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4 PROLETARI DiN TOATE ȚĂRILE, USuCȚl-VA!

8 MARTIE
A devenit o tradiție ca la începu

tul celei dinții luni a primăverii să 
închinăm o zi, ziua de 8 martie, 
mamei noastre, surorii, iubitei, so
ției, tovarășei și prietenei noastre.

De mai bine de o jumătate de 
veac, tradiția aceasta prinde rădă
cini tot mai puternice în viața po
poarelor. Ziua de 8 Martie a deve
nit o sărbătoare scumpă oamenilor 
muncii din întreaga lume, simbolul 
solidarității și luptei femeilor de 
pretutindeni, pentru drepturi, pen
tru pace, pentru dobîndirea demni
tății lor călcate în picioare secole 
de-a rîndul, pentru fericirea copiilor 
și a căminelor lor. Multe s-au 
schmibat în viața femeilor în a- 
ceastă jumătate de veac. Luptînd îm
potriva stării multiseculare de robie, 
femeile devin mereu mai mult, pre
tutindeni un factor activ al luptei 
plentru pace, pentru progres social.

In frunte pășesc femeile din țări
le socialiste, cetățeni egali în drep
turi,».} lumii eliberate de exploatare 
și robia capitalului, femei care mun
cesc alături de bărbați în uzine și 
în fabrici, pe ogoarele înfrățite ale 
agriculturii socialiste, pe șantiere, în 
laboratoare, în școli și care își spun 
cuvîntul în cele mai înalte proble
me ale vieții obștești. Pentru prima 
dată în istoria patriei noastre, regi
mul democrat-popular 
poporului sub conducerea 
dului Muncitoresc Rotnîn — a des
chis femeii drum larg spre muncă 
și viață liberă, posibilitatea de a 
participa la conducerea politică și 
economică a țării.

Minunatele posibilități de muncă 
și cultură create femeilor din pa
tria noastră, le-au trezit la o viață 
nouă, la o conștiință nouă. Alături 
de întregul popor muncitor, femeile 
participă activ la înfăptuirea măre
țului program elaborat de partid, 
desăvîrșirea construcției socialiste. 
„Ca cetățene egale în drepturi — 
spunea tov. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la ședința solemnă a Marii A- 
dunări Naționale — femeile partici
pă activ la conducerea țării, la în
treaga V'ață politică și culturală". 
Femeia din patria noastră pășește 
azi cutezătoare în viață punîndu-și 
talentul și capacitatea în slujba ac
tivității creatoare, clădește alături 
de bărbat orînduirea cea nouă, sim
te aceeași răspundere pentru apăra
rea cuceririlor clasei muncitoare.

„Femeia în Republica Populară 
Romînă are drepluri egale cu ale 
bărbatului în toate domeniile vieții 
politice, economice, de stat și cultu
rale". Aceste rînduri înscrise în 
Constituția țării noastre sînt ilus- 

V trate azi de zeci de mii de exemple 
reale. In țara noastră în orice loc de 
producție al muncii, femeia capătă 
un salariu egal cu al bărbatului la 
muncă egală, iar pentru merite deo
sebite e ridicată în funcții de răs
pundere și distinsă cu diferite ordi
ne și medalii.

Cu multă bucurie participă fe
meile la munca pentru înflorirea pa
triei, pentru înfrumusețarea orașelor

rod al luptei 
Parti-

și satelor. Comitetele și comisiile de 
femei iau parte din plin la acțiunile 
de folos obștesc inițiate de sfaturile 
populare, mobilizînd femeile la în- | 
grijirea și întreținerea școlilor, a u- i 
nităților sanitare și de copii, a gră
dinilor și parcurilor, la răspîndirea 
largă a cărții.

Legile țării noastre ocrotesc pe 
femeia mamă. Concediu de naștere 
plătit, orar redus de muncă, case de 
naștere, spitale raionale și orășe
nești, personal medical calificat — 
toate acestea sînt puse la dispoziția 
mamelor de către regimul nostru 
pentru a păzi sănătatea lor și a co
piilor lor. Dragostea și respectul de 
care se bucură mamele în țara 
noastră sînt ilustrate și de distinc
țiile „Mamă eroină", „Gloria ma
ternă" și „Medalia maternității" 
primite pînă acum de zeci de mii 
de mame. Statul ocrotește căsăto
ria, familia și apără interesele ma- 

' mei și a copilului.
înalta prețuire acordată de partid 

și guvern, însuflețește masele de 
femei de la orașe și sate să mun
cească cu și mai multă hărnicie și 
entuziasm, alături de toți oamenii 
muncii, pentru continua întărire și 
dezvoltare a patriei socialiste. Sute 
de mii de muncitoare, tehniciene și 
inginere din întreprinderi aduc o 
contribuție importantă în îndeplini
rea planurilor de producție, la con
tinua îmbunătățire a calității pro
duselor. Colectivistele muncesc cu 
dragoste pentru sporirea producției 
agricole vegetale și animale, pentru 
continua creștere a avutului obș
tesc. Nu există loc de muncă unde 
femeile să nu-și aducă o contribuție 
de seamă la realizarea sarcinilor 
trasate de partid.

Și în raionul nostru, fie că e vor
ba de industrie sau agricultură, fie 
de viața artistică sau culturală, în 
domeniul apărării sănătății sau în 
alte domenii de activitate ale raio
nului, femeile dovedesc inițiativă și 
participă activ la rezolvarea proble
melor ce stau în fața colectivelor de 
muncă din care fac parte. Pentru 
rezultatele deosebite pe care le ob
țin în producție zeci de femei sînt 
declarate fruntașe în producție.

Numele tov. Moldovan Ana, Ud- 
vor Elena de la fabrica „Ardelea
na", tov. Biriș Anisia și Popa Ana 
de la cooperativa „Progresul", ale 
colectivistelor Muntean Victoria, Pă
curar Onița de la Micești sau 
tov. Topîrcean Elena, Stanciu 
raschiva din G.A.C. Ciugud și 
multor altor femei fruntașe sînt 
noscute de oamenii muncii din 
ion.

La 8 martie femeile din țara noas
tră, eliberate pentru totdeauna 
exploatare și umilință, ridicate 
adevărata demnitate umană 
string și mai mult rîndurile în ju
rul partidului nostru și-și reafirmă 
hotărîrea de a munci cu și mai ma
re însuflețire, pentru a-și aduce con
tribuția din plin la înflorirea conti
nuă a patriei noastre dragi, la tri
umful cauzei păcii în lumea întrea
gă.
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ÎNTR-0 ATMOSFERĂ SĂRBĂTOREASCĂ

Oamenii muncii au votat pentru inilorirea Patriei, 
pentru o viata tot mal îmbelșugată

C O M U
Comitetul executiv 

Hunedoara comunică:
Jn conformitate cu

al Sfatului popular al regiunii
N I C A T

Pe baza centralizării datelor comunicate de comi

siile electorale ale orașelor raionale și ale comunelor, 
rezultatele alegerilor de deputați în regiunea Hunedoara 
sînt următoarele: 

Decretul nr. 1/1963, la 3 martie 
a. c., au avut loc alegeri de deputați pentru 11 sfaturi 
populare ale orașelor raionale și 143 sfaturi populare 
comunale.

Pentru sfaturile populare ale orașelor raionale au 
fost aleși 664 deputati, iar pentru sfaturile populare 
comunale au fost aleși 3.340 deputați.

Numărul 
alegătorilor

Voturi jexprimate Voturi pentru 
candidații F.D.P.

Voturi împotriva 
candidaților F.D.P.

Voturi 
anulate

cifre 
absolute la sută cifre 

absolute la sută cifre 
absolute la sută

cifre 
abso
lute

la sută

Sfaturi populare ale 
orașelor raionale 120.304 120.263 99,96 120.039 99,82 170 0,14 l54 >0,04
Sfaturi populare 260.113 260.059 99,98 258.819 99,52 1.064 0,41 . 176 0,07

Total 380.417 380.322 99,98 378.858 99,62 1.234 0,32 230 0,06
Toți deputății aleși au candidat din partea Frontu

lui Democrației Populare.

în ziua de 3 martie

Entuziasm, 
atmosferă sărbătorească

Atmosfera sărbătorească, de en
tuziasm, însuflețirea și voia bună, 
au caracterizat alegerile de depu
tați în sfatul popular al orașului 
Alba Iulia și în sfaturile populare 
ale comunelor din raionul nostru.

Participarea masivă la vot, do
rința vie a oamenilor de a fi pri
mii care votează, terminarea votă
rii încă în cursul dimineții în mul
te comune, datorită participării la 
vot a tuturor alegătorilor, au de
monstrat interesul viu de care au 
dat dovadă oamenii muncii din 
raionul nostru pentru a-și alege 
reprezentanții lor în organele lo
cale ale puterii de stat.

Votînd candidații Frontului De
mocrației Populare, masele de 
cetățeni și-au manifestat deplina 
adeziune față de politica partidu
lui și guvernului, hotărîrea de a 
munci neobosiți pentru înfăptuirea 
mărețului program de desăvîrșire 
a construcției socialiste trasat de 
cel de al lîl-lea Congres al P.M.R.

Intr-o atmosferă de nestăvilit entuziasm, colectiviștii din Bucerdea
Vinoasă trec pragul secției de votare. , . ț ■ '

Cu gindul și eu fapta spre noi izbinzi
Dumineca trecută așezările de pe 

) valea bătr inului Ampoi, au îmbră- 
J cat haină de sărbătoare. La Meteș

Pentru siiccesul campaniei agricole de primM,, pentru obținerea de prodocț-ii sporite la hectar!
ALTE GOSPODARII COLECTIVE RĂSPUND CHEMĂRII

Cuvîntul colectiviștilor din Teiuș Angajamente sporite la Mihalț
Analizînd posibilitățile de care 

dispun în vederea realizării cu un 
an mai devreme a indicilor stabiliți 
în agricultură pentru 1965, membrii 
gospodăriei colective din Teiuș, răs
punzând chemării colectiviștilor din 
Cistei, își propun să realizeze urmă
toarele obiective:

— îngrășarea cu gunoi de grajd 
în această primăvară a suprafeței 
cțe 130 ha din care o mare cantitate 
a și fost transportată în cîmp;

— efectuarea grăpatului și tăvă- 
lugitului, după caz, pe suprafața de 
494 hectare imediat ce timpul per
mite;

— aplicarea de îngrășăminte chi
mice pe 30 la sută din suprafața în- 
sămînțată eu culturi de toamnă;

— se vor plivi chimic 
însămînțate cu grîu iar 
de cîte ori va fi nevoie 
ioase:

— toate însămînțările 
vara aceasta se vor face numai cu 
mașina;

— la porumb vom executa trei 
prașile pe toată suprafața, iar la 
porumbul de 5.000, la sfecla de za
hăr și la tutun cîte 4 prașile;

— producțiile ce se vor obține în 
acest an pe culturi vor fi următoa
rele:

la porumb în medie pe toată su
prafața, 3250 kg ta ha;

— la porumbul de 5000, 5.300 
la hectar;

— la sfecla de zahăr 25.000 
la hectar;

— la grîu 1.900 kg la ha;
— la cartofi 18.000 kg la ha, 

la porumb siloz 31.000 kg la ha.
— toate obligațiile contractuale și 

muncile S.M.T. vor fi predate la 
timp și din produsele de cea mai 
bună calitate.

— In sectorul zootehnic întreaga

kg

kg

iar

Răspunzind chemării la întrecerea 
lansată de colectiviștii din Cistei 
membrii gospodăriei agricole colec
tive din Mihalț și-au luat următoa
rele angajamente:

— pentru sporirea continuă 
producției la hectar, 
înafară de suprafața fertilizată în 
anul trecut cu gunoi de grajd încă 
o suprafață de 243 ha. Pină în pre
zent s-a și transportat gunoiul pe o 
suprafață de 200 ha, administrînd

an mai deirremaSă realizăm cu un
indicii prevăzuți pentru 1965

a
vom îngrășa

220 hectare 
manual ori
267 ha pă-

din primă-

producție de lapte de vacă și 
oaie, ca și întreaga producție de 
nă se va preda statului pe bază 
contract.

Pentru continua înfrumusețare

de 
lî- 
de

a 
comunei, colectiviștii din Teiuș și-au 
propus următoarele:

— întreținerea și repararea dru
murilor din cuprinsul comunei pe 
o porțiune de 10.000 metri liniari;

— participarea la acțiunea patrio
tică pentru pavarea a 15.000 m.p. 
trotuare;

— plantarea a 500 bucăți arbuști 
ornamentali;

— transportul prin muncă patrio
tică a întregului necesar de pietriș 
pentru construcția dispensarului de 
tip urban din Teiuș,

între 20-25 tone la fiecare hectar;
— pînă la 20 martie ne propunem 

să terminăm aplicarea amendamen
telor pe o suprafață de 74 ha în te
renurile numite „Fața comorii" și 
„Jelărești";

— vom efectua grăpatul și tăvă- 
lugitul pe întreaga suprafață care 
necesită această lucrare;

— întreaga suprafață o vom se
măna numai cu mașina;

— vom efectua plivitul întregii 
suprafețe însămînțate cu păioase ori 
de cîte ori va fi nevoie, administrînd 
îngrășăminte chimice pentru stimu
larea dezvoltării plantelor;

— se vor respecta întocmai densi
tățile optime la culturi;

— prin extinderea la maximum»

mecanizării lucrărilor și printr-o 
mai bună organizare a muncii în 
brigăzi și echipe se vor efectua 
puțin 3 prașile la porumb și 4 
sfecla de zahăr, iar în grădina 
legume cîte vor fi nevoie;

— ne propunem să realizăm 
1963 următoarele producții la ha:

— 3.100 kg porumb la hectar, în 
medie pe toată suprafața;

— 5.250 kg la porumbul de 5.000;
— 1.900 kg grîu la hectar;
— 18.000 kg cartofi la hectar;
— 25.000 kg sfeclă de zahăr;
— în vederea studierii tuturor 

condițiilor pentru sporirea producti
vității la hectar și extinderea la ma
ximum a mecanizării lucrărilor vom 
destina suprafața de 5 hectare te
ren pentru înființarea unui lot de 
experiență pe care ne propunem să 
facem și lucrări de irigare;.

— în acest an ne propunem să re
dăm agriculturii prin lucrări de des
țelenire și defrișare suprafața de 60 
hectare teren. Pină în momentul de 
față aceste lucrări le-am și început 
pe o suprafață de 30 ha;

(Continuare ia pag. 3ta)

cel 
la 
de

în

și Feneș, la Zlatna și Valea Dosu
lui, tabloul acestor zile deosebite, 
era minunat completat de atmosfe
ra plină de voie bună a alegători
lor. Minerii, meta-lurgiștii și chimi- 
știi au venit în fața urnelor purtînd 
pe fețe, în inimi, încrederea deplină 
într-o viață tot mai frumoasă, mai 
înfloritoare.

Schimbul trei a părăsit Uzina chi- 
mico-metalurgică abia de două mi
nute. Dar iată-i pe bravii metalur- 
giști și chimiști prezenți primii la 
secția de votare nr. 4 din Zlatna. 
Fanfara intonează melodii săltă- 
tărețe. Se prind în veselie toți ale
gătorii. Sosește un grup de mineri. 
Se afla între ei și minerul Hațegan

(Continuare în pag. 3-a)

EMOȚII...
Zorii zilei i-au găsit pe numeroșii 

alegători din comuna Vințul de Jos 
în fața secției de votare. Deși vo
tarea începea la ora 6 mulți au 
venit înainte de această oră. 
Printre aceștia se numărau și tine
rele Vesa Ana, Ursu Rafila și Fe- 
chete Ana. Tinerele erau stăpînite 
de emoții. Pe deoparte pentru faptul 
că era pentru prima oară în viața 
lor cînd se prezentau în fața urnei, 
iar în al doilea rînd că țineau cu 
tot dinadinsul să fie primele la vot, 
lucru dorit de fapt de fiecare alegă
tor prezent în fața secției de vo
tare.

Braț la braț tinerele au intrat în 
secția de votare. Prin cuvinte sim
ple au mulțumit partidului și guver
nului pentru viața lor fericită, ex- 
primîndu-și hotărîrea de a munci și 
mai bine, de a sprijini munca noi
lor deputați aleși,



DIN MUNCA SI VIATA TOVARĂȘELOR NOASTRE Ne scriu corespondenții

O inițiativă lăudabilă,
Pornind de la vitrina cu oglindă

Vitrina cu oglindă se găsește 
biroul directorului și în ea sînt 
puse produsele fabricii 
pentru bărbați și copii. 
Sînt frumoși. Cumpărătorii însă viri 
și completează: sînt și durabili.

O cifră înscrisă cu litere groase 
pe un grafic îți întregește și mai 
mult impresiile. Planul de produc
ție pe luna februarie a fost îndepli
nit în proporție de 101,2 la sută. 
Faptul e de natură să bucure pe 
oricine. Și fără să vrei te pomenești 
întrebînd despre cei care i-au dat 
viață.

Tovarășa Vădean Maria, inginer 
șef, e gaia să înșire un întreg no
ian de nume. Dar, după o clipă

m 
ex- 

— bocanci 
li privești.

Colectivista Javlă Maria de la 
crescătoria de păsări a G.A.C. „U- 
nirea" Alba iitlia este fruntașă în 
muncă.

Chemarea primăverii
Nu poți preciza niciodată în pe 

zi sau la ce oră vine primăvara. 
Și totuși... Stînd de vorbă cu co
lectivista Gherman Domiția din 
Șard, o simți pe aproape. O simți 
în felul cum vorbește, în preocu
pările ei și ale tuturor colectivis
telor din echipa sa.

— Am în echipă fot femei una 
și una — găsește de cuviință să- 
ți împărtășească harnica colecti
vistă. Am fost noi fruntașe anul 
trecut, dar sîntem hotărîte să nu 
ne lăsăm nici anul acesta.

A.păsînd pe fiecare cuvînt,, co
lectivista Gherman Domiția vine 
și cu argumente în sprijinul spu
selor sale:

— In acest an, ne-am mărit su
prafața de grădină de la 15 la 37 
de haf. Faptul însă nu ne sperie 
ci din contră ne bucură — spune 
ea oricui. Sporesc veniturile gos
podăriei, cresc și cele ale noastre. 
Șî-apoi, cu colectiviste ca Borza 
Raveca; Borza Maria, Gherman 
Raveca, Muntean Maria și alte 
fruntașe din echipă cîte nu poți 
face? Mărturie sînt cele deja îm
plinite. Avem pregătiți 270 metri 
patrați de răsadnițe, parte din 
răsaduri fiind însămînțate. Celor 
3.500 kg cartofi puși la iarovizat 
a și înceout să le dea colțul, iar 
terenul pentru însămînțat ceapa 
e gata pregătit. Ne cheamă. Ne 
cheamă primăvara să-i ieșim cu 
inima deschisă în întîmpinare.

Da! Ne cheamă primăvara. în
că o primăvară care va întregi 
bucuriile vieții noastre noi. 

Învățătoarea Constantin Stela a pus o întrebare și toți elevii ar vrea 
să răspundă. Lucru firesc cînd clasa ți-e fruntașă pe școală.

răzgîndește și, zîmbind cu înțeles, 
te îndejamnă: să mergem să-i vedem 
la fața locului.

O urmezi. La intrarea în fabrică 
însă, tovarășa inginer se oprește. 
Iți împărtășește un fapt menit să-i 
explice zîinbeiul.

— Știți, în special pentru noi fe
meile, ziua de azi e și nu e o zi o- 
bișnuităi. Cele aproape 300 de to
varășe cîte lucrează în fabrică, în- 
cepînd de la croi și pînă la finis, se 
întrec pe ele însele. Cinstesc prin 
fapte noi, ziua de 8 martie.

fată-ne la startul producției. Sec
ția croi. Mînuite de mîini dibace, cu
țitele aleargă cu repeziciune în ju
rul tiparelor. Nu însă fără grijă și 
spirit de economie. Și rubrica eco
nomiilor se completează. Intr-o z‘ 
doar Moldovan Ana a economisit 
430 dm.p. piele, Șchiau Paraschiva 
296 dm.p., Boitor Raveca 145 dm.p.

Aceeași animație stăruie peste tot 
în fabrică. Rezultatele tuturor sînt 
bune și totuși iscusința, după cuine 
firesc, își spune cuvîntul. La secția 
cusut Mărginean lolanda, Oprean 
Ana și Bucur Elena și-au depășit 
fiecare planul cu 13 pînă la 32 la 
sută, in rind cu ele mergînd, de a- 
semenea Ciulea Maria, Kovaci Ma
ria, Popa Maria 1 de la aceeași sec
ție, ca și Bartoș Veronica, Oneta A- 
nisia și Suciți Bucura de la tras- 
tălpuit.

La secția finis, încălțămintei i se 
face ultima toaletă. Apoi bocancii, 
mari și mici, se împachetează în 
cutii și iau drumul magazinelor cu 
marca: Fabrica „Ardeleana". Iei o 
cutie la întîmplare. întorci bocancii 
pe o parte și pe alta. Ii privești cu 
atenție. Sînt aidoma cu cei din vi
trina cu oglindă: frumoși, durabili.

I

Cunoscută pentru munca ei 
neobosită pe ogoarele gospodă
riei, colectivista Bucerzan Eleo
nora din Ighiu este tot atît de 
cunoscuă și în activitatea depu
să pentru înfrumsețarea comu
nei. Tocmai de aceea cînd a fost 
vorba să-și propună un candidat 
de deputat, colectiviștii din cir
cumscripția electorală nr. 1 n-au 
stat mult pe gînduri. In unani
mitate au propus-o pe tovarășa 
Bucerzan Eleonora. Apoi la 3 
martie i-au dat cu drag votul.

In clișeu: Deputata Bucerzan 
Eleonora, discutînd cu alegătorii 
despre cele ce mai trebuiese fă
cute în circumscripție.

IN CLIȘEU : lin grup de muncitoare fruntașe la cooperativa mește
șugărească „Progresul" din Alba lulia.

-----  OIE -----
•A La deoășirea pe lima februarie a planului producție» industriale 

al 1. 1. L. „Horia" cu 9 la sută, un aport deosebit l-au adus și tovară
șele Herbea Eudochia, Horvat Zamfira, Piclișan Cornelia, Goadă Vio
rica, Bedea Elisabeta, Costea Saveta și altele.

Fruntașe în pregătirea campaniei de însămînțări la G.A.C. Stremț 
sînt colectivistele Cioplîntă Margareta, Homănă Antonica, Dobre Maria, 
Cetean Cornelia, Radu Cornelia și Stan Lucreția.

A Mobilizate de tovarășele ltîldea Ana, Naghi Sofia, Dumitru Aure
lia și Petrie Juliana, femeile din circumscripția a 15-a din oraș au 
descărcat pe strada Pușchin 50 camioane pietriș și au plantat arbori 
ornamentali pe ambele părți ale străzii. -

ZI ȘI NOAPTE DE VEGHE
Faptele sînt și noi și vechi... Ori

cum ar fi însă, faptele rărnîn. Și 
fiecare din ele constituie o frînlură 
dintr-o veghe continuă de zi și 
noapte.

lii pragul noului sezon la sectorul coramlc al 1.1. L. ,,Horia"

un ritm mai intensPregătirilor
Pentru acest an sectorul ceramic 

al 1.1. L. „Horia" din oraș are de 
realizat sarcini cu mult sporite față 
de anul trecut. Va trebui să creas
că producția de cărămidă eficientă, 
de țiglă, irebuie să sporească pro
ductivitatea muncii, să fie redus 
prețul de cost al produselor. Aceasta 
cere o susținută preocupare ca în 
cadrul sectorului să se asigure o 
desfășurare normală a producției, să 
fie puse în valoare noi rezerve in
terne.

Așa după cum s-a stabilit și în , 
planul de măsuri întocmii, peste trei î 
săptămîni sectorul ceramic va tre- $ 
bui să intre din nou în producție cu ffiîse sau alte materiale, 
întreaga sa capacitate. Perioada O Ca urmare a sporirii producției de 
care a trecut de la sfîrșitul anului iȚktiglă se cer create condiții pentru 
1962, cînd cea mai rnare parte din .^uscarea acestora. Actualul stoc de 
utilaj a intrat în revizii și reparații,; 
a fost folosită de colectivul de mun-j 
că de aici în 
să se asigure terminarea reparației £ 
la timp. Și, cu toate greutățile pro-Wînsă nu s-a asigurat nimic din 
vocate de iarna grea, s-a reușit să ffigcest necesar deși lipsa aceasta va 
se obțină o serie de rezultate bune Kjprovoca greutăți în desfășurarea 
în muncă. Astfel s-ati efectuat re- K®producției. O serioasă rămînere în 
parații la presa „Vacum" la vago-fflurmă este și în ce privește amena- 
neți, se lucrează iniens la termina-y®jarea stației de transbordare pentru 
rea cuptorului mare, la montarea wzdrobirea argilei. E adevărat terme- 
noii benzi transportoare de 203 me- Snul de dare în folosință a acestei 
tri etc. De asemenea în vederea W stații este fixat pentru 31 martie. A- 
sporirii producției de cărămidă efi- '^ceasta nu înseamnă că nu se poate 
cientă și țiglă, sectorul a fost dotat ' realiza înainte de acest termen mai 
cu utilaj complet pentru o nouă li- ales că condiții au existat. In a-

Stranie nu numai că nu e suficient, 
ffldar nu mai corespunde nici calita- 

tnod intens astfel ca ,®tiv, fiind nevoie de circa 10.000 bu- 
[căți rame noi. Pînă la ora actuală

a-

A venit doctorița; Dicu Lia la 
dispensarul din Vințuil de Jos. Ma
mele n-au ținut seama de anii săi 
tineri. Au venit și i-au cerut cu în
credere sfatul. Apoi tot la doctoriță 
au alergat și cînd au fost cuprinse 
de neliniște din cauza copilului bol
nav. Și doctorița, a zăbovit cu răb
dare ia căpătîiul fiecăruia. A nțîn- 
gîiat frunțile micilor Pienar Avram, 
Zdrenghea loan și Dondea Avram, a 
văzut cu aceeași stăruință și deFă- 
căleț Ana, Humaci Gheorghe sau 
Sibișan Viorica. Iar copiii, îngrijiți 
cu atenție, s-au înzdrăvenit. Le-a a- 
părut din nou zîmbeful pe buze.

Dicu Lia, medic pediatru în Vin- 
țul de Jos e mereu la datorie. O gă
sești la dispensar, prin circumscrip
ție călcînd un prag sau altul. O 
găsești stînd de vorbă cu oameni 
maturi ca și cu elevii școlilor, la 
cursurile de 
rea postului 
na cu care 
nea cu care 
ca cei mici să crească voinici și să
nătoși, colectiviștii din întreaga cir
cumscripție o apreciază și-i cinstesc 
numele.

igienă sau la pregăti- 
sanitar. Și, pentru rîv- 
lucrează, pentru pasiu- 
zi și noapte veghează

nie tehnologică. In momentul de față 
mai mult ca 85 la sută din betoa- 
nele necesare au și fost turnate ur- 
mînd ca în ultima decadă a lunii 
martie noua linie să intre în pro
ducție. <’■

ȚÎnînd cont de timpul scurt care 
ne-a mai rămas pînă la data de 1 
aprilie, de stadiid actual al pregăti- 

_ rilor, trebuie arătat că ritmul aces- 
tora se impune a fi intensificat A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît o sea

ls mă de obiective stabilite in planul 
de măsuri nici n-au fost atacate sau 

jȘ^chiar dacă s-au început lucrările, ele 
au fost întrerupte din lipsă de pie

Nu 
cerii

de mult, din inițiativa condu- 
clubului C.F.R. Teiuș a fost 

organizată aici o „Seară de odihnă 
a lăcătușului de revizie" de la Coș- 
lariu. Cu acest prilej, în cadrul u- 
nui referat au fost scoase în relief 
succesele obținute de harnicii lăcă
tuși de la revizie, metodele cele iha' 
bune de muncă. Au fost de aseme
nea popularizați fruntașii reviziei 
Coșlariu Geamăn Nicolae, Mărgi
nean Tra'an, Radu Ieronim, Mun
tean Ioan II, Baldea Laurean și 
mulți alții, care pritr-o muncă stă
ruitoare s-au situat tot timpul îp

I
.. ............

I fruntea întrecerii socialiste.
A urmat apoi o masă tovărășeas

că, după care lăcătușii de revizie și 
familiile acestora au fost invitați ia 
dans. Participanții la această ma
nifestare au adresat cuvinte de mul
țumire tovarășilor Sîntimbreanu 
Loghin, Cîmpean Dumitru și Popa 
loan pentru felul cum au organizat 
această seară plăcută și instructivă, 
exprimîndu-și totodată dorința ca 
asemenea manifestări să aibă loc 
mai des în cadrul clubului.

ALEXANDRU PADURARU 

Una din cele mai harnice
Despre tovarășa Șuteu Maria, co

lectiviștii1 din Teiuș au numai c.u-'" 
vinte bune. E neobosită la muncă și 
sîrguincioasă cînd e vorba de învățat 
ceva nou — spun ei. Și, au dreptate 
oamenii. Harnica colectivistă a e- 
fectuat anul trecut 180 de zile-mun- 
că, nefiind nici o acțiune la care să 
nu participe cu toată rîvna.

Neîntrecută în munca pe ogor co
lectivista Șuteu Maria a participat 
eu regularitate la învățământul a- 
grozcetehnic. Ba a urcat și treptele 
scenei în brigada artistică de agita
ție. Și-apoi cînd a fost vorba ca 
în casa ei să funcționeze un cerc 
de citit a spus-o deschis: „sînt bu
curoasă de acest fapt și ușa mi-e 
pentru oricine deschisă".

Strînse în casa tovarășei Șuteu 
Maria, colectivistele Grișan Anuța, 
Coza Viorica, Costea Victoria și al
tele au învățat multe de Ia tovarășa 
profesoară Oancea Maria, lectora cer
cului. Au învățat să-și facă munca 
mai spornică, copiii mai buni, viața 
tot mai luminoasă.

VICTORIA GRIȘAN 
colectivistă G.A.C. Teiuș

ceasta situație este și reparația la 
linia de decovil unde lucrările merg 
greoi, la repararea vagoneților plat
formă și a rafturilor de la uscătorie 
unde ritmul reparațiilor a fost în
greunat din lipsă de cherestea.

Problema creșterii productivității 
muncii trebuie să ocupe un prim loc 
în cadrul pregătirilor pentru noul 
sezon de fabricație accentuîndu-se pe 
introducerea muncii mecanizate, folo
sirea capacității de lucru a utilaju
lui, etc. lată de ce se impune ca în 
cel mai scurt timp să se termine me
canizarea a două transportoare și a 
operației' de scoaterea cărămizilor 
din cuptoare. De asemenea trebuie 
urgentată reparația excavatorului de
oarece folosirea acestuia înlocuiește 
munca manuală a 17-18 oameni ce 
pot fi folosiți în alte sectoare. In 
privința excavatorului care stă din 
toamnă din lipsa a 35 cupe neli
vrate la timp de Uzinele „Progre
sul" Brăila e nevoie de mai mult a- 
jutor și din partea secțiunii indus
triei locală și gospodărire comunală 
a Sfatului popular raional. începe
rea sezonului de fabricație bate la 
ușă. Acest lucru impune luarea de 
măsuri urgente pentru grăbirea re
parațiilor cu atît mai mult cu cît e 
nevoie de efectuarea rodajului utila
jului, de recuperarea nerealizării 
planului la cărămidă pe primele 
două luni din acest an. Și condiții 
pentru intensificarea ritmului de 
pregătire sînt. Este nevoie acum de 
un ajutor mai operativ din partea 
conducerii întreprinderii spre a se 
asigura toate materialele necesare 
ca reparațiile să poată fi efectuate 
fără întreruperi și de calitate.



INTR-O ATMOSFERĂ SĂRBĂTOREASCĂ

Oamenii muncii au votat pentru înflorirea 
patriei, pentru o viață tot mai îmbelșugată

Cu gîndul și cu fapta spre noi izbînzi
(Urmare din pag. l-a)

Constantin. E vesel ca și toți ceilal
ți ortaci. Are de ce. In cinstea ale
gerilor echipa din care face parte 
și-a depășit sarcina de plan cu pes
te 20 la sută.

— Pentru luna martie — ne spu
ne tov. Hațegan Constantin — ne 
liiăm un angajament și mai îndrăz
neț. Vom depăși planul cu peste 
25 la sută.

La Valea Dosului aceeași atmos
feră Sărbătorească. Primii Ja vot 
se prezintă minerii din echipa lui 
Damian. Nicodin. De altfel se poate

Din primele ore,
la

Zorii dimineții de 3 martie încă 
nu. se iviseră cînd în casele colecti
viștilor din Bucerdea Vinoasă s-au 
aprins simultan sute de becuri. A- 
poi în cîteva clipe ulițele împodobi
te sărbătorește au prins a se însu
fleți, grupuri compacte de colectivi
ști îndfeptîndu-se spre secția de vo
tare. Iata-i ajunși. In fața secției se 
găsesc sute de oameni. Poartă cu ei 
drapele și dorința fierbinte de a se 
gjsi cît mai de grabă în fața urnei, 
-primi care calcă pragul secției de

Cîntec, joc și voie bună
E ora 10. Sala căminului cultural 

din Almaișul Mare a devenit neîncă
pătoare. Muncitori mineri, țărani, 
wielectuali, bătrîni și tineri, cu toții 

1 au venit să asiste la programul ar
tistic prezentat' în cinstea aleșilor 
lor.

Notele cîntecului „Republică mă
reață vatră" rup firul tăcerii care 
s-a' statornicit odată cu deschiderea 
cortinei. Apoi, rînd pe rînd, punctele 
din program șe perindă în ropotul 
de aplauze al celor prezenți.

Plini de încredere în viitorul tot 
mai luminos spre care-i conduce 
partidul, răsună glasul tinerilor din 
brigada artistică de agitație.

„Votăm pentru pace, votăm pen- 
viru viață,

Votăm pentru ziua de mîine fru
moasă".

Și programul continuă. In fru
moase costume naționale apar dan
satorii care execută minunat dansu
rile „Țesuta", „Romana", „Călușe- 
rul" și altele. Se aplaudă la scenă 
deschisă membrii echipei de teatru 
care interpretează c\u mult talent 
piesa „Sus Tudorache! Jos Tuidora- 
chel", se apaludă unul cîte unul 
punctele din programul prezentat de 
formațiile artistice ale minerilor de 
la mina Haneș,

După aproaipe cinci ore de activi
tate intensă, se anunță sfîrșitul pro
gramului. Nimeni însă nu pleacă de 
la cămin. In acordurile viorilor în
cepe dansul. Și pe fețele tuturor stă-.

In întâmpinarea conferinței 
raionale a U.R.C.C.

Membrii consiliilor sătești ale coo
perativelor din raionul nostru, ca și 
lucrătorii din unitățile cooperatiste, 
desfășoară în aceste zile o susți
nută întrecere pentru a întîmpina 
lucrările conferinței raionale a 
U.R.C.C. cu rezultate cît mai bune 
în realizarea sarcinilor de plan.

In perioada de la începutul anului 
si nînă în prezent datorită, muncii 
desfășurate au fost încheiate con
venții cu gospodăriile agricole co
lective și membrii colectiviști pen
tru valorificarea prin unitățile coo
perației a peste 100.000 ouă. Gos
podăriile colective din Alba Iulia, 
Berghin, Vințul de Jos, de pildă, au 
încheiat convenții pentru1 valorifica
rea a 20.000—25.000 bucăți ouă fie
care, în timp ce cu producătorii din 
Benic și Vințul de Jos s-au încheiat 
convenții pentru valorificarea' a pes
te 10.000 ouă. De asemenea tot în 
această perioadă au fost achizițio
nate peste 5.000 kg mere, 200 kg 
păsări, însemnate cantități de nuci, 
deșeuri metalice, etc. și a fost înca
sată suma de peste 15.000 lei în con
tul părților sociale.

Coresp. CAPRA HRISTACHE 

spune că echipa lui nu e numai pri
mat la vot, ci e și în producție la 
locul fruntașilor. Faptele sînt cea 
mai bună dovadă. Noi — a rapor
tat Damian — cinstim alegerile prin 
depășirea planului cu 5 la sută.

Rînd pe rînd prin fața urnei, trec 
minerii fruntași Arion Ioan, Novă- 
ceanu Pasc, Popescu Gheorghe, 
Roșea Aurel și alții. Ei își dau vo
tul lor candidaților F.D.P. cu în
crederea. deplină că cei pe care-i a- 
leg în conducerea treburilor obștești 
vor munci cu toată dragostea pen
tru, continua înflorire a comunei lor.

participare masivă 
vot

votare sînt colectiviștii din brigada 
a V a, echipa a IV-a, echipă frun
tașă pe gospodărie condusă de to
varășul Benicean Vasile. La numai 
cîteva minute votează pentru prima 
oară tînărul Miclea Cornel, apoi prin 
fața urnei se perindă unul cîte unul 
colectiviștii brigăzii a IlI-a, brigadă 
fruntașă pe gospodărie în frunte cu 
brigadierul Muncuș Nicolae. Și așa 
în cîtev.a oie a votat tot satul încă 
înainte ae ora 10 în secție aflîndu- 
se ultimii votanți.

ruie veselia, încrederea nestrămuta
tă în viața luminoasă de azi și de 
mîine.

Coresp. DOMȘA TRAIAN

Spre secția de votare se în dreaptă minerii de la Haneș.

il
Predarea „Agriculturii" în școlile 

de 8 ani de la sate a devenit înce- 
pînd cu, acest an, o verigă de bază 
în pregătirea elevilor pentru viață.

In lumina acestui considerent, ca 
profesor de „Agricultură" la Școala 
de 8 ani Sard, am pornit încă de la 
începutul anului școlar o muncă a- 
siduă, hotărît să obțin împreună cu 
elevii mei cele mai bune rezultate. 
Și pot spune că bilanțul primului 
trimestru ne-a răsplătit din plin e- 
forturile. Elevii s-au familiarizat ra
pid cu noul obiect de învățămînt, 
l-au îndrăgit și-i înțeleg pe deplin 
necesitatea, atît din punct de vedere 
teoretic cît și practic.

Pe drumul obținerii de bune re
zultate am pornit de la premiza că 
reușita însușirii cunoștințelor agri
cole dei către elevi depinde în pri
mul rînd de calitatea lecțiilor și deci 
de permanenta pregătire a profeso
rului. In acest sens am studiat și 
studiez în continuare diverse lucrări 
cu caracter agricol: „Probleme a- 
gricole", „Grădina, via și livada", 
„Natura" etc. fapt ce-mi dă posibili
tatea, să vin de fiecare dată cu ce
va nou și deci să întrețin mereu 
treaz interesul elevilor. Vorbindu-le 
bunăoară despre cultura sfeclei de 
zahăr, am scos în evidență încercă
rile experimentale ale unor cercetători 
de a reduce volumul muncii la ră
rit prin segmentarea glomerulei isfe- 
clei obișnuite și însămînțareia glo- 
merulei segmentate sub formă dra- 
jată (învelită .într-un straț de în
grășământ). Vorbind apoi elevilor 
despre caracterele botanice ale unei 
plante, am trecut rezumativ peste 
cele învățate la botanică și am scos 
în evidență, cu prioritate, caractere
le acestora legate de agricultură. La 
porumb, de pildă, am ■ accentuat

O acțiune patriotică
Coleciarea 

metalelor vechi
Să dăm oțelarilor cît mai multe 

metale vechi! Să strîngem cu grijă 
fiecare bucățică de fier! Din metale 
vechi, mașini noi! Sub aceste lo
zinci tineretul din întreprinderile și 
instituțiile, gospodăriile colective și 
din școlile din raionul nostru, mo
bilizați de organizațiile U.T.M., au 
pornit încă din primele zile ale anu
lui 1963 acțiunea patriotică de co
lectarea metalelor vechi. In timpul 
lor liber tinerii au strîns cu grijă 
fiecare kilogram de metal, conside- 
t'ind aceasta o faptă patriotică, un 
prețios sprijin dat muncitorilor o- 
țelari pentru a putea da patriei mai 
mult metal necesar construcției de 
noi mașini și unelte.

Astfel, de la începutul anului și 
pînă în prezent,- tinerii din raionul 
nostru au strîns peste 96.000 kg me
tale vechi, din care au predat 
I.C M -unu cantitatea de 68.620 kg.

In perioada 25 februarie — 3 mar
tie a.c. printr-o largă muncă politi
că și de mobilizare desfășurată de 
organizațiile U.T.M. tinerii au strîns 
cantitatea de 14.000 kg metale ve
chi dir care 12.000 kg au fost pre
date unității de colectare.

Printre organizațiile U.T.M. care 
au obținut cele mai bune rezultate 
>înt cele din Complexul C.F.R. Te- 
iuș-Coslariu, U.C.M. Zlatna, între
prinderea „Horia", Stremț, Geoagitl 
și altele.

Mai sînt în raionul nostru largi 
posibilități de colectare a metalelor 
vechi. Toate organizațiile U.T.M. au 
datoria de a desfășura o și mai sus
ținută muncă de mobilizarea tuturor 
tinerilor la această acțiune patrio-

Cîteva aspecte ale predării 
ațjricuiturii în școala noastră 
în mod deosebit ritmul lent de creș
tere a tulipinei în primele faze de ve
getație, deci pericolul de a fi înnă- 
bușit de buruieni și importanța e- 
fectuării la timp a primei prașile. 
N-am scăpat din vedere a,poi, la ni- 
ciuna din lecțiile predate, să arăt 
elevilor importanța cultivării unei 
plante agricole sau alta, necesarul 
ei pe plan național, și legat de a- 
ceasta, care sînt sarcinile raionului 
nostru și gospodăriei colective din 
comună.

Pentru a-mi face 
atractive și pentru 
a ușura înțele
gerea lor de către 
elevi, folosesc în 
predare un bogat 
material didactic 
atît procurat cît și 
noi. La capitolul despre grîu le-am 
prezentat elevilor boabe și spice din 
diferite soiuri, în acest fel făcîndu-i 
să-și d.ea singuri seama de valoa
rea fiecărui soi în parte. De aseme
nea, vorbind elevilor despre bolile 
și dăunătorii culturilor am cerut a- 
cestora să le recunoască atît pe plan
te conservate, cît și pe planșele din 
„Albumul pentru protecția plante
lor". In exemplificarea rezultatelor 
bune obținute de diferite gospodării 
colective sau de stat, m-am orientat 
în primul rînd spre unitățile socia
liste ale agriculturii din raion și co
mună, stimulînd astfel interesul e- 
levilor față de dezvoltarea economi-

lecțiile cît mai

Angajamente sporite la Mihalț
(Urmare din pag. l-a)

In sectorul zootehnic vom termina 
pînă la 15 martie un coteț model 
pentru adăpostirea păsărilor. De a- 
semenea pentru a asigura șeptelul 
de animale cu apa necesară vom 
capta 3 izvoare într-un rezervor cu 
o capacitate de 7 vagoane.

Inițiativa colectiviștilor din Cis
tei de a-și aduce întreaga contribu
ție la înfrumusețarea satului a fost 
primită cu viu interes și de colecti
viștii noștri. In această direcție noi

Ne mai despart puține zile pînă 
la data începerii însănunțărilor de 
primăvară și mai ales a celor din 
prima urgență. Pentru buna reușită 
a campaniei din primăvara acestui 
an, consiliile de conducere din ma
joritatea gospodăriilor colective din 
raionul nostru s-au pregătit, luînd 
măsuri din timp pentru pregătirea 
și îngrășarea terenului, pentru ve
rificarea și repararea întregului parc 
de mașini și utilaje și pentru asigu
rarea și selecționarea semințe
lor necesare, 
agricole colective 
iuș, Oarda de 
Galda de Jos 
pregătirile, fiind 
ceperea campaniei 
asemenea în aceste 
interes acordă consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colective din 
Ighiu, Ciugud, Drîmbar și Șard ul
timelor pregătiri pentru campania 
de primăvară.

Ținînd seama însă de faptul că u- 
nele gospodării colective ca cele din 
Stremț, Henig, Straja și Totoi au o 
parte din terenul arabil pe deal, un
de unele lucrări nu se poț executa 
mecanizat și este necesar ca un 
mare volum de lucrări să fie efec
tuat cu atelajele proprii, trebuie ca 
conducerile acestor unități agricole 
să ia de urgență măsurile cele mai 
corespunzătoare pentru pregătirea

selecționarea
Astfel, gospodăriile 

din Cistei, Te- 
Jos. Cricău și 

au și terminat 
gata pentru în
de primăvară. De 
zile un deosebit

Gospodăria agricolă colectivă din 
A'lîcești și-a sporit an de'an supra
fața cultivată cu legume și acesta, 
este' un lucru bun deoarece legume
le și mai ales legumele timpurii a- 
duc cele mai mari venituri în ra
port cu suprafața' cutivată.

Rău este însă faptul că la aceas
tă unitate se întîrzie în mod nejus
tificat amenajarea răsadnițelor ne
cesare.. De exemplu, pînă la data de 
6 martie, s-a amenajat abia 1000

Jă a gospodăriei în care lucrează 
părinții lor.

Mai greu de predat mi-a fost, ca
pitolul „Mecanizarea agriculturii" la 
clasa a Vil-a din lipsă de material 
didactic/ Dar, și acestui lucru i-am 
găsit rezolvarea. Mi-am procurat o 
seama de piese și planșe schemati
ce, reușind să predau în bune con
diții tractorul. Apoi, pentrui a-mi u- 
șura pe mai departe predarea aces
tui capitol, am organizat cu elevii 
clasei a Vll-a o vizită la S.M.T. Al
ba'. Aici, timp de trei ore un tova- 
----------- ------- răș maistru le-a ---_____ i-XLL-j— eieviior me; ex.

Pedagogii își împărtășesc_ plicații ample cu
experiența privire la piesele

_______ ==== părțile componen- 
*“_____  -- — te ale tractoru
lui și altor mașini agricole care se 
găseau demontate în ateliere pentru 
reparații. In remizele S.M.T.-ului, a- 
poi elevii au făcut cunoștință cu 
toate celelalte mașini agricole pe 
care le învață în acest trimestru.

Deosebit de instructivă și educa
tivă a fost și vizita la Școala pro
fesională de mecanici agricoli. Pă
șind în incinta acestei școli, elevii 
mei au rămas surprinși de faptul că 
pe tractoare se găseau elevi din, a- 
nul I! la practică de conducere. Iar 
cînd li ș-a vorbit despre condițiile 
pe care le asigură statul celor ce 
se pregătesc să devină mecaniza
tori, în inimile multor elevi din Sard, 
vjitori absolvenți ai clasei a Vll-a, 
s-a cristalizat ideea încolțită în a- 
telierele S.M.T.-ului de a deveni

confecționat de

vom realiza în acest an următoarele:
— vom planta pe străzile comunei 

500 pomi;
— prin acțiunile patriotice ale co

lectiviștilor se va efectua pavarea 
trotuarelor din centrul comunei;

— reparații și întrețineri de dru
muri pe circa 3 km;

— întregul necesar de brațe ne
calificate de muncă pentru construc
ția unui nou local de școală se va 
asigura prin munca patriotică a 
colectiviștilor..

• ♦--------------

Să grăbim pregătirile în vederea 
campaniei de primăvară

utilajului respectiv ca pluguri, gra
pe, semănători precum și a anima
lelor de muncă în așa fel ca imediat 
ce timpul permite să se înceapă lu
crările de arătur i și însămînțări pen
tru a nu se întîrzia lucrările așa cum 
s-a întîmplat în primăvara anului 
trecut la unele gospodării colective.

O atenție deosebită trebuie acor
dată de asemenea continuării lucră
rilor pentru fertilizarea solului și în 
special a loturilor care vor fi cultiva
te cu porumb boabe 5.000 kg la ha. 
în condiții neirigate și cu porumb 
pentru siloz în scopul obținerii u- 
nor producții tot mai sporite de pro
duse la hectar.

Pregătirea campaniei de primă
vară este cea mai importantă sar
cină care ștă în perioada actuală în 
fața oamenilor muncii din agricul
tură. De felul cum este pregătită și 
de modul cum se execută lucrările 
în campania de primăvară, depinde 
în mare măsură producția de cerea
le la hectar. De aceea este necesar 
ca organizațiile de partid să se pre
ocupe cu toată răspunderea de a- 
ceastă importantă problemă, îndru- 
mînd cu competență consiliile de 
conducere din gospodării, astfel ca 
în timpul scurt care ne-a mai rămas 
să fie mobilizate toate forțele pentru 
pregătirea și desfășurarea în bune 
condiții a acestei campanii.

metri patrați de răsadnițe față de 
4.000 metri patrați, cît le este ne
cesar în acest an. Pentru a schimba 
această stare de lucruri, consiliul de 
conducere al gospodăriei colective 
din Micești este dator să ia de ur
gență toate măsurile pentru amena
jarea răsadnițelor necesare și să 
lupte ou mai multă răspundere pen
tru îndeplinirea sarcinilor prevăzute 
în planul de producție al gospodă
riei colective.

agricolă le-am prestat, în 
mare parte, în cadrul gos- 
colective din comună. Cu 
conducerii gospodăriei am 

un plan comun de desfășu-

tractoriști. Iată deci cum prin vizi
tele făcute am reușit să dau și o 
orientare profesională elevilor mei.

Am prezentat cîteva din aspectele 
predării teoretice a lecțiilor de „A- 
gricultură".

Pentru fixarea noțiunilor teoretice 
și îmbinarea lor cu viața,, orele de 
practică 
cea mai 
podăriei 
sprijinul 
întocmit 
rare a orelor de lucrări practice. 
Astfel, chiar din primele zile ale 
trimestrului II, elevii au participat 
la selecționarea și aerisirea cartofi
lor de sămînță, la pregătirea și de
zinfectarea camerei pentru iarovi- 
zare, la dezinfectarea tocurilor pen
tru răsadnițe, pregătirea gunoiului 
și amenajarea răsadnițelor. In ca
drul gospodăriei, elevii au făcut cu
noștință de asemenea cu o seamă 
de mașini și'utilaje de vinificarecu 
diferite sisteme de altoire etc., iar 
cînd condițiile atmosferice n-au per
mis ieșirea pe teren, am efectuat cu 
ei teme practice în clasă, ca: deter
minarea purității semințelor, recu
noașterea diferitelor soiuri de pă- 
ioase, recunoașterea bolilor și dău
nătorilor plantelor de cîmp, pomilor 
și viței de vie.

Odată cu venirea primăverii, în 
fața noastră a profesorilor de agri
cultură stau sarcini noi, ținînd cont 
de posibilitățile optime pentru des
fășurarea lucrărilor practice. Rămî- 
ne deci să ne îmbinăm priceperea 
c.u interesele colective, formînd ast
fel cadre noi, bine pregătite, pentru 
agricultura noastră socialistă în 
plin avînt.

VALER1U PARASCHIV 
profesor la Școala de 8 ani Șard
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Ziar luminos cu franzisfori 
realizat în Ungaria

La institutul de automate 
electrice din Budapesta a fost 
realizat un ziar luminos, care 
funcționează pe baza unui 
nrincipiu nou. Datorită folo
sirii tranzistorilor, dispoziti
vul distribuitor a putut fi rea
lizat în dimensiuni mult 
mici decît la „ziarele" 
vechi. Lipsa unor piese 
bile reduce la minimum 

lucrărilor de între- 
aparatului, iar du- 

funcționare este a- 
nelimitată. Datorită 

„zia-

:esitatea 
ținere a 
~ata de 
proape 
construcției sale simple

Șl;

mai 
mai 
mo- 
ne-

rul“ poate fi instalat de doi- 
trei specialiști în cîteva zile 
în timp ce instalațiile simi
lare mai vechi necesitau 
munca a zece specialiști timp 
de o lună. „Ziarul" redă cu 
aceeași exactitate atît carac
tere latine, arabe, chineze, 
cît și orice fel de desene sau 
scheme.

Noul „ziar" electronic a 
fost instalat pentru prima 
oară la Tîrgul industrial de 
la Budapesta din 1962 și s-a 
bucurat de larga apreciere a 
specialiștilor.

Zgura folosi â drept combustibil
er'

Lucrătorii de
Bad Salzungen , . 
mană) au luat inițiativa de 
a folosi drept combustibil în 
loc de lignit zgură de căr
bune. S-a stabilit că rezidu- 
rile haldelor combinatului de 
caliu din Werra cuprind un 
procent mare de cărbune ne

1a laminorul 
(R.D. Ger-

ars. Folosind această zgură 
drept combustibil în locul 
lignitului, laminorul din Bad 
Salzungen realizează zilnic o 
economie de 55 tone de lignit, 
care este pus la dispoziția al
tor întreprinderi și a popu
lației.

nîl:

ANUNȚ
EXPEiOMTHREffi MINIERA ZCffiTFia

RAIONUL ALBA — REGIUNEA HUNEDOARA

Angajează:
— Ingineri minieri și electromecanici
—Maiștri minieri și electromecanici (prin concurs) 
—Contabili
—Sudori autogeni
—Conducători auto
—Muncitori minieri calificați.

Solicitanții se vor adresa pentru informații suplimentare 
Exploatării Miniere Zlatna, telefon 27.

x
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Soarele îndeplinește „sarcini" trasate 
știință armeni

Instalația este alcătuită din șase 
oglinzi-reiflectoare plane, executate 
din aluminiu lustruit electric și fi
xate cîte două pe trei cărucioare. 
Un sistem special de urmărire a 
soarelui deplasează automat căru
cioarele pe o circumferință cu o ra
ză de șapte metri. Razele reflectate 
de oglinzi se concentrează pe ban
cul de încercare în centrul cercului. 
Mostrele de materiale fixate pe el 
sînt 
lare 
nirii

de oamenii de OD3099 G3...
Oamenii de știință și inginerii ar

meni „au trasat" soarelui „sarcina" 
«le a g'ăbi procesul de îmbătrînne 
naturală « unor materialo.

Ei au construit o instalație helio- 
auhmată care accelerează de zece 
ori acest proces. Ea va fi folosită în 
producția de cabluri la încercarea 
polimerilor, maselor plastice, lacuri
lor, cauciucurilor și a altor materia
le de protecție și izolare, care ur
mează să funcționeze în condiții at
mosferice.

supuse astfel unor radiații so- 
intense și intensitatea îmbătrî- 
lor crește.

Produse din apa lacului Pomorie
Lacul Pomorie din regiunea Bur

gas este vestit pentru nămolul său, 
bogat în diferite săruri. Leșia răma
să la producția de sare era arunca
tă veacuri de-a rîndul înapoi în lac 
și în felul acesta nămolul saturat cu 
aceste săruri alcaline a dobîndit pro
prietăți terapeutice.

Leșia extrasă din apa lacului Po-

morie este folosită acum la _ prepa
rarea pastei de 
medicamentului 
a dat rezultate 
paradentozei.

Din sărurile
se obțin și alte produse, printre care 
sare iodată, clorura de magneziu și 
plăci de xilolit pentru construcții.

dinți Pomorie si a 
Poliminerol, care 

bune în tratamentul

alcaline ale lacului

Un agregat pentru automatizarea întreprinderilor 
din Cehoslovacia

operațiile agregatului sînt unite în- 
tr-o linie automată.

In decurs de 24 de ore, cu ajuto
rul agregatului „Akvt-1000" se rea
lizează o producție de 24.000 kg 
pîine sau 36.000 kg produse de pa
tiserie. Automatul poate înlocui 24 
de brutării cu o capacitate medie.

de panificație
In atelierele Institutului de cerce

tări pentru industria alimentară din 
Hrusovany pe Jeviskovky (Mora
via), a fost construit prototipul a- 
gregatului „Akvt-1000“, care pre
zintă o importanță deosebită pentru 
automatizarea întreprinderilor de 
panificație din Cehoslovacia. Toate

|
...cașalotul poate rămîne sub a- 
pă aproximativ 160 de minute? 
Înainte de a se scufunda el inspi
ră și exp.ră adînc de 60-70 de ori.

...într-un minut pe la poștele 
din lumea întreagă trec în medie 
aproximativ 5 md.oane de scrisori?

...pasărea tropicală oropendola 
își construiește cuibul suspendat în 
apropierea v.esparelor pentru ca 
viespele s-o apere de animalele 
care îi fură ouăle?

...în secolul al XVII-lea la Pa- 
r.s era moda să se fumeze pipă 
umplută nu cu tutun, ci... cu ceai?

...un copil în vîrstă de
pune adulților, in medie, 437 în- 

( trebări pe zi?

I
 ...marea Enciclopedie chineză 
era alcătu.tă dm 11.095 de volume 
manuscrise, d.ntre care 60 cuprin
deau doar table de materii? La 
alcătuirea ei au participat peste 
2.000 de oameni de știință. Din a- 
ceastă vastă culegere în zilele 
noastre ex.stă numai vreo 400 de 
volume, care se păstrează la 
ris.

...pe un kilometru pătrat de 
cat trăiesc mai multe insecte 
cit oameni pe întregul glob?

...de la moartea lui Napoleon 
pînă în zilele noastre s-au scris 
desp.e el circa 10.000 de cărți, a- 
d.că în medie cîte o carte la fie
care 120 deore. j

patru ani

Pa-

us- 
de-

)

CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA

Gînduri despre automatizare $i poezie
In programul adoptat de cel de-al 

XXII-le Congres al P.C.U.S. sînt 
prevăzute sarcini de cea mai mare 
importanță pentru introducerea au
tomatizării în toate domeniile vieții, 
îmi notam zilele trecute cuvintele 
marelui savant sovietic, acad. A. I. 
Berg: „In timpurile în care trăim, 
datoria noastră față de popor ne 
impune să folosim cît mai bine po
sibilitățile matematicii, mașinilor e- 
lectronice de calcul. Și, aceasta se 
referă în primul rînd la economia 
națională, la planificare. Ciberneti
ca trebuie să ajute poporul sovietic 
să construiască mai repede comu
nismul. Automatizării trebuie să i 
se deschidă cale largă în viață".

Da, în U.R.S.S. mașinile electro
nice de calcul — liniile automate 
pășesc în via*a de toate zilele. îmi 
amintesc că în urmă cu cîțiva ani 
scriam despre primele mașini auto
mate prezentate la expoziții, aflam 
unele noutăți despre aplicarea ci
berneticii în lansarea sateliților ar
tificiali ai Pământului. Astăzi în u- 
zine vezi operatori care dirijează cal
mi, de parcă ar face ceva foarte o- 
bișnuit, procese comolexe de pro
ducție. lată-ne de pildă în „Orașul 
Zil“. Nu e o greșeală de tipar, uzi
na de automobile „Lihac;ov“ din 
Moscova ocupă într-adevăr terito
riul unui adevărat oraș (e drept nu 
de proporțile unei metropole, totuși

oraș). Aici există străzi, alei, par
curi... semafoare, zeci de clădiri. U- 
zina e în plină reconstrucție, se au
tomatizează în întregime producția. 
Intr-una din clădiri, un etaj a fost 
cedat unei mașini cu un nume scurt 
dar sugestiv: „Era". Luminițele ei 
vor conduce în v.itorul apropiat nu
meroase procese de producție. Re
cent, cu ajutorul acestei mașini s-au 
făcut primele operații de caicul. A 
fost nevoie să se stabilească, de pil
dă, poziția tacheților la fiecare 15 
secunde de lucru. Pentru un specia
list bun aceasta este o muncă de 
2-3 luni. Pentru Era" a fost o acti
vitate de 7 minute, la care trebuie 
adăugate cele 6 zile în care s-a al
cătuit programul de lucru al ma
șinii. Curînd vor lua sfîrșit lucră
rile de instalare a „Erei". Ea se va 
ocupa de calcularea salariilor și a 
consumului de metal, va stabili ne
cesarul de mină de lucru in funcție 
de calificarea fiecărui muncitor. In 
prez nt rebuturile nu pot fi sesizate 
imediat. E și firesc — producția tre
buie controlată la banc „Era", pusă 
în legătură cu liniile automate, va 
putea constata numaidecît greșeala 
și o va putea chiar corecta.

Centrul de calcule al Consiliului 
Economiei Naționale Moscova și-a 
asumat sarcini și mai importante: 
de a centraliza cu ajutorul cartote- 
cii perforate datele privind produc-

ția tuturor întreprinderilor. Cen
tralizarea și generalizarea unor date 
pentru care specialiștilor le sînt ne
cesare 100.000 de ore, se efectuează 
cu ajutorul mașinii electronice a 
Centrului de calcul în 52 de ore. 
Totodată — și aceasta este lucrul 
cel mai important — sînt stabilite 
punctele în care trebuie să intervină 
corectivele de plan.

Aj putea să vă mai dau și alte 
foarte numeroase exemple, dar fiind
că reporlajul s-a apropiat de sfîrșit 
vă invit să vizitați Biblioteca „Le
mn”. L drept, este o vizită antici
pată cu un an și jumătate. In pre
zent se lucrează la amenajarea... e- 
lectronică a imensei biblioteci. In
trarea in bibliotecă se va face pe 
baza unui jeton metalic perforat, 
care va înregistra în cîteva secun
de, pentru necesitățile statisticii, 

In sala cu 
vor

pentru necesitățile 
toate dârele necesare. I 
acces la rafturi lămuririle le 
da dispecerii, care au în fața lor 
ecrane ce redau imaginile a patru 
camere de televiziune. Peste un an 
și jumătate, mai mult de o treime 
din fondul de cărți al bibliotecii se 
va afla în rafturile cu acces liber. 
Ați auzit probabil de jucăriile elec
tronice „broasca țestoasă". Pe ace
lași principiu au fost construite mi
cile vagonete, care vor aduce cărțile 
de la depozit în sala de lectură. Va- 
gonetele vor ocoli toate piedicile ce 
se vor ivi în cale (scaune, mese, 
uși) și în cel mult 15 minute (un 
timp record pentru o bibliotecă atît 
de mare) cititorul va primi cărțile 
comandate. Dacă vom face un mic 
calcul (de data aceasta chiar și ne-
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ANUNȚĂ
că a pus în vînzare prin unitățile din Alba-Iulia și 
Zlatna articole cosmetice, tricotaje, încălțăminte, țe

sături din lînă, bumbac, articole de menaj.

In urma celor învățate
Directivele celui de al IlI-lea 

Congres al P.M.R. prevăd ca pe lîn- 
gă mărirea suprafețelor cultivate cu 
pomi fructiferi prin punerea în va
loare a terenurilor situate în pante 
și improprii culturii plantelor agri
cole, ca o sarcină importantă de a 
da toată atenția plantațiilor exis
tente în scopul obținerii an de an 
a unei recolte tot mai bogate de 
fructe de cea mai bună calitate. 
Pentru a realiza acest obiectiv este 
necesar ca în livezile existente, li
vezi tinere sau bătrîne să se execute 
o seamă de lucrări menite să dea 
posibilitatea pom.lor de a se dezvol
ta și rodi la maximum.

In vederea punerii în practică a 
cunoștințelor acumulate la cercul 
pom.col din G.A.C. „Partizanul ro
șul" Benic, satul Cetea, a fost deli
mitat un lot demonstrativ de livadă 
pe o suprafață de 2 ha plantată cu 
pomi bătrmi și tineri. După termina
rea ciclului de lecții teoretice s-a 
trecut în lotul demonstrativ unde 
rînd pe rind au început să fie apli
cate lucrările necesare ținîndu-se 
cont de virsta, specia și soiul de po
mi fructiferi. Astfel, au fost trans
portate și împrăștiate 60 tone de bă
legar de grajd bine fărâmițat și au 
început să fie executate lucrările de 
curățire a pomilor de ramurile us
cate, răritul coroanei de ramurile ce

electronic), ne vom da seama ce 
economie însemnată reprezintă cele 
30 de minute ce se vor economisi zil
nic la fiecare din cei 10.000 de citi
tori, deserviți de bibliotecă de la ora 
8 dimineața pină la ora 10 seara.

Aici iau sfîrșit cele cîteva însem
nări despre automatizare, pe care 
am vrut să vi le împărtășesc. Citi
torul care a urmărit relatarea are 
însă dreptul să întrebe de rostul cu- 
vîntului „poezie" din titlu. Este 
drept că mașinile electronice de cal
cul au reușit să compună (în tim
pul lor liber) și poezii. Nu prea 
perfecte dar... promițătoare.

Nu despre asta este însă vorba. 
Aș vrea să vă redau un fapt inte
resant, pe care l-am remarcat re
cent. Se spune că matematica nu 
are prea multe elemente comune cu 
arta în general. Totuși la marele 
concurs al poeziei, la care au par
ticipat mii de persoane, inițiat de 
curînd de televiziunea sovietică și 
de ziarul „Komsomolskaia Pravda", 
premiile au fost cîștigate de un in
giner specialist în problemele cos
mice, de un tehnician calculator din 
Ural, care lucrează la o mașină e- 
lectronică de calcul ce poartă nu
mele regiunii sale, de un ofițer ra- 
chetist și de doi elevi, membri ai u- 
nuia din cele mai bune cercuri lite
rare din Moscova: cercul poetic al 
școlii Nr. 444, care pregătește vii
tori specialiști în calcule electronice.

Este doar o simplă remarcă, pe 
care am vrut să v-o împărtășesc, 
înainte de a încheia aceste însemnă
ri.

împiedică dezvoltarea armonioasă a 
pomului, pătrunderea luminii și căl
durii spre mijlocul coroanei și o 
bună circulație a aerului.

Fiecare pom în parte a fost stu
diat de către doi cursanți. Unul s-a 
urcat apoi în pom și cu ajutorul He
răstrăului și al foarfecii, îndrumat 
fiind de jos de cel de al doilea , 
cursant, a trecut la efectuarea ope- ; 
rațiunii de curățire. Deosebit de în- 
demînatici în aceste operațiuni de 
curățit s-au dovedit colectiviștii 
Sava fonuț, Cădan Nicolae, Toderi- 
ci Nicolae (Șpanu), Sava Anuța, 
Rusan Vița, Mancu Vaier și alții.

După terminarea lucrărilor de cu- 
ră.ire a venit echipa de stropit care 
a stropit pomii cu emulsie de ulei 
horticol, urmind să mai aplice ine
lele capcană și să se văruiască trun
chiul pomilor.

După ce in lotul demonstrativ au 
fost terminate lucrările de îngrijire, 
cursanțu au trecut in cadrul brigă
zilor și ech.pelor din care fac parte 
și împreună cu colectiviștii care 
n-au lost înscriși la cerc, au început 
lucrările de curățire a celorlalți po
mi din livezile din cadrul brigăzi
lor V, VI și Vil din Cetea.

Însușirea materialului predat la 
cursurile dm cadrul cercului pomi
col, frecvența regulată, punerea cu 
multă sirguiniă in practică a celor 
învățate, ne arată că colectiviștii din 
gospodăria noastră se străduiesc 
să-și aducă tot mai mult contribu
ția lor la întărirea și dezovltarea 
continuă a gospodăriei colective.

Ing. LIPOVAN T. IOAN
G.A.C. „Partizanul roșu" Benic

Al. STARK

Lucrările de curățire a pomilor, 
la gospodăria colectivă din Benic 
sînt în toi.
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