
Vineri, 11 martie 1960 4 PAGINI 20 BANIANUL XL

Să sprijinim cu căldură ridicarea Noi familii in 
calificării tinerilor muncitori gospodăria colectiva

Clipa e emoționantă. Pe poarta 
uzinei a pășit pentru prima dată în 
viață un tînăr cu privirea curioasă. 
In mină poartă o mică valiză iar 
în buzunarul hainei o diplomă. E 
tînăr absolvent al unei școli profe
sionale. Oamenii din juru-i îl pri
vesc și ei întrebători, în timp ce 
tînărul fie miner sau sudor, fie 
constructor sau mecanic, își în
toarce o clipă glodurile peste anii 
uceniciei, peste acei ani în care 
profesorul și maistrul i-au fost das
călii în meserie. Dar anii au trecut. 
Copilul ce a coborît din vîrf de mun
te sau a venit din satul cu nesfîr- 
șite lanuri de grîu, e azi muncitor. 
El pășește acum spre adevărata via
ță a muncii constructive, spre mun
ca pentru care partidul și guvernul 
i-au călăuzit pașii și i-au asigurat 
< ondiții optime de însușirea meseriei.

Pășind însă spre noul lui loc de 
muncă, tînărul așteaptă în mod fi
resc să simtă mai mult ca oricînd 
midii ra marii familii a muncitori
lor în rîndul cărora a intrat, aș
teaptă să i se arate la acest înce
put de drum, cît mai multe din 
munca ce o va desfășura.

''Apreciind această sarcină drept 
u înaltă îndatorire patriotică, majo
ritatea muncitorilor din întreprin
derile raionului nostru înconjoară 
cu dragoste pe tinerii noi veniți, ii 
ajută să-și ridice calificarea, să 
pătrundă cît mai adine în tainele 
meseriei. Și nu poate nimeni avea 
mulțumire mai mare ca atunci cînd, 
după cîteva luni, tînărul pe care 
l-a ajutat la început și-a înscris 
numele in rîndul fruntașilor. Co
munistul Cîrlan Vladimir, maistru 
la Atelierul central din oraș, de pil
dă, are nu numai mulțumirea că 
da tot ajutorul ce-l poate tinerilor 
muncitori spre a-și ridica califica
rea, dar el se mîndrește cu faptul 
că Șuvaina loan, Beldean Gheor- 
ghe și mulți alți tineri ajutați de 
el sînt azi oameni de nădejde în 
atelier. De altfel aici, în acest ate
lier, tot așa de mare este grija pen
tru ridicarea calificării și a orga
nizației de bază și conducerii ate
lierului.

Și exemple de acest fel, cînd ti
neri veniți să învețe tainele mese
riei sini sprijiniți cu toată căldura, 
se pot da încă multă. La Uzina 
metalo-chimică Zlatna, grija pentru 
ridicarea calificării tinerilor mun
citori este de asemenea în centrul 
atenției conducerii întreprinderii și 
a organizației de partid. Acest lu
ciu e dovedit cu putere de faptul
că tinerii au fost în cea mai mare
parte cuprinși în școlile dă dalifi-
care de diferite grade ce au fost 
deschise în cadrul întreprinderii.

Tinerii muncitori cu o calificare 
cit mai ridicată formează un fond 
de n"prețuit pentru fiecare între
prindere. Cu cit vom ajuta ridicarea 
calificării lor cu aiit mai mult ei 
vor contribui la sporirea producției, 
la îmbunătățirea calității produse
lor. Din păcate însă, această mă
reață sarcină de care nu poate fi 
străin nimeni, de la muncitor și 
pînă la director, nu este înțeleasă 
peste tot la justa ei valoare. Sînt 
încă unități unde ridicarea califi
cării tinerilor muncitori, ca și ca
lificarea acelora care pășesc pentru 
prima dată spre tainele meseriei 
este lăsată pe planul al doilea. La 
Întreprinderea „Gh. Doja" din 
Zlatna. de pildă, ridicarea califi
cării tinerilor muncitori este pur

Răspunsul colectiviștilor 
din Obreja

Chemarea la întrecere, lansată de 
colectiviștii din Cîlnic, raionul 
Sebeș și de cei din Cistei, raionul 
Alba, a avut un puternic ecou și în 
rîndul colectiviștilor din Obreja.

Colectiviștii din Obreja își pro
pun să realizeze 38 bovine la 100 
ha teren agricol, să depășească nu
mărul de vaci cu 12 capete, 
crească 106 oi și 10 scroafe 
prăsilă de fiecare 100 ha teren 
gricol.

De la fiecare vacă de lapte 
realizeze o producție minimă
-------------

începe faza raională a concursului bienal de teatru
Selecționate in cadrul concursului 

faza irdercomunală, echipele de 
teatru ale căminelor culturale cla
sate pe primul loc la această fază, 
se vor îniîlni pentru a-și disputa 
intiietatea in cadrul fazei raionale, 
organizată pe patru centre.

Duminică, 13 martie, va avea loc 
faza raională a concursului bienal 

și simplu în unele cazuri nesocoti
tă. Faptele, dovedesc de altfel clar 
acest lucru. Aici, în ultimii ani au 
venit fie din școlile profesionale, 
fie din alte părți un mare număr 
de tineri. In loc Ca ei să fie folosiți 
in acele meserii pentru care au fost 
formați, sînt trambalați la posturi 
de muncă du totul străine de ceea 
ce au învățat. Intîlnești la sectoa
rele acestei întreprinderi, tineri mi
neri la suprafață, iar fierari sau 
mecanici în mină. Nu se gindește 
insă nimeni că acești tineri nefiind 
la meseria pentru care au fost for
mați, nu-și pot aduce în măsura 
cuvenită aportul lor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

O gravă lipsă de preocupare in 
sprijinirea ridicării calificării tine
rilor se manifestă și la fabrica 
„Ardeleana" din Alba-Iulia, ’ Ca 
urmare a dezvoltării capacității de 
producție din toamna trecută, la 
această unitate au venit un mare 
număr de muncitori tineri, în ma
joritatea lor necalifidați. Era nece
sar în această situație ca în cadrul 
fabricii să se ia măsuri corespunză
toare spre a organiza cursuri de 
inițiere și a repartiza pe noii veniți 
pe lingă cîte un muncitor cu expe
riență, spre a-și forma o calificare 
la manopera respectivă. Din păcate 
insă o asemenea preocupare_ n-a 
existat și nu există nici în prezent.

Tinerii muncitori așteaptă cu 
dragoste, sfatul părintesc al celor 
mai mari. Ei sînt dornici să devină 
muncitori cu o înaltă calificare, iar 
datoria conducerilor de întreprin
deri, a organizațiilor de partid și 
a comitetelor sindicale este să le 
acorde tot sprijinul. Prin organi
zarea de școli de calificare, cursuri 
de minim tehnic, prin repartizarea 
lor pe lingă munditori fruntași, 
care să le împărtășească cît mai 
multe din ce știu, trebuie asigurată 
o continuă ridicare a calificării lor. 
In același timp Comitetul raional 
U .T.M., prin organizațiile de bază 
U.T.M., trebuie să asigure o mai 
largă participare a tinerilor mun
citori ia cursurile de minim tehnic 
și să-i educe spre a primi cu dra
goste sfatul prețios al celor cu 
experiență mai mare in producție.

Să sprijinim cu căldură continua 
ridicare a calificării tinerilor mun
citori, să facem din această sarcină 
o problemă a datoriei și conștiinței 
noastre. In felul acesta fiecare 
muncitor își aduce o Contribuție de 
preț la formarea unor cadre price
pute, care să-și aducă aportul . la 
construcția socialistă a patriei 
dragi!

Pe marginea chemM la întrecere lansată, de colectiviștii din Cîlnic și Cistei
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de teatru „1. L. Caragiale" la 
mul centru. Cu acest prilej, la 
ruinul cultural din Cricău, se 
îniîlni formațiile de teatru ale. 
minelor culturale din Intregalde,
Galda de Jos și Ighiu, care vor pre
zenta piesele „Răfuiala", „îndoia
la" și „O să fie nuntă mare".

obținute zi 
din Șard, 
în rîndul 

din mijlocul 
familii cer

Rezultatele frumoase 
de zi de colectiviștii 
trezesc viu interes 
întovărășițiior din sat, 
cărora tot mai multe 
să fie primite în rîndul colectiviș
tilor. Astfel, zilele acestea, numă
rul acelora care au pășit pe făga
șul gospodăriei colective a sporit 
cu încă 12 familii.

Printre cei care au 
credere pe acest drum 
rășiții Anghel Traian, 
Pop Aurel și alții.

pășit cu în- 
sînt întovă- 
Rusu Todor,

♦♦♦♦♦♦

In clișeu: Echipa de lăcătuși de la Atelierul de zonă C.F.R. Alba-lti- 
lia, condusă de tov. Dreghici Artenie, la laiul de muncă.

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

La Berghin au început însămînțările
Folosind atelajele proprii și tim

pul prielnic lucrului în cîmp, mem
brii întovărășirii agricole din Ber
ghin au început zilele acestea în
sămînțările de primăvară. Ei au

In primele
Membrii cooperatori de la coo

perativa meșteșugărească „Mure
șul" din Alba-Iulia, muncind cu 
elan și călăuziți de a-și traduce în 
fapte angajamentele luate, au reu
șit să obțină rezultate frumoase în 
muncă. Ei și-au îndeplinit planul 
producției pe primele două luni la 
ramura industrială în proporție de

2.650 litri lapte, iar de la fiecare 
oaie 48 litri lapte și 2,400 kg lînă. 
Să vîndă statului pe bază de corn 
tract_ întreaga producție de lapte 
realizată dc la vaci.

Să introducă în sectorul zooteh
nic retribuția suplimentară în ra
port de producția realizată, să a- 
sigure cîte 12 tone de porumb însi- 
Iozat pentru fiecare vacă furajată, 
să termine reparațiile capitale la 
construcții pînă la 1 iunie.

Prin aplicarea largă a regulilor 
agrotehnice, să realizeze la grîuo 
producție de 2.100 kg la hectar, la 
porumb 3.700 kg, la cartofii de 
toamnă 23.000 kg, la floarea-soare- 
lui 1.900 kg, iar la sfecla de za
hăr 37.000 kg la hectar.

Prin valorificarea pe bază de 
contract a 160 kg grîu și 150 kg 
porumb la hectar, a întregii canti
tăți de viță altoită și sfeclă de za
hăr, precum și alte produse realiza
te, să obțină un venit de 260.000 lei 
la suta de hectare teren agricol.

Să adîncească Valea Secașulni 
prin muncă voluntară pe o lungime 
de 3 km, pentru a feri culturile de 
inundații pe o suprafață de peste 
100 hectare.

Importante acțiuni patriotice ale tineretului
Chemarea Comitetului raional U.T.M. a făcut repede ocolul întregu- f 

lui raion. „Tineri și tinere! Participați cu însuflețire la acțiunea de ( 
plantare a terenurilor degradate. Rcdați prin munca voastră aceste ) 
terenuri patrimoniului forestier"...

Și, chemarea Comitetului raional U.T.M., n-a rămas fără ecou. Au < 
răspuns chemării tineri muncitori din întreprinderi, s-au alăturat a- '■ 
cestora tineri colectiviști și întovărășiți din Ipate așezările raionului < 
nostru, mulți dintre ei fiind deja pe șantiere. Pe șantierul deschis la \ 
Feneșasa, pentru plantarea puieților pe o suprafață de 10 hectare, au f 
început o muncă entuziastă 47 de utemiști din întreprinderile orașu- < 
Zwz Alba-Iulia, utemiști din comunele iiăpria, Teiuș, Stremț și Mi- 
half. Și-apoi terminînd aici ei vor trece și în Valea Muntelui pentru î 
a-și dovedi hărnicia in însemnata acțiune patriotică.

Cu același entuziasm ca și la Feneșasa se muncește apoi și în -. 
alte părți. Pentru plantări de puieți la Măgura au pornit 30 de tineri \ 
din Zlatna, pe șantierul de la Pătrînjeni muncesc 60 de tineri ute- ( 
miști din acest 
Ampoiului unde 
asemenea și-au

Dar, acțiunea de redare a terenurilor degrada'e patrimoniului fo
restier, nu se oprește aici. Alte șantiere se vor deschide, căci în an
gajamentul harnicilor tineri din raionul nostru stă înscrisă a fi plan
tată cu puieți suprafața de 250 hectare teren, realizîndu-se economii 
de sute de mii de lei. Se va deschide un șantier-tabără la Meteș, 
unde urmează a. se planta puieți pe 28 hectare, își vor aduce contri
buția la plantatul puieților zeci de tineri pe șantierele de la Găureni, 
de la Geoagiu, Presaca, Viitori și altele.

Entuziast, răspunzînd chemării partidului de a-și închina toate for
țele pentru prosperarea scumpei noastre patrii, utemiștii din raionul 
nostru alături de utemiștii din întreaga țară se dovedesc demni ur
mași ai tinerilor luptători pentru cauza, clasei muncitoare. Și munca ( 
lor este cu aiit mai avîntată cu. cît știu că zilele luminoase pe care 
le trăiesc, le datoresc partidului, că sub conducerea partidutui viitorul < 

1 le va deschide noi perspective și mai mărețe. _ _ _____ >

sat și din' Valea Mică, iar spre tabăra de la Poiana 
se vor planta cu puieți zeci de hec'are teren, de 
îndreptat pașii zeci de tineri.

însămînțat pentru început orz de. 
primăvară și alte culturi. Primii 
care au ieșit la lucrările de însă- 
mînțări au fost întovărășițil Șuș- 
man loan, Schaser Matei și alții.

două luni
prestări 
propor- 
ramura

103,7 la sută, la ramura 
de servicii neindustriale în 
ție de 116 la sută, iar la 
prestări în construcții au realizat o 
depășire de 10 la sută.

Fruntași în muncă sînt tovarășii 
Șandrii Maria, Bîrsan Ioan, Mitro
fan Ion, Kainak Iosif și alții.

Spre producții tot mai mari
Membrii gospodăriei colective 

din Țelna au primit cu mult inte
res chemările la întrecere adresate 
de către colectiviștii din Cîlnic, ra
ionul Sebeș și din Cistei. îndru
mat de organizația de bază, con
siliul de conducere al gospodăriei 
a analizat posibilitățile pe care le 
are gospodăria și a hotărît să răs
pundă chemării la întrecere, propti- 
nîndu-și să realizeze o seamă de 
obiective importante.

Astfel, în direcția sporirii pro
ducției agricole la hectar, ei și-au 
propus ca, pe baza aplicării regu
lilor agrotehnice, să obțină o pro
ducție de 2.100 kg grîu, 3.600 kg 
porumb, 2.600 kg orz și 56 tone po
rumb 
tivat

In 
rullli 
na vor spori numărul vacilor, față 
de cît au în prezent, la dublu, vor 
dezvolta creșterea oilor, astfel ca 
să ajungă în acest an să crească 
peste 250 oi la fiecare 100 hectare.

siloz de pe fiecare hectar cul- 
cu aceste culturi.
ce privește dezvoltarea secto- 
zootehnic, colectiviștii din Țel-

c

Pentru succesul muncilor agricol»

Desfășoară o frumoasă 
activitate

Membrii gospodăriei cotective din 
Mihalț, a căror număr de familii 
și suprafață de teren crește zi d 
zi, desfășoară o frumoasă activi
tate.

In vederea obținerii unor canlit'' 
sporite de legume, ei au transpor
tat la grădină însemnate caniităT 
de gunoi de grajd, au amenajat și 
însămînțat peste 120 metri pătrați 
de răsadnițe. Acordînd o atențu 
deosebită asigurării semințelor ne
cesare însămînțărilor de primăvara, 
ei au asigurat pînă în prezent pes
te 6.000 kg sămînță dc porumb, din 
care au trimis probe la laborator 
și au luat măsuri pentru înlocuirea 
unei cantități importante de grîu 
de toamnă cu sămînță de grîu d- 
primăvară. S-a făcut de asemenea 
organizarea muncii pe brigăzi și 
etihipe.

Paralel cu lucrările de pregătiri- 
în vederea muncilor agricole de 
primăvară, colectiviștii din Mihalț 
au săpat 14 gropi pentru insiloza- 
rea unei cantități de peste 80" 
tone de porumb și au recoltat 2.50" 
snopi de răchită pentru vie, prin 
valorificarea cărora gospodăria rea
lizează un venit dc peste 50.00" 
lei. De asemenea au. asigurat 
bună parte din materialele necesar 
construirii unui grajd pentru vite.

Rămași în urmă
Membrii întovărășirii „Drum 

nou" din Siniimbru sînt mult râ
mași în urmă cu pregătirile în ve
derea muncilor de primăvară.

La Sîntimbru mulți dintre înto
vărășiți au și în prezent utilajul a- 
gricol nereparat. De asemenea, aici 
gunoiul de grajd se găsește în 
cantități mari în 
vărășirilor, în loc 
sportat la cîmp. Datorită slabei pre
ocupări a conducerii întovărășirii. 
nu s-a întreprins nici o măsura 
pentru a se pregăti din vreme să- 
mînța pentru executarea în comun 
a însămînțărilor.

Este timpul ca 
bază și comitetul 
tului popular din 
de un sprijin mai 
sirii pentru g 
pentru ca muncile agricole de pri
măvară să se poată executa la timp 
și în cele mal bune condițiurd.

--------- ♦♦---------

curțile into 
să fie trail-

organizația dc 
executiv al sfa- 
comună să acor 

.... concret întovăra- 
grăbirea pregătirilor

Cinci se stinge prima dată, 
au motiv! nimic de zis, 
dar de ce să se repete, 
dacă n-a zis nimeni: bis?l

întreprinderea de electricitate
a început din nou să ne 'A 
ofere... momente de beznă.



De urci într-o racheta 
și ai mecanic bun. 
în citeva minute 
ești... servus cu Neptun.

RatCtieiei
fantezie poetică dedicată 

științei sovietice

Cină urci într-o rachetă 
■te prinde amețeala 
căci glonțul ăsta este 
exact cit catedrala.
Acum închide ochiiI 
.4 explodat cartușul 
și jetul scoate flăcări 
străfulgerînd urcușul.
Un geamăt surd răsuflă 
formula de urgie
Și-n albăstrimi de ceruri 
pieri o jucărie.
Acum deschide ochii! 
Mai mergi 2 sau te-ai oprit ? 
Pămintul de sub tine 
se-nvlrte liniștit.
Mecanici Hei, mecanici 
S-a defectai bujia ?
Fii hniștltf Nici vorbă! 
Așa-i... cosmografia I
Din tot ce nu cuprinde 
nici iambul, nici dactilul, 
aicea se confundă 
mișcarea cu stabilul.
Mecan'cul tresare 
și-mi face semn ș'rengar. 
supapele tresaltă 
și jetul urlă iar.
In apa depărtării 
adinei și străvezii 
dispare lin pămintul 
cu
Și 
cu 
Și

pete cenușii.
astre noi aleargă 
dire lungi de foc 

fulgeră -feeric 
fantasticul lor joc.
Mecanicul meu iară 
cu miinile-amindonă, 
peste viteza veche 
sădește alta nouă.
Adlncurile lumii 
își pierd sistemul metric, 
doar peste bolți rotește 
compasul geometric.

Noul • ciclotron.;cehoslovac al Institutului de Cercetări Nucleare de 
la Rez, lîngă Praga. El va putea. accelera neutronii pînă la o energie 
de 12,5 milioane electroni-vOlți, iar particulele Alfa pînă la o energie 
de 25 milioane electroni-volți.

IN FOTO: Controlarea radioactivității. "

Primul îraetor automat din lume
In Kazakstan s-a încheiat 

programul de încercări al 
primului tractor automat din 
lume.

Au fost încercate simultan 
12 tractoare automate pe șe
nile. Ele au circulat unul 
după altul, fără conducători, 
fiind sub supravegherea u- 
nui. singur tractorist care ~e- 
xecută numai virajul mașini
lor la capetele brazdei.

Tractorul automat a fost 
construit pe baza unui dis
pozitiv de copiere pentru a- 
rai fără tractorist și a unui 
mecanism de telecomandă,

O moarâ de acum 5000 de ani
() moară acționată cu mî- 

a, veche de peste 5.000 de 
ani, a fost descoperită într-o 
cariera de nisip din Dorog 
R.P.U. După părerea exper- 
ților, agricultura și creșterea 
vitelor se practicau deja în
♦ I----------------------------

O grădină de iarnă 
la Kremlin

In marele palat ai Kremlinului a 
fost creată o grădină de iarnă, în 
care se cultivă peste 1000 plante 
tropicale și subtropicale de 120 de 
feluri — palmieri, bambuși, lămîi, 
portocali, magnolii, arbori de cafea.

Grădina de iarnă este alcătuită 
din două secții - una permanentă, 
iar cealaltă — schimbabilă. In 
secția schimbabilă se pot face ob
servații asupra înfloririi celor mai 
diferite flori : lalele, narcise, zam
bile.

La crearea grădinii de iarnă a 
Kremlinului a participat un grup 
de botaniști și arhitect! sovietici de 
seamă.

Un tren cu etaj
Uzina constructoare de vagoane 

..Tatra" din Studenka R. Cehos
lovacă a produs un tren electric cu 
Irei vagoane, destinat transportu
lui rapid al muncitorilor din împre
jurimile marilor centre industriale. 
Vagoanele trenului au un etaj. Du
șumeaua „parterului" se află la 
nivelul platformei care are înălțime 
de 50 cm. Lungimea trenului, care 
are o capacitate de 300 pasageri, 
este de p3 metri. El poate dezvolta 

viteză maximă de 100 km pe oră.

Cu un sfert de veac în urmă, sta
țiunea experimentală din Soci a 
fost vizitată de un grup de locuitori 
nordici care se odihneau aici. Fie
care din ei suferea de ceva, iar 
o fetiță, care nu putea de loc să 
meargă, era transportată într-un 
cărucior.

Acești oameni, care nu văzuseră 
nici o dată cum cresc „merii de 
aur" — așa numeau ei fructele ci
frice au venit special să le vadă. 
Trecînd de la copac la copac cms- 

realizate de tractoristul Ivan 
Loghinov. In prezent Loghi- 
nov esle cercetător științific 
la Institutul pentru mecani
zare și electrificare de pe 
lîngă Academia de științe a- 
gricole a R.S.S. Kazahe.

Academia de științe agri
cole a R.S.S. Kazahe efec
tuează pe scară largă lu
crări pentru automatizarea 
producției agricole. La Alma- 
Ata, capitala R.S.S. Kazahe, 
funcționează un laborator 
special pentru automatizarea 
proceselor agricole.

acea epocă, dar măcinatul se 
efectua cu mijloace foarte 
rudimentare.

Moara, avînd un diametru 
de 40 cm, a fost depusă la 
muzeul din Dorog.

Houtăți — Noutăți
Un aparat pentru studierea 

cordului
Cunoscutul fizioterapcut-inventa- 

tor Ivan Akulinicev a realizat un 
osciloscop tridimensional pentru 
studierea activității cardiace.

Noul aparat are o construcție 
simplă, este portativ și adecuat a- 
lît pentru diagnostice cît și pentru 
examene medicale. Pe ecranul lui 
pot fi observate concomitent elec
trocardiogramele a trei proiecții ale 
inim'ii.

O nouă metodă de tratare 
a anghinei

Problemei tratării anghinei 
fost acordată de mult timp o 
sebită importanță,

i-a 
de ■- 

întrucît această 
boaiă este periculoasă prin complica
țiile sale. Recent oamenii de știință 
sovietici au realizat un nou prepa
rat pentru tratamentul anghinei — 
„Anghinol“-ul, care este o combi
nație complexă din infuzii de plan
te și cîteva substanțe anorganice 
și organice.

La experimentarea clinică a pre
paratului „Anghinol", efectuata sub 
conducerea unor remarcabili -oa
meni de știință — D. Lebedev, B. 
Preobrajenski, V. Trttdnev, N. Ni- 
sevici, K. Borșcev și alții — s-a 
constatat marea eficacitate terapeu
tică a noului preparat.

peții. au obosit repede, iar transpor
tarea fetiței cu căruciorul pe tere
nul accidentat era foarte incomodă.

Atunci Fedor Mihailovici 7prin, 
cercetător al stațiunii, s-a girtdii 
dacă nu s-ar putea realiza un ast
fel de copac pe care să crească și 
letonii și portocale și mandarine! in 
acest caz s-ar putea vedea totul 
stînd pe loc. Cu alte cuvinte — un 
copac-grădinăf In felul acesta . s-ar 
putea rezolva și o problemă științi
fică —- selecționarea. Curtnd un 
astfel de copac a apărui. Pe el s-au 
efectuai diferite experiențe — reu
șite și nereușite.

Au trecut anii, au trecut și zilele 
grele ale războiului. Au fost multe 
ierni capricioase Dar copacul a 
supraviețuit. Pe ramurile lui s-au 
încheiat „alianțe" uimitoare între 
diferite varietăți de plante: au con
viețuit pe el plante rezistente la 
ger cu altele deosebit de delicate, 
plante, care dau fructe dulci cu al
tele care dau fructe amare, plante 
cu flori frumoase cu altele banale...

Stațiunea experiemntală din Soci 
a fost vizitată de numeroși oameni 
de știință din. U.R.S.S. și de peste 
hotarele ei. In 1957, cu prilejul vi
zitei sale în U.R.S.S., Rujița Gla- 
vinici specialistă în fitotehnie, pro
fesor la Universitatea din Belgrad 
a făcut o altoire pe acest copac. 
Stațiunea a fost apoi vizitată șl de 
oameni de știință chinezi care au 
■făcut și ei-citeva altoiri. -Copacul- 
grădină devenise celebru. Oaspeți 
streini sosiți la Soci și-au manifes
tat adesea dorința de a vedea copa
cul-mi nune. Trei medici vietnamezi, 
tare au făcut și ri altoiri ne acest 

copac au propus ca el să fie denu

POMUL PRIETENIEI

Ce sînt canalele misterioase 
de pe planeta Marte

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
— Ziarul „Komsomolskaia Pravda" 
a puplicat un articol semnat deV. 
Davîdov, secretar științific al Inșii 
lutului de Economie „Sternberg" 
din Moscova, consacrat canalelor 
misterioase care brăzdează supra
fața planetei Marte. Canalele mis
terioase de pe planeta Marte, scrie 
autorul articolului, sînt fisuri adin
ei în gheața care acoperă o parte 
considerabilă a acestei planete.

Omul de știință sovietic afirmă 
că, după cum reiese din cercetările 
pe care le-a efectuat, cantitatea de 
apă care trebuie să cadă pe supra
fața planetei Marte corespunde a- 
proximativ cu cea existentă pe Pă- 
mînt sau chiar ceva mai mare.

Deoarece planeta Marte este si
tuată mai departe de Soare decît 
Pămîntul, scrie Davîdov, tempera
tura medie anuală a suprafeței re
giunilor tropicale ale acestei nla- 
nete se apropie de minus 10-20 
grade Celsius. Pe Marte acționea
ză aceleași cauze de degajare a 
căldurii interne ca și pe Pămînt, 
scrie autorul. Din aceasta el trape 
concluzia că la o adîncime de a- 
proximativ o jumătate de kilojiietru
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Costume naționa
le din comuna 
Dorna-Cîndreni, re
giunea Suceava.

In f oto : Mari- 
oara Candrea din 
Dorna-Cîndreni se 
pregătește să se du
că la căminul cul
tural. Prietena sa 
Veronica Penteles- 
cu îi ajută la îm
podobit.

...un chiparos din Mexic are yîr- 
sta de 6.200 de ani? Se poate că a- 
cesta este cel mai bătrîn arbore de 
pe toată suprafața p’ămîntului.

mit „pomul prieteniei". Așa s-a șt 
procedat.

Anul trecui, „Ponuil prieteniei" a 
primit oaspeți din 31 țări ale lunui. 
La stațiunea științifică s-a calc ului 
că pe acest copac al prieteniei au 
făcut altoiri reprezentanți a 53 na
ționalități din 41 țări. Pe copac 
cresc 45 soiuri diferite de culturi ci 
trice: mandarine, portocale, lămîi, 
grape-fruiiuri... in. urni am — și 
acest lucru uimește întotdeauna pe 
oaspeți — de pe acest copac, care 
ocupă o suprafață ceva mai mare 
decît o masă rotundă de sufragerie 
— se culeg pînă la 2.00'1 de fruc
te diferite ea formă, gust șt cu
loare.

Stațiunea ' experimentală a fost 
vizitată de Paul Robeson și soția 
Illi. Altoirea făcută de el s-a prins 
foarte bine. Au făcut altoiri pe co
pacul prieteniei medicul Blum și 
soții Basket din S.U.A., Vazei Jer- 
ko din Iugoslavia, Abdul Majid 
Hassan, primarul orașului Bag
dad, ,U. Hansen, membru în Con
siliul Mondial al Păcii.

In ultima zi a anului trecut.sta
țiunea a fost vizitată de grecul 
Vaiopolos. El a declarat că dorește 
să facă o altoire în cinstea . patrio
tului. grec Manolis Glezos. El a 
adăugat, că va găsi o cale pentru 
ca Glezos să afle acest lucru.

Despre „Pomul prieteniei" scriu 
multe ziare și reviste de peste ho
tarele 
crește șl se răspîndește cum crește 
șl se răspîndeșie tot mai. .mult mă
reața. idee a păcii și prieteniei. 

I

U. R.S.S. Popularitatea lui

sub suprafață se stabilește o fern 
peratură la care gheața se topește, 
deoarece temperatura crește cu » 
proximativ 30 grade atunci cînd a 
dîncimea crește cu un km.

in urma cutremurelor care se 
produc pe planeta Marte, gheața se 
dislocă și apar fisuri. După păre
rea lui Davîdov, regiunea de-a 
lungul acestor fisuri din stratul 
acoperitor de gheață trebuie să fie 
caracterizată prin condiții de tem 
peratură relativ blînde.

In aceste condiții, subliniază au
torul articolului, de-a lungul fisuri
lor s-ar putea răspîndi vegetația 
După părerea omului de știință 
vietic, aceasta este adevărata 
tură a misterioaselor canale de 
Marte..

Articolul subliniază că deși 
nalcle de pe Marte nu sînt creații 
ale unor ființe rezonabile, chiar și 
faptul existenței lor dovedește că 
mari întinderi de pe această pla
netă sînt acoperite de vegetații. Da
vîdov admite posibilitatea existenței 
pe planeta Marte a unui regn ani
mal mai mult sau mai puțin va 
riat.

se
na

pe

ca

o a
lui Ilippocrate are as- 

de peste 2.300 de ani? 
plantat cu aproximativ 
înaintea erei noastre.

fi 
în apropierea Atenei? 

se apropie de 2.500 de

de asemenea, nuuiej;oș 
Ierusalim și în insulele 

căror vîrstă atinge între

...platanul 
lăzi vîrsta 
El a fost 
100 de ani 

. ...măslinul lui Platon poate 
văzut și azi: 
Vîrsta lui 
ani.

....există, 
măslini ia 
Baleare, a _
1.000 și 2.000 de ani?

...trandafirul care a bătut recdr 
dul longevității se află Ia Hidels- 
heiiri, în Germania? El are peste 
1.000 de ani și continuă să înflo
rească.

...un papagal vorbitor din Belgia 
pronunță cuvinte într-o limbă vor
bită acum 200 de ani ?

...o broască țestoasă din Fontai
nebleau poartă .pe carapacea ei pe 
cetea imperială cu inițialele luiNa- 
.poleon ?

...în sfîrșit, tot la Fontainebb-.au 
trăiește un crap bătrin, care a fost 
contemporan cu Lamartine și cu 
Victor Hugo?

...într-un singur an, o singură 
molie și progeniturile ei pot „mîn- 
ca“ o cantitate de lînă de la 12 oi?

SFATURI PRACTICE
★ Carnea de vită bătrînă și tare 

devine fragedă și se pregătește re
pede dacă de cu scară o frecăm ca 
boabe de muștar. Înainte de a o 
găti o spălăm bine cu apă rece.

-ir Dacă din întîmp'.are am sărat 
supa prea tare, nu-i nici o nenoro
cire. Luăm un pahar plin de făină 
albă sau de orez curățat și punem 
la fiert intr-un tifon în zeama de 
supă. Făina și orezul absorb foarte 
bine sărea, iar supa își recapătă 
gustul.

-ir Nu puneți în pireul de cartofi 
lapte rece, pentru că din această 
cauză et prinde o culoare cenușie 
urltă. Laptele trebuie pus fierbinte.

-fc Vasele de porțelan sau de fa
ianță capătă o rezistență mai mare 
dacă le fierbem, in leșie de cenușă 
timp de o oră, lăsîndu-Ie să se ră
cească fot în leșie.



Să ridicăm activitatea cultural-artistică de la sate 
la nivelul activității desfășurate in centrele de comună
( In anii din urmă activitatea cultural-artistică din raionul nostru ) 

a cunoscut o continuă dezvoltare. A sporit în decursul vremii numă- ( 
? rut formațiilor artistice, conținutul muncii culturale s-a îmbunătățit, s 
\ iar la activitățile ce au loc la căminele culturale iau parte activă tot ) 
ț mai multi țărani muncitori.
-> Există' totuși în raionul nostru și uncie defecțiuni în ce privește \
< activitatea cultural-artistică. In timp ce în majoritatea centrelor de )
5 comună; această activitate este spnfinită și îndrumată de organele lo- .
) cale și de cele ale secției de învcțămînt și cultură, cu satele altfel S
< stau lucrurile. <

In acest sens oglindim mai jos situația de la două cămine tiuit
( rale sătești. ______ _________________ J

Un cămin cultural unde
La căminul cultural din satul 

nostru nu se petrec prea multe — 
spun țelnarii — ori de cîte ori vine 
vorba despre activitatea căminului 
cultural de aici. Și, doar n-ar tre
bui să fie așa — spun tot el. E în 
Țelna cămin cultural frumos și bine 
îngrijit. Dar... ce folos cînd aici e 
prea multă liniște ?

Intr-adevăr aceasta este situația 
ia’ Țelna. Și-apoi, ntr-i mirare ca-i 
așa. Colectivul căminului cultural 
dei aici a făcut ce a făcut pînă a 
cum fără a avea plan de muncă 
pe primul trimestru ai anului și ni
meni nu s-a sezisat de acest lucru, 
iar cele cîteva conferințe ținute în 
cadrul căminului n-au fost îmbogă
țite cu elemente locale, specifice 
satului. Ba mai mult. Au fost ținute 
aici unele conferințe ce nu-și gă
seau iocttl în această perioadă. 
Oare a fost nimerit ca la 24 ianua-

’ a.c. tovarășul Sebastian Pădu- 
lean, directorul căminului, să Ie 
vorbească sătenilor despre „execu
tarea arăturilor ădînci de vară și 

-<le- toamnă". Nu erau oare atîtea 
alte probleme la ordinea zilei? 
- Nici în ce privește activitatea-ar-

Voință de muncă este, dar lipsesc condițiile
. Trecînd prin satul Vurpăr, te va 
mira faptul că membrii echipei de 
Teatru fac repetiții în localul gră
diniței de copii, că țăranii munci
tori de aici iau loc în băncile școlii, 
prea mici pentru ei, pentru a putea
-asculta o conferință sau că... în

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

-Pe marginea întrebărilor puse de cultivatorii de sfeclă de zahăr
Pregătirea terenului

Pentru a obține recolte îmbelșu
gate de sfeclă de zahăr trebuie ne
apărat să aplicăm toate lucrările 

•prevăzute de agrominim.
La cultura sfeclei de zahăr ară

tura de primăvară nu dă rezultate 
bune datorită faptului că se pierde 
prea multă apă din pămînt, iar 
semințele de buruieni și larvete u- 
ndr insecte nu sînt distruse, peri- 
■clitînd dezvoltarea plantei. De a- 
semenea se înțîrzie epoca de însă- 
mînțare și se strică și structura 
solului. De aceea, e necesar ca sfe
cla de zahăr să se însămînțeze în 
teren arat din toamnă. Totuși, a- 
tu.nci cînd nu avem teren corespun
zător arat din toamnă și este 
absolut necesar să se însămînțeze 
în. arătura de primăvară, aceasta 
nu trebuie să depășească adînci- 
mea de 18-20 cm.

Prin pregătirea terenului pentru 
însămînțarea ce se face la înceipti- 

’tul primăverii, se crează un strat 
-afinat de pămînt, se realizează o 
suprafață netedă a pămîntului, se 
conservă în sol întreaga cantitate 
de apă acumulată în timpul iernii, 
se crează condițiile cele mai potri
vite pentru îngroparea și germina
rea seminței, se distrug primele 
buruieni răsărite.

Prima operațiune ce trebuie fă
cută primăvara — cînd pămîntul 
s-a zvîntat — este grăpatul. Prin 
grăpat scoarța arăturii de toamnă 
se sfărîmă, împiedieîndu-se astfel 
evaporarea apei din pămînt.

Dacă terenul a fost arat, cu plu

nu se petrec prea multe 
tistică la căminul cultural din Țel 
na nu s-au făcut prea multe. A fost, 
ce-i drept, pregătită și prezentată 
la concurs piesa „îndoiala". A mai 
fost apoi prezentată odată, aceeași 
piesă, și în fața sătenilor din Țel
na. Dar, dacă va întreba cineva pe 
tovarășa Maria Marcau, responsa
bila echipei de teatru, ce pregătește 
în prezent eu membrii aeesteia.ee 
va răspunde ?

Ca peste tot în satele raionului 
nostru, țelnarii sînt și ei dornici să 
participe ia o viață culturală in
tensă. Pentru aceasta însă tovară
șii Cornel Cîmpean, Maria Cîm- 
pean, Victoria Gheorghiu și în ge
neral întreg colectivul căminului, 
trebuie să răspundă cu mai multă 
însuflețire la chemarea directorului 
acestuia. Iar sfatul popular comu
nal, tovarășul Gigei Popescu, di
rectorul căminului cultural din 
centrul de comună, ca și organele 
secției de învățămînt și cultură să 
nu se mulțumească numai cil fap
tul că la Ighiu treburile merg bine. 
Să ajute și satul Țelna să se ridice 
la nivelul centrului.

sîîrșit, toată activitatea culturală i 
din acest sat se desfășoară în să- I 
Iile de clasă ale școlii.

Văzînd aceste lucruri, pe bună | 
dreptate îți pui întrebarea : de ce 
oare oamenii aceștia dornici de a 
munci nu se folosesc de căminul

gul cu antetrupiță și este destul de 
afînat, în loc de grapă se foloseș
te netezitoarea simplă.

in cazul că terenul arat din 
toamnă, iese din iarnă bătătorit, 
atunci se folosește netezitoarea cu 
cuie.

Aceste lucrări trebuie făcute cit 
mai devreme, fiindcă orice -întîr- 
ziere provoacă pierderi mari de 
apă din sol, mai cu seamă în zilele 
călduroase și cu vînturi puternice.

In gospodăriile agricole de stat, | 
gospodăriile agricole colective și 1 
întovărășirile agricole, unde supra- I 
fețele sînt mari, nivelatul și grapa- ț 
tul se fac. pe porțiunile zvîniafe, | 
spre, a nu se întîrzia distrugerea | 
scoarței și nivelarea terenului. Da
că răsar buruienile înainte de în- 
sămînțare, atunci se aplică lucra
rea cu cultivatorul sau cu extirpa- 
torul, sau chiar cu plugul, avîndu- 1 
se grijă ca lucrarea pămîntului cu I 
aceste unelte să se facă la o adîn- ' 
cime de cel mult 6-8 cm. Prin apli- l 
carea acestor lucrări pămîntul se | 
netezește, se micșorează suprafața i 
de evaporare, se afinează și se ma 
runțește, ceea ce dă posibilitatea ca 
sămînța să se îngroape cît mai 
bine.

Odată cti aceste lucrări se va în
corpora în sol 60-50 kg azotat de 
amoniu și 75-100 kg superfosfat la 
hectar.

Ing. IACOB CRIȘAN 
Resp. cu cultura sfeclei 

de zahăr în regiune 

cultural în acest scop? Răspunsul 
însă ți-1 dai singur, vizitînd clădi
rea pe a cărei fațadă, pe o seîndu- 
ră prinsă în cuie, sta cîndva scris 
„Cămin cultural".

Exteriorul, ca și interiorul aces
tui cămin cultural îți dă aspectul 
unei cît se poate de slabe gospo
dăriri. Uși văduvite de închizători 
și geamuri sparte, pereți murdari 
și scorojiți, podele distruse, lipsă de 
mobilier — iată tabloul ce ți-1 ofe-, 
ră căminul cultural din satul Vur
păr. Și doar acest local n-ar tre
bui sâ se prezinte astfel 1

Anul trecut, în adunare populară 
țăranii muncitori de aici. au votat 
suma de 3.000 lei pentru cumpărare 
de mobilier și amenajarea căminu
lui. Or, nici pînă. azi nu s-a făcut 
nimic în acest sens. Mai mult, Sfa
tul popular comunal Vințul de Jos, 
în a cărui grijă este acest cămin, 
în loc să-i aducă vre-o îmbunătă
țire, a dat aprobare diferiților cetă
țeni de a face nunți în el, prileju
ind astfel noi deteriorări.

Ținînd cont de faptul aă țăranii 
muncitori din Vurpăr sînt oameni 
cu dragoste de muncă și se simt 

•chemați a da viață sarcinilor im
portante ce revin muncii culturale, 
conducerea Sfatului popular din 
Vințul de Jos trebuie să acorde a- 
ceeași . atenție căminului cultural 
din Vurpăr ca și celui din Vințul 
de Jos.

------------ «♦------ ——

. Pentru a-și asigura o puternică bază furajeră, colectiviștii din Te
iuș și-au propus să cultive în acest an porumb pentru siloz pe o supra 
față de 50- de hectare, /ra clișeu : săpatul gropilor pentru siloz.

Pentru continua întărire a gospodăriei

Acordă toată importanta organizării $i retribuirii muncii
In lupta pe care colectiviștii din 

i Teiuș o desfășoară pentru obținerea 
' de recolte sporite și dezvoltarea 
| multilaterală a ramurilor de produc

ție, a creșterii puterii economice a 
gospodăriei și a bunăstării colecti
viștilor, aceștia acordă o atenție 
deosebită organizării și normării 
muncii, retribuirii juste a acesteia.

Pornind de la faptul că la baza 
organizării muncii în gospodărie 
stă brigada permanentă de produc
ție care întărește spiritul de răs
pundere în muncă, stimulează ini 
țiativa și interesul pentru producții 
mari, membrii gospodăriei colective 
din Teiuș și-aii axat întreaga lor 
activitate pe această formă de or
ganizare a muncii. Ținînd seamă de 
experiența anilor trecuți și rezulta
tele dobîndite de gospodăriile co
lective fruntașe, conducerea gospo
dăriei, sprijinită și îndrumată de 
organizația de bază, a organizat 
în acest an două brigăzi perma
nente de producție, fiecare din a- 
cestea avînd cîte 160 brațe de 
muncă, organizate în cîte 8 echipe 
a 16-22 oameni fiecare. Ca supra
față, o brigadă are în primire 350 
hectare ’teren agricol, iar ca inven
tar 16 atelaje, dotate fiecare cu 
car, plug, grapă, prășitoare precum 
și alt inventar, revenind la fiecare 
echipă două atelaje complecte.

La formarea echipelor s-a ținui 
seamă ca membrii care le compun 
să locuiască pe aceeași stradă sau 
pe străzi apropiate, pentru ca mobili 

i zarea acestora sase facă mai ușor.

Cooperatorii din Feneș 
și-au analizat munca

Frumos pavoazată una din să
lile școlii din Feneș, a găzduit zi
lele acestea lucrările adunării gene
rale a membrilor cooperatori de pe 
raza comunei.

Darea de seamă a consiliului de 
conducere, cea financiară și darea 
de seamă a comisiei de revizie pre
cum și discuțiile membrilor coope
ratori au scos în evidență realiză
rile precum și lipsurile manifestați 
în activitatea consiliului coopera
tivei.

Pentru îmbunătățirea muncii pc 
viitor, mulți cooperatori au făcui 
prețioase propuneri. Așa, de pildă, 
iov. Buciumau Gheorghe a propus 
ca prin muncă voluntară și prin 
contribuția membrilor cooperatori 
să se construiască în Galați un nou 
local pentru magazin, așa cum s-a 
construit în satul Presaca. De a- 
semenea iov. Nicula Remus a pro
pus același lucru si pentru Feneș.

In încheiere a fost înmuiată to- 
I varășului Nicula loan diploma de 
I merit și insigna de fruntaș în coo

perația de consum, pentru munca 
sa rodnică în calitate dc președinte 
al consiliului sătesc din Presaca.

TOMUȚA VIOREL

La capătul a două 
săptămîni de întrecere
Că și cei mici sînt in stare de 

fapte mari, au dat dovadă pionierii 
Școlii de 4 ani din satul Șard, la 
capătul celor două săptămîni de 
întrecere.

Pentru ca muncile agricole să se 
poată desfășura la timpul optim, o 
atenție, deosebita a acordat condu
cerea gospodăriei repartizării su
prafețelor și culturilor pe brațe de 
muncă. Astfel, în cadrul brigăzii 
suprafața și culturile au fost repar
tizate pe echipe și apoi pc om.

In urma acestei organizări, Ia 
un membru din echipă îi revine să 
efectueze lucrările de întreținere ..și 
recoltare la I hectar de porumb, 8 
ari floarea-soarelui, 5 ari cartofi, 
10 ari sfeclă de zahăr, 1 ar mentă 
și 12 ari porumb pentru siloz. De 
asemenea sâ efectueze plivitul ta 
67 ari grîu, 3 ari orz, și ovăz si să 
recolteze fînul natural și cultivat 
de pe o suprafață de 58 ari.

In afară, de cele 16 echipe orga 
nizate în 2 brigăzi de cîtnp, con
duse de colectiviștii Bretoiu lacob 
și Fostoc Cornel, au mai fost orga
nizate în. cadrul brigăzilor o echi
pă legumicolă și una viticolă. De 
asemenea a mai fost organizată o 
echipă zootehnică în cadrul bri
găzii a Il-a.

In cadrul activității lor, briga
dierii desfășoară o muncă susținu
tă pe teren, ținînd o legătură s'trîn- 
să cu șefii de echipă. Ei stabilesc 
planul de muncă pentru ziua urmă
toare și recepționează zilnic lucră
rile efectuate de echipe. De aseme
nea, în perioadele de vîrf ale mun
cii, aceștia iau măsuri organizato
rice pentru repartizarea la nevoie 
a membrilor dintr-un sector în- 
tr-allul.

Cum au decurs lucrurile? Pe cit 
de simplu pe aiit dc semnificativ 
și mobilizator. Pionierii din clasă 
a IlI-a au chemat la întrecere pe 
cei dintr-a IV. Obiective? Strînge- 
rca de semințe de salcîm și fier 
vechi.

După două săptămîni de între
cere s-a făcut bilanțul. Stringind 
3,834 kg de sămînță dc sa!clin și 
260 kg fier vechi, pionierii clasei a 
IlI-ă s-au clasat pe primul loc An 
întrecere spre bucuria pionierilor 
Dănuț Victoria, Da'nciu Aria, Bris- 
caș Valeria, Dănuț Cornel, Konț zi. 
și alții, care s-au dovedit' cei mai 
activi în acțiunea întreprinsă.

D. DUM1TREAN

Se îmbunătățește munca 
culturală la Presaca

Pe lingă echipa de teatru exis
tentă, formația, de dansuri și corul, 
ce-și desfășurau activitatea la că
minul cultural din satul Presaca, 
de curînd a luat ființă o nouă e- 
chipă de teatru. Primul spectacol 
dat de această formație cu piesa 
„Cremenea" s-a bucurat din partea 
numerosului public de un mare suc
ces, iar artiștii amatori Nicula Ele
na. Slrbu Romulus, Groza Elena, 
Nicula Maria și alții dc. unanima 
apreciere a consătenilor pentru ta 
lentul și efortul depus de ei la reu
șita programului.

Din inițiativa țăranilor munci
tori și a corpului didactic din sat, 
căminul cultural din Presaca va a- 
vea în curînd și o, brigadă artis
tică de agitație a cărei membri deja 
și fac pregătiri în vederea primu
lui program artistic ce-l vor pre
zenta. MARCA LUDIAN

Sărbătorirea zilei 
de 8 Martie

Cu prilejul sărbătorii zilei de 8 
Martie, țărancele muncitoare din 
Berghin, după ce au ascultat con
ferința care a oglindit însemătatca 
zilei, au prezentat un reușit pro
gram artistic. La reușita programu
lui, care a constat din cîntece, re- 

i citări și piesa de teatru „Cel din 
: urmă", o contribuție prețioasă și-au 
I adus-o Szegedi Maria. Henning E- 
i rica, Szegedi Elisabeta, StrăjanSa- 
• veta, Crișan Elena si altele.

JELER EMIL 
★

In cadrul adunării festive închi
nate zilei de 8 Martie, femeile din 
Hăpria, după ce au scos în eviden
ță realizările obținute în cinstea a- 
cestei zile ca strîngerea a 1.500 kg 
fier vechi și valorificarea prin coo- 

| perativă a 14.000 ouă, au prezentat 
si ele un frumos program artistic. 

DREGHICI MARIA

La rîndul lor, șefii de echipă or
ganizează munca în cadrul ețhi- 
pci. Aceștia păstrează dc aseme
nea fișele de zile-muncă ale oa
menilor din echipă, trec în ele lu
crările efectuate și săptămînal le 
predau socotitorului. In raport de- 
suprafață și volumul lucrărilor, bri
gadierii sînt retribuiți lunar, în 
perioada muncilor, cu 35 zile-mun- 
că pe lună, iar șefii de echipă pri 
mese între 2,5-3 la sută din fota 
Iul de zile-muncă prestate de mem
brii din echipă.
' Colectiviștii care sînt retribuiți 
în raport de producția obținută pri
mesc o retribuție suplimentară de 
30-50 la sută din depășirea reali
zată peste plan.

Spre deosebire de echipele de 
eimp și sectorul zootehnic, unde 
munca și retribuirea acesteia se 
face pe baza acordului individual, 
la echipele de la grădina de legu
me și de Ia vie, unde lucrările sînt 
mai complexe, munca și retribuirea 
aCeșteia Se face pe echipe, după 
producție și veniturile .bănești rea
liza le.

Pentru un stimulent mai puternic 
în muncă și obținerea unor rezul
tate cît mai bune în lupta pentru 
întărirea și înflorirea gospodăriei 
colective, colectiviștii din Teiuș au 
o-ganizat întrecerea. între brigăzi 
și sînt hoțărîți să câștige’ și între
cerea. cu colectiviștii din Cîlnic, ra
ionul Sebeș și cei din Cistei raio
nul nostru.

aeesteia.ee


In cinstea celei de-a 90-a
aniversări a nașterii lui V.I. Lenin

Declarația 
de Externe al

Ministerului
R. D. Germane

legă- 
unor 

strai - 
fran- 

ehistă, Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Democrate Germane a 
dat publicității o declarație în care 
atrage atenția tuturor persoanelor 
iubitoare de pace că demascarea 
pregătirilor guvernului vest-german 
del a crea 
franchista 
tismentele 
agresiv și 
litariștilor

După cum se subliniază în declci- 
rație, guvernul vest-german a în
ceput de mult să creeze un întreg 
sistem de baze militare în alte ță
ri, și în special în Norvegia, Dane
marca, Belgia, Olanda, Franța. 
Turcia și Italia. Bonnul încearcă 
să impună în Europa occidentală 
dominația, militariștlor vest-germani.

De mulți ani, se subliniază în 
declarație, conducătorii Uniunii 
ereștin-democrate din Germania oc
cidentală se preocupă de crearea 
unei alianțe politice între statui lui 
Adenauer și regimul fascist al lui 
Franco. Aceiași militariști germani, 
oare pe timpul lui Hitler organiza- 

pămîntul spaniol repetiția 
a celui de-al doilea război 
vor să pregătească în pre- 
același loc, sub condtice- 
Adenauer și Strauss, un

BERLIN (Agerpres). — In 
tură cu planurile de creare a 
baze militare vest-germane în 
nătate, în special în Spania

baze militare în Spania 
confirmă din nou aver 
referitoare la caracterul 
primejdios al politicii rhi- 
vest-german-i.

seră pe 
generală 
mondial, 
zent, pe 
rea lui

război fulger împotriva Republicii 
Democrate Germane și, prin acea
sta un al treilea război mondial.

Măsurile îndreptate spre accele
rarea înarmării Germaniei occiden
tale, se subliniază în declarația Mi
nisterului Afacerilor Externe, sînt 
efectuate într-un moment în care 
eforturile generale sînt îndreptate 
spre asigurarea destinderii încor
dării internaționale și spre rezol
varea pașnică a problemelor arză
toare, în special a problemei de
zarmării generale și totale. Ele sînt 
îndreptate vădit împotriva unui a- 
cord internațional, în primul rînd 
împotriva apropiatei conferințe la 
nivel înalt. Ele confirmă că în mo
mentul de față guvernul lui Ade
nauer și Strauss reprezintă princi
palul dușman al păcii 
poare.

Ministerul Afacerilor 
R. D. G. subliniază că 
rientare a guvernului 
arată din nou că este 
se lichideze toate rămășițele celui 
de-al doilea război mondial și prin 
încheierea unui tratat de pace, pre
cum și prin lichidarea situației a- 
normale din Berlinul occidental, să 
se facă imposibilă continuarea răz
boiului rece și pregătirile în vede
rea unor operațiuni militare de pe 
teritoriu! Germaniei occidentale 
Berlinului occidental.

între po-

Externe al 
această o- 

vest-german 
necesar să

și

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

Scopul manevrelor militare americane 
din regiunea insulei Porto Rico

( Agerpres).NEW YORK 
genția Associated Press anunță că 
la 8 martie, Statele Unite au în
ceput manevre militare de mare 
amploare în regiunea insulei Porto 
Rico. La exercițiile militare parti- 
aipă 22.000 de soldați cu 400 de a- 
vioane. Aceste manevre sînt o con
tinuare a exercițiilor începute la 4

în Canalul Panama, desfă- 
sub comanda amiralului Gai-

martie 
surate 
ther, comandantul forțelor militare 
americane din Marea Caraibelor. 
Referindu-se la aceste manevre, 
ziarul „New York Post" scrie dă 
scopul lor este de „a intimida" re
gimul lui Castro și pe naționaliștii 
din Panama.

------------- rs-------------

Un nou eșec de la Cape Canaveral
WASHINGTON (Agerpres). — 

La 8 martie*, la poligonul balistic 
de la Cape Canaveral a fost lan
sată o rachetă balistică interconti
nentală de tip „Titan". După cum

se arată într-un comunicat, al a- 
viației americane, experiența a reu
șit numai „parțial", deoarece cea 
de-a doua treaptă a rachetei nu a 
funcționat.

NICARAGUA: Se extinde 
lupta împotriva 

dictaturii lui Somoza 
RIO DE JANEIRO (Agerpres).

— După cum relatează „Jornal do 
Brazii" în Nicaragua activează în 
prezent mai multe unități de gue
rilă și mii de nicaragualeni sînt 
gaia să participe la lupte.

Ziarul arată că grupurile de ni- 
caraguaieni exilați în țările Ame
rica Latine au reușit să realizeze 
umtatea de acțiune cu forțele din 
patrie. La un miting care a avui 
loc la Maracaibo (Venezuela) au 
luat parte delegați reprezentîtid pes
te 25 de mii de voluntari nicara- 
guaieni din patrie și din țările 
străine care s-au declarat gata să 
se alăture luptei de eliberare și 
care cer arme.

--- -—«0-------

Victimă a Ku Klux Klan-tilui
NEW YORK (Agerpres). - A- 

genția United Press International 
relatează că la- 7 martie patru ti
neri albi au atacat în apropiere de 
Houston, statul Texas, pe Felton 
Turner, un negru în vîrstă de 27 
de ani, silindu-1, sub amenințarea 
revolverului, să-i urmeze într-o pă
dure. Aci agresorii l-au legat de un 
copac, și, după ce l-au bătut cu 
funii și un lanț de fier, i-au crestat 
pe piept cu un cuțit semnul orga
nizației teroriste Ku Klux Klan, a- 
poi l-au părăsit lăsîndu-1 atîrnat de 
copac. Turner s-a dezlegat cu mare 
greutate și s-a tîrît pînă la un. post 
de pază din apropiere; el a fost 
internat în spital în stare gravă.

------- ««-------  
Proteste 

împotriva apropiatei sosiri 
a lui Strauss la Atena

ATENA 
Comitetul 
Uniunea 
(E.D.A.) a dat publicității o de
clarație în care protestează împo
triva apropiatei vizite în Grecia a 
ministrului de Război al R. F. Ger
mane, Strauss. Scopul acestei vi
zite, se spune în declarație, este 
crearea de baze și depozite militare 
ale Germaniei occidentale îrt Gre
cia. Subliniind primejdia pe care o 
prezintă transformarea țării într-o 
bază pentru arme rachete și ato
mice ale imperialismului german, 
Comitetul Executiv al E.D.A. arată 
că este necesar să se intensifice 
lupta împotriva planurilor de răz
boi ale Bonnului.

MOSCOVA . (Agerpres). — Des
fășurăm o bogată activitate edito
rială în legătură cu cea de-a 90-a, 
aniversare a nașterii lui V. I. Le
nin — a declarat Mihail Iskrov, 
secretar științific ai Institutului de 
Marxism-Leninism, coresponden
tului Agerpres. De curînd a ieșit de 
sub tipar indicele cronologic al o- 
perelor lui V.I. Lenin scrise în pe
rioada dintre 1886 și februarie 1917. 
Aceasta este prima enciclopedie a 
moștenirii literare a lui Lenin. Ea 
înfățișează an de an, zi de zi, gi
gantica activitate teoretică și orga
nizatorică a lui Lenin. Cartea o- 
glindește nu numai lucrările publi
cate, ci și discursurile, diferitele 
convorbiri, telegrame, replici și do
cumente autobiografice. Partea a 
doua a lucrării, care va apare în 
curînd, cuprinde perioada dintre 
martie 1917 și sfîrșitul anului 1923.

Colaboratorii Institutului lucrea
ză de mult la întocmirea unei cro
nici a vieții și activității lui Le
nin. Prima parte a acestei lucrări 
va apare peste cîteva zile și se re
feră la perioada dintre octombrie 
1917 și martie 1918. Cronica oglin
dește activitatea de conducător 
stat al lui Lenin zi cu zi, ceas 
ceas.

Altă carte interesantă care
apare zilele acestea cuprinde scri
sori ale oamenilor muncii către 
V.I. Lenin. Cartea cuprinde 600de 
scrisori, dintre care majoritatea se 
publică pentru prima oară. O parte 
din materialele publicate reprezintă 
saluturi din partea congreselor, con
ferințelor și adunărilor oamenilor 
muncii, altele sînt scrisori perso
nale sau ale unor grupuri de mun
citori și țărani, care-i aduc la cu
noștință lui Vladimir Ilici cele mai 
mici bucurii ale lor. Intr-un sat s-a 
creat o celulă de partid, în altă

(Agerpres). — TASS : 
Executiv al Partidului 
Democrată de Stingă

Criza de guvern din Italia
In seara zilei de 24 februarie, o 

dată cu prezentarea demisiei de 
către Antonio Segni președintelui 
Gronchi, își încheia activitatea cel 
de-al douăzecilea guvern italian de 
după război. In aparență căderea 
guvernului Segni a fost provocată 
de retragerea de către partidul li
beral italian. — partid de dreapta — 
a sprijinului acordat pină acum 
premierului Segni.

In realitate demisia guvernului 
italian este produsul inevitabil al 
crizei largi și profunde care a cu
prins în ultima vreme partidele de 
dreapta din Italia și în special par
tidul guvernamental democrat-creș- 
tin. Cauzele căderii guvernului tre
buie deci căutate în criza din si
nul partidelor de dreapta, criză care 
s-a accentuat în perioada de guver
nare a cabinetului Segni.

Guvernul „monocolor" prezidat 
de Antonio Segni, alcătuit doar 
din reprezentanți ai partidului cle
rical democrat-creștin, a fost spri
jinit în timpul celor 12 luni de gu
vernare de cele mai reacționare 
partide din Italia — partidul libe
ral, partidul monarhist și partidul 
neofascist (mișcarea socială italia
nă'). Această alianță între partidul 
democrat-creștin cu cele mai reac
ționare forțe politice din țară a 
creai nemulțumiri în rîndul celor
lalte partide burgheze din Italiași 
chiar în rîndul nnei părți a condu
cerii partidului democrat-creștin.

Politica internă și externă a gu-

vernului a produs nemulțumiri și 
mai mari in rlndurile maselor 
populare, inclusiv în cele Catolice, 
nemulțumiri care au determinat, de 
jos pînă sus, criza din sinul parti
dului democrat-creștin. Nerezolvarea 
problemelor fundamentale ale țării, 
probleme care cer înfăptuirea unui 
larg program democratic de măsuri 
și reforme cu caracter social-econo
mic, subordonarea pe plan extern 
a intereselor Italiei politicii de înar
mare în cadrul NATO — toată a- 
ceastă politică dusă de guvernul 
Segni sub presiunea vîrfurilor cle
ricale și a reprezentanților marilor 
monopoluri a fost condamnată nu 
numai de reprezentanții partidelor 
de stingă dar chiar și de exponenți 
de frunte ai democrației creștine. 
Nu întîmplălor in perioada guver
nării lui Segni partidul democrat- 
creștin a fost zguduit de grave di
vergențe, începînd de la „periferie" 
(criza din Sicilia) și pină la „cen
tru" (scindarea conducerii partidu
lui în două grupuri — „doroteii" și 
„fanfanienii").

In ultimele luni, sub presiunea 
tot mai puternică a maselor și 
opiniei publice guvernul Segni 
fost nevoit să facă unii pași

a 
a 

mat 
realiști atît in politica externă — 
acceptarea invitației adresată pre
ședintelui Gronchi de a vizita U- 
niunea Sovietică — cit și pe plan 
intern — adoptarea legii „împotriva 
monopolurilor" (deși această lege 
nu rezolvă fondul problemei). A-

c.este tendințe spre o nouă orien
tare a liniei guvernului au stîrnit 
însă reacții furibunde din partea 
partidelor de extremă dreaptă, care 
s-au concretizat prin retragerea de 
către liberali a sprijinului acordai 
in parlament lui Segni. „A fost de 
ajuns — scrie ziarul „Unita" — 
ca guvernul să afirme o anumită 
orientare mai nouă, pentru ca ex
ponenta partidelor 
monopolurilor să 
pentru a împiedica 
înainte ca ea să 
precisă".

Intr-adevăr, anumite tendințe ma
nifestate de guvernul italian în sen
sul „acomodării" liniei sale cu rea
litatea internă și externă au fost 
primite cu ostilitate de vîrfurile 
clericale și de reprezentanții mono
polurilor. Discursul provocator îm
potriva desHnderii rostit de cardi
nalul Ottaviani, amenințările pre
sărate la adresa guvernului de că
tre De Michele președintele Con- 
findustriei (Asociația marilor in
dustriași italieni) au demonstrai, 
pe de o parte, împotrivirea vîrfuri- 
lor clericale și a monopolurilor față 
de o politică externă mai realistă, 
iar pe de altă parte amestecul' lor 
fățiș în viața politică a. țării. Ase
menea practici au fost condamnate 
nu numii de opinia publică dar 
chiar și de lideri influienți ai par
tidului democrat-creștin, ca de pil
dă Merzagora care, după ce a în
fierat atmosfera de corupție și de 
regres din rîndul partidelor de 
dreapta și a condamnat amestecul 
grupurilor financiare în viața po
litică a țării, a demisionat, în

de dreapta și ai 
se mobilizeze 
această orientare 
capete o formă

parte a intrat în funcțiune o fa
brică, într-un oraș s-a deschis ® 
grădiniță de copii etc. Volumul este 
o vie oglindire a legăturilor lui 
Ilici cu masele populare.

Institutul de Marxism-Leninisri , 
a pregătit de asemenea editarea a 
două volume biografice. Unul dir? 
ele, de circa 500 de pagini, este 
destinat oamenilor de știință, acti
viștilor și tuturor acelora care stu
diază profund viața* și activitatea 
lui Lenin și istoria P.C.U.S. AI 
doilea volum, de proporții mai mici, 
este o biografie populară, scrisă 
într-un limbaj simplu, pentru cele 
mai largi mase de cititori.

A fost dată la tipar culegerea de* 
articole: „Din istoria difuzării o- 
perelor lui V. 1. Lenin". In prima 
parte 
zării 
rusă, 
crări 
parte 
tipărirea lucrărilor lui 
limbile popoarelor U.R.S.S., a treia 
despre răspîndirea operelor și idei
lor leniniste în țările de democrație 
populară. Cartea se încheie prin 
prezentarea situației tipăririi ope
relor lui Lenin în țările capitaliste,. 
Peste cîteva zile va ieși de sub ti
par altă culegere de articole știin
țifice „Despre Lenin și lenimsnș", 
scrisă de colaboratorii Ins /e 
de Marxism-Leninism. Volumul cu
prinde de asemenea materiale ea: 
„Leniri despre rolul conducător al 
partidului", „Dezvoltarea de către 
Lenin a teoriei dictaturii proleta
riatului", „Lenin despre crearea ba
zei tehnico-materiale a comunis
mului", „Teoria leninistă a imperia
lismului și revizionismul contempo
ran", „Lenin despre coexistența 
pașnică" și altele.
-------------------------------------------------

In procesul de la Atena

se oglindește istoricul difu- 
operelor lui Lenin în limba 
începînd cu primele sale Itr- 

pînă în zilele noastre. A doua 
tratează despre traducerea și 

Lenin în

de
cu

va

Incâ o sentință nedreaptă
ATENA (Agerpres). — Tribuna

lul penal din Atena a pronunțat 
sentința în noul proces înscenat pa
triotului grec Manolis Glezos pre
cum și actualului director al ziaru
lui „Avghi", Leonidas Kirkos, acu-

semn de protest, din funcția de pre
ședinte al senatului.

In ultimele zile 
tendința 
dreapta 
formule I 
o nouă .
care să 
un „nou' 
fostului guvern Segni.

Partidele democrate din Italia și 
masele populare se opun unor ast
fel de tranzacții de culise menite 
să permanentizeze o situație cu to
tul anormală. Conducătorii Parti
dului Comunist Italian au subliniat 
necesitatea imperioasă ca actuala 
criză de guvern să fie îndreptată 
spre o soluționare democratică. Ita
lia are nevoie de un guvern care 
să rezolve problemele fundamentale 
ale țării — lichidarea mizeriei și 
șomajului, naționalizarea surselor 
de energie, autoconducerea regiuni
lor, reforma învățământului, măsuri 
menite să lichideze înapoierea e- 
conomică din sudul Italiei, aplica
rea pe scară largă a reformei a- 
gr are. Aceste exigențe imediate sînt 
cerute de masele largi din Italia în 
numeroase mitinguri șl adunări, în 
telegramele trimise președintelui 
Italiei, Giovanni Gronchi.

hi aceste zile forțele democrate 
din Italia și masele largi populare 
acționează cu energie în vederea 
formării unei noi majorități guver
namentale care să reprezinte reali
tatea italiană, o majoritate cava- 
bilă să treacă la înfăptuirea unui 
program larg de reînnoire a vieții 
politice, economice și sociale a 
Italiei.

s-a manifestat 
din partea partidelor de 
ca sub paravanul unor 
amăgitoare să se realizeze 
majoritate guvernamentală 
asigure continuarea sub 

•“ guvern vechea linie a

I

zat pentru că a luat atitudine îm
potriva sentinței nedrepte pronun
țate de tribunalul militar împotriva 
lui Manolis Glezos și altor demn 
erați greci. Tribunalul penal ■ 
condamnat pe Manolis Glezos 
7 luni închisoare și pe Leonidas 
Kirkos la 5 luni închisoare. De «- 
semenea, potrivit hotărîrii tribuna
lului, ziarul „Avghi" este lipsit pe 
timp de o lună de posibilitatea de 
a-și mai procura hîrtie de ziar în 
condiții lesnicioase. Hotărîrea luata 
'mpotriya lui Glezos este motivată 

acesta a dat recent 
scrisoare în apărarea 
sentința pronunțată 

de tribunalul militar.
în

jrnj 
de faptul că 
publicității o 
sa, criticînd 
împotriva sa 
Cazul Glezos va fi examinat 
Areopag la 12 martie iar actualul 
proces urmărea de fapt demonstra
rea de către autorități a legalității 
urmăririi lui Gtezos și a sentinței, 
tribunalului militar.

Sentința tribunalului penal nu nu
mai că prelungește termenul de- 
detențiune al lui Glezos, dar în
greunează în același timp lupta 
pentru anularea sentinței tribunalu
lui militar și îl lipsește pe patriotui 
grec de dreptul de a critica această 
sentință. Sentința tribunalului pe 
nai creează un precedent periculos. 
Pe viitor orice om politic sau ori 
ce ziar grec care vor formula criti
ci la adresa unei hotărîri a tribu
nalului militar vor putea fi con
damnați.

In cursul procesului, fruntași ai. 
vieții publice și politice din Grecia 
au demascat netemeinicia acuzații
lor aduse și caracterul ne just al 
persecuțiilor îndreptate împotriva 
eroului național grec Glezos și a 
celorlalți deraocrați.
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