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Recoltatul porumbului — la 
timp $1 iară pierderi!

Oamenii muncii din agricultura 
raionului nostru, au început de cî- 
teva zile recoltatul porumbului și al 
celorlalte culturi de toamnă. Im
portanța deosebită pe care o are 
strîngerea la timp și fără pierderi a 
recoltei de porumb impune tuturor 
gospodăriilor colective să-și organi
zeze în așa fel munca îneît lucrările 
să Se desfășoare intens și să fie ter
minate într-un timp cît mai scurt.

In majoritatea gospodăriilor co
lective din raion, ca urmare a spri
jinului dat de către organele și or
ganizațiile de partid s-au întocmit 
planurile de muncă pe unități și 
brigăzi și s-a trecut la o organizare 
temeinică a muncii de recoltare. La 
gospodăriile colective din Sîntim- 
bru, Bergliin, Galda de Jos etc, de 
pildă, munca a fost în așa fel or
ganizată îneît recoltatul propriu-zis 
al porumbului, transportul recoltei, 
tăiatul cocenilor și transportul lor se 
face concomitent, astfel că de pe te
renul unde s-a strîns recolta se pot 
efectua imediat lucrările de pre
gătire a terenului. Pînă în prezent, 
ca urmare a bunei organizări a 
muncii, în aceste gospodării s-au re
coltat suprafețe întinse. La Berghin 
s-a recoltat porumbul de pe 40 ha, 
!;• Galda de Jos de pe 84 ha, iar la 
Sîntimbru de pe 63 ha. Pe întreg ra
ionul s-a recoltat suprafața de 652 
ha cultivate cu porumb.

Ținînd însă cont de faptul că a- 
vem de recoltat porumb de pe circa 
17.000 ha actualul ritm este nesatis
făcător. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît în toate gospodăriile agricole 
colective porumbul este copt și în
târzierea recoltării lui poate provoca 
pierderi și dăuna calității acestuia. 
Sînt multe gospodării colective în 
raion, care amînă nejustificat recol
tatul porumbului, deși acesta este 
copt. La Hăpria s-au recoltat pînă 
în prezent abia 8 ha, la Ciugud 16, 
iar în unele gospodării ca cele din 
Cricău, Oarda de Jos și Pețelca pînă 
la 17 septembrie recoltatul porumbu
lui nici nu a început. Cum poate fi 
justificată o asemenea rămînere în 
urmă, cînd aceste gospodării dispun 
de forțe suficiente pentru a grăbi a- 
ceastă lucrare știind că întîrzierea 
recoltatului atrage după sine întîr
zierea și a altor lucrări, mai ales pe 
terenurile ce vor fi însămînțate în 
toamnă cu păioase? Trebuie să se 
tragă toate învățămintele din expe
riența altor ani cînd întîrzierea în- 
sămînțărilor pe terenurile cultivate 
cu porumb a dus la scăderea pro
ducției de grîu.

In toamna acestui an gospodăriile 
colective din raion urmează să în- 
sămînțeze după culturi de toamnă 
peste 4.500 ha cu grîu. Potrivit re
comandărilor Consiliului agricol ra
ional pe toate aceste terenuri ară
tura necesară pentru asigurarea u- 
nui pat germinativ bun trebuie efec
tuată cu 10-15 zile înainte de însă- 
mînțări. Cum pentru raionul nostru 
timpul optim pentru începerea însă- 
mînțării griului a fost stabilit după 
20 septembrie înseamnă că deja ne 
găsim mult rămași în urmă cu eli
berarea terenurilor ocupate de alte

La G.A.S. Galda de Jos se recoltează de zor la porumb.

Vineri, 20 septembrie 1963 

culturi și pregătirea lor în vederea 
însămînțărilor cu grîu. In multe gos
podării colective ca cele din Vințul 
de Jos, Teiuș, Cricău și altele tre
buie să se însămînțeze sute de hec
tare de grîu după porumb. Cu toate 
acestea consiliile de conducere ale 
acestor gospodării nu iau măsuri 
pentru grăbirea recoltatului.

Paralel cu recoltatul, o mare aten
ție trebuie acordată tăierii cocenilor 
și însilozării lor. Gospodăriile colec
tive din Hăpria, Ighiu, Vințul de 
Jos, Ciugud și altele au de realizat 
din coceni, fiecare peste 1.000 tone 
siloz. Realizarea unui siloz de ca
litate impune tăierea cocenilor în 
stare cît mai verde și însilozarca lor 
imediat. Din păcate în aceste gospo
dării, ca și în altele, nu există su
ficientă preocupare în această di
recție, astfel că însilozarea întîrzie 
sau se desfășoară cu încetineală. 
Pentru a evita pierderile prin usca
rea și scuturarea cocenilor se reco
mandă ca tăierea acestora să se 
facă în a doua parte a nopții, cînd 
cocenii sînt umeziți de rouă și nu 
se rup.

De o mare importanță este asigu
rarea transportului și deoozitarea re
coltei de porumb. Consiliile de con
ducere din gospodăriile colective au 
datoria de a organiza în așa fel 
transportul recoltei, ca tot ce se re
coltează în ziua respectivă să fie 
transportat, cîntărit și înmagazinat. 
De asemenea dînd dovadă de o înal
tă conștiință patriotică, colectiviștii 
trebuie să-și îndeplinească obligații
le contractuale față de stat predînd 
bazelor de recepție în întregime a- 
tît muncile S.M.T., cît și obligațiile 
contractuale. Pentru a se evita tran
sporturile inutile și munca inutilă, 
produsele contractate trebuie duse 
Ia baza de recepție direct din lan.

Avem de efectuat într-o perioadă 
scurtă un volum mare de lucrări. 
Pentru asigurarea succesului deplin 
al acestor lucrări, organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o largă 
muncă politică în mijlocul colecti
viștilor, mobilizîndu-i la recoltarea 
porumbului și a celorlalte culturi în
tr-un timp cît mai scurt.

Colectiviști! Desfășurați cu tot 
avîntul munca de recoltarea porum
bului, depozitarea lui și eliberarea 
terenului. Contribuiți în felul acesta 
la strîngerea fără pierderi a recoltei, 
Ia dobîndirea de noi succese în dez
voltarea și consolidarea gospodării
lor colective.

Cei din echipa lui Simion Ungur
Ultimele gene de lumină, pierdute 

undeva la orizont vesteau lăsarea 
serii. La Depoul C.F.R. Teiuș însă, 
muncitorii din schimbul de noapte 
își desfășurau munca normal, ca în 
plină zi. Depoul era la fel de plin 
de zumzet cînd. deodată, în apropie
rea halei, se făcu auzită o discuție 
aprinsă. Se . ivise un neprevăzut 
și maistrul Rusan Nicolae și șeful de
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Cooperativa „Mureșul" a deschis 
de curînd o secție pentru repararea 
teievizoarelor.

Noi sortimente
De citeva săptămîni la fabrica de 

încălțăminte „Ardeleana" din orașul 
nostru a început fabricarea unor noi 
sortimente de încălțăminte. Astfel 
au fost omologate și au intrat în fa
bricație ghete bărbătești din Softy 
cu talpă de microporos lipită și 
ghete de copii din bizon cu talpă 
bovine.

Pentru trimestrul IV al acestui an 
sînt omologate de asemenea și se

Fruntași în acțiunea de
Acțiunea de economisire a căpătat 

în raionul nostru un adevărat carac
ter de masă, tot mai mulți fiind oa
menii muncii care-și depun surplu
sul de cîștig pe carnete C.E.C.

Depunători la C.E.C. au devenit și 
un însemnat număr de elevi din șco
lile orașului nostru. In acest sens, 
demn de remarcat este faptul că în 
întrecerea inițiată pe plan regional, 
Școala de 8 ani Nr. 3 din localitate 
s-a clasat pe locul 1.

Pentru frumoasele acțiuni între
prinse pe linia economisirii la C.E.C., 
zilele trecute, elevilor Școlii nr. 3 
le-a fost atribuit fanionul de școală 
fruntașă pe regiune și un premiu de 
2.000 lei pentru procurarea de ma
teriale cultural-sportive. Cu acest 
prilej, elevii acestei școli s-au anga- 

echipă Ungur Simion, căutau soluții.
— Da! Va trebui neapărat să sta

bilim care este cauza. De aproape o 
oră nivelul apei de la casa de pom
pe a scăzut treptat cu aproape 5 
cm. Și aceasta nu ar fi prea, mult 
dacă n-ar fi o scădere progresivă. Tre
buie deci luată de îndată o măsură 
care să remedieze buclucul.’

Cu elanu-i cunoscut Ungur Si
mion n-a stat mult pe gînduri. A 
pornit să-și adune echipa. Acest lu
cru însă nu era prea ușor. Cei șapte 
din echipa lui erau răspîndiți pe la 
diferite sectoare, iar alți doi erau în 
tură liberă.

Dar, Ungur Simion nu s-a dat 
bătut. A fost de a juns să-1 găsească 
pe mezinul echipei Colef Nicolae și 
treaba a mers ca pe roate. In mai 
puțin de 5 ore băieții din echipa lui, 
nu numai că s-au strîns ci au și ra
portat: — „defecțiunea ivită la ca
pătul conductei de alimentare cu 
apă, ca urmare a nivelului scăzut 
de apă, ce venea pe Valea Geoagiu- 
lui a fost remediată, făcîndu-se tot
odată racordarea la conducta de 
apă potabilă a stației". In acest fel 
alimentarea cu apă a celor peste 60 
locomotive ce intră în depou în timp 
de 24 ore, a fost asigurată.

Acțiunea întreprinsă de munci
torii conduși de tovarășul Ungur Si
mion a ridicat din nou numele echi-

La 24 septembrie 1963 poporul 
nostru sărbătorește „Ziua Consti
tuției". Se împlinesc la această 
dată, unsprezece ani de cînd Marea 
Adunare Națională, exprimînd vo
ința poporului, a adoptat Constitu
ția tării — legea marilor noastre 
drepturi și libertăți. Legea funda
mentală a țării — Constituția — 
corespunde năzuințelor profunde 
ale celor ce muncesc de la orașe și 
sate, reflectă interesele vitale ale 
poporului nostru muncitor, exprimă 
în modul cel mai convingător și 
fără putință de tăgadă superiori
tatea democrației socialiste față de 
așa numita democrație-burgheză.

Plămădită de stăpînii adevărați 
ai țării, de muncitori și țărani, de 
intelectuali devotați poporului, 
Constituția Republicii Populare Ro- 
mîne .consacră marile drepturi și 
libertăți ale maselor muncitoare 
pentru care au luptat, înfruntînd 
teroarea regimului burghezo-moșie- 
resc, cei mai buni și mai devotați 
fii ai poporului. Dar nu numai a- 
tît. Constituția Republicii Populare 
Romîne, garantează aplicarea în 
practică a tuturor acestor drepturi 
și libertăți.

Exprimînd relațiile sociale noi, 
statornicite pe temelia proprietății 
socialiste, Constituția țării noastre 
asigură dreptul la muncă, la în
vățătură, egalitatea în drepturi a 
femeii cu bărbatul, libertatea cu- 
vîntului, drepturi denline tuturor 
minorităților naționale.

Republica Populară Romînă,

de încălțăminte
vor găsi în magazine alte 3 sortimen
te. Este vorba de sandale bărbătești 
cu talpa microporos, ghete bărbătești 
din Softy, pentru sezonul rece, căp
tușite cu blană naturală și ghete 
copii din Softy căptușite cu tricot. 
De remarcat că ghetele bărbătești 
din Softy căptușite se fabrică pentru 
prima dată în țară și sînt foarte a- 
preciate, atît pentru aspectul lor plă
cut cît și pentru calitatea execuției.

economisire la C. E. 0.
jat ca, paralel cu preocupările lor 
la învățătură, să-și ducă mai de
parte munca ce i-a situat fruntași 
în activitatea de economisire la 
C.E.C.

----------------- O-----------------
Pregătiri pentru însămînțări

Ingrășarea terenulni în atenția colectiviștilor
Hotărîți să obțină recolte sporite 

de cereale la hectar în anul viitor, 
colectiviștii din Cistei acordă încă 
de pe acum o atenție deosebită fer
tilizării solului. Așa de exemplu, pe 
lîngă celelalte lucrări ce le efectuea
ză în aceste zile, ținînd cont de ro
lul important ce-1 are gunoiul de 
grajd în sporirea producției agricole 
ei au luat măsuri din timp pentru a 

pei la loc de cinste. Și acest lucru, 
de altfel nu-i un fapt izolat._ In 
cursul acestui an, lună de lună, e- 
chipa celor de la „instalații" a fost 
evidențiată. Prin contribuția adusă la 
executarea reparației capitale de la 
elevatorul dublu de alimentare cu 
combustibil a locomotivelor bună
oară, entuziaștii muncitori au eco
nomisit materiale și timp de lucru 
ce se ridică la suma de peste 6.000 
lei. Și așa zile de-a rîndul, strînși 
uniți în jurul șefului lor de echipă, 

. comuniștii Verdeș Nicolae, Avram 
Dumitru sau frații Viorel și Costică 
Valea își aduc mereu aportul la rea
lizarea tuturor obiectivelor, fie ele 
propuse sau ivite în timpul zilei sau 
a nopții.

— Țin la acești băieți, ca și cînd 
ar fi însăși copiii mei, obișnuiește 
să se exprime adesea tovarășul Un
gur. Mă bucur cu ei laolaltă de fie
care succes obținut. Și de ce nu ar 
fi așa? Să-i luăm de pildă, numai 
pe frații Valea -— pe Costică și Vio
rel. Cînd au venit aici la depou nu 
prea știau ei multe. Aici însă au în
vățat meseria și tot aici au cunoscut 
și primele bucurii în sînul colectivu
lui. Azi ei sînt de fiecare dată prin
tre primii în orice acțiune. Se bucu
ră de respect și aprecierea întregu
lui nostru colectiv. Iar la fel ca ei, 
de ce n-aș spune-o, sînt toți ceilalți 
„copii" ai mei din echipa de insta
latori.

I. PONORAN 

„stat al oamenilor muncii de lao- 
rașe și sate" — după cum se arată 
în Constituție — s-a consolidat și 
se consolidează necontenit. Statul 
democrat-popular constituie instru
mentul principal de construire șl 
desâvîrșire a construcției socialiste 
în patria noastră.

Masele cele mai largi de oa
meni ai muncii iau parte activă la 
viața politică și obștească, dove
dind o nesecată forță creatoare în 
domeniul activității economice, de 
stat și social-culturale.

Munca entuziastă, plină de ini
țiativă a maselor, a dat viață pla
nurilor de dezvoltare ale economi
ei și culturii elaborate de partid. A- 
ceastă muncă însuflețită a cărei 
drept și ocrotire sînt garantate de 
Constituția țării noastre, oglindește 
superioritatea orînduirii socialiste, 
democratismul ei care descătușează 
omul, înzecindu-i forța creatoare.

Insuflețitorul program de dez
voltare a forțelor de producție și de 
ridicare a nivelului de trai al po
porului nostru, elaborat de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. arată cu 
putere de convingere ce realizări 
mărețe obțin, ce sarcini uriașe își 
pot propune oamenii muncii care 
muncesc liberi pentru ei însăși. Bu- 
curîndu-se de marile drepturi și li
bertăți garantate prin Constituția 
țării, poporul nostru muncește cu 
entuziasm pentru a da viață măre
țului program elaborat de Congre
sul al III-lea al Partidului.

Măsuri pentru 
nfrumusețarea magazinelor

O.C.L. Comerț mixt din orașul 
nostru „a luat în ultimul timp o se
rie de măsuri pentru continua în
frumusețare a magazinelor de des
facerea mărfurilor prin dotarea a- 
cestora cu mobilier modern.

Astfel, de curînd s-an terminat lu
crările de montarea rafturilor și tej
ghelelor la magazinele de desfacerea 
încălțămintei și a tricotajelor, iar 
în momentul de față se lucrează la 
montarea mobilierului la magazinul 
de mercerie. Noul mobilier cu care 
au fost dotate toate aceste magazine 
are o linie modernă, prezintă ușu
rări în buna deservire a populației șî 
are un aspect foarte frumos.

îngrășa cu gunoi de gra jd în toam
na acestui an o mare suprafață de 
teren. Organizînd mai bine munca 
și folosind din plin atela jele proprii, 
colectiviștii din Cistei au reușit ca 
pînă la data de 17 septembrie să 
transporte în cîmp peste 850 tone 
gunoi de grajd, îngrășînd cu cîte 
20 tone suprafața de 42 ha teren.

Exemplul colectiviștilor din Cistei 
este bine să fie urmat și de alte gos
podării colective care pînă la a- 
ceastă dată nu au luat încă măsuri 
pentru transportarea îngrășăminte
lor naturale în cîmp.

Condiționarea semințelor1 
trebuie grăbită

Experiența gospodăriilor colective 
fruntașe din raion a dovedit că spo
rirea producției de cereale la hec
tar depinde într-o mare măsură de 
calitatea semințelor puse sub braz
dă. Acest lucru fiind înțeles, în ma
joritatea gospodăriilor colective, grîuî 
de sămînță este pregătit și condi
ționat aproape în întregime.

Nu același lucru se întîmplă însă 
și la gospodăria agricolă colectivă 
din Mihalț. Aici pînă la data de 17 
septembrie a fost condiționat doar 
17 la sută din griul necesar pentru 
semințe.

Deoarece timpul este destul de 
înaintat și ne mai despart puține zile 
pînă la începerea însămînțărilor de 
toamnă, se cere ca și conducerea a- 
cestei gospodării să ia măsuri de 
urgență pentru pregătirea și condi
ționarea întregii cantități de se
mințe.



A ÎNCEPUT NOUL AN ȘCOLAR .Scrisori sosite la redacție

Luîndu-și rămas bun de la gră
diniță, alături de mulți alții ca 
ei cei trei copii din fotografie fac 
primul drum în spre școală.

Să îmbunătățim continuu 
munca de difuzare a cărții la sate

Cu entuziasm
spre realizarea dorințelor

Pentru elevii Școlii profesionale 
de meserii din Alba Iulia, începerea 
noului an școlar constituie un nou 
pas înainte pe drumul realizării do
rințelor. Unii sînt de fapt spre ca
pătul acestui drum, alții abia îl în
cep. Cu toții însă sînt animați de a- 
ceteași năzuințe — să pătrundă me
reu mai adine tainele meseriei, să 
le stăpînească cît mai deplin pentru 
a putea deveni muncitori de nădejde 
atunci cînd vor păși peste prag de 
uzină sau vor urca pe schelele șan
tierelor patriei.

Cu asemenea gînduri au pornit în 
noul an școlar Gavrilă Iustin, Olă- 
lău Toma și Măcinic Petru elevi în 
ultimul an, ca și Ghenescu Vasile, 
Ursu Aleodof,. Paștiu Nicolae, sau 
Popescu Cornel din anul I. Cu en
tuziasm spre realizarea dorințelor 
au pornit toți cei peste 600 elevi ai 
școlii și în activitatea pe care au 
început-o alături le sînt profesorii 
școlii, în ajutor le stau condițiile de 
muncă și viață tot mai bune — școa
lă npuă, laboratoare, ateliere înzes
trate cu toate cele de trebuință.

Stînd de vorbă cu oricare colecti
vist din Ighiu, nu-i unul care să nu 
aducă vorba despre drumul de suc
cese parcurs de gospodăria lor de-a 
lungul anilor. Și, în spusele oameni
lor sînt împletite aceleași fapte. De 

. pe ogoarele noastre, lucrate cu ma
șinile și după metode științifice — 
spun unii — am cules an de an 
roade sporite. Ne-am ridicat con
strucții care adăpostesc sute de a- 
nimale și ne-am sporit mereu avu
tul obștesc — vin și completează al
ții spusele celor dintîi. Apoi, folosind 
prilejul, colectiviștii din Ighiu în
șiră, cu îndreptățită mîndrie, încă 
o seamă de fapte legate de dezvol
tarea gospodăriei lor comune. Zeci 
de case noi împînzesc azi satul de-a 
lungul și de-a latul. In casele ma
jorității colectiviștilor arde becul e- 
îectric, iar alături de aparatele de 
radio, devenite nelipsite din multe 
case, la fel de nelipsite sînt garnitu
rile de mobilă, aragazele și alte lu
cruri utile de uz gospodăresc.

Printr-o muncă dîrză și perseve
rentă, sub conducerea comitetului 
de partid și cu sprijinul sfatului 
popular, gospodăria colectivă din I- 
ghiu a crescut, s-a întărit din punct 
de vedere economic. Și, odată cu a- 
ceasta, a crescut bunăstarea colecti
viștilor.

Mereu aproape de năzuințele co
lectiviștilor, de preocupările lor an 
fost și activiștii culturali din sat. Și 
colectiviștii își amintesc cu drag de 
clipele plăcute și instructive petre
cute la cămin din care au desprins 
multe învățăminte prețioase. Făcînd

COPII Șl FLORI
Dimineață aurie de sep

tembrie. Pe străzile orașu
lui, ca și pe ulițele a zeci 
de sate din raion, răsună 
voci vesele de copii. Gru
puri, grupuri se îndreaptă 
spre școlile care-i așteaptă 
gătite sărbătorește, 
pășesc pe un drum 
noscut lor cu ani în 
mă. alții fac prima 
noștință cu școala, 
și mari însă, poartă cu ei 
dorînti și mii de flori pe 
care le dăruiesc acestui 
nou început de an școlar.

După o vacanță plăcu
tă, școlile și-au deschis din 
nou larg porțile. 'Și aproa
pe concomitent, la școli 
de patru și opt ani, școli 
de meserii sau medii se 
fac auzite aceleași cuvinte 
calde de îndemn. Apoi bu
curia întîlnirii cu școala 
se revarsă în sălile de cla
să, curate și îmbietoare.

Peste tot în școli stăruie 
nestăvilită însuflețire. 

Copiii țăranilor muncitori 
din Pirita trecînd prag de 
școală nouă, vor păstra a-

Din nou împreună
încă din zilele vacanței, trecînd pe 

lîngă școala din comună, a cărei gă
teală era mereu completată, cei 
proape 200 elevi ai Școlii de 8 
din Benic, se gîndeau cu drag 
ziua începerii noului an școlar, 
ziua mult așteptată a venit așa cum 
și-au dorit-o copiii. Școala i-a pri
mit strălucind de curățenie, iar în
vățătorii și profesorii ieșindu-le în 

a-
ani

la
Și

Prima lecție din noul an școlar.

întărirea economică a g. a. c

Obiectiv de seamă al activității culturale
din întărirea economică a gospodă
riei colective o preocupare de seamă, 
activiștii culturali au prezentat la că
min conferințe pe teme agricole, au 
organizat seri de calcul și de între
bări și răspunsuri interesante, iar 
periodic artiștii amatori au urcat pe 
scenă și au prezentat în fața consă
tenilor lor programe artistice plăcu
te și mobilizatoare. Din expunerile 
pe teme ca „Să folosim semințe de 
înaltă productivitate", „Cum putem 
spori fertilitatea solului", „Lucrările 
în vii", „Metode agrotehnice pentru 
obținerea de recolte mari de floarea 
soarelui" și altele de acest fel, co
lectiviștii au învățat cum să-și facă 
munca mai productivă. Venind în 
spri jinul crescătorilor de animale, la 
cămin au fost prezentate conferințe
le „Mai multă carne, mai mult lap
te și unt", „Porumbul siloz, nutreț de 
bază pentru creșterea producției de 
lapte și carne", „Creșterea păsări
lor" și altele, iar în scopul cointere
sării colectiviștilor și a participării 
lor tot mai active la muncă, la că
minul cultural au fost pe larg dez
bătute problemele „Retribuția după 
zile muncă și în raport cu producția 
obținută" și „Sarcinile tineretului 
din G.A.C. în sporirea producției la 
hectar".

Și activitatea artistică a fost o-

Unii 
cu- 
ur- 
cu- 

Mici

mintirea momentului pînă 
ieparte de anii prunciei. 
piii muncitorilor din Zlat- 
na au urcat la fel de im
presionați ca și anul tre
cut treptele impunătoarei 
lor școli, iar fiii colectiviș
tilor din Stremț, Ighiu, 
Benic, Teiuș și Hăpria, la 
fel cu cei din toate așeză
rile raionului, au pornit la 
muncă în noul an școlar 

hotărîrea ce le-o insuf- 
condițiile tot mai bune 
învățătură create lor 

partid și guvern: școli 
altădată n-au avut

cu 
lă 
de 
de
cum 
parte copiii, manuale gra
tuite, mobilier și material 
didactic în valoare de 
multe sute de mii de lei.

Noul an de învățămînt 
i început. Copii, învățători 
și profesori au pornit 
chiar din prima zi cu toa
tă rivna pe drumul cu mi
nunate orizonturi ale învă
țăturii. Și oamenii muncii 
înconjurîndu-i cu toată 
grija le urează tuturor suc
ces.

întîmpinare cu inimile deschise le-au 
urat bun sosit tuturor.

Cu toți elevii prezenți apoi, munca 
a început Și, cu toate că de la des
chiderea noului an școlar n-au tre
cut decît cîteva zile, în activitatea 
Școlii de 8 ani din Benic au și fost 
deja înscrise primele succese: frec
vența la clasă sută la sută, iar do
rința elevilor de a cunoaște în con
tinuă creștere.

rientată, într-o oarecare măsură, în 
direcția sprijinirii muncii în gospo
dăria colectivă. Așa bunăoară, prin 
munca activiștilor culturali și cu 
concursul tovarășilor Dănilă Cră
ciun, Samoilă Maria, Muntean Oli
via, Coman Livia, unii din cei mai 
activi artiști amatori, pe scena că
minului cultural au fost aduse crîn- 
peie din viața nouă a satului în pro
gramul de brigadă artistică de agi
tație. cu tema „înflorește satul meu", 
a fost prezentată piesa de teatru 
„Un iaz și o poveste cu haz" și alte 
manifestări cultural artistice.

Se poate snune deci că în activi
tatea activiștilor culturali din Ighiu 
a existat preocupare pentru organi
zarea de manifestări care să vină în 
sprijinul muncii colectiviștilor. Dacă 
ne referim însă la sarcinile mari ce 
stau în fața gospodăriei colective de 
aici, rezultă clar pentru oricine că 
în munca cultural-educativă de ma
să mai sînt încă multe de făcut pen
tru a o situa la înălțimea cerințelor. 
Gospodăria colectivă are încă multe 
rezerve de valorificat și activitatea 
culturală trebuie orientată tocmai în 
acest sens. Activiștii culturali tre
buie să militeze neobosit pentru ațin ■ 
gerea și chiar depășirea producțiilor 
de 2.000 kg grîu și 2.200 kg porumb

De curînd la consfătuirea cadre
lor didactice din raionul nostru a 
avut loc înmînarea într-un cadru 
festiv a premiilor într-un cadru 
cîștigătorilor etapei a I-a a concur
sului „Cel mai bun difuzor de car
te" la care au concurat muncitori, 
colectiviști, peste 70 de profesori și 
învățători, directori de cămine cul
turale, bibliotecari și alți iubitori ai 
cărții.

Referatul prezentat de comisia de 
organizare a concursului a scos în 
evidență rezultatele bune obținute în 
acțiunea de difuzare a cărții de că
tre tovarășii Dărăban Petru munci
tor ceferist din stația Coșlar care a 
primit premiul I, difuzînd1 cărți de 
peste 5.100 lei, Bedelean Eufrosina 
din Teiuș, care s-a situat pe locul II, 
Murgu Elena, profesoară din Oarda 
de Jos, Sirbu loan din Ciugud, Ră- 
doi Maria din Șard, Henegar Gheor- 
ghe din Benic și alții, care conform 
regulamentului de premiere au pri
mit premii în obiecte și cărți.

Douăzeci de difuzori printre care 
tovarășii Frățilă Petru profesor din 
Tăuți, Sînziană Marius, directorul 
căminului cultural din Meteș, Flo- 
rea Valeria colectivistă din Ighiel, 
și alții au primit mențiuni pentru 
merite deosebite în difuzarea cărții 
la sate.

Din referat a reieșit însă că, deși 
planul de difuzare a cărții diverse 
pe trimestrul I a.c. a fost îndeplinit 
în proporție de 107 la sută, realizîn- 
du-se un volum de desfacere cu

au
Și

Zilele trecute, întreprinderea ci
nematografică regională de stat Hu- 
nedoara-Deva a organizat la Casa 
raională de cultură din orașul nos
tru o ședință de lucru cu caracter de 
schimb de experiență la care 
participat muncitori, tehnicieni 
șefi de secții cinematografice raio
nale din regiunea Hunedoara. In ca
drul ședinței de lucru a fost analiza
tă situația îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe perioada 1 ianuarie — 31 
august a.c., sarcinile și măsurile ce 
vor fi întreprinse în viitor în munca 
cu filmul la sate.

Ca rezultat al dezbaterilor, au 
fost preconizate noi acțiuni în mun
ca cu filmul la sate în sensul de a 
contribui și mai mult în viitor la 
buna desfășurare a învățămîntului

DIN SĂLILE TRIBUNALULUI
După faptă și răsplată
Ca diriginte al oficiului P.T.T.R. 

din Teiuș, Toth Nicolae Ovidiu a 
uitat de atribuțiile pe care le avea, a 
manifestat neglijență și delăsare în 
muncă. Deseori el lipsea de la ser- 

la ha stabilite pentru anul 1965. Tre
buie de asemenea ca prin forme va
riate ale activității culturale să li se 
explice colectiviștilor importanța pe 
care o are pentru întărirea economi
că a gospodăriei, plantarea în anul 
viitor a celor 10 ha de vie și 67 ha 
de livadă. O muncă din cele mai sus
ținute trebuie să desfășoare activiștii 
culturali în scopul creșterii neînce
tate a efectivelor de animale și a 
sporirii productivității acestora, în 
scopul asigurării unei puternice baze 
furajere și a unor construcții traini
ce și ieftine.

Ce-i drept, în lumina acestor sar
cini, activiștii culturali din Ighiu au 
și programat unele acțiuni. Așa, de 
pildă, a fost prevăzut a se organiza 
un concurs „Cine știe zootehnie, cîști- 
gă“. Au mai fost incluse în plan or
ganizarea „Zilei zootehnistului", a 
unei seri de calcul comparativ, a 
unei piese de teatru și a unei bri
găzi artistice de agitație, iar pe li
nie de bibliotecă s-a luat măsura în
tocmirii fișelor pe profesii și a creă
rii de biblioteci mobile în sectorul 
zootehnic. Măsuri bune care în mod 
neîndoios își vor dovedi eficacitatea. 
Ele însă vor trebui mereu lărgite și 
în mod operativ duse la îndeplinire. 
La realizarea lor activiștii culturali 
trebuie să participe cu toată însufle
țirea și să nu-și găsească clipe de 
răgaz decît atunci cînd vor putea 
raporta partidului că au făcut tot ce 
se putea face în scopul întăririi e- 
conomice a gospodăriei colective, 
sa te»». .. s. popescu 

47.000 lei mai mare decît în perioa
da corespunzătoare a anului tre
cut, mai sînt sate și comune unde 
munca de difuzare a cărții se desfă
șoară nesatisfâcător. Astfel, în sa
tul Vurpăr în timp de șase luni nu 
s-a difuzat nici o carte, iar la Si- 
bișeni media lunară a vînzărilor la 
cărți este sub 10 lei.

Lipsuri în privința felului de or
ganizare a muncii cu cartea s-au 
manifestat și din partea conduceri
lor unor cooperative ca Vințul de 
Jos, Hăpria, Benic și altele care nu 
au ținut o strînsă legătură cu difu- 
zorii de carte și nu au asigurat în 
toate cazurile aprovizionarea coope
rativelor cu cărțile solicitate de citi-, 
tori. t.

De asemenea unii difuzori mani- 
festă tendința de a solicita aprovi
zionarea numai cu cărți ale clasici
lor literaturii universale, (folositoa
re și acestea fără îndoială) în timp 
ce valoroasele cărți apărute după 23 
August, care tratează concret aspec
tele vieții contemporane și din lec
tura cărora se pot trage foloase 
practice, sînt lăsate pe al doilea 
plan.

Etapa a doua a concursului „Cel 
mai bun difuzor de carte", care are 
loc în perioada mai-decembrie, tre
buie să constituie pentru toți lu
crătorii cooperativelor și difuzorii de *■ 
carte prilej de îmbunătățire a mun
cii, încă o dovadă a însușirii rolului 
pe care-1 au în răspîndirea științei 
și culturii în rîndurile maselor.

Coresp. CAPRA HRISTACHE 

Sctiimt» de experiență
agrozootehnic. In acest sens secțiile 
cinematografice raionale vor fi asi
gurate din timp cu filme legate de 
temele ce vor fi dezbătute în cadrul 
cercurilor de învățămînt agricol de 
masă, în fiecare sat și comună or- 
ganizîndu-se proecții.

In cadrul ședinței a fost de ase
menea dezbătută și apreciată iniția
tiva Comitetului pentru cultură și 
artă a raionului Alba de a abona e- 
levii școlilor de 8 ani din raion la 
proecțiile cinematografice din sume
le care vor fi realizate prin colecta
rea și predarea fierului vechi unită
ților D.C.A., inițiativa fiind îmbră
țișată de toate celelalte secții cine
matografice raionale din cadrul re
giunii noastre.

Coresp. VICTOR NEGRUȚ1U 

viciu și era găsit pe la restaurantul 
gării sau în alte bufete consumînd 
băuturi alcoolice. Cu ocazia unei ve
rificări contabile i s-a găsit în ges
tiune o lipsă de 24.277,55 lei. Cre- 
zînd însă că buclucul ivit nu-i prea 
mare și că-1 va recupera, a trecut i- 
mediat la fapte. In acest sens a re
curs la înregistrări fictive și fals 
în acte. Așa a procedat cu un carnet 
de C.E.C. ce-i aparținea Dr. Oniga 
luliu din Teiuș pe care falsifîcîndu-I 
și-a însușit suma de 17.000 lei cu 
care avea de gînd să-și acopere lip
sa ivită în gestiune.

Pentru gravele abateri săvîrșite, 
fiind deferit justiției, 
popular 
damnat 
nală și 
nală.

Tribunalul 
al raionului Alba, l-a con- 
la 2 ani închisoare corecțio- 
3 ani interdicție corecțio-

intervine plictisealaCînd
Bărăbănțan loan din Alba Iulia, 

strada 6 Martie nr. 1 era salariat al 
Secției rețele Alba Iulia îndeplinind 
funcția de tehnician administrativ și 
tehnic cu întocmirea devizelor pen
tru instalații electrice.

Plictisindu-se la un moment dat 
de aceste atribuțiuni a căutat să șt 
le schimbe. Profitînd de faptul că 
casierul unității era zilnic între o- 
rele 9-11 plecat la bancă, a căutat 
să-i țină locul... la capitolul încasă
ri. Timp de aproape 2 săptămîni, zi 
de zi el a încasat de la diferiți ce
tățeni sume de bani în contul unor 
așa zise lucrări pe care unitatea a- 
vea să le efectueze, fără însă ca el 
să elibereze vreo chitanță sau să 
depună banii la caseria unității.

In acest fel, el și-a însușit suma 
de lei 3.739. Pentru aceasta el a 
fost condamnat de către Tribunalul 
Popular al raionului Alba la 3 luni 
închisoare corecțională și depunerea 
sumei însușite.
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Pregătiri în vederea alegerilor In siloz tot ce se poate însiloza!
In curînd membrii de partid de 

la G.A.S. Alba Iulia, se vor întruni 
în adunarea generală pentru dare 
de seamă și alegerea noului organ 
de conducere.

In întîmpinarea acestui eveniment 
-și pentru buna desfășurare a alege
rilor, biroul organizației de bază a 
luat din vreme o serie de măsuri po
litice și organizatorice, pe baza u- 
nui plan, cu răspunderi concrete 
pentru fiecare membru din birou, 
măsuri care în cea mai mare parte 
au și fost îndeplinite.

Astfel, a fost pusă la punct evi
dența membrilor de partid, prin con
fruntarea situației existentă la Co
mitetul raional de partid. Tot în a- 
ceastă perioadă a fost primit în rîn- 

-rityile membrilor de partid tov. Ma- 
\la Dionisie căruia i-a expirat sta
diul de candidat de partid.

In vederea întăririi muncii de 
partid în brigăzi, biroul organizației 
de bază a studiat posibilitatea or
ganizării de grupe de partid făcînd 
totodată propunerile necesare orga
nului de partid superior.

Adunarea generală a organizației 
de bază pentru dare de seamă și a- 

‘legeri ce a avut loc în anul 1962 a 
adoptat o hotărîre. Biroul organiza
ției de bază a analizat, de curînd,

Agitatorii în fruntea întrecerii socialiste
J îndrumate de Comitetul de partid, 
’birourile organizațiilor de bază de 
la U.M.C. Zlatna, se ocupă cu răs
pundere și în permanență de munca 
•politică pentru mobilizarea maselor 
la îndeplinirea sarcinilor economice. 
Atenție deosebită se acordă muncii 
de agitație de la om la om pe care 

•o desfășoară cei peste 180 agitatori 
repartizați la fiecare loc de muncă 
îp'cadrul uzinei.

. eocuparea birourilor organizații
lor de bază pentru instruirea cu re
gularitate a agitatorilor, pregătirea 
lor în cadrul unor consfătuiri orga
nizate de comitetul de partid pri
vind problemele cele mai importante

Cresc rîndurile organizațiilor de partid
Organizațiile de bază de pe raza 

«comunei Sîntimbru acordă atenție 
muncii politice și cultural-educati
ve în rîndul colectiviștilor. Ex
puneri de conferințe pe diferite te
me, în fața acestora, încadrarea u- 
nui însemnat număr de colectiviști 
în activul fără de partid și antre
narea lor la îndeplinirea sarcinilor 
organizației de partid, au contribuit 
din plin la creșterea nivelului poli
tic al colectiviștilor. Ca urmare a a- 
cestei activități, un număr tot mai

Pe teme aie sfaturilor populare

Toata răspunderea 
pentru sarcina încredințată

Multiple sînt sarcinile ce stau în 
'fața sfaturilor populare, la îndepli- 
•nirea cărora sînt chemate să-si a- 
•dttcă contribuția și comisiile perma
nente. Și într-adevăr, acolo unde a- 
cestea dovedesc preocupare pentru 
'îndeplinirea îndatoririlor ce le au. 
aportul lor la rezolvarea probleme- 

Tor organelor locale ale puterii de 
•stat este simțit din plin.

Pe lîngă Sfatul popular al orașu
lui Alba Iulia au fost organizate 
șase comisii permanente pe proble
me. Unele dintre acestea sprijină, 
•prin activitatea ce o desfășoară mun
cea comitetului executiv al 
popular, altele în schimb au 
activitate.

Așa, de exemplu, comisia 
nentă buget-finanțe își desfășoară 
activitatea în baza urnii plan de 
muncă în care comisia și-a propus 
să studieze și să analizeze probleme 
legate de îndeplinirea sarcinilor ce 
-stau în fața comitetului executiv cu 
privire la realizarea sumelor dinbu- 
>get. In ziua de 30 mai a.c. comisia 
a ținut o ședință la care a participat 
și activul comisiei permanente. In 
■sesiunea din ianuarie a sfatului 

sfatului 
o slabă

perma-

într-o ședință felul cum au fost în
deplinite sarcinile izvorîte din a- 
ceastă hotărîre. Din discuțiile pur
tate de membrii biroului a reieșit că 
datorită unei mai bune organizări a 
muncii, a măsurilor politice și orga
nizatorice luate de organul de con
ducere al organizației de bază și a 
activității pe care au desfășurat-o 
membrii de partid sarcinile trasate 
de adunarea generală pentru dare 
de seamă și alegeri din anul trecut 
au fost îndeplinite cu succes.

Tot în această ședință, biroul or
ganizației de bază a numit tovarăși 
ce vor face parte din colectivul care 
se va ocupa cu pregătirea materia
lului și redactarea dării de seamă a 
biroului organizației de bază de la 
ultimele alegeri și pînă în prezent.

Pentru pregătirea politică a mem
brilor de partid, prin grija biroului 
organizației de bază s-au organizat 
grupe pentru prelucrarea și studie
rea instrucțiunilor C. C. al P.M.R. 
cu privire la adunările de dări de 
seamă și alegeri în organizațiile de 
partid.

Pregătirea adunării pentru dare 
de seamă și alegeri se face în același 
timp cu îndeplinirea celorlalte 
sarcini politice și economice ce stau 
în fața organizației de bază.

I

ale muncii politice și economice, au 
ajutat agitatorii să desfășoare în 
rîndul colectivelor lor de muncă o 
susținută muncă pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție.

Agitatori ca Avram Nicolae, Gro
za Vasile, Damian Florian, Nistor 
Sabin, Jit loan, Iancu Gheorghe, 
Dudaș Sofia și mulți alții constituie 
exemple demne de urmat atît în ce 
privește îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin ca agitatori cît și în ce pri
vește contribuția lor la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de producție, 
situîndu-se în primele rînduri ale în
trecerii socialiste.

mare de colectiviști au cerut și 
fost primiți în rîndul membrilor 
candidaților de partid. Astfel, în 
timul timp rîndurile organizațiilor de 
bază de pe raza comunei Sîntim- 
bru au crescut cu încă 22 membri 
și candidați de partid din rîndurile 
celor mai vrednici colectiviști care 
dovedesc dragoste pentru partid și 
iau parte activă la lupta pentru în
deplinirea sarcinilor ce stau în fața 
organizațiilor de bază.

deschiderii a- 
ocazie a făcut 
executiv al sfa- 
propuneri se 
unor școli de

popular al orașului, comisia perma
nentă a prezentat coraportul cu pri
vire la problemele de buget.

Cu rezultate bune muncește și co
misia permanentă pentru învățămînt 
și cultură. In ședința din 5 august 
a.c. comisia permanentă a luat în 
discuție o serie de probleme legate 
de buna pregătire a 
nului școlar cu care 
propuneri comitetului 
tului popular. Aceste 
refereau la repararea 
pe raza orașului, amenajarea de te
renuri sportive la școli, etc. propu
neri care prin grija comitetului exe
cutiv au fost îndeplinite.

Și comisia permanentă agricolă a 
luat în studiu o seamă de probleme 
legate de dezvoltarea gospodăriilor 
colective de pe raza orașului.

Printre altele s-a propus să se 
construiască în pășuni, fîntîni și a- 
dăpători pentru vite, pe marginea 
pîraielor făcute de ape în pășuni să 
se planteze salcîmi, să se procure o 
motopompă pentru irigarea pășuni
lor.

Dar, nu toate comisiile permanen
te de pe lîngă sfatul popular al o-

La gospodăria agricolă de stat 
din Galda de Jos se acordă o aten
ție deosebită asigurării furajelor 
pentru iernarea animalelor De în
dată ce porumbul a ajuns la faza 
de coacere lapte-ceară, aici s-a în
ceput însilozatul. Folosind din plin 
timpul bun de lucru s-a reușit ca 
pînă la data de 17 septembrie sase 
însilozeze 1.540 tone față de 1.600 
tone cît are gospodăria de însilozat 
în toamna acestui an.

Rezultate bune au fost obținute și 
la gospodăria de stat din Alba lu- 
lia. Aici au fost însilozate peste 600 
tone cu porumb siloz. De asemenea, 
peste sarcina planificată, s-a mai 
însilozat cantitatea de 280 tone se
cară furajeră.

Cînd forțele sint folosite din plin
La gospodăria colectivă din Alba 

Iulia, asigurarea unei baze furajere 
îndestulătoare pentru animale con
stituie o principală preocupare. Aici 
se lucrează intens cu două tocători. 
Folosindu-se din plin timpul de 
lucru, pînă la data de 17 septembrie 
a fost însilozată cantitatea de peste 
900 tone furaje.

In mod deosebit trebuie scoasă în 
evidență grija conducerii acestei gos
podării pentru a folosi la însilozări 
toate rezervele de furaje ce pot fi 
însilozate. De pildă, pentru a-și com
pleta deficitul în ce privește porum
bul siloz, gospodăria a folosit din 
plin la însilozări rogozurile în a- 
mestec cu alte furaje. Astfel folosind 
aceste resurse gospodăria a însilo
zat în plus, înafară de porumb, can
titatea de 350 tone.

La gospodăria colectivă din 
Alba Iulia lucrările de însilozări 
se desfășoară din plin.

rasului dovedesc aceiași preocu
pare pentru îndeplinirea sarcinilor 
încredințate. In acest sens o slabă 
activitate desfășoară comisia per
manentă de gospodărire și industrie 
locală, domenii în care ar fi foarte 
multe de făcut. Comisia nu are plan 
de muncă. De la data cînd a fost 
constituită (25 martie a.c.) membrii 
comisiei nu s-au mai întrunit pentru 
a discuta probleme legate de buna 
gospodărire a orașului. Cu rezultate 
nesatisfăcătoare muncește și comi
sia permanentă pentru sănătate și 
prevederi sociale, care de asemenea 
nu a luat în studiu nici o problemă 
legată de domeniul de activitate de 
care răspunde.

In scopul ridicării activității tu
turor comisiilor permanente la nive
lul celor care au o activitate mai 
bună este necesar ca sfatul populat 
să analizeze această situație, să 
organizeze un schimb de experiență 
cu președinții comisiilor permanente 
pentru a se generaliza cele mai 
bune metode de muncă. Aceasta ar 
contribui la ridicarea pe o treaptă 
superioară a 
permanente cu rezultate mai bune în 
muncă și în același timp ar duce la 
activizarea acelora care pînă în pre
zent nu și-au dus la îndeplinire sar
cinile încredințate.

Președinții comisiilor permanente, 
ca aleși ai maselor, au datoria să 
răspundă prin fapte încrederii ce li 
s-a acordat, să dovedească mai 
multă preocupare pentru o activi
tate rodnică în sprijinul îndeplinirii 
sarcinilor ce stau în fața sfaturilor 
populare.

activității comisiilor

Pregătiri bune
Paralel cu preocuparea pentru a 

însiloza cît mai multe furaje pentru 
perioada de iarnă, numeroase gos
podării colective din raion se îngri
jesc de pe acum de asigurarea de 
masă verde în primăvară. Astfel, la 
gospodăriile agricole colective din

începutul nu
Membrîi gosoodăriei agricole co

lective din Vintu! de Jos, au un sec
tor zootehnic destul de dezvoltat, 
pentru care trebuie asigurată o bază 
furajeră corespunzătoare. Ce este 
drept, cu mai mult timp în urmă în 
cadrul gospodăriei a și început însi- 
lozarea porumbului, astfel că gospo
dăria se situa, cu două săptămîniîn 
urmă, în rîndul gospodăriilor frun
tașe pe raion la însilozat.

Răul mare este că acest ritm n-a 
fost în continuu intensificat astfel 
că față de posibilitățile de care 
dispune gospodăria, însilozările au 
rămas mult în urmă. Din cele 3.100 
tone pe care le are de însilozat pînă 
în momentul de față n-a însilozat 
a#

Ritmul la însilozare trebuie respectat
Asigurarea furajelor siloz nece

sare numărului de animale în con
tinuă creștere constituie în perioada 
de față o problemă de bază și în 
majoritatea gospodăriilor colective 
din raion i se acordă atenția cuve
nită. Cu toate acestea mai sînt u- 
neie conduceri de gospodării, ce-i 
drept puține la număr, care nu în

»

Paralel cu celelalte lucrări agri
cole ca recoltarea culturilor tîrzii, e- 
liberarea și pregătirea terenului pen
tru semănatul griului, în aceste zi
le, colectiviștii din raionul nostru se 
pregătesc intens pentru iernarea a- 
nimalelor. Și, odată cu asigurarea 
furajelor necesare, se pregătesc adă
posturi bune și călduroase care vor 
contribui și mai mult Ia obținerea 
unor producții sporite de lapte în 
timpul iernii, la creșterea în greuta
te a animalelor și preîntîmpinarea 
pierderilor.

Creșterea și dezvoltarea continuă 
a efectivelor de animale cere din 
partea gospodăriilor colective preo
cupare deosebită pentru asigurarea 
din timp a adăposturilor necesare. 
Sprijinul puternic acordat de stat 
colectiviștilor prin credite pe termen 
lung și diferite materiale de con
strucții a creat toate condițiile în- 
cît să poată fi ridicate la timp toate 
construcțiile zootehnice prevăzute în 
plan. De asemenea, conducerile gos
podăriilor colective au fost îndru
mate în permanență pentru valorifi
carea din plin a resurselor locale și 
construirea adăposturilor cu cheltu
ieli cît mai mici. Ca urmare a mă
surilor luate din vreme, majoritatea 
gospodăriilor colective sînt pregă-

pentru viitor
Teiuș, Stremț, Alba Iulia și altele 
s-au însămînțat pînă în prezent în
semnate suprafețe cu secară fura
jeră. Acest exemplu bun trebuie ur
mat de cît mai multe gospodării a- 
gricole colective din raion.

rezolvă toiul
decît 500 tone, cu toate că aici au 
fost repartizate să lucreze două tocă
tori ale S.M.T.-ului. Lipsa mare 
de preocupare de care dă dovadă 
conducerea gospodăriei colective din 
Vințul de Jos se poate vedea din 
faptul că timp de o săptămînă 
aici nu s-a însilozat nici o tonă de 
furaje cu toate că viteza zilnică este 
de 60 tone pe zi. La brigada din 
Vurpăr, de pildă, în zilele de 12 și 
13 septembrie nu s-a însilozat de 
loc deși a existat tocătoare.

Față de situația de mai sus, con
siliul de conducere al gospodăriei 
(președinte tov. Jicărean I.) trebuie 

ia măsuri urgente pentru ca să 
intensificat ritmul însilozărilor.

să 
fie

A- 
să 

fu- 
La

suficientă măsură se preocupă ca 
lucrările de însilozare să se des
fășoare în continuu și în ritmul sta
bilit. Așa se întîmplă de exemplu Ia 
gospodăria colectivă din Totoi. 
ceastă gospodărie și-a prevăzut 
însilozeze 2.300 tone de diferite 
raje din care 930 tone porumb, 
început, au fost întreprinse unele mă
suri în această direcție. Acum rit
mul a încetinit mult însilozîndu-se 
pînă la 17 septembrie doar 200 tone. 
Comparînd cantitatea însilozată cu 
cea planificată, se poate ușor trage 
concluzia că la Totoi problema gră
birii însilozării nu este privită cu 
toată răspunderea, că posibilitățile 
existente nu sînt nici pe departe fo
losite. Mai mult, din lipsă de orga
nizare a muncii, tocătoarea stă zile 
în șir fără să lucreze. Așa s-a în- 
tîmplat în perioada de la 12 la 17 
septembrie, perioadă în care nu s-a 
însilozat nici un kilogram de furaje.

Această stare de lucruri trebuie 
să dea de gîndit consiliului de con
ducere (președinte tov. Benga loan) 
care are datoria de-a lua de urgen
ță măsuri concrete pentru desfășu
rarea continuă a lucrărilor de 
însilozare, respectînd ritmul zilnic 
planificat de cel puțin 30 tone.

tite să adăpostească în condiții bune 
animalele proprietate obștească.

Nu peste tot însă stau lucrurile la 
fel de bine. Sînt conduceri de gos
podării colective, care au amînat lu
crul de pe o zi pe alta și acum, cînd 
a mai rămas puțin timp pînă cînd 
animalele trebuiesc adăpostite, se 
găsesc în situația de a nu avea ter
minate decît o parte din construcții
le necesare. Așa stau lucrurile, de 
pildă, la gospodăria colectivă din 
Feric. Aici terminării construcțiilor 
zootehnice prevăzute pentru acest an 
nu li s-a acordat atenția cuvenită 
din partea consiliului de conducere 
(președinte tov. Cristea Nicolae). 
S-a tărăgănat mult timp procurarea 
materialelor de construcție. Din a- 
ceastă cauză Ia data de 16 septem
brie, grajdul pentru 50 de vaci încă 
nu a fost acoperit. Cu multă înceti
neală se desfășoară lucrările si la 
cele două pătule oentru porumb și 
Ja acoperirea saivanului pentru 1.000 
capete ovine.

Timpul fiind destul de înaintat, 
este necesar să fie luate neîntîrziat 
măsurile cele mai corespunzătoare 
care să ducă la intensificarea lucră
rilor și darea la timp în folosință a 
construcțiilor planificate, îneît să se 
asigure în timpul cel mai scurt a- 
dăposturi cît mai corespunzătoare 
pentru întregul efectiv de animale.



C u r i o z i tați =^.„-
UN FRIGIDER CÎT UN DEGETAR

La Leningrad a fost con
struit un frigider minuscul, 
cu care temperatura poate fi 
coborîtă în cîteva secunde 
pînă la minus 50-60 grade 
Celsius și menținută astfel 
timp îndelungat Ca dimen

siuni, acest frigider nu este 
mai mare ca un degetar, și 
cîntărește doar 15 grame.

Aparatul funcționează pe 
principiul dilatării gazelor, 
fără să consume energie e- 
lectrică.

SOARELE LUMINEAZĂ NOAPTEA '*
Fizicianul G. Oberg (R. F. 

Germană) a propus să se fo
losească soarele pentru ilu
minatul orașelor seara și 
noaptea. In Cosmos, cu aju
torul unor sateliți, urmează 
să fie suspendate oglinzi po
liedrice rotative capabile să 
capteze lumina solară și să 
dirijeze razele ei spre orice 
parte a globului pămîntesc. 
După părerea omului de știin
ță german, aceasta nu nu
mai că va permite să se ilu
mineze străzile, ci și va da 
posibilitatea să se obțină e- 
nergia necesară pentru topi

rea ghețurilor polare, dese
carea mlaștinilor, schimbarea 
direcției ciclonilor.

★
Pentru cei care nu știu să 

înoate, în Japonia s-a con
fecționat un costum de baie 
cu care înotătorul nu se scu
fundă. El este căptușit cu po- 
liclorură de vinii spongios 
ale cărui numeroase bășici de 
aer îl țin deasupra apei pe 
cel care poartă costumul, 
care în alte privințe nu. se 
deosebește cu nimic de cos
tumele de bâie obișnuite.

METODE PROPRII
Pentru a petrece iarna în 

apă cu o temperatură apro
piată de punctul de înghețare, 
unii pești arctici se pregătesc 
prin metode foarte moderne

— sîngele lor produce sub
stanțe antifriz (soluție apoasă 
care nu îngheață la tempera
turi joase). J

COLȚUL 
TURISTULUI --------------------- * Spre bătrînul Ceahlău

COMETELE ȘI VIAȚA

...De cînd au apărut oameni pe 
Pămînt s-au născut 77 miliarde 
de persoane? In prezent, pe pla
neta noastră trăiesc circa patru 
la sută din numărul celor care au 
locuit pe această planetă de cînd 
există omenirea, afirmă unii oa
meni de știință care au făcut cal
cule începînd din anul 600.000 îna
inte de era noastră și au urmărit 
creșterea populației pînă în anul 
1962.

...Pîinea este cunoscută din cele 
mai vechi timpuri? In mormintele 
egiptene au fost găsite pîini de 
acum 3.500 de ani. Pîinea diferă 
de la popor Ia popor. Ea nu se 
face numai din grîu ci și din orz, 
secară, ovăz, orez, cartofi.

...In întreaga lume se produc 
anual 2.000 de miliarde kWh de 
energie electrică?

...Una din cele mai mici piese 
fabricate în serie sînt șaibele pen
tru ceasuri, groase de numai 0,01 
mm și cîntărind 0,000013 grame? 
Intr-o cutie de chibrituri încap 6 
milioane de asemenea piese.

...Dintre toate ființele, plantele 
trăiesc cel mai mult? Iedera tră
iește 200 de ani, frasinul 300-400 
de ani, stejarul 400-600 de ani, 
teiul și bradul sînt milenari, chi
parosul, multimilenar, atinge 3.000 
de ani, iar baobabul din regiunile 
tropicale peste cinci milenii.

Meșterul <Ie
In sala puternic luminată a pa

vilionului de cultură al Expoziției u- 
nionale a realizărilor economiei na
ționale vizitatorii examinează cu a- 
tenție exponatele.

In fața unui stand se află un grup 
mare de oameni.

Un bărbat blond, de statură mij
locie, cu o înfățișare calmă și plă- 
eută povestește ceva grupului de vi
zitatori.

— Ce se întîmplă aici?
— Un meșter din Ural — Ale- 

xandr Matveevici Sîsoliatin își ex- 
bune obiectele miniaturale executate 
de el. Stau la rînd centru a treia 
oară și nu mă satur admirîndu-le.

Intre timp Sîsoliatin arată publi
cului o piesă originală :

— Iată aici sub acest mic glob se 
află toate piesele.

Sub globul de sticlă se rotește lin 
un disc pe care deocamdată nu se 
vede nici o piesă, doar niște puncte 
mici. Ceva mai jos pe același stand 
se zărește un cilindru transparent. 
In el o carafă obișnuită, iar înăun
trul ei un butoiaș de stejar cu pa
tru cercuri.

Privind printr-o lupă montată pe 
acest mic glob rămîi uimit. înăun
trul lui se află un întreg muzeu.

Un bust al lui Vladimir Ilici Le
nin așezat pe un postament. Pe 
sculptura minusculă se distingeau 
perfect trăsăturile. Alături — figuri 
minuscule de șah de mărimea boa-

După calculele astronomilor, în 
sistemul solar există aproximativ 40 
de milioane de comete. Și, deși sis
temul nostru solar este destul de 
mare, totuși 100 de comete s-au cio
cnit cu Pămîntul. (Cîteva din aces
te întîlniri au avut loc cînd pe pla
netă nu exista încă viață).

Cometele — sursa de compuși 
simpli ai carbonului — ne-au furni
zat cîteva sute de miliarde de tone 
din aceste substanțe. După părerea 
biochîmiștilor, lor le revine rolul 
important al apariției vieții. De ce? 
In urma ciocnirii se creează condiții 
optime pentru formarea compușilor 
complexi din compuși simpli. Pre
siunea înaltă care se dezvoltă în mo-

Cele mai frumoase 
cărți din lume

Pentru Tîrgul internațional de 
toamnă din Leipzig se pregătește o 
expoziție de lucrări poligrafice re
marcabile din lumea întreagă, inti
tulată „Cele mai frumoase cărți din 
lume". Sint invitate să participe li
brării și uniuni de prezentare artis
tică a cărților din diferite țări, pre
cum și persoane particulare.

Fiecare uniune poate expune pînă 
la 10 cărți. Acestea vor fi examinate 
de un juriu alcătuit din laureați ai 
„Premiului Gutenberg al orașului 
Leipzig". Cele mai frumoase cărți 
vor fi distinse cu medalii de aur, 
argint și bronz.

curiozitâji
belor de mei, ceva mai mari, erau 
samovare cu robinete și capace. Cî
teva cupe în miniatură; un ursuleț 
de mărimea unui cap de chibrit.

Dar iată niște piese uimitor de 
mici și originale — ace de dimensi
uni infime găurite în lungime. A- 
lături un lănțișor de genul celui de 
bicicletă numărînd 168 de verigi, 
care încape în întregime în acul mi
nuscul. Insfîrșit un stilou lung de 
doi centimetri care poate fi încărcat 
cu cerneală și cu care se poate scrie.

Mii de oameni din diferite colțuri 
ale U.R.S.S. și din străinătate au 
admirat aceste piese unice executate 
cu atîta măestrie.

mentul ciocnirii, scrie omul de știin
ță sovietic Viktor Kovalski în revista 
„Succese ale biologiei contempora
ne", a putut duce la condensarea 
combinațiilor de monocarburi în 
lanțuri de cîte 2-6 atomi de carbon 
și spre alte reacții sintetice..." A- 
ceasta ar constitui o treaptă spre 
formarea compușilor complexi ai 
carbonului — baza vieții.

— Sfaturi practice —
Iată cîteva medicamente și ma

teriale sanitare care e bine să se 
găsească în fiecare dulăpior cu 
medicamente din orice gospodărie:

— Tablete antinevralgice. Se 
pot utiliza . 1-2 tablete, la nevoie, 
în caz de dureri de cap sau de 
dinți, dureri musculare, diverse ne
vralgii.

— Tablete de aspirină, indicate 
în stări de răceală cu temperatu
ră, luîndu-se 1-3 tablete pe zi cu 
ceaiuri fierbinți.

— Tablete de piramidon. Cal
mează durerile de natură reumati
că. Se iau in doze de 3-4 tablete 
pe zi. In migrenă, 1-2 tablete u- 
șurează pe cei suferinzi.

— Anasept sau Flavisept. Luîn
du-se în cursul zilei 8-10 tablete, 
se asigură dezinfecția gîtului în 
laringite, traheite, amigdalite, gu
turai.

— Flori uscate de mușețel (50 
de grame). O lingură de flori opă
rite cu apă fiartă oferă o infuzie 
cu care se poate face gargarisme 
în stările inflamatorii ale gurii și 
gîtului.

— Flori uscate de tei (100 de 
grame). Dintr-o lingură de flori 
opărite se prepară 2-3 pahare cu 
ceai care calmează tușea și liniș
tește sistemul nervos.

— Un pachet de vată (100 de 
grame), o cutie cu comprese ste
rilizate, o bucată celofan, 1-2 feși 
și un flacon de Pansterin constitu
ie o mică trusă pentru dezinfecta
rea și pansarea micilor tăieturi, 
precum și pentru aplicarea prișni- 
țelor.

— Un termometru medical va 
completa micul depozit sanitar.

Dozele menționate se referă la 
utilizarea medicamentelor de că
tre adulți. Pentru copii dozele vor 
fi stabilite de medicul pediatru.

Pornim așadar în drumeție spre 
bătrînul Ceahlău, pe Bistrița în sus. 
din Bacăul întinerit. Orașul își des
fășoară larg magistralele ce mărgi
nesc cvartale de locuințe înalte și 
masive, școli, magazine, spitale, o- 
ferindu-și cu dărnicie panorama ur
bană a unei așezări noi, elegante. 
Coloritul viu, luminos, al clădirilor 
moderne, înălțate de curînd, a arun
cat în bezna uitării tîrgul cenușiu de 
altădată, cu proverbialele sale ma
halale. Bacăul de azi se ridică prin
tre schele. El își ia locul treptat în 
rîndul celor mai frumoase orașe ale 
patriei...

însoțind jucăușa și cristalină Bis
triță, șoseaua asfaltată șerpuiește 
peste cîmpuri, se mlădiază peste co
line, plonjează peste văi, purtîndu-și 
firul de asfalt spre Piatra Neamț. 
Valea Bistriței își dezvăluie frumu
sețea peisajului său natural pe fun
dalul de beton al salbei de hidro
centrale ce se conturează tot mai 
pregnant, înșiruindu-se în sus, pînă 
la poalele Ceahlăului.

In apropiere de Piatra Neamț, 
mărginindu-1 parcă, își oglindește fe
restrele largi și imense de cristal 
cetatea fibrelor și firelor sintetice 
romînești de la Săvinești. In apro
piere, combinatul de îngrășăminte 
azotoase de la Roznov, clădit și el 
de curînd.

Iată Piatra Neamț, un oraș ce-și 
ridică umerii în plin mers. Tîrgul de 
odinioară surprinde, ca și Bacăul, 
prin aspectul său inedit. In ultimii 
ani, aici, la poalele munților, a în
ceput să-și dezvăluie conturul un 
oraș nou de vile vesele, familiare, 
de blocuri ce se profilează pe fun
dalul montan. Barierele orașului s-au 
strămutat, alergînd în dreapta și în 
stînga, aproape de Vaduri, de Roz
nov...

fntrînd în Piatra Neamț, orice lo
cuitor ne poate spune că peste pu
țin timp acest pitoresc oraș va de
veni un însemnat centru turistic. 
Primele semne se întrezăresc în am
ploarea luată de lucrările de con
strucție. Aici se ridică sute de apar
tamente, magazine, școli, va fi înăl
țat un hotel turistic modern cu 12 
etaje.

Locurile din împrejurimile orașu
lui deapănă filele istoriei. La mă
năstirea Bistrița se află mormîntul 
lui Alexandru cel Bun; la Pîngărați 
castelul lui Alexandru Lăpușneanu 
evocă trecutul zbuciumat al Moldo
vei; peste dealurile împădurite din
tre Bistrița și Ozana, la TîrguJ 
Neamț, zidurile roase de vreme ale 
Cetății Neamțului stau mărturie dîr-

zeniei plăieșilor moldoveni ai lui Ște
fan cel Mare. La Humulești dăinuie- 
casa în care s-a născut marele no
stru povestitor Ion Creangă'.

Și drumul continuă spre Ceah
lău! La Vaduri, iată Combinatul fo
restier, iar la Stejaru turbinele hi
drocentralei ce primesc apa pe sub» 
munte tocmai din Bicaz, pentru că,, 
transformîndu-se în mii de cai pu
tere, să răspîndească lumina pretu
tindeni în țară.

In fine, Bicazul! Ce sentiment de 
legitimă mîndrie patriotică încerci7 
cînd privești imensul perete de be
ton creat prin forța și priceperea o- 
mului care a zăgăzuit apele bătrînei 
Bistrițe, punîndu-le în folosul civi
lizației. De pe șoseaua nouă de be
ton ce șerpuiește pe marginea lac, 
lui. ca o nesfîrșită panglică de \Ar
gint, turistul are în față o pândi 
mă de basm: albastrul undelor Te
cului, străjuit de verdele pădurilor 
de brazi și culmile Ceahlăului. De 
aici, de la poalele lui. pornesc prin 
munți Cheile Bicazului. Există oare 
un loc mai măreț și impunător în 
Carpații noștri răsăriteni decît a- 
ceste vestite chei?

De sus. de pe Ceahlău, perspectiva 
se deschide în toată măreția ei, cu- 
prinzînd orizontul pînă departe. Iată, 
zărești parcă Borzeștii, Oneștii, Ro
manul... Sînt acolo, toate orașe cu 
adevărat noi ale patriei socialiste, 
străjuite de Carpați, de bătrînul 
Ceahlău. A

(AGERPRES)

IN CLIȘEU : Unul din minuna
tele locuri pitorești din munții pa
triei — lacul și cabana Bîlea.

Pe marginea întilnirii
Parîngul Lonea—Refractara Alba Iulia 6-0 (3-0>

Prospectarea subsolului 
cu ajutorul bacteriilor

Pe drept cuvînt iubitorii fotbalului 
din orașul Alba Iulia își manifestă 
nemulțumirea cu privire la felul în 
care a evoluat echipa Refractara Al
ba Iulia în cel de-al doilea meci al 
său din actuala ediție a campiona
tului regional de fotbal, disputat în 
deplasare, în compania echipei Pa
rîngul Lonea. Și aceasta cu atît mai 
mult cu cît numai cu o săptămînă 
înainte jucătorii echipei Refractara 
în meciul susținut acasă cu Con
structorul Hunedoara, o echipă bine 
pregătită, nu numai că au cîștigat 
dar au demonstrat spectatorilor vo
ința lor dîrză de a învinge printr-un 
joc colectiv și eficace.

In meciul disputat dumineca tre
cută la Lonea echipa Refractara Al
ba Iulia a dovedit lacune destul de 
serioase în toate compartimentele 
mai ales în apărare. De altfel edifi- 
catoriu în acest sens este și scorul 
de 6-0 cu care a fost învinsă.

Acest fapt va trebui să dea de 
gîndit foarte serios conducerii sec
ției de fotbal din cadrul asociației și 
în special noului antrenor al echipei.

Iubitorii fotbalului din orașul Al
ba Iulia așteaptă cu drag fiecare joc 
al echipei. Ei mai așteaptă ca pe 
viitor să nu se mai repete asemenea 
lipsuri, iar jucătorii să manifeste o 
formă constantă de la un joc la al
tul, să fie mereu pătrunși de sarcina 
mare încredințată, de-a reprezenta a- 
sociația în întreceri sportive la un» 
nivel tot mai ridicat.

CLASAMENTUL

Poate că într-un viitor apropiat 
expedițiile geologice care pleacă să 
prospecteze zăcăminte de petrol și 
gaze, vor lua cu sine, împreună cu 
instrumentele și aparatele obișnuite 
și... aparate cu bacterii.

Cercetătorul științific Jerzi Kara- 
sewicz de la Institutul de petrol din 
Cracovia a arătat că unele tipuri de 
bacterii anaerobe pot fi utilizate la

detectarea straturilor petrolifere și 
gazeifere. După cum se știe, aceste 
bacterii se înmulțesc numai în absen
ța oxigenului, pe baza de hidrocar
buri. Bacteriile amintite sînt intro
duse la o adîncime de un metru și 
dacă în locul respectiv se află stra
turi petrolifere sau gazeifere, bacte
riile încep să se înmulțască rapid. 
In caz contrar ele mor.

Parîngul Lonea 2 2 0 0 9: 1 4
Min. Aninoasa 2 2 0 0 6: 2 4
Aurul Brad 2 1 1 0 7: 2 3
Sebeșul Sebeș 1 1 0 0 4: 0 2
Constr. Huned. 2 1 0 1 6: 2 2
Minerul Teliuc 2 1 0 1 2; 3 2
C.F.R. Simeria 2 1 0 1 2: 3 2
Refractara Alba 2 1 0 1 2: 7 2
Minerul Vulcan 2 1 0 1 1: 2 2
Dacia Orăștie 2 0 1 1 1: 6 1
Știința Petroșani 0 0 0 0 0: 0 0
Minerul Ghelar 2 0 0 2 2: 7 0
Retezatul Hațeg 1 0 0 I 1: 6 0
Jiul II Petrila 2 0 0 2 0: 2 0

Alte rezultate
Aurul Brad — Retezatul Hațeg 

6-1 (3-0); Minerul Teliuc — Jiul 11 
Petrila 1-0 (1-0); C.F.R. Simeria — 
Minerul Vulcan 2-0 (2-0); Minerul 
Ghelar _ — Minerul Aninoasa 2-3 
(0-2); Constructorul Hunedoara — 
Dacia Orăștie 5-0 (4-0); Intîlnirea 
dintre Știința Petroșani — Sebeșul 
Sebeș a fost amînată.

Etapa viitoare
Refractara Alba Iulia — Minerul 

Teliuc; Dacia Orăștie — Parîngul 
Lonea; Retezatul Hațeg — Con
structorul Hunedoara; Sebeșul Sebeș
— Aurul Brad; Minerul Aninoasa — 
Știința Petroșani; Minerul Vulcan
— Minerul Ghelar; Jiul II Petrila —r 
C.F.R. Simeria.
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