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In întîmpinarea zilei de

La 17 aprilie se împlinesc 65 de 
ani de la nașterea tovarășului Ni
kita Sergheevici Hrușciov, prim- 
secretar al C. C. al P.C.U.S. și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. activist eminent al parti
dului comunist și al statului sovietic.

Nildta Sergheevici Hrușciov s-a 
născut la 17 aprilie 1894 în satul 
Kalinovka, gubernia Kursk. Tatăl 
său era muncitor miner. De mic 
copil, N. S. Hrușciov a început să 
lucreze ca păstor în sat, iar apoi 
a plecat la tatăl său în Donbas, 
unde a lucrat ca lăcătuș in uzine 
și mine.

In 1918 a intrat în partidul co
munist. In anii războiului civil, 
N. S. Hrușciov a luptat în' rindurile 
Armatei Roșii pe frontul de sud. 
După terminarea războiului civil, el 
se reîntoarce în Dombas, unde lu
crează în mină.

In toamna anului 1922, N. S. 
Hrușciov începe să urmeze cursuri
le facultății muncitorești de pe lin
gă Institutul Industrial din regiu
nea Donețului. După absolvirea fa
cultății muncitorești, N. S. Hrușciov 
este ales intr-o muncă de condu
cere pe lirue de partid în Donbas. 
In 1928 este trimis la Kiev unde 
lucrează ca șef al secției organi
zatorice a comitetului regional de 
partid. In 1929 N. S. Hrușciov se 
înscrie la Academia Industrială din 
Moscova, unde comuniștii îl aleg 
secretar al Comitetului de partid. In 
ianuarie 1931, N. S. Hrușciov este 
ales secretar al Comitetului de par
tid al raionului Bauman, iar apoi 
secretar al Comitetului de partid 
al raionului Krasnaia Presnia din 
Moscova. In anii 1932-1934, N. S. 
Hrușciov muncește la început ca 
al doilea secretar, iar apoi ca .prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Moscova și al doi
lea secretar al Comitetului re
gional de partid Moscova. In 1935 
el este ales prirr^secretar al comite
telor de partid regional și orășenesc 
Moscova și rămîne în această func
ție pînă în 1938. In acești ani N. S. 
Hrușciov a depus o vastă muncă 
r rganizatorlcă pentru îndeplinirea 
planur lor trasate de partid și gu
vern pentru reconstrucția Moscovei, 
sistemat'zarea capitalei, îmbunătăți
rea condițiilor de trai ale muncito
rilor și funcționarilor.

In ianuarie 1938 N. S, Hrușciov 
este ales prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Ucraina. La Congresul al 
XVII-lea al partidului care a avut 
loc în 1934, N. S. Hrușciov este a- 
les membru al C. C. al P.C.U.S.

In 1938, el este ales membru su
pleant al Biroului Politic al C. C. 
al P.C.U.S. iar în 1939, după Con
gresul al XVIII-lea al partidului, 
este ales membru al Biroului Poli
tic al C. C. al P.C.U.S.

X.
In anii Marelui Război pentru .4- 

rărar°a Patriei, N. S. Hrușciov a 
desfășurat o activitate intensă pe 
front. El a fost membru al Consi
liului militar al Regiunii militare 
speciale Kiev, membru al Consiliu
lui militar al DrecEei sud-vest, al 
frontalul de la S:ali:ig~ad, al fron
tului de sud și a! frontului I ucrai- 
.nean. X. S. Hrușciov are gradul de 
general-locotenent.

Paralel cu munca pe front, N.S. 
Hrușciov, în calitate de prim secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Ucraina, a des
fășurat o intensă muncă pe linie 
de part'd și de stat pentru a strînge 
rindurile poporului ucrainean în 
scopul înfrîngerii dușmanului pen
tru a organiza în Ucraina mișcarea 
de partizani.

Din martie pînă in decembrie 
1947. N.S. Hrușciov lucrează în 
calitate de președinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.S.S. Ucrainene. 
In decembrie 1947 este reales 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Ucraina. In decembrie 1949, N. S. 
Hrușciov este ales secretar al C. C. 
al P.C.U.S. și în același timp prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Moscova. La Congresul al 
XIX-lea al P.C.U.S. care a avut loc 
in octombrie 1952, N. S. Hrușciov 
a prezentat raportul „Cu privire la 
modificările în statutul P.C. (b)al 
U.R.S.S.". La acest congres el este 
reales membru al C. C. al partidu
lui iar la plenara C. C. este ales 
membru al Prezidiului C. C. al 
P.C.U.S. și secretar al Comitetului 
Central al partidului.

In martie 1953, la ședința comu
nă a plenarei C. C. al P.C.U.S.. a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

(Continuare în pag. 2-a)

Podul Ustinski și înaltele clădiri de pe cheiul Kotelnicescoi din Moscova

Importante succese 
pe drumul agricul

turii socialiste
împletind armonios munca de 

transformare socialistă a agricul
turii cu munca de mobilizare a ță
rănimii muncitoare la executarea 
muncilor agricole, organele de par
tid și comitetele executive ale sfa
turilor populare obțin frumoase re
zultate in munca de atragere a ță
rănimii pe făgașul agriculturii so
cialiste.

Astfel, urmînd cu încredere cu
vîntul de îndemn al partidului, in 
săptămîna trecută, 1200 familii din 
comunele și satele raionului au ce
rut să fie primite în unitățile agri
cole socialiste existente cu pămîn- 
tul lor, în suprafață de peste 2.000 
hectare teren agricol.

★
Cu frumoase rezultate muncesc 

de asemenea comitetele de inițiati
vă pentru înființarea de gospodării 
cnlec'ive din Mihalț și Galtiu, unde 
au făcut cereri un număr mare de 
'ărani muncitori.

★
Succese de seamă se obțin in 

munca de transformare socialistă a 
agriculturii și în comuna Galda de 
Jos, unde satul Mesentea a fost 
complect cooperativizat, iar în Gal
da numeroși țărani muncitori și-au 
făcut cereri pentru a pune bazele 
unei gospodării colective.

Urgentarea lucrărilor agricole - o sarcină de mare răspundere
-------- RAID ANCHETĂ --------

In aceste zile-, în întregul raion se desfășoară o muncă intensă în 
vederea grăbirii lucrărilor din campania agricolă de primăvară. Ca 
urmare a folosirii din plin a atelajelor și a timpului bun de lucru, pe 
raion însămînțatul culturilor din epoca Ta a fost terminat încă zilele 
trecute, însămînțîndu-se pînă în prezent și culturi din epoca Il-a. 
La porumb, de pildă, s-a însămînțat cînă acum peste 400 ha.

Cu toate rezultatele obținute în desfășurarea campaniei, trebuie a- 
ră+at că în unele comune și sate există încă serioase deficiențe în ce 
privește desfășurarea campaniei. Pentru a scoate la iveală unele lip
suri. ziarul nostru a organizat un raid anchetă, parte din deficiențe 
fiind relatate mai jos.

Rezultate pe măsura preocupărilor
In cuprinsul comunei Bărăbanț 

zilele bune de lucru în cîmp sînt 
folosite la maximum. Organizațiile 
de bază din unitățile agricole so
cialiste și comitetul executiv al sfa
tului popular comunal au desfășu
rat o rodrucă muncă de mobilizare 
a colectiviștilor și întovărășiților să 
nu aștepte de la o zi la alta, ci să 
iasă în cîmp cu toate atelajele spre 
a efectua la timp și în bune condi
ții însămînțarea culturilor in raport 
cu epocile stabilite.

Cu p I a nu
La revizia de vagoane C.F.R. 

Coșlariu se muncește cu multă în
suflețire pentru îndeplinirea anga
jamentului luat, de a cinsti ziua de 
1 Mai cu sarcinile planului de pro
ducție depășite la toți indicii, cu 6<‘lo.

Bilanțul la sjîrșitul prunei deca
de a lunii aprilie arată că planul 
producției globale pe unitate a fost 
depășit cil lOUt. Cele mai bune re
zultate le-au obținut iov. Popa Cor-

l$i depășesc angajamentele
Hotărîți să-și îndeplinească an

gajamentele luate în cinstea zilei de 
1 'lai. mestesuparii de ia coopera
tiva de încălțăminte „Progresul “ 
din Alba-Iulia muncesc cu avînt în 
întrecere, reușind să le îndepli
nească încă la data de 13 aprilie. 
Ei au realizat înseninate economii 
și au făcut lucru de calitate.

Astfel, cooperatorii Gtlrzău Pe
tru, Oarga Nichifor, Purcaru Ghecr-

O nouă
In întîmpinarea măreței zile de 1 

Mai, colectivul de muncă de la 
cooperativa „Munca nouă“ din Al
ba-Iulia s-a angajat să-și depășeas
că planul pe luna aprilie cu 10%, 
dînd totodată produse de bună cali
tate și în același timp să execute 
în bune condițiuni prestările de ser
viciu pentru populație.

O mare atenție s-a dat mobilizării 
întovărășiților din Micești și Bără
banț, ca aceștia să facă însămînță- 
rile în comun, așa după cum de 
altfel s-a hotărît și de către adună
rile generale. Și rodul muncii de 
mobilizare n-a întirziat să se arate. 
In satul Micești, de pildă, în ziua 
cînd s-a stabilit însămînțarea celor 
7 ha, cu sfeclă de zahăr, întovără
șiți! au ieșit în cîmp ta însămînțat 
cu peste 100 atelaje, terminlnd pre
gătirea terenului și însămînțatul în 
comun intr-un timp foarte scurt. 
Exemplul lor a fost urmat și de în
tovărășiri din Bărăbanț, care de 
asemenea au terminat însămînțatul 
culturilor din epoca I-a la timp, e- 
fectuînd lucrările în comun.

Rezultate frumoase au fost obți
nute și în Ighiu, Stremț și alte co
mune, unde însămînțarea culturilor 
din epoca l-a a fost terminată în 
întregime.

Ce se mai așteaptă 
la Cricău ?

Campania muncilor de primăvară 
a început și la Cricău la aceeași 
dală ca și în celelalte comune din 
raion. Și aici, ca de altfel în toate 
comunele de șes timpul a devenit 
prielnic de lucru cu multe zile în 
urmă. Dar cu toate că și aici sînt 
cele mai bune condiții de lucru, în- 
sămînțările se desfășoară cu totul 
nesatisfăcător. Din cauză că comi
tetul executiv al sfatului popular

I depășii
nH, Indrieș Dumitru, Cîmpean Du
mitru și Trifu Ion, lăcătuși de re
vizie, iar din echipele de reparații 
iov. Poira Petru, Puican Laurențiu, 
Baldea Laurean și alții.

Colectivul de muncă de la revizia 
de vagoane C.F.R. Coșlariu își va 
respecta cuvîntul dat, îndeplinindu- 
și și chiar depășindu-și angajamen
tul'.

ghe și Gherman Nicolae și-au depă
șit angajamentele în medie cu 69%.

Fruntași la economii de piele și 
meșină s-au situat meșteșugarii Co
vaci Caro!—514 dm. p. piele și 90 
dm. meșină, Muntean Traian cu 387 
dm.p. piele, FritzFrancisc— 78 dm. 
p. piele și 27. dm.p. meșină și alții 
care pe lîngă economiile realizate 
au executat și încălțăminte de bună 
calitate.

secție
Conducerea cooperativei, avînd 

îrj centrul atenției preocuparea pen
tru buna deservire a oamenilor 
muncii din orașul nostru, a deschis 
recent o secție de fierărie, care va 
contribui la deservirea populației în 
ceea ce privește repararea utilaje
lor agricole.

Coresp. BUCȘERU N.

comunal și organizațiile de bază 
n-au acordat toată atenția mobili
zării întovărășiților să urgenteze 
însămînțarea culturilor din epoca 
I-a, aici nu s-a însămînțat sfecla de 
zahăr decît pe o suprafață de 3 ha, 
față de 13 cît era stabilit să se în- 
sămînțeze. De asemenea, la Cricău 
este în mod nepermis neglijată în
sămînțarea florii soarelui, cultură 
care trebuia de mult însămînțâfă.

Cu tot timpul prielnic, la 
Cricău se tărăgănează de la o 
zi la alta pregătirea terenului și 
însămînțarea porumbului și a ce
lorlalte culturi din epoca Il-a. Fap
tul că în comuna Cricău lucrările 
agricole sînt mult rămase în urmă, 
nu e deloc întîmplător. Aici, pe lîn
gă lipsă de preocupare a comitetu
lui executiv sînt deficiențe și în activi
tatea tehnicianului agricol de la co
mună, tovarășa Rusan Dorina. 
Preocupată mai mult de problemele 
personale, tovarășa Rusan negli- 
i'ază în mod nepermis îndrumarea 
întovărășiților de a-și schimba să- 
mînța și de a urgenta lucrările de 
însămînțare. Lipsa de interes în în
deplinirea sarcinilor apare cu atît 
mai evidentă cu cît tehniciană a- 
gricolă este străină de o serie de 
sarcini ce-i revin în cunoașterea 
reală a situației de pe teren, si
tuație care nil de puține ori tova
rășa Rusan o cunoaște mai mult 
din ghicite'.

Aceleași condiții, dar...
Perimetrul întovărășirii din satul 

Geomal se află în vecinătatea pe
rimetrului întovărășirii din Stremț. 
Deci ambele întovărășiri au ace
leași condiții în ce privește calita
tea terenului. Se poate spune a- 
poi că și posibilități de lucrare sînt 
suficiente atît în întovărășirea din 
Geomal cît și în cea din Stremț.

Dar, cu toate că sînt aceleași con
diții, rezultatele în ce privesc lu
crările de însămînțări sînt diferite. 
In timp ce întovărășirea din Stremț 
— a cărei membri au folosit din 
plin atelajele și timpul bun de lu-

(Continuare în pag. 2-a)



Tot satul în gospodăria colectivă
Mare sărbătoare la Cistei

încă din zori, cînd la orizont pri
mele raze de soare au prins a li
cări pe luciul argintiu al Tîrnavei, 
tineri și tinere, îmbujorați și plini 
«ie viață, alături de colectiviști mai 
vîrstnici, s-au îndreptat în număr 
tot mai mare spre sediul gsopodă- 
riei, spre a sărbători împreună ma

IN CL1ȘEL' : Tov. Dobîrtă Mihai citește darea de seamă.

La sediul gospodăriei, pregătit 
ca de mare sărbătoare, o mulțime 
de oameni își îndreaptă privirile 
spre tovarășul Dobîrtă Mihai, pre
ședintele gospodăriei. E o liniște 
perfectă. Se prezintă darea de sea
mă despre munca de colectivizare.

— Participăm astăzi cu multă 
bucurie și îndreptățită satisfacție
— a spus președintele gospodăriei
— la marea sărbătoare a țărănimii 
muncitoare din satul Cistei. Îndru
mați și sprijiniți de organele de 
partid și de stat raionale și comu
nale, comuniștii și agitatorii din 
riadul colectiviștilor și țăranilor în
tovărășiți din sat, au desfășurat în 
rîndul țărănimii muncitoare o mun
că politică susținută și perseveren
tă, care a fost încununată de suc
ces, țăranii muncitori din satul 
nostru însușindu-și cu toată hotărî- 
rea Directivele celui de-al II-lea 
Congres al partidului.

— Acum — a spus in continuare 
vorbitorul — raportăm partidului și 
guvernului că satul Cistei a fost 
complect colectivizat.

In acele clipe emoționante 
pe fețele colectiviștilor se putea
citi bucuria momentului înăl
țător, hotărîreq lor de a lupta cu 
dîrzenie pentru continua dezvoltare 
și întărire a marii lor familii, gos
podăria colectivă.

In con'inuare, președintele gos
podăriei a făcut un scurt istoric al 
satului. El a vorbit despre jugul 
greu și umilința la care a fost su
pusă în trecut țărănimea muncitoa
re, despre exploatarea fără milă pe 
care trebuiau să o îndure de la 
chiaburi și moșierii hrăpăreți ai sa
tului.

Azi alta e viața oamenilor din 
Cistei. Prin grija partidului pe care 
o are față de țărani, s-a făcut e- 
lectrificarea satului, viața culturală 
este tot mai înfloritoare, iar traiul

Gospodăria ne asigură belșug și fericire
La sediul gospodăriei și prin sat, 

oaspeții veniți din alte sate au le
gat interesante discuții cu colecti
viștii, fiecare din aceștia voind să 
cunoască cit mai multe despre dez
voltarea gospodăriei, despre venitu
rile realizate de colectiviști etc.

M-am oprit în fața unui grup de 
țărani, ce după port păreau a fi din 
Henig. Și, într-adevăr nu m-am în
șelat. Erau țăranii întovărășiți Ni- 
coară Traian l. Simion și Muntean 
Ion, cărora colectivistul Avram Ni- 
colae le vorbea despre dezvoltarea 
gospodăriei.

— Ce e drept, la început, în 
1950, cînd a luat ființă gospodăria, 

rele eveniment al complectei colec
tivizări a satului.

Vestea despre acest eveniment a 
străbătut ca fulgerul pînă în cele 
mai îndepărtate sate ale raionului. 
Și ca urmare nm'ti țărani munci
tori au venit în Sspeție la Cistei, să 
parficjn» si. ei la marea sărbătoare 
a colectiviștilor.

partidului
îmbelșugat al colectiviștilor, e do
vedit de faptul că acum peste 7(PD 
din ei au case noi, pest" 95*1» au lumi
nă electrică, aparate de radio și alte 
bunuri care le asigură un trai tot 
mai fericit.

IN CLIȘEU: Oaspeți din alte sate vizitînd răsadnițele gospo
dăriei.

Așa a fost la Cistei: cînlec, joc 
și voie bună.

pot să spun că am fost foarte să
raci. Gospodăria nu avea atunci 
decît 4 vite mari, ctteva care, 
pluguri și grape vechi, toate însu
mând un fond de bază de 28.000 
lei. Acum cu totul alta este situa
ția. In primăvară, de exemplu, noi 
am avut 10 vaci cu lapte, 20 scroa
fe de prăsită, 110 purcei și grăsuni 
și peste 300 de oi. Avem grajduri 
de vite și maternitate de scroafe, 
pătule, magazii, autocamion, tractor 
cu remorcă etc., bunuri care consti
tuie fondul de bază al gospodă
riei și care azi se ridică la peste 
600:000 tei. Acum, cînd cele 115 
familii care au intrat în gospodă
rie au adus 130 de boi șl vaci, ca

re, pluguri etc., putem spune că 
valoarea fondului de bază a trecut 
de un milion.

— Aș dori să cunosp, dacă se 
poate, ce ai dobîndit dumneata în 
gospodărie ? — se adresă tovară
șului Avram unul din henegari.

— Acesta nu-i un lucru greu — 
răspunse colectivistul. Și dacă vrei, 
vino la mine acasă, să vezi cum 
arată casa mea cea nouă, în care 
am instalat lumină electrică și e- 
ventual să ascultăm la radio și o 
muzică bună. Bineînțeles, toate a- 
cestea, apoi mobila nouă, vaca cu 
lapte și multe alte lucruri, le-am fă
cut de cînd sînt colectivist.

Cînd tovarășul Avram a vorbit 
despre cele peste 5.000 kg. grîu, po
rumb și cartofi, apoi 4.000 kg. fu
raje, brinză, lină și peste 6.500 lei 
cit a primit anul trecut pentru cele 
660 zile-muncă făcute în gospodă
ria colectivă, aproape că nu le ve
nea să creadă 'celor din Henig. Șt 
convinși prin fapte că asemenea 
venituri au dobîndit și colectiviștii 
Naghi Ștefan, Cîrnaț Mihăilă șt 
mulți alții, oaspeții care au vizitat 
apoi grajdul de vite și răsadnițele 
•ie la grădină, au plecat cu convin-
gerea că drumul care duce sigur 
'a bunăstare și o viață îndestulată, 
nu este altul decît drumul gospodă
riei colective. La despărțire, țăranii 
■nt'vărășiți din Henig au ținut să 
amintească celor din Cistei că nu 
va trece mult și cu sprijinul parti
dului vor face și ei un pas mai de
parte, spre gospodăria colectivă.

Pentru întărirea 
$1 înflorirea 
gospodăriei

Duminica trecută, la Cistei filele 
istoriei au înregistrat începutul u- 
mii drum luminos, al unei vieți noi, 
îmbelșugate și fericite pentru toți 
cei din sat, care au pășit cu încre
dere pe calea arătată de partid.

Tovarășul Boureanu Ștefan, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
nartid, și tovarășul Mureșan Gri- 
gore, președinte al Sfatului raional, 
care au participat la acest măreț e- 
veniment din viața Cisteiului au 
felicitat cu căldură pe colectiviști 
pentru succesele frumoase dobîndite 

e drumul ag-'culfurii socialiste, a-, 
rătîndu-le totodată acestora calea 
de urmat, pentru ca gospodăria co- 
ț-ctivă din Cistd să se întărească 
și să înflorească tot mai mult.

★
Ansamblul artistic de cor și or

chestra sindicalului C.F.R. Teiașși 
alte formații de instrumentiști au pre
zentat un bogat program, întregind 
atmosfera de sărbătoare ca cintec 
și voie bună, pînă seara Urzim.

FI. BARABAȘ

N. S. HRUȘCIOV 
împlinește 65 de ani
____ (Urmare din pan. l-a) 
șz a Prezidiului Sovietului Suprem 
al U .R.S.S., s-a considerat ncesar ca 
N. S. Hrușciov să se concentreze asu
pra muncii in Comitetul Central al 
P.C.U.S., fiind eliberat de sarcina 
de pr'm-secretar al Comitetului re
gional de partid Moscova.

In se't°mbrie 1953, plenara C. C. 
al P.C.U.S. l-a ales p? N.S Hruș- 
ciov prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S.

In februarie 1956 a avut loc Con
gresul al XX-’ea al P.C.U.S.'in ca
drul căruia N. S. Hrușciov a pre
zentat raportul de activitale al, 
C. C. al P.C.U.S., iar în cadrul unei 
ședințe închise a Congresului a pre
zentat raportul „Cu privire la cul
tul personalității și urmările sale". 
Congresul partidului îl realege pe 
N. S. Hrușciov membru al C. C. al 
P.C.U.S. iar la plenara C. C., care 
a avut loc după congres, N. S. 
Hrușciov este ales membru al Pre
zidiului C. C. si prim-secretar al 
C. C. al P.C.U.S.

La 27 martie 1958, Sovietul Su
prem al U.R.S.S. l-a numit pe to
varășul N. S. Hrușciov președinte 
al Consiliului de Miniștri al 
'T.R.S.S.

La Congresul al XXI-lea extraor
dinar al P.C.U.S., care a avut loc 
în ianuarie-februarie 1959, tovară
șul N. S. Hrușciov a prezentat ra- 
■•orful „Cu privire la cifrele de con- 
rol ale dezvoltării economiei națio
nale a U.P.S.S, pe anii 1959-1965“.

N. S. Hrușciov este președintele 
Biroului C. C. al P.C.U.S. pentru 
P.S.F.S.R. In cadrv.l plenarelor

C. ăl P.C.U.S. care au avut loc 
în ultimii ani, N. S. Hrușciov a pre- 
v-ntat rapoarte asupra, problemelor 
de cea mai mare importanță ale 
construcției de par'id și de stat, 
ale dezvoltării continue a agricul
turii și industriei Uniunii Sovietice, 
rr°cum și asupra unor importante 
probleme internaționale. In ultimii 

N. S. Hrușciov împreună cu 
'ti conducători sovietici, a vizitai 

F‘mubl:ca Populară Chineză, Ind'a, 
Fir mania, Afganistan, Polon'a, Ce

Urgentarea lucrărilor agricole - o sarcină 
de mare răspundere

(Urmare din pag. l-a)
c-zz — a terminat în acest perime
tru pregătirea terenului și însămîn- 
țatul, in perimetrul vecin al întovă
rășirii din Geomal nici nu s-au în
ceput lucrările agricole.

Această înlîrziere se datorește in 
cea mai mare parte faptului că 
conducerea întovărășirii ca și orga- 
n'zația de bază nu mobilizează în- 
tovărășiții să iasă ia arat și semă
nat, nu combate cu hotărire obice
iul învechit și dăunător ce mari dăi
nuie in sat, de a semăna porumbul 
doar în luna mai.

Strîngerea și schimbarea 
seminței — o sarcină 

imediată
In acest an, ca urmare a muncii 

politice de lămurire, mase tot mai 
largi de țărani muncitori au pășit 
spre gospodării și întovărășiri a- 
gricole. Pășind pe acest drurn^ ță
ranii muncitori sînt hotărîți să 
smulgă pămintului recolte din ce in 
ce mai bogate. Pentru a realiza a- 
cest lucru este insă nevoie ca lu
crările agricole să fie executate la 
un înalt nivel agrotehnic, iar să- 
mința să fie din cea mai productivă.

Situația de pe teren dovedește 

CONCLUZII --------
Situația de pe teren scoate cu toată puterea în evidență că lucră

rile agricole nu se desfășoară în raport cu posibilitățile existente in 
raion. In timp ce în unele comune, ca Bărăbanț, Ighiu și altele, unde 
organele de partid și sfaturile populare s-au preocupat de intensifica
rea campaniei, însămînțăriie din epoca 1 au fost de mult terminate 
și s-au însămînțât deja suprafețe de sute de hectare cu porumb și 
alte culturi din epoca II, it! comunaCricău, Vințul de Jos etc. mai sînt 
încă de însămînțât suprafețe însemnate cu sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui. De asemenea, cu toate că timpul este deosebit de prielnic și 
în același timp optim în aceste com”ne ca și în altele, cum sînt 
Ciugud, Berghin, Hăpria etc., se amînă în mod nejustificat însămîn- 
țarea porumbului. In același timp există deficiențe serioase în ce pri
vește strîngerea semințelor în uni’zîțile agricole socialiste.

Organizațiile de partid de la sate, sfaturile populare și organele 
tehnice agricole trebuie să ia toate măsurile necesare spre a se asi- 
mira efectuarea lucrărilor de însămînțări într-un ritm mai intens, ast
fel ca în cinstea zilei de 1 Mai să putem raporta că însămînțăriie au 
f^st terminate.

hoslovacia. Bulgaria, Romînia, Re
publica Democrată Germană, Un
garia, R-publica Populară Federa- 
t vă Iugoslavia, Anglia, Finlandași 
alte țări. El a luat parte activă la 
o serie de tratative internaționale 
foarte importante, care au contri
buit la slăbirea încordării interna
ționale.

Discipol credincios al lui V. I. 
Lenin, eminent activist al partidu- 
'ui comunis' și statului sovietic, 
,V. S. Hrușciov a primit in repetate 
-îndur înalte distincții de stat pen- 
'ru mari merite în domeniul con
ducerii construcției economice, pre- 
cum și pen'ru îndeplinirea cu suc
ces a sarcmnor trasate de partid și 
guv rn în timpul Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei. N.S. Hruș-' 
■"iov a fost distins de trei ori cu 
Ordinul Lenin, cu Ordinul Suvorov 
clasa l-a și clasa Il-a, Ordinul Ku- 
tozov clasa l-a, Ordinul Marelui 
Războ: pen'ru Apărarea Patriei cla
re. l-a, Ordinul Steagul Roșu al 
Muncii și cu trei medalii. Prin de
cretul Prez'diu’ui Sovietului Su
prem a! U.R.S.S. din 16 aprilie 
1954, s-a decernat lui N. S. Hruș
ciov, pentru merite deosebite față 
de partidul comunist și poporul so
vietic, cu prilejul împlinirii a 60 de 
am. titlu' de Erou al Muncii So
cialiste. înmlnindu-i-se ordinul Lenin 
și Medalia de aur „Secera și Cioca
nul". Pentru merite remarcabile în 
elaborarea și înfăptuirea măsurilor 
!n vederea valorificării pămînturi- 
'or virgine și înțelenite,' prin decre- 
'"!■ Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.P.S.S., din 8 aprilie 1957, N.S. 
Hrușciov a fost distins cu ordinul 
Lenin și cu a doua medalie „Secera 
și Ciocanul".

C'i prilejul implinrii a 65 de 
ani, oamenii muncii din patria noa
stră îi urează tovarășului N.S. 
Hrușciov multă sănătate și ani în
delungați de muncă rodnică pentru 
noi și mărețe victorii ale poporului 
sovietic î.n construirea comunismu
lui, pentru continua in'ăr're a pu- 
tern'cului 'apăr socialist. pentru 
'riumfvf nâcii in lumea întreagă.

însă că mai există deficiențe serioa- 
■ ■ in această direcție. Din cauza 
slabului interes dovedit de unele 
: -nducer: de întovărășiri și sfaturi 
pe. ular’, ca cele din Ciugud, Vin- 
țir de los, Teiuș și altele, nici pină 
azi n-a fost strinsă sămlnța de po
rumb necesară pentru insămînțări. 
D n această cauză, pe lingă că în- 
sămințarea nu se poate face în co
mun se întîrzie și semănatul. Mai 
mu'f, din cauză că nu s-a strlns 
sămlnța nu se /roate face nici 
schimbul cu sămință mai producti
vă. Cu toate că la „Agrosem" Alba 
există cantități suficiente de “să- 
mînță de porumb dublu hibrid, și 
au primit și repartiție în acest 
sens, în'ooărășirile din Ciugud, 
Vințul de Jos și altele nici pînă azi 
nu au făcut schimbul cu ast
fel de sămință, deoarece nu s-a 
strlns sămlnța d“ Ia întovărășiți. 
Pentru fiecare întovărășit trebuie 
sa fie clar că o producție sporită de 
porumb poale fi obținută numai în- 
sămtnțînd sămință productivă, evi- 
tî.nd totodată situații ca în aceeași 
tarla să f e 5 sau mai multe soiuri 
de porumb. De asemenea trebuie să 
se asigure insămînțarea în comun 
a porumbului, spre a se putea apli
ca în complexitatea lor regulile a- 
grotehruce.



*

VIAȚA DE PARTID

Să fie respectate prevederile statutului

a- 
ele

„Organizațiile de bază sînt te
melia partidului... Organul superior 
al organizației de bază a partidului 
es*e adunarea generală, care se con
vocă cel puțin o dată pe lună", 
prevede statutul P.M.R. la cap. VII 
art. 55.

Sarcina de a se convoca aduna
rea generală a organizației de bază 
cei puțin o dată pe lună, este oare 
respectată de toate organizațiile de 
beză din raoruil nostru? In general, 
putem spune că se respectă aceas
tă "revedere statutară, că organi
zațiile de bază se convoacă în 
dur. '.ri generale ordinare, că
dezbat cele mai arzătoare probleme 
de :a locul de muncă, rezolvă sar- 
■citvlc politice ce le au.

Organizația de bază de la 1.1. S. 
„Ardeleana" din Alba-Iulia cuprin
de un însemnat număr de membri 
■și candidați de partid, care desfă
șoară o rodnică activitate în in- 
trep'indere. Respectă organizația de 
bază de la 1.1. S. ...Ardeleana" sar- 
cina statutară de a ține adunări ge
nerale ordinare cel puțin o dată pe 
lună ? Nu. Nu respectă. Și faptele 
conFrmă aceasta.

I- lunile ianuarie și februarie or
ganizația de bază nu și-a ținut a- 
dunările generale ordinare. Aceasta 
si r n vina biroului organizației de 
bază, care nu a pregătit și nu a 
con ’ocat adunarea generală, .deși îi 
-revine aceas'ă sarcină. In această 
privință trebuie spus că biroul or
ganizației de bază muncește slab. 
El na pregătește din timp adunări
le si nu se știe cinci și ce proble
me se vor analiza în adunarea ge
nerală. In ziua de 25 martie s-a ți
nui adunarea "entrată a orgarvza- 

bază. Cu două zile înainte 
de către birou! organizației 

■de b^ă (nu de către membrii și 
camUdatii de partid) că se va ana
liza pe baza unui raport „olanul de 
aprovizionare al întreprinderii". Pî
nă la urmă această problemă nu a 
fost analizată. Adunarea generală a 
discutat pe baza unui referat felul 
•cum se desfășoară învățământul de 
partid. Nu e lucru mare de a se 
trage concluzia cum a fost „pregă- 
tifă" adunarea, știut fiind cămem- 
brii de partid trebuie să fie anun- 

~ țați cu 5 zile înainte și aduse la cu
noștință problemele de Ia ordinea 
de z; a adunării, pentru a se putea 
pregăti.

Adunarea generală a organizației 
de bază din 25 martie a'.c. nu a re
zolvat prea multe privind învăță
mântul de partid, deoarece nu a luai 
nici o măsură în această privință.

De ce oare organizația de bază 
de la 1.1. S. „Ardeleana" nu-și ține 
adunările generale ordinare? Nu are 
ce probleme să analizeze? Merg 
treburile așa de bine îneît adunarea

ZNe scriu corespondenții

generală nu mai are ce discuta? Să 
dăm cîteva exemple. In această în
treprindere lucrează mulți tineri, 
față de care se cere o mai mare 
preocupare pentru îndrumarea și 
sprijinirea activității acestora. Mare 
parte din ei sînt utemiști. Activi
tatea organizației U.T.M., să ne ex
primăm cu cuvintele tovarășului 
Hategan Ștefan, secretarul organi
zației de partid, este slabă. Este 
cunoscut acest lucru de către biroul 
organ 'zației de bază, dar nimeni nu 
s-a gîndit măcar că nu era rău ca 
în cadru! unei adunări generale ale 
organizației de bază să se analizeze 
cum muncește organizația U.T.M.

In întreprindere ar meu fi fost și 
alte probleme de discutat ca, de pil
dă, munca comitetului sindical pri
vind întrecerea socialistă, activitatea 
comisiei de femei, munca colectivu
lui de redacție al gazetei de perete 
și altele, legate de viața politică și 
economică a întreprinderii.

Sînt apoi unele asppcte ale vieții 
de partid care cer aici rezolvare, 
cum ar fi activitatea activului fără 
d-' partid etc. Prin urmare, din nu
mărul mare de probleme ce există 
se puteau alege cele care cereau o 
grabnică rezolvare. Acest lucru nu 
s-a fâcuf. Ca urmare, membrii și 
candidate de partid au fost lipsiți 
de dreptul lor statutar de a partici
pa la adunări, de a-șl spune pă
rerea despre activitatea organului 
de conducere al organizației de 
bază, de a desfășura critica și au
tocritica.

Ce-i drept, organizația de bază a 
ținui adunări, dar extraordinare, 
in care s-au prelucrat anumite ho
tărî-’ ale organelor superioare de 
partid, sau au fost primiți candidați 
sau m-mbri de partid. Dar, aceasta 
nu este un motiv ca adunările genera
le ordinare să fie neglijate. Dimpotri
vă, se cere mai multă preocupare din 
partea biroului organizației de ba
ză. ca o dală pe lună, așa cum sta
bilește statutul P.M.R., organizația 
de bază să se întrunească în adu
nare generală.

Biroul organizației de bază de 
la I. I.S. „Ardeleana" nu trebuie să 
neglijeze această sarcină ci să pri
vească cu mai multă răspundere ți
nerea adunărilor ordinare și pregă
tirea lor cit mai temeinică.

De lipsurile arătate mai sus nu 
sint străini nici unii tovarăși
comitetului orășenesc de partid 
care, deși au fost la această între
prindere, nu s-au sezisat de aceas
tă situație spre a lua măsurile co
respunzătoare pentru îndreptarea ei.

Se cere mai multă preocupare, 
mai multă atenție pentru respecta
rea întocmai a prevederilor statutu
lui.

o consfătuire rodnica
La Comitetul raional al femeilor, 
avut loc zilele trecute o consfă

tuire cu femeile fruntașe în cultiva
rea legumelor și creșterea păsări
lor. Au luat parte peste 80 femei.

In cadrul consfătuirii a fost pre
zentat un referat cu privire la apli
carea acelor metode care să asi
gure obținerea unor bogate recolte 
de legume și cele mai bune rezul
tate în creșterea păsărilor.

Femeile care au luat cuvîn- 
lul, printre care Iov. Muntean 
Julia din Alba-Iulia, Crișan Cristi
na din Bărăbanț, Oltean Măriți din 
gospodăria colectivă din Micești și 
altele, au vorbit cu mult interes 
despre experiența muncii lor. și des
pre rezultatele ce le-au obținut, an- 
gajîrtdu-se de a munci în așa fel 
ca, respectînd întocmai sfaturile in
ginerilor și tehnicienilor agricoli, 
să obțină în acest an o recoltă și 
mai bogată de legume și zarzava
turi și să crească un număr mai 
mare de păsări.

Tot în cadrul consfătuirii s-a dis
cutat și o altă problemă tot așa de 
importantă, și anume aceea a creș-

a
terii viermilor de mătase. Legat de 
această problemă, președinta Comi
tetului de femei din comuna Oarda 
de Jos s-a angajat, ca împreunăcu 
tov. Sibișan Maria, Lupșa Ana și 
altele, să organizeze o 
pentru creșterea viermilor de 
tase. Angajamente țrumoase 
mai luat și tov. Josan Maria 
Vințul de Jos și alte femei.

Femeile, prezente la această 
sfătuire, au primit cu bucurie 
marea Comitetului regional și 
marea Comitetului raional al femei
lor din Orăștie, pentru o mai in
tensă activitate a comitetelor și co
misiilor de femei în vederea mobi
lizării femeilor de a cultiva cit mai 
multe legume și zarzavaturi și de 
a crește un mare număr de păsări.

întrecerile care s-au organizat 
între comune, sate și cele individuale 
dovedesc interesul cu care femeile 
au primit aceste chemări, hotărîrea 
lor de a munci în așa fel ca, ală
turi de toți oamenii muncii, să în- 
tîmpine ziua de 1 Mai cu succese 
deosebite. ANA PĂȘTEANU

asociație 
mă- 
și-a 
din

con- 
che- 
che-

Muncesc de zor
încurajați de succesele obținute 

anul trecut, membrii gospodăriei co
lective „Nicolae Bălcescu" dinȘard 
muncesc cu străduință pentru a 
obține in acest an recolte și mai 
bogate.

Colectiviștii, avînd tot terenul o- 
gorît din toamnă, au făcut însă- 
mînțările de primăvară din epoca 
l-a în mustul zăpezii. De asemenea, 
ei au pregătit răsadnițele pentru 
legume, au transportat tot bălega- 

la cîmp, iar în prezent ei fac 
lucrările în grădina de legume'.

Pînă în ziua de 10 aprilie, colec
tiviștii au însămînțat castraveții și 
varza de toamnă, au prășit 0,22 ha. 
arpagic și au plantat în cîmp varza 
de vară și guliile. Acum, ei mun
cesc cu zor pentru îns anunțarea po- 
r.imbului, plantarea roșiilor, ardei- 
lor și vinete’lor pe suprafața de' te
ren planificată.

Printre cei care s-au evidențiat 
‘n muncă sînt colectiviștii Canfor 
' ictor, Gherman Nicolae, Muntean 
Victoria si Metes Cornel.

FLOREA DOMINIC

ai

2*apte ale deputățiilor
La ultimele alegeri de deputați 

pentru sfaturile populare, în cir- 
■cumscripția comunală nr. 16 Picli- 

a, i omuna Oarda de Jos, a fost 
t re ca deputat tov. Zdrinc Nicolae 

(De. '■ in ț). Alegătorii din această 
nscripție nu s-au înșelat a- 

: cină i-au acordat încrederea.
U in mijlocul alegătorilor, el 

discută cu aceștia problemele ce-i 
frămintă, se consultă cu ei, ti sfă
tuiește și-i îndrumă în anumite ac- 
tîun:.

In circumscripția electorală se 
punea problema apei potabile. Ce a 
iâcm deputatul? In toamnă, la o 
in :. ■: re cu alegătorii, a pus acea- 
^ă -rob le mă in discuția cetățenilor. 
Unu a spus una, altul alta și ca 
încheiere oamenii au hotărtt: să
parea unei fintîni in locul numit 
„Coasta salului".

Dună consfătuire, mobilizați de 
deputatul Zdrinc N. și în frunte cu 
el, cetățenii din circumscripția 16 
au muncit cu elan și au reușit ca 
în scurt timp să termine fintina. 
Dunu terminarea acesiei lucrări- se 
punea o altă problemă: coriduce- 

apei pe o distantă de 350 m și 
construirea unui bazin de captare a 
apei. Pentru aceasta, prin contribu
ția voluntară a cetățenilor, la în
demnul deputatului, s-a procurat 
țeava necesară. Oalele de ciment 
peruru bazinul de captarea apei au

fost date de ' sfatul popular comu
nal. Astăzi, cetățenii din satul Pl- 
clișa, unde activează deputatul 
Zdrinc N. au apă potabilă.

In urma unor ploi, drumul ce trecea 
prin circumscripția Nr. 16 a fost 
stricat și împiedica circulația cu ca
rele. Cetățenii din circumscripție, in 
frunte cu deputatul lor, au reparat 
porțiunea de drum stricată.

In partea de hotar „Coasta satu
lui" , pentru consolidarea și folo
sirea acestui teren, sfatul popular 
comunal a hotcirit să se planteze 
nuci. Săparea gropilor și plantarea 
pomilor urma să se facă prin man
că voluntară de către cetățenii sa
tului. Nici de data aceasta deputa
tul Zdrinc nu s-a lăsat mai pe jos. 
El a mobilizat alegătorii ain cir
cumscripție, le-a arătat ce impor- 
tanță reprezintă această acțiune și 
nu a rămas nici un cetățean din 
circumscripția Nr. 16 să nu parti
cipe la, executarea gropilor și la 
plaJUarca celor 460 nuci.

In frunte cu deputatul lor, cetă
țenii au mai participai la plantarea 
a peste 80 cireși pe drumul ce duce 
de la- Partoș la Piclișa.

Deputatul Zdrinc N: a desfășurat 
și o largă activitate politică pen
tru transformarea socialistă a sa
tului. La faptul că satul Pîclișa 
este în întregime cooperativizat, o 
însemnată contribuție și-a adus-o și

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

Pe marginea inițiativei „Comuna noastră — o comună model**

Să contribuim cu toții 
la înfrumusețarea comunei

(De la punctul de corespondenți 
Zlatna). Chemarea Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular al co
munei Vințul de Jos, sub lozinca 
„Comuna noastră — o comună mo
del" adresată tuturor comitetelor e- 
xecutioe ale sfaturilor populare co
munale și publicată în ziarul 
„Steaua roșie" nr. 477 din 28 no
iembrie 19o8, a fost primită cu viu 
interes și de locuitorii Zlatnei.

Sub îndrumarea comitetului co
munal de partid, comitetul executiv 
al Sfatului popular al comunei 
Zlatna, mobilizind toate forțele pen
tru înfrumusețarea comunei, a reu
șii să-și ducă la îndeplinire multe 
din obiectivele propuse în planul 
său de acțiune. Spre exemplu, per
sonalul de la staționarul rhedico- 
sanitar a amenajat porțiunea de 
stradă din fața clădirii, împrăștiind 
35 m.c. balast și efectuînd în. a- 
cest scop peste 90 ore muncă vo
luntară.

De asemenea, pentru repararea 
străzii ce duce de la întreprinderea 
Zlatna la locuințele muncitorești, 25 
de locuitori au prestat peste 100 ore 
muncă voluntară, transportând 30 
m.c. zgură și 15 m.c. balast, iar 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la întreprinderea Zlatna au 
transnortat și împrăștiat 60 m.c. 
zgură și 60 m.c. balast pe strada ce 
duce de la întreprindere la abator. 
Cei 150 de muncitori care au parti
cipat la această acțiune au efectuat

1.500 ore muncă voluntară.
Și elevii școldor, medie mixtă și 

profesională, mobilizați de organi
zațiile U.T.M., au prestat sute de 
ore muncă voluntară pentru înfru
musețarea comunei. Ei au muncit 
și muncesc de zor pentru amenaja
rea unui parc, săpînd gropi și plan- 
tînd arbori și arbuști ornamentali, 
au pregătit balastul din care se vor 
face plăcile de beton pentru pava- 
rea aleei principale, au semănat 
flori și au văruit copacii din cen
trul comunei și din parcul „I Mai".

Un exemplu .demn de urmat în 
munca de înfrumusețare a comunei 
pentru toți locuitorii din Zlatna îl 
constituie cetățeanul Moise Pavel, 
din cartierul troian, în virstă de 
70 ani, care a pietruit o porțiune 
de stradă in lungime de 300 m și 
se ocupă de întreținerea ei.

Un caz negativ de nesprijinire a 
'acțiunii pentru înfrumusețarea co
munei îl constituie însă colectivul 
de muncă de la șantierul nr. 3 con
strucții, în frunte cu conducerea, 
care s-au mulțumit să transporte 
doar 30 m.c. de balast.

Realizările obținute în gospodări
rea comunei Zlatna dovedesc că a- 
colo unde există preocupare sint si 
rezultate. SEPTIMIA MAIOR

Acțiuni ale tineretului
La chemarea organizației de ba- 

ră U.T.M. din satul Șard, tineretul 
în frunte cit utemiștii au îndreptat 
cursul văii Șard, pentru a feri de 
inundații grădinile de zarzavaturi.

De asemenea, ei au strîns 279 kg. 
conuri de pin (semințe de brad) și 
23 kg. semințe de salcîm. In aceste 
< cțiuni s-au evidențiat tinerii Novă- 
cean Florian, Băieș Nicolae, Bărbii 
Octavian, Colcer Florian și alții.

BULGARIA I.

Doi frafi, doi atlefi, doi 
elevi fruntași la învățătură
Pe frații Febronia și Ion Cristea, 

prima, elevă în clasa a Xl-a și ce- 
lălalat elev în clasa a X-a a Șco
li' medii din Teiuș, îi urmează și 
alți elevi și tineri din Teiuș, îi a- 
preciază profesorii lor și se min
eresc cu ei părinții lor, tatăl lor 
fruntaș la Depoul C.F.R. Teiuș.

U.T.M.-iștii Febrona și Ion Cris
tea se bucură de aceste bune apre- 
c eri, pentru că de ani de zile se 
mențin ca elevi fruntași la îhvăță- 
t Tă, iar ca U.T.M.-ișii, gaia ori- 
cînd să-și ajute colegii.

Frații Cristea îndrăgesc mult și 
sportul. Febronia a fost de două 
cri finalistă în campionatele repu
blicane școlare de atletism la sări
tura în înălțime cu performanța de 
1J35 m, iar Ion a fost finalist la 
campionatul reoublican de juniori 
pe anul 1958, la aceeași probă, cu 
performanta de 1,60 m.

POP CORNELIA

deputatid din circumscripția electo
rală Nr. 16.

Participarea cu regularitate la 
sesiunile sfatului popular, frămîn- 
tarea sa pentru rezolvarea proble
melor ce se discută sini un indiciu 
in plus despre felul cum acest to
varăș înțelege să-și facă datoria 
față de alegătorii care i-au încre
dințat această sarcină frumoasă și 
de răspundere.

In sfatul popular al comunei Oarda 
mai sînt și alți deputați care au fru
moase rezultate in activitatea lor. 
Printre aceștia sint too. Bera Ele
na, Muntean Ion, Jibote'an Gheor- 
ghe și alții. Ei aduc o însemnată 
contribuție la îndeplinirea sarcinilor 
administrativ-gospodărești ce stau 
în fața sfatului popular comunal. 
Prin munca și exemplul lor perso
nal și-au adus contribuția la mun
ca pentru transformarea socialistă 
a agriculturii.

Dar pe lingă acești deputați har
nici mai sint unii deputați care au 
o slabă activitatea și nu se dove
desc a fi la înălțimea mi
siunii încredințate de alegători, așa 
cum sînt too. Sas Nicolae a Ioanei, 
Romoșan Gheorghe și Popa Paras- 
chiva. Slaba lor participare la acti
vitatea sfatului popular dovedește 
că ei nu sînt pătrunși de răspun
derea ce o au și prin urmare nu do
vedesc prin fapte încrederea cele-a 
fost acordată.

Sesiunea sfatului popular comu
nal poate și va trebui să-i ajute pe 
acești deputați, făctndu-i să înțe
leagă înalta lor menire de deputați.

Oile gospodăriei colective din Oiejdea la pășune.

întrecere între tinerii artiști amatori
Duminica trecută, în sala Casei 

raionale de cultură din Alba-Iulia 
s-a desfășurat faza raională a celui 
de-al II-lea concurs cultural-artistic 
al pionierilor și școlarilor. Au par
ticipat 11 formații de cor, 10 echi
pe de dansuri, 3 brigăzi artistice 
de agitație, o formație de teatru, 
două echipe de țiterași și una de 
fluierași, numeroși soliști vocali și 
recitatori.

Sala devenise neîncăpătoare. Se 
face liniște. In fața ur.uii numeros 
public, tinerii artiști armatori — 
pionieri și școlari — se întrec pe 
scenă pînă după-amiază tîrziu, cu 
ceTe mai frumoase dansuri și cînte- 
ce, cu programe de brigăzi și ver
suri alese. Frumusețea portului ro- 
mînesc, pitorescul costumelor în 
care s-au îmbrăcat dansatorii și 
coriștii din formațiunile școlilor din

comune, au îneîntat privirile publi
cului spectator.

Pionierii și școlarii de la școlile 
de 7 ani nr. 1, 2, 3 și 4 din Alba- 
Iulia, din Vințul de Jos și Hăpria, 
din Mihalț și Galda de Jos, 
Stremț și Inuri, din Bărăbanț și 
Sîntimbru, din Oarda de Jos 
Berghin și din alte localități și-au 
arătat măiestria lor artistică.

De un succes deosebit s-a bucu
rat corul școlilor de 7 ani din Gal
da de Jos și Mihalț, echipele de 
dansuri din Stremț, care a jucat 
„Haidăul“ și călușarii din Mihalț, 
soliștii Bocșa Ion, din Oarda de 
Jos și Popa Maria, din Teiuș, care 
au cîntat cîntecul „Du-te dor cu 
dorurile", recitatorii Pienar Tit Li- 
viu, din Vințul de Jos șT Costea Mi- 
haela din Teiuș, care prin pasiunea, 
cui, care au executat repertoriile au 
atras atenția publicului spectator.

din

și



Pentru 0 recoltă cit mai mare de porumb
Vremea însămlnțării porumbului 

— una din cele mai valoroase cul
turi agricole — a sosit. In multe 
comune din raion, ca Mihalț, Pețel- 
ca, Galda de Jos, Ighiu și altele, 
colectiviștii și întovărășiții au și 
însămînțat suprafețe însemnate din 
această cultură.

• Porumbul avtnd o largă întrebu
ințare în hrana omului și animale
lor, în aprovizionarea industriei a- 
limentare și chimice cu materie 
primă, Directivele celui de al II-lea 
Congres al partidului a pus în fața 
celor ce muncesc în agricultură 
sarcina continuei sporiri a recoltei 
de porumb. Mai mult porumb în
seamnă mai mult cîștig pentru pro
ducători, mai multă carne, mai mult 
lapte, ouă și alte produse pentru 
oamenii muncii.

De aceea, organizațiile de partid, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare, organele agricole și con
ducerile unităților agricole socialis
te, trebuie să acorde toată impor
tanța extinderii suprafețelor culti
vate cu porumb și creșterii produc
ției la hectar. Și experiența a do
vedit că acolo unde există preocu
pare, se pot obține recolte sporite 
de porumb.

Anul trecut, de pildă, cu tot tim
pul secetos care a fost, colectiviștii 
din Țel na, Oiejdea și Cănud, înto
vărășiții din Mihalț, Galda de Jos, 
și alte comune care au însămînțat 
porumbul din vreme în teren arat 
și îngrășat din toamnă, au obținut 
o recoltă de 2.800-3.800 kg. porumb 
la ha. Recolte sporite de porumb au 
obținut de asemenea și producă
torii agricoli din comunele Bără- 
banț, Cricău și alții.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 
spus că anul trecut in raionul nos
tru suprafața cultivată și producția 
medie la porumb au fost sub posibi
lități. De exemplu, în comuna Ber- 
ghin, unde o mare parte din pro
ducătorii agricoli cu gospodării in- I 
dividuale nu au ■ semănat porumbul 
în teren arat din toamnă, ci în te
ren arat doar în primăvară, la sfîr- 
șitul lunii mai, din cauza secetei ce 
a urmat, porumbul a răsărit rar, iar 
perioada de legare a rodului pre- 
lungindu-se în luna iulie cînd ploi
le au lipsit, porumbul a rodit slab. 
Din această cauză aici recolta me
die de porumb obținută in sectorul 
individual a fost de numai 1.044 kg. 
De aceea însămînțarea porumbului 
pînă la sfirșitul celei de a doua de
cade a lunii aprilie se impune ca 
o prima necesitate. însămînțarea 
din ' vreme, în teren In care s-a a- 
cumulat umezeală din belșug în tim
pul iernii și în urma ploilor din 
primăvară, are un rol hotărîtor în 
sporirea producției la hectar, la care 
dacă se aplică și alte lucrări agro
tehnice de fertilizare a solului și \ 
întreținere, poate aduce un spor de 
recoltă la porumb de 500-1.000 kg. 
la hectar și chiar mai mult.

Bătălia pentru obținerea unei re
colte cit mai mari de porumb în a- 
cest an se desfășoară acum cu for
țe sporite în multe comune și sate , 
din raionul nostru.

Cum primăvara acestui an este 
zgtrcită în ploi, este în interesul ■
fiecărui cultivator să-și concentreze i
forțele pentru a executa toate lucră
rile care ajută la păstrarea apei în i 
pămînt. Terenurile arate din toam- >
nă sau primăvara timpuriu trebuie 
menținute afinate la suprafață prin I i 
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grăpare, spre a împiedica evapo
rarea apei din sol. De asemenea 
este nevoie ca terenurile nearate 
încă, să fie imediat arate și grăpate 
în aceeași zi.

Asigurarea unei recolte bogate 
de porumb, este strîns legată de 
folosirea unei semințe de bună ca
litate și de soiuri productive.

Experiența a dovedit cu prisosin
ță că recoltele cele mai mari se ob
țin prin folosirea seminței hibride 
de porumb. Cu 
de anul trecut, 
vă din Obreja 
hibrid U 22 pe 
nată și a 
die la această cultură o producție 
de peste 7.000 kg. porumb la hec
tar. Producții asemănătoare au obți
nut și gospodăria colectivă din O- 
iejdea, întovărășirea „Progresul" 
din comuna Galda de Jos și alte 
unități agricole socialiste, care au 
cultivat porumb hibrid. Dovedindu- 
se astfel practic marea productivi
tate a porumbului hibrid, ne putem 
da ușor seama că fiecare hectar 
cultivat cu porumb dublu hibrid ne 
poate aduce un spor de 1.000-1.500 
kg la hectar, ceea ce la 1.000 de 
hectare cultivate cu hibrid ar re
veni un spor de cel puțin 100 va
goane de porumb, cu care 's-ar pu
tea îngrășa 2.500 porci la o greu
tate de peste 120 kg. fiecare, asi- 
gurlnd în același timp mari venituri 
producătorilor.

Dovedită în practică marea pro
ductivitate a porumFuIui hibrid, care 
în raionul nostru se dezvoltă în con
dițiuni optime, comitetele executive 
ale sfaturilor populare de la comu
ne, si îndeosebi organele tehnice a- 
gricole, au datoria să îndrume și să 
sprijine unitățile agricole sociaFiste 
să-și asigure sămînța 
hibrid prevăzută și să

tot timpul secetos 
gospodăria colecti- 
a cultivat porumb 
o suprafață insem- 
obtinut In me-

de porumb i 
execute însă- <
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mînțările de porumb intr-un timp 
cit mai scurt.

Toată atenția trebuie să se a- 
corde însămlnțării de porumb hi
brid in gospodăriile agricole de 
stat.

Un alt mijloc care asigură 
creșterea recoltei de porumb in 
raionul nostru îl constituie spori
rea suprafeței cu porumb. Și in ra
ion sînt asemenea posibilități. In 
comunele Sîntimbru, Ciugud, Oarda 
de Jos, Vințul de Jos, de exemplu, 
sînt zeci de hectare, care din cauza 
inundațiilor de anul trecut, nu 
fost cultivate, 
terenuri 
rind în plus economiei o recoltă de 
zeci de 
rumb.

Uri sprijin prețios în sporirea pro
ducției de porumb trebuie să-l dea 
mecanizatorii de la S.M.T., care 
în munca lor pe ogoare la gospo
dării și întovărășiri trebuie să facă 
toate lucrările la timp și de bună 
calitate.

Pentru asigurarea recoltei cit mai 
mari de porumb, organele de par
tid și de stat de la comune trebuie 
să acorde toată atenția unităților 
agricole socialiste, pentru ca a- 
cestea să fie tot timpul in frunte la 
arat și semănat. Totodată ele tre
buie să îndrume și să sprijine pe 
producătorii agricoli din sectorul in
dividual ca ei să facă muncile a- 
gricole la timp și să însămințeze 
porumbul in condițiuni optime.

Folosind în fiecare zi bună de lu
cru toate forțele de muncă la lu
crările în cimp și executînd semă
natul porumbului in condițiuni a- 
grotehnice superioare, vom asigura 
o producție tot mai mare de po
rumb, contribuind astfel la ridicarea 
nive’ului de trai al celor ce mun- 
desc.

au
Acum toate aceste 

trebuie. însămînțate, asigu-

mii de kilograme de po-

Actualități culturale de peste hotare
,Nu-i chiar atît da 

americanul"
blind

din Sid- 
pre mera 
blind a- 
au straii- 
acestcia

In sala Teatrului Nou 
ney -Australia- a avut loc 
piesei „Nu-i chiar atit de 
mericanul" de scriitoarea 
ană Mona Brand. Numele 
este cunoscut și în alte țări. Pie
sele ei au fost traduse și puse în 
scenă in Uniunea Sovietică, China, 
R. D. Germană, Cehoslovacia, Un
garia și India.

Dună cum relatează ziarul t ri
bune", noua operă a Monei Brand 
este o satiră politică îndreptată îm
potriva „americanilor blînzt" care 
iși desfășoară activitatea în multe 
țări din sud-vestul Asiei. Acțiunea 
piesei se petrece inir-o țară imagi
nară Taicong unde un oarecare 
businessman american Rexoll înfăp
tuiește programul „ajutorului" a- 
merican. El impune Taiconpului să 
cumpere tot felul de aparate elec
trice, deși energia electrică in acea
stă țară ajunge doar pentru ilumi
narea marilor magazine și a vile
lor bogătașilor din capitala țării.

Rexoll, ca și foarte mulți ame
ricani de felul lui, a declarat Mona 
Brand unui corespondent al ziarului 
„Tribune". se amestecă in treburile 
interne ale Taicongului, dar ca șiȘ2

Cili En-lai l-a primit pe Pancen-Ertni
PEKIN (Agerpres). — China 

Nouă anunță: In seara zilei de 14 
aprilie, Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, l-a 
primit pe Pancen Ertni, deputat al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, președinte ad- 
interim al comitetului de pregătire 
pentru constituirea Regiunii Auto-

--------**'Luptei® «lin Oman continua
DAMASC (Agerpres). — Repre

zentanța imamului Omanului la Da
masc a publicat o declarație în care 
se arată că luptele între trupele en
gleze și patrioții din Oman conti-

nome Tibetane, și persoanele care 
îl însoțesc.

La primire au fost de față Pin 
De-huai, Cen I și Ulanfu, locțiitori 
ai premierului Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze: Li Tze-sen. Huan lan- 
pei și Pin Cijen, vicepreședinți ai Co
mitetului permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din întreaga 
Chină, și alte persoane oficiale.

majoritatea americanilor de 'capa 
lui, se ciocnește de forțele patriotice 
care apără independența națională 
a țării lor.

„Idea piesei, subliniază Brand, 
mi-a venit pe cînd mă aflam la 
Hanoi unde adeseori am avut pri
lejul să aud relatări ale ziariștilor 
și călătorilor veniți din Vietnamul 
de sud, Laos, Cambodgia și Tailan- 
da".

După cum relatează același ziar, 
Mona Brand ține conferințe despre 
călătoria ei in R. D. Vietnam unde 
a stat doi ani, și adună materiale 
pentru viitoarea ei piesă.

Militariștii il premiază 
pe Jaspers

In Germania occidentală „Pre
miul păcii" pe anul 1958 a fost 
decernat filozofului Karl Jaspers, 
luminarea premiului a avut loc ia 
biserica Sf. Paul din Frankfurt. 
Primindu-l, Jaspers a declarat: 
„Nimeni nu știe ce este lumea in 
întregul ei și încotro merge ea Nu
mai puritatea necunoașterii face po
sibil tot ceea ce noi numim adevăr, 
rațiune sau slujirea Domnului".

„Desigur, Jaspers nu este chiar 
atît de străin de orice cunoaștere, 
cum încearcă el să-și convingă con
temporanii" scrie săptămânalul 
,.Sonntag". La urma urmei, el știe 
destul de bine cu ce scop identifică 
adevărul cu slujirea domnului, necu
noașterea cu rațiunea. Faptul că 
lui Jaspers i s-a acordat așanu- 
mitul „premiu al păcii" este o jig
nire adusă adevăraților partizani 
ai păcii, — lucru confirmat de în
șiși spusele lui Jaspers".

Karl Jaspers este autorul 
„Bomba atomică și viitorul
nirii" căreia presa din Germania 
Occidentală i-a făcut o reclamă a- 
tit de mare. In această carte auto
rul declară că lupta maselor popu
lare pentru pace este inutilă.

Jaspers merge și mai departe. El 
declară că „nu este exclus ca bom
ba atomică să fie pe placul lui 
dumnezeu pentru ca să distrugă o- 
menirea în starea ei actuală. Ade
văratul substrat al acestor raționa
mente, subliniază „Sonntag" se re
duce la următoarele: pentru Jas
pers este mai bună bomba atomică 
care distruge totul și pe toți, decît 
victoria comunismului.

După cum.se vede militariștii 
de la Bonn au premiat după merite 
pe filozoful războiului atomic.

cărții
ome-

SPORT-
Fotbal

Minerul Vulcan — Unirea Alba 1-1 (1-0)
Duminică, 12 aprilie a.c., echipa 

Unirea Alba-Iulia a jucat în. depla
sare cu echipa Minerul din Vulcan, 
cu care a făcut un meci egal, sco

rul fina! fiind le 1-1. Acest rezultat' 
confirmă forma bună în care se 
află echipa Unirea in returul a- 
ceștui campionat.

Aurul Zlatna —- Șurianul Sebeș 2-0 (1-0)
(De la punctul de corespondenți 

Zlatna).
Joc de factură tehnică mediocră, 

datorită lipsei de condiție fizică și 
mobilității manifestată din plin de 
echipa oaspe. Cu toate Că, localnicii 
a:i fost net superori, s-au angrenat 
în jocul greoi al oaspeților, impri- 
inînd jocului această notă de me
diocritate.

Scorul a fost deschis de Dudaș 
în minutul 40, în urma intșrcep-’ 
tarii mingii respinsă de portar după 
o dominare netă de 35 minute.

După pauză, în minutul 35, Zlat-

CLASAMENTUL 
campionatului regional

Min, Aninoasa 17 13 1 3 40:16 27
Corvinul Deva 1711 3 3 33:14 25
Corvin. II Huned. 1712 1 440:2025 
Dacia Orăștie 17 11 2 433:1624
Unirea Alba 17 9 2 6 28:20 20
Minerul Vulcan 17 7 4 6'25:26 18 
Parîngul Lonea 17 8 1 9 24:2017
Metalul Cugir 17 8 0 9 31:36 16 

Corvin. III Huned. 17 6 3 826:2515 
Șurianul Sebeș 17~5~4~824727T4 
Dinamo Orăștie 17 5 3 9 24:36 13 
Aurul Zlatna 17 4 310 20:32 11 
Victoria Călan 17 43 1017:31 11 
Victoria Hațeg 17 0 2 15 8:54 2

nuă. In cursul unei lupte recente 
patrioții din Oman au nimicit 40 
de soldați englezi, au capturat o 
mare cantitate de armament, mașini 
și material de război.

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

Descoperirea unui complot împotriva guvernului Fidel Castro
HAVANA (.Agerpres). — Autori

tățile cabane au anunțat descoperi
rea unui complot îndreptat împotri
va guvernului Fidel Castro. Au fost 
arestate nouă persoane la domici
liul cărora au fost găsite documen

te compromițătoare. Printre cei a- 
restați se află Francisco Cuestra 
Garcia, fost membru al consiliului 
municipal din Havana sub regimul 
Batista^

Redacția și administrația : Alba-Iulia, Piața „1 Mai“ nr. 14. Tel. 739 — Tiparul: Intr. ,.Horia“ — nnit.

z':y pasează iui Rîșniță, care trage 
plasat de la 16 ni, înscriind irrmara- 
bil 2-0. In urma ridicării scorului, 
gazdele încearcă mereu poarta, însă 
portarul Șurianului, bine inspirat,, 
prinde. Ocaziile de gol au fost mul
te, însă înaintarea gazdelor nu le-a 
știut fructifica.

De la învingători s-au remarcat 
Podoleanu, Dombi, Barbu, Rîșniță 
și Furdtii, iar de la învinși Lucacr 
și portarul Pățan Alexandru.

In d'schidere, Aurul (juniori)— 
Șurianul (juniori) 6-1 (6-0).

V. RĂCHITĂ

Rezultatele etapei 
din 12 IV 1959

\ ictoria Călan — Minerul Ani
noasa 0-2; Dacia Orăștie — Corvi
nul Deva 2-0; Victoria Hațeg — 
Corvinul II Hunedoara 0-1; Corvi
nul III Hunedoara — Dinamo O- 
răștie 6-1; Metalul Cugir —■, Parîn
gul Lonea 2-1; Minerul Vulcan — <
Unirea Alba-Iulia 1-1; Aurul. Zlat
na — Șurianul Sebeș 2-0.

Etapa viitoare
Corvinul II Hunedoara — Aurul 

Zlatna, Victoria Călan—Șurianul
Sebeș, Unirea Alba—Victoria Ha
țeg, Minerul Aninoasa—Corvinuj
III Hunedoara, Dinamo ( 
Dacia Orăștie, Metalul 
vinul Deva, Parîngul 
nertti Vulcan.

Clasamentul campionatului raional
1. C.F.R. Teiuș ■ 8
2. Ceramica Sîntimbru 8
3. Mureșul Vinț 8
4. Recolta Limba 8
5. C.F.R. Alba 8
6. .Mureșul Oarda 8
7. Voința Alba 8
8. 23 August Bărăbanț 8

Etapa din 19
Mureșul Vințul de Jos — C.F.R. 

Alba: Recolta Limba — Mureșul 
Oarda; Ceramica Sîntimbru — 23

V o
In z’lele de 11 și 12 aprilie 1959, 

în sălile de sport „1 Mai" și a șco- 
'ii medii „Horia, Cloșca și Crișan", 
s-au desfășurat campionatele șco
lare la volei, etapa regională, la 
care au participat echipele reprezen
tative ale școlilor medii din regiu
ne, campioane de raioane, masculin 
și femenin.

întrecerile au avut o dispută 
strinsă, in special intre echipele 
care s-au întîlnit in finală, oferind 
spectatorilor jocuri de o valoare 
tehnică și fizică ridicată, in mod 
deosebit la băieți.

In urma desfășurării concursuri
lor au fost obținute următoarele re
zultate tehnice :

cocul I la fete a fost cîștigat de 
echipa școlii medii „Horia, Cloșca 
și Crișan" din Alba-Iulia, urmate 
de Sebeș, pe locul II, iar pe locul 
trei Știința Simeria. Echipa de fete 
a orașului nostru va reprezenta re
giunea în etapa de zonă care se va

-Corvi nu 1^^
(>răș!ie-^fc ț 

Cugir—Cor- 
Lonea—Mi-

August Bărăbanț; Voința Alba
C.F.R. Teiuș.

8 0 0 52: 2 16
4 3 1 15 : 12 11
5 0 3 23: 9 10
4 1 3 14 : 13 9
o 3 3 17:21 7
2 o 4 7 :35 6
2 1 5 12:24 5
0 0 8 3 : 24 0
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tine la Craiova. Rezultatele obținute 
în acest campionat se datoresc in 
mare măsură preocupării de care a A 
dat dovadă profesoara 'de educație^t 
fizică, Zoe Stan, antrenoarea echi
pei Școlii medii „Horia, Cloșca și 
Crișan". Dintre jucătoare in mod 
excepțional s-au remarcat Preja 
Silvia, Toth Ana și Handraluca 
Ana.

La băieți locul I a fost cîștigat 
de echipa orașului Hunedoara, iar 
reprezentativa orașului Alba-Iulia 
s-a clasat pe locul III.

★
Tot în ziua de 11 și 12 aprilie 

1959, la Petroșani, s-a desfășurat 
etapa regională a campionatului 
Republican de volei, masculin și 
femenin, la care au luat parte și 
echipele reprezentative ale raionu- Xf 
lui nostru. Echipa femenină Arde
leana Alba-Iulia s-a clasat pe lo
cul II.

Coresp. MORARU N.

IN CLIȘEU: Executarea canalului principal pe pășunea „Rituri" 
din comuna Galda de Jos.
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