarea largă 
a cetățenilor la aceste adunări. Ast
fel, numărul participanților la adu
nările ce s-au ținut pînă în prezent 
se ridică la peste 6.300. La Mihalț, 
■Cricău, Vințul de Jos și în alte co
mune au participat între 420—470 
cetățeni.

Din cifrele de mai sus se des
prinde preocuparea maselor de a 
lua parte activă la conducerea! tre
burilor gospodărești ale satelor și

comunelor, de a contribui din plin 
la continua lor înfrumusețare. De 
asemenea, participarea celor 204 ce
tățeni la discuțiile purtate în ca
drul adunărilor populare, precum și 
propunerile făcute sînt o dovadă în 
plus că oamenii muncii de la sate 
sînt preocupați de rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică viața.

Sînt apoi semnificative propunerile 
făcute și hotărîrile adoptate de a- 
dunările populare. La Cistei, de 
pildă, adunarea populară a hotărît 
că prin contribuție voluntară în a- 
nul 1963 să fie construit un nou 
local de școală. Cetățenii din Meteș 
au hotărît să lărgească spațiul de 
școlarizare cu încă 4 săli de clasă. 
In comuna Cricău aduna
rea populară a stabilit ca din su
mele încasate din contribuția vo
luntară să ridice un local pentru 
școala de 8 ani. Alte hotărîri ale a- 
dunărilor populare se referă la con
tinuarea și terminarea lucrărilor în
cepute în acest an, construirea de 
poduri, împrejmuiri, magazine pentru 
cooperativă, electrificări și alte lu
crări de interes obștesc.

In 
luat 
ține 
rile

discuțiile purtate, cei ce au 
cuvîntul 
acțiunile 
populare în scopul îndeplinirii

s-au angajat să spri- 
întreprinse de sfatu-

întocmai a lucrărilor votate de adu
nările populare. Astfel, la Valea Do
sului, deputatul Popescu Nicol ae a 
propus să se extindă iluminatul e- 
lectric și să fie electrificat localul 
școlii de 8 ani. „îmi iau angajamen
tul — a spus tov. Popescu — să 
mobilizez cetățenii la muncă volun
tară și împreună să săpăm gropile 
și să ridicăm stîlpii necesari".

Luînd cuvîntul în adunarea popu-» 
Iară din Valea Alică, tov. Avram Tra
ian a propus să se construiască în 
anul viitor prin contribuție volun
tară a cetățenilor un local de maga
zin pentru cooperativa din sat.

La Mereteu, deputatul Albu Cră
ciun, după ce adunarea populară a 
votat sumele pentru contribuția vo
luntară, și-a luat angajamentul că 
în circumscripția electorală unde 
este deputat să muncească în așa fel 
ca hotărîrea adunării populare să fie 
îndeplinită înainte de termen.

Au mai rămas puține zile pînă la 
sfîrșitul anului 1962 și de aceea 
este necesar ca de pe acum sfaturile 
populare comunale să ia toate mă
surile ca chiar de la începutul anu
lui 1963 să se pornească cu toate 
forțele la pregătirea și executarea 
lucrărilor votate de adunările popu
lare.

Colectiviștii din Alba lulia a- 
cordă mare atenție pregătirii fu
rajelor. IN CLIȘEU: Un aspect 
la tocarea tuleilor de porumb.

la Vințul de Jos
ales
Vințul de Jos are în proprietatea sa
tractor și tocătoare mecanică. Nu 
are însă, conducerea de aici preo
cupare destulă îjn organizarea a- 
cestei operațiuni. Și de ce? Tova
rășii din Vinț caută să motiveze 
lipsa lor de preocupare prin o mică 
defecțiune a tocătorii, că chipurile, 
i-ar lipsi un cuțit. Această defec
țiune se poate remedia în cîteva ore, 
deoarece mecanizatorii de la S.M.T. 
Alba lulia le-au promis tot ajutorul. 
Lipsa este însă a conducerii gospo
dăriei (președinte tov. Jicărean Ion) 
c. re amină de pe o zi pe alta tri
miterea cuțitelor la reparat și ascu
țit. 1 inînd seama de faptul că a- 
ceast.i unitate are un mare număr 
de animale și că baza lor furajeră 
este destul de mică, consiliul agri
col raional are datoria să îndrume 
mai mult această unitate, iar cei 
care dau dovadă de atîta nepăsare 
să fie trași la răspundere și în 
cel mai scurt timp tocătoarea me
canică din Vințul de Jos să fie 
pusă în stare de funcționare.

Tocătoarea să fie pusă în funcțiune
La gospodăria colectivă din Teiuș 

s-a strîns în acest an o mare can
titate de furaje, E adevărat însă că 
și sectorul zootehnic al gospodăriei 
ș-a dezvoltat simțitor, astfel că se 
impune a fi folosite toate rezervele 
existente, pentru a suplini stocul de 
furaje existent. Și, aici la Teiuș sînt 
suficiente condiții, 
podăria dispune' 
de tutei.

Tocarea acestor 
lor în amestec 
tituie un foarte bun furaj. Surprin
zător este însă 
dăria din Teiuș, deși are tocătoare 
proprie, din lipsa consiliului de con-

iov. Timiș Gli- 
țltl s-a început 
încearcă să se 

electric se află

mai ales 
de mari

că gos- 
cantități

țuici și
cu saramură cons-

folosirea

faptul că gospo-

!
Cu toate indicațiile date și re
comandările făcute în repetate 
rînduri de către organele Consi
liului agricol raional în scopul 
folosirii cit mai chibzuit a furaje- 
( lor în cadrtd gospodăriilor agri- 
> cole colective din raion, unele 

< conduceri de unități, ca cele din 
S Oarda de Jos, Miceștj, Hăpria, 
> Straja, Șard și altele, nici pînă 
? la data de 10 decembrie nu au 
( luat măsuri corespunzătoare pen- 
î tru a pune în practică cele învă- 
? țațe cu ocazia consfătuirii de la 
( Oiejdea, referitoare la modul cum

ducere (președinte 
gor) nici pînă azi 
tocarea tuleilor. Se 
justifice că motorul
Ia Aiud la reparat. Poate însă ră- 
mîne conducerea gospodăriei indi
ferentă de faptul că repararea mo
torului se amînă de pe o zi pe alta, 
în timp ce tuleii sînt dați vitelor 
fără să fie tocați?

Conducerea gospodăriei are dato
ria ca în cel mai scurt timp să asi
gure funcționarea tocătorii, indiferent 
că se iau măsuri pentru repararea 
motorului electric sau se folosește 
în acest scop un tractor.

preparate diferite furaje 
și in special tuleii de 
Se continuă încă vechea

trebuie 
grosiere 
porn ub. 
metodă de a servi tuleii întregi. 
Prin folosirea acestei metode se 
face mare risipă card ajunge la 
50—60 la sută.

Ținînd seama de faptul că se 
prevede o iarnă lungă, conduce
rile unităților agricole din raion 
trebuie să folosească toate meto
dele posibile pentru a suplini fu
rajele fibroase cu grosiere, apli- 
cind toate indicațiile făcutei cu 
ocazia consfătuirii^ de la Oiejdea.



este deosebit

SACOURI

Ciorapii confec- 
noua fibră prote-

t realizată o 
cu proprietăți 
denumită 1e-

Letilan

<)

oe

este un

Evermneniui a 
1857.

lutul central de 
din Budapesta a 

ncțiune noul reactor 
xrba de un reactor 
mică redusa, care fo-

Mierea este cunoscută și utili
zată de om din timpuri imemora
bile. Cel mai vechi document din 
Europa cu privire la folosirea mierii 
datează de acum 18.000 de ani. 
Este vorba de un desen din epoca 
de piatră săpat in stîncă. care 
înfățișează un om scoțind miere 
din scorbura unui copac.

★
Cel dinții oraș din lume ilumi

nat cu petrol lampant ultima ex
presie a progresului tehnic la ju
mătatea secolului al XlX-lea — a 
fost Bucureștiul. 
avut loc în aprilie

★
Ursul de bambti

rar. El trăiește in China pe un 
teritoriu restrîns. In toată lumea, 
numai 8 exemplare se găsesc in 
captivitate: șase la Pekin, unul la 
Moscova și unul la Londra.

★
Bulionul de ciuperci este de 7 

ori mai bogat în calorii decit bu
lionul de carne. Un kilogram de 
ciurerci uscate constituie o hrană 
echivalentă cu 3 kilograme de 

ț carne sau de pește.

NOUTĂȚI DIN LUMEA MEDICALĂ

o fibră antimicrobiană
La Institutul textil din Le

ningrad a fost 
fibră sintetică i 
antimicrobiene 
tilan.

Fibra letilan
de prețioasă pentru chirurgie. 
Din ea se pot fabrica fire, 
'ată, bandaje și tampoane, 
fără a necesita o sterilizare 
prealabilă, 
donați din

jează picioarele împotriva ini- 
cozelor. După ct-țn au arătat 
numeroase analize, letilanul 
nu se contaminează cu 
crobii din 
dimpotrivă, 
riile de 
curativă 
torește 
stanțe
fac parte din compoziția lui 
chimică.

mi- 
apă și aer, ci, 
distruge bacte- 

distanță. Acțiunea 
letilanului se da- 

unor sub- 
care

la
a

degajării 
antibacteriene,

Vaccin contra tusei convulsive 
obținut în Cehoslovacia

Specialiștii cehoslovaci au 
realizat un vaccin contra tusei 
convulsive, cere este adminis
trat sistematic tuturor copiilor. 
Ca urmare in R.S. Cehosiov acă 
unde in urmă cu -I ani a- 
proximatrv 6OD0O copii au su
ferit de această boală, se in-

registrează acrim din ce in 
ce mai puține cazuri de tuse 
convulsivă.

Nou! vaccin poate fi admi
nistrat independent, sau in 

crmbinatie cu vaccinul 
difterK și antitetanic.

SUDATE"

I

(Urmare din pag. 1 -a> 
suri, ctun se asigură condițiile pen
tru desfășurarea muncii in cele 
mai bune condiții. Trebuie luptat 
cu fermitate împotriva oricăror a- 
titudini de formalism, de neglijență, 
indiferent din partea cui s-ar ma
nifesta. De asemenea, este nevoie 
să se ia o atitudine hotărită împo
triva tuturor celor ce încalcă disci
plina noastră nouă, împotriva lene
șilor și chiulangiilor, făcindu-i să

11

apucături 
orinduirea

an de noifi un
continuei înflo- 

agriculturii raio- 
mobilizăm, deci,

înțeleagă că asemenea 
n-au nimic comun cu 
noastră socialistă.

Anul ce vine va 
succese pe calea 
riri a industriei și 
oului nostru. Să
toate forțele spre a da viață cifrelor, 
spre a face din conținutul lor 
bilanț rodnic de contribuție la înfăp
tuirea sarcinilor trasate de partid' 
și guvern 1

-------------------♦«-------------------

In centrul preocupărilor ț- întărirea 
economică a gospodăriei colective
(Un

anti-

mobilizarea și 
Ia Îndeplinirea 
conduse de or- 
Pe lingă rea- 

discuțiile pur-

, pe locui cusat 
prat sintetic pe bază 

te care se așează cea- 
de stofă. Cu ajutorai 
sub iraluența căldurii 

.sudează* cefe doua bu
fă. înlocuind cu surces

se 
de 

timp — reverul unei haine se con- 
fecțioeieaz.’ în numai citeva secunde 
față de 14 minute. Cercetătorii au 
rezolvat una din principalele pro
bleme aie noii metode — aceea ca 
praiul de sudură să nu fie numai 
rezistent la spălat și curățat chimic, 
ci și să nu dăuneze elasticității și 
porozitâții stofei.

prezent specialiștii pregătesc 
ția în serie a unor confecții 
noua metodă — se pune la 

nunei tehnologia, se construiesc ma
șinile necesare. Astfel, a fost rea
lizată o mașină care aplică praful 
de sudat pe stofă și se construiește 

fixarea provizorie a 
înlocui

metodă permite să 
unate economii

alta pentru 
stofei, proces care 
insâflatul.

provizorie 
va

Reactor»! ,.7.r-2’‘
aie re- 
Institu- 
numai 

nu este

colectiviștilor, pentru 
participarea acestora 
sarcinilor inițiate și 
ganizația de partid. 
Uzările obținute în
tate s-a scos in evidență necesitatea 
de a munci cu mai bune rezultate 
pentru a întări rindurile organizației 
de bază, a întări disciplina de 
partid.

Propunerile făcute în cadrul dis
cuțiilor purtate, sarcinile ce se des
prind din hotărirea adoptată, hotă- 
rirea celor prezenți de a munci în vii
tor și mai bine, sînt dovadă că gos
podăria colectivă din comuna Cri- 
cău va obține în viitor rezultate 
deosebite, va deveni o gospodărie

colectivă puternică și înfloritoare.’
★

La adunare, din partea Comi
tetului raional de partid a participat 
tov. Gheorghe Crișan, secretar. In 
încheierea lucrărilor adunării gene
rale,tov. Crișan a apreciat rezulta- x 
tele obținute în muncă de către^a-- 
ganizația de partid, iar pe baza lip^ 
surilor reieșite din discuțiile purtate 
de cei ce au luat cuvîntul, a expus 
sarcinile de viitor ce stau în față 
noului organ ales. Este necesar, a 
arătat vorbitorul, ca în primul rînd 
— și aceasta să fie tot timpul în 
atenția noastră — să întăriim per
manent viața de partid, cheia tuturor 
succeselor. Este o sarcină de mărci 
răspundere de care depinde înde
plinirea tuturor sarcinilor economice»

♦♦------------------------------
BASCHET

elevele 
ele- 
per- 
pro- 
unor 
unei

0

București, 1962. Noua piață a Palatului Republicii.

losește elemente de rezerve 
actorului de 2.000 KW al 
tutui, avînd putere de 
1 Watt, „zona lui activă" 
periculoasă și este mult mai adec
vat pentru unele experiențe.

Cu ajutorul noii instalații se vor 
efectua cercetări în domeniul fizici’ 
reactorilor și se vor studia sistemele 
puțin cunoscute de încălzire și ră
cire.

Știința Alba Iulia —
In urmă cu cîțiva ani. în cadrul 

Școli: sportive de elevi din orașul 
nostru a luat ființă o secție de bas
chet formată din elevii și
școlii medii cît și ai școlilor 
mentare din oraș. Muncind cu 
severență și ascultînd sfaturile 
fesoarei de sport, posesoara 
cunoștințe tactice superioare și
game întregi de procedee tehnice în 
ceea ce privește conducerea mingii, 
elevii și elevele au reușit ca în scurt 
timp să depășească anonimatul și 
să se afirme, atît pe plan regional 
cît și național. Acesta este un salt

Vagoane de 100 tone fabricate in Polonia
Uzina constructoare de vagoane 

din Swidnica, care pînă nu de mult 
se ocupa numai cu repararea vagoa
nelor, a fost transformată într-o 

'uzină modernă, producătoare de ma
terial rulant feroviar. In prezent, 
-^aici se construiesc noi secții de 

producție, se instalează noi utilaje 
i automate ca, de pildă, un automat 
: pentru sudarea pereților vagoanelor.

Anul acesta la Swidnica a fost 
pusă la punct producția cîtorva ti
puri de vagoane printre care a 
unor uriașe vagoane de marfă cu

descărcare automată, avînd o 
pacitate de 100 tone, 
canic de locomotivă 
un tren format din 
goane, descărcîndu-1 
de secunde.

ca- 
Un singur me- 

>poate deservi 
asemenea 
în numai

F ® o o

va-
40

Unde va fif„al
Peninsula pustie Mangislak din 

vestul Kazahstanului devine una 
din cele mai promițătoare regiuni 
petrolifere din U.R.S.S. Potrivit ul
timelor rezultate ale cercetărilor 
geologice, rezervele de petrol de 
aici sînt evaluate Ia sute de mili
oane de tone, iar cele de gaze na
turale — la miliarde de metri cubi.

In prezent, întinsa peninsulă la 
Marea Caspică, care încă acum trei 
ani era prea puțin cunoscută, poate 
îi numită pe drept cuvînt „al trei
lea Baku" („al doilea Baku" este 
numită regiunea petroliferă Volga- 
Ural). Deocamdată aici au fost des
coperite doar două zăcăminte, dar cu 
straturi petrolifere foarte bogate, în 
grosime de pînă la 300 m. Combus
tibilul se află la o adîncime relativ 
nu prea mare — între 1,7 și 2,5 
km. Au fost identificate de asemenea 
numeroase structuri, în care, după

treilea Baku" ?
cum se presupune, se va mai des
coperi petrol. Rezervele de gaze na
turale de aici prezintă și ele o im-turale de aici prezintă și ele 
portanță industrială.

Cu toate că în peninsula 
gîșlak arșița atinge 40 de 
iar iarna aici sint geruri de 
30 grade, cu toate că rezervele de 
apă potabilă sint insuficiente și dis
tanța pînă la cel mai apropiat oraș 
mare este de aproximativ 500 km, 
această regiune poate fi valorificată 
intr-un timp scurt si cu maximum 
de avantaje economice. Zăcămintele 
sint situate în apropiere de țărmul 
Mării Caspice, care aici nu îngheață.

Geologii sovietici prevăd un viitor 
strălucit și depresiunii din aprer- 
pierea 
mează 
pune 
putea

Man- 
grade, 
minus

Mării Caspice. Aici se for- 
o sondă de 7 km. Se presu- 
că cu ajutorul acesteia val 
fi străpuns stratul deosebit

de gros de roci sedimentare și pro
babil se vor adeveri astfel vechile 
ipoteze cu privire la bogățiile fa
buloase de petrol ale acestei depre
siuni.

In peninsula Mangîșlak s-a și 
trecut la îndeplinirea unui vast pro
gram de construcții, care a fost a- 
doptat recent. Se extind lucrările 
de forare atît pentru petrol, cît și 
pentru apă dulce. In curind ingi
nerii vor începe proiectarea de căi 
ferate, conducte de gaze și petrol, 
care vor lega peninsula de regiu
nile cu populație mai densă din 
Kazahstan.

Cît cuprinzi cu ochii Marea Cas
nică se înconjoară treptat, din toate 
părțile, cu exploatări petrolifere. A- 
cestea funcționează de mult atît la 
sud — în regiunea Bakului — cît 
și la nord — în bazinul riului Emba. 
Este evident că peninsula răsări
teană Mangislak nu este decît o 
parte a unei întinse regiuni pe
trolifere.

...Omul are nevoie de 3.000 de 
calorii pe zi. Din acestea, produ
selor vegetale le revin 66,1 la sută, 
iar produselor animaliere — 33,9 la 
sută.

de oameni?
ee- 
ur- 
re-

repartizată în felul 
la sută pentru 
nemijlocit omului și 
pentru recolta desti- 
anknalelor?

...Dacă întreaga energie solară ar 
fi absorbită de plantele productive, 
cu ele ar putea fi asigurată hrana a 
58 miliarde

...Energia primită de culturile 
realiere este 
mător : 25—30 
colta destinată 
46—60 la sută 
nată ca furaje

...Suprafețele cultivabile de pe glob 
pot fi mărite de 7 ori, de la 1,37 mi
liarde hectare la 9,39 miliarde ha? 
Aceasta ar permite să se asigure 
hrana a 65 miliarde oameni.

...De pe un hectar de mare se 
poate obține de două ori mai mult 
pește decît se obține carne la 1 ha 
de arături.

echipi care se afirmă 
calitativ valoros, ca rezultat al ut 
nei rodnice activități! Elevii, compot 
nenți ai echipelor, care au depus o 
muncă neobosită și pasionată ta
timpul orelor de antrenament și în 
jocurile susținute au astăzi satis
facția că în competițiile la care 
participă să fie printre protagoniștii 
întrecerii.

Astfel echipele de băieți și fete ale 
orașului nostru din asociația Știința 
Alba Iulia au susținut întîlniri cu 
echipe din București, Brad, Deva, 
Petroșani și alte orașe din țară. In 
săptămîna ce a trecut au sus^îp^t la 
Blaj întîlniri de verificare, afîtMa 
băieți cit și la fete.

De-a lungul partidelor susținute a 
ieșit în relief noua orientare a echipe
lor spre practicarea unui joc mo
dern, prin folosirea unor jucătoare 
și jucători înalți, precum și impri- 
marea unor procedee tehnice și tac 
tice speciale care demonstrează < 
maturitate a jocului și cunoștințelor 
Trebuie să menționăm faptul c; 
componenții echipelor sînt în acelaș 
timp fruntași la învățătură.

Peste cîteva zile orașul nostru v. 
găzdui turneul regional școlar d 
baschet în care se vor confrunta rc 
prezentativele raioanelor din regit 
nea noastră. Iubitorii baschetuh 
din orașul nostru urează succes « 
chipci Știința Alba Iulia la între» 
rea rezervată școlarilor și îi doreșt 
calificarea la etapa de zonă.

Corcsp. DRAGOI ADAM

CĂLEHDARBL
„SCÎNTEIA" 1963
A APĂRUT
CALENDARUL OE PERETE

| „SC1NTEIA“
| PENTRU ANUL 1963
g Calendarul a fost pus în 
J vinzare la prețul de 1 leu, 
= în unitățile cooperației 
g de consum și la libră

riile din țară.
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