
Hotărîri ale Consiliului de Miniștri 
pentru sporirea cointeresării producătorilor 

în creșterea și îngrășarea animalelor 
și cu privire la

îmbunătățirea continuă a aprovi
zionării oamenilor muncii de 
orașe și sate constituie una 
preocuoăriie fundamentale și 
manente ale partidului și guvernu
lui. In acest scop s-au luat și se 
iau continuu măsuri pentru dezvol
tarea forțelor 
și, pe această 
sistematică a 
de consum.

Ca urmare, 
de mărfuri prin rețeaua comercială 
a crescut an de an, s-au îmbogățit 
sortimentele și a crescut calitatea 
mărfurilor alimentare și nealimen
tare, s-au satisfăcut mai din plin 
nevoile de consum în continuă creș
tere ale oamenilor muncii.

Odată cu încheierea colectivizării 
agriculturii s-au creat condițiile 
pentru dezvoltarea într-un ritm sus
ținut a producției agricole, inclu- 

' 'siv a producției animale.
Pentru a asigura dezvoltarea pro

ducției animale, în ultimii ani s-au 
luat o serie de măsuri cu privire la 
lărgirea bazei furajere, asigurarea 
animalelor de reproducție, acorda
rea de credite pe termen lung pen
tru procurarea de animale și con
struirea de grajduri, încadrarea 
gospodăriilor cu cadre de speciali
tate și altele. — ■-■«>

Cu toate acestea, creșterea pro
ducției de carne nu este încă pe 
măsura consumului sporit de la o- 
rașe și sate, determinat de crește
rea numerică a populației și de 
sporirea veniturilor oamenilor mun
cii. '

Pentru a stimula creșterea mai 
rapidă a șeptelului și a producției 
de carne, pentru valorificarea mai

la 
din 

per-

de producție ale țării 
bază, pentru sporirea 
producției bunurilor

volumul desfacerilor

Grapa de greutate

«■desfacerea cărnii
deplină a condițiilor deosebit de fa
vorabile create după încheierea co
lectivizării agriculturii, Consiliul de 
Miniștri a adoptat o hotărîre pri
vind sistemul de contractare și a- 
chiziții de animale, care asigură, 
într-o mai mare măsură, cointere
sarea materială a gospodăriilor co
lective, țăranilor colectiviști și a 
tuturor producătorilor în creșterea 
și îngrășarea de animale.

Hotărîrea prevede o majorare în
semnată a actualelor prețuri de 
contractare și achiziții pentru tine
retul bovin, vite adulte, oi, batali, 
acordarea anumitor sporuri sezo
niere pentru livrarea de porci, pre
cum și alte avantaje pentru produ
cătorii care încheie contracte cu 
unitățile de stat.

Cea mai importantă creștere de 
preț se acordă la tineretul bovin, 
reprezentînd în medie circa 53 L.i 50 la 
sută și este determinată de faptul 
că, în structura producției de car
ne de bovine, tineretul bovin va 
avea ponderea cea mai mare, iar 
cheltuielile pentru creșterea aces
tuia sînt mai ridicate.

Ministerul Industriei Alimentare, 
prin unitățile sale, va contracta și 
achiziționa toate animalele oferite 
spre vînzare de gospodăriile agri
cole colective, întovărășirile de cres
cători de animale, membrii G.A.C. 
și producătorii individuali.

Pentru stimularea livrării de a- 
nimale la greutăți mari, prețurile 
stabilite diferă în funcție de greu
tatea și calitatea animalelor.

Prețurile la predarea pe bază de 
contracte a tineretului bovin pînă 
la doi ani sînt următoarele:

1) de la

2) de la

3) de la

4) peste

Producătorii care vînd statului ti
neret bovin în greutate de peste 150 
kg viu, în perioada 1 ianuarie-30 a- 
prilie, beneficiază de un spor supli
mentar de 0,50 lei/kg viu. Hotărî- 
rea cuprinde, de asemenea, o pre
vedere referitoare la producătorii 
individuali și membrii G.A.C. care 
nu au posibilitatea să crească vițeii 
pînă la greutatea de 150 kg viu. Vi
țeii cumpărați de la acești produ-
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Recoltind la limp evită pierderile
La gospodăria colectivă din Te

iuș, bătălia pentru recoltarea pă- 
ioaselor se desfășoară din plin. Cu 
sprijinul mecanizatorilor de la 
S.M.T. Alba Iulia, harnicii colecti
viști din Teiuș au reușit ca pînă la 
data de 17 iulie să strîngă recolta 
de grîu de pe suprafața de peste 
180 ha. Felul cum este organizată 
munca și ritmul în care se execută 
recoltatul păioaselor și alte lucrări 
actuale ca. eliberarea imediată a 
suprafețelor recoltate de paie și e- 

arăturilor adînci de vară, 
preocuparea consiliului de 
față de aceste importan- 
aflate la ordinea zilei. 

Teiuș, cu mult timp îna-

fectuarea 
dovedesc 
conducere 
te sarcini 
Astfel, la 
inte de începerea campaniei de re
coltare a păioaselor fiecărei din 
cele 4 brigăzi i s-a repartizat cîte 
o combină. Pentru ca lucrările să 
se desfășoare neîntrerupt, consiliul 
de conducere al gospodăriei a asi
gurat pentru fiecare combină sacii 
necesari și transportul urgent al 
cerealelor la magazii. Paralel cu 
recoltarea se lucrează și la strînsul 
paielor cu mașina de balotat pentru 
a se trece la executarea arăturilor 
imediat după recoltare

Rald-ancheiă

In aceste zile, campania de recoltare a păioaselor se desfășoară din 
plin în toate unitățile agricole din raionul nostru. Odată cu recoltarea 
si eliberarea terenurilor se pun și bazele recoltei viitoare prin executa
rea de arături adînci de vară.

Pentru a vedea felul cum se desfășoară campania de recoltare și 
alte lucrări importante ca eliberarea terenurilor, efectuarea arăturilor 
de vară și însămînțarea cu culturi furajere pe suprafețe cît mai mari de 
teren, redacția ziarului „Steaua roșie" a organizat un raid-anchetă. 
Mai jos publicăm cîteva constatări făcute cu acest prilej.

CU TOATE
Indrumați îndeaproape de către 

organizația de partid și sprijiniți 
cu multă răspundere de către mem
brii comitetului executiv al sfa
tului popular comunal, colectiviștii 
din Cricău, organizîndu-și bine 
munca au trecut cu toate forțele la 
recoltatul griului. Incepînd din ziua 
de 15 iulie, pe lîngă cele două com
bine care recoltează din plin, au

Colectiviștii din Galda de Jos 
preocupați să asigure cît mai multe 
furaje pentru animale, paralel 
recoltatul păioaselor au trecut

221—320

321—400

400 kg viu

8 lei
7,50 lei
9 lei

de 
agricole socialiste.

Și 
pentru

Calitatea Preț/kg viu

151—220

(Continuare în pag. 4-a)
Campania de recoltare a griu

lui se desfășoară din plin la 
gospodăria colectivă din Teiuș. 
In clișeu : Tractoristul Bîrsan 
Victor în timpul lucrului.

catori. Ia un preț sporit față de cel 
de pînă acum, urmează să fie cres
cuți și îngrășați în continuare 
gospodăriile
Gospodăriilor agricole de stat 
colective care vor prelua 
creștere și îngrășare viței sub vîr- 
sta de 4 luni, li se vor putea re
duce din cantitățile de lapte de vacă

ÎNDEMN PUTERNIC PENTRU CREȘTEREA NUMĂRULUI de ANIMALE Șl A PRODUCȚIEI DE CARNE

Partidul ne conduce 
spre o viață mereu mai bună

In aceste zile, cînd de pe 
ogoarele gospodăriei noa
stre colective, strîngem bo
gat rodul holdelor, munca 
colectiviștilor noștrii este 
puternic stimulată de no
ile hotărîri ale Consiliu
lui de Miniștri privind 
sporirea cointeresării pro
ducătorilor în creșterea și 
îngrășarea animalelor și 
cu privire la 
cărnii.

Am acordat 
cum creșterii 
o grijă deosebită. Și, pu
tem spune că veniturile 
obținute ne-au răsplătit 
munca din plin. Așa, 
bunăoară, anul trecut pre- 
dînd statului cantitatea de 
65.250 kg carne, noi am 
realizat un venit de peste 
225.000 lei fapt care ne-a 
dat posibilitatea să acor
dăm colectiviștilor însem
nate sume bănești la zi 
muncă.

Prevederile noilor ho
tărîri sînt o*nouă și vie 
mărturie a sprijinului și 
grijii pe care ne-o poar
tă nouă, colectiviștilor, 
partidul și guvernul pa
triei noastre.

Drept recunoștință a 
noilor măsuri menite să

desfacerea

și pînă a- 
animalelor

contribuie la dezvoltarea 
ulterioară a gospodăriei, 
noi colectiviștii din gos
podăria colectivă „30 De
cembrie" Teiuș, ne anga
jăm ca în acest an să 
livrăm statului pe bază 
de contract 105.800 kg 
carne, cu 8.000 kg carne 
peste cantitatea contrac
tată inițial, această can
titate reprezentînd sporul 
de greutate ce-1 vom rea
liza printr-o mai bună în
grijire și furajare a ani
malelor. De asemenea ne 
angajăm a ne spori ne
contenit efectivul de ani
male, proprietate obșteas
că, bază sigură a întări
rii economice a gospodă
riei și a creșterii bunăs
tării colectiviștilor.

Sîntem hotărîți să ne 
îndeplinim întocmai an
gajamentele. Nu ne vom 
precupeți forțele pentru 
aceasta. Printr-o muncă 
susținută, sub conduce
rea comitetului de partid, 
vom adăuga noi succese 
celor obținute pînă acum, 
vom livra statului canti
tăți tot mai sporite de 
carne.

TIMIȘ GLIGOR 
președintele G.A.C. 

„30 Decembrie" Teiuș

FORȚELE
de 
în 

130

ieșit la recoltat și un număr 
peste 500 colectiviști. Numai 
două zile ei au recoltat peste 
ha cultivate cu grîu. Ritmul intens 
(zilnic peste 60 ha) în care se des
fășoară acțiunea de recoltare a pă- 
ioaselor, dovedește hotărîrea colec
tiviștilor din Cricău de a strîngeîn 
timpul cel mai scurt și fără pierderi 
întreaga recoltă de cereale.

însămînțarea unor însemnate supra
fețe cu secară și porumb furajer. 
Pînă la data de 17 iulie, ei au re
coltat suprafața de 215 ha cultivate 
cu păioase, au treierat grîul de pe 
suprafața de 40 ha și au trecut la 
executarea arăturilor de vară. Tot 
pînă la data arătată mai sus, colec
tiviștii din Galda de Jos. ajutați de 
către mecanizatori, au executat a- 
rături de vară pe suprafața de 35 
ha și au însămînțat cu secară și 
porumb furajer suprafața de 23 ha.

Exemplul colectiviștilor din Gal
da de Jos este bine să fie urmat de 
către toate unitățile agricole din 
raion, astfel ca pe măsură ce se re
coltează și se eliberează terenul să 
se treacă la executarea arăturilor 
și însămînțarea unor suprafețe cît 
mai mari cu culturi furajere.

Dau zor la saceriș

Vom munci neobosit pentru 
sporirea efectivelor de animale

Munca fiind bine organizată și 
la gospodăria agricolă colectivă din 
Galtiu, campania de recoltare a 
griului se desfășoră intens. Colec
tiviștii de aici au reușit ca în scurt 
timp să recolteze grîul de pe su
prafața de 85 ha. Intensitatea cu 
care se lucrează la recoltarea pă-

(Continuare în pag. 3-n)

Vestea apariției hotărî- 
rilor Consiliului de Miniș
tri al Republicii Popu
lare Romîne, în legătură 
cu sporirea cointeresării 
producătorilor în crește
rea și îngrășarea anima
lelor și cu privire la des
facerea cărnii, a stîrnit 
entuziasmul și interesul 
nostru al tuturor. In fie
care din prevederile hotă- 
rîrilor noi vedem, încă 
odată, oglirfdit) marele 
sprijin pe care ni-1 acor
dă partidul și guvernul.

Date fiind condițiile 
noastre, favorabile creș
terii animalelor, organi
zația de bază din gospo
dărie a orientat în per
manență consiliul de con
ducere în dezvoltarea sec
torului zootehnic și a ba
zei furajere. Și cu rezul
tatele obținute se mîn- 
drește azi fiecare colecti
vist. Numai în acest., an. 
față de anul precedent, 
numărul taurinelor noa
stre a crescut cu 61, al 
porcilor cu 240, iar al o- 
vinelor cu 275 capete.

însuflețiți de prevede
rile recentelor hotărîri,

ne angajăm să livrăm 
statului pe bază de con
tract cantitatea de 49.950 
kg carne, dînd astfel, pes
te contractul inițial, un 
spor de greutate de 3.600 
kg carne ca urmare a u- 
nei mai raționale îngri
jiri și furajări a animale
lor.

In același timp, noi 
colectiviștii din Berghin 
ne angajăm să livrăm 
statului pînă la sfîrșitul 
anului prin suplimentări 
de contracte încă 2.500 
kg carne bovine și por
cine.

In frunte cu comuniștii, 
noi colectiviștii din Ber
ghin, sprijinim din toată 
inima noile hotărîri ale 
Consiliului de Miniș
tri și vom lupta cu toată 
hotărîrea pentru tradu
cerea lor în viață, pentru 
continua înflorire a gos
podăriei colective, crește
rea bunăstării noastre și 
asigurarea de cantități 
mereu sporite de carne 
oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

FRANKEL RUDOLF 
secretarul organizației de 

bază P. M. R. din 
G.A.C. Berghin

Efectuarea arăturilor adînci de vară și însămînțarea 
plante furajere în miriști

Oamenii muncii 
de pe ogoarele ra
ionului nostru des
fășoară în aceste 
zile o bătălie sus
ținută pentru strîn- 
gerea Ia timp și 
fără pierderi a re- 

ajutorul acordat de stat 
forțele proprii 

! re-

coltei. 
prin S.M.T. și cu f 
gospodăriile agricole colective ..
coltează zilnic zeci și sute de hec
tare însămînțate cu păioase. Ca
urmare a activității de mobilizarea 
organizațiilor de partid, peste tot în 
gospodăriile colective munca de re
coltare se desfășoară cu un avînt 
deosebit.

Paralel însă cu lucrările de strîn- 
gerea recoltei o atenție deosebită 
trebuie acordată efectuării arături
lor adinei de vară pe toate suprafe
țele de pe care se recoltează cul
turile de păioase. Așa după cum ne 
arată știința agricolă și experiența 
gospodăriilor fruntașe din raion, 
baza recoltelor viitoare începe să 
se pună de pe acum odată cu efec
tuarea arăturilor adîncî de vară. 
Exemplele anului acesta sînt deo
sebit de grăitoare. Anul trecut gos
podăria agricolă colectivă din Gal- 
da de Jos a arat din vară cea mai

mare suprafață pe care a însămîn- 
țat-o în toamnă cu păioase. Rezul
tatul a fost confirmat zilele acestea 
cînd de pe suprafața arată anul 
trecut adine în vară a recoltat cu 
300 kg grîu mai mult la hectar de- 
cît cu un an înainte cînd această 
lucrare nu s-a făcut. De asemenea 
un alt exemplu îl constituie gospo
dăria agricolă colectivă din Mihalț 
care a obținut de pe suprafața în- 
sămînțată cu grîu în teren arăt din 
vară cu circa 350 kg grîu la hectar 
mai mult decît în suprafața neara- 
fă. Aceste cîteva exemple ca și al
tele pe care colectiviștii, cadrele 
tehnice agricole, le cunosc, dove
desc cu toată puterea importanța a- 
cestei arături. Terenurile arate a- 
dînc din vară, imediat după sece
riș, au capacitatea de a acumula 
mari cantități de apă căzută din 
precipitații. De asemenea prin efec
tuarea arăturilor adinei de vară se 
evită pierderile mari de apă cauza
te de căldurile verii, iar în solul a- 
rat se acumulează 
de azot nitric și 
hrănitoare.

In raionul nostru 
în toamnă cu grîu

cantități sporite 
alte substanțe

se însămînțează 
și alte păioase o

(Continuare în pag. 3-a)



IN FIECARE 
BRIGADĂ DIN G.A.C. Activitate culturală intensă Din scrisorile corespondenților

Ne însușim inițiativa cisteienilor Vom proceda și noi la fel însemnate realizări ale cooperației de consum
In ultimul timp, acti

vitatea culturală din co
muna Sard cunoaște o 
puternică dezvoltare. Co
lectiviștii noștrii se do
vedesc tot mai dornici să 
pătrundă tainele științei 
și culturii și acest lucru 
este concretizat în masi
va lor participare la con
ferințele ce se organizea
ză la căminul cultural, la 
serile de întrebări și răs
punsuri, spectacolele ci
nematografice și viața 
artistică de amatori.

Antrenați în lupta pen
tru obținerea de. roade 
mari însă, în perioadele 
campaniilor agricole par
ticiparea colectiviștilor la

Zile de tabără
(un tînăr cioban a primit din

Tăuțul. înconjurat de creste aco
perite cu pășuni, te îmbie cu mi
reasma aerului proaspăt de munte. 
Aici în acest minunat cadru pito
resc, vin în fiecare vară să-și pe
treacă zilele de vacanță, într-un 
mod tot mai plăcut, sute de elevi 
și pionieri, fii ai oamenilor muncii 
din regiunea noastră.

Dimineață. Primele ore. După ce 
copiii fac obișnuitul program, ur
mează momentul solemn. Un sema 
și curtea taberei răsună de acordu
rile unui cîntec pionieresc. In 
adierea ușoară a vîntului, sus 
spre catarg, încet, încet se înalță 
drapelul.

Pentru copiii aflați în tabără — 
ne spune tovarășul Bedeleanu Fi
lon, directorul taberei — în fiecare 
zi se organizează activități plăcute 
și atractive, iar din cînd în cînd ei 
pleacă în drumeție spre Cetatea 
Tăuțului, Peștera liliecilor și alte 
puncte din împrejurimi.

In ziua cînd vizitam tabăra, ac
tivitățile erau multiple. O parte din 
pionierii aflați aici participau la în
trecerile sportive, alții sub îndruma
rea tovarășelor Bulzan Maria și 
Gortrer Frica făceau repetiții pentru 
noul program artistic pe care ur
mau să-l prezinte chiar în seara ace
leiași zile. Copiii erau veseli și plini 
de viață. Iată în fața noastră și 
jurnalul taberei. ' Răsfoind această 
cronică fidelă a vieții de tabără 
întîlnim cuvinte de recunoștință și 
mulțumire : „mulțumim din inimă 
partidului, care ne-a creat condiții 
minunate pentru a ne petrece zilele 
vacanței".

Nu peste mult tîmp, școlile își 
vor deschide din nou porțile. Amin
tirile din vacanță vor începe să se 
depene. Irimie Ștefan, fiu de mun
citor din Deva, Dragan Maria din 
Simeria și toți ceilalți își vor a- 
minti cu dragoste și recunoștință de 
tabăra în care timp de două săptă- 
mîni au trăit clipe de neuitat. Și, 
fără îndoială, că inimile tuturor se 
vor umple cu cuvintele cîntecului 
intonat în fiecare zi, la ridicarea 
drapelului sus pe catarg „înalț cu 
drag un imn partidului".

Coresp. ȘERBU VIRGIL

Club pentru elevi și studenti
Deschis la 1 iulie în sălile Casei 

raionale de cultură din orașul no
stru, clubul de vacanță al elevilor 
și studenților este tot mai mult 
frecventat. Și e firesc să fie așa. 
Aici, pe baza unui plan, se organi
zează în trei zile din săptămînă ac
tivități cultural-educative deosebit 
de interesante, se organizează ex
cursii și se inițiază acțiuni patrio
tice la care răspund cu însuflețire 
tot mai multi elevi și studenti.

N-a trecut decît puțin timp de la 
deschiderea clubului. Activitatea ce 
s-a desfășurat aici însă, s-a impri
mat adînc în memoria elevilor și 
studenților, care, vor păși în noul 
an școlar cu amintirea clipelor plă
cute a vizionării programelor la te
levizor, a audițiilor muzicale, lectu
rilor literare, a excursiilor efectua
te pe Valea Sebeșului, Geoagiu-băi 
și al altor activități organizate la 
club.

acțiunile întreprinse de 
căminul cultural este oa
recum îngreunată. Și, de 
aceea, considerăm ca bine 
venită inițiativa cisteieni
lor de a desfășura acti
vitate culturală în cadrul 
fiecărei brigăzi.

De altfel în acest sens 
noi am și acționat. Pe 
viitor însă, însușindu-ne 
inițiativa cisteienilor, ne 
propunem să ne lărgim 
acțiunile organizînd în 
cadrul brigăzilor pe lîngă 
informări politice, cituri 
în grup și discuții, chiar 
mici formații artistice.

PARASCHIV VALER 
directorul căminului 
cultural din Șard

Inițiativa cotectiviștilofl 
și activiștilor culturali 
din Cistei de a desfășura 
în fiecare brigadă din 
G.A.C. o activitate cul
turală intensă, o conside
răm valoroasă și sîntem 
hotăriți să procedăm și 
noi la fel. Acest lucru 
ni-1 impune însăși reali
tatea din gospodăria 
noastră cu brigăzi dis
persate în Sîntimbru, 
Galtiu și Coșlariu.

In scopul reușitei ac
țiunilor ce vom întreprin
de noi am și luat primele 
măsuri. Din biblioteci au 
fost alese o seamă de bro
șuri cu caracter agrozoo
tehnic din care vom citi 
colectiviștilor în pauza de

CIOBĂNAȘ CU TRANZISTORI

unde muncește un aparat de radio portativ)
Hei, măi frate ciobănaș, 
copilandru și fruntaș! 
ți-am văzut turma și mieii 
în oglinzile Scînteii 
și pe tine luminat, 
ascultind la aparat.
Te-ai gîndit oarecumva 
că fotografia ta 
va fi pusă la mijloc 
unde au deobște loc 
doar un mare act de stat, 
sau un mare combinat?
Oare, simți în palma minții 
greutatea biruinții, 
sau, copil așa cum ești, 
toate ți se par firești:
numai muguri, numai floare, 
fără rădăcini amare?
Tu ești tînăr, treci direct 
de la doină la concert; 
părăsești ușor cimpoiul 
căci te farmecă oboiul, 
Lîngă tîmplele stihiei 
tu-ți faci lucrul datoriei 
la turma gospodăriei;

In clișeu: Echipa de fluierași a căminului cultural din Intregalde.

Cartea, citită la sate îndeosebi 
cînd munca în cîrrip e mai puțin in
tensă, a devenit în timpul din ur
mă însoțitor și sfătuitor de nădejde 
a mii de colectiviști din raionul 
nostru în tot timpul anului.

In fișele de cititor ale celor 13 
biblioteci comunale, 30 .biblioteci 
afiliate și 30 biblioteci sătești in
dependente sînt zilnic înscrise noi 
și noi nume. Și mulți dintre biblio
tecari, preocupîndu-se cu toată răs
punderea de răspîndirea cărții în 
mase, se apropie cu pași repezi de 
țelul propus în cadrul concursului 
„Fiecare colectivist un cititor ac
tiv". La Vințul de Jos, de pildă, 
bibliotecara și activul bibliotecii, au 
reușit ca prin organizarea unor in
teresante manifestări de masă să 
atragă spre bibliotecă un mare nu
măr de cititori, mulți dintre ei cu- 
legînd bogat rodul învățămintelor 
desprinse din cărțile citite. Matra- 
pei Gligor, îngrijitor-mulgător și-a 
însușit din cele 10 cărți de specia
litate citite, cunoștințe temeinice cu 
privire la îngrijirea. și furajarea ra
țională a animalelor, care aplicate 
în munca de zi cu zi, 1- au a jutat să 
obțină un spor de 4 1 lapte pe cap 
de vacă furajată. Colectivista Su
san Elena a aplicat, de asemenea 

la amiază. Am repartizat 
apoi cu răspunderi preci
se, activiști culturali în 
fiecare din brigăzile gos
podăriei, antrenînd de a- 
semenea la desfășurarea 
activității culturale, ca
drele tehnice, brigadierii, 
elevii și studenții aflați 
în vacanță.

Asigurînd o activitate 
bogată la locul de mun
că, nu vom neglija nici 
timpul liber al colectiviș
tilor, în vederea cărui 
fapt vom intensifica acti
vitatea la căminele cul
turale.

POPA IOAN 
directorul căminului 

cultural din Sîntimbru

partea gospodăriei colective

și asculți în cînip cu flori 
lîngă cîine și miori, 
aparat cu tranzistori. 
El îți spune, tu zîmbești 
parc-ați ticlui povești 
despre „podul fermecat" 
peste lume aruncat 
de la tîrla de miori 
peste țancuri și viitori, 
de la munții ce privești, 
pînă, hăt, la București. 
El îți cîntă, tu l-asculți 
între soare și-ntre munți, 
și așa, pe lîngă voi 
parcă zboară aripi noi 
ba din cîntul ciocîrliei 
ba din Oda bucuriei. 
Peste turma de miori 
și cioban cu tranzistori 
trece larg, în mari arcade 
suflul noilor balade 
încadrind încă o temă 
lîngă munții de pe Stemă.

TENIE CONSTANTIN 
cercul literar „Ion Budai Deleanu' 

„Fiecare colectivist un cititor activ"

cu bune rezultate învățămintele cu
lese din cărți cu privire la crește
rea păsărilor, iar tovarășa Opincar 
Elena, urmînd indicațiile cuprinse 
în broșura „Creșterea viermilor de 
mătase", a obținut în acest an 50 
kg gogoși de calitate superioară.

Și, asemenea exemple, pot fi date 
încă multe și din activitatea altor 
biblioteci din raion. întocmind dife
rențiat liste bibliografice pentru ci
titori, biblioteca comunală din Te
iuș a venit în sprijinul muncii co
lectiviștilor din fiecare sector de 
activitate. Prin grija bibliotecii co
munale de aici au fost, de aseme
nea, organizate consfătuiri eficiente 
pe teme cum sînt „Căile de sporire 
a producției de carne și lapte", 
„Prin aplicarea întocmai a reguli
lor agrotehnice spre obținerea de 
producții sporite de cereale" și al
tele. Cu sprijinul bibliotecii raiona
le, bibliotecile comunale din Stremț 
și Oarda de Jos au organizat con
cursuri interesante pe tema „Cine 
știe răspunde" care au stimulat 
dragostea colectiviștilor pentru car
te, iar biblioteca comunală din Ciu- 
gud, pe baza planului gospodăriei 
colective din sat cu privire la creș
terea păsărilor, a organizat o con
sfătuire „Să creștem cît mai multe

Trimestrul II al anului în cursa 
fost pentru cooperația de consum din 
raionul nostru, o perioadă de însem
nate realizări. Planul desfacerii cu 
amănuntul a fost îndeplinit în pro
porție de 100,7 la sută, iar planul 
global valoric de achiziționare a 
produselor agricole a fost depășit 
cu 3 la sută, achiziționîndu-se can
tități însemnate de ouă, păsări, le
gume, miere de albine și alte pro
duse.

Realizări însemnate s-au obținut 
și pe linia creșterii fondurilor pro
prii ale cooperativelor pe calea fon
dului social, sector în care planul a 
fost realizat în proporție de 114 la 
sută. De asemenea, baza organiza
torică de masă a cooperației de con
sum din raion s-a întărit prin în
scrierea a 379 noi membrii coope
ratori. In șase sate Poiana, Mesen- 
tea, Galtiu, Ighiel, Craiva și Pîcli- 
șa, toți locuitorii peste vîrsta de 16 
ani au devenit membrii ai coopera
ției de consum.

Rețeaua comercială s-a lărgit în 
acest trimestru cu trei noi unități de 
alimentație publică la Berghin, 
Șard și Intregalde, iar pentru satis
facerea cerințelor de prestări de ser
vicii a populației, au fost înființate 
croitorii la Benic și Alihalț și o uni
tate de reparat încălțăminte la Hă- 
pria.

Magazinele de legume-fructe din 
Alba Iulia, Teiuș și din centrul 
Zlatna au desfăcut în cursul tri
mestrului produse în valoare de 
799.000 lei, cu 259.000 mai mult de
cît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut, astfel că și planul 
acestui sector al activității coopera
ției de consum a fost depășit cu 20 
la sută. Această realizare a fost po
sibilă datorită sprijinului gospodă
riilor agricole colective din Micești 
Mihalț, Alba Iulia, Galtiu, To- 
toi, Teiuș și altele care au livrat 
cooperației de consum, pe baza con
tractelor încheiate, cantități însem
nate de legume de bună calitate.

Gospodari ai locului de muncă
Harnici în producție, muncitorii 

de la Revizia de vagoane Coșlariu 
se dovedesc și gospodari pricepuți. 
La acțiunile de înfrumusețare a lo
curilor de muncă ei participă cu tot 
mai multă însuflețire și rezultatele 
ie sînt peste tot vădite.

Fără investiții sau mînă de lucru 
dinafară, harnicii muncitori au re

Pentru înflorirea gospodăriei
Mobilizate de comisia de femei, 

colectivistele din Bărăbanț partici
pă cu rezultate din cele mai bune 
la toate muncile din gospodărie. 
Nimic nu li se pare greu. Nici în
cărcatul carelor cu fîn și nici 
chiar lucrările de construcții.

Zilele acestea, de pildă, un grup 
de harnice colectiviste, din Bără
banț muncesc la lucrările de con

păsări la suta de hectare" și „Cum 
se obțin pui îngrășați în 65-70 zile".

Exemplul bibliotecilor fruntașe, 
care în prima jumătate a anului în 
curs au obținut rezultate din cele 
mai bune în munca de răspîndire a 
cărții în masa colectiviștilor trebuie 
urmat de toate bibliotecile din ra
ion. Bibliotecarii din Galda de Jos, 
Cricău și alții, care, rupți de reali
tatea din așezările în care trăiesc 
sînt străini de preocupările colecti
viștilor, trebuie să iese de îndată 
din inactivitate. Le cer acest lucru 
colectiviștii din satele respective, 
le-o cere însăși viața.

_ In mod tot mai concret s-au făcut 
simțite îndrumarea și sprijinul a- 
cordat cooperației de comitetele co
munale de partid și sfaturile poou- 
lare Așa, de exemplu, comitetele*de 
partid și sfaturile populare din Ighiu, 
Mihalț, Teiuș, Hăpria și altele au’ 
analizat activitatea cooperativelor 
respective, au îndrumat și sprijinit 
conducerile acestora să-și îmbună
tățească activitatea.

„ Rezultatele bune obținute sînt în
să intrucîtva umbrite de unele as
pecte negative manifestate în acti
vitatea unor lucrători, cei drept pu
țini la număr, care încă nu s-au ri
dicat la nivelul politic și profesional 
corespunzător desfășurării unui co
merț civilizat. Lucrători ca Iacșa 
Olimpia de la magazinul mixt Gri- 
cău, Cotoară Maria de la magazi
nul Beldiu și Budulă Maria de la''' 
magazinul Mesentea, au o atitudine 
neprincipială față de consumatori, 
nu respectă orarul de lucru al ma
gazinelor, față de care conducerile 
cooperativelor vor trebui să ia mă
suri.

Aspecte negative s-au constatat 
și în practica unor lucrători care 
deservesc unitățile de legume-fructe 
din Almașul Mare — Jorja Maria 
și de la Haneș — Odveș Victoria, 
care nu^ întocmesc la timp notele de A' 
comandă întîrziind aprovizionarea 
muncitorilor cu legume și fructe.

Trebuie să fie limpede pentru toți 
lucrătorii cooperației de consum, 
gestionari și vrnzători, că satisface
rea cerințelor de mărfuri ale popu
lației este o obligație profesională. 
De asemenea trebuie să constituie 
o mîndrie a fiecărui lucrător, cîști- 
garea încrederii consumatorilor prin 
deservirea promptă și corespunză
toare. In acest sens este necesar ca 
în consfătuirile lunare de analiză a 
muncii, comitetele executive ale coo
perativelor să pună cu toată tăria -> 
problema îmbunătățirii stilului șî 
metodelor de muncă ale lucrătorilor.

CAPRĂ HRISTACHE

făcut acoperișul clădirii reviziei, au 
spoit atît în interior cît și în exte
rior toate clădirile și anexele uni
tății, au vopsit geamurile și ușile. 
In puncte potrivite au amenajat 
ronduri cu flori, iar la toate locu
rile de muncă au fost expuse lozinci 
mobilizatoare îngrijit lucrate.

PADUREAN ALEX.

strucție ale noului grajd, cu capa
citate de 100 capete vite mari. Și 
văzîndu-le în acțiune, cu greu te 
poți pronunța care sînt mai harni
ce: Crișan Cristina, Muntean Va
leria, Horvat Maria, Tripșa Maria 
sau Andronic Sofia, Aldea Ileana, 
Dan Susana, Gall Matilda și Szabo 
luliana. 4

IRIMIE NICOLAE

Colectiviștii în excursie
Duminica trecută un grup de co

lectiviști fruntași de la gospodăria 
colectivă din Cistei au făcut o ex
cursie de o zi în orașul Cluj. Aici, 
colectiviștii au vizitat minunatele 
monumente de artă și cultură, gră
dina botanică, muzeul etnografic, 
expoziția de artă plastică și alte 
puncte turistice importante din fru
mosul oraș.

Pe locul reprezentat în clișeul 
de față. Sfatul popular al comu
nei Galda de Jos hotărîse să a- 
menajeze o frumoasă zonă ver
de. Hotărîrea sfatului a rămas 
însă baltă. Și așa e și locul des
pre care-i vorba: verde dar... 
nicidecum frumos.



VIAȚA BE PARTID

Munca agitatorilor în atenția noastră
Comitetul de partid de Ia U.C.M. 

Zlatna, cunoscînd importanța deo
sebită ce o prezintă munca de agi
tație prin viu grai, acordă toată a- 
tenția acestei probleme. Sub condu
cerea și îndrumarea comitetului de 
partid, organizațiile de bază se 
preocupă de selecționarea în rîndul 

■colectivului de agitatori a celor 
mai buni membrii și candidați de 
partid. Astfel la începutul anului 
toate organizațiile de bază din u- 
zina noastră și-au reîmprospătat 
numărul de agitatori. In prezent în 
uzină își desfășoară activitatea un 
număr de 147 agitatori. Ei au fost 
în așa fel repartizați încît nu e- 
xistă loc de muncă unde să nu fie 
agitatori. După selecționarea lor, la 
îndrumarea comitetului de partid, 
organizațiile de bază își com
pletează permanent numărul a- 
gîtatorilor cu tovarăși care do- 
hîndesc cele mai bune rezultate în 
activitatea lor politică și economică.

Dar ceea ce este mai important 
în această muncă, este pregătirea 
și instruirea agitatorilor de care de
pind în cea mai mare măsură re
zultatele ce se obțin. Avînd în ve
dere acest lucru, organizațiile de 
bază au luat o serie de măsuri me
nite să contribuie la pregătirea po
litică a agitatorilor. Odată cu con
firmarea lor de adunarea generală 
;a organizației de bază, agitatorilor 
■li s-a vorbit despre importanța 
■muncii de agitație, despre sarcinile 
•ce le au agitatorii și despre felul 
cum trebuie să muncească la locul 

'lor de muncă. Ajutate de comitetul 
de partid, birourile organizațiilor de 
'bază instruiesc cu regularitate agi
tatorii odată pe lună sau ori 
de cîte ori este necesar. In vederea 
înarmării agitatorilor cu cele mai 
bune metode de muncă, în cadrul 
uzinei a fost organizat un curs pen
tru pregătirea agitatorilor, care a 

■■contribuit din plin la o și mai vie 
muncă a acestora.

Prin grija comitetului de partid, 
a fost organizat un colț al agitato
rului, unde agitatorii găsesc diverse 
materiale ca ziare, broșuri și alte 
publicații de partid. Inafară de a- 
«cestea agitatorii au la îndemînă un 
caiet în care sînt oglindite, cu date 

■concrete prin grafice, realizările do- 
bîndite în uzina noastră în anii re
gimului democrat-popular precum 
și sarcipile ce trebuie realizate pe 
uzină în anul acesta. Tot aici se or
ganizează convorbiri ale agitatori
lor fruntași, se fac schimburi de ex
periență. Intr-una din aceste con- 
vorbiri, tov. Nistor Petru împărtă
șind din experiența cîștigată în ac
tivitatea sa ca agitator a arătat 
felul cum muncește în cadrul echi
pei și ce probleme legate de produc
ție a pus în discuție. Agitatorul A- 
•vram Nicolae, de asemenea împăr
tășind din rezultatele muncii de a

(Urmare din pag. l-a)
mare suprafață de teren. Cea mai 
mare parte din aceste culturi (peste 
1.800 ha) urmează să se însămîn- 
țeze după păioasele recoltate în a- 
eeastă vară, lată de ce pentru a 
spori continuu producția de grîu în 
anul viitor o problemă din cele mai 
de seamă este efectuarea arăturilor 
adinei pe toate suprafețele de în
dată ce s-a secerat. In multe gos
podării colective ca cele din Galda 
de Jos, Cricău, Galtiu, Alba Iulia 
și altele s-a trecut la efectuarea a- 
răturilor adînci de vară imediat 
după ce s-au secerat primele par
cele. La îndrumarea cadrelor teh
nice agricole s-au strîns imediat 
paiele în urma combinelor, sau s-a 
făcut loc printre clăi Și s-au arat 
mari suprafețe de teren. Unele gos
podării colective folosesc și mijloa
cele proprii pentru efectuarea ară
murilor.

Față însă de ritmul în care se 
desfășoară Secerișul, de suprafața 
recoltată pînă în prezent, ritmul a- 
răturilor adînci de vară este încă 
nesatisfăcător. Deși s-au secerat 
mari suprafețe, arătură adîncă de 
vară nu s-a făcut decît pe circa 150 
ha. In multe gospodării colective 
ca cele din Stremf, Totoi, Căpud, 
Ighiu, Berghin, Henig și altele deși 
s-au secerat mari suorafete de pă- 
îoase, arăturile pînă la data de 17 
iulie nici n-au început. Situația din 
aceste gospodării ca și din altele 
dovedește că nu sînt folosite toate 
forțele, că se tărăgănează în mod 
nejustificat efectuarea acestei lu
crări de foarte mare importanță 

gitator a scos în evidență felul cum 
colectivul în care muncește luptă 
pentru a da produse de cea mai 
bună calitate.

Munca agitatorilor este îndrepta
tă înspre îndeplinirea sarcinilor ce 
stau în fața uzinei, înspre aplicarea 
și extinderea celor mai bune meto
de în producție. Atunci cînd colecti
vul de muncă de la secția metalur
gică a lansat chemarea „La fiecare 
loc de muncă o productivitate cît 
mai înaltă*1 această chemare a fost 
larg dezbătută și popularizată de 
către colectivele de agitatori de la 
fiecare loc de muncă.

Preocuparea de care au dat dova
dă organizațiile de bază pentru e- 
ducarea agitatorilor este oglindită 
în rezultatele ce se obțin în munca 
lor. Agitatorul Tătar Andronic, de 
pildă, supraveghind cu grijă mași
nile a observat în timpul schimbului 
de noapte o defecțiune la un agregat 
din secția săruri. El a adunat în 
jurul său echipa în care lucra și în 
cîteva momente a dat soluția cum 
să se facă reparația pentru a nu se 
produce pagube întreprinderii.

In lunile ianuarie-februarie a.c. 
s-au executat reparații capitale la 
secția metalurgică. Organizația de 
bază a instruit agitatorii în sensul 
ca ei să-și axeze munca politică pe 
necesitatea executării unor lucrări 
de calitate și înainte de termen. Și 
într-adevăr activitatea Agitatorilor 
Iancu Dumitru, Cîmpean Luca, Ba- 
lașfy Iosif, Filus Anton, Jurj loan 
și alții a influențat asupra realiză
rilor obținute. Reparațiile au fost 
terminate cu 8 zile mai devreme. 
Cu rezultate bune au muncit și agita
torii din celelalte secții ale uzinei 
noastre, ca tovarășii: Rață loan, 
Tomotaș Petru, Avram Nicolae și 
mulți alții.

Rezultatele activității lor sînt in
disolubil legate de realizările în 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
economice. Astfel planul de pro
ducție pe semestrul I a anului 1963 
a fost îndeplinit la data de 13 iu
nie a.c. Productivitatea muncii a 
fost realizată în proporție de 113,1 
față de angajamentul luat. Reali
zările obținute la acest indicator de 
plan marchează o creștere față de 
perioada corespunztăoare a anului 
1962 cu 10,5 la sută pe cap de sa
lariat.

Colectivul de muncă din cadrul 
U.C.M. Zlatna s-a angajat să re
ducă prețul de cost cu 1.500.000 lei. 
Pe primele '5 luni ale anului, anga
jamentul a fost realizat în propor
ție de 80,7 la sută.

Avînd în vedere importanța mun
cii politice de la om la om, comi
tetul de partid va acorda în viitor 
și mai mare atenție acestei munci.

CIMPEAN AUREL 
secretar al comitetului de partid 

U.C.M. Zlatna

Efectuarea arăturilor adînci de vară și însămînțarea 
de cît mai multe plante furajere în miriști

pentru sporirea recoltei. Pentru în
dreptarea acestei situații este ne
cesar ca conducerile gospodăriilor 
colective să ia măsuri urgente pen
tru eliberarea terenului de paie 
spre a se putea efectua nestinghe
rit arăturile adînci de vară. In sco
pul folosirii întregii capacități de 
lucru a tractoarelor, conducerea 
S.M.T.-ului Alba trebuie să ia mă
suri urgente pentru introducerea 
schimbului doi pe tractoare. De a- 
semenea, timpul de dimineață, pînă 
la intrarea combinei în lan, ca și 
perioada de seară după lăsarea lu
crului trebuie folosit din plin la e- 
fectuarea arăturilor. In aceeași mă
sură se impune folosirea forțelor 
proprii deoarece în această direcție 
sînt mari rezerve în fiecare gospo
dărie colectivă.

O altă sarcină de o deosebită im
portanță economică este în momen
tul de față cea a însămînțării plan
telor furajere în miriști. Raionul 
nostru are orevăzut centru însă- 
mînțat aproape 800 hectare. Ex
periența anului trecut ne-a dovedit 
cu toată puterea că cultivînd plan
te furajere ca porumb pentru siloz, 
iarbă de Sudan, floarea-soarelui în 
amestec cu porumb și secară rea
lizăm în plus mari cantități de fu
raje de bună calitate. In anul tre
cut multe gospodării colective din 
raion ca cele din Galda de Jos, 
Vințul de Jos, Cistei și altele, în- 
sămînțînd porumb furajer în miriști

VEȘTI DIN ÎNTREPRINDERI
Economii peste plan

Colectivul de muncă de la I- 
prodcoop Alba Iulia a încheiat 
bilanțul primului semestru din a- 
cest an cu rezultate deosebite. 
Sarcina de plan a fost realizată 
și depășită lună de lună astfel că 
la finele primului semestru sar
cina de plan pe această perioadă 
a fost depășită cu peste 34 la sută.

Rezultate frumoase au fost ob
ținute și în ce privește reducerea 
prețului de cost al produselor. 
Printr-o mai judicioasă folosirea 
materialelor, prin reducerea chel
tuielilor inutile, acest harnic co
lectiv a reușit să realizeze în pri
mul semestru al anului economii 
în valoare de peste 200.000 lei.

Evidențiații întreprinderii
La întreprinderea de Panifica

ție din Alba Iulia întrecerea pen
tru realizarea sarcinilor de plan 
și continua îmbunătățire a produ
selor se desfășoară cu rezultate 
tot mai bune.

Ca rezultat al muncii entuzias
te, numeroși muncitori s-au situat 
în fruntea întrecerii, fiind decla
rați evidențiați. Astfel tov. Lo
rentz Ștefan, brigadier frămîntă- 
tor la secția Nr. 1 a obținut la 
cele 4 criterii ale întrecerii un 
procent de 100,8 la sută, iar tov. 
Vereș Iosif cocar o realizare de 
101,5 la sută. Rezultate frumoase 
au fost obținute și de către mun
citorii Oarda Dumitru, Zbutea 
Gligor, Stanciu Reghina, Tripșa 
Vasile, Mîrza Ana și alții. Pentru 
munca lor harnică li s-au înmî- 
nat fanioane transmisibile de e- 
vidențiați în întrecerea socialistă. 
De asemenea, s-au mai înmînat 
drapele de evidențiate și unui nu
măr de 4 echipe.

Coresp. HARABAGIU GH.

IN CLIȘEU: La gospodăria colectivă din Galda de Jos, tractoris
tul Micu Vasile la efectuarea arăturii adinei.

și-au asigurat în stoc un plus de 
furaje, astfel că au avut toate con
dițiile pentru dezvoltarea sectoru
lui zootehnic. In aceste gospodării 
s-au realizat de pe fiecare hectar 
peste 15.000 kg masă verde. Iată de 
ce în fiecare gospodărie colectivă 
în aceste zile trebuie să stea pe 
prim plan preocuparea de a efectua 
arături adinei de vară și a însă- 
mînța pe suprafețe cît mai mari 
plante furajere.

Analizînd însă felul cum se tra
duce în viață sarcina trasată de 
sporire continuă a bazei furajere — 
principala condiție de sporire a e- 
fectivelor de animale — trebuie a- 
rătat că ritmul de desfășurare este 
necorespunzător. Pînă la ora ac
tuală cu toate că griul a fost recol
tat de pe mari suprafețe și s-au fă
cut și arături n-au fost însămînțate 
cu plante furajere decît 48 de hec
tare. Această tendință de a amîna 
însămînțarea porumbului în miriști 
este cît se poate de dăunătoare, mai 
ales că noua hotărîre a guvernului 
pentru sporirea cointeresării produ
cătorilor în creșterea și îngrășarea 
animalelor și cu privire la. desfa
cerea cărnii stabilește noi și impor
tante măsuri care vor duce la un 
avînt și mai mare al dezvoltării 
șeptelului și creșterea în greutate 
a acestuia. Avem în raion gospo
dării colective cu un puternic sec
tor zootehnic și cu largi perspecti
ve de dezvoltare ca cele din Teiuș,

Cu toate forțele la terminarea secerișului
Dau zor la seceriș
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joaselor, prezintă garanții sigure că 
în cel mai scurt țimp colectiviștii 
din Galtiu vor strînge întreaga re
coltă de păioase.

Folosind din plin toate mijloacele 
de care dispun, harnicii colectiviști 
-lucrează de zor și la transportul

Cu mult sub
In majoritatea lor, gospodăriile 

colective din raionul nostru s-au 
pregătit temeinic pentru strîngerea 
la timp și în condiții bune a recol
tei de grîu, iar în aceste zile cam
pania de recoltare se desfășoară 
din plin. Mai sînt însă unele gos
podării colective, ce-i drept puține 
la număr, unde, din cauză că nu 
sînt folosite din plin toate forțele 
și mijloacele de care dispun, rit
mul zilnic de recoltare este încă 
mult sub posibilități. Numai așa se 
explică faptul că la gospodăria co
lectivă din Șard, pînă la 17 iulie 
din totalul de 227 ha cultivate cu 
grîu au fost recoltate doar 22 ha.

Ritmul la secerat
Producția sporită de grîu la hec

tar și la alte păioase depinde în 
mare măsură de timpul cînd aces
tea sînt recoltate. Tărăgănarea re
coltării păioaselor duce la mari 
pierderi de cereale prin scuturare, 
întîrziind totodată alte lucrări 
importante ca eliberarea terenului, 
executarea arăturilor de vară și în
sămînțarea culturilor furajere. Cu 
toate acestea la gospodăria colec-

Mihalț, Alba Iulia si altele care au 
mari posibilități de a-și spori stocul 
de furaje. Cu toate acestea aici se a- 
mînă efectuarea însămînțărilor de 
pe o zi pe alta. La Mihalț, de pil
dă, din cele 150 ha planificate s-au 
însămînțat abia 2 ha, iar la gospo
dăria agricolă colectivă „Unirea** 
din Alba Iulia pînă la data de 17 
iulie din cele 100 ha planificate nu 
s-a însămînțat nici un hectar. In 
unele gospodării colective ca cele 
din Teiuș și altele se invocă în mod 
nejustificat motivul că sămînța de 
porumb nu corespunde din cauza 
gerului mare din iarna trecută. A- 
ceasta nu poate constitui cîtuși de 
puțin un motiv, atîta timp cît se 
poate efectua schimb cu colectiviștii, 
sau se pot face împrumuturi de la 
gospodăriile colective a căror să- 
mînță de porumb corespunde. Apoi 
se mai poate însămînța secara fu
rajeră, floarea-soarelui în amestec 
cu porumb etc.

Grăbirea efectuării arăturilor a- 
dî.nci și însămînțarea culturilor 
duble pe suprafețe cît mai mari de 
teren, reprezintă o mare rezervă de 
creșterea producției agricole și spo
rire a furajelor. De aceea pe măsura 
efectuării arăturilor adînci este ne
cesar să se treacă neîntîrziat la în
sămînțarea plantelor furajere în 
miriști. Organizațiile de partid și 
sfaturile populare comunale au da
toria de a privi cu toată răspunde
rea această problemă sprijinind 
concret conducerile gospodăriilor 
colective în luarea celor mai potri
vite măsuri organizatorice astfel ca 
aceste sarcini deosebite să fie în
tocmai traduse în viață. 

paielor, pentru ca imediat după re
coltare să fie eliberată întreaga su
prafață de teren în vederea efec
tuării arăturilor de vară pe toate 
suprafețele eliberate. Pînă la 17 iu
lie au eliberat o însemnată supra
față de teren și au executat arături 
pe suprafața de 15 hectare.

posibilități
Pentru ca și . această unitate a- 

gricolă să termine recoltatul griu
lui în timpul cel mai scurt și fără 
pierderi, consiliul de conducere 
(președinte tov. Milaci loan) tre
buie să fie îndrumat și sprijinit cu 
mai multă răspundere de către or
ganizația de partid și sfatul popu
lar comunal din Șard pentru a fi 
luate de urgență toate măsurile și 
folosite toate forțele din plin la se
cerat. In vederea înlăturării pierde
rilor de recoltă se impune folosirea 
la recoltat a colectiviștilor, a echi
pelor de cosași, etc., astfel ca strîn
gerea recoltei să fie încheiată în 
timpul cel mai scurt,

trebuie intensificat
tivă din Benic pînă la data de 17 
iulie, secerișul la culturile păioase 
se desfășura în mod necorespunză
tor, cu mult sub posibilități. Pînă 
la această dată, la Benic au fost 
recoltate doâr 3 ha din cele 7 ha 
cultivate cu orz de toamnă și abia 
5 ha din cele 396 ha de grîu.

Această rămînere în urmă tre
buie să dea de gîndit și comitetului 
executiv al sfatului popular comu
nal Benic ai cărui membrii sînt 
chemați să sprijine mai îndeaproa
pe consiliul de conducere al gos
podăriei /colective în organizarea 
mai temeinică a muncii și la mobi
lizarea tuturor forțelor și mijloace
lor de care dispune unitatea res
pectivă pentru a se intensifica rit
mul de recoltat și treierat. Folosind 
din plin fiecare zi, fiecare oră bună 
de lucru se va scurta durata de 
recoltare a păioaselor și se va creia 
posibilitatea de a se trece cu forțe 
sporite la eliberarea terenului și e- 
fectuarea arăturilor adînci de vară 
pe suprafețele planificate.

_____Concluzii_____
Cu prilejul raidului întreprins 

s-a constatat că acolo unde con
ducerile gospodăriilor colective’, 
cu sprijinul organizațiilor de 
partid, au luat din timp măsurile 
organizatorice necesare au fost 
dobîndite rezultate deosebite. La 
Galda de Jos, Cricău. Ciugud și 
altele s-a organizat munca de re
coltat în așa fel încît sînt folo
site și forțele gospodăriei. Ca ur
mare a acestui fapt în aceste gos
podării secerișul se desfășoară 
intens.

Sînt însă și gospodării colecti
ve unde ritmul secerișului este ne
satisfăcător. In Alba Iulia, de pil
dă, din 426 hectare nu s-au sece
rat pînă în 17 iulie decît 24 ha 
iar la Mihalț din 865 abia 75 ha. 
Mult rămase in urmă cu seceri
șul sînt și gospodăriile colective 
din Benic, Bucerdea Vinoasă, Că
pud, Oarda de Jos și altele. Aici 
n-au fost luate măsurile cele mai 
potrivite ca pe lingă combine să 
se folosească cît mai intens și 
forțele din gospodărie.

Timpul este destul de înaintat. 
De aceea organizațiile de partid, 
sfaturile populare și consiliile de 
conducere din gospodăriile colec
tive sînt chemate să ia cele mai 
bune măsuri pentru grăbirea re
coltatului. Acolo unde nu se se
ceră cu combina va trebui gră
bit transportul griului pe arii și 
început imediat treierișul fiindcă 
orice întirziere poate provoca pier
deri de recoltă.
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0 motocicletă submarină
In Canalul Mînecii a fost 

încercată o motocicletă sub
marină cu 1-3 locuri. In a- 
ceastă' motocicletă călătorii 
respiră cu ajutorul unor dis
pozitive speciale. Două mici 
motoare electrice permit mo
tocicletei submarine să urce 
și să coboare. In condiții nor
male ea circulă foarte a- 
proape de suprafața apei.

0 insulă de sare
Insula Ormuz din golful 

Persic este alcătuită din sare 
curată de bucătărie. Ea se 
înalță ta 90 de metri deasupra 
nivelului mării și are o cir
cumferință de 30 kilometri. 
Pe această insulă nu crește 
nimic, ea este pustie.

Camion pe șine
Corporația „Whiting" din 

orașul Harway, statul Ili- 
nois, a produs un camion re

Curîoxilali

...In fiecare an în lume se pu
blică aproximativ 3 milioane de 
articole și se tipăresc aproape 60 
de milioane de pagini de litera
tură tehnică, care ar putea alcă
tui 100.000 de volume a cîte 600 
pagini fiecare. Numai pentru de
pozitarea acestei literaturi ar fi 
necesare rafturi lungi de peste 
300 de km.

...Cea mai voluminoasă lucra
re din lume este Enciclopedia chi
neză scrisă în secolul al XVII-lea. 
Ea numără în total 853.450 de pa
gini.

...Cea mai mică carte a fost edi
tată în 1896 la Padua. Dimensiu
nile ei sînt de 16X11 mm. Aceas
tă „carte" conține textul unei 
scrisori a lui Galileu.

...Caracterele tipografice erau 
cunoscute în India cu multe se
cole înainte de a fi trăit Gutten
berg. In China se confecționau 
caractere din lut în secolul al 
XlII-lea.

...De la descoperirea tiparului 
s-au editat în lume peste 2 mi
lioane titluri de cărți.

Golfstreamul nu este cel mai 
mare curent din Oceanul Pacific. In 
jurul Antarctidei, prin mările care 
o scaldă curge un „rîu“ lat în une
le locuri de 1.300 km. Se numește 
Deriva răsăriteană sau curentul 
Vînturilor apusene. In vîrtejurile lui

Pămintul — un adevărat turn babei
Se vorbește despre un „dar al 

limbilor", se știe că el există, dar nu 
se știe precis ce categorie de oa
meni îl posedă și nici cum poate fi 
descoperit. Este adevărat că, pen
tru toți cei a căror limbă maternă 
este mai puțin răspîndită, cunoaște
rea uneia sau mai multor limbi 
străine este o necesitate. Pe de altă 
parte, cu cît limba maternă are un 
volum mai mare de vocabule și su
nete, cu atît aparatul vocal are mai 
multă suplețe și putere de adoptare. 
Balcanii, Orientul Apropiat și O- 
rientul Mijlociu formează adevărate 
mozaicuri de limbi, ceea ce ex
plică în bună parte faptul că mulți 
poligloți provin din aceste regiuni.

Și în domeniul cunoașterii limbi
lor există oameni fenomenali, după 
cum există calculatori fenomenali, 
șahiști care joacă partide întregi cu 
ochii legați și indivizi cu o memo
rie prodigioasă. Italianul Joseph 
Gaspard Mezzofanti (1771-1848) a 
fost unul dintre aceștia. In cursul 
vieții sale el a învățat 114 limbi și 
72 de dialecte. După mărturiile con
temporanilor săi, el se putea expri

-------------------------- ♦ ♦♦♦♦♦■

Lumea animalelor care trăiesc pe 
planeta noastră este extrem de va
riată. Numai la vertebrate se nu
mără 48.000 de specii. Dintre a- 
cestea circa 25.000 specii de pești, 
peste 1.700 specii de amfibii, peste 
5.000 specii de reptile, 10.000 spe
cii de 
specii

păsări și aproximativ 6.000 
de mamifere. In total, îm-

Cele mai mari
mai lung pod din lume este 

dintre New 
din statul 
are 38 de 

de lungime

Cel
viaductul Pontchartrain 
Orleans și Menderville 
Louisiana (S.U.A.). El 
kilometri. Acest record
va fi bătut după construirea podu
lui peste fluviul Rio de la Plata, 
care va avea 48 de kilometri.

Printre alte poduri mari se numă-

Prima cutie poștală
In 1486, portughezul Bartolomeo 

Diaz a descoperit în partea de sud 
a Africii un cap care intră adînc în 
mare. El l-a denumit Capul Furtu- 

este atrasă o cantitate de 6 milioa
ne de kilometri cubi reprezentînd a 
200-a parte din apa oceanelor de pe 
planeta noastră. Apele superficiale 
ale curentului înconjoară continen
tul o dată la 16 ani.

ma în 54 de limbi, ca un om cul
tivat din țara respectivă. Se spune 
că nu i-au trebuit decît patru luni 
ca să învețe limba chineză și că el 
l-a învățat pe Byron să vorbească 
în „slang". Toate acestea fără să 
fi părăsit vreodată pămîntul natal.

Un poliglot și mai extraordinar a 
fost danezul Rasmus Christian 
Rask (1787-1832), care cunoștea 
230 de limbi și care a scris 28 de 
dicționare în 28 de limbi diferite.

In zilele noastre trăiește la Pa
ris Gregoire Kolpakci în vîrstă de 
66 de ani. El vorbește franceza, en
gleza, germana, spaniola, portu
gheza, italiana, norvegiana, turca, 
rusa, sîrba, greaca modernă, bas
ca, berbera și dialectul bantu. El 
citește fără dicționar toate limbile 
europene, precum și latina, greaca 
veche, chineza, japoneza, persana, 
araba, finlandeza, asiriana și egip
teana veche.

In întreaga lume — un adevărat 
Turn al lui Babei — se deosebesc 
cele „treisprezece mari" — limbi 
vorbite. de cîte cel puțin cincizeci 
de milioane de oameni. Cine cu

morcher care poate circula 
atît pe șine de dimensiunile 
standard ale șinelor de cale 
ferată, cît și pe șosele. In a- 
cest scop noul model de 
„Tractomobil" este prevăzut 
cu două sisteme de roți — 
unele din oțel, celelalte pne
umatice. Roțile pentru cale 
ferată sînt permanente, în 
timp ce roțile de cauciuc sînt 
mobile, ele puțind fi scoase 
atunci cînd camionul circulă 
pe șine și puse la loc cînd 
circtdă pe șosea. Camionul 
poate trage o remorcă. Ca
pacitatea lui maximă de în
cărcare este de opt tone.

Ochelari de soare cu radio
Pentru a nu deranja oa

menii care se află pe plajă cu 
muzica de la aparatele por
tabile, o firmă a trecut la 
producția ochelarilor de soa
re cu aparate de radio cu 
tranzistori montate în ramă.

preună cu ființele cele mai simple 
(monocelulare) — există pînă la 
500.000 de specii.

Deosebit de numeroasă este lu
mea insectelor în care sînt cunos
cute aproximativ 750.000 de diferite 
specii de insecte, iar oamenii 
știință descoperă mereu specii

de 
noi.

poduri din lume
ră cel de peste lacul Maracaibo din 
Venezuela, lung de 9 km și podul 
Champlaine de peste fluviul Sf. 
Laurențiu, la sud de Montreal în 
Canada.

Există acum un proiect de con
struire a unui pod lung de 33 km 
peste Canalul Mînecii, care ar lega 
Anglia de continent.

nilor. Mai tîrziu, i s-a spus Capul 
Bunei Speranțe.

La Capul Bunei Speranțe, coră
biile se opreau ca să-și completeze 
rezervele de apă. Atunci navigatorii 
care plecau în India, lăsau la mal, 
sub o piatră mare, diferite scrisori. 
Cînd pe lîngă Capul Bunei Speran
țe treceau corăbiile care se întor
ceau în Europa, acestea ridicau scri
sorile și le împărțeau celor cărora 
le erau adresate.

Piatra care a servit drept prima 
cutie poștală se păstrează și astăzi.

noaște aceste treisprezece limbi va 
putea, în mod teoretic, să-și împăr
tășească ideile unui număr de 1.645 
milioane persoane. Dintre ele chi
neza (cu toate dialectele ei) este 
vorbită de 450 milioane de oameni; 
engleza — de 250 milioane; rusa
— de 220 milioane; indiana — de 
160 milioane; spaniola — de 140 
milioane, germana — de 100 mi
lioane; japoneza — de 80 milioane; 
franceza de 75 milioane; malaeza
— de 60 milioane; bengaleza — de 
60 milioane; portugheza — de 55 
milioane; italiana — de 55 milioa
ne; araba — de 50 milioane.

Populația totală a globului fiind 
apreciată la peste trei miliarde, în
seamnă că mai rămîn aproape un 
miliard și jumătate de oameni care 
împart între ei restul de... 6.000 de 
limbi și dialecte vorbite pe fața pă- 
mîntului. Trebuie făcută însă o re
zervă: numărul total al limbilor vor
bite, nu este cunoscut cu precizie. 
Oricum, specialiștii din cadrul 
UNESCO afirmă că există 71 gru
pe de limbi vorbite răspîndite pe 
cele cinci continente. Ținînd seama 
că în India se vorbesc 179 de lim
bi și 544 dialecte, iar în Uniunea 
Sovietică circa 100 de limbi, nu
mărul de -&O06 pentru întreaga lu
me nu pare exagerat.

Hotârîri ale Consiliului de Miniștri 
pentru sporirea cointeresării producătorilor 

în creșterea și îngrâșarea animalelor și cu privire 
la desfacerea cărnii
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contractate cu statul cîte 150 1 lapte 
pentru fiecare vițel contractat și li
vrat către unitățile Ministerului In
dustriei Alimentare.

Prețurile la bovinele adulte con
tractate sînt următoarele:

— calitatea extra grasă 6,75 lei/ 
kg viu

— calitatea I 6,30 lei/kg viu
— calitatea II 5,60 lei/kg viu
Pentru livrările de bovine adulte 

în perioada 1 ianuare — 30 aprilie 
se acordă un spor de preț de 0,50 
lei pentru fiecare kg greutate vie.

La predarea porcilor contractați 
în greutate de peste 90 kg viu se 
acordă următoarele prețuri:

— pentru porcii de grăsime (în 
greutate minimă de 100 kg) 9,50 
lei/kg viu.

— pentru porcii de carne (în 
greutate minimă de 90 kg) 9 lei/kg 
viu.

Producătorilor care vînd statului 
porci în perioada 1 martie—30 iu
nie Ii se acordă un spor de preț de 
1 leu/kg viu.

Prețurile la oile contractate sînt: 
— calitatea I 5,50 lei/kg viu

— calitatea II 4,50 lei/kg viu
La bătălii contractați prețurile 

sînt:
— calitatea I 6 lei/kg viu
— calitatea Ii 5,50 lei/kg viu
Corespunzător cu noile prețuri de 

contractare au fost stabilite prețu
rile la achizițiile de animale.

La încheierea contractelor produ
cătorii vor putea primi, prin Banca 
de Stat, avansuri fără dobîndă, 
după cum urmează:

— pentru tineretul bovin — pînă 
la 1.000 lei pe cap de animal;

— pentru bovine adulte — pînă 
la 450 lei pe cap de animal;

— pentru porci — pînă la 500 lei 
pe cap de animal;

— pentru oi — pînă la 40 lei pe 
cap de animal;

— pentru batali — pînă la 50 lei 
pe cap de animal.

Ministerul Industriei Alimentare 
va încheia contracte pentru crește
rea și îngrășarea de animale cu 
termene scadente sub 1 an și pînă 
la 2 1/2 ani, în funcție de durata de 
creștere și îngrășare a animalelor 
contractate. Cu gospodăriile agrico
le colective contractele se vor pu
tea încheia pe o durată pînă la 5 
ani, pe baza planurilor de dezvol
tare zootehnică a fiecărei gospodă
rii agricole colective, cu acordul 
Consiliului agricol raional.

Hotărîrea precizează că noile 
prețuri se acordă și pentru anima
lele contractate anterior și care au 
termen de predare după data de 15 
iulie 1963.

Ministerul Industriei Alimentare 
este autorizat să vîndă gospodării
lor agricole de stat, gospodăriilor 
agricole colective, membrilor gos
podăriilor agricole colective și ță
ranilor cu gospodărie individuală 
animale pentru creștere, îngrășare 
și reproducție, la prețul de cumpă
rare, plus 5 la sută.

Hotărîrea mai prevede o serie de 
avantaje ce se acordă producători
lor și anume :

— Comitetele executive ale sfa
turilor populare vor asigura cu pri
oritate pășuni pentru animalele con
tractate cu statul.

— Pentru a stimula în continuare 
creșterea animalelor în gospodăriile 
personale ale salariaților și pensio
narilor, veniturile provenite din creș
terea și îngrășarea animalelor nu 
se iau în considerare în plafonul 
stabilit pentru acordarea alocației 
de stat pentru copii.

— Se scutesc de plata taxei de 
timbru certificatele de proprietate 
pentru animalele vîndute statului.

In Hotărîre sînt stabilite, de ase
menea, condițiile ce trebuie respec
tate de contractanți atît în ce pri
vește termenele de livrare cît și ca
litatea animalelor.

Ca urmare a creșterii prețurilor 
de contractare și achiziții în vede
rea sporirii mai rapide a producției 
animale și îmbunătățirii aprovizio
nării populației, a devenit necesară 
corelarea în mod corespunzător a 
prețurilor de vînzare cu amănuntul 
la carne, preparate și conserve de 
carne, în vederea acoperirii sumelor 
acordate producătorilor. In acest 
scop, Consiliul de Miniștri a apro

bat, printr-o Hotărîre, prețurile cu 
amănuntul la carnea ce se vinde 
populației prin măcelării, după cum 
urmează: CARNE DE VIȚEL: ca
litatea l-a — 22 lei/kg; calitatea 
H-a — 16 lei/kg. CARNE DE MIN- 
ZAT: — mușchi — 26 lei/kg; cali
tate superioară (antricot vrăbioară 
și altele) — 20.50 lei/kg; calitatea I-a
— 14,50 lei/kg (creștere de 1 leu/
kg); calitatea Il-a — 10 lei/kg
(creștere de 0,50 lei/kg). CARNE 
DE PORC: mușchiuleț — 26 lei/ 
kg; cotlet (antricot fără coastă) — 
22 lei/kg; calitate superioară (an- 
tricotul cu coastă și altele) — 20 
lei/kg; calitatea l-a — 14 lei/kg
(preț neschimbat); calitatea Iț-a
— 10 lei/kg (preț neschimbat). 
CARNE DE OAIE: —11 lei/kg. 
CARNE DE BATAL: — 12,50 lei/ 
kg.

Corespunzător cu prețurile de- 
mai sus au fost aprobate prețuri la 
carnea tranșată și preambalată, 
slănină, la organe și subproduse, Ia 
mezeluri și conserve de carne, pre
cum și la preparatele de carne des
făcute prin unitățile de alimentație 
publică.

Manifestînd grijă față de sala- 
riații și pensionarii cu venituri mat 
mici și cu greutăți familiale, Con
siliul de Miniștri a hotărît să se a- 
corde acestora, pe timp de un an, 
adică pînă la 1 iulie 1964, o com
pensație bănească menită să aco
pere în parte cheltuielile suplimen
tare determinate de noile prețuri cu 
amănuntul stabilite ca urmare a 
măsurilor de stimulare a producă
torilor de animale. Această com
pensație se acordă unor categorii 
de salarîați și pensionari, diferen
țiat în funcție de situația lor fami
lială. Astfel:

— salariații permanenți ai orga
nizațiilor socialiste de stat situate- 
în orașe, precum și ai unor organi
zații socialiste de stat situate în 
mediul rural (industrie, construcții- 
montaj, transporturi, G.A.S. șt’ 
S.M.T.) avînd un salariu tarifardf" 
încadrare de pînă la 800 lei lunar, 
primesc o compensație bănească de 
lei 60 trimestrial, dacă sînt capi de 
familie și au soții sau soți care nu 
sînt: salarîați, pensionari, coopera
tori, colectiviști.

— pensionarii din cadrul asigu
rărilor sociale de stat (de bătrînețe, 
de serviciu, de invaliditate și de 
urmaș) cu domiciliul în orașe, a- 
vînd o pensie de pînă la 600 Iei lu
nar, primesc o compensație băneas
că de 60 lei trimestrial, dacă sînt 
capi de familie și soțiile sau soții 
lor nu intră în una din categoriile 
prevăzute în alineatul de mai sus.

— în afară de aceasta, salariații 
și pensionarii prevăzuți la alineatele- 
precedente, care au copii, primesc 
în plus cîte 30 lei trimestrial pentru 
fiecare copil în vîrstă de pînă la 14 
ani.

— salariații permanenți din în
treprinderile socialiste arătate mai' 
înainte, avînd un salariu tarifar de 
pînă la 800 lei lunar și pensionarii 
cu domiciliul la orașe avînd o pen
sie de pînă la 600 lei lunar, ai că
ror soții sau soți sînt salarîați, pen
sionari sau membri ai cooperative
lor meșteșugărești din mediul ur
ban, primesc numai compensația 
pentru copii.

Plata compensației bănești se va 
face trimestrial, o dată cu plata sa
lariului sau pensiei pe luna a doua 
a trimestrului în curs. La stabilirea 
drepturilor care se acordă în raport 
cu salariul tarifar sau cîștigul rea
lizat, compensația nu se cumulea
ză cu salariul, pensia sau alte ve
nituri.

★
Sporirea cointeresării materiale a 

crescătorilor de animaie va Crea 
condiții pentru creșterea în ritm 
mai rapid, în anii următori, a pro
ducției de carne și totodată pentru 
reducerea prețului de cost, condiții 
indispensabile în vederea obținerii 
de cantități sporite de carne nece
sare satisfacerii nevoilor mereu în 
creștere ale populației.

Măsurile hotărîte de către guvern 
vor constitui un imbold puternic 
pentru producători în creșterea în 
ritm mai susținut a șeptelului și a 
producției de carne, ceea ce va con
tribui la ridicarea continuă a nive
lului de trai.
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