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importantă, în creșterea productivității muncii I
Întreprinderea raională de industrie 
locală, de pildă, trebuia, în afara al
tor cursuri, să funcționeze un curs 
de presari cărămidă la sectorul ce
ramic. S-a și început, dar pe par
curs acesta a încetat de a mai 
funcționa, cu toate că aici se simte 
lipsa unor asemenea cadre. Nici la 
fabrica „Ardeleana" din orașul nos
tru problema ridicării calificării 
muncitorilor și formarea de noi ca
dre nu s-a bucurat de atenția cu
venită. In cursul acestui an fabri
ca și-a sporit efectivul cu un mare 
număr de muncitori necaliîicati. A- 
cești muncitori au fost puși direct 
în producție. In mod firesc ar fi fost 
necesar ca în cadrul fabricii să se 
întreprindă de urgență măsuri pen
tru înființarea unui curs de califi
carea acestor muncitori. Acest lu
cru a fos* amînat de pe o lună pe 
alta, astfel că nici acum la sfirșit 
de an problema nu e clarificată. Lu
crurile nu stau mai bine 
privește cursurile pentru 
calificării. Sînt în cadrul 
nii muncitori care, fiind 
pregătiți, nu-și realizează sarcinile 
de plan în mod ritmic, sau dau lu
cru de slabă calitate. Pentru aceș
tia ar fi fost absolut nevoie de un 
curs de perfecționare. Deschiderea 
acestui curs este însă amînată în 
mod nejustificat pe motiv că n-ar e- 
xista sală pentru ținerea cursurilor. 
Trebuie arătat apoi că nici la între
prinderea de morărit și secția Ate
liere centrale din oraș nu s-a făcut 
totul pentru continua perfecționare 
a cadrelor de morari, lăcătuși etc., 
ceea ce duce la diminuarea creșterii 
productivității muncii, deoarece a- 
cei cu slabă calificare trag înapoi 
realizările întregului colectiv.

In direcția perfecționării cadrelor 
trebuie arătat că în întreprinderile 
raionului mai dăinuie lipsa în ce 
privește ridicarea calificării maiștri
lor, a brigadierilor și chiar a ingi
nerilor. Nici într-o întreprindere 
n-au fost luate măsuri în această 
direcție, cu toate căi sînt încă multe 
cazuri cînd unii maiștrii și șefi de 
echipe sau brigadieri de la sectorul 
ceramic al întreprinderii raionale de 
industrie locală, fabrica „Ardelea
na", șantierele de construcții 
T.C.C.M. ZIatna si alții nu sînt 
pregătiți pe măsura sarcinii încre
dințate.

Problema continuei ridicări a ca
lificării cadrelor, a formării de ca
dre noi nu este cîtuși de puțin o 
sarcină ce trebuie lăsată numai pe 
seama conducerilor administrative. 
Din contră, organizațiile de partid 
trebuie să îndrume și să controleze 
cu toată răspunderea îndeplinirea a- 
cestei sarcini. De asemenea, mai 
mult ajutor se cere a fi dat din par
tea C.R.S. Alba și efectuat mai mult 
control de felul cum 
comitetele sindicatelor 
importantă problemă.

Ne aflăm în pragul 
de muncă. Îndeplinirea 
sporite ce ne stau în față impune 
luarea unor măsuri corespunzătoare 
pentru continua ridicare a calificării 
cadrelor, a creșterii de noi cadre. 
De aceasta depinde în mod nemij
locit creșterea producției și produc
tivității muncii, reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea calității 
produselor.
-----------

Pe scena Casei raionale de cultura

Dezvoltarea continuă a industriei 
noastre socialiste, dotarea ei cu ma
șini și instalații de înaltă tehnici
tate necesită o temeinică pregătire 
a cadrelor, formarea de cadre noi 
care să știe să stăpînească tehnica 
nouă. Ridicarea calificării munci
torilor, pregătirea de noi cadre ca
lificate — sarcină principală tra
sată de Congresul al III-îea al 
partidului nostru — constituie o 
problemă de o importanță capitală 
pentru întreaga noastră economie 
națională.

In întreprinderile industriale din 
raionul nostru, grija pentru ridica
rea continuă a calificării cadrelor, 
formarea de noi cadre a stat și stă 
în centrul atenției. Sub îndrumarea 
organizațiilor de partid și cu spri
jinul comitetelor sindicatelor, con
ducerile tehnico-administrative din 
numeroase întreprinderi au organi
zat cursuri de ridicarea calificării 
și de calificarea unui mare număr 
de muncitori în diferite meserii, în 
raport cu necesitățile și cu perspec
tiva dezvoltării de viitor a unității 
respective. La U.C.M. ZIatna, de 
pildă. Ia începutul lunii martie, cînd 
colectivul secției metalurgice a por
nit inițiativa „La fiecare loc de mun
că — o productivitate cît mai înal
tă!", umil din obiectivele principale 
îl constituia ridicarea calificării ca
drelor și formarea de noi cadre. Au 
fost organizate încă atunci un curs 
de < calificare pentru operatori chi- 
miști și un alt curs de ridicarea ca
lificării, care și-au desfășurat acti
vitatea în bune condiții, iar lecțiile 
predate de ingineri cu o înaltă ca
lificare ?u fost temeinic însușite. In 
afară de aceasta, în cadrul uzinei 
au fost organizate de două ori pe 
îrfnă lectorate. Ridicarea calificării 
cadrelor a influențat, alături de alte 
măsuri, creșterea sistematică a 
productivității muncii, realizîndu-se 
o creștere medie lunară de 10-12 la 
sută. La Exploatarea minieră ZIat
na au fost organizate 2 cursuri de 
calificare în meseria de aiutori mi 
neri la sectoarele Haneș si Almas- 
Stăniia, iar în unitățile C.F.R. din 
complexul Teius-Coslariu sînt cu
prinși în cursurile de ridicarea ca
lificării peste 600 ceferiști. In main- 
ritatea lor conducerile administrati
ve s-au străduit să îndrume activi
tatea acestor cursuri astfel că e’e 
s-au desfășurat la un nivel înalt, 
iar cursantii au anlicat si anlică toi 
mai mult cele învățate, contribuind 
Ia creșterea nivelului tehnic al pro
ducției. la sporirea 
muncii și reducerea

'cost.
Problema ridicării 

formării de noi cadre 
peste tot în centrul atenției condu
cerilor de întreprinderi, ale comite
telor sindicatelor si organizațiilor 
de partid. Răspunzînd inițiativei 
metabirgîștilor de la ZIatna „La fie
care loc de muncă — o productivi
tate cît mai înaltă" conducerile ad
ministrative și comitetele sindicate
lor de la întreprinderea raională de 
industrie locală Alba Iulia. 
prinderea de 
deleana" din 
și-au propus, 
ganizeze atît 
cît și cursuri pentru ridicarea cali
ficării. Din păcate foarte puține din 
aceste propuneri au prins viață. La

nici în ce 
ridicarea 

fabricii u- 
mai slab
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productivității
prețului de

calificării si 
nu a stat însă

Intre- 
morărit. fabrica „Ar- 
Alba Iulia și altele 
printre altele, să or- 
cursuri de calificare

Cu prilejul deschiderii „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice", dumi
nica trecută pe scena Casei raionale 
de cultură a avut loc prezentarea 
unui reușit program artistic. In in
terpretarea corului cîntecele „Repu
blică măreață vatră", „Sîntem a țării 
primăvară" și „Partidului slavă" 

găsit aprecieri unanime în fața 
peste 300 de spectatori pre
ia această, manifestare.
mult simț artistic au evoluat

și-au
celor
zenți

Cu
apoi pe scenă recitatorii Preduțom

La căminele culturale din raion
In întregul nostru raion, dumini 

ca trecută, pe scenele căminelor 
culturale au evoluat tineri artișt 
amatori, prezentînd programe va 
riate și atractive cu prilejul deschi 
derii „Lunii prieteniei romîno-so 
vietice.

Așa, de exemplu, în comunele Cri 
cău, Mihalț, Stremț și altele, artiști
amatori au -prezentat reușite pro
grame artistice.

se
de

preocupă 
această

unui nou an 
sarcinilor

Iuliana, Pienar T. Liviu, Pop Doina 
și Magda Doina care au recitat po
eziile: „Patria", „Veghe de noap
te", „Partidului" și altele.
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RITM RAPID SI ÎNALT NIVEL AGROTEHNIC
LA ARATURI SI INSAMINȚARI

R«5 d-ancheiă
viitoare de cereale, 
unor producții bo- 
partid și comitetele

Ne aflăm în perioada cînd se pun bazele recoltei 
Zilele acestea sînt hotărîtoare pentru asigurarea 
gate în anul viitor. Mobilizați de organizațiile de 
executive ale sfaturilor populare comunale, sub îndrumarea atentă a 
specialiștilor, colectiviștii din Cricău, Galda de Jos, Alba Iulia, Cistei. 
și altele, cu ajutorul neprecupețit al mecanizatorilor, muncesc cu în
suflețire la recoltarea culturilor tîrzii, pregătirea terenului și semăna
tul culturilor de toamnă.

Sînt însă și gospodării rămase mult în urmă. Pentru a populariza 
experiența înaintată și a combate răraînerea în urmă la lucrările din 
această campanie, redacția ziarului „Steaua roșie" a organizat zilele 
trecute un raid-anchetă. Mai jos redăm unele din constatările făcute cu 
această ocazie.  

Semănatul grîului este o lucrare 
de mare răspundere. IN CLIȘEU : 
Colectiviștii din lghiu controlează 
calitatea arăturii.

Colaborare rodnică
In cadrul gosnodăriei agricole 

colective din Alba Iulia însămîn- 
tările din actuala campanie se des
fășoară într-un ritm susținut. Pe 
tarlalele deja pregătite, colectiviștii, 
împreună cu mecanizatorii, au por
nit o adevărată bătălie pentru a pu
ne și în toamna acestui an baze trai
nice recolte de grîu din anul viitor.

Munca bine organizată în brigă
zile de cîmp, cît și colaborarea strîn- 
să cu brigada de tractoare, își a- 
rată roadele pe zi ce trece. Pînă la 
data de 15 octombrie, la această 
gospodărie colectivă au și fost în- 
sămînțate 208 ha cu grîu din cele 
415 ha planificate. Cum pregătirea 
terenului destinat culturii griului este 
făcută pe aproape întreaga supra
față, sînt condiții ca în cîteva zile 
de lucru să se termine în întregime 
semănatul grîului. însuflețirea cu 
care se lucrează în aceste zile la 
însămînțări, ne îndreptățește să cre
dem că angajamentul colectiviștilor 
de aici va fi respectat.

Peste cîteva zile, ca urmare a hărniciei constructorilor de la grupul 
de șantiere nr. 5 al T.R.C.H., un nou bloc își va primi locatarii.

Terenul trebuie lucrat

Seamănă grîul 
în perioada optimă

In aceste zile, lucrările de însă
mînțări continuă să se execute în 
ritm intens în majoritatea gospodă
riilor colective din raion. Hotărîți să 
folosească la maximum perioada op
timă. colectiviștii din Cricău au 
luat măsuri din timp și în teren bi
ne pregătit au și însămînțat cu grîu 
pînă la data de 17 octombrie peste 
71 la sută din suprafața planificată 
a fi însămînțată în 
an.

Folosind semințe 
mare productivitate 
perioadă mult mai scurtă la semă
nat fată de soiurile loca’e. consi
liul de conducere al gospodăriei co
lective din Cricău s-a îngrijit pen
tru pregătirea din timp a terenului 
și la data stabilită de organele Con
siliului agricol raional au trecut cu 
toate forțele la însămînțat.

Paralel cu efectuarea lucrărilor 
de însămînțări, colectiviștii de aici 
au dat zor eliberării terenului de 
culturile tîrzii în vederea pregătirii 
lui pentru însămînțări. Pînă la data 
arătată mai sus a fost eliberat pes
te 75 la sută din terenul cultivat cu 
prăsitoare.

toamna acestui

din soiurile de 
care necesită o

Convinși de faptul că. una din ce
rințele de bază care contribuie în 
mod hotărîtor la obținerea de pro
ducții sporite de grîu la hectar este 
determinată de pregătirea terenului, 
majoritatea mecanizatorilor respec
tă cu strictețe sfaturile și indicații- 

specialiștiior, executînd peste tot
-------------- ----------------------------

LA ORDINEA ZILEI

la înalt nivel agrotehnic
arături pentru semănăturile de toam
nă la un înalt nivel agrotehnic. La 
gospodăria colectivă din lghiu, ca 
de altfel în majoritatea gospodării
lor colective, semănatul grîului se 
face numai în terenuri bine fărămî-

le (Continuare în pa£. 3-a)

Pregătirea noului an în învățămîntul agricol
Intre 1 și 15 noiembrie va avea 

loc în gospodăriile colective din ra
ion deschiderea învățămîntului a- 
grozootehnic. Adevărată școală a re
coltelor bogate, învățămîntul agro
zootehnic atrage și în acest an sute 
de colectiviști care, înarmați apoi cu 
cunoștințe multiple din vastul te
zaur al științei agricole, se strădu
iesc să smulgă pămîntului recolte 
cît mai mari.

Pregătirea temeinică pentru des
chiderea noului an în învățămîntul 
agrozootehnic este chezășia succe
sului, atît în desfășurarea lui de 
viitor, cît mai ales în însușirea te
meinică a materialului predat.

Aceasta ne-a dovedit-o cu priso
sință experiența anului trecut. In 
gospodăriile colective, unde cursan- 
ții au fost selecționați cu grijă, din
tre cei mai harnici și pricepuți co
lectiviști, unde a existat preocupare 
pentru mobilizarea lor și predarea 
la un nivel înalt a lecțiilor, au fost 
obținute rezultate foarte frumoase. 
La cercurile din gospodăriile colec
tive din Cistei, Galda de Jos, Teiuș 
și altele, inginerii agronomi Dără- 
muș Ioan, Suchqv Maria și Hrușcă 
Victoria, care au condus aceste cer
curi, au folosit cu ocazia predării 
lecțiilor planșe, probe de sol, diferi
te soiuri de semințe de grîu și po
rumb etc., care au dat rezultatele 
cele mai bune în cadrul gospodări
ei colective, s-au făcut 
sarcinile de producție 
aceste metode bune 
rea lecțiilor nu numai 
caracter mobilizator i 
cursanților, dar ele au fost asimi
late cu mai multă ușurință și apli
cate larg în aceste gospodării.

Am avut, ce e drept puține la nu
măr, în unele gospodării ca cele din 
Dumitra, Ciugud și altele, și cazuri

cunoscute 
etc. Toate 

în preda- 
că au avut 

în mijlocul

cînd lecțiile predate n-au fost e- 
xemplificate cu fapte din viața 
gospodăriilor colective respective, 
sau participarea cursanților Ia lec
ții a fost slabă. Datorită slabei pre
ocupări pentru mobilizarea tuturor 
cursanților la învățămînt, pe raion 
primul an din actualul sistem a fost 
încheiat cu un număr de peste 101a 
sută nepromovați. Ca o defecțiune 
trebuie arătat aici și faptul că în u- 
nele gospodării, ca cele din Alba Iu
lia, Ciugud și altele, au fost recru
tați cursanți din rîndul colectiviști
lor mai în vîrstă fără perspectivă in 
însușirea materialului predat.

Pînă la deschiderea noului _
în învățămîntul agricol au mai ră
mas puține zile. Trebuie însă ca a- 
ceste zile să fie folosite astfel 
toate pregătirile să fie încheiate ca 
învățămîntul să se poată desfășura 
nestingherit și la un nivel cît mai 
înalt. Unele gospodării colective, 
ca cele din Cistei, Teiuș și altele, 
au definitivat noii colectiviști care 
vor păși în primul an de învățămînt, 
au verificat numărul celor promo
vați și care urmează să frecventeze 
anul II întocmindu-se tabele. Trebu
ie arătat însă că mai sînt încă gos
podării colective, ca cele din lghiu, 
Benic, Micești, Stremț și altele, care 
nici pînă Ia această dată n-au fă
cut aceste lucrări.

Peste puține zile spre școala re
coltelor bogate vor păși din nou a- 
proape 4.000 de colectiviști din ra
ion. Să denunem toate eforturile 
pentru intensificarea pregătirilor, ast
fel ca în noul an de învățămînt să 
asigurăm o și mai temeinică însuși
re a cunoștințelor agricole, să fa
cem ca fiecare cursant să devină un 
priceput luptător pentru creșterea 
continuă a productivității ogoarelor 
noastre.

an

ca



Cu de toate pregătiți
împreună cu învățătorii și profe

sorii lor, cei peste 800 de elevi ai 
Școlii medii din Zlatna și-au înce
pui munca în noul an școlar cu ho- 
tărîrea de a obține rezultate sporite 
la învățătură față de alți ani. Și 
bilanțul făcut la capătul primei luni 
de școală este îmbucurător. Folo
sind cu pricepere condițiile create 
desfășurării optime a procesului in- 
structiv-educativ, cadrele își ridică 
necontenit nivelul predării, fapt ce 
influențează în mod pozitiv înarma
rea elevilor cu cunoștințe temeinice 
și durabile.

Paralel cu grija manifestată față 
de buna desfășurare a procesului 
de învățămînt, conducerea Școlii 
medii din Zlatna a acordat aceeași 
atenție și asigurării celor mai bune 
condiții de muncă și viață elevilor 
interni. In acest sens, cu sprijinul 
muncitorilor de la U.C.M., la bucă
tăria internatului a fost instalat un 
injector cu motorină, iar în maga
zie au fost depozitate 7.800 kg car
tofi, 600 kg bulion, 600 kg rădăci- 
noase, 300 kg murături și alte pro
duse.

LA PRACTICĂ PE OGOARE
Pentru elevii Scolii medii din co

muna Teiuș, perioada de practică 
continuă din toamna aceasta, pre
văzută în programul de învățămînt 
la obiectul „Agricultură", s-a înche
iat cu rezultate din cele mai fru
moase. La practică pe ogoarele gos
podăriei colective sau pe cele ale 
gospodăriei de stat din Galda de 
Jos, elevii și-au dovedit nu numai 
hărnicia ci și setea de a cunoaște. 
Porumbul de pe multe hectare de 
teren a fost cules de mîinile lor 
harnice și odată cu aceasta li s-a

Care să fie oare
In scopul desfășurării în cele 

mai bune condiții a procesului in- 
structiv-educativ, Sfatul popular al 
orașului Alba lulia a hotărît încă 
anul trecut să lărgească spațiul 
Școlii de 8 ani din Bărăbanț cu 
două noi săli de clasă. Și odată ho- 
tărîrea luată, s-a trecut la fapte, fi- 
xîndu-se totodată și termenul de 
dare în folosință a noului obiectiv 
— luna decembrie 1962.

Timpul a prins apoi a trece. Por
nite la început cu toate forțele, pe 
parcurs lucrările au stagnat, așa 
că primul termen a fost depășit fără 
ca cele două săli să-și primească e- 
levii. Depășit a fost apoi și cel de-al 
doilea și al treilea termen.

Teritorial vecine, Amooița și 
Tăutul sînt două localități cu po
sibilități asemănătoare în ce pri
vește desfășurarea activității cul
tural-educative de masă. In fie
care din cele două așezări există 
cîte un cămin cultural frumos, do
tat cu toate cele de trebuință. Sînt 
apoi, atît într-o parte cît și în cea
laltă, forțe suficiente pentru a or
ganiza activități culturale variate 
și interesante.

Totuși, între felul cum se des
fășoară activitatea cultural-educa- 
tivă la Ampoița și felul cum stau 
lucrurile din acest punct de~ vede
re la Tăuți, e mare diferență. Și-i 
așa, pentru că și preocupările sînt 
diferite. Dar, să lăsăm să vorbeas
că faptele. Să punem activitatea 
celor două cămine culturale față 
în față.

Cînd toți pun umărul
Sînt la Ampoița cîțiva tineri ini

moși care cît e ziua nu-și mai gă
sesc astîmpăr. In frunte cu tovară
șul Bădilă Traian, directorul școlii 
de 8 ani de aici, ei au două dru
muri bine conturate. Dimineața și în 
orele după-amiezii muncesc pe în
trecute la școală, iar seara se string 
la căminul cultural. Discută aici cu 
tovarășa Barbu Eugenia, directoa
rea căminului, asupra celor deja în
făptuite, chibzuiesc asupra celor ce 
mai au de făcut. Și, din frămîntări-

- T
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Printre cei 850 elevi ai Școlii 
profesionale de mecanici agri
coli din Alba lulia se numără și 
Mara I., Coldor I., Cazan M. și 
Mînja I. din anul II. lată-i la 
ora de conducere tractoare.

arătat elevilor, la fața locului, po
rumbul hibrid, li s-a explicat pro
prietățile acestuia și importanța in
troducerii lui în cultură.

Zilele trecute, cu prilejul ședinței 
cu părinții elevilor, conducerea Șco
lii medii din Teiuș le-a vorbit a- 
cestora, printre altele, și despre fru
moasa comportare a fiilor lor în 
perioada de practică. Și tot cu a- 
cest prilej conducerea G.A.S. Galda 
de Jos a înmînat în dar elevilor 
școlii un televizor, un dar al hăr
niciei pe deplin meritat.

ultimul termen ?
Astfel fiind, colectiviștii din Bă

răbanț se întreabă: care să fie oare 
ultimul termen de dare în folosință 
a celor două săli de clasă? Care 
este răspunsul sfatului popular la 
această întrebare?

Concursul „Cel mai bun povestitor"
De curînd la Teiuș s-a desfășu

rat un interesant concurs pentru tit
lul de cel mai bun povestitor. La 
concurs au luat parte 8 elevi din 
clasele a IlI-a și a IV-a a școlii 
medii din comună, subiectele fiind 
alese de către înșiși micii povesti
tori din basmele scriitorilor Ion 

Două cămine culturale față in față
le lor. se nasc inițiative valoroase, 
Capătă viață activitatea culturală 
din cadrul căminului care, bine or
ganizată. atrage pe zi ce trece tot 
mai multi țărani muncitori, se bu
cură de o tot mai înaltă prețuire din 
partea acestora.

Despre acest lucru îți dai cu ușu
rință seama, fie stînd de vorbă cu 
oamenii satului, sau chiar numai 
trecînd pragul căminului cultural. 
Programul activității zilnice, care 
te întîmpină afișat la intrare, e fi
del oglindit și în registrul de . evi
dență, între plan si activitate fiind o 
deplină concordanță. Așa, de pildă, 
în luna septembrie aproape n-a e- 
xistat zi în care la căminul cultural 
din Ampoița să nu fi fost o formă 
de activitate. In fața a sute de.ță
rani muncitori din partea locului au 
fost prezentate conferințe instructive 
ca „întreaga țară un imens șan
tier". „Cetatea Tăuțului important 
monument istoric", ‘„Dezvoltarea 
creșterii animalelor" și altele. _ Deo
sebit de apreciate de către țăranii 
muncitori au fost apoi călătoriile pe 
hartă cu tema „Să ne cunoaștem re
giunea", expunerile asupra situației 
interne și internaționale, serile cul
turale cu diverse teme, audițiile ra
dio, recenziile și prezentările de căr
ți, programele prezentate de for
mațiile artistice care se pregătesc 
cu rîvnă în vederea participării cu 
rezultate cit mai bune în etapa a 
Il-a a celui dc-al VI 1-lea concurs.

rai Vești de la corespondenți
Rezultate tot mai frumoase

Și problemelor „mărunte** 
să li se acorde atenție!
Ca peste tot în raion, și la Școa

la de 8 ani din Sîntimbru cadrele 
didactice muncesc cu rîvnă pentru 
a înarma elevii cu cunoștințe temei
nice și pentru a imprima acestora 
deprinderi din cele mai alese. Pen
tru atingerea acestor obiective, în
vățătorii și profesorii de aici folo
sesc fiece prilej. Pe baza unei juste 
planificări a materialului ce-1 au de 
parcurs la un obiect de învățămînt 
sau altul, ei își pregătesc cu grijă 
fiecare lecție și rezultatele le sînt 
concretizate în notele bune și foarte 
bune obținute de majoritatea elevi
lor. Cu mici excepții apoi, rezultate 
de seamă sînt obținute la Școala de 
8 ani din Sîntimbru și în ce priveș
te activitatea educativă.

Se manifestă însă în activitatea 
cadrelor didactice din Sîntimbru/ și u- 
nele lipsuri. Așa, de pildă, parcurgînd 
registrul de prezență, dai peste 
ore în dreptul cărora nu este tre
cută nici tema predată și care nu 
poartă nici semnătura profesorului 
respectiv. Și asemenea cazuri sînt 
aproape 60 de la începutul anului 
școlar. Să fie oare aceasta o proble
mă măruntă, sau mai degrabă o 
notă de indisciplină în muncă? Ce 
părere are conducerea școlii de aici, 
director tovarășul Popa loan?

Creangă, Petre Ispirescu, Mihail Sa- 
doveanu și alții.

La sfîrșitul concursului, juriul a 
declarat ca cei , mai buni povestitori 
pe Gabriel Rancea, Norica Cîmpea- 
nu și Cosmin Stan clasați pe lo
cul I.

Micilor concurenți le-au fost a- 
tribuite premii în cărți, caiete și 
creioane mecanice.

Și acestea sînt doar cîteva din ac
tivitățile organizate aici.

Despre cele înfăptuite, activiștii 
culturali și artiștii amatori din Am
poița vorbesc oricui cu însuflețire. 
Și-apoi, la fel de însuflețiți sînt și 
cînd vine vorba despre activitatea 
lor viitoare. Avînd drept ghid un 
plan de muncă bine gîndit. ei merg 
neabătuți pe același drum bun. Fie
care știe încă de la începutul lunii 
ce are de făcut. Pe luna octombrie, 
bunăoară, tovarășul Mitrofan Sil
viu și-a propus să organizeze o că
lătorie pe hartă cu tema „Orașe noi 
pe harta patriei", tovarășul Mărgi
nean Toma o seară literară cu tema 
„Satul în literatură", tovarășa O- 
nruța Maria și-a propus să scoată 
în relief în cadrul unei seri cultu
rale „Omul nou în poezia lui Tttdor 
Arghezi", iar tovarășa Ivașcu Doi
na să prezinte din opera lui Mihail 
Sadoveanu romanul „Baltagul". Și, 
alte multe asemenea obiective stă
ruie în activitatea activiștilor cul
turali din Ampoița, pentru a căror 
realizare cu toții pun umărul.

Șl... cînd lipsește preocuparea
Lipsiți de elanul caracteristic ăm- 

poițenilor, activiștii culturali din 
Tăuți evocă fapte de mult apuse 
pentru a-și justifica starea de rrio- 
leșală în care se găsesc și care face 
câ în ultimul timp activitatea că

Sub îndrumarea permanentă a or
ganizațiilor de partid, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni al 
secției L. 11 din Alba lulia a obți
nut în cursul acestui an lună de 
lună rezultate tot mai Se seamă în 
muncă. Harnicul colectiv de aici a 
încheiat cel de-al treilea trimestru 
al anului în curs cu o depășire a 
planului global în proporție de 4,45 
la sută, realizînd totodată și eco
nomii în valoare de peste 30.000 lei. 
Aceasta, este rezultatul traducerii în

Roadele unor măsuri
In urma măsurilor luate de co

mitetul de partid pe complex, acti
vitatea bibliotecii Clubului C.F.R. 
Teiuș s-a îmbunătățit simțitor. In 
ultimul timp s-au organizat în ca
drul bibliotecii tot mai multe acțiu
ni menite să dezvolte cît mai mult 
interesul și dragostea muncitorilor 
pentru alegerea celor mai preferate 
cărți.

Una din acțiunile întreprinse de 
curînd a fost cea de săptămîna tre
cută, cînd s-a organizat în sala 
mică a clubului un medalion literar

------- —-----------------------

CODIN
Intre 24-27 octombrie a.c., pe e- 

cranul cinematografului „Victoria" 
din orașul nostru va rula filmul 
„Codin'1 o coproducție romino- 
franceză.

Realizat după opera literară a 
Iui Panait 1 strati, filmul își des
fășoară acțiunea în cartierul Co- 
morofea din Brăila, la începutul 
secolului nostru. F.1 redă povestea 
prieteniei dintre Adrian Zografi — 
un copil de 12 ani — și temutul 
Codin, un uriaș cu o înfățișare în- 
spăimîntătoare, care stătuse zece 
ani la ocnă pentru o crimă.

Prietenia cu micul Adrian va 
dezvolta cele mai bune trăsături

minului cultural de aici să fie a- 
proape inexistentă. Anul trecut am 
desfășurat si noi activitate — spun 
unii. Oarecari manifestări cultural- 
educative am organizat chiar și în 
urmă cu cîteva luni — este cuvin- 
tul altora.

Despre situația în care se găseș
te însă în prezent activitatea la că
minul cultural din Tăuți, nimeni 
n-are ce spune. Dă din umeri tova
rășul Frățilă Petru, directorul că
minului, dau din umeri și ceilalți 
activiști culturali, Și-apoi chiar de-ar 
vrea să spună cineva ceva, ce-ara- 
vea de spus? Că la Tăuți căminul 
cultural stă nefolosit, că-i lipsește 
planul de muncă și că în registrul 
de evidență al activității culturale 
lunile septembrie și octombrie sînt 
reprezentate prin file albe? Da așa 
feste !

Situația în care se găsește activi
tatea cultural-educativă și artistică 
la căminul din Tăuți trebuie să dea 
de gîndit tuturor activiștilor cultu
rali de aici. Nu se mai poate merge 
așa. Strîngeți-vă rîndurile și ieșiți 
din impas, tovarăși! Căminul cul
tural vă așteaptă deopotrivă, tova
răși Frățilă Petru, Frîncii Iosif, Giu- 
ra Elena, Vîjdea Dorina, Jula Zoe, 
Nistor Letiția și Simu Eugenia. Vă 
așteaptă artiștii amatori să-i in- 
struiți Cum să învingă sfiala cînd 
urcă treptele scenei, vă așteaptă 
oamenii satului să duceți în mijlo
cul lor mereu mai vie lumiria știin
ței și culturii. E 0 cerință. ,o dato
rie, și nimeni n-are dreptul să dea 
înapoi.

S. POPESCU 

fapte a prevederilor planului de mă
suri tehnico-organizatorice cit și ro
dul hărniciei muncitorilor secției L. 
11, care în această perioadă au ex
tins pe o scară tot mai largă și au 
aplicat cu succes procedee noi de 
muncă în toate sectoarele de acti
vitate. De asemenea lucrările efec
tuate au fost de bună calitate, obți- 
nînd de fiecare dată calificativul ex
celent.

C.oresp. voluntar RĂZUȘ T.

închinat aniversării lui Alexandru 
Sabia.

Cu acest prilej' tovarășa Maria 
Cîmpean. profesoară la Școala me
die din Teiuș, membră în colectivul 
bibliotecii, a prezentat viața și ac
tivitatea lui Al. Sahia, iar tovară
șul Ionel Lucaciu a citit un frag

ment din nuvela „întoarcerea tatii 
din război".

In încheiere, celor peste 85 de au
ditori le-a fost prezentat diafilmul 
„Viața și activitatea lui Al Sahia".

Coresp. V. STREMȚAN

ale caracterului lui Codin, omul 
capabil de sentimente profunde de 
prietenie, gata să sară întotdeau
na în ajutorul celor slabi și năpăs- 
tuiți.

In timpul unei epidemii de ho
leră care seceră nenumărate vieți 
omenești, Codin află că Irina, iu
bita lui, l-a înșelat cu Alexe „prie
tenul lui pînă la moarte". El își 
va ucide prietenul, apoi își va găsi 
refugiul în bălțile Brăilei.

Cînd se întoarce, după cîtevâ 
luni, cu dorința de a începe o via
ță nouă, Codin este ucis în somn 
de propria-i mamă.

IN CLIȘEU : Scenă din fil
mul „Codin" realizare a cineaș- 
tilor romîni și francezi.

Un educativ ciclu de filme
In scopul de a contribui tot mai 

mult la educarea femeilor din ra
ion, Comitetul raional al femeilor. 
In colaborare cu conducerea între
prinderii regionale cinematografice, 
a organizat miercuri, 16 octombrie, 
vizionarea de către peste 600 femei 
din oraș a unui ciclu de filme cu 
caracter instructiv-educativ intitula
te : Onești. Frumosul ne însoțește 
pasul, Cartierul nostru și Casa noa
stră ca o floare.

Rularea filmelor a fost precedată 
de o conferință ținută de tovarășa 
profesoară Gherbea Emilia, vice
președinta Comitetului raional al 
femeilor, care a arătat cum trebuie 
păstrată casa în care locuim.

In cursul zilei de astăzi aceste 
filme vor rula și la Zlatna.

Atît conferința cît și filmele pre
zentate s-au bucurat de aprecierea 
unanimă a spectatoarelor.

In Editura Politică a apărut:
înaltul titlu de membru de partid

Lucrarea înfățișează cititorilor 
preocuparea permanentă a partidu
lui nostru pentru aplicarea cu con
secvență a învățăturii leniniste cu 
privire la titlul de membru de 
partid și la rolul crescînd al comu
niștilor în îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid.



Adunări de dări de seamă și alegeri in organizațiile de partid

Toate tortele spre același tel
Adunarea generală a organiza

ției de bază de Ia Școala medie din 
Teiuș, întrunită în ziua de 14 oc
tombrie a.c., a analizat activitatea 
biroului organizației de bază de la 
ultimele ategeri și pînă în prezent, 
a ales noul organ de conducere și 
a adoptat o hotărîre.

Darea de seamă a biroului orga
nizației de bază, referindu-se la re
zultatele obținute în munca instruc- 
tiv-educativă din școală, a scos în 
evidență preocuparea permanentă a 
organizației de partid pentru înde
plinirea acestei importante sarcini.

Biroul organizației de bază —• 
așa cum a reieșit din darea de sea
mă — a dovedit preocupare perma
nentă pentru continua întărire a 
vieții interne de partid, pentru or
ganizarea și desfășurarea unei sus
ținute munci politice Și de educare 
în îîndul membrilor de partid și a 
celorlalte cadre din colectivul de 
muncă al școlii.

Pregătirea temeinică a adunărilor 
de partid, desfășurarea muncii po
litice de masă și a propagandei de 
partid, activitatea desfășurată de 
organizația U.T.M. din școală, fe
lul cum se desfășoară munca de e- 
ducare comunistă a elevilor și alte
le, au fost problemele puse în discu
ția adunărilor generale ale organi
zației de bază. întreaga activitate 
■politică a organizației de bază a 
fost axată pe mobilizarea tuturor 
'forțelor spre același țel, procesul 
instructiv-educativ. Pentru îndepli
nirea acestui obiectiv de bază în 
viața școlii, cadrele didactice și în 
primul rînd membrii și candidații 
de partid, sub conducerea și îndru
marea organizației de bază, au fo
losit diferite metode de muncă.

Pentru însușirea temeinică a ce
lor studiate, se folosește din plin 
material didactic confecționat chiar 
de elevi, ca planșe, corpuri geome- 

Pregătire temeinică
Școala de meserii din Alba Iulia 

pregătește cadre de viitori construc
tori. Prin grija partidului și guver
nului, elevilor de la această școală 
le-au fost create condiții bune de 
pregătire teoretică și practică și în 
această direcție au fost obținute re
zultate deosebite. Aceasta și ca ur
mare a preocupării de care dau do
vadă cadrele didactice sub condu
cerea și îndrumarea organizației 
de partid.

Aciiv'tatea politică ce s-a desfă
șurat in școală de la ultimele ale
geri și pînă în prezent a fost ana
lizată zilele trecute de adunarea ge
nerală a organizației de bază pen
tru dare de seamă și alegeri. Cu 
acest prilej pe lîngă rezultatele 
deosebite ce au fost obținute în pre
gătirea viitoarelor cadre, membrii 
de partid care au luat cuvîntul la dis
cuții, printre care tov. Florea Du-

PE TEME ALE SFATURILOR POPULARE

Vai aproape de problemele gospodăriei colective
In condițiile actuale, cînd agri

cultura este colectivizată în între
gime, activitatea sfaturilor populare 
comunale a căpătat un conținut 
nou. In centrul preocupărilor sfaturi
lor populare stau probleme legate de 
creșterea neîncetată a producției agri
cole vegetale și animale, punerea în 
valoare a resurselor locale, organiza
rea de acțiuni edilitare-gospodăre- 
ști, desfășurarea unei munci cultu
ral-educative pentru creșterea con
științei socialiste ă maselor.

De felul cum sfaturile populare 
■tomunale se ocupa de îndrumarea 
consiliilor de conducere ale gospo
dăriilor colective, de felul cum a- 
cestea sînt sprijinite în activitatea 
lor de zi cu zi depinde în mare mă
sură întărirea economică și organi
zatorică a gospodăriilor colective. 
Acolo însă unde această importantă 
sarcină nu este pe deplin înțeleasă, 
îh viața economică a gospodăriilor 
Colective se fac simțite o seamă de 
aspecte negative. Asemenea aspecte 
Se întîlnesc și la gospodăria colec
tivă din comuna Stremț. Cîteva din 
ele confirmă cele arătate mai sus.

Pentru acest an, gospodăria co
lectivă din Stremț și-a propus să 
construiască un grajd cu o capaci
tate de 100 bovine. Deși ne aflăm 
spre sfîrșitul anului, lucrările la 
grajd sînt în faza de început (a 
fost săpată fundația). Gospodăria 
•Colectivă are un număr însemnat de 

trice etc. Au fost organizate cercuri 
de elevi pentru studierea probleme
lor de matematică, s-au organizat 
schimburi de experiență cu elevii 
din clasa Xî-a. Rezultatele pozitive 
obținute în ce privește însușirea 
materialului studiat se datoresc în 
cea mai mare măsură preocupării 
cadrelor didactice de a pregăti lec
țiile cît mai bine, cu conținut bo
gat. In această direcție a fost scoa
să în evidență preocuparea tovarăși
lor Sălăgean lacob, Cîmpean Ma
ria, Nistor Petru, Savu Maria, Cior- 
tea Aurelia, Crișan Lucian și alți 
învățători șl profesori din cadrul 
școlii.

Cultivarea la elevi a dragostei 
față de partid și de patrie, față de 
muncă și oamenii muncii, a stat me
reu în atentia organizației de bază, 
în care scop s-au folosit metode di
ferite ca, expuneri, conferințe, ex
cursii, seri literare, muncă patrioti
că etc. — acestea contribuind la în
tărirea disciplinei în școală, la îm
bunătățirea calității muncii elevilor.

în discuțiile purtate pe marginea 
dări: de seamă, tov. Rancea Vio
rica, Cîmpean Maria. Crișan Lu
cian, Nistor Petru. Ciortea Ironim, 
Berța Viorel și alții s-au referit la 
diferite aspecte ale activității din 
școală, scoțînd în evidență rolul con
ducător al organizației de partid, 
sprijinul și îndrumarea dată de bi
roul organizației de bază conduce
rii școlii pentru îndeplinirea sarci
nilor încredințate de partid și gu
vern. Pe lîngă părțile pozitive scoa
se îti evidență, au fost criticate lip
surile ce au umbrit activitatea bi
roului organizației de bază și a u- 
nor membri de partid, ca Insuficien
ta preocupare pentru combaterea 
mediocrității, unele aspecte de indis
ciplină, lipsuri ce au influențat ne
gativ munca din școală.

viitorilor constructori
mitru, Triest Anton, Răcătăianu 
1. și alții, au criticat o seamă de 
aspecte negative din activitatea or
ganizatei de bază și au făcut pro
puneri pentru îmbunătățirea muncii 
politice din școală. S-a arătat prin
tre altele că în unele cazuri activi
tatea diriginților pentru educarea e- 
ievilor nu este la înălțimea sarci
nilor. A fost, de asemenea, criticat 
biroul organizației de bază pentru 
faptul că nu a controlat și îndru
mat suficient comitetul U.T.M. pe 
școală, din care cauză în activita
tea acestuia au avut loc aspecte ne
gative.

Hotărîrea adunării generale a 
organizației de bază adoptată în 
încheierea lucrărilor a stabilit sar
cini de viitor pentru continua îmbu
nătățire a muncii instructiv-educa- 
tive din școală, pentru o și mai te
meinică pregătire a viitorilor con
structori.

animale, pentru hrana cărora, pe 
timpul iernii, s-a prevăzut să seîn- 
silozeze 1.350 tone diferite furaje. 
Pînă la 11 octombrie a.c. s-au însi- 
lozat doar 820 tone furaje. Aceasta 
denotă slaba preocupare a consiliu
lui de conducere a gospodăriei co
lective (președinte tov. Crișan I.) 
pentru îndeplinirea obiectivelor sta
bilite în planul de producție, cît și 
slaba îndrumare din partea sfatu
lui popular comunal (președinte 
tov. Cetean Iulian). Acest lucru se 
desprinde și din faptul că de la în
ceputul anului și pînă în prezent 
sfatul popular comunal nu a anali
zat în nici o sesiune felul cum se 
desfășoară munca în gospodăria co
lectivă, pentru ca în baza celor ana
lizate să se recomande consiliului 
de conducere al gospodăriei agri
cole colective măsurile ce urmează 
a fi luate pentru îmbunătățirea mun
cii. O singură dală în acest an co
mitetul executiv al sfatului popular 
a analizat în ședința din 10 iulie 
a.c. felul cum s-a ocupat consiliul de 
conducere al gospodăriei agricole 
colective de organizarea muncii 
în campania de primăvară și pregă
tirea campaniei de recoltare și tre- 
ieriș. Aceeași problemă s-a discutat 
în sesiunea sfatului popular comu
nal, tot în luna iulie a.c. Singura 
deosebire că raportul a fost al co
mitetului executiv. In sesiune, doar 
în coraportui comisiei permanente
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Sămînța de grîu trebuie 
pregătită din timp

Pentru continua sporire a produc
ției de grîu la hectar, pe lîngă fer
tilizarea solului și pregătirea tere
nului, o importanță deosebită o are 
folosirea semințelor din soiurile cele 
mai productive, selecționate la timp 
și tratate.

Bunii gospodari s-au îngrijit din 
timp de acest lucru astfel semințele 
au fost selecționate și tratate.

Nu la fel stau lucrurile la gospo
dăria colectivă din Vințul de Jos. 
Aici de exemplu, nici pînă la data 
de 12 octombrie nu au fost selecțio
nate semințele în întregime. Aceas
ta dovedește dezinteres și lipsă de 
răspundere față de producția anu
lui viitor. Consiliul de conducere, 
cu sprijinul cadrelor de specialita
te, trebuie să ia măsuri urgente, ast
fel îneît nici un bob să nu fie se
mănat fără a fi selectat și tratat.

Condiții există, ele trebuie folosite cu pricepere
In gospodăria colectivă din Stra

ja există condiții suficiente ca lu
crările de însămînțări să fie termi
nate în timpul optim. Dar, preocu
parea consiliului de conducere (pre
ședinte tov. Șușman loan) față de 
bunul mers al lucrărilor din campa
nia de toamnă este încă nemulțumi
toare. Aceasta reiese din faptul că, 
deși la Straja sînt pregătite aproa
pe 200 ha, pînă la data de 15 oc
tombrie au fost însămînțate cu grîu 
abia 87 ha din cele 330 ha planifi
cate. De asemenea, mult rămași în

La gospodăria agricolă de stat 
din Galda de Jos culesul viilor a în
ceput din plin. IN CLIȘEU: Un 
aspect din timpul lucrului la briga
da din Cricău.

agricole s-a arătat că există o sea
mă de aspecte negative în activita
tea economică a gospodăriei colec
tive și se făceau propuneri pentru 
lichidarea lor. Printre altele s-a a- 
mintit că munca la tabăra de vară 
a animalelor nu a fost bine orga
nizată, exploatarea pășunii nu s-a 
făcut conform indicațiilor date de 
Consiliul agricol raional, iar pentru 
asigurarea bazei furajere există în
că o slabă preocupare.

Fața de această situație, sesiunea 
sfatului popular comunal trebuia să 
adopte o hotărîre corespunzătoare. 
Hotărîrea a fost luată dar ea nu se 
referă la probleme esențiale. Se 
făcea doar o singură recomandare 
consiliului de conducere al gospo
dăriei colective și anume aceea de 
a asigura la timp executarea gropi
lor pentru siloz.

In cadrul gospodăriei colective e- 
xistă multe probleme privind viața 
economică și organizatorică care ar 
fi trebuit analizate de sfatul popu
lar al comunei Stremț, ca de pildă, 
cum se ocupă consiliul de condu
cere de creșterea șeptelului, de asi
gurarea bazei furajere și a. con
strucțiilor necesare adăpostirii ani
malelor, de organizarea muncii în 
acest sector, care încă mai lasă de 
dorit.

Sfatul popular al comunei Stremț 
trebuie să se ocupe mai îndeaproa
pe de activitatea economică a gos
podăriei colective, să ia măsuri care 
să ducă la continua îmbunătățire a 
muncii organizatorice, la întărirea 
economică și creșterea proprietății 
obștești — baza dezvoltării ei vii
toare.

Terenul trebuie lucrat la un înalt nivel agrotehnic
(Urmare din pag. l-a)

țațe la adîncimea și densitatea pe 
care o reclamă fiecare soi. Pe su
prafețele arate imediat după elibe
rarea terenului, lucrate cu grapa 
stelată în agregat, brazdele se ni
velează bine pentru semănat, iar 
dacă se constată că arătura încă nu 
e suficient de așezată, după semă
nat se execută și o lucrare cu tă
vălugul. In felul acesta se asigură 
semințelor un bun pat germinativ. 
Astfel pregătind terenul, colectiviștii 
din Ighiu au însămînțat pînă la 15 
octombrie aproape 50 la sută din 
suprafața planificată. Nu la fel se 
întîmplă la gospodăriile colective 
din Galtiu, Oarda de Jos și al
tele. Aici, unii mecanizatori în goa
na după hantrii, măresc viteza sta
bilită, astfel că arătura ce se face 
este de slabă calitate cu ondulații 

urmă sînt aici și cu recoltatul po
rumbului șt eliberarea terenului. Pî
nă la această dată s-a- recoltat po
rumbul de pe 120 ha din cele 294 
ha cît au fost cultivate în acest an.

Consiliul de conducere al acestei 
gospodării colective trebuie să ma
nifeste mai multă răspundere față 
de bunul mers al lucrărilor actuale 
și să întreprindă cele mai eficace 
măsuri, pentru ca griul de toamnă 
să fie însămînțat la timp pe în
treaga suprafață planificată.

Animalelor ■ cît mai multe furaje însilozate!
Cînd se iau măsuri
Cu o săptămînă și ceva în urmă, 

la gospodăria colectivă din Mihalț 
acțiunea de însilozări se desfășura 
în mod necorespunzător. Tocătoare
le nu erau folosite la întreaga lor 
capacitate. Sesizat de acest lucru, 
comitetul de partid a sprijinit con
ducerea gospodăriei să ia măsuri 
pentru grăbirea însilozărilor. Ast
fel, s-a asigurat transportul coceni
lor la tocătoare spre a se putea lu
cra din plin. Drept rezultat. în pe
rioada de la 8-15 octombrie s-au 
însilozat peste 600 tone, gospodă
ria însito?înd pînă în prezent peste 
1.500 tone porumb siloz, coceni și 
a!te furaje.

Pentru a se asigura întreaga can
titate de siloz necesară pentru pe
rioada de iarnă, conducerea gospo
dăriei colective trebuie să intensi
fice și mai mult însilozatul acum, 
pînă timpul este încă prielnic.

Nepăsare față 
de asigurarea furajelor
Gospodăria agricolă colectivă din 

Oarda de Jos și-a prevăzut să în- 
silozeze în acest an cantitatea de 
2.400 tone furaje, din care 1.500 to
ne porumb siloz și 900 tone coceni 
de porumb și alte resturi din gră
dina de legume. Cu mai bine de o 
lună în urmă aici s-a început în
silozatul. S-au însilozat cîteva zeci 
de tone și apoi, din slaba preocu
pare a conducerii gospodăriei (pre
ședinte tov. Hațegan loan), această 
acțiune a fost lăsată baltă. O to
cătoare și o combină de recoltat si
loz au stat fără să fie folosite săp- 
tămîni la rînd. Pînă la data de 15 

mari. Față de această situație tre
buiesc luate măsuri pentru a se e- 
xecuta numai lucrări de calitate su
perioară.

Situația însămînțărilor 
de toamnă în G. A. C. la 

data de 17 octombrie 1963
C-ricău 71%
Bucerdea Vinoasă 65%
Cistei 64%
Alba Iulia 63%
Șard 59%
Căpud 58%
Galda de Jos 56%
Ighiu 51%
Benic 45%
Teiuș 44%
Henig 42%
Micești 41%
Berghin 41%
Ciugud 40»/»
Mihalț 38%
Drîmbar 36%
Oarda de Jos 36%
Totoi 31%
Vințul de Jos 31%
Galtiu 28®/.
Stremț 27%
Straja 27®/»

____ Concluzii
Din constatările făcute pe teren 

cu ocazia raidului și, așa după 
cum reiese și din situația de mai 
sus, se poate vedea că și la data 
de 17 octombrie multe gospodării 
colective din raion sînt încă ră
mase în urmă cu lucrările de pre
gătire a terenului și însămînțatul 
griului.

Față de această situație, organi
zațiile de partid și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare co
munale sînt obligate să întreprin
dă de urgență o serie de măsuri 
care să ducă la mobilizarea tutu
ror forțelor existente în cadrul 
gospodăriilor colective rămase în 
urmă și, organizînd mai bine 
munca, să se treacă în ritm in
tens la eliberarea terenului, pre
gătirea și însămînțarea lui în tim
pul cel mai scurt, executîndu-se 
totodată lucrări de calitate su
perioară.

octombrie aici s-au însilozat abia 
250 tone, cu ceva mai mult de 6 
tone pe zi. cînd capacitatea acestor 
mașini este de cel puțin 60 tone pe 
zi. In cadrul gospodăriei sînt 
mari cantități de coceni și resturi 
de la grădină, dar acestea sînt lă
sate să se usuce în cîmp fără a se 
lua măsuri de însilozare. Mai mult, 
de cîteva zile groapa de siloz ne
completată este lăsată descoperită, 
silozul fiind predispus alterării.

Gospodăria colectivă din Oarda 
de Jos are nevoie de un mare vo
lum de furaje. De aceea se impune 
luarea tuturor măsurilor pentru a 
se trece cu toate forțele la însilozat, 
deoarece nu mai este timp de aș
teptat.

Toate resursele 
să fie folosite din plin
La gospodăria colectivă din Be

ri ic însilozatul furajelor a început la 
data de 2 septembrie. De. atunci a 
trecut mai bine de o lună și jumă
tate, dar cu toate acestea aici s-a 
însilozat abia 550 tone față dc 2.000 
tone cît trebuie să se însilozeze. 
Săptămîni în șir tocătoarea a stat 
în ctirtea gospodăriei fără să fie 
folosită. Cîtă nepăsare se dovedește 
aici față de asigurarea furajelor 
pentru iarnă reiese din faptul că în 
perioada de la 25 septembrie pînă 
la 15 octombrie s-au însilozat abia 
50 tone, în timp ce capacitatea de 
lucru a tocătoarei este 30 tone pe zi.

Gospodăria din Benic are de ier
nat un mare număr de animale. 
Tocmai pentru aceasta se impune 
luarea tuturor măsurilor necesafe, 
astfel ca întreaga cantitate de si
loz planificată să fie asigurată.



■DE PRETUTINDENI! Construcțiile nu se termină singure, tovarăși I

Istoria orologiului Kremlinului Noile elicoptere sovietice
Istoria minunatului orologiu din 

turnul Spasski este veche de seco
le. Imediat după înălțarea turnului 
(în 1491) a fost instalat în acesta 
un orologiu, opera unui maestru, al 
cărui nume a 
necunoscut.

In anul 1621 
ceasornicarul englez Christopher 
Galloway, care a intrat în slujba 
țarului. Noul orologiu construit de 
acesta se deosebea foarte mult de 
cel din zilele noastre. Astfel, el nu 
avea arătătoare, în schimb avea un 
cadran mobil.

In anul 1702. țarul Petru I a co
mandat în Olanda un orologiu nou, 
„cu joc de clopote și dansuri". A- 
cesta a fost în repetate rînduri pus 
la punct și reconstruit. La 2 noiem
brie 1917, în timpul luptelor din 
preajma Marii Revoluții, el a 
lovit de un obuz și s-a oprit.

Mecanicul Nikolai Berens 
Kremlin, aflînd că Lenin dorea ca

rămas, din păcate,

a venit !a Moscova

fost

din

orologiul să fie reparat, s-a apucat 
împreună cu pictorul Mihail Cerem- 
nîș din Moscova de această treabă 
dificilă, lucrînd în timpul său li
ber.

Orologiul are dimensiuni uriașe: 
cadranul are un diametru de peste 
șase metri, arătătoarele — o lungi
me de aproape trei metri, cifrele 
măsoară 72 centimetri, cutia orolo
giului cîntărește 25 tone, iar greu
tățile — 200 kg.

In plus dispăruse pendulul din 
plumb aurit și nimeni nu știa ce 
mărime și ce greutate avusese a- 
ceastă parte extrem de importantă a 
orologiului. Lenin a 
calculele necesare și 
fost executat în cele 
pendul nou.

Abia în septembrie 
din nou, după o tăcere îndelungată, 
minunatul ioc de clopote al 
giului din turnul Spasski.

făcut singur 
în baza lor a 
din urmă un

1918 a răsunat

orolo-

Mașina de scris muzicală
O mașină de scris muzicală, care 

va da posibilitate oamenilor să în
vețe să bată la mașină după ure
che, a primit patentul 3.093.975. In
venția va fi deosebit de folositoare

ori 
o notă 
propo-

sepentru orbi, întrucît de cite 
bate o literă, mașina emite 
muzicală. Pentru a bate o 
zițiune sau tui paragraf mașina va 
emite note muzicale deosebite.

S-au scurs 14 ani de cînd și-a 
luat zborul „Mi-1" — primul elicop
ter sovietic produs în serie. Astăzi, 
mii de libelule dc oțel, începînd eu 
micuțele dar agilele „Mi-1" și „Ka- 
15“ și terminînd c.u uriașele „Mi-6", 
brăzdează cerul Uniunii Sovietice

Elicopterele sovietice sînt expor
tate în numeroase țări. Ele aduc 
mari fr 1 >nse în domeniul agricultu
rii, pe șantiere și pe liniile aeriene 
de crib tori.

Viața pune mereu probleme noi, 
tehnica progresează. Astfel, în ul
tima vreme au fost puse la punct 
noi modele de elicoptere. Noile mo
dele sînt dotate cu motoare turbo
propulsoare, ceea ce aduce după 
sine multe schimbări.

Performanțele elicopterelor s-au 
îmbunătățit sensibil față de proto
tipuri datorită noilor turbine cu ga
ze ușoare și puternice. Astfel, „V- 
2“ poate transporta șapte călători 
în loc de trei cît transportă „Mi-1“, 
iar „V-8“ transportă 24 de călători 
în timp ce „Mi-4“ doar 11 călători. 
Noile modele ating o viteză mai 
mare și sînt cu mult mai economi
ce.

In cîteva rîndun IMAGINI TELEFONATE

Gospodăria agricolă colectivă din 
Galtiu și-a dezvoltat în acest an tot 
mai mult sectorul zootehnic. In mo
mentul de față în tabăra de la Gal
tiu există un număr de peste 150 
viței. In plus, gospodăria mai tre
buie să-și procure din fonduri pro
prii un număr de peste 30 vaci cu 
lapte.

Pe măsură ce se dezvoltă acest 
important sector, trebuie să se asi
gure și condițiile de adăpostire si 
iernarea animalelor. Or, aici la Gal
tiu. tocmai această importantă sar
cină este lăsată pe planul a! doi
lea. Faptele dovedesc cu tărie a- 
cest lucru. Pentru acest an, gospo
dăria și-a prevăzut să mai constru
iască, pe lîngă grajdurile existente 
încă un grajd pentru 50 capete a- 
nimale mari .și un saivan pentru 
turma de oi în continuă dezvoltare. 
In acest scop s-a confecționat că
rămida necesară și s-au procurat 
materiale, ca ciment, var, lemne de 
construcție etc. Pe la mijlocul verii 
s-a început construcția grajdului. 
Se narea atunci că într-o săptămî- 
nă-două zidăria va fi gata și seva 
frece la acoperiș si la teneuirea ce
lorlalte grajduri. Lucrurile nu s-au 
petrecut așa. Azi, după circa 3 lu
ni, nici zidăria nu este terminată. 
Echipa de constructori care, lucrea
ză la construcția grajdului mai mult 
stă decît lucrează, deoarece nu i se 
asigură material la locul de con
strucție. S-a stat zile și săptămîni 
întregi pe motiv că, chipurile, gos
podăria nu are cu ce transporta că-

pămîntul de la Galtiu la 
unde se construiește a- 

Un astfel de caz s-a 
în ziua de 16 octombrie,

rămizile și 
Sîntimbru, 
cest grajd, 
petrecut și 
cînd zidarii n-au avut cu ce lucra-
din lipsă de cărămidă.

Gospodăria are suficiente posibi
lități pentru a asigura transnortuf 
acestor materiale, însă atelaiele ca 
și " celelalte mijloace nu sînt folosite 
rațional. Camionul gospodăriei 
p'erde uneori ore prețioase la Alba 
lulia, în Ioc ca el să fie folosit la 
transporturile din gospodărie. De 
asemenea,, și cu remorca se puteau 
asigura materialele necesare. Dar, 
de toate aceste probleme conduce
rea gospodăriei colective (președin
te tov. Barbu Ioan) nu s-a ocupat 
cu întreaga răspundere.

Cred, oare, tovarășii din consiliul 
de conducere al gospodăriei că 
construcțiile se termină singure ? 
Unde vor fi adăpostiți cei peste 156 
de viței și vaci'e ce urmează să se 
cumpere, cînd grajdului nici zidăria 
nu i-a fost terminată. Unde vor fi" 
adăpostite cele peste 600 de oi, 
cînd. construcția saivanului nici n-a 
fost începută?

Față de această situație se cere 
luarea de măsuri urgente, care să 
asigure în cel mai scurt timp ter
minarea construcțiilor planificate. 
Și desore îndrumarea activității în 
această direcție trebuie să se preo
cupe într-o mai mare măsură Șt' 
comitetul executiv al sfatului popu
lar comunal și comitetul de partid 
din gospodărie. Este o sarcină ce 
nu trebuie lăsată de pe o zi pe alta.

Minereu necunoscut
Geologii sovietici au descope

rit în stepa Sarî Arka, din Kazah- 
stan un minereu necunoscut. A- 
cesta conține numeroase elemen
te rare — fosfor, aluminiu, calciu 
și toriu. Acest minereu ar com
pleta lista minereurilor globului 
terestru care se ridică la cifra de 
circa 3.000.

Din tainele Oceanului Indian
Oceanul Indian este singurul 

ocean din lume în care direcția 
vînturilor masonice de nord-est și 
sud-vest și prin urmare și a cu- 
renților se schimbă de două ori 
pe an.

germane „Grun- 
la punct o importantă 
au transmis imagini 

un simplu cadru tele- 
conductori. Transmisia

Laboratoarele 
dig" au pus 
invenție: ele 
televizate cu 
fonic cu doi
semnalului-imagine al camerelor de 
televiziune era pînă acum efectuată 
prin cabluri speciale coaxiale care 
aveau însă inconvenientul de a fi 
foarte costisitoare. Nu se putea uti
liza o linie obișnuită de telefon din 
cauza reflexiunilor care se produc 
în lungul cablului și, de asemenea, 
pentru că acesta, acționînd ca o an
tenă captează emisiunile radiopara- 
zite.

Laboratoarele „Grundig" au folo
sit un amplificator simetric cu com
pensație care neutralizează pertur- 
bațiile exterioare și restituie integra!

imaginea după standardul european 
de.625 linii. Procedeul se aplică în 
special transmisiunii instantanee a 
unei semnături, a unor planuri, de
sene, fotografii etc. și primele in
stalații vor fi efectuate pe linii par
ticulare.

Cea mai mică hidrocentrală din lume
Inginerul iugoslav Ismet Omer- 

begovici din Sarajevo a construit 
o mică hidrocentrală „transportabi
lă" pentru regiunile muntoase. Ea 
este atît de mică îneît poate fi tran
sportată dintr-un loc într-altul cu o 
căruță. Apa lacului de acumulare 
poate cădea de la o înălțime de 1,5

—70 metri. Regulatoare automate 
controlează numărul turațiilor tur
binei și opresc imediat activitatea ei 
de îndată ce se ivește vreo avarie în 
rețea. Această 
niatură a fost
în regiunile de munte din Bosnia și 
Herțegovina.

hidrocentrală în mi- 
încercată cu succes

Refractara Alba lulia-Sebeșul Sebeș 1-0 (0-0)
Duminica trecută, echipa Refrac

tara Alba Iulia a oțjținut încă o bi
nemeritată victorie. Jucînd în corn-

tru jucătorii echipei Refractara.
S-au remarcat de la gazde Ber- 

chi, Pîrvu, Mic și Gogorici, iar 
la oaspeți portarul.

CLASAMENTUL

pania echipei Sebeșul Sebeș, echipa 
albaiulienilor și-a învins adversa
rul cu scorul de 1-0.

Golul 
minutul 
pul de 
de colț,

Gol la noarta echipei Sebeșul Sebeș. Fază din meciul Refractara 
Alba — Sebeșul Sebeș. (Foto I. Filipescu)

victoriei a fost marcat ÎH' 
58 printr-o preluare, cu ea- 
către Cristian din lovitură 
Raport de cornere 8-2 pen-

de

, Toamna aceasta se împlinesc 
1.100 de ani de la întemeierea unu
ia dintre cele mai vechi orașe ru
sești — Smolensk. _ •

Străzile îngropate în verdeață ale 
orașului Smolensk, cît și cartierele 
de locuințe și întreprinderile cunos
cute nu numai în țară ci și peste . ho
tare au fost construite în anii pu
terii sovietice. Orașul a trecut de 
mult granițele dinainte de război, 
străzile au devenit mai largi, casele 
mai confortabile, iar asupra crește
rii puterii economice și tehnice a 
întreprinderilor nici nu are rost să 
insistăm.

Cel care a cunoscut Smolenskul 
vechi, își aduce aminte că era unul 
din centrele industriei ușoare ale 
țării. Acum însă, în acest oraș se 
găsesc mari întreprinderi, fabrici și 
uzine — uzina de utilaje automate, 
uzina constructoare de mașini, u- 
zina de utilaje pentru întreprinderi
le comerciale și multe altele.

Cu mai puțin de doi ani în ur
mă, uzina de utilaje automate a dat 
prima sa producție: gazoanalizatori 
opticoacustici pentru industria chi
mică. metalurgică și a minereuri
lor. Gazoanalizatorii au fost deose
bit de apreciați la expoziția de la 
Bruxelles unde li s-a decernat me
dalia. de aur.

Apoi, uzina a început să fabrice 
și alți generatori complecși. Și a- 

‘ceste produse ca și producția altor 
.întreprinderi merg în diferite colțuri 
ale țării și peste graniță. Nu de 
mult a intrat în funcțiune fabrica de 
becuri electrice.

Unele secții ale acestor noi uzine 
seamănă cu adevărate laboratoare. 
Aici lucrează specialiști de la insti-

Tinerețea unui
tutele Academiei de Științe a 
U.R.S.S. și din alte institute de cer
cetări științifice. Nici oamenii nu 
mai seamănă cu cei dinainte. In o- 
raș au luat ființă filiale ale institu
telor de cercetări științifice ca de 
pildă filiala institutului „Teplopri- 
bor“. A fost necesar un institut de 
învățămînt superior care să pregă
tească specialiști în automatică și 
telemecanică, în electronică indus
trială, în producția _____________
froniceT^'ia s™- M» orașele Uniunii Sovietica 
lensk a luat ființă---------- -—'J—
filiala Institutului de energetică de 
la Moscova.

Nu departe de Nipru se întind clă
dirile întreprinderilor industriei con
structoare de mașini. Aceasta, este 
uzina uzinelor și uzina caselor.

Așa arată în prezent Smolenskul 
industrial. Dar cum arată locuitorii 
lui? Mii și mii de participanți la în
trecerea pentru acordarea titlului de 
brigadă a muncii comuniste. O se
rie de întreprinderi au cucerit drep
tul de a se numi colective ale mun
cii comuniste.

Locuitorii Smolenskului au 
sit darurile naturii pentru a 
m.useța orașul. Au construit 
mari și asfaltate. înainte ele
xistau. Iată și bulevardele, grădini
le apărute în anii de după război. 
A fost amena jat un parc într-un 
raion din suburbiile orașului, un al-

Moscova, iți apare în fața ochilor 
orașul cu turnurile cetății, cu clă
dirile noi și vechi, îneîntătoare prin 
frumusețea lor.

Despre toate acestea nu se poate 
să nu amintim acum cînd se săr
bătorește împlinirea a 1.100 de ani 
de la înființarea orașului.

Fie ca și de acum înainte să în
florească vechiul, dar mereu tînă- 
rul oraș, Smolensk.

(AGERPRES)

C.F.R. Simeria 6 4 1 1 9: 7 9
Refractara Alba 6 4 1 1 10:11 9
Constr, Huned. 6 4 0 2 16: 6 8
Parîngul Lonea 6 4 0 2 13: 5 8
Min. Aninoasa 6 4 0 2 14: 6 8
Minerul Vulcan 6 3 1 2 14: 8 7
Dacia Orăștie 6 2 3 1 13:13 7
Aurul Brad 5 2 2 1 9: 5 6
Sebeșul Sebeș 6 2 1 3 7: 8 5
Minerul Teliuc 6 2 0 4 7:1! 4
Știința Petroșani 6 1 2 3 7:13 4
Jiul II Petrila 5 1 1 3 5: 6 3
Retezatul Hațeg 6 0 2 4 5:14 2
Minerul Ghelar 6 1 0 5 6:22 2

Etapa viitoare
Retezatul Hațeg — Minerul Te- 

lîuc; Sebeșul Sebeș — Dacia Orăș- 
tie; Minerul Aninoasa — Refractara 
Alba Iulia; Minerul Vulcan -— Pa- 
rîngul Lonea; Jiul II Petrila — Con
structorul Hunedoara; C.F.R. Si- 
meria — Aurul Brad; Minerul Ghe- 
Iar — Știința Petroșani.

folo- 
înfru- 
străzi 
nu e-

străvechi oraș
tul în locul fostului sat Popovka. 
Intr-un timp foarte scurt au fost să
diți peste 200.000 de pomi și circa 
500.000 de puieți.

Să ne amintim anul 1960. Atunci 
au fost inaugurate o serie de străzi 
printre care aceea care poartă nu
mele cosmonautului Itiri Gagarin.

In Smolensk coexistă monumen
te din diferite epoci.

Iată rămășițele zidului antic, a- 
poi exponatele de 
muzeu care evo
că fapta eroică" a 
3 detașamente din

Smolensk care au luptat împotriva 
dușmanului comun — fascismul 
german... Iată apoi, zidul cetății, 
creație a cunoscutului pictor rus 
Fedor Kon și a altor mii de lucră
tori anonimi. Monumente din timpul 
luptei cu invadatorii napoleonieni și 
relicve care amintesc de lupteleL cu 
barbarii fasciști.

Orașul păstrează amintirea sosirii 
la Smolensk a lui V. I. Lenin, a pri
milor bolșevici din Smolensk, a lup
telor revoluționare din Octombrie.

In oraș pot fi văzute tăblițe me
moriale care amintesc d'e faptul că 
aici și-a interpretat operele sale 
Mihail Glinka, a vorbit Gorki și 
Maiakovski. Se poate vedea locul 
unde se afla pe vremuri gimnaziul 
în care a învățat marele explorator 
rus N. M. Prjevalski.

Cînd sosești la Smolensk dinspre
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| CENTRUL ȘCOLAR COOPERATIST DIN ALBA IULIA_ _ _ _  I
aduce la cunoștință celor interesați că primește 

înscrieri pentru anul I, la
Școala tehnică de cooperație, 

specialitatea contabili,
pînă la data de 30 octombrie 1963.

Concursul va avea loc la data de 1 noiembrie 1963 și 
constă din următoarele probe :

— Limba tomînă scris și oral,
— Matematică scris și oral.

Se primesc absolvenți al școlilor de 7 ani în vîrstă de
15 ani băieți și maximum 17 ani fete.

înscrierile se fac la secretariatul școlii în baza unei ce
reri însoțită de următoarele acte :

— Diplomă de absolvire a 7 clase în original
— Certificat de naștere" (copie legalizată)
— Certificat de sănătate
— Declarație tip din care să rezulte starea materială a 

susținătorilor legali ai candidatului.
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ș Informații suplimentare se dau la secretariatul școlii telefon 809. f
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