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DECRETDin primele zile i șspre noi succese!

Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
rostită la posturile de radio și televiziune 

ou prilejul Anului Nou

3* Am pășit pragul unui nou an de 
muncă! Ăm pășit deci în cel de-al 
-lea an al șesenalului cu încrede

rea profundă că noul an ne va a- 
duce prin hărnicia talentatului nos
tru popor, noi victorii în construcția 
socialistă a patriei noastre dragi, în 
aurirea unei vieți tot mai bune, 
lai fericite.
Trecînd hotarul noului an, oame

ni muncii din întreprinderile raio
nului, de pe ogoare, fac un bilanț 
rodnic de realizări, închină succese
le muncii lor partidului—conducătorul 
încercat al întregului nostru popor. 
La U.M.C. Zlatna, harnicii metalur
gist! și chimiști au raportat că 
și-au indepiinit sarcinile de plan 

!j 6 zile înainte de termen, reali- 
<nd în același timp, în 11 luni e- 

omii ce ajung la 1.131.000 lei. 
* deosebit de frumoase și rezul- 
e dobindite de alte multe co- 
e de muncă, ca cele de la De- 
C.F.R. Teiuș, moara „N. Băl- 

Atelierul central, etc., unde 
Au numai că sarcinile de plan au 

JSS»st îndeplinite înainte de termen, 
printf-o muncă perseverentă s-au 

realizat importante economii. La 
Depoul C.F.R., de pildă, volumul e- 
conomiilor de combustibil conven
tional realizat trece de 2.000 tone. 
De altfel Jje poate arăta că, deși 
porite, sarcinile planului pe 1962 

au fost îndeplinite și depășite cu 
ucces de marea majoritate a colec- 
velor de muncă.
Toate aceste rezultate dovedesc că 
or, în fiecare întreprindere din 
on condiții ca și sarcinile sporite 

1 anului 1963 să fie îndeplinite și 
epășite, că există la fiecare loc de 

-ică reizerve care, folosite, vor 
duce în mod nemijlocit la creșterea 
producției și productivității muncii, 
a îmbunătățirea calității produselor 

și reducerea prețului de cost al a- 
cestora.

,.Analiza făcută dc recenta Ple
nară a Comitetului Central, precum 
,i dezbaterea in întreprinderi a sar
cinilor de producție — a arătat to- 
.varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în 

expunerea consacrată celei de-a XV-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Romîne — au confirmat 
că planul de stat pe 1963 corespun

de 
na-

de pe deplin posibilităților reale 
care dispune economia noastră 
ționaiă".

Cu cîteva săptămîni în urmă, 
întreprinderile raionului a avut 
prelucrarea cifrelor de plan pe 1963. 
Mobilizate de organizațiile de 
partid, colectivele de muncă au fă- 

. cut din dezbaterile ce au avut loc 
o temeinică analiză a felului cum 
s-a desfășurat munca pe 1962 și au 
propus măsuri pentru îmbunătățirea 
activității de viitor. Demn de remarcat 
este faptul că cu prilejul discutării 
cifrelor de plan s-au luat angaja
mente entuziaste de către fiecare co
lectiv de muncă. La U.M.C. Zlatna, 
colectivul de muncă s-a angajat să 
dea peste plan în acest an impor
tante cantități de produse, iar 
la Iprodcoop harnicii muncitori s-au 
angajat să depășească sarcinile de 
plan pe 1963 cu 10 la sută, să spo
rească productivitatea muncii cu 
12,9 la sută și să realizeze o econo
mie de 44.000 lei. Deși sporite cu 
16,7 la sută fată de 1962, sarcinile 
de plan pe 1963 la 1.1. L. „Horia"

în 
loc

Vineri, 28 decembrie 1962, de dimineață a avut loc în sala Casei 
raionale de cultură sesiunea festivă a Sfatului popular raional consa- 
erată celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Ro
mine. i

Pe lingă deputății sfatului popular raional au mai participat acti
viști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă, mun
citori, colectiviști și intelectuali dinraion.

In cadrul sesiunii, a vorbit despre importanța celei de-a 15-a aniver
sari a proclamării Republicii Populare Rcmîne tovarășul Mureșan Gri- 
gore, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular raional, 
care a scos în evidență minunatele realizări dobindite în anii regimu
lui democrat-popular de poporul nostru sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn.

Cu acest prilej, a fost prezentat un frumos program artistic, Ia care 
- * ?u . concursul corul Casei raionale de cultură, brigada artistică de 
agitație din comuna Teiuș, echipa de dansuri a gospodăriei colective 
dm Stremț și altele.

de calificare,

de 
de

vor fi depășite cu 1 la sută, iar 
productivitatea muncii va crește cu 
0,5 la sută față de cea planificată. 
Aceste angajamente însuflețite au 
fost însoțite de numeroase propu
neri, fapt ce dovedește dorința sin
ceră a colectivelor de muncă pentru 
bunul mers al producției. La U.M.C. 
Zlatna au fost făcute 199 propuneri, 
din care 149 au fost acceptate, iar 
la LI. L. „Horia“ — 38, dintre care 
unele de o mare wnportanță, cum 
este construcția unei noi linii tehno
logice la fabrica de cărămidă, des
chiderea de cursuri 
etc.

Pentru realizarea in întregime a 
indicilor de plan pe 1963 se impune 
luarea unor măsuri hotărite din pri
mele zile ale anului, spre a se asi
gura producției un ritm susținut, 
fără stagnări sau oscilații de la o 
zi la alta. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit în anul acesta sarcinile 
plan sînt cu mult sporite față 
anul trecut.

O deosebită atenție va trebui 
cordată, încă de acum, de Ia înce
put, organizării și desfășurării în
trecerii socialiste. Organizațiile de 
Dartid trebuie să acorde acestei pro
bleme toată atenția, 
mitetele de sindicat 
temeinic întrecerea, 
unele manifestări 
Angajamentele ce 
btiie să fie mobilizatoare, să reflecte 
posibilitățile reale de la locul 
muncă, lichidînd unele practici înve
chite manifestate anul trecut în ce 
privește luarea de angajamente sub 
posibilități. Trebuie asigurată o ur
mărire judicioasă a desfășurării în
trecerii, organizînd o largă populari
zare prin gazetele de perete, prin 
presă, a metodelor 
fruntașilor.

Buna desfășurare

a-

sprijinind co
să

să 
de 
se

organizeze 
înlăture 

formalism, 
iau tre-

de

bune de lucru, a

Buna desfășurare a muncii nece
sită întărirea continuă a disciplinei 
socialiste, crearea unei opinii mun
citorești împotriva a tot ce știrbește 
disciplina noastră socialistă a mun
cii. In (majoritatea întreprinderilor 
noastre disciplina muncii a devenit 
o lege de necălcat pentru fiecare 
muncitor, tehnician sau inginer. Mai 
sînt. totuși, unele întreprinderi unde 
se fac multe absențe nemotivate, în
voiri, etc., care, adunate la un loc, 
prezintă zeci și sute de zile nelucra
te, zeci și sute de procente în mi-

(Continuare în pag. 4-a)

Pe calea dezvoltării viitoare
Zilele trecute, consiliul de condu

cere al G.A.C. Șard, îndrumat în
deaproape de biroul organizației dc 
partid din gospodărie, a trecut la 
discutarea cifrelor de plan pe anul 
1963. Planul anual de producție pen
tru anul 1963 cuprinde programul 
desfășurat al măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice menit să asigure înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
producție printr-o mai bună organi
zare a muncii colectiviștilor și o ra-

SESIUNEA FESTIVĂ Ă SFATULUI POPULAR RAIONAL

PENTRU STABILIREA DATE! 
ALEGERII DEPUTATILOR IN 
SFATURILE POPULARE ALE 

ORAȘELOR RAIONALE ȘI ALE 
COMUNELOR

In baza art. 52 din Constituția Re
publicii Populare Romîne și a arț. 
69 din Decretul nr. 391/1955 cu pri
vire la alegerea deputaților în sfatu
rile populare,

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne decretează:

Art. UNIC. — Alegerile de depil
ate 

comunelor 
3 martie

Art. UNIC.
tați pentru sfaturile populare 
orașelor raionale și ale 
vor avea loc la data de 
1963.

Constituirea sfaturilor 
noi alese se va face după 
martie 1963.

Președintele Consiliului de Stat 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

populare 
data de 5

m Editura politică au apărut
GH. GHFORGHIU-DEJ

ARTICOLE Șl CUVÎNTĂR! 1961-1982

*

A XV-a aniversare 
a Republicii Populare Romîne

Expunere făcută la ședința solemnă 
a Marii Adunări Naționale 

— 29 decembrie 1962 —
Broșura a apărut într-un tiraj de masă

( 
)

este o
poli-

La S.M.T. Alba, calitatea executării reparațiilor e pe prim plan.

ționaiă folosire a mi jloacelor de pro
ducție proprii și ale statului puse la 
îndemînă prin S.M.T.

Pentru a asigura o continuă întă
rire a gospodăriei, pentru creșterea 
veniturilor colectiviștilor consiliul 
de conducere al gospodăriei și-a în
dreptat toată atenția în primul rînd 
spre mărirea suprafeței arabile pen
tru anul 1963 prin desțelenirea te
renurilor slab productive. Astfel s-a 
desțelenit pînă în prezent o supra
față de 10 ha fînaț, teren slab pro
ductiv.

Gospodăria colectivă din Sard are 
în perspectivă dezvoltarea în mod 
intensiv a sectorului zootehnic. Ț'- 
nînd cont de acest lucru, consiliul 
de conducere s-a orientat spre dez
voltarea culturii porumbului și creș
terea unui nuimăr tot mai mare de 
animate. Astfel, încă din toamnă s-au‘ 
luat măsuri pentru amplasarea ju
dicioasă a culturilor în anul 1963. 
Pe lingă faptul că față de anul tre
cut a fost mărită cu încă 50 ha cul
tura porumbului pentru boabe, a 
fost mărită și suprafața de porumb 
pentru producerea cantității de 5.000 
kg boabe la hectar în teren neirigat. 
De la -1 ha cît s-a cultivat anul tre
cut, gospodăria și-a mărit suprafața 
pentru porumb 5.000 la 25 hectare.

O mare atenție s-a acordat la în-

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Populare 

Romine,
Intîmpinăm într-o atmosferă săr

bătorească, cu voie bună și încre
dere în viitor, anul 1963, an nou de 
muncă creatoare pentru înflorirea 
patriei, pentru prosperitatea tuturor 
făuritorilor de bunuri materiale și 
spirituale — oamenii muncii, care 
îmbogățesc și înfrumusețează an de 
an Republica noastră.

A 15-a aniversare a proclamării 
Republicii Populare Romîne a pri
lejuit un însuflețitor bilanț al reali
zărilor obținute de poporul romîn. In 
aceste realizări este întruchipată 
munca fiecăruia dintre noi, munci
tori, țărani, intelectuali, activiști de 
partid și de stat. Pe întreg întinsul 
țării, în uzine, pe șantiere, în gos
podării colective și de stat, în insti
tuții de știință, învățămint și cul
tură domnește o atmosferă de mun
că plină de avînt, fiecare își adttce 
contribuția la opera comună de fău
rire a vieții noi, socialiste.

Anul de care ne despărțim a dat 
rod bogat în înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de partidul nostru 
în domeniul sporirii producției in
dustriale, al dezvoltării și întăririi a- 
griculturii socialiste, în transporturi 
și construcții, în ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și cultu
ral al poporului. Prevederile planu
lui de stat pe 1962 au fost îndepli
nite și depășite, creîndu-se astfel o 
bază trainică pentru noi victorii ale 
construcției socialiste în anul care 
vine.

Imaginea țării noastre 
mărturie strălucită a justeței 

tocmirea planului de producție dez
voltării creșterii animalelor și spo
ririi producției acestora. Față de 165 
capete bovine existente la 31 decem
brie 1962, consiliul și-a propus pen
tru anul 1963 mărirea efectivului de 
bovine la 230 capete,, la porcine de 
la 60 la 140 capete, ovine de la1200 
la 600 capete.

Pentru asigurarea bazei furajere 
necesare efectivelor de animate pla
nificate, consiliul de conducere și-a 
propus îngrășarea pășunilor prin 
aplicarea îngrășămintelor chimice, 
executarea lucrărilor de înfrefnere 
Ia timp ca grăpatu! lor în primăvară 
timpuriu, etc.

Dc asemenea s-au luat de pe acum 
măsuri pentru a se asigura în anul 
1963 cel puțin 10 tone de siloz pe 
cap.de vacă furajată.

Pentru a contribui la aproviziona
rea oamenilor muncii cu legume și 
zarzavaturi în tot timpull anului, con
siliul și-a îndreptat atenția spre mă
rirea suprafeței cu legume. In anul 
1963 legumele vor fi cultivate 
G.A.C. Șard pe suprafața de 25 
față dc 15 ha în anul trecut.

Printr-o muncă perseverentă, 
zi ou zi, consiliul de conducere 
gospodăriei colective din Sard 
reuș: să descopere și să pună 
valoare toate sursele de sporire 

în 
ha

de 
al 
va 
în 

. a 
producției agricole din gospodărie. 

Ing. BICA \ iRGIL
G. A. C. Sard

ticii partidului, călăuză încercată șî 
clarvăzătoare a poporului.

Anul care s-a scurs a fost încă un 
an de luptă pentru apărarea păcii — 
bunul cel mai scump tuturor oame
nilor de pe pămînt, un an al întări
rii forțelor socialismului, păcii și 
progresului, a forțelor care luptă 
pentru coexistența pașnică între toa
te statele, pentru libertatea și inde
pendența popoarelor. întregul mers 
al istoriei ne arată că, in ciuda tu
turor piedicilor, aceste forțe cresc 
mereu, că lor le aparține viitorul.

lntimpinind Anul Nou in «ni jlocu! 
familiilor, prietenilor și tovarășilor 
de muncă, ne exprimăm cu toții do
rința caldă ca în anul care vine pa
cea intre popoare să fie consolidată, 
omenirea să-și poată consacra toate 
forțele muncii pașnice, 
pentru făurirea unei vieți 
și bunăstare.

Dragi tovarăși,

Cu prilejul Anului Nou,
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliul de Stat și guver
nul Republicii Populare Romîne a- 
dresează întregului nostru popor 
calde felicitări. Urăm muncitorilor 
și muncitoarelor din industria noas
tră 
tru 
să 
ȘÎ 

creatoare, 
de belșug

Comitetul

socialistă să lucreze cu spor pen- 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
dea țării produse tot «nai multe 
mai bune; țărănimii colectiviste,

lucrătorilor din gospodăriile de stat 
și stațiunile de mașini și tractoare — 
să asigure prin munca tor harnică 
o recoltă îmbelșugată; tinerilor și 
tinerelor din uzine și de pe ogoare 
— să-și consacre tot entuziasmul și 
elanul lor pentru a aduce din plin 
contribuția la avintul economiei so
cialiste, tineretului studios — să 
muncească cu sîrguință pentru a-și 
însuși tezaurul de cunoștințe pe care 
i le pune la indemină școala pentru 
a fi cit mai de folos patriei.

Vă dorim tuturor succese în mun
ca voastră plină de abnegație, să
nătate și fericire dumneavoastră și 
celor ce vă sînt dragi !

Să ridicăm paharul pentru po
porul nostru muncitor, pentru pa
tria noastră dragă, pentru viitorul ei 
luminos, pentru pace, prietenie și 
colaborare între toate popoarele!

Vă urăm La mulți ani, iubiți to
varăși și prieteni!

------------ ♦♦-------------

Pentru campania de 
primăvară

Odată cu încheierea lucrărilor din 
campania agricolă de toamnă, la 
S.M.T. au început pregătirile în ve
derea lucrărilor agricole din primă
vara anului 1963.

in acest scop a început revizuirea 
și repararea tractoarelor și a celor
lalte mașini și unelte agricole. Or
ganizați pe posturi specializate șl 
echipe de lucru, mecanizatorii au 
•reușit să execute pînă în prezent re
parații și revizuiri la peste 59 |a 
sută la tractoare agricole, 50 la 
sută la tractoare rutiere, 30 la sută 
la pluguri, 35 la sută la cultivatoare 
și altele.

In executarea lucrărilor de bună 
calitate s-au evidențiat echipele con
duse de tov. Moldovan Cornel, Se- 
chercș loan, 
tean Teodor și

Țăranu loan, Mun- 
Gligor Constantin.

Noi sate electrificate
curentului electricBinefacerile 

sînt cunoscute pe zi ce trece de tot 
mai urniți locuitori ai satelor din 
raion. Aceasta ca o preocupare per
manentă a statului nostru pentru 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai și de cultură a! poporului mun
citor.

Astfel, în cinstea celei de-a 15-a 
aniversări a Republicii Populare Ro
mîne, și în satele Berghin, Stremț, 
Oiejdea, Cetea și Benic s-a aprins 
becul electric. Faptul acesta este 
un rezultat al muncii însuflețite a 
muncitorilor de la I.G.O. Alba Iuilia, 
care au executat lucrările de electri
ficare, lucrări la care au participat 
prin muncă patriotică marea majo
ritate a cetățenilor.

cap.de


Un jet de apă de dimensiu
nea unui creion, debitat la o 
presiune de 30.000 atmosfere 
cu ajutorul unui „aruncător 
de apă cu impulsuri", poate 
găuri o placă de metal. Un 
asemenea tun hidraulic a fost 
realizat de colaboratorii filia
lei din Siberia a Academiei 
de Științe a U.R.S.S.

Aruncătoarele de apă, la 
baza cărora a fost pusă ideea

Colaboratorii Institutului 
textil din Leningrad au reali
zat pe cale sintetică o țesă
tură, care, aruncată în foc, 
nu numai că nu se aprinde, 
ci, dimpotrivă, îl stinge.

Materia primă inițială din 
care se obțin fibrele extinc
toare este spirtul de polivi- 
nil, tratat cu compuși ai fos

Noutăți tehnico - științifice DIN LUMEA COPIILOR

5
CURIOZITĂȚI
Pietrele prețioase sint cîntărite 

în carate. Cuvintul vine din gre
cescul Iteration, care însemna sîm- 
bure de roșcovă. Și chiar cu sîm- 
bttri de roșcovă se cîntăreau nes
timatele în antichitate. Greutatea 
s-a schimbat, denumirea a rămas.

★
Pulberea cosmică provenită din 

arderea meteoriților în spațiul 
cosmic se depune pe Pămînt spo- 
rindu-i greutatea cu 6.000 de tone 
pe zi, adică cu 2.000.000 de tone 
pe an. Această creștere nu repre
zintă în medie decît 4 kgr pe ki
lometru pătrat, adică 40 de grame < 
la hectar. )

★
Arborele Niauli este de origine 

din Noua Caledonie. El are o în
sușire cu adevărat extraordinară: 
rezistă incendiilor provocate de 
băștinași care pregătesc în acest 
fel părnîntul pentru .? fi semănat. 
Din frunzele de Niauli se 
gomenolul atît de utilizat 
rnacopee.

extrage 
în far-

păinîn-

<<

★
In prezent, astronavele

tene ar putea ajunge pe Marte sau J, 
Venus — cele mai apropiate pla- ; 
nete de Pămînt — în mai puțin de < 
un an. O călătorie de la Pămînt < 
la Jupiter și înapoi ar necesita ) 
vre-o 12 ani. Iar un zbor pînă la / 
Pluton ar dura aproape un secol. ( 
Calculul ține seama de condițiile > 
actuale. Mîine s-ar putea să fie ) 

> anacronic... J

Kobdo — steaua Alfaiului Mongoliei
Se spune că prin 1762 apele rîului 

Buiiim-gol au ieșit dintre maluri si 
au inundat mica așezare, alcătuită 
xlin bordeie de .lut, care exista aici 
de vreo 30 de ani. După revărsări 
a -rămas doar lutul. Aceasta s-a în- 
tîmplat la începutul toamnei.

După această catastrofă, care a 
avut loc cu două veacuri în urmă, 
locuitorii așezării s-au mutat pe_ ma
lul •rîului Bufant, cărînd în spinare 
întregul lor avut. Legenda glăsu- 
iește că în timpul revărsării rîului 
Buljim-gol unui din bogătașii local
nici, îricercînd să-și salveze lada 
(în limba mongolă — Kobdo) cu ar
gint, s-a înecat. De atunci Builjini- 
gol a început să fie numit rîul Kob
do.

Așa spune legenda. Fapt este că 
atunci pe malul rîului Bufant au 
fost puse bazele orașului Kobdo. A- 
poi, timp de multe decenii, el a fost 
distrus și din nou refăcut, a cunos
cut de-a lungul veacurilor multe in
vazii pustiitoare. In prezent, din 
vechiul oraș s-a mai păstrat fortă
reața „Sanghin Herem". Deși a 
fost destinată stăpînitorilor manciu- 
rieni, ea a fost construită cu mîinile 
a-rați-lor -mongoli. Multă vreme for
tăreața era considerată ca inexpug
nabilă. Acest mit a fost însă spulbe
rat de armatele gloriosului coman
dant de oști mongol Marsair jav, care 
împreună cu araiții din partea locu
lui au cucerit fortăreața și au dis
trus unul din -principalele bastioane 
ale înrobitorilor manciurieni.

Orașul Kobdo, care de c-urînd a

Apa găurește metalul.

O clădire mutată în 4 ore la Varșovia
In capitala R. P. Polone a fost 

mutată cu 21 dc metri, în numai pa
tru ore, o clădire de importanță is
torică, avînd o greutate de 6.500

Un jubileu, original
Șoferul A. Fedorenko din Nijni 

Taghil a sărbătorit anul trecut un 
jubileu original. In decursul a 30 de. 
ani de muncă el a parcurs cu auto

O sută douăzeci de nepoți, strănepoți și străstrănepoți
La sărbătorirea zilei de naștere a 

lui Hoșiat Ahunova, din satul tadjic 
Naugulem care a împlinit 100 de 

în-plinit 200 -de -ani de existență, a 
înflorit și întinerit în anii puterii 
populare. In prezent, el este cen
trul -aimacului Kobdo, unde trăiesc 
în strînsă prietenie reprezentanți ai 
celor mai diferite naționalități: hal- 
hasti, zaheini, ka-zahi, tor-g-uți, _min- 
gați, -urianhaiți, diurbeți, chinezi, uz
beci și alții.

Străzi drepte, scăldate în verdea
ță, întreprinderi industriale și insti
tuții culturale — așa arată astăzi 
orașul Kobdo. Cu toată vechimea sa, 
Kobdo este tînă-r prin aspectul său; 
prin energia clocotitoare a locuito
rilor săi. Kobdo este cu adevărat o 
stea a reînnoitului Altai.

Locuitorii orașuluii muncesc ou a- 
vînt la amenajarea și înfrumuseța
rea Kobdo-u-l-ui. Numai -în -ultimii doi 
ani ei au plantat peste 12.000 pomi, 
a-u amenajat -peluze cu gazon pe a- 
proape 6.500 m.p. de teren, au ni
velat străzi și piețe. Lucrările de 
construcții continuă să se desfășoa
re pe scară largă. In anii 1960-1961, 
la Kobdo au fost construite clădirile 
școlii de șapte ani, grădiniței de 
copii și școlii medii tehnice agricole, 
care are și că-mi-n. S-au construit, de 
asemenea, hotele, un mare număr 
de case de locuit, un combinat de 
produse alimentare, -un spital pentru 
copii.

A fost elaborat un plan pe 25 de 
ani de reconstrucție și sistematizare 
a orașului Kobdo. Du.pă îndeplini
rea.- lui. Kobdo se va transforma în 
unul din cele mai frumoase orașe 
ale R. P. Mongole.

„jetului cu impulsuri", vor fi 
folosite în industria minieră, 
metalurgică și în alte ramuri 
ale industriei.

Unul din prototipurile tu
nului hidraulic a fost experi
mentat recent la mina de do- 
lomit din bazinul carbonifer 
al Donețtilui. Numai cu cîteva 
„împușcături", el a spart un 
bloc de rocă dură cîntărind 
cîteva tone.

. Iar țesătura stinge focul
forului. Sub acțiunea focului, 
țesătura din aceste fibre se 
încălzește și emană substanțe 
care sting flăcările.

Noua țesătură neinflama
bilă este destinată confecțio
nării de perdele, portiere, ta
pițeriei de mobilă. Proprietă
țile ei se mențin și după spă
lare.

tone și un volum de . 10.500 metri 
cubi.

Această operație a fost. necesară 
pentru lărgirea unei străzi.

mobilul 3.000.000 km, ceea ce este 
echivalent cu ocolul ipămîntului, pe 
'la ecuator, de 75 de ori.

ani au participat 120 de nepoți, stră
nepoți și străstrănepoți ai sărbători
tei.

In clișeu :
Clădirea Teatrului de 
Stat din Galați.

|
...cel mai bătrîn copac din lume 
este vestitul chiparos de pe Mon- 
tețuma, în Mexico? Circumferința 
trunchiului său are 44 metri, iar 
înălțimea sa este de 55 metri. Deși 
este în vîrstă de 6.000 de ani, co
pacul este -încă foarte! proaspăt.

...în decurs de șase ani, la Por
to Rico nu au fost decît 17 zile 
noroase?

( ...dacă opt persoane ar merge 
? una în spatele celeilalte, schim- 
) bind zilnic ordinea, ele ar reveni 
i la ordinea inițială după 110 ani?
! ...pe nici un ocean al planetei
) noastre nu există un punct situat 
s la o depărtare mai mare de 3.000 
i km de țărmul cel tmai apropiat?
? ...într-o suburbie a Budapestei 
S se află cea mai mare „seră" de 
< ciuperci din Europa? Subsolul în 
? care sînt cultivate ciupercile ocu- 
ț pă 130.000 metri pătrați.
i ...Munții Himalaia cresc? Nu, 
? nit e o glumă. Incepînd din anul 
< 1955, cînd acolo a avut loc un pu- 
! ternic cutremur, și pînă în 1961, 
) înălțimea vîrfurilor a crescut cu 
? 30 m.

Compozitor la
Cînd Tania Fedkina din Moscova 

avea numai 4 ani era deja autoarea 
unor compoziții muzicale. Acuftn Ta
nia are 6 ani. Ea este autoarea unor 
valsuri, menuete, marșuri și a al
tor lucrări — îtr total 15 compoziții. 
Tînăra compozitoare are în special 
înclinație pentru cîntece. Vara 
trecută în cadrul programului de te
leviziune consacrat cosmon-auților 
Nikolaev și Popovici, Tania Fedki
na a interpretat pentru ei cintecul 
„Noi cosmonauții" — o compoziție 
proprie.

Interesul pentru muzică a apărut 
la Tania încă pe cînd avea numai 
doi ani. Ajungînd cu greu pînă la 
claviatură, ea a reușit să interpre
teze la pian toate melodiile pe care 
le auzea în jurul ei. De pe atunci la 
acest copil a apărut un auz muzical 

Campioană la 11 ani
La campionatul feminin de șah 

al R.S.S.A. Daghestan, titlul de 
campioană republicană pe anul 1962 
a fost cucerit de Ania Godlevskaia, 
în vîrstă de 11 ani.

Fetița vioaie și pornită pe 
frămîntîndu-se nerăbdătoare 
scaun în așteptarea mișcării 1 
toare a adversarei, a întrecut 1 
histe încercate. Fără a suferi 
singură dată -amărăciunea înfrînge- 
rii, ea .șira depășit cea mai apropia
tă adversară cu un punct și jumă
tate.

Ania Godlevskaia este elevă în 
clasa a patra a școlii nr. 5 din ora
șul Mahacikala. Ea a învățat să 
joace șah în urmă cu trei ani, acti- 
vînd în cercul Casei Pionierilor, și 
la campionatul republican din anul 
trecut ea s-a clasat pe locul patru. 
Antrenorul tinerei șahiste a subliniat 
că Ania își însușește cu o repeziciu
ne uluitoare subtilitățile acestui stră
vechi joc.

a

este 
din 
alte

„ăutostopur
In ultimii a-ni, în Uniunea Sovie

tică s-a dezvoltat -larg noul gen de 
turism denumit „autostop". El 
practicat de cluburile turistice 
Leningrad, Insula Saha-lin și 
locuri.

Noutatea „autostopului" constă în 
aceea că turiștii primesc carnete c-u 
taloane, care le dă -dre-ptull să călă
torească pe orice -itinerar cu autove
hicule dacă găsesc un loc liber. In 
funcție de distanța parcurgă de tu
rist, șoferul mașinii rupe un anumit 
număr de taloane pe care le prezintă 
cluburilor -respective spre 
In felul acesta călătoria le

achitare, 
revine

Brazi cu mai
experi-La Petrozavodsk, pe lotul 

mental al Institutului de silvicultu
ră al Kareliei, au fost semănați brazi 
care dau mai multe tulpini. Din 
semințe au răsărit mlădițc bune.

In Karelia au fost -descoperiți vreo 
50 de brazi cu -mai multe tulpini, în 
vîrstă de 15-100 ani. In pădurea 
Oloneț un asemenea brad a dat 25 
de tulpini ale căror diametre va-

Căprioare au venif în vizită . ..
In colhozul lituanian „Nem-unas" 

s-a întîmplat de c-urîn-d ceva intere
sant. Colhoznica Ona Gaișene a gă
sit -la marginea pădurii o mică că
prioară sălbatică trem-urînd de frig. 
Ea a crescut-o și a domesticit-o. Că
prioara umbla prin colhoz și -primea 
hrana din «mî-inile oamenilor. O dată 
căprioara s-a ascuns în pădure Și

Arborele de pline din pădurile Indochinei
Și

î.n 
fie
ne 
tui

In pădurile Indochinei, precum 
unele insule din Oceanele Paci- 
și Indian, crește arborele de pîi- 
— Artocarpus. Din fructul aces- 
copac se coc pîinișoare de cu- 

virsta de 6 ani
desăvîrșit: de pildă, ea fredona voi 
cal complicatul Concert pentru vioa-; 
ră al lui Vivaldi.

La vîrsta de 4 ani și 8 luni Ta
nia Fedkina a trecut strălucit exa
menul de admitere la școala centra 
1ă de muzică. Ea a cîntat la pia‘ 
mult mai bine decît alți copii ma. 
mari. Tania este acum eleva cunos 
cutului pedagog Anna Artobolev; 
skaia — aceeași care a descoperi1 
talentul excepțional al copilului A 
lexei Nasedkin, pe atunci în vîrst: 
de 5 ani, iar în prezent este tțf 
cunoscut pianist, laureat al celui 
de-al doilea concurs internațional 
„Ceaikovski".

Cunoscutul pianist și pedagog so
vietic profesorul Heinrich Neuhaus 
a declarat că Tania Fedkina 
înzestrată cu un talent rar.

urmă-
11 să
niei o

Nodul hidraulic de la Lienkian 
(sud-estul Chinei) asigură iriga
rea a 1.400 ha de teren agricol 
Barajul din fotografie are 
lungime de 98 m și o înălțime 
de 16 m. ' '-<9^'

turiștilor extrem de ieftin — numai 
o copeică pentru 10 km.

Cluburile turistice din Leningrad 
au organizat un concurs original: 
cine dintre șoferii autoturismelor, au-, 
tocamioa-neidr, taxiurilor transportă 
cel mai mare număr de turiști.

Rezultatele încheiate la sfîrșitul 
lunii noiembrie au arătat că turiștii 
din Leningrad au primit 17.000 de 
carnete „autostop" și că au parcurs 
prin țară 7.000.000 km. Șoferii ma
șinilor a-u trimis la concurs peste o 
mie de plicuri cu taloane. O sută de 
șoferi au fost premiați cu daruri o- 
ferite de cluburile turistice, toți șo
ferii au primit insigne.

1 a

multe tulpini
riază între 2-20 cm. Copacul are 
vîrsta de 140 de ani.

In prezent ar fi greu de explicat 
cum a apărut î-n decursul istoriei 
pinul cu mai multe tulpini. Este clar 
însă că e vorba de o esență cu to
tul originală, care urmează să fie 
studiată de oamenii -de știință ai 
institutului.

a dispărut -pentru multă vreme. Dar 
zilele acestea ea s-a întors la- casa 
colhoznicei Gaișene, a început să se 
frece -de ușă, i-ar cînd i s-a deschis 
a reieșit că a adus cu ea din pădure 
alte cîteva căprioare mai mari. A- 
cestea au devenit acum „oaspeții" 
zilnici ai colhoznicilor.

loare gălbuie, care prin gust amin
tesc -de pîinea de. grîu.

Arborele de pîine rodește timp de 
60-70 de ani, din -noiembrie pînă în 
iulie. Un copac în vîrstă de 15-20 de 
ani pdate hrăni 2-3 oameni pe an.



VIAȚA DE PARTID Invătămintul agrozootehnic la un nivel cit mai înaltPropaganda de partid - vie și combativă!
cest lucru trebuie șă stea în atenția 
birourilor organizațiilor de bază res
pective luînd măsuri corespunză
toare pentru îmbunătățirea frecven
ței.

Principala latură a vieții este ac
tivitatea de producție. învățămîntul 
de partid constituie un (mijloc im
portant de răspîndire a cunoștințelor 
economice și de mobilizare a mase
lor la sporirea continuă a bunurilor 
materiale.

Propagandistul trebuie să se pre
gătească temeinic atît pentru expu
nerea planului cuvîntului introduc
tiv cît și pentru planul de discuții, 
astfel ca problemele teoretice să fie 
legate organic cu cele, mai actuale 
probleme ale politicii economice a 
partidului, cu sarcinile1 ce revin or
ganelor de partid și de stat. Pro
pagandiștii Bimbea Viorel de la A- 
telierul L. Regional Alba lulia, Tri- 
fan Nicolae de la Depoul C.F.R. Te- 
îuș, Bendea Gh. de la U.M.C. Zlatna 
și alții, sprijiniți de organizațiile de 
bază, cunosc cele mai diferite acti
vități desfășurate la locurile lor de 
muncă, sînt la curent cu mersul în
trecerii socialiste, rezultatele înde
plinirii și depășirii sarcinilor de 
plan, -probleme care apoi le dezbat 
in ședințele de cerc, dîndu-se exem
ple concrete de oameni și aportul 
lor la îndeplinirea sarcinilor econo
mice.

Pentru ca învățămîntul de> partid 
să fie strîns legat de viață, propa
gandiștii trebuie să fie la curent cu 
tot ceea ce este nou în activitatea 
economică, politică și socială pe 
plan intern și internațional, să cu
noască aprecierile date de partid di
feritelor evenimente si fenomene so
ciale, precum și problemele asupra 
cărora conducerea partidului pune 
accentul într-un moment sau altul. 
Astfel, propagandistul Porcaru loan, 
care conduce cercul de studiere a 
Statutului P.M.R. la Sibișeni, ca să 
fie cît mai interesante pentru cursan- 
ți expunerile pe care le face pe baza 
programei de învățătmînt, vorbește 
cursantilor și despre probleme ale 
politicii externe ale statului nostru, cît 
și despre evenimentele internaționale 
actuale, folosind ca material și pla
niglobul sau globul pămîntesc.

In munca de prooagandă folosirea 
materialului intuitiv ajută 
cursanții la înțelegerea mai 
fundată a problemelor și de 
propagandistul trebuie să se 
cupe de a folosi materiale 
demonstrații, căci ele 
cunoștințele cursantilor, 
să înțeleagă mai ușor cele studiate.

Chezășia bunei desfășurări a în
vățămîntului de partid în raionul 
nostru constă în îndrumarea lui per
manentă de către organizațiile de 
partid. Birourile organizațiilor de 
bază să conducă și să analizeze 
sistematic cum se pregătesc propa
gandiștii și cursanții, cum ajută ipro- 

ION CACOVEANU 
directorul cabinetului de partid 
al Ccfmitetului raional al P.M.R.

(Continuare în pag. 4-aI
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Studierea teoriei marxist-leniniste, 
a bazelor științifice ale politicii 
partidului, urmărește înarmarea cu 
cunoștințe ideologice și politice a 
•oamenilor muncii, pentru a-i mobi
liza să participe activ la înfăptuirea 
politicii partidului, să acționeze cu 
pricepere -pentru realizarea obiecti
velor desăvârșiri; construirii, socia
lismului în patria noastră. Rolul și 
însemnătatea activității ideologice 
sporește și mai mult în această pe
rioadă.

Unui din mijloacele cele itnai efi
ciente ale activității politico-ideolo- 
gice il reprezintă învățămîntul de 
partid, care contribuie la formarea 
și dezvoltarea, noii morale, a conș
tiinței socialiste a maselor, la edu
carea atitudinii socialiste față de 
muncă și față de proprietatea ob
ștească, a patriotismului și interna
ționalismului socialist.

Comitetul raional de . partid mani
festă o preocupare permanentă pri
vind desfășurarea învățămîntului de 
partid.

La cabinetul de partid se organi
zează bilunar pregătirea propagan
diștilor cu program de oraș, iar lu
nar, cîte două zile, pregătirea pro
pagandiștilor cu progratm de șat. 
Organizațiile de partid, în majorita
tea lor, manifestă tot mai mult in
teres în ceea ce privește conducerea 
și îndrumarea propagandei 
partid în cercuri și cursuri, ceea ce 
face ca ea să contribuie din plin la 
realizarea sarcinilor economice.

Majoritatea propagandiștilor în- 
țeleginu-și rolul pe care-1 au, ridică 
conținutul de idei al propagandei de 
partid, realizează o legătură strînsă 
a învățămîntului de partid cu pro
blemele practice ale construcției so
cialiste. ale vieții sociale contempo
rane. Ei se pregătesc temeinic pen
tru expunerea cuvîntului introductiv 
cît și a planului de discuții, impri- 
mînd o dezbatere vie și combativă a 
problemelor în ședințele de cerc sau 
curs. Astfel de exemple le constituie 
propagandiștii Mihoc Pavel de la 
C.F.R. Vinț’ul de Jos, Cutcan Ale
xandru de la Atelierul central de 
reparații Alba lulia, Bttțiu Ioan și 
A 5nășan Nicolae de la Depoul C.F.R. 
Teîuș, Popa Traian și Facaș Lucia 
de la Uzina metalo-chimică Zlatna 
și alții. Prin felul cum ei se preocu
pă și reușesc să facă interesante dis
cuțiile au reușit ca participarea la 
cercuri și cursuri a cursantilor să 
fie între 90 și 100 la sută. Aici, 
birourile organizațiilor de bază ma
nifestă preocupare pentru a asigura 
mobilizarea tuturor cursantilor la 
ședințele cercului sau cursului.

Sînt însă unele cercuri și cursuri 
neglijate de către birourile organiza
țiilor de bază, unde frecvența este 
sub așteptări, așa cum este la moara 
„N. Bălcescu", la cercurile conduse 
de propagandiștii Floca Ghaorghe și 
Rațiu Aurel, undd'participarea este 
sub 50 la sută, sau la cercul condus 
de propagandistul Marcu Ștefan, de 
Ta Secția drumuri și poduri, unde 
participarea este sub 70 la sută. A-

0 situatis...
Faptul s-a petrecut intr-una din 

ultimele zile din luna decembrie a 
anullu: 1962. Am poposit la Galtiu 
și, fiind zi de sărbătoare, m-am în
dreptat spre căminul cultural. Culm 
însă nici înainte și nici în urmă nu 
mi-a fost dat să văd pe nimeni mer- 
■gînd în aceeași direcție, începură a 
mă năpădi tot felul de întrebări. Ce 
să fie? De ce-i atîta liniște în sat?

Cu asemenea gînduri, iată-mă a- 
juns. M-am oprit la cîțiva metri de 
clădirea căminului,. și, ca niciodată, 
nu mi s-a mai părut frumoasă. De 
■ce? Avea ușile închise, flori de ghea
ță la ferestre, iar pe zăpada din jur 
nici urmă de pași.

După toate semnele — mi-am zis 
— pe la cămin n-a mai dat nimeni 
de multă vreme. Și nu m-am înșelat. 
Am desprins acest lucru din cuvîn- 
tul șovăelnic al tovarășei Gîlea Vic
toria, directoarea căminului, l-am 
desprins apoi și din cele înscrise, 
negru pe alb, în registrul de eviden
ță a activității culturale. Mi-am no
tat: o seară de întrebări și răspun
suri în octombrie, o seară culturală 
și _ alte cîteva manifestări în noiem
brie, iar «în decembrie, mai impor
tantă sărbătoarea recoltei, încolo...!

Aceasta e situația la- căminul cul
tural din Galtiu. Și, ea nu e lipsita 
de explicații. Sînt, bunăoară, lacen- 
Hrul de comună forțe culturale pu-

mult 
apro- 
aceea 
preo- 

pentru 
îmbogățesc 

făcîndti-i

$i cîteva explicații
ternice, care invocă lipsa de local 
unde să-și desfășoare activitatea. De 
ce nu sînt dirijate spre Galtiu unde 
au la mdemînă un cămin încăpător? 
La acest lucru nu s-au gîndit oare, 
tovarășii din sfatul popular, condu
cerea școlii din Sîntimbru? Tovarășa 
Gîlea Victoria e singură. E învăță
toare la școala de 4 ani din sar, 
e directoare <le cămin cultural, bi
bliotecară și instructoare de pionieri. 
Ce sarcini au în schimb înafară de 
munca la clasă tovarășii Sasu Gheor- 
ghe, Grubschi Elena și alții de la 
Sîntimbru? Unde e ajutorul pe care 
trebuie să-l dea comuna satului ? 
Căminul cultural din Galtiu își des-, 
fășoară activitatea fără plan de 
muncă și nimeni nu s-a sesizat de 
acest lucru. Apoi, colectivul căminu
lui, în ce privește activitatea, se 
rezumă la una și aceeași persoană, 
tovarășa Gîlea Victoria. Ce poate 
face un singur om în fața multiple
lor sarcini pe care le ridică activi
tatea culturală în această perioadă? 
Acum.e timpul să se dea bătălia. 
Colectiviștii așteaptă. Locul muncii 
sporadice trebuie să-l ia preocupa
rea zilnică pentru o activitate cul
turală variată și bogată în conținut 
care să ajute la traducerea în viață a 
planului de producție al gospodă
riei pc anul 1963. Să fie prezentate 
la cămin conferințe bine pregătite.

Acordă toată atenția cursului agrozootehnic
Lucrătorii gospodăriei agricole de 

stat Alba lulia, bine organizați și 
repartizați, după specificul muncii, 
pe cele 3 cercuri — zootehnic, me
canic și viticol — acordă toată a- 
tenția însușirii, lecțiilor predate. Par
ticiparea totală a cursantilor și nu
mărul mare de lecții ținute: 12 la 
cercul zootehnic și 11 la cercurile 
mecanic și viticol, pînă la data de 
30 decembrie 1962, dovedesc preocu
parea lectorilor față de această 
importantă sarcină trasată de partid.

' Acumularea de noi cunoștințe și 
aplicarea lor în practică va. contri
bui în mod direct la sporirea pro
ducțiilor de cereale la hectar, pre
cum și a producției de carne și lap- I 
te la animate. La cercul zootehnic 
condus de tov. inginer Matei Virgil, 
de exemplu, foarte .mare interes au 
trezit lecțiile referitoare la norma
rea și salarizarea muncii, furajarea 
diferențiată în funcție de producție

-----------

Un bilanf rad™ măsuri pentru viitor
Muncind pentru traducerea în fap

te a sarcinilor încredințate, lucră
torii cooperativelor și ai Uniunii ra
ionale a cooperativelor de consum 
Alba au reușit în anul 1962 să ob
țină în sectoarele circulației mărfu
rilor și de achiziții o seamă de rea
lizări, care au satisfăcut cerințele de 
consum de mărfuri industriale a 
populației și au asigurat o aprovi
zionare abundentă cu produse a- 
gricole a centrelor muncitorești din 
cuprinsul raionului și regiunii

Astfel, planul desfacerii cu amă
nuntul pe anul 1962 a fost îndepli
nit cu trei zile înainte de termen, 
evidențiindu-se în mod deosebit lu
crătorii cooperativelor din Feneș, Te
iuș, Alba lulia și altele. La 30 de
cembrie, lucrătorii serviciului de 
valorificări și achizitorii cooperati
velor au raportat, de asemenea, în
deplinirea 100 la sută a planului va
loric pe trimestrul al IV-lea al anu
lui 1962 la achiziții. S-au realizat 
depășiri față de planul anual de 96 
la sută la roșii, 34 la sută la diverse 
legi’ime, 96 la sută la iepuri de casă, 
71 ia sută la deșeuri metalice, 21 la 
sută la produsul lînă, 63 la sută la 
furaje și altele. Realizări însemnate 
s-au obținut și în sectorul difuzării 
cărții diverse, sector în care planul 
anual a fost realizat în proporție de 
125 la sută.

In anul 1962 au fost date în folo
sință trei noi magazine universale 
sătești, la care membrii cooperatori 
au contribuit cu pește 40.000 lei 
bani și muncă patriotică, s-au în
ființat 5 noi secții de prestări servi
ciu, s-att amenajat și dotat cu mo
bilier 5 unități comerciale și înfiin
țat 3 unități de alimentație publică. 
Pentru anul 1963 cooperativele și 
Uniunea raională și-au propus prin 
planul de măsuri tehnico-organiza- 
torice să lărgească substanțial re
țeaua desfacerii cu amănuntul și de 
prestări de serviciu prin darea în 
folosință a trei .magazine universale, 

să fie organizate jurnale vorbite, 
seri de calcul și seri de întrebări și 
răspunsuri. Să fie organizate, de a- 
semenea, zile ale colectiviștilor frun
tași, în cadrul cărora, aceștia să le 
vorbească tuturor colectiviștilor des
pre experiența lor.

A scoate căminul cultural din Gal
tiu din situația în care se află și a 
face din el un cămin care să fremete 
de activitate, nu-i un lucru peste 
putință. Pentru aceasta însă • se cere 
muncă, sprijin și permanentă în
drumare. Nu-i de ajuns să înjghe
băm o formație artistică sau alta 
cu prilejul unui concurs sau a unui 
eveniment. Nu! Să fie. permanenti
zată la Galtiu brigada artistică de 
agitație. Tinerii Șandru Ion, Voica 
Silvia, .Silvășan Ana, Mîirza Ion, 
Potopea Maria-, Barbu Viorica și 
Mîrza Angela vor fi bucuroși să a- 
pară cît mai des pe scenă. Și ală
turi de ei vor-veni-cui siguranță și 
Popa Nicolae, Breaz Aurelia, Curta 
Emil , și alții, care pînă acum au stat 
deoparte. E pusă în scenă la Galtiu 
piesa de teatru „Ultima rădăcină" 
să nu se tărăgăneze la infinit cu 
pregătirea ei și alta.să-i ia locul.

Zilele, iernii să fie. folosite din plin. 
Să fie la cămin cînt și voie bună, 
căminul să devină o școa-lă de masă 
care să sădească în fiecare colecti
vist înalte calități morale, forță și 
pricepere pentru bătălia recoltelor 
bogate care va începe ini primăvară.

S. MĂRGĂRIT 

și altele. Rezultatele au și început 
să se vaidă. De -pildă, tov. Bran 
Ioan, apîicînd in -practică cele în
vățate la îngrijirea celor 12 vaci 
cu lapte pe care le are'în primire, în 
ultimul timp a obținut rezultate mai 
bune în sporirea producției de la-ptc 
pe cap de .vacă furajată, lucru ce 
i-a adus un spor de. 150 -lei la sala
riul tarifar. De asemenea; cu deo
sebit interes'sînt ascultate lecțiile 
predate de tov. Achim loan, lector 
la cercul cu mecanizatorii, la cu
noașterea noului utilaj primit, cum 
sînt: diversele mașini și utilaje a- 
gricole de mare randament și a că
ror folosire cere multă pricepere.

La fel de bine se desfășoară și 
activitatea cercului viticol condus de 
tov. Tat Maria, cu lecții bine pregă
tite și predate la timp.

în localitățile Tciuș, Intregalde și 
Oarda de Jos, irei magazine mixte 
și un magazin de legutne-fructe la 
Almașul Mare.

Se vor înființa 9 unități de pres
tări serviciu de reparat încălțăminte, 
frizerii și croitorii, 3 unități de ali
mentație publică și 2 băcănii.

CAPRA HRISTACHE 
corespondent

Cw toata
Rezultatele bune care au fost ob

ținute anul trecut de către colecti
viștii din Bucerdea Vinoasă în spo
rirea producției de cereale la hec
tar, dovedesc priceperea și dragos
tea tor față de gospodăria colectivă. 
Aplicarea regulilor agrotehnice i-au 
convins pe colectiviști că, atunci 
cînd sînt respectate, ele răsplătesc 
munca prin recolte sporite.

Dornici ca în noul an să 
ceașcă și mai bine, colectiviștii d!n 
Bucerdea Vinoasă participă cu mult 
interes la cursurile agrozootehnice 
organizate în cadrul gospodăriei. 
Ținînd seamă de faptul că gospodă
ria agricolă colectivă din Bucerdea 
Vinoasă dispune 
față cu vie, aici 
cerc viticol care 
de 65 cursa nți.

mun-

de o mare supra- 
a fost organizat un 
cuprinde uri număr 
Lecțiile fiind bine

IN CLIȘEU : Echipa de fluierași a Clubului muncitoresc din Teiuș.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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O reușită manifestare
La 30 decembrie, cu prilejul săr

bătoririi celei de-a 15 aniversări a 
proclamării Republicii Populare Ro
mine, la căminul cultural din Cistei 
a avut loc o reușită manifestare. In 
fața a 250 de colectiviști, tovarășul 
profesor Seicean Teodor a scos în 
relief marile realizări obținute de 
poporul nostru muncitor sub coli

A CU $ 1
Prin luna mai 1962, spre bucuria 

locatarilor din strada Vasile Roaiiă 
nr. 2, conducerea I.G.O. Alba lulia 
a luat măsura reparării capitale a 
imobilului de la acest număr. Și 
pentru început, executarea lucrărilor 
a decurs în bune condițiuni.

A trecut apoi un timp. Ritmul lu-

Să fie recuperată 
ramînerea în urmă

In multe unități, agricole, socia
liste din raionul nostru, unde orga
nizațiile de partid și consiliile de 
conducere se preocupă și dovedesc 
interes față de desfășurarea în 
bune condițiuni a învățămîntului a- 
grozootehnic de masă, ‘ rezultatele 
sînt bune, lecțiile sînt predate la' 
timp, cursanții participă în mod re
gulat la cursuri, își iau notițe și 
poartă discuții interesante asupra 
problemelor noi învățate.

Exemple bune se pot da în acest 
sens de la cercurile agrotehnice din 
Galda de Jos, Alba lulia, cercul 
zootehnic din Ciugud și multe altele, 
unde numărul lecțiilor predate a 
trecut de 11, pînă Ta 30 decembrie 
1962.

Mai sînt însă și linele cercuri, ce-i 
drept puține la număr, care sînt 
rămase în urmă cu predarea lecții
lor. De pildă, la cercul pomicol din 
Țelna, pînă la data arătată mai sus 
au fost predate doar 5 lecții, la 
Oarda de Jos — 6 lecții, iar ia Gal
tiu — 7 lecții la cercurile agroteh
nice. Față de această situație, orga
nizațiile de partid și consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve mai suă amintite sînt datoare să 
ia măsuri -urgente pentru a recupera 
rămînerea în urmă la predarea lec
țiilor, în așa fel ca în timpul cel 
mai scurt să ajungă cu ele la zi, 
acordînd o mare atenție ca lecțiile 
predate să fie de calitate și bine 
însușite de curșanți.

întocmite, și predate într-un mod !n- 
teresant, pe înțelesul cursanților de 
către tov. Cotea Nicolae, inginerul 
gospodăriei trezesc interesul cursan- 
țiler care participă aproape- în tota
litatea Tor la cursuri'în ■ zilele- și o- 
rele'stabilite. Pînă ac-uin au fost pre
date 10 lecții. Un deosebit interes a- 
cordă cursanții lucrărilor practice 
și în special felului cum se fac di
ferite altoiri. Cel mai mare interes 
la lecții îl manifestă cursanții Mic- 
lca Cornel, Stanciu- Aurel, Nistor Flo
rean, Miclea loan, -Bolea loan și. 
alții, care discută și își iau cele mai 
bune notițe în cursul expunerii lec
țiilor. Cursurile agrozootehnice de 
masă îi vor ajuta pe colectiviști să 
sporească și -mai mult, roadele mun
cii în anii care urmează.

ducerea partidului, în anii Republicii, 
după care unui număr de 15 elevi li 
s-a acordat cravata roșie și insigna 
de pioner.

A urinat apoi rin frumos program 
artistic compus din cintece și reci
tări despre partid și patrie și sce
neta „Albă ca zăpada".

DUMITRU LONGHIN

e anul
erului a scăzut din ce în ce. A ve
nit luna decembrie, a venit și sfîr- 
șitul anului și lucrarea tot nu s-a 
terminat. Ba mai mult. S-a luat 
tabla de pe acoperiș, dar de pus 
nu s-a mai pus peste tot. Oare poate 
fi numit acesta lucru?

ON1CHE PAVEL



I- Coulart: Brazilia va continua să lupte 
pentru menținerea păcii

Mesajul C. C. al P. C. V. S. 
adresai poporului sovietic

cu prilejul
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
Comitetul Central al P.C.U.S., 

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adresat poporului so
vietic un mesaj de Anul Nou, în care 
se subliniază că „poporul sovietic 
înaintează cu fermitate pe calea le
ninistă spre viitorul său luminos — 
comunismul".

Pupă ce relevă importantele suc
cese obținute de poporul sovietic in 
cel de-a! patrulea an al septenalului 
in toate domeniile de activitate, me
sajul subliniază că în anul care a 
trecut forțele păcii și rațiunii și-au 
demonstrat din nou puterea. „In zi
lele crizei primejdioase din regiunea 
Mării Caraibilor, ele au dat o lovi
tură forțelor nesăbuinței și ale răz- 
bo'tilui. Politica externă de pace a 
Uniunii Sovietice, sprijinită de ce
lelalte state socialiste, de toate po
poarele, hotărîrea fermă a eroicului 
popor cuban de a apăra independen
ța și libertatea țării sale, au preîn- 
tîmpinat primejdia nemijlocită a iz
bucnirii unei catastrofe termonuclea
re mondiale".

„Oamenii de pe întregul globs-att 
convins încă o dată că puternicul 
lagăr al socialismului este în stare 
să baieze calea războiului".

In mesaj se arată: „In anul care

Cu prilejul Anului Noii

Schimb mesaje Intre N.S. Hrușciov si LKenncdy
MOSCOVA. (Agerpres). —
La 2 ianuarie ziarul „Izvestia" a 

publicat textele mesajului de Anul 
nou adresat de Nikita Hrușciov și 
Leonid Brejnev lui John Kennedy, 
precum și textul mesajului de răs
puns, adresat conducătorilor sovie
tici de către președintele S.U.A.

In mesajul conducătorilor sovietici 
se spune că „anul 1962 a fost mar
torul unor evenimente a căror evo
luție fatală a putut fi preîntîmpinată 
datorită faptului că cele două părți 
au dat dovadă de o abordare lucidă

i" toții/ guyana britanică
Guyana Britanică, numită de a- 

semenea Demerara, după fluviul la 
a cărui gură se află capitala Geor
getown, are o suprafață de peste 
230.000 km pătrați; potrivit datelor 
Comisiei economice pentru America 
Latină, Cepal, în 1960 populația se 
ridica la 567.000 locuitori, dintre 
care 36 la sută locuiau în zonele ur
bane, și restul la sate.

Cuceritorii europeni ai Guyanei au 
întîmpinat întotdeauna o rezistență 
puternică din partea populației in
digene, ceea ce i-a determinat să 
aducă sclavi africani care să lucreze 
în orașe și pe plantații. Mulți negri 
au fugit însă în junglă, ceea ce a 
dus la importul de noi sclavi, de 
data aceasta din Asia (respectiv din 
India, China și Malaya). In 1954, 
un procent de 46,9 la sută din popu
lație era de origină hindusă, 35,4 la 
sută erau negri, 10,6 la sută fmetiși 
și mulatri, 3,7 la sută indigeni și 
numai 2,6 la sută de origină euro
peană, în special portugheză. Agri
cultura, inclusiv silvicultura, vînă- 
toarea și pescuitul procură anual a 
treia parte din produsul național 
brut. Zahărul, orezul și lemnul sint 
cele mai importante produse agri
cole; de> asemenea, se recoltează im
portante cantități de cafea, cacao și 
nuci de cocos, in prezent, o mare 
parte a întinderilor cultivate este 
proprietatea marilor societăți străi
ne. 90 la sută din zahărul produs 
este destinat exportului. Producția și 
exportul de zahăr se găsește în mîi- 
nile companiilor engleze. Una din 
cele mai mari, „Birkers Brothers 
MacConell and Co. Ltd.", este pror 
prietara a 12 din cele 21 de rafinării 
ale țării. Cei circa 40.000 de imurgj- 
tori ai săi prelucrează 70 la sută din 
zahărul produs în Guyana. „Birkers" 
este de asemenea proprietara celor 
mai importante întreprinderi comer

Anului lWou
începe, Partidul Comunist și Comi
tetul său Central leninist, guvernul 
sovietic, toți oamenii sovietici vor 
lupta și mai activ pentru traduce
rea ir viață a politicii leniniste de 
coexistență pașnică, pentru întărirea 
unității statelor socialiste, a întregii 
mișcări muncitorești și comuniste 
internaționale".

Totodată, se arată in mesaj, po
porul nostru va sta cu vigilență de 
strajă securității patriei sale sovie
tice. „Dispunem de toate cele ne
cesare pentru înfrînarea oricărui a- 
gresor, pentru apărarea noastră și 
a tuturor prietenilor noștri împotriva 
atentatelor războinice din partea 
maniacilor atomici".

După cum se menționează în me
saj, poporul sovietic pășește înain
te pe calea progresului istoric umăr 
la umăr cu cetățenii țărilor comu
nității socialiste, cu popoarele tine
relor state care au scuturat lanțu
rile colonialiste, cu cei care mai 
sint nevoiți să ducă încă o luptă în
cordată pentru independenta națio
nală, cu toți oamenii muncii de pe 
glob.

„Cu prilejul Noului An, adresăm 
un fierbinte salut și cele mai bune 
urări popoarelor frățești din țările 
socialiste, oamenilor muncii din în
treaga lume" — se spune în mesaj.

și au acceptat un compromis".
Astăzi — se spune în continuare 

în mesaj — popoarele întregii lumi 
așteaptă din partea noastră eforturi 
energice avînd ca scop rezolvarea 
problemelor urgente care imiplică'pe- 
ricolul de izbucnire a unor noi cri
ze, în vederea asigurării unor con
diții trainice pentru o viață pașnică 
și munca constructivă pe pămînt. 
Ele doresc ca noul an să devină un 
„an de cotitură spre bine în relațiile 
dintre țările noastre, un an de e- 
forturi comune pentru însănătoșirea 

ciale și a flotei comerciale ale țării.
Guyana posedă mari zăcăminte de 

bauxită. Ultimele date statistice in
dică rezerve de 65 milioane tone me
trice. Exploatarea acestor zăcăminte 
se face în primul rî-nd de compania 
canadiană ,, Doner ara Bauxit Co.“, 
legată de „Alcoa", cunoscutul con
sorțiu nord-american, controlat de 
grupul Mellon. O altă parte impor
tantă a zăcămintelor aparține firmei 
nord-americane „Reynolds Metalș 
Co. Ltd.". Extracția de diamante și 
aur este controlată in special de 
consorțiul britanic „Booker Brot
hers".

Deși importurile și exporturile țării 
au crescut între anii 1938 și 1959, 
balanța comerțului exterior pe anii 
1955-1959 a fost deficitară. Deficitul 
total pentru cei cinci ani se ridică la 
27 milioane dolari. Aceasta este les
ne de înțeles dacă se ține seama că 
Guyana Britanică întreține relații co
merciale numai cu metropolele de 
care depinde. Recent, guvernul Ja- 
gan a reușit să stabilească relații 
comerciale cu Cuba, dar volumul a- 
cestor schimburi este neînsemnat, re- 
dueîndu-se la vînzarea unei canti
tăți de 3.000 tone de orez guyanez 
lunar.

Numai 450 km de șosele vechi, 
152 km de căi ferate, de asemenea 
nemodernizate, și mai puțin de 1.000 
km de linii telegrafice și telefonice, 
la fel de vechi, — iată întreaga re
țea de comunicații a țării.

învățământul este controlat de ie
rarhia catolică; nu există școli teh
nice și nici o singură universitate; 
șomajul a crescut. Această situație, 
rezultat a trei secole de dominație 
străină, nu mai putea fi tolerată. 
Poporul guyanez a adus la putere un 
guvern reprezentativ care în patru 
ani a făcut mai mult în folosul țării

Cu prilejul împlinirii a 4 ani 
de la victoria 

revoluției cubane
HAVANA (Agerpreș). —
La 2 ianuarie, Insula Libertății a 

sărbătorit împlinirea a 4 ani de la 
victoria revoluției cubane.

La Havana, în Piața Revoluției 
„Jose Marti", a avut loc o paradă 
militară și o grandioasă manifesta
ție populară. Primul ministru al 
Cubei, Fidel Castro, a rostit o amplă 
cuvîntare.

Evoluția stației automate 
„Marte-T4

MOSCOVA (Agerpres). —TASS 
transmite :

In intervalul 26 decembrie 1962 — 
1 ianuarie 1963 s-au stabilit din nou 
legături radio eu stația automată 
„Marte-1“. De la bordul stației s-au 
receptat informații telemetrice; tot
odată s-au efectuat măsurători asu
pra traiectoriei.

La 2 ianuarie ora 8 (ora Mosco
vei), stația a avut următoarele, coor
donate astronomice: ascensiunea 
dreaptă — 61127', ‘dtolinația — 39 
grade 52‘. La această dată distanța 
stafiei de la Păinînt a fost de 
24.227.000 km.

hotărîtă a situației internaționale în 
interesul întregii oameniri".

In mesajul său de Anul nou, adre
sat lui Nikita Hrușciov și Leonid 
Brejnev. John F. Kennedy, președin
tele S.U.A. scrie :

„Poporul american așteaptă anul 
care vine cu cea mai profundă do
rință ca să fie realizat un progres în 
cauza păcii. Din partea noastră vă 
încredințez că nu va fi omis nici un 
prilej pentru a se contribui la pacea 
generală și la înțelegerea între toa
te popoarele".

decit au făcut englezii în 150 de 
ani. Este vorba de guvernul partidu
lui popular progresist, condus de 
Cheddy Jagan, ales încă în 1953 de 
popor. Dar, după cum se știe, engle
zii au anulat aceste alegeri. In 1957 
poporul guyanez a reînnoit sprijinul 
acordat guvernului Jagan și același 
lucru s-a întîmplat si la alegerile din 
1961.

Partidul popular progresist luptă 
pentru independența economică și po
litică a Guyanei. In fața presiunii 
populare, guvernul britanic a fost 
nevoit să înceapă negocieri în legă
tură cu modificarea actualului sta
tut al Guyanei; el încearcă însă în 
fel și chip să zădărnicească realiza
rea dezideratului poporului guyanez: 
acordarea independenței depline. 
Conferința ținută la Londra s-a în
cheiat la 6 noiembrie fără a adopta 
vreo hotărîre. Potrivit agenției Reu
ter, Durcan Sandys, ministrul bri
tanic al coloniilor, „a propus amîna- 
rea conferinței pe termen nedefinit", 
sfătuindu-i fără jenă pe delegați „să 
plece acasă". Ziarul londonez „Ti
mes" exprima convingerea că acest 
rezultat va fi si pe placul Washing
tonului. Cercurile guvernante ameri
cane, scria acest ziar, nu se vor 
întrista aflînd că deocamdată „nu 
va exista încă o Guyana indepen
dentă, condusă de o persoană în 
care ele nu au încredere". Aceste 
manevre întîmpină însă riposta ho
tărîtă a ponorului guyanez. La o 
conferință de Dresă, primul ministru 
guyanez. Cheddy Jagan, a exprimat 
hotărîrea guvernului său de a conti
nua lupta pentru independența Gu
yanei. „Avertizez guvernul englez, 
a spus el, că trebuie să se considere 
răspunzător pentru orice întorsătură 
nefavorabilă a evenimentelor din 
țara mea".

RIO DE JANEIRO (Agerpres).—
In cuvîntarea de Anul Nou, pre

ședintele Braziliei, J. Goulart a de
clarat că brazilienii își leagă noi 
speranțe de anul care începe. Imi 
dau seama că întâmpinăm destule 
greutăți, dar nu sîntem pesimiști.

Goulart a vorbit despre planurile 
de viitor ale Braziliei. Referindu-se 
la planul trienal de dezvoltare eco
nomică și financiară a Braziliei, 
Goulart a spus :

As Sallal despre situația economică 
și financiară din R. A. Yemen

CAIRO. (Agerpres). —
Problema cea mai serioasă care 

frămintă astăzi Yemenul o consti
tuie lipsa de specialiști în diversele 
ramuri ale economiei precum și di
ficultățile financiare, a declarat As 
Sallal, președintele Republicii Arabe 
Yemen, corespondentului revistei egip
tene „Aher Saa". Tot aurul, toate 
obiectele de valoare și talerii de ar
gint au fost transportați de defunc
tul imam și de fiul său Al-Badr in 
străinătate, respectiv în Italia și El
veția astfel îneît visteria statului a 
rămas goală.

VAL DE GREVE IN PERU
LIMA (Agerpres). —
In Peru continuă valul de greve. 

Acum cîteva zile au declarat grevă 
salariații de la serviciile poștale care 
cer majorarea salariilor. Continuă 
greva muncitorilor de la întreprinde
rea „Santa Teresita" declarată în 
semn de protest împotriva concedie
rii ilegale a unora din tovarășii lor.

înălțarea steagului indonezian 
în capitala Irianului de vest

HOLLANDIA. Luni a avut loc în 
capitala Irianului de vest — Hollan- 
dia, ceremonia înălțării steagului in
donezian alături de steagul O.N.U. 
Steagul olandez a fost coborît. A- 
cest act solemn marchează începu
tul acțiunii de preluare a administra
ției Irianului de vest de către auto
ritățile indoneziene, acțiune care, po

Din primele zile —
(Urmare din pag. l-a)

nus față de posibilități. Putem oare 
trece nepăsători peste faptul că la 
fabrica „Ardeleana" numărul absen
țelor motivate și nemotivate, a în
voirilor, etc., au ajuns într-o singură 
lună la peste 900 zile? Categoric că 
nu! Și, pentru curmarea acestei si
tuații, se impune ca organizația de 
bază, comitetul sindical și conduce
rea administrativă să ia măsuri ho- 
tărîte care să ducă la întărirea dis
ciplinei în muncă. In ce privesc ab
sențele de la lucru, situația nu stă 
cu nimic mai bine nici la E. M. Zlat- 
na. Aici, cu toate că sarcinile de 
plan nu se realizau în mod ritmic, 
lunar se înregistrau 300-400 posturi 
de absențe nemotivate, diferite în
voiri etc. In anul în care am pășit 
trebuie lichidate din rădăcini aseme
nea manifestări de indisciplină.

Creșterea continuă a productivi
tății muncii și îmbunătățirea cali
tății produselor sînt strîns legate de 
îmbunătățirea continuă a procesului 
tehnologic, extinderea mecanizării și 
micii mecanizări, de calificarea tot 
mai înaltă a cadrelor ce stăpî- 
nesc mașinile. S-au făcut ce e drept 
mari pași în raion în extinderea proce
deelor noi de muncă, a mecanizării și 
calificării cadrelor. Dar trebuie a-

Propaganda de partid — vie și combativă
(Urmare din pag. 3-a) 

pagandistul cursanții între două șe
dințe de cerc sau curs, și cum sînt 
exemplificate problemele teoretice cu 
cele practice. O problemă de bază 
este pregătirea propagandiștilor la 
cabinetul de partid și participarea 
lor la aceste pregătiri. De conținu
tul și dezbaterea problemelor în șe
dințele de cerc membrii biroului or
ganizației de bază vor trebui să aibă

Spre sfîrșitul mandatului meu,, 
producția de oțel a Braziliei se va 
dubla, va spori aproape de două ori 
producția de tractoare și camioane, 
în comparație cu actualul nivel, vom 
obține succese și în alte domenii ale 
activității.

După cum a subliniat Goulart, 
Brazilia va continua să lupte pen
tru menținerea păcii, pentru autode
terminarea popoarelor, pentru co
existență.

In momentul de față, a spus pre
ședintele, guvernul elaborează un 
plan economic de dezvoltare atot
cuprinzător pentru îndeplinirea că
ruia va fi nevoie de mulți specialiști. 
De aceea am hotărît să ne trimitem 
tineretul în străinătate pentru studii. 
In primul rind veni trimite un nu
meros grup de tineri la Cairo, iar 
apoi la Moscova și îii capitalele al
tor țări prietene.

Guvernul, a declarat Sallal, a ho- 
tărit să creeze în întreaga țară o 
vastă rețea de școli de toate gra
dele.

In departamentul Lambayeqe 3.000 
de muncitori de pe plantațiile de tres
tie de zahăr care au fost recent în 
grevă timp de 26 de zile au încetat 
din nou lucrul deoarece societatea 
nu le-a satisfăcut revendicările.

Greviștii luptă pentru îmbunătăți
rea situației lor materiale.

trivit acordurilor încheiate în urma 
cu cîteva luni sub egida O.N.U., va 
fi desăvîrșită la 1 mai 1963.

La ceremonie au luat parte adifit-' 
nistratorul O.N.U. pentru Irianul de 
vest, D. Abdoh, și alți reprezentanți 
ai O.N.U., precum și numeroase per
sonalități indoneziene.

spre noi succese!
rătat că mai sînt incă serioase re
zerve. O dovadă în plus în această 
direcție o constituie faptul că atît la 
U.M.C. Zlatna, cit și la I.I.L. „Horia" 
și în alte întreprinderi s-au făcut pro
puneri pentru extinderea micii me
canizări, pentru înființarea de 
cursuri pentru ridicarea calificării 
cadrelor etc. Toate aceste propuneri 
juste, care au fost acceptate, se cer 
a fi traduse în mod operativ în via
ță, deoarece ele duc la sporirea pro
ducției, la creșterea productivității 
muncii. La fabrica „Ardeleana", ca 
urmare a măririi capacității de pro
ducție, a crescut și numărul mun
citorilor. Mulți dintre muncitori însă 
sînt fără experiență, noi în produc
ție. Pentru ridicarea calificării a- 
cestora, vor trebui să fie organizate 
cursuri și răspîndită cît mai larg 
experiența fruntașilor.

îndeplinirea salrcinilor prevăzute 
pe 1963 necesită în toate domeniile 
o muncă perseverentă, stăruitoare 
din partea fiecărui colectiv de1 mun
că. Organizațiile de partid trebuie 
să folosească din plin experiența 
prețioasă, acumulată pînă în pre
zent în mobilizarea și îndrumarea 
oamenilor muncii, să concentreze 
toate forțele sore înfăptuirea acestor 
sarcini, încă din primele zile, contri
buind în felul acesta la continua în
florire a patriei noastre socialiste.

o preocupare tot mai mare, partici- 
pind efectiv la ședințe, asigurînd prin 
aceasta calitatea discuțiilor.

Să ridicăm la nivelul sarcinilor ac
tuale propaganda de partid, contribu
ind prin aceasta la ridicarea nivelului 
politico-ideologic al comuniștifor, 
care vor putea mai ușor să mobili
zeze masele la opera de de'săvîrșire 
a construcției societății socialiste în 
patria noastră.
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