
Să gospodărim cu grijă fiecare leu!

sau nia-

ne-a do- 
acoio un-

in întreprinderile raionului nos
tru se desiașoarâ în aceste zile o 
muncă entuziasta pentru a spori tot 
■nai mult șirul victoriilor in bataua 
pentru îndeplinirea rtarucă a sarci
nilor de plan, pentru îmbunătățirea 
calității produselor și continua re
ducere a prețului de cost. Mobilizați 
de organizațiile de pantd, munci
torii, inginerii și tehnicienii dm în
treprinderi pun in slujba îndeplinirii 
acestor obiective importante întrea
ga energie a inuricn lor creatoare. 
Acest lucru e pe deplin dovedit de 
rezultatele celor două decade care 
au trecut de 1a începutul anului, și 
mai mult, de angajamentele entu
ziaste pe care colectivele de muncă 
?i le-au luat și continuă să și le ia 
in întrecerea socialistă.

In cadrul întrecerii socialiste ala
iuri de îndeplinirea și depășirea 
planului de producție, de creșterea 
neîncetată a productivității muncii, 
prețul de cost reprezintă un obiectiv 
deosebit de important. El este ba
rometrul sigur, care ne arată cum 
anume muncim și la ce preț de cost 
dăm produsul sau lucrarea respec
tivă. Și numai atunci poate exista 
mulțumire, cînd acest barometru in
dică preț de cost scăzut. O cale, si
gură și dintre cele mai importante 
pentru reducerea prețului de cost o 
constituie realizarea unui volum cit 
isai mare de economii. Cu cît eco
nomiile suit mai mari, cu atit ele 
influențează mai mult asupra redu
cerii prețului de cost. De aceea ca 
• principală sarcină ce revine co
lectivelor de muncă din întreprinde
rile raionului, de la director și pînă 
ta ultimul om din colectiv, este gos
podărirea chibzuită a fiecărui leu, a 
fiecărui gram de material 
terie primă.

Experiența anului trecut 
vixui cu toată puterea, că
de colectivele de muncă se dovedesc 
a ii tnuu gospodari, unde smt 1010- 
lule îiicpuizamlele rezerve interne, se 
pot obține rezultate deosebite, con
cretizam ui sute de mu și chiar mi
lioane de lei economisiți. La U.C.M. 
/iama ne pilda, volumul economu- 
tar realizate în 1962 se ridică ta 
peste 1.100.006, 1a Vinalcool Alba 
Iulia ta peste 1.350.000 lei, iar la 
Sprodcoop Alba Iulia ta peste 500 
ui Iei. La Depoul C.F.R. din Teiuș, 
datorită faptului că echipele de pe 
lecomothve aplică în munca lor o 
«rie de metode înaintate ca, folo
sirea forței vii a trenului, remorțp- 
rea trenurilor cu supratonaj, între
ținerea exemplară a locomotivelor, 
s-a reușit ca în anul trecut să se 
"•sNiomisească circa 3.000 tone com
bustibil convențional. La fabrica 
„Ardeleana" din oraș, prin folosirea 
•ombinată a tiparelor 1a croit și 
stanțat s-au economisit însemnate 
cantități de piele și talpă. La baza 
economiilor realizate în întreprinde
rile enumerate mai sus n-au stat 
numai așa zisele probleme mari. Nu! 
Aici a 'existat o preocupare exigen
tă față de cheltuirea economicoasă 
a fiecărui leu, începînd cu cheltuie
lile mărunte ca, rechizite, lumină, 
etc. și terminînd cu sursele mari de 
economii care există în fiecare uni
tate. $

Exemplele de mai sus dovedesc 
«m toată puterea că în fiecare între
prindere sînt rezerve care atunci 
cînd sînt folosite pot constitui căi 
importante in lupta pentru economii. 
In anul trecut însă, nu în toate în
treprinderile din raion problema e- 
«onomMlor s-a bucurat de atenția 
«uvenită. Și. ca o urmare firească, 
alături de alte defecțiuni, lipsa de 
gospodărire, lipsa spiritului econo
mic în fiecare sector au dus la de
pășiri serioase ale prețului de cost. 
Colectivul de muncă de la E. M. 
Zlatna nu numai că nu și-a respec
tat angajamentul de-a realiza o 
•eonnmie de 375.000 lei, dar a în
registrat pierderi de cîteva milioa
ne. încearcă să se arunce aceste 
depășiri pe seama unor așa zise 
•auze obiective, lucru ce nu e toc-

In clișeu : Clădirea dispensarului medical din Meteș.

veghează ca parcul de 
fie folosit cît mai judi-

pragul noului an, astfel 
trebuie înlăturate cu de- 
Cu sprijinul organizatii-

mai adevărat. Au fost ce e drept și 
unele cauze obiective, dar pe lingă 
aceste cauze s-au înregistrat depă
șiri însemnate de consum ta lemnul 
de mină, 1a expozibil și energie e- 
lectrica, care cu mai mult spirit de 
economie ar fi putut fi evitate. Cum 
se poaie justifica faptul că in timp 
ce sarc.mle de plan n-au fost înde
plinite, la lemnul de nună s-a în
registrat o depășire de 15 ta sută, 
1a energie electrică de 37 la sută și 
1a explozibil de 12 1a sută. S-au în
registrat serioase depășiri 1a prețul 
de cost și în alte întreprinderi ca 
„Horia", I.R.T.A. și O.C.L. Comerț 
Mixt din Alba Iulia. La I.R.T.A. și 
O.C.L. Comerț Mixt depășirile trec 
de 500.000 lei 1a fiecare. Dacă ar fi 
existat și în aceste unități o mai 
mare preocupare pentru înlăturarea 
cheltuielilor inutile, dacă conduce
rile acestor un.lăți cu sprijinul or
ganizațiilor de partid și al comite
telor de sindicat ar fi vegheat să se 
folosească imai judicios mijloacele de 
transport ca și celelalte fonduri ad- 
ministrativ-gospodărești nu se ajun
gea la o astfel de situație. Răul 
mare a fost că s-au neglijat cheltu
ielile mici, s-au plătit locații, s-au 
acordat cu ușurință perisabilități și 
alte cheltuieli și astfel leu cu leu 
s-au strîns sute de mii. In privința 
transporturilor o scrie de lipsuri mai 
sînt și in alte unități ale căror con
duceri nu 
mașini să 
cios.

Trecînd 
de lipsuri 
săvîrșire. , .
lor de partid, conducerile adminis
trative trebuie să ia toate măsurile 
ca fiecare leu să fie cît mai judi
cios folosit. Cu cît vom fi mai se
veri față de cheltuielile neeconomi- 
eoase cu afît ne dovedim a fi buni 
gospodari. Și acest lucru trebuie 
să-l începem de 1a becul ce arde în- 
tr-un birou în zadar, de ta o convor- 
b;re telefonică inutilă sau de ta re
chizite irosite. In acetaș timp la 
realizarea acestei importante sar
cini trebuie mobilizat întregul co
lectiv. De fapt folosirea judicioasă a 
materialelor si materiei nrime, în
lăturarea rebuturilor, aplicarea ino
vațiilor, extinderea experienței îna
intate, sînt căile principale ce duc 
la realizarea de cît mai multe e- 
conomii. Tocmai 1in‘nd cont de a- 
cest fant, organizațiile de partid și 
comitetele sindicale au datoria de a 
mobiliza colectivele de rnuncă ca în 
Întrecerea socialistă fiecare munci
tor să devină un luptător neobosit 
pentru realizarea de economii, lu- 
înd at'tudine împotriva a tot ce 
poate duce ta efectuarea de cheltu
ieli inutile. Pe lîngă comitetele de 
sindicat au fost înființate comisii 
pentru buna desfășurare a întrecerii. 
Aceste comisii trebuie mobilizate la 
lucru și în același timo sprijinite ca 
pe baza studiului făcut, a propune
rilor, să se ia măsuri care să asi
gure o cît mai bună desfășurare a 
întreceri socialiste.

In momentul de fată colectivele de 
muncă din întreprinderi <si socresc 
angajamentele pe 10R3. Să desfășu
răm o bătălie susținută ca zi de zi 
aceste angajamente să devină fapte.
r -----~-v-

Pentru binele omului
începutul își are înscrisă prezen

ta în 
rănii 
nare 
dura 
jinită 
locului.

— Dacă-i așa, apoi să pornim de 
îndată la treabă și-a făcut auzit 
glasul pe atunci Hărăgtiș Nicolae. 
1- spre binele nostru al tuturor și-a 
spus părerea și Marincaș Adrian. 
Și ca ei, au gîndit și-au vorbit 
multi alții.

anii din urină. S-au strîns ță- 
muncitori din Meteș în adu- 
populară și, hotărirea de a-și 
un dispensar nou, a fost spri- 
de sute dc cetățeni din partea
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Din nou propusă
...Vestea s-a răspîndit, cu iuțea

lă, în circumscripția electorală nr. 
15 a comunei Cricău. Urina să aibă 
loc, adunarea alegătorilor din cir
cumscripție. Scopul, să propună un 
reprezentant al lor, candidat de de
putat în sfatul popular comunal, 
pentru alegerile de la 3 martie.

Discuțiile purtate de cei ce au 
fbat cuvîntul în cadrul adunării a- 
legătorilor, s-au referit la realizările 
din comună. Electrificarea comunei, 
magazin universal, că|.nin cultural, 
dispensar medical, toate în folosul 
colectiviștilor din Cricău.

Trecîndu-se la propuneri, tov. 
Hinza Iustina, a propus candidat de 
deputat în circumscripția electoială 
nr. 15 pe tov. Mezei Maria. Fac a- 
ceastă propunere a spus tov. Hînza 
— pentru că este o colectivistă frun
tașă, iar ca deputată în sfatul popu
lar comunal și-a adus o contribuție 
de seamă la îndeplinirea sarcinilor 
sfatului popular.

Pentru meritele în muncă, tov. 
Mezei Maria a fost propusă pentru 
a doua oară candidat de deputat în 
circumscripția electorală nr. 15 Cri
cău.

Organizat într-una din sălile că
minului cultural, punctul de agita
ție din comuna Stremț este înzestrat 
cu diferite materiale de agitație, 
broșuri, ziare, etc. Pe baza unui 
plan la punctul de agitație se des
fășoară o vie activitate politică, 
popularizare a alegerilor de la 
martie.

Astfel, în cadrul programului 
fost expuse conferințe pe diferite 
teme ca: Organele locale ale puterii 
de stat, Contribuția femeilor la o- 
pera de construire a socialismului.

de
3

au

me

Și-așa cum s-a hotărît, așa s-a 
făcut. Inimoși și întreprinzători, me- 
teșenii s-au apucat de strîns și de 
transportat la locul construcției cele 
de trebuință: piatră, var, nisip și ci
ment, țiglă și grinzi. Au turnat fun
dația, au înălțat zidurile. Apoi în 
1961 i-au pus clădirii cunună, cum 
îi stă bine unui lucru terminat. Și 
a răsunat chiot de izbîndă pe Valea 
Ampoiului. S-au bucurat laolaltă, 
Ursa Traian, Dad Valentin, Haneș 
Nicolae și Bolea Pavel, unii dintre 
cei mai harnici. S-au bucurat 
potrivă toți cetățenii comunei, 
ei din .Meteș, Tăuți, Găureni 
Poiana.

Peste pragul noului local, cu 
dicul în frunte, a pășit un întreg 
personal : oficianți sanitari, moașe. 
S-a fixat destinația încăperilor. Ici 
cabinet de consultații, colo sala, de 
travaliu. Intr-o altă încăpere, sala 
lehuzelor, iar în alte două, sălile de 
pediatrie și tratamente. Apoi, la 
scurt timp împletit cu murmurul Am- 
poiuluî și ciripitul păsărelelor din 
crîng, între zidurile ridicate cu rîv- 
nă și crez de viată nouă, s-a făcut 
auzit primul scîncet. S-a născut pri
mul „pui" de om.

Au prins a trece apoi zilele șirag. 
Spre dispensarul ccl nou, cărările 
au devenit din ce în ce mai bătăto
rite. Și-au purtat pașii spre dispen
sar, sătenii din așezările apropiate,

Biblioteca Centeală jp
^'ețrons'ă i

» Vineri. 25 ianuarie 1963

Calitatea, frumusețea pantofului e o mindrie și n mea — spune rich- 
tuitoarea Popa Ana de la cooperativa „Progresul" din Alba lulia.

IN DOUA
Odată cu dezbaterea cifrelor 

plan pe anul 
muncă de la 
din Alba Iulia 
zez.e în plus, 
nului, economii la materia primă și 
materiale, să dea o încălțăminte

de 
1963, colectivul de 
fabrica „Ardeleana" 
s-a angajat să reali- 
peste prevederile pla-

organizată la 
recenzia roma-

De asemenea a fost 
punctul de agitație 
nului „Bărăgan", recenzie ascultată 
cu viu interes de colectiviștii pre- 
zenți în număr mare. Tot în cadrul 
acestei manifestări, s-a organizat, o 
seară culturală pentru tineret, 
care 
zenți 
tului 
raful 
tat un program de muzică populară 
romînească.

cu 
ocazie s-a vorbit tinerilor pre- 
despre importanta evenimen- 
de la 3 martie, după care ta- 
căminului cultural a prezen-

a,u venit să-și caute de sănătate aici, 
zeci de oameni tineri sau vîrstnici 
din isca, dm Lunca Meteșului și 
Lunca Ampoiului. Nergheș Lucreția 
ca și Bădilă Ilina sau Medrea Maria 
aici și-au adus pe lume odraslele. La 
gulerul cămășuțelor micilor nascuți 
însă, niciuna n-a mai prins fir dc 
arnici roșu. Și totuși „deochiul" ș-a 
ținut departe de prunci. Pătrunzînd 
mereu mai adînc în inimile oameni
lor, lumina științei, nu mai lasă 
loc credințelor deșarte. S-au lepădat 
sătenii de ele și privesc cu toată în
crederea viitorul. Scăpat de junghiu- 
rile din piept, cum zice el, printr-o 
simplă înțepătură, Vințan Gheorghe 
nu-și mai'termină spusele cînd vine 
vorba de felul cum a săvîrșit medi
cul „minunea". Și apoi asemenea 
lui grăiesc și alții. In 8 zile am fost 
din nou pe picioare, o spune oricui 
Hărăgtiș Traian, accidentat în timp 
cc-si vedea do treburi pe lingă casă, 
iar Sas Samflora. mușcată de un 
cline a și uitat de afumatul cu păr 
de la clinele cu pricina si a datftma 
la medic, care i-a venit într-afr'tor.

Departe de descîntece, de vrăji și 
leacuri băbești, care le-au otrăvit ani 
în șir viata în timpul regimurilor 
burpliezo-moșicresti. sătenii din Me
teș și satele din iur fac. apel la rea
lizările științei. Au totul la îndemî- 
nă. Medic și personal priceput, a- 
paratură și medicamente dc tot fe
lul. Au dispensarul tinde totul lu
cește de curățenie, la a cărui zidire 
cu toții au pus umărul și care le e 
tuturor mîndrie.
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DECADE
dc cea mai bună calitate, la preț 
de cost sub cel planificat.

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate și în cinstea alegeri
lor de la 3 martie colectivul de 
muncă de la fabrica „Ardeleana" a 
înregistrat noi și importante succe
se în producție. Astfel, în primele 
două decade ale lunii ianuarie a.c. 
planul de producție a fost îndeplinit 
in proporție de 100.31 la sută.

Printre fruntașii declarați în a- 
ceastă perioadă se află tov. Anghe- 
lescu Marin, Moldovan Ana, Dre- 
gbici Ioan, Ciulea Maria. Cadar Cor
nel, Hațegan loan II și alții.

Fruntașă, secția a il-a
La sfîrșitul anului 1962, colecti

vul de muncă de la U.C.M. Zlatna.
a

. în 
îndeplinirea sarcinilor econom'ce pe

în

și-a analizat activitatea pentru 
cunoaște cc rezultate a obținut 
î’’ ' : "
întregul an.

Pe baza succeselor obținute _ 
producție, ținînd cont de experiența 
pozitivă cîștigată cît și avînd în ve
dere lupta pentru înlăturarea lipsu
rilor, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la U.C.Aî. Zlatna însuflețiți 
de sarcinile ce le revin au început 
anul 1963 din primele zile, cu noi 
realizări în îndeplinirea angajamen
telor luate odată cu prelucrarea ci
frelor de plan pe anul în curs.

Organizarea judicioasă a fiecărui 
loc de muncă, folosirea întregii ca
pacități de producție a mașinilor și 
agregatelor, realizări de economii 
peste cele planificate, creșterea pro
ductivității muncii, sînt citeva din 
obiectivele ce stau la baza întrecerii 
socialiste ce se desfășoară între 
sec+î'ln uzinei.

Analizînd rezultatele obținute pe 
primele două decade ale lunii ia
nuarie, în fruntea întrecerii s-a si
tuat secția a Il-a.

I
...astăzi, vineri 25 ianuarie 1963, 
Ia orele 17 și 1a orele 20, Teatrul 
de stat de estradă din Deva, va 
prezenta pe scena Casei raionale 
de cultură din orașul nostru, spec
tacolul: „Șarjele revistei".

...ta cinematograful „23 August" 
rulează între 28-30 ianuarie a.c. 
filmul „Fiul haiducului", o pro
ducție a studiourilor cehoslovace.

...ne ecranul cinematografului 
„Victoria" din Alba Iulia, va rula

, între 28-30 ianuarie a.c. filmul 
( „Vîrsta de aur a comediei".



Cîntec pentru partid

14 ani de la crearea miliției populare

Cum aș putea să-ți mulțumesc partid ? 
Căci ochi mi-ai dat și veșnică putere 
Și libertatea tu mi-ai dat s-o gust 
S-o simt curgînd năvalnic în artere.
Eram copil și nu știam să cînt, 
Nici să vorbesc atunci în marea mută,
Dar tu m-ai ridicat de la pămînt 
Și glas mi-ai dat și roșie-alăută.
Și niciodată n-a fost ca acum 
Atita grîu și-aiita bine-n țară
Și-n fructe parcă e mai mult parfum 
Și dorm în rod amurguri lungi de vară...

pentru toate cîte tu mi-ai dat
Cum aș putea să-ți mulțumesc mai bine
Decît să-ți fiu un credincios soldat
Cu brațul și cu viața pentru tine.

V. ȘERBU 
membru al cercului " literar 

„Ion Budai Deleanu"

RACHETA
E pioniera visurilor noastre
Gîndirea întrupată în mașină
E puntea dintre beznă și lumină
E solui omenirii către astre.

MIȘCAREA
Mișcarea e izvorul luminii și vieții
Gîndire creatoare, al bucuriei vers
Și cîntec si căldură și-aurora dimineții
Căci toate sînt mișcare, materie în mers.

TIMPUL
E orologiul veșnic al vieții-n univers.

GHIOCELUL
înfruntă moartea albă, chemînd la viață, viața. 

TOMA PETRU 
membru al cercului literar 

„Ion Budai Deleanu"

A. Mentzel Horia la împăratul

Tribuna pedagogului 
fiterc I cdl c, an pas înainte 

io pregătirea elevilor

In ansamblul strădaniilor pentru 
un nivel cît mai ridicat la învăță
tură, un rol hotărîtor îl are munca 
profesorului la clasă, grija lui pen
tru pregătirea lecției. Dj reușita 
lecțiilor depinde calitatea cunoștin
țelor, _ priceperilor și deprinderilor 
practice ale elevilor. In timpul lec- 
țiior se desvotă forțele lor intelec
tuale. De aceea, în munca mea de 
predare a matematicii la clasele V
VII de la Școala de 8 ani nr. 3 
Alba Iulia, acord o permanentă gri
jă pregătirii fiecărei lecții.

Pregătindu-mă minuțios și preo- 
4upîndu-mă tot timpul pentru acti
vizarea gîndirii elevilor și stimula
rea interesului lor față de această 
disciplină de studiu, am reușit ca 
elevii mei să obțină bune rezultate 
la învățătură atît în cursul anilor, 
oît și cu prilejul examenelor de ab
solvire si de admitere în învățămîn- 
tul mediu sau profesional. Așa, de 
pildă, anul școlar 1961-1962, 1-am în- 
oheiat fără elevi corigenti la mate
matică. iar pe trimestrul I al anu
lui școlar în curs, procentul de pro
movați îmi e de 94 la sută, 65 la 
sută din elevii promovați obținîhd 
medii între șapte și zece.

Avînd la bază rezultatele obținu
te, am pornit la muncă în cel de-al 
doilea trimestru, hotărîtă să ridic 
tot mai mult nivelul de pregătire al 
elevilor din clasele la care predau. 
In acest scop, mi-am îndreptat a
tenția în primul rînd înspre asigu
rarea conținutului lecțiilor, desfășu
rării sistematice a acestora, astfel 
ca noite cunoștințe să fie însușite 
de către toți elevii.

Și ceru-i mai albastru ca oricînd, 
Și-amiezile sînt limpezi și aprinse 
Și sonde cresc cu holdele în rînd 
Și zările-s mai largi, mai necuprinse. 
Iar omul azi. la noi se cheamă OM 
Na mai cunoaște obida și amarul, 
Și treaz veghează roditorul pom 
Ca să-i sporească an de an nectarul. 
Eu cîntece!e mele ți le-nchin 
Și ți le-aștern covoare noi în cale 
In fața ta, partid, mă-nclin 
Și dirz îți apăr darurile tale.

La clasa a Vil-a, predau în acest 
trimestru capitolul „Fracții algebri
ce". In orele rezervate studierii a
cestei teme, urmăresc formarea la 
elevi a deprinderilor în domeniul 
transformării fracțiilor algebrice. 
Dînd elevilor noțiunea de fracție al
gebrică, am arătat la prima lecție 
din acest capitol că sensul fracției

este mai larg decît cel cunoscut 
de ei din aritmetică, unde fracția se 
definește ca un număr oarecare de 
părți egale ale unei mărimi luată 
ca unitate. Fracția algebrică b’cste 
o formă specifică de a scrie cîtul a 
două mărimi dintre care prima este 
arbitrară, iar a doua poate avea 
orice valoare diferită de zero. Ce- 
rînd elevilor să-mi spună cîtul îm
părțirii unor numere prin zero, ei 
și-au dat singuri seama că această 
împărțire n-are sens. Si, dacă îm
părțirea prin zero nu are sens, re
zultă că o fracție algebrică își pier
de sensul pentru acele valori atri
buite literelor pentru care numito
rul devine zero.

Odată însușită corect noțiunea de 
fracție algebrică, în lecțiile urmă
toare deduc cu elevii regulile opera
țiilor leu fracții algebrice pe baza 
proprietăților citului. Voi avea grijă

FOLCLOR1
Steaua lui £enin

Frunzuliță, flori de crin, 
Mîndră-i steaua lui Lenin 
Mîndră și lucește-n țară 
Ca soarele-n primăvară. 
Luminează satele 
Și-mpurpură zările 
Inimile le-ncălzește 
Și în muncă le-nfrățește 
Rodul din belșug să crească 
Viața nouă să-nflorească.

Culeasă din comuna Teiuș

STRIGĂTURI
Hai feciori toți să lucrăm 
Colectiva s-o-nălțăm _ 
Și printrînsa măi bădie 
Traiu-mbelșugat ne fie.
Foicica de scumpie 
Munca spornică ne fie 
Să stringent bucate multe 
Să fim gospodari de frunte 
Cu rod boaat în hambare # 
Cu sate milionare.

Culese de la Lici Dobîrtă 
din Cistei

Ieșirea din Apocalips
Al. I. Ghilia face parte din tînăra 

noastră generație de prozatori, a- 
firmîndu-se în ultimii ani, un talent 
epic viguros, în plină evoluție.

_ Cu romanul „Ieșirea din Apoca
lips" apărut într-o ediție revăzută, 
Ghilia abordează o tematică nouă 
pentru el: aceea a războiului. Fără 
să fie un roman frescă, fără să ur
mărească toate păturile sociale, toate 
fenomenele acelei epoci, Al. I. Ghi
lia a izbutit să redea atmosfera spe
cifică premergătoare perioadei ace- 

• lui moment decisiv, așteptarea în
frigurată de către masele largi a 
întoarcerii armelor, a eliberării. A- 
profundînd problemele epocii, Chi
lia a știut să reliefeze rolul hotărî
tor al comuniștilor în pregătirea e
liberării, legătura Partidului cu oa
menii simpli. Un manifest tipărit de 
partid în acea perioadă apare în 
multe dintre capitolele cărții, în 
medii variate, la oameni diferiți. 
Textul mobilizator al chemării lan
sate "de partid, care insuflă încre
dere oamenilor, devine unul din 
leit-motivele cărții.

Confirmînd că este unul dintre 
cei mai talenfați povestitori ai no
ștri, Ghilia a scris acest roman 
cu o deosebită forță de evocare și 
sugestie. Capitolele scurte, aproape 
niște secvențe de film, ne redau pe 
rînd atmosfera aproape specifică a
celor zile și psihologia diversă ae- 
roilor.

Ne aflăm deci în fața unui ro
man psihologic a cărui lectură este 

I deosebit de captivantă.

ca elevii să înțeleagă legătura din
tre aritmetică și algebră, dar în a
celași timp să înțeleagă generaliza
rea definițiilor, teoremelor și regu
lilor din algebră.

Regulile adunării și scăderii frac
țiilor algebrice le stabilesc atît prin 
analogie cu regulile învățate la a
ritmetică, cît și pe baza prbprietății 
împărțirii de a fi distributivă față 
de adunare și scădere. La lecțiile 
despre simplificarea fracțiilor, ur
măresc o justă înțelegere a acestei 
operațiuni și insist asupra faptului 
că nu se pot simplifica termeni ai 
numărătorului sau numitorului luați 
separați. Pentru a asigura însușirea 
cunoștințelor despre fracții și mai 
ales a deprinderii de a face trans
formări identice cu fracții algebrice, 
în trimestrul I am pus accent deo
sebit pe însușirea calculelor prescur
tate și descompunerea în factori 
primi. In cadrul lecțiilor din trimes
trul II voi rezolva cu elevii proble
me, care cer exprimarea sub formă 
de fracții a unor relații dintre di
ferite mărimi, acestea constituind 
bază pentru înțelegerea ulterioară a 
punerii problemelor în ecuație.

Pentru a asigura însușirea cunoș
tințelor de geometrie confecționez 
modele din carton, pretinzînd și e-

La 23 ianuarie anul acesta, s-au 
împlinit 14 ani de la înființarea mi
liției populare. Făurirea miliției 
populare a constituit un moment în
semnat in lupta pentru lichidarea o
diosului aparat de stat burghezo- 
moșieresc și pentru crearea unui a
parat de stat nou, pus în slujba in
tereselor oamenilor muncii, devotat 
măreței cauze a construirii socialis
mului.

In noile condiții istorice ciad clasa 
muncitoare în alianță cu țărănimea 
muncitoare, sub conducerea partidu
lui, trecuseră la înfăptuirea sarci
nilor revoluției socialiste, vechile or
gane ale puterii și ale administrației 
de stat nu mai puteau fi menținute. 
Statul burghezo-moșieresc și în 
primul rînd organele lui de re
presiune trebuiau sfărîmate și 
înlocuite cu noi organe de stat, 
de tip socialist. Un astfel de 
organ a devenit miliția noas
tră populară. Ea a primit no
bila sarcină de a sluji cuceririle re
voluționare ale poporului muncitor, 
de a apăra proprietatea obștească și 
personală a cetățenilor, liniștea și 
ordinea publică.

Ca de la cer la părnî nt se deose
bește miliția popidară de instituțiile 
de tristă amintire ale Romîniei bur- 
ghezo-moșierești, așa cum erau poli
ția și jandarmeria instrumente mîr- 
save ale claselor exploatatoare, cîini 
de pază ai intereselor capitaliștilor 
și moșierilor. Poliția și jandarmeria 
aveau criminalul rol de a înăbuși 
în sînge lupta maselor populare de 
la orașe și sate, care se ridicau pen
tru o viață mai bună.

Nu se va șterge niciodată din (me
moria clasei muncitoare și a țără
nimii muncitoare caracterul odios 
al poliției și jandarmeriei burghezo-

Adunările sătești și generale ale cooperativelor 
de consum și de credit

In zilele acestea, pe întregul cu
prins al raionului nostru, au loc a
dunările sătești ale membrilor coo
perativelor de consum și de credit 
pentru dări de seamă asupra acti
vității depuse de consiliile sătești în 
anul 1962. Adunările vor fi urmate 
de adunări generale ale cooperati
velor d,e consum și de credit, pre
mergătoare Congresului al IV-lea 
al cooperației de consum.

Spre deosebire de anii trecuți, a
dunările cooperativelor din acest an, 
se desfășoară în condițiile noi crea
te în urma strălucitei victorii, obți
nută sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, colectivizarea 
agriculturii, ce.ea ce a avut drept 
urmare o creștere însemnată a 
veniturilor țăranilor colectiviști, fapt 
concretizat de _ volumul desfacerilor 
de mărfuri prin unitățile cooperati
velor sătești, care în anul 1962 a 
fost mai mare cu peste 7.500.000 
lei decît în anul 1961.

Multe consilii sătești și condu
ceri de cooperative, vor putea ra- 

levilor acest lucru. Utilizez aceste 
modele mai ales la clasa a V-a unde 
se predau primele noțiuni de geo
metrie și uneori și la clasa a VlI-a. 
Astfel pentru însușirea noțiunii de 
poligoane echivalente, fiecare elev a 
decupat din carte un poligon pe 
care l-au împărțit în triunghiuri. A- 
șezînd triunghiurile în diverse po
ziții se obțin poligoane echivalente 
cu primul.

Materialul didactic ușurează _ în
țelegerea noțiunilor de geometrie, e- 
vitîndu-se astfel însușirea mecanică 
a unor proprietăți. Pentru formarea 
la elevi a deprinderilor de muncă in
dependentă rezerv la sfîrșitul orei 
cîteva minute și rezolv cu ei unele 
exerciții și probleme după- indicații
le date în prealabil de mine. In a
cest timp, paralel cu supravegherea 
întregii clase ajut pe elevii mai 
slabi în rezolvarea problemelor pro
puse.

In scopul stimulării interesului e
levilor pentru studiul matematicii, le 
arăt cu fiece prilej utilitatea prac
tică a diferitelor cunoștințe primite 
la clasă. De exemplu, cu ocazia 
predării cazurilor de egalitate 
ale triunghiurilor le-am arătat 
că metoda triungbiurilor egale 
se poate folosi la măsurarea 
distantelor dintre două puncte, 
unul din acesta fiind inaccesibil, sau 
dintre două puncte între care nit se 
coate trasa pe teren o linie dreaptă. 
Ca aplicații la tema „Triunghiuri a- 

prof. MARIA IANCU
Școala de 8 ani nr. 3 Alba Iulia
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moșierești. Din ordinul regelui și ai 
guvernului, poliția, jandarmeria, îm
preună cu armata, au tras în mun
citori în Piața Teatrului Național, 
la 13 decembrie 1918, la Lupeni în 
1929 și la Atelierele C.F.R. Grivița 
din București în anul 1933. Care 
țăran muncitor nu este de asemenea 
cuprins de tmînie și ură împotriva 
organelor represive ale Romîniei 
burghezo-moșierești cînd își amin
tește de crimele săvîrșite împotriva 
răsculaților în neuitatul an 1907? 
Pentru „vina" de a fi cerut dreptul 
la o viață omenească ,țăranii au 
fost îmițușcați cu miile, schingiuiți 
și condamnați la ani grei de tem
niță.

Același rol odios și aceeași esență 
antipopulară ca poliția și jandarme
ria din Romînia btirghezo-moșiereas- 
că l-au avut și îl au astăzi institu
țiile represive din țările capitaliste. 
In contrast cu poliția din țările ca
pitaliste, urîtă de oamenii muncii, 
mil'ția noastră populară și-a cîștigat 
dragostea și prețuirea celor ce mun
cesc.

An _ de an, organele și formațiunile 
de miliție, alături de celelalte orga^ 
ne ale statului nostru democrat- 
pomilar, au luntat neobosit pentru 
apărarea proprietății socialiste și ce
tățenești, a liniștei și ordinei pu
blice, dovedindu-și devotamentul ne
mărginit fată de partid și popor.

Sărbătorim cea de a XIV-a ani
versare de la înființarea miliției 
populare, în condițiile unui avînt 
general în toate domeniile activității 
noastre social-economice și de stat. 
Milioane de oameni ai muncii de la

Șeful Miliției raionului Alba 
Maior, POPA SABIN
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porta adunărilor, o seamă de rea
lizări înfăptuite în anul 1962. Corr- 
siliile sătești din Berghin, Mihalț și 
Cricău se pot mîndri, că prin efor
tul comun al membrilor coopera
tori, au construit noi magazine, iar 
cele din Benic, Ighiu, Tibru, Galda 
de Sus și altele se pot mîndri cu 
realizări însemnate la achiziții, în
casarea de fond social, difuzarea 
cărții diverse și în alte seRoare^ 
activitate ale cooperației.

Succese deosebite s-au obținut și 
pe linia întăririi financiare a coope
rativelor. Ca urmare a creșterii fon
durilor proprii prin economii și re
ducerea cheltuielilor de circulație, 
încasarea fondului social subscris, 
șapte cooperative din cele opt cîte 
sînt în raionul nostru se autofinan- 
țează.

De asemenea consiliile sătești din 
Hăpria, Berghin, Cricău, Galda de 
Jos și Leneș pot raporta, că în a
nul 1962 au înființat noi secții de 
prestări de servicii, care aduc o 
contribuție însemnată la continua 
îmbunătățire a deservirii țăranilor 
colectiviști.

In mod deosebit în adunările să- 
teșți și generale din acest an se 
vor dezbate măsurile ce urmează a 
fi luate pentru realizarea sarcinilor 
de plan la toți indicii, în vederea 
întîmpinării cu noi succese a celui 
de al IV-lea Congres al Cooperației 
de Consum. 1

Cu toată tăria e necesar să fie 
susținute în adunări, obiectivele sta
bilite prin planul de măsuri tehni- 
co-orgam'/atoric pentru anul 196,3, 
de consiliile sătești și de. conducerile 
cooperativelor. Astfel, realizarea 
unui volum sporit de achiziții de 
ouă, păsări, deșeuri metalice, fructe 
și altele trebuie să constituie pro
blema de bază a discuțiilor purtate 
în adunări. Conducerile c.oopcrati- 
velor au sarcina de a arăta pe larg, 
foloasele pe care membrii coopera
tori le aii prin valorificarea acestora 
prin unitățile cooperației de consum 
si. importanța pe care acestea le au 
în economia națională a patriei 
noastre. Să se arate cu exemple vii 
(w^Tm^T^'ilor cooperatori, veniturile 
mari ce se pot obține cu cheltuieli 
minime din creșterea păsărilor de 
rasă, cu mare productivitate de ouă 
si carne și a iepurilor de casă. Tre
buie arătat de asemenea că cultiva
rea de dovleci în porumb în loturile 
individuale si valorificarea semin
țelor de dovleac prin cooperative 
acoperă' întreaga cheltuială efectua
tă cu cultura acestora.

Adunările sătești si generale con- 
CAPRA HRISTACHE 

șeful serviciului organizării și 
muncii de masă la U.R.C.C. _Alba_ 
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VIAȚA DE PARTID

Orijâ pcotra educarea 
de partid

In unitatea noastră, pe lîngă 
«îunciiorii cu un stagiu mai înde
lungat in producție, lucrează și 
multi tineri. Cu avîntul lor tineresc, 
cu entuziasmul cu care lucrează, ei 
ifși aduc o contribuție de preț la 
îndeplinirea sarcin lor economice ce 
ne stau in față. Tinerii constituie un 
ajutor deosebit în munca de fiecare 

■ zi.
Organizația de partid din Depoul 

de locomotive C.F.R. Teiuș a do
vedit grijă deosebită pentru crește- 

:rea și educarea tinerilor, pentru ca 
•aceetia să devină cadre bine pre
gătite, atit din punct de vedere po
litic, cit și profesional. In acest 

-scop organizația noastră de partid 
. c popularizat în rindurile tinerilor, 
lupta eroică c partidului nostru din 

timpul regimului' burghezo-moșieresc, 
grija deosebită pe care o poartă 
■partidul nostru pentru tineret, folo
sind permanent condițiile minunate 
de muncă, învățătură și distracție, 
create tinerilor din unitatea noastră. 
Toate acestea au trezit în rîndul ti
nerilor, dragostea față de partid, do- 
urmța lor de a deveni candidați și 
.apoi membrii de partid. Pînă în pre
zent, organizația noastră de bază, 
.a primit în rîndul ccndidaților și al 
membrilor de partid 125 tovarăși, în 
marea lor majoritate fiind tineri.

Dar grija noastră pentru educa
rea celor care au intrat în rîndul or
ganizației de partid, nu a încetat, 
aci dimpotrivă s-a intensificat. In c-

Activul fără de partid, ajutor prețios 
în munca noastră

Forța partidului nostru constă în 
'Secătura sa trainică, cu cele mai 
largi mase de oameni ai muncii. 
Succesele obținute în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de cel de-al III- 

Tea Congres al P.M.R. în toate do
meniile de activitate, sînt un rezul
tat al muncii neobosite depuse de 
masele largi populare. ' Un mijloc 

«mpootant pentru mobiiizarea mase
lor la înfăptuirea politicii partidu
lui și guvernului, îl constituie acti
vul fără de partid creat în jurul or
ganizațiilor de partid.

In uuccc politică pentru tranfor- 
marea socialistă c agriculturii, iar 
apoi pentru continua întărire e- 
■conomică și organizatorică a goș- 
■podărieți noastre colective, organi
zația de partid c primit un ajutor 
de preț d:n partea activului fără de 
partid. Dar, nu numai în această di

recție noi cm avut sprijinul activu
lui fără de partid ci si în clte ac
țiuni inițiate de organizația de bază, 
cum ar fi, lucrări pentru înfrumuseța
rea comunei, repararea drumurilor 
comunale, etc. In cadrul gospodări
ei colective și în comună au fost e- 
xecittcte în anul 1962 mai mult de 
20 000 ore muncă patriotică, econo- 
'misindu-se în .acest fel peste 50.000 
lei. Ic campaniile agricole, în exe
cutarea lucrărilor la construcțiile 
zootehnice, membrii din activul fără 
de partid, alături de membrii și 
candidași de partid, au fost în frun
tea acțiunilor întreprinse, evidențiin- 
du-se tovarășii Borza Florian, Gu
șat Aurel, Beldean Nicolae, Bistricn 
Maria, Luccci Pavel si alții.

Participarea conștientă și entu
ziastă la îndeplinirea sarcinilor ce 
au stat în fata noastră, sînt rodul 
unei permanente preocupări a orga
nizației de bază pentru recrutarea 
și anoi educarea politică c activu
lui fără de partid. In prezent din 
activul fără de partid al organizc- 

Fiecare lecție, un pas înainte în pregătirea elevilor
(Urmare din pag. 2-a)

semenea", în perioada recapitulări
lor, efectuez cu elevii lucrări prac
tice pe teren pentru măsurarea dis
tanțelor și înălțimilor.

La lecțiile de aritmetică rezolv cu 
elevii probleme din viața practică, 
pornind chiar de la probleme din 
viața clasei: calcularea procentului 
elevilor fruntași la învățătură, a 
celor abonați la ziare și reviste, cal
cularea dobînzii ce le revine după 
banii depuși la C.E.C. etc. Tot pen
tru întărirea caracterului educativ 
cl lecțiilor, rezolv cu elevii probleme 
cu date din activitatea economică a 
■întreprinderilor din ra-fon și regiu
ne, date privitoare la planul de pro
ducție și rezultatele obținute de gos
podăria colectivă „Unirea" din Albc 
lulia în sporirea producției vegetale 
și animale.

Prevenirea rămînerii în urmă la 

cest scop, în fața candidaților de 
partid cu fost expuse conferințe cu 
conținut ideologic și politic ca: Din 
trecutul de luptă al clasei munci
toare, Despre moralc comunistă, E
roicele lupte ale muncitorilor cefe
riști și petroliști din ianucrie-februc- 
rie 1933 și altele.

Pentru cunoașterea îndatoririlor și 
drepturilor fiecărui membru și can
didat de partid precum și c norme
lor vieții interne de partid, pe lin
gă celelalte forme de învățământ noi 
am organizat cercuri de studierea 
statutului P.M.R. în care au fost 
încadrați toți candidații de partid.

Pentru continua ridicare c pregă
tirii profesionale au fost făcute, în 
fața candidaților de partid de către 
maiștrii și tehnicienii depoului, ex
puneri pe diferite teme profesionale.

Tuturor candidaților de partid li 
s-au repartizat sarcini concrete. Ast
fel din rîndtirile candidaților, orga
nizația de bază are agitatori, mem
brii în colectivul de redacție cl ga
zetei de perete, în conducerea orga
nizațiilor de masă. Ajutați și îndru
mați de biroul organizației de bază, 
d.e fiecare membru de nartid. ,-andi- 
dații de partid își îndeplinesc cu 
succes sarcinile încredințate de or
ganizația de bază, icu parte activă 
la viața politică și economică ce se 
desfășoară în unitatea noastră.

ALMAȘAN NICOLAE 
Secretarul organizației de partid de 
la Depoul de locomotive C.F.R. Teiuș 

ției de bază fac parte 125 colecti
viști fruntași, recrutați din fiecare 
brigadă și echipă. Pentru educarea 
activului fără de partid, biroul or
ganizației de bază a folosit forme 
diferite ca: invitarea lor la adună
rile lărgite ale organizației de bază, 
consultarea în diferite probleme im
portante care frămlntă gospodăria 
colectivă, expuneri de conferințe, în
cadrarea membrilor activului fără 
de partid lc învățăm^tul de partid, 
repartizarea de sarcini concrete.

Cel mci important rezultat obți
nut în uuccc noastră cu activul 
fără de partid, este faptul că în 
rîndul candidaților de partid cu 
fost primiți 44 tovarăși din activul 
fără de partid.

Biroul organizației _ de bază, ți- 
nînd seamă de experiența cîștigată 
pînă în prezent, se va ocupc și în 
viitor cu și mci uultă răspundere 
de antrenarea activului fără de 
partid la îndeplinirea sarcinilor ce 
ne statț’ în fată.

HEIUȘ ILIE
secretarul organizației de bază din 

gospodăria colectivă-Șa-rd

îoatâ oienfia dezvoltării ovaioiui 
obștesc al gosps-Udrlei

Cu cîteva zile în uruă la Mihalț 
a avut loc adunarea generală pen
tru dare de seauă și aprobarea pla
nului de producție pe 1963 cl gos
podăriei agricole colective. Sute de 
colectiviști au venit la această adu
nare animați de dorința de c face 
bilanțul unui an de muncă și a 
propune măsuri noi în vederea dez
voltării de viitor a. gospodăriei.

In anul care s-a încheiat — c scos 
în evidență darea de seauă — gos
podăria noastră a dobîndit o seamă 

învățătură de asemenea constituie 
una din preocupările mele de sea
mă. In acest sens țin evidența 
pregătirii fiecărui elev, cunoscmd 
astfel, ce lacune are în cunoștințele 
predate. Și prin ore de consultații 
le completez cunoștințele pregătind 
întreaga clasă pentru lecțiile ur
mătoare.

Cunoscmd din proprie experiență 
că succesele sînt rod al unei munci 
perseverente, sînt mereu în căutarea 
de procedee și metode noi în predare. 
Datoria noastră a pedagogilor este 
să facem din fiecare elev un om 
cult, care să stăpînească bazele 
științei, să fie în măsură să se dez
volte pe temelia pe care le-o clă
dim noi astăzi. Acesta fiind țelul 
nostru final, datoria noastră e de c 
munci zi de zi cu conștiința răspun
derii ce ne revine pregătind tînăra 
generație în lumina sarcinilor tra
sate nouă de partid.

Ne scriu corespondenții

In sprijinul safuiui
Recent, comitetul de partid 

Stremț, a analizat felul cum se des
fășoară activitatea culturală în cu
prinsul comunei. Și din concluzii c 
reieșit că dacă la Stremț și Geoa- 
giul de Sus activitatea cultural e
ducativă de masă e în continuă dez
voltare, nu același lucru se poate 
spune și în legătură cu satele Geo- 
mal și Fața Pietrii.

Față de această situație, în do
rința de c veni în sprijinul ridicării 
activității culturale din cele două 
sate, au fost luate măsuri, care 
își vor dovedi în scurtă vreme efi
ciența. Așa, de pildă, directorul că
minului de centru va. instrui lunar 
directorii de cămine culturale din 
satele comunei, icr- formațiile artis
tice din Stremț se vor deplasa la 
Geomal și Fața Pietrii, pentru a 
demonstra în mod practic modul 
cum trebuie organizat un program 
artistic.

TARNU OVIDIU

Mai multă grijă 
iluminatului public

De mai bine de 2-3 luni, ilumina
tul public pc strada Bela Breiner 
din orașul nostru se prezintă foarte 
defectuos. Da la tribunal și pînă la 
clădirea cu nr. 50 (ceea ce repre
zintă două treimi din lungimea 
străzii) e întuneric.

Sesizați de acest lucru de loca
tarii străzii, conducerea Stației de 
rețele și relee Alba lulia c trimis 
ce-i drept cîțiva tovarăși să înlă
ture deficiența, dar problema tot 
n-a fost rezolvată. Și n-ar trebui să 
fie așa, dat fiind că situații asemă
nătoare cu cec de pe strada Belc 
Breiner dăinuie și pe alte străzi.

D. A.

Primii (miei la gospodăria agricolă colectivă „Unirea" din Alba lulic.

de ' rezultate bune în muncă. Co
lectiviștii noștri, în marea lor ma
joritate au muncit cu dragoste, în- 
țllegîcd pe deplin că munca cinsti
tă este izvorul belșugului în gospo
dărie, că acest belșug e averea ob
ștească c masei de colectiviști. Cu 
tot timpul neprielnic, recoltele de 
grîu și porumb de pe unele supra
fețe au fost foarte frumoase. De pe 
50 ha îcsamîcțate cu porumb de 
5000 s-a realizat o producție medie 
de 5260 kg porumb boabe la ha. 
Din grădina de legume unde c lu
crat brigada condusă de Boancăș Mi
hail s-au 'realizat venituri de sute 
de mii lei, iar din pepiniera de viță 
peste 1.000.000 lei.

S-a dezvoltat în mod considera
bil sectorul zootehnic. Dintr-un sec
tor la. început slab dezvoltat, gos
podăria c reușit, datorită ajutorului 
acordat de* stat, să socrească nu
mărul bovinelor la 220. din care 93 
vaci cu lapte, al porcilor la peste 
100 și al ovinelor la peste 200.

Ținînd însă cont de posibilitățile 
de care dispune această gospodărie, 
de terenul fertil, de priceperea oa
menilor. atît darea de seamă, cit și 
discuțiile purtate de cei peste 20 
colectiviști au apreciat că rezultate
le nu sînt pe măsura posibilităților, 
că din cauza slabei organizări c 
muncii, unele lucrări nu au fost e- 
xecufate la timp, fapt ce a dus la 
diminuarea producției.

Noi — a arătat brigadierul, Or- 
dean Virgil — cm fi putut obține o 
producție și mai mare de porumb, 
dacă am fi executat lucrările la

Invățămîntul agrozootehnic în gospodăriile colective

Două cercuri față în față
Ic perioada de iarnă, cînd în a

gricultură sînt de făcut mai puține 
lucrări, colectiviștii folosesc o parte 
din timpul liber, pentru a studia 
noile metode ce trebuiesc aplicate 
în diferite sectoare de activitate în 
scopul obținerii unor producții tot 
mai sporite de cereale și legume la 
hectar. Și acest studiu nu se desfă
șoară la întâmplare. Colectiviștii 
dornici să cunoască metodele agro
tehnicii înaintate, au fost încadrați 
în cercuri de învațăuîct agrcol cu 
forme bine alese, după preferința și 
locul cte muncă al fiecăruia.

Intrînd în obișnuința colectiviști
lor, ca în fiecare iarnă să participe 
în număr tot mai mare la învăță- 
mîntul agrozootehnic de masă, în 
aceste zile, în majoritatea cercurilor, 
învățauictul se desfășoară din plin. 
In ziua de 21 ianuarie, la cercul le
gumicol din Partoș s-a predat lec
ția a 18-a despre cultura roșiilor. 
Numărul mare de participant și 
punctualitatea cursanților, dovedește 
dorința lor de c cunoaște tot ce este 
nou în știința agricolă.

Lecția c început. Interesul colec
tiviștilor față de cele expuse de to
varășa Bateman Ana, lectora cer
cului, s-a văzut din atenția acorda
tă și străduința cu care s-au luat 
notițe. Mult interes au trezit expli
cațiile date referitor la alegerea so
iurilor cele mai productive de roșii 
și în special c celor timpurii cc- so
iul Bizon de mai și California cu o 
perioadă scurtă de vegetație (80
100 zile).

Expunerea amănunțită cu măsu
rile ce trebuiesc luate la cultura ro- 

tirnp și am fi pus accent pe calitate. 
Dar dacă nu-i dai pămmtiilui ce-i 
trebuie, dgcă nu-1 lucrezi la timp, de
geaba aștepți. Și pentru toți cred că 
ne e o învățătură de viitor. Spunem 
că furajele la animale sînt insufi
ciente. Dar noi puteam să avem 
furaje destule dacă strîngeam tuleii 
din cîmp său finul rămas nestrms 
din vară. Consiliul de conducere a 
dovedit în această direcție o gravă 
lipsă. El nu a depus toate eforturile, 
n-a luat măsuri pentru a organiza 
în așa fel munca îneît asemenea fe
nomene să nu aibă loc. Și despre 
astfel de neglijențe au vorbit și 
colectiviști ca Usca Florian, .Breaz 
Simion, Cîrnaț loan și alții. Colec
tivistul Clrnaț Ioan c arătat în a
dunare că nici unii mecanizatori 
n-au executat toate lucrările cu răs. 
pundere. Au văzut — snune el — 
un tractorist la discuit. Să vă spun 
drept, lucrarea nu a fost de cea mai 
bună calitate.

Ca un aspect negativ, care c re
ieșit cu putere în evidență c lost 
lipsa degrijă față de avutul obștesc. 
Colectiviștii au criticat pe bună 
dreptate, consiliul de conducere că 
n-a acordat acestei probleme aten
ția cuvenită. In cadrul gospodăriei 
sînt strînse un număr mare de c- 
telaje ca --pluguri, care, căruțe, etc. 
Ele însă stau sub cerul liber, des
completate, fără ca să se știe prea 
multe de soarta lor. Unele nici nu 
sînt prinse în evidențele gospodări
ei. Dobrescu Gheorghe, Floreta Ni- 
chifor, Bedelean Vian au și acum c- 
casă atelaje, proprietatea gospodă
riei. Nu se acordă apoi de către toți 
mgrjitorii atenție cuvenită îngrijirii 
animalelor, nu se respectă regulile 
de hrănire a lor. Dacă te duci în 
sectoarele unde muncesc Cîrtaț 

fiilor în toată perioada, de la se
mănat în răsadnițe și pînă la recol
tat, s-a , dovedit c fi însușită de 
cursanți și această c reieșit din 
răspunsurile' date de colectiviștii Tat 
Remus, Bucur Iova, Borza Raveca, 
Ciugudean Maria, Dreghici Simion, 
Crăciun Visalon și mulți alții.

In multe cercuri de învățăuîtt a
gricol, unde membrii consiliului de 
conducere și brigadierii se preocupă 
de mobilizarea cursanților, iar lec
torii de pregătirea cu simț de răs
pundere a temelor, îcvățăuîctul se 
desfășoară la un nivel înalt. Nu se 
poate trece cu vederea însă faptul 
că mai există unele cercuri c căror 
activitate se desfășoară mult sub 
nivelul cerințelor. De exemplu, dacă 
analizăm activitatea cercului agro
tehnic . din Gcltiu și o punem față în 
față cu cec din Partoș, ne pu
tem da foarte ușor seama de nive
lul celor două cercuri. Dacă la Par
toș, lectora cercului se prezintă tot
deauna lc timp și bine pregătită, a 
pretins cc și cursanții să fie lc fel, 
și în scurtă vreme c reușit să-i o- 
bișniiiască cu anumite reguli, care 
să asigure buna desfășurare a învă- 
tăuîctului, la Galtiu acest lucru nu se 
întîmplă. Aici, cursantele pentru fap
tul că nu li s-a cerut de la început să 
aibă fiecare caiet de notițe și cum 
nici lecțiile nu erau atractive, fie
care cursantă și-a adus lucru de 
mină. Deci în loc de cerc agrotehnic 
am dat peste un grup de femei care 
croșetau. Lectorul cercului, tov. ing. 
Bogdan, Moise, nu c luat atitudine 
față de această stare de lucruri. Nu 
se poate spune că la acest cerc nu 
s-au predat lecții. Dimpotrivă și aici 
au fost predate pînă la 23 ianuarie 
14 lecții. Rău este însă faptul că din 
cele predate s-a însușit foarte pu
țin. Este și normal, dacă în timpul 
expunerii lecțiilor, în loc să fie a- 
tette cursantele lc predare, să-și 
noteze problemele mci importante, 
se- preocupă cu totul de altceva.

Pentru c schimba această stare 
de lucruri, consiliul de conducere 
al gospodăriei colective din Galtiu 
este obligat să ia măsuri urgente și 
corespunzătoare pentru bunc desfă
șurare c învățămîntului agricol, să 
acorde, mai multă atenție mobilizării 
cursanților, iar lectorul să urmă
rească ca cele predate să fie temei
nic însușite.

SZABO GEORGE

loan și Ordean Mihăilă, te declari 
mulțumit de felul cum îngrijesc vi
tele-, dar dacă te duci la lotul de 
viței îngrijiți de Breazu Vian nu 
poți să nu te revolți, de. felul cum 
înțelege el să îngrijească avutul ob
ștesc. al colectivei în caro are de 
fapt și el o părticică. La îngrășăto- 
ria de porci, porumbul se aruncă cu 
coceni, ceea ce nu constituie de Ioc 
o hrănire rațională, ci mai degrabă 
risipă în hrănire. Nu-și fac pe de- 
nlm datoria nici cei 5 îngrijitori de 
la cai. Pentru lichidarea unor ase
menea lipsuri s-au luat în adunările 
generale și de consiliu o serie d.e 
botărîri foarte bune. Ele însă n-au 
fost traduse în viață, rămînmd doar 
pe hîrtie. Nici adunările generale 
nu- s-au ținut regulat.

— Au făcut ' în mai multe rînduri 
propuneri prețioase — c arătat co
lectivistul Boancăș Mihail din co
misia de revizie — dar propunerile 
noastre n-au fost întotdeauna luate 
în seamă. Socotim că în viitor ase
menea lipsuri nu mai trebuie să se 
repete.

Adunarea colectiviștilor din Mi
halț s-a angajat să sprijine consi
liul de conducere, spre c lichida în 
1963 din rădăcină aceste lipsuri. Bi 
au cerut însă consiliului să fie mai 
operativ în luarea unor măsuri, cc 
repartizarea celor mai buni colecti
viști la sectorul zootehnic, repartiza
rea atelajelor pe brigăzi, îmbunătă
țirea muncii în sectorul contabili
tății.

In încheierea lucrărilor adunării, 
colectiviștii 'iau aprobat un plan 
de producție mobilizator, ccgajîn- 
du-se siă muncească, cu toate forțe
le pentru înfăptuirea lui, pentru n 
tot mai puternică dezvoltare c gos
podăriei colective.
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WomatĂțâ ffil0 8sraHf*Sr«5
Mînă mecanică la strung

La Biroul pentru mica 
mecanizare al uzinei cons- 
structoare de mașini din 
Vazovgrad (R. P. Bulga
ria) a fost realizat un dis
pozitiv automat pentru 
strung. Este vorba de două 
brațe mecanice care ri
dică piesele cilindrice, le 
transportă și le așază 
spre a fi prelucrate, pune 
în funcțiune mașina și aș-

Film l£ă
In curind va fi sufi

cient să formați doar nu
mărul de telefon al unui 
cinematograf oarecare și 
să întrebați cu politețe 
„ce film rulează astăzi?", 
iar apoi să conectați te
levizorul dv. la un dispo
zitiv special al telefonului.

teaptă pină se termină o- 
perația de producție. A- 
poi dispozitivul ridică din 
nou piesele și le așază pe 
linia automată în flux 
pentru a fi prelucrate mai 
departe. In curind această 
mînă autcrnată va fi îm
bunătățită și adaptată la 
toate strungurile liniei au
tomate în flux.
le le Son

In felul acesta, stînd con
fortabil instalat acasă, veți 
putea urmări la televizor 
un film de la orice cine
matograf. Acest lucru va 
fi asigurat de un sistem 
de dispozitive electronice, 
care s nt în curs de pro
iectare in U.R.S.S.

Automobil fără carburator
La Uzina de autoturis

me din Gorki a fost creat 
un automobil cu motor 
fără carburator. La noul 
automobil, pentru alimen
tarea motorului cu com
bustibil în loc de carbu
rator se folosește un dis

pozitiv electronic. Aceasta 
a permis sporirea cu 20 
la sută a puterii motoru
lui fabricat în serie și a 
asigurat un dozaj precis 
al alimentării motorului 
cu benzină.

14 ani ds la crearea miliției populare
(Urmare din pag. 2-a) 

orașe și sate înfăptuiesc cu entu- 
z atm sarcinile trasate de Congre
sul al IH-lea al partidului nostru, în 
care văd întruchiparea intereselor 
lor vitale. Minunate sint succesele 
obținute de poporul nostru, în in
dustrie, in agricultură. Aceste rezul
tate dovedesc odată mai mult juste
țea politicii partidului nostru, pe 
drumul desăvîrșirii construcției so
cialismului în țara noastră.

Miliția noastră populară sărbăto
rește 14 ani de existență, 14 ani de 
luptă neabătută în slujba interese; 
lor poporului. In rîndurile miliției 
s-au călit cadre devotate, cu temei- 

I nică pregătire profesională și politi- 
i că, disciplinați, curajoși și dîrji, 
! care slujesc cu abnegație patria și 
; poporul muncitor. Pe arșiță, pe fur- 
i tună ori <n nopțile răscolite de vis- 
j col, milițienii veghează cu dragoste 
! la apărarea avutului obștesc, la 

v ața și avutul cetățenilor.
Istoricele hotărîri ale Congresu

lui al III-lea al Partidului Muncito
resc Romîn, au pus în fața organe
lor de miliție sarcini tot mai impor
tante.

Conducerea și îndrumarea orga
nului și fonmațiunilor de miliție din 
raion de către comitetul raional de 
part'd a contribuit la ridicarea con
tinuă a nivelului de pregătire poli-o

tico-ideologică și profesională a lu
crătorilor de miliție, la executarea 
în mai bune condițiuni a ordinelor 
și misiunilor încredințate, la forma
rea unei atitudini pline de respect 
față de populație, la întărirea vigi
lenței revoluționare și a combativi
tății față de dușmani.

Marea majoritate a lucrătorilor 
din cadrul miliției își îndeplinesc cu 
cinste misiunile, dovedind o înaltă 
conștiință a datoriei și trăsăturii 
moral-ostășești printre care: Anghei 
loan, Hîrceagă Grigore, Deneș 
Ghcorghe, Muntean Aurel, Borțoș 
Augustin, Hațegan Gheorghe, Ivan 
Gheorghe, Mladin loan, Banciu 
Gheorghe, Dtimitrașcu Grigore, U- 
drea Chiprian, Drăgan Iosif, Mitroiu 
Mihai și mulți alții, care pun gnat 
presus decît orice îndeplinirea hotă- 
rîrilor partidului și guvernului, e- 
xecutarea ordinelor și misiunilor în
credințate.

Cu prilejul celei de a XlV-a ani
versări a miliției noastre populare, 
lucrătorii de miliție din cadrul ra
ionului nostru își reînnoiesc angaja
mentul făcut în fața partidului și 
guvernului, de a lupta neobosit pen
tru ridicarea nivelului întregii mun
ci de miliție și își reafirmă hotărî- 
rea de a-și spori contribuția la lup
ta avîntată a întregului popor mun
citor pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului în patria noastră.

Un aparat pentru distrugerea tumorilor cerebrale
La Institutul de cercetări șt'inți- 

fice în domeniul aparaturii și instru
mentelor pentru chirurgia experi
mentală se lucrează la realizarea u- 
nui aparat pentru distrugerea tumo
rilor la creier.

Neurochirurgii foloseau pînă în 
prezent la executarea acestei ope
rații metode neperfecționate — cu 
ajutorul încălzirii, răcirii, al ultra
sunetelor sau prin introducerea de 
alcool. In 
cest scop

Printr-o

prezent se folosește în a- 
curentul electric.
mică deschizătură, în cu-

O operație rară
Colhoznica ucraineană Anna Glu- 

șenko s-a îmbolnăvit de otoscleroză 
pierzîndu-și cu desăvîrșire auzul. 
Ea a fost vindecată dc profesorul 
Alexei Kolomiicenko din Kiev, care 
a supus-o unei operații microchirur- 
gicale în urechea internă, creînd în 
acest scop instrumente de cea mai 
marc precizie.

Bolnava a început să audă bine 
facă înainte de a părăsi sala de o- 
ixirație.

Prof. Kolomiicenko a redat auzul 
învățătorului Taras Gnatiuk, din re-

---------------- ----------------------

Populajia pămîntului
lnformațiilc cu privire la popu

lația globului pămîntesc în diferite 
epoci sînt foarte interesante. S-a 
calculat cu aproximație că la înce
putul erei noastre populația Pămîn- 
tului era de circa 300.000 locuitori. 
In decurs de 7 veacuri, ea s-a du
blat. După aceea, creșterea popu
lației s-a accelerat uimitor de repe
de. In anul 1800, existau pe pămînt 
900.000.000 de oameni, iar un secol 
mai tîrziu—în 1900—peste 1 miliard 
600.000.000. In primii 20 de ani ai 
secolului nostru, populația globului 
a crescut la circa 2.000.000.000 de 
persoane, iar în 1960, ea a depășit 
2,9 miliarde. Oamenii de știință con
sideră că în condiții de pace a- 
ceastă cifră poate ajunge în anul 
2000 la 6.000.000.000 de oameni.

Informațiile existente mai . arată 
că în țările dezvoltate industrial na
talitatea scade în comparație cu se
colul trecut aproape la jumătate și

----- ---- •—xza------------

Staturi practice
Petele dc grăsime de pe țesături: 

se presară cu talc, se acoperă cu o 
Bugativă și se calcă apoi cu un fier 
călduț sau se lasă talcul timp de 24 
de ore.

Petele de cerneală: se moaie lo
cul pătat în lapte rece. Cînd laptele 
s-a colorat, se schimbă cu altul 
proaspăt pînă la dispariția totală 
a petelor. Apoi urmele de lapte de 
pe stofe se curăță cu neofalină, iar 
cele de pe rufe cu apă și săpun.

Petele de creion chimic : se ține 
locul pătat în spirt denaturat pînă 
la dispariția petelor.

Petele de dulceață : se scot cu apă 
caldă și săpun. 

tia craniană se .va introduce o țeava 
subțire dc polietilenă în interiorul 
căreia se află un -electrod mobil, 
extrem'de subțire. In jurul acestui 
electrod se formează focarul de dis
trugere a tumorii.

tv.rfnl a se convince că nu sfat 
distruse și centre sănătoase, vitale, 
la canatul țevii există și un alt e- 
lectrod-imobil. Prin acest electrod 
un aparat special va înregistra bio
curenții creierului. Astfel va fi asi
gurat controlul asupra desfășurării 
operației.

giunea Lvov, Ucraina, care își pier
duse de cîțiva ani auzul, fără nici 
o speranță de vindecare. Printre pa- 
cienții lui Kolomiicenko se află nu
meroși colhoznici din diferite repu
blici sovietice, Alexandr Nikolaev, 
profesor la conservator, și multe al
te persoane de diferite profesii, care 
și-att pierdut auzul.

Lucrările profesorului 
lomi'cenko în domeniul 
auzului la bolnavii de 
au fost .propuse pentru 
Lenin.

Alexei Ko- 
restabilirii 

otoscleroză
Premiul

reprezintă 20 la sută, în timp ce în 
țările slab dezvoltate ea continuă 
să rămînă la nivelul precedent.

In fata hărții : MADAGASCARUL
Sub titlul „Madagascarul: marea 

insulă luptă cu neocolonialismul", 
ziarul „1‘Humanite" publică, sub 
semnătura lui Jean Emile Vidai, o 
serie de reportaje în legătură cu si
tuația economică a poporului mal
gaș după doi ani de la proclamarea 
independenței.

Madagascarul este o mare insulă 
din Oceanul Indian, separată de A- 
frica prin Canalul Mozambic. Su
prafața sa este de 589.840 km.p., iar 
populația de aproximativ 5.487.000 
de locuitori. Timp de 64 de ani, din 
1896 pînă în 1958, Madagascarul a 
fost colonie franceză. Colonialiștii 
francezi și-au însușit pămînturile 
țăranilor malgași, transformîndu-i 
pe aceștia în mînă ieftină de lucru, 
și au procedat la o cruntă jefuire a 
bogățiilor țării. Pe măsură ce viața 
populației malgașe devenea tot mai 
grea, companiile franceze se îmbo
gățeau tot mai mult.

După cel de-al doilea război mon
dial a luat un mare avînt mișcarea 
națională de eliberare a poporului 
malgaș. Aceasta a dus la intensifi
carea acțiunilor represive ale colo
nialiștilor. In anul 1947 ele au a- 
tins prin cruzimea lor proporții fără 
precedent. Zeci de mii de țărani 
(malgași au fost asasinați. Chiar și 
astăzi se mai întîlnesc sate devas-

!
Zîmbetul Giocondei a făcut să 
strălucească pînă în zilele noas
tre gloria lui Leonardo da Vinci. 
Dar Leonardo da Vinci este, de 
asemenea, autorul — și aceasta 
o știu foarte puțini — al colacu
lui de salvare. Modestul colac 
de salvare care a dăruit viața la 
zeci sau poate sute de mii de 
oameni nu a adus însă autorului 
nici cel mai palid renume.

★
Nici un om de pe lume nu a 

numărat încă de la unu pînă la 
un miliard. Dacă am admite că 
cineva s-ar apuca să facă acest 
lucru, rostind un număr, la fie- 

) care secundă, fără să mănînce 
( sau să bea, ar avea nevoie de 
S un interval de timp de... 32 de 
j ani.

I

★
Algele au o valoare nutritivă 

în proteine deosebit de ridicată. 
Fiind lipsite de celuloză, ele se 
diferă foarte ttsor. De pe o su
prafață de 800.000 ha, se poate 
obține o recoltă de alge suficien
tă să hrănească timp de un an 
întreaga omenire.

★
Intr-un secol, folosirea în in

dustrie a cărbunelui și petrolului 
a mărit procentul de gaz car
bonic în atmosferă cu 13 la sută 

) și a ridicat temperatura mijlocie 
< cu aproape o jumătate de grad.

tate, care au fost arse din temelii 
de către colonialiști.

In 1958 a fost proclamată Repu
blica Malgașă, ca membru al ccțnu- 
nității franceze. In 1960, după 64 
de ani de regim colonial, Madagas
carul a obținut o așa-zisă „indepen
dență integrală". De fapt și acum 
fosta metropolă caută să-și perpe
tueze influența. Pozițiile puternice 
pe care le menține neocolonialismul 
împiedică republica să progreseze. 
Economia stagnează; producția a- 
gricolă se dezvoltă foarte încet, iar 
industria este aproape inexistentă. 
Nivelul de trai al populației se men
ține foarte scăzut. Concesiunile 
franceze, practic nu au fost atinse, 
cele mai bune pămînturi continuînd 
să rămînă în mîinile companiilor 
coloniale pentru care lucrează ță
ranii malgași. Aproape jumătate din 
pămîntul arabil al Madagascarului 
— și anume partea cea mai fertilă, 
care furnizează majoritatea produ
selor de export: orez, trestie de za
hăr, cafea — este concesionată 
perioade lungi variind între 30 și 
40 de ani.

Companiile străine încurajează pe 
localnici în practica incendierii pă
durilor, pentru a obține astfel pă- 
mînt care să fie cultivat cu orez, 
deși guvernul malgaș a mterzis a- 
cest sistem de distrugere a patri-

(Urmare din pag. 2-a) 
stituie un mijloc puternic de antre
nare a membrilor cooperatori, la 
întărirea financiară a cooperativelor 
pe calea încasării fondului social 
subscris. Dacă unele consilii sătești 
ca cele din Henig, Ighiel. și altele 
au obținut rezultate bune în această 
direcție, nu același lucru se . poate 
spune despre consiliile sătești din 
Bucerdea Vinoasă, Vințul de Jos, 
Sard, Ciugud, etc. care în anul 1962 
au încasat în contul părților socia
le sume neînsemnate. Trebuie să fie 
înțeleasă de toți membrii coopera
tori importanța pe care o are în^a- 
provizionarea mereu sporită cu .măr
furi, creșterea fondurilor proprii a 
cooperativelor. In vederea realizării 
acestei sarcini este necesar să se ia 
măsuri concrete pentru achitarea în 
întregime de toți membrii coopera
tori a fondului social.

Cu toată răspunderea trebuie pri
vită de conducerile cooperativelor și 
de consiliile sătești mobilizarea 
membrilor cooperatori de a contri
bui cu miiloace bănești, materiale 
de construcție și muncă patriotică 
la conlstructiile de noi magazine. In 
această privință sînt demne de toată 
lauda consiliile sătești din Tibrti, 
Necrilești, Totoi, Stremt, Sîntimbru 
și altele, care au trecut în mod prac
tic la strînnerea fondurilor nece
sare construcțiilor de noi maga
zine.

meniului forestier al țării. La a- 
ceasta se adaugă faptul că fiecare 
țăran trebuie să dea anual compa
niilor străine o parte a recoltei. Pu
ținul care îi rft'nîne nu-i ajunge 
pentru îndestularea nevoilor, și de 
aceea este silit să se împrumute 
pentru a cumpăra de la aceleași 
companii orez la prețuri foarte ri
dicate. împrumuturile au devenit 
astfel o adevărată plagă.

Puținele întreprinderi 'industriale 
existente se găsesc în totalitatea lor 
în mîinile companiilor particulare 
franceze, ca de pildă „Compagnie 
Lyonnaise de Madagascar", „Com
pagnie Marseillaise de Madagas
car", „Compagnie Havraise Penin- 
sulaire" etc. Ele obțin profiturile 
uriașe datorită inexistenței unei in
dustrii de bază autohtone. întregul 
comerț exterior este tributar com- 
panfaor maritime franceze. Deși în 
ultimii ani s-au creat așa-zise com
panii mixte cu participarea statului 
malgaș, cum este, de pildă, ..Com
pagnie Malvache de Navigation", 
dominația franceză este c;!' 
net prin faptul că 75 la sută 
capitalul lor îl 
străine.

Populația ...
cum mai este denumit Madagasca
rul, și a orhideelor minunate, unice 
în lume, fnai are încă de dus o lup
tă prea pentru ruperea puternicelor 
legături de tip neocolonialist, care 
mai dăinuie, pentru învingerea îna
poierii economice, pentru o dezvol
tare cu adevărat independentă.

oglindită 
din 

dețin companiile

„.tării palisandrilor",

să.

Conducerile cooperativelor au da 
toria să analizeze cu toată răspun
derea propunerile și sesizările ridi
cate în adunări privind aprovizio
narea cu mărfuri și deservirea civi
lizată a consumatorilor și să ia mă
suri pentru grabnica lor rezolvare. 
Este inadmisibilă atitudinea mani
festată de conducerea cooperative» 
din Ighiu care ocolește de mai mult 
timp cererea pe deplin justificată a 
membrilor cooperatori din Șard șt 
Bucerdea Vinoașă de a se deschide 
noi unități de deservire.

Grija față de păstrarea avutului- 
obștesc, de prevenirea fraudelor, tre
buie să constituie un obiectiv de 
seamă în cadrul măsurilor ce le 
vor lua pentru viitor, membrii coo
peratori la adunările sătești și ge 
nerale. Faptul că în anul 1962 la 
unele cooperative ca Galda de. Jos 
și Oarda de Jos s-au produs ca ur 
mare a linsei de control fraude în 
tre 5.000-14.000 lei, nu trebuie 
se mai repete. Organele de control! 
ale U.R.C.C. trebuie să vegheze cu. 
mai multă răspundere ca activita 
tea mînuitorilor de bunuri materia
le să nu fie umbrită de fapte ne 
demne.

Importanta sarcină pe care oare 
cooperația de consum în cadrul re
voluției culturale din țara noastră, 
va trebui să aibă locul cuvenit în. 
planul măsurilor ce se vor lua ■ în: 
adunări. Dacă în munca de difuzare a 
cărții pe raion s-au obținut în a 
nul 1962 realizări însemnate, totuși 
analizînd situația pe sate ea nu este 
deloc mulțumitoare. In multe sate 
ca Beldiui. Inuri, Necrilești, Galda 
de Sus, Dumitra nu s-a vîndut 
luni întregi nici o carte. Este nece 
sar să se ia chiar de pe acum ase
menea măsuri îneît să se asigure 
pătrunderea cărții pînă la cel mas 
îndepărtat cătun al raionului și să 
fie . asigurate difuzorilor de cărți tit
lurile solicitate.

îndeplinirea angajamentelor pe 
care conducerile cooperativelor șt 
1i»-au luat în vederea întîmpinării 
Congresului al IV-lea al Coopera
ției de Consum, pentru obținerea <fe 
rezultate sporite în toate sectoarele 
de activitate, va aduce în mod ne
îndoielnic o contribuție de seamă în 
intensificarea schimbului de mărfuri 
dintre oraș și sat, iar pentru reali
zarea lor va trebui atrasă întreaga 
masă a membrilor cooperativelor de 
consum din raion.

----------- o»-----------  

în curînd
va apare revista săptămînală

socialistă1
Organ al Consiliului 

Superior al Agriculturii 
Abonați-vă din timp la noua pu
blicație. Abonamentele se primesc 
la toate oficiile poștale, factorii 
poștali și difuzorii voluntari din 
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