
( i'r zi

ANUL XI. — N». 548 Vineri, 8 aprilie 1S60 4 PAGINI 20 BANI

Spre succese tot mai mari!
Am încheiat de cîteva zile bilan

țul primului trimestru din acest an. 
Așa cum era și firesc, colectivele 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
au înscris odată cu sfîrșitul primu
lui trimestru noi victorii în îndepli
nirea sarcinilor de plan, în redu
cerea continuă a prețului de cost.

Mobilizate de organizațiile de 
partid, colectivele de muncă au 
dat timp tot mai liber folosirii me
todelor noi de. muncă, au preluat 
și introdus cu bune rezultate ex
periența altor unități. Și rezultate]?, 
acestei munci însuflețite n-au pu
tut fi decît bune. La Uzina' meta- 
lo-chimică Zlatna, de pildă, s-a 
trecut de citva timp la desfășura
rea în'recerii socialiste pe profesii, 
s-a introdus metoda organizării de 
secții-școală. Rezultatul a fost că 
planul trimestrial a fost îndeplinit 
înainte de termen iar la unele sorti
mente chiar cu 7 zile mai devreme. 
Un alt succes înregistrai de acest 
colcc'iv este îndeplinirea angaja
mentului luat în direcția economii
lor. Și apoi nu numai aici au fost 
obținute asemenea rezultate. Nu! 
Rezultate bune au fost înregistrate 

întregul raion, la Depoul C.F.R.
■ tuș, la In‘re prinderea „Horia", 
la cooperativele meșteșugărești etc. 
Demn de remarcat este faptul că, 
cu excepția cîtcrva unități, toate 
întreprinderile și-au îndeplinit și 
depășit planul trimestrial.

Rezultatele obținute în primul 
trimestru trebuie să ne conducă 
spre alte rezultate și mai mari. A- 
ceasla cu atît mai mult cu cit în 
aceste zile întregul nostru popor 
se pregătește să întîmpine cu noi 
succese în muncă cel de-a! 111-lea 
Congres al P.M.R. și ziua de 1 
Mai. Aceste evenimente deosebite, 
ca și hotărîrea oamenilor muncii, 
din raion de a îndeplini sarcinile 
Conferinței raionale de partid sini 
un puternic îndemn spre sporirea 
producției și productivității mun
cii, spre realizarea de cit. mai 
multe economii.

In fiecare întreprindere, apropie
rea acestor evenimente este mar

ii de un entuziast avînt al între
it socialiste, în cadrul căreia co

lectivele de muncă și-au luat an
gajamente sporite și luptă cu toate 
forțele pentru înfăptuirea lor. Fap
tul că peste 80 la sută din numă
rul muncitorilor sînt antrenați în 
întrecerea socialistă dovedește cu 
toată puterea acest lucru.

Ar fi însă ne just să se treacă cu 
vederea peste faptul că în unele u- 
nități mai există lipsuri în desfă
șurarea întrecerii, nu sînt create 
condițiile cele mai optime șl anga
jamentele luate, ca și sarcinile tra
sate de Conferința raională de partid 
nu se îndeplinesc în mod rit
mic. La Atelierul central din Alba- 
lulia, de pildă, sarcinile de plan pe 
trimestru n-au fost îndeplinite și, 
ca urmare, nici angajamentul pri
vind rea’izarea de economii. La a- 
ceastă situație a contribuit faptul 
că dintr-o slabă preocupare orga
nul superior tutelar, T.E.P.D.M.N. 
București, n-a asigurat folosirea în

tregii capacități de lucru a atelie
rului. O seamă de deficiențe există 
apoi și la unele sectoare, ca cele 
din Haneș și Almaș ale întreprin
derii „Gh. Doja". Aici, din cauza 
slabei activități a comitetului sin
dical, întrecerea socialistă este for
mală, iar angajamentele luate sînt 
sub posibilități. In ultimul timp aici 
s-a născut o prețioasă inițiativă 
— aceea a șefului de echipă Băn- 
ciu Aurel de la mina Haneș de a 
realiza lunar o înain'are de cel 
puțin 100 m liniari. Indicat ar fi 
fost ca această prețioasă inițiativă 
să fi fost deja extinsă în toate sec
toarele. Din păcate comitetul sin
dical nu dovedește o astfel de pre
ocupare, Lipsuri serioase în or
ganizarea întrecerii există și la 
I.R.T.A. Alba-lulia. Aici, comodita
tea comitetului sindical e atît de 
mare incit nu s-a străduit să ela
boreze nici puncte de întrecere. E 
limpede deci despre ce întrecere 
poate fi vorba aici, tind nu sînt 
fixate nici obiective.

Asemenea lipsuri dare se mai 
manifestă. în organizarea și desfă
șurarea întrecerii vor trebui lichi
date fără în'îrziere. Organizațiile 
de partid și organele sindicale tre
buie să vegheze cu mai multă răs
pundere asupra traducerii în viată 
a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate. In fiecare întreprin
dere, la fiecare loc de muncă sini 
încă multe rezerve ce pot și tre
buie mai larg folosite. Experiența 
fruntașilor în muncă trebuie să de
vină un bun al întregului colectiv. 
E nevoie apoi să se preia cu mal 
multă îndrăzneală o serie de iniția
tive de preț ale altor colective, de 
muncă.

In planul de măsuri al Conferin
ței raiona'e de partid sînt stabilite 
o seamă de sarcini precise ce tre
buie să fie îndeplini'e pînă la 1 
Mai anul acesta. La stația C.F.R. 
Coșlariu, Întreprinderea de indus
trie locală „Horia" din Alba-lulia, 
stația C.F.R. Teiuș, etc. sînt pre
văzute realizarea unor importante 
obiective de care depinde în mare 
măsură bunul mers al muncii. Este 
necesar ca organizațiile de bază 
să analizeze temeinic stadiul aces
tor lucrări și să ia măsuri cores
punzătoare care să asigure îndepli ■ 
nirea întocmai a celor stabilite in 
planul de măsuri.

O mai mare atenție trebuie acor
dată Calității produselor, Inlăturîn- 
du-se din rădăcini situații ca cei?. 
întîlnite la întreprinderea „Horia" 
tind din cauza superficialității s-a 
executat mobilă cu defecțiuni de 
fabricație.

Pînă la 1 Mal ne-au mai rămas 
puține zile. Să ne înzecim forțele 
spre a înțîmpina această măreață 
sărbătoare cu noi realizări în de
pășirea sarcinilor de plan și redu
cerea continuă a prețului de cost, 
să nu existe colectiv de muncă cu 
angajamentele neîndeplinite!

La gospodăria de 
stat „Alba lulia" lu
crările în vii, din 
prima perioadă, — 
dezgropatul, tăiatul 
si cercuitul — au 
fost efectuate în 
proporție de 100 Ia 
sută.

IN CLIȘEU: Le
gatul viei la sub- 
secția Bărăbanț.

IN CLIȘEU : Valea Dîmboviței" cu minunatele ei priveliști.
------------------------------------♦♦ 1 ♦♦♦------------------------------------ -

DIN CUPRINSUL JAIONULUI NOSTRU
Muncă și rexullaie Vă informăm că...Folosind succesele obținute trecut drept realizări și cooperativei greșul" din un fructuos trimestru al dueîndu-și în fapte angajamentele, harnicii cooperatori de aici și-au îndeplinit pianul producției globale pe luna martie în proporție de 114,66 la sută, iar planul pe tri-

anulspre colectivul „Pro-bază de piecare mai mari, meșteșugărești Alba-lulia a încheiat bilanț și pe primul anului în curs. Tra-
mestrul I 1960 în proporție de 102 la sută.Nu de mult, ca urmare a rezultatelor obținute anul trecut cînd planul producției globale a fost depășit cu 2 la sută iar economiile obținute s-au ridicat la peste 30.000 lei, muncitorii de la cooperativa meșteșugărească „Progre sul" au primit cota parte de beneficiu. Coresp. GHENESCU ION

----------------- K=X

Zi memorabilăZiua rămîne cărui țăran muncitor din Ighiu, fie el tînăr sau. vîrstnic. In această zi, aici a strălucit pentru întîia oară pe ulițe becul electric.Rod al muncii organelor de partid și de stat, marea înfăptuire a fost salutată cu căldură de toți cetățenii satului. In același timp ea a venit să încunune și munca to-

)

de sîmbătă, 3 aprilie, -va neștearsă din memoria ori-
pentru ighienivarășilor Szabo Pavel, Bucerzan Ion, Medrea Elena, Herlea Iulian și a altora, care au fost mereu în frunte în acțiunea de electrificare a sațului.In curînd becul electric va lumina și în casele sătenilor. In acest sens colectiviștii Muntean lacob, Beldean Ștefan, Cristea Iulius, Medrea Florian și mulți alții, și-au și făcut instalațiile respective.Noi familii în gospodăria colectivă din Berghin

de de întovărășiți din comună înscriu goșpo-
în ul-a

Hărnicia și elanul cu care colectiviștii din Berghin muncesc pe ogoare și în toate sectoarele producție sînt mult apreciate țăraniicare, convinși de fapte, se în număr tot mai mare în dăria colectivă.Dezbătînd cererile depusetimul timp, adunarea generală colectiviștilor a primit zilele acestea în gospodărie încă 12 familii.Țăranii întovărășiți Coman Filea, Seghedi Mihai Pruscai, ghedi Martin Gheorghe și care an pășit cu toată încrederea

i 
>

pe noul drum, au făcut să crească suprafața de teren a gospodăriei cu încă 30 de hectare.

...în vederea sărbătoririi ce- ) 
lei de-a 90-a aniversări a naț- \ 
terii lui V. I. Lenin, la Casa i 
raională de cultură, la că- $ 
minele culturale și bibliote- J 
cile comunale din întreg ra- < 
ionul se pregătesc conferințe ? 
și șezători culturale cu tema s 
„Viața și activitatea marelui ( 
Lenin", poezii și cîntece des- ) 
pre V. I. Lenin.

...în puține zile, oamenii i 
muncii din orașul, comunele î 
șî satele raionului au cum- ? 
părat de la „Librăria noas- ' 
tră“ peste 608 volume — o- > 
pere de V. I. Lenin. >

...într-una din sălile Casei > 
raionale de cultură din ora- < 
șui nostru a fost organizată S 
expoziția „Regiunea Hune- ) 
doara — 1960“, piesele expuse < 
oglindind deosebit de grăitor S 
marile succese dobîndite de ? 
oamenii muncii din regiune ( 
conduși de partid. S

...sîmbătă 9 aprilie, ora 20, S 
brigada artisticii de agitație ? 
de la fabrica „Ardeleana** va ( 
prezenta în sala clubului ■ 
C.F.R. Teiuș un program în- ? 
titulat „Ore de odihnă**. (

alții,

Muncind cu eforturi 
sporite în campania agri 
cola, colectiviștii șl bi'o 
vărășiții din satele comu
nei Mihalț au reușit să 
termine însămînțarea cul
turilor
7 zile

De 
ficind 
mul lucrărilor în timp, ci

din epoca I-a cu 
înainte de termen, 
asemenea, intensi- 
lot mai mult rit-

au efectuat lucrări de în
treținere la culturile de 
toamnă în proporție dn 
80 la sută și au pregătit 
pen'rii însămînțările din 
epoca 11-a 75 la sută din 
teren. In urma 
rez'dtat'- comuna 
a fost declarată 
tocirea drapelului
tașă în muncile agricole, 
pe ultima săptămînă.

acestor 
Mihalț 

cîștigă- 
de frun-

Munca de proiectare — o munca de creație
Sarcinile mărețe trasate de partid 

și guvern în domeniul construcțiilor 
de locuințe solicită munca proiec- 
tanților la o asemenea orientare, in
cit ea să ducă la realizarea unor 
construcții de o calitate superioară 
și la un preț de dost cit mai scăzut, 
la asemenea construcții care să sa
tisfacă iot mai mult nevoile de con
fort ale locatarilor.

In munca de constructori, de fie
care dată, atunci cînd ne gîndim 
la realizări viitoare, aruncăm o 
privire retrospectivă asupra reali
zărilor de pînă acum. Și cu satis
facție constatăm că experiența acu
mulată în ultimii ani în proiectare 
și execuție, ca urmare a îndreptării 
atenției spre cunoașterea în esență 
și în detaliu a liniei realist-științi- 
fice ce o avem de urmat, a condus 
la importante realizări de inve
stiții, dovedind prin aceasta că 
munca noastră de proiectare a de
venit tot mai mult o muncă de 
creație.

Cu toate acestea sînt încă des
tule cazuri tind proiectarea a mers 
spre simplificare în dauna cali
tății proiectului, îngreuriînd de 
cele mai multe ori munca în exe
cuție și decontare a lucrărilor. 
Astfel, au fost cazuri tind adap
tarea simplificării la proiectare a 
condus la suprimarea unor detalii 
de execuție, analize de prețuri, 
sau asimilări de lucrări într-un 
mod neeprespunzător, situație ce

a avut urmări negative atît din 
punct de vedere tehnic cit și e- 
conomic. Cîteva exemple ne vor 
dovedi cu prisosință acest lucru.

La cele două blocuri construite 
la Almaș, (proiectant I.R.P. Deva,) 
ușile interioare sînt pe toc în loc 
ca ele să fie pe 'căptușeli. Aceasta 
a condus la faptul ca după 3 
săptămîni de la darea lor în folo
sință să existe luft între perete și 
tocul ușii și deci să nu mai aibă 
stabilitatea necesară. Desigur, că 
de toate aceste neajunsuri vino
vat se face proiectantul care, dep
lină pentru o muncă simplificată 
se Cpnduce singur la omisiuni, 
greșeli sau alte neajunsuri, care, 
după terminarea construcției nu fac 
altceva decît să știrbească din me
ritele muncii sale creatoare.

Cînd ne referim la munca de 
proiectare și cînd de la aceasta 
dorim creație, o creație realistă 
demnă de epoca în care trăim, sîn- 
tem obligați să o concepem înafara 
simplificării dar cu cerința ca ea 
să dea rezolvare complexă teniei 
de proiectare atît tehnic cit și e- 
conomic. Piesele scrise și desenate 
ale unui proiect trebuie să fie ca
pabile să dea executantului posibi
litatea realizării corecte a construc
ției, urmînd doar ca viitoarea asis
tență tehnică acordată șantierului 
să nu fie decît un control a res
pectării proiectului și nu un mijloc 
prin care să se lase deschisă por

tița spre efectuarea de lucrări su ali
mentare care să ridice prețul de 
cost al construcției. De aceea, con
siderăm că termenii cei mai potri
viți pentru munca de proiectare ar 
fi: Creație și operativitate.

Dar pentru a satisfacp acești in
dici este nevoie de o muncă perși - 
verentă axată pe cunoașterea celor 
mai noi metode din tehnica și le
gislația construcțiilor. Din păcate

Ing. GIURGIU IOAN si 
insp. ROȘU VALER' 

Banca de investiții Alba-lulia(Continuare în pag. 4-a)

asm:
I Unii tehnicieni agricoli ki

1 fadin cauza că slau mai w 
mult în birou, nu cunosc fcj 
situația reală de pe teren.

Cînd cu lenea sau cu graba jd 
pierzi la slujbă evidența 
nu te mai căzni degeaba 
ca să-ți motivezi.. absența, a
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Cit mai mult porumb pentru boabe și pentru siloz
Porum&nl - e cultură rentabila In aceste zile —

' pe ogoare
In gospodăria colectivă din Cis

tei porumbul este cultivat pe supra
fețe importante, atît pentru boabe, 
cît și pentru siloz.

In anul trecut noi am 
porumb 40 la sută din suprafața 
arabilă a gospodăriei, 
mare parte din porumb fiind însă
mînțat în rînduri drepte de S.M.T., 
noi am avut posibilitatea să fadem 
și prășitul mecanizat. Manual am 
făcut doar răritul și prășitul între 
fire pe rînd. In felul acesta am e- 
conomisit un număr mare de zile- 
muncă. Producția realizată la ha 
a fost de 3.000 kg la porumbul lo
cal și 4.200 kg. la porumbul dublu 
hibrid. Recolta frumoasă obținută 
ne-a dat posibilitatea să împărțim 
la zi-murică și în cordul retribuții
lor suplimentare, pentru depășirile 
de producții realizate 
sporite de porumb. De asemenea, 
am putut să realizăm din valorifi
carea porumbului contractat cu sta
tul sume importante de bani.

Ținînd seamă de locul impor
tant ce-l ocupă porumbul însilozat 
în dezvoltarea creșterii animalelor, 
a sporirii producției de carne și 
lapte, noi acordăm o mare atenție 
și cultivării porumbului pentru si
loz. Gospodăria noastră a însilozat 
porumb pentru prima oară în anul 
1958, dată de la care cantitatea de 
porumb însilozat a fost sporită în 
fiecare an. Odată cu creșterea can
tități de porumb însilozat în hra
na vacilor, a crescut și productivi
tatea acestora, sporind simțitor 
producția de lapte. Acest fapt se 
poate vedea clar din tabelul de mai 
jos.

cultivat cu

Cea mai

cantități

cesta întreaga producție de lapte î 
valorificată prin contractare, ne va z 
asigura un ,venit de peste 100.000 lei. < 
Un clștig frumos ne vor aduce și > 
cele 40.000 kg. porumb boabe con- ? 
tractate. t

Dată fiind productivitatea mare oe ? 
care o are porumbul dublu hibrid, J 
noi vom cultiva în acest an atît > 
pentru boabe cît și pentru siloz 30 < 
la sută din suprafață numai cu po- S 
nimb dublu hibrid din soiurile ) 
Warwick și K. A. 4. Efectuînd la t 
cultivarea celor 40 hectare porumb S 
de siloz, din care 10 ha. irigat, a- > 
celeași lucrări ca și la porumbul pen- < 
tru boabe, fără a face însă copiii- ) 
tul, gospodăria noastră are toate ! 
condițiile să recolteze în acest an < 
cel puțin 40.000 kg porumb siloz S 
la hectar. ?

Asigurîndu-ne o puternică bază * 
furajeră de porumb siloz în faza ? 
de coacere lapte-ceară, cînd acesta < 
are cele mai multe unități nutriti- ? 
ve, vom reuși să dezvoltăm secto- S 
rut zootehnic, să obținem producții ( 
sporite de lapte și carne, să asigu- 2 
ram gospodăriei și colectiviștilor > 
venituri iot mai mari. <

DOBIRTA MIHAI
președintele Q.A.C. — Cistei \

----------------------- **

maximum aju-if Folosind la torul dat de S.M.T. și atelajele ) proprii, colectiviștii din Mihalț 1 au terminat însămînțările din e- ( poca I-a încă de săptămîna tre- ; cută. Totodată ei au pregătit pen- ( tru însămînțările dd porumb o 5 suprafață de peste 150 hectare. ?Cu forțe soprite se desfă- ) șoară lucrările în cîmp’ și pe _o- ? goareie întovărășirii agricole din J satul Bucerdea Vinoasă, unde s-a S transportat gunoi de grajd în ? cîmp și s-au făcut arături pentru J însămînțarea porumbului pe o șu- > prafață de peste 60 ha. I
ir îndrumați de organizațiile ) de partid, gospodăriile colective < din raion au săpat și amenajat S peste 90 la sută din gropile ne- ? cesare pentru însilozarea porum- ( bului. >
★ Paralel cu lucrările de pre-( gătirea terenului pentru însămîn- S țările de porumb, colectiviștii din 2 Cistei zoresc lucrările de amena- < jare a grădinii de legume, unde > s-au executat canalele principale 2 de irigație și se continuă arățu- S rile și amenajarea canalelor se- ) curidare. <

îngrășămintele — ne 
belșug de recoltăDespre rolul important ce-1 au gunoiul de grajd și îngrășămintele chimice în sporierea recoltei de porumb, membrii întovărășirii noastre din satul Galtiu s-au convins din experiență proprie. Majoritatea întovărășiților din sat, care au îngrășat terenul cu gunoi de grajd sau cu îngrășăminte chimice, au obținut cu 800-1.500 kg porumb mai mult la hectar față de cei care nu au folosit îngrășăminte.Așa, de exemplu, Potopea Traian 1. Ileana, care a încorporat în pămînt odată cu arătura 20 tone gunoi de grajd la hectar, a semănat porumb ales și a efectuat Ia vreme lucrările de întreținere, a obținut o recoltă de 3.500 kg porumb boabe la hectar. Potopea Traian 1. Ana, Laslău Ion, Voica Ileana ’ și alții, dînd ca îngrășămînt de bază odată cu arătura 200 kg superfos- fat și în timpul vegetației porumbului 80 kg azotat de amoniu la

hectar, au cules 2.500-3.000 kg porumb la hectar. In același timp, unii întovărășiți, ca Mîrza Luicre- ția, Potopea Ana și Salcă Aron, care nu au împrăștiat pe pănjînt îngrășăminte nu ău obținut decît 1.500-1.800 kg porumb la hectar.Pentru a obține recolte cît mai mari de porumb, peste 60 la sută din întovărășiți au încorporat în sol odată cu arătura de toamnă cantități sporite de gunoi de grajd. Mulți dintre întovărășiți, ca Mîrza Iacob, Jtirca Emil și alții au transportat în timpul iernii de asemenea cantități importante de gunoi în cîmp și transportul acestuia se continuă și în aceste zile cu intensitate, căci membrii întovărășirii noastre sînt convinși că fiecare car de gunoi de grajd băgat în pămînt le aduce spor mare de recoltă.JURCA SILVIU președ. întovărășirii „Galtiana" Gal.tin
Porumbul hibrid asigură producții mari

Porumb însilo- Anul Anul
zat pe cap de 1958 1959
vacă furajată 5.000 kg 8.000 kg

Producția de 
lapte realizată 

pe cap de vacă
1.680
litri

2.044
litri

Gospodăria noastră colectivă se numără printre cele mai tinere gospodării din raion. Sîntem abia în a doua primăvară. Cu toate acestea însă străduința noastră dreptată spre a smulge cît mai multe recolte.Din experință proprie constatat că o rezervăde» a obține de pe aceeași suprafață cît mai multe produse este în- sămînțarea porumbului pentru boabe intercalat cu sămînță de fasole și dovleac (bostan), de pildă, gospodăria sămînțat pe o mare solea intercalată tot rînd. De asemenea,semănat în cuiburi la distanțe _de circa 20 m. Lucrările de întreținere le-am făcut fără nici o greutate, deoarece atunci cînd am făcut prășitul cu prășitoarea, plantele erau încă

este în- pămîntuluinoi am însemnată

Porumbul, ca de altfel multe alte plante cultivate; este un hi' brid natural, permanent, hibridarea producîndu-se între specii, soiuri, sau în cadrul aceluiași soi. Prin cultura porumbului hibrid se înțelege astăzi cultivarea formelor hibride dirijate de om. Datorită producției care scade an de an la hibrizi, aceștia se folosesc numai îp prima generație, prin urmare sămînță trebuie produsă prin în-defu- în- ampe
Așadar, în raport cu cantitatea 

de siloz consumată de vaci, a cres
cut și producția de lapte.

Convinși din experiență proprie 
și călăuziți de prețioasele documen
te ale Plenarei C. C. al P.M.R. din 
decembrie 1959, noi am hotărit ca 
în acest an să asigurăm 11.000 kg. 
porumb însilozat de fiecare vacă 
furajată și 500 kg. de fiecare oaie. 
Folosind cantități sporite de po
rumb însilozat în hrana vacilor de 
lapte, noi avem toate posibilită
țile ca de la cele 83 vaci de 
lapte ce le vom avea în acest an, să 
obținem cel puțin 2.500 litri lapte 
pe cap de vacă furajată. In felul a

Anul trecut, noastră a în- suprafață fala al doilea dovlecii i-am

mici. La recoltare noi am realizat pe lîngă o producție de peste 4.000 kg porumb boabe la hectar și cîte 250 kg fasole. De asemenea noi am mai realizat o mare cantitate dovleci pe care i-am folosit la rajarea vitelor. Iată deci cum, sămînțînd culturile intercalate, realizat mai multe produse deaceeași suprafață. De remarcat este faptul că cultura intercalată a fasolei și a doVlecilor n-a influențat cu nimic dezvoltarea porumbului.In acest an, noi vom da o și mai largă extindere semănării culturilor intercalate. Și dacă anul trecut am însămînțat așa o suprafață mai mică, apoi în primăvara aceasta noi vom însămînța fasole și dovleci în cultură intercalată pe o suprafață de peste 60 ha teren.FENEȘER NIGOLAE președ. G.A.C.-Bucerdea Vinoasă

crucișa re în fiecare an.Justificarea introducerii tură a porumbului hibrid o producția sporită a acestuia de soiurile pure, producție care este mai mare cu 40 la sută și chiar mai mult.In raionul Alba producțiile sporite obținute de gospodăriile colective din Obreja, Cistei, Igliiu și altele, care au obținut la porumbul
----------------- w

în cul- fac.e fațăchiar

hibrid din soiurile Warwick șt KA-4 producții de 3.500-5.600 kg. porumb boabe Ia hectar, confirmă rentabilitatea porumbului hibrid șt face ca suprafețele cultivate cu hibrid să sporească de la an la an.Numeroase gospodării colective, ca cele din Berghin, Căpud, M sentea, Benic și altele, au schimba. în condițiuni avantajoase cantități importante de porumb dublu hibrid din soiurile Warwick și KA-4. Acestea, avînd o perioadă mai scurtă de vegetație și o producție mare, s-au dovedit a fi cele mai indicate pentru raionul Alba.Cultivat pe suprafețe întinse și îngrijit după toate cerințele agrotehnicii înaintate, porumbul dublu hibrid asigură cultivatorilor recolte mari de porumb boabe si siloz.Ing. RUSII ’ EMIL șeful unității AGROSEM Alba-Iulia
Irigarea - o cale de sporire a recoltei

Pentru a obține recolte de po
rumb cît mai mari și mai constan
te, gospodăria de stat Alba-Iulia 
și-a propus ca în anul acesta să 
irige prin aspersiune (ploaie arti
ficială) suprafața de 58 ha. po
rumb pentru boabe și 10 ha. po
rumb pentru siloz.

Porumb siloz în cantități cît mai mari!Pentru realizarea mărețelor sarcini reieșite din Consfătuirea de la Constanța cu privire Ia dezvoltarea șeptelului de animale, precum și pentru traducerea în viață a indicațiilor plenarei C. C. al P.M.R. din 3-5 decembrie 1959, privind creșterea producției de carne, lapte și lînă, una dintre cele mai de seamă sarcini ale perioadei actuale este crearea unei puternice baze furajere. Legat de îndeplinirea acestor obiective însemnate, trebuie arătat că o cale sigură pentru a asigura o bază furajeră corespunzătoare este extinderea culturii porumbului pentru siloz și în mod special creșterea productivității la hectar.Avantajele culturii porumbului siloz sînt dovedite de nenumărate fapte. In gospodăriile colective din Benic, Cistei etc. s-au obținut de la fiecare vacă furajată cu porumb siloz cu peste 500 litri lapte mai mult. La aceasta se mai adaugă apoi faptul că de pe un hectar cultivat cu porumb pentru siloz se pot obține aproape un număr dublu de unități nutritive comparîndu-1 cu porumbul boabe și cu peste 30 la sută mai multe decît de pe 1 he'c- tar cultivat cu sfeclă.Cit toate că în anul 1959 suprafața cultivată cu porumb siloz în raionul nostru s-a dublat față de 1958, rezultatele au fost mult sub posibilități și sub cerințele sectorului zootehnic. Datorită faptului că a fost cultivat pe terenuri necores-

punzătoare, cu o fertilitate scăzută, nu i s-a aplicat o agrotehnică superioară, în unele gospodării colective ca cele din Obreja, Teiu'ș și altele producția de porumb siloz a fost mică, ajungînd în medie abia la 15.000 kg la hectar. La aceasta se mai adaugă faptul că a avut unități nutritive deoarece s-au însilozat mici de știuleți. Dacă cantitatea însilozată de riile colective din raion la numărul taurinelor revine abia 1 tonă pe cap, iar la vacile cu lapte se ridică abia la 1,8 tone de vacă furajată,, cantitate foarte mică, vîndu-se în vedere că plenara 3-5 decembrie 1959 recomandă puțin 10 tone porumb siloz vacă furajată.Pentru a ridica producția animală, este necesar ca în acest an să crească mult suprafețele cultivate cu porumb siloz și să fie sporită productivitatea la hectar, astfel ca să realizăm pe raion cel puțin 25.000 tone, ceea ce înseamnă de fiecare ha însămînțat cu siloz o producție de peste 30.000 kg.Desigur, obținerea unof producții sporite la hectar nu se realizează de la sine. E nevoie să acordăm toată atenția tuturor lucrărilor, de la însămînțare și pînă la recoltare. De la început trebuie a- rătat că între cultura porumbului siloz și cea a porumbului boabe nu există nici o diferență. De aceea

silozul nu suficiente, cantități raportăm gospodă- în 1959
a- din cel de

gospodăriile colective și întovărășirile agricole vor trebui să rezerve pentru această cultură terenuri cu fertilitate ridicată, (mijlocii-lti- tuoase-nisipoase). In nici un caz nu trebue alese terenurile în pante sau cele slab productive. Terenul trebuie să fi fost arat din toamnă, în primăvară făcîndu-se doar lucrările de menținerea apei în sol, ca grăpatul, cultivația, etc. și menținut fără buruieni. Se recomandă sa se aleagă terenuri îngrășate cu bălegar de grajd (10-20 tone la hectar), care să fi fost încorporat în toamnă. Ca sămînță; e nevoie să fie folosită cea de hibrid.Semănatul trebuie să se facă cu mașina la distanța de 90-100 cm. (între rînduri), pentru a se putea executa însiloza rumb în ră, este se facă viteza zilnică de însilozat. Cît privește lucrările de întreținere, acestea se fac după agrotehnica aplicată porumbului pentru boabe. In cazul cînd se cere, se va executa o grapă înainte de răsărire, apoi cel puțin 2 prașile manual pe rînd și 3-4 prașile mecanice între rînduri.Pentru asigurarea porumbului siloz în cantități cît mai mari și de bună calitate, sfaturile populare, conducerile unităților socialiste, G.A.S., precum și aparatul tehnico- ingineresc vor trebui să ia o serie de măsuri pentru identificarea tarlalelor unde să fie însămînțat porumbul, ținînd cont ca acestea să

fie cît mai aproape de fermele zootehnice, executarea în cel mai scurt timp a gropilor pentru porumb siloz și asigurarea seminței.Aplicînd o agrotehnică superioară în aceste culturi, respectînd prevederile de plan, vom crea în anul 1960 o puternică bază furajeră care va asigura obținerea unor producții sporite în sectorul zootehnic. ,,

prașila mecanică. Pentru a întreaga cantitate de po- faza de coacere lapte-cea- necesar ca semănatul să pe etape, ținînd cont de

Ing. SUCIU MATEI vicepreședintele Sfatului popular raional
-------------- ---------------------

Creșterea suprafețelor 
cultivate cu porumb siloz 

din raion

Terenul ales pentru cultura de 
porumb irigai este un teren fertil, 
de grădină, din care o parte a fost 
îngrășat anul trecut cu 40.000 kg. 
gunoi de grajd la hectar, iar rest 
s-a îngrășat în anul acesta tot l..' 
40.000 kg. gunoi de grajd la ha.

Pe terenul îngrășat în anul tre
cut cu gunoi de grajd se va mai 
administra în acest an 400 kg. su- 
perfosfat la hectar înainte de se
mănat și apoi cultura va mai pri
mi 200 kg. îngrășăminte azotoase 
la hectar administrate fazial, ' în 
perioada de vegetație. Pentru cul
tura de porumb boabe, gospodăria 
va semăna porumb din soiul ra- 
ionat Warwick 277, soi precoce și 
productiv, iar pentru siloz, porumb 
din soiul Wisconsin 255 A., care 
dezvoltă o masă vegetativă mare. 
Sămînță este deja pre gătită și tra
tată cu germisan. Semănatul seva 
face mecanizat, cînd temperatura 
în sol va fi de 8-10 grade Celsius, 
asigurînd o densitate de 50.000— 
55.000 plante la hectar, iar pentru 
a se asigura umezeală de care po
rumbul are nevoie în perioada de 
vegetație, se va iriga atunci cînd 
porumbul va avea 6-8 frunze. De 
asemenea, se va iriga în perioada 
de formare a bobului, sau ori de 
cile ori va fi nevoie. De fiecare 
da ă vom asigura în cultură 800— 
1.000 m3 apă la hectar. După fie
care udat se va prăși cultura cu 
cultivatoarele suspendate, pentru a 
păstra apa în pămînt, a menține te
renul curat de buruieni și afinat. 
Ca urmare a lucrărilor ce se vor e- 
fectua și în mod special a irigării, 
se va putea realiza cel puțin 8.000 
kg. porumb boabe la hectar.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii gospodăriei, îndrumați de or
ganizația de partid, slut hotărîțipa 
în acest an să obțină recolte mari 
la cultura de porumb boabe și si
loz prin aplicarea la timp și de 
bună calitate a tuturor lucrărilor a- 
grotehnice. MATEI VIRGIL

ing. șef G.A.S.—Alba-Iulia



VIAȚA DE PARTIDVina o poartă biroul organizației de bază...Cînd comitetul orășenesc de partid a analizat în plenara sa cu activul, felul cum se desfășoară învățămîntul de partid, s-a scos în evidență că și la fabrica „Ardeleana" sînt multe lipsuri în ce privește îndeplinirea acestei sarcini. Așa, de pildă, s-a arătat că pînă la acea dată (6 ianuarie 1960) nu s-a predat nici o lecție. Prin urmare, învățămîntul de partid în •cercurile și cursurile de la această întreprindere erau mult rămase în urmă față de programul de studiu.Pe baza sarcinilor trasate de «comitetul orășenesc de partid, organizația de bază a luat măsuri pentru a lichida această lipsă. Si, iată că la ora actuală cursurile sînt cu programul de studiu la zi.Se poate spune că acesta este -un rezultat pozitiv, dacă analizăm problema învățămîntului de partid numai din acest punct de vedere. Și este important să fie analizată și această latură a activității cercurilor și cursurilor în învățămîntul de partid. Important însă, înainte de toate, este calitatea propagandei de partid în cercuri și ■cursuri, conținutul ei, felul cum sînt înțelese de către cursanți problemele puse în discuție, cum se aplică în viața practică etc? Acest lucru trebuie să fie o preocupare -permanentă a organizațiilor _ de -partid, a fiecărui propagandist, și tocmai acest lucru, cel mai esențial, a scăpat din preocuparea organizației de bază de la fabrica „Ardeleana".Cursul seral anul II și-a început ■activitatea abia la data de 13 ianuarie 1960, cînd a fost predată rima temă din programul de studiu. Pcnlru a recupera timpul pierdut, s-au predat cîte două teme în- tr-o singură ședință (așa ne-a relatat tov. Lidian Matei, propagandistul cursului) și astfel s-a ajuns la zi cu temele. O metodă ce nu este indicată deoarece aceasta duce la muncă superficială, fără conținut.Analizînd însă felul cum s-a desfășurat munca cursului în această perioadă, constatăm o seamă de lipsuri, de care se face vinovat, în primul rînd, biroul organizației de bază.Se știe că în munca de propagandă de partid, un rol deosebiți! are propagandistul. Tov. Lidian Matei, propagandist la cursul seral anul II, are experiență în a- ceastă muncă. Dar asta nu este su-îicient. Pe lîngă experiență mai e bazai
------------- ------------

Răspundere mei multă... mai multă grijăIn opera de construire a socialismului în patria noastră un rol important îl au și transporturile pe drumurile publice. Sectorul transporturilor cu autovehiculele aduce o contribuție de seamă în dezvoltarea economiei noastre naționale, a- sigurînd într-un mod rapid transportul călătorilor și aprovizionarea satelor și a orașelor cu cele necesare. In ultimii ani parcul de mașini s-a înmulțit simțitor. Pe drumurile patriei noastre circulă zilnic tot mai multe autovehicule sa- tisfăcînd cerințele mereu crescînde în direcția transporturilor.O latură importantă a muncii în transporturi este aceea a păstrării în bune condiții a mașinilor, a feririi lor de stricăciuni. Astfel 'fiind, un factor important în bunul mers al efectuării transporturilor îl au conducătorii auto, care sînt chemați a-și satisface serviciul cu multă conștiinciozitate și în depline reguli de siguranță a circulației.In cadrul raionului nostru, în urma controalelor efectuate, s-a putut constata că majoritatea conducătorilor auto dau dovadă de o înaltă răspundere, atît în privința respectării regulilor de circulație cît și grijii deosebite pe care o au în privința păstrării cu drag a mașinii pe care o au în primire, lungind astfel cu mulți kilometri viața mașinii.Astfel de conducători auto care au parcurs cu mașinile lor ÎOO.TOO de kilometri, fără reparații capitale sau accidente de circulație, sînt: Duna Nicolae cu mașina 26276 Dv., de la Baza interraională Alba lulia, Gomboș loan cu mașina Nr 26036 Dv., de la I. T. C., Muntea- nu Nicolae cu mașina 26040 Dv., de la S.M.T. Alba-Iulia și mulți 

nevoie de o permanentă pregătire. Or, din acest punct de vedere se constată lipsuri. Tovarășul Lidian Matei nu participă cu regularitate la pregătirea propagandiștilor ce se face la cabinetul de partid. Deși aceasta este o sarcină ce trebuie îndeplinită întocmai. Aceasta face ca în munca sa de propagandist rezultatele să fie slabe. Nu poate fi scutit de această lipsă nici ’biroul organizației de bază, care nu a pus în discuția adunării generale a comuniștilor această situație.In ziua de 4 aprilie a.c. a avut loc ședința cursului. Au participat din 13 tovarăși înscriși, 7 tovarăși. Aceasta este în general prezența. Discuțiile, dacă se pot numi așa, au fost la un nivel scăzut, strecu- rîndu-se greșeli de expresie și în formularea unor răspunsuri și chiar confuzii.Tema pusă în discuție a fost, lupta popoarelor pentru apărarea păcii. O problemă foarte importantă, dar despre care s-a vorbit puțin și fără conținut. Doar 3 tovarăși au răspuns la întrebările mise de propagandist, restul au stat ca simpli spectatori, fără să-și aducă contribuția la discutarea vie a problemelor, la lămurirea lor. S-a trecut cu multă ușurință peste probleme, fără ca ele să fie lămurite nici de cursanți și nici de propagandist. Nu s-a amintit nimic de principiul coexistenței pașnice, de lupta Uniunii Sovietice pentru pace. Nu au fost demascate planurile agresive ale imperialismului și politica acestuia de înrobire a popoarelor mici. Din cele constatate s-a desprins că nu este înțeleasă pe deplin problema coexistenței pașnice, de aceea se cere organizarea unei consultații 'colective de către comitetul orășenesc de partid.Biroul organizației de bază de ia fabrica „Ardeleana" trebuie să dovedească mai multă preocupare pentru învățămîntul de partid, mai ales în ce privește calitatea lui. Să fie considerată ziua cînd au loc ședințele cercurilor și cursurilor o zi în care să fie mobilizat tot biroul în sprijinul muncii propagandiștilor. Să fie analizată munca propagandiștilor și a cercurilor și cursurilor de partid nu numai privind problemele organizatorice, ci în primul rînd calitatea învățămîntului de partid, muncă de care răspunde biroul organizației de 
alții de la I.R.T.A. — Autobaza Alba-Iulia.Sînt însă, ce-i drept puțini la număr, și unii șoferi care nu cunosc regulile de circulație, conduc cu viteze excesive atît în localități cît și în afară și nu respectă tablele indicatoare de trecere la intersecții.La fel, mai sînt unii conducători auto care nici pînă în prezent ni vor să se lase convinși că a conduce mașina sub influența băuturii înseamnă a-și pune în primejdie atît viața lor cît și a cetățenilor care circulă pe drumurile publice. In astfel de situații s-au încadrat conducătorii auto- Dănilă Angliei, Zdrenghea Iancu, Tătarii Pompei și Dop loan.Mai sînt apoi conducători auto care, alergînd cu mare viteză, distrug bunuri materiale chiar co,n- știenți de cele săvîrșite. Un astfel de exemplu este conducătorul auto Voinea Gheorghe, de la întreprinderea „Gh. Doja" Zlatna care, trans- portînd un motocompresor de mare tonaj remorcat de autocamionul pe care-1 Amducea de la Zlatna spre Alba-Iulia, prin comuna Meteș a explodat un cauciuc de la motocompresor. Deși au luat la cunoștință de acest fapt, atît el cît și ing. Sulea Ion, ce se afla în mașină, ei au găsit de cuviință a-și continua drumul pînă cînd roata s-a pierdut, iar motocompresorul s-a răsturnat, producîndu-i-se grave ava.rii.Pentru curmarea, pe viitor, a unor asemenea abateri se cere din partea conducătorilor auto a se încadra și a respecta întru totul regulile de circulație, a îngriji și păstra cit simț de răspundere mașina pe care o au — bun al lor și al întregului nostru popor.SABIN POPA

Vești de la 
corespondenți 

Muncă voluntară... pe vociTerminînd repetițiile, coriștii din Mihalț au mai zăbovit puțin în- tr-una din seri la căminul cultural. Aveau de lămurit o problemă. După scurte dezbateri însă, hotărîrea de a da o mină de ajutor colectiviștilor la construirea grajdului a fost luatjă.Și, scurt timp după aceasta, în dimineața zilei de 1 aprilie, un număr de 30 coriști, bași și tenori, s-au prezentat la locul hotărît, pres- tînd în acea zi 300 ore muncă ’voluntară.Peste cîteva zile, altiștii și sopranii le vor urma și ei exemplul.Lăudabila inițiativă dovedește că țăranii muncitori din Mihalț n-au numai talent, ci și dragoste de frumoasele realizări din comuna lor.MEDRIȘ CORNEL
Fapte lăudabileȘi pentru magazinul din Straja trimestrul unu ai anului s-a încheiat cu frumoase succese, cu depășiri la planul de desfaceri, cu însemnate cantități achiziționate și contractate.Astfel, pînă la 20 martie s-au semnat de către contractanți cantitatea de 10.233 kg. cereale, iar cantitatea de 10.000 ouă prevăzută a fi achiziționată pe trimestrul I a fost depășită cu 13.908 bucăți ouă.Brumoase depășiri s-au obținut, de exemplu, și la achiziționarea florii-soarelui — 400 kg., precum și la sămînța cfe dovleac — 600 kg. peste cantitatea planificată. •____________ CRISAN VERObbCAj

---------------------o

IN CLIȘEU : Ansamblul artistic al comitetului sindical al lucrătorilor din comerțul de stat din orașul nostru)
0 renșlta îmbinare a teoriei cu practica

In zilele de 2 și 3 aprilie a.c. a 
avut loc la căminul cultural din 
Zlatna seminarul lunar cu activiștii 
culturali din raionul nostru.

Au participat directorii căminelor 
culturale de centru, activiști ai Ca
sei regionale a creației populare, ai 
casei raionale de cultură, reprezen
tanți ai secțiilor de învățămînt și 
cultură regională și raională, in
vitați. De asemenea, din partea Mi
nisterului învățămîntului și Culturii 
a participat tovarășul Nica Octa
vian.

U r mărind analizarea activității 
culturale și orientarea acesteia în 
vederea atragerii de mase și mai 
largi de țărani muncitori spre că
minele culturale, secția raională 
de învățămînt și cultură a depus 
mult interes în sensul organizării 
și desfășurării seminarului, întoc
mirii referatelor și predării lecțiilor.

In seara primei zile a seminaru
lui, activiștilor culturali li s-a pre
zentat, ca aplicație practică, un 
concurs „Drumeții veseli" pe tema 
„Din trecutul de luptă al poporului, 
nostru". Au participat la concurs 
elevii Școlii medii din Zlatna.

In continuarea seminarului, des
fășurat duminică 3 aprilie, au fost 
prezentate lecții model, politice și 
de cultură generală, lecții de spe
cialitate și au fost susținute refe
rate scrise și . verbale pe diferite 
teme de către diredtori ai cămine
lor culturale.

Referatul tovarășului Păcurar

In preajma aniversării a 90 de ani de la nașterea lui Lenin

Cabinetul de lucru al marelui Lenin
Kremlinul din Moscova... Dea

supra cupolei uneia dintre clădirile 
sale albe in martie 1918 s-a înălțat 
steagul roșu cu secera și ciocanul 
și Moscova a devenit capitala pri
mului stat socialist din lume. Aici, 
în acest oraș, în zilele de grea în
cercare pentru patria sovietică a 
trăit și a lucrat marele conducător 
al Paridului Comunist și al statu
lui sovietic Vladimir Ilici Lenin.

La Kremlin totul amintește de 
Lenin, de activitatea sa titanică, 
neobosită. Cabinetul de lucru, bi
blioteca, sala de ședințe a Consi
liului Comisarilor Poporului în care 
au răsunat atît de des cuvîntările 
înflăcărate ale lui Lenin, aparta
mentul lui și alte locuri memora
bile legate de viața și activitatea 
lui Vladimir Ilici sînt nețărmurit 
de scumpe milioanelor de oameni 
de pe întregul glob.

★
Viața marelui Lenin este un e- 

xemplu de slujire cu abnegație a 
poporului. Legăturile puternice care 
îl uneau pe Vladimir Ilici cu mun
citorii și țăranii și-au pus ampren
ta și asupra gusturilor și deprinde
rilor sale. Aspectul modest, atmos
fera de muncă a cabinetului lui de 
la Kremlinul din Moscova cores
punde deplin intensei activități 
creatoare desfășurată de Lenin. 
Aici toate obiectele se păstrează în 
ordinea în care se aflau în timpul 
vieții lui Vladimir Ilici.

Cabinetul de lucru al lui Lenin 
este o încăpere mică, cu tapet de 
culoare deschisă, cu tavanul înalt, 
arcuit. In partea opusă ușii de in
trare se află două feres're mari de 
unde se deschide o perspectivă spre 
turnul Troițki al Kremlinului.

In mijlocul cabinetului se află

Aurel, directorul căminului cultural 
din Galda de Jos, a ilustrat o bo
gată muncă culturală desfășurată 
în rîrtdul tineretului și în sprijinul 
campaniei agricole de primăvară.

Orieniîndu-și munca în susține
rea acțiunilor de folos obștesc, prin 
conferințe cu caracter patriotic, a- 
ceasta a condus la frumoase rezul
tate practice. Astfel, s-au efectuat 
de către tineret 1.700 ore muncă 
voluntară la canalizarea văii Gălzii, 
desfundarea văii Craiva-Oiejdea, 
la plantarea și la văruirea pomilor 
din comună. Apoi, cărțile cu ca
racter educativ, științific și agro
tehnic, citite de hâtre tineret 'au 
dus la sprijinirea transformării so
cialiste a agriculturii, mare parte 
din tineri, ca de pildă, Sonea Ion, 
Șteau Maria, Suciu luliu și mulți 
alții, făcîndu-și cereri de înscriere 
în gospodăria colehtivă ce urmea
ză să ia ființă aici.

Vorbitorul a arătat în continua
re că mulți țărani muncitori din 
comună, ca Trif Simian, UdreaSi- 
mion, Hulea Atțrel și alții, au apli
cat în mod creator cele învățate in 
cercurile de învățămînt agricol, 
fiind totodată și primii în muncile 
agricole de primăvară.

Nu mai puțin bogată în rezul
tate a fost și munca desfășurată 
de activiștii culturali ai căminului 
din Stremț. Prin raportul său, to
varășul Rusu Mihai, directorul că
minului, a informat, printre altele, 
activiștii culturali și de inițierea 

un birou nu prea mare acoperit cu 
postav verde. Pe partea dreaptă a 
mesei se află două telefoane cu 
amplificatori, iar pe partea stingă 
o listă alfabetică a telefoanelor din 
Kremlin, cuprinzînd numele per
soanelor cu care Lenin vorbea 'zil
nic, precum și numărul redacției 
ziarului „Pravda".

...Lîngă birou se află un fotoliu 
simplu de lemn cu spătarul și fun
dul împletit. Lui Vladimir Ilici nu-l 
plăceau fotoliile moi. Pentru vizi
tatori, în cabinet s-a amenajat o 
altă masă dreptunghiulară în jurul 
căreia se află patru fotolii de pie
le. Cînd. cineva venea în audiegță 
la Lenin el se ridica, apropia un 
fotoliu de biroul său de lucru și 
se așeza și el mai aproape, dese
ori aplecîtidu-se pentru a putea as
culta cu mai multă atenție pe in
terlocutorul său.

Singura podoabă a cabinetului o 
constituia un palmier verde pe care 
Lenin l-a îndrăgit și îl îngrijea 
personal.

Lîngă birou se află două etajere 
rotative confecționate în 1920 la 
cererea și după schițele lui Ilici. F.l 
le numea „Morișcă". Pe una din 
ele Lenin păstra dosarele cu 
hîrtiile și documentele necesare 
muncii curente. Deasupra erau zia
rele din ultimele două zile. Pe cea* 
laltă etajeră — materialele congre
selor, conferințelor de partid, ale 
congreselor Cominternului, „Cule
gerea de Directive și Dispoziții ale. 
guvernului muncitoresc-țărănesc", 
cîteva exemplare ale ' planului 
„Goelro", „îndreptarul activistului 
de partid", diferite alte îndreptare, 
dicționare străine. „Dicționarul ex
plicativ" al lui V. Dai ' a fost pus 
pe „morișcă" chiar de Lenin. Lui 
îi plăcea foarte mult acest dicțio
nar și în timpul liber îl citea ade
seori.

Lenin lucra extrem de organizat. 
El cunoștea prețul timpului și știa 
să-l economisească.

De obicei Lenin lucra în cabine
tul său pînă la ora patru, dup» 
care făcea o pauză. Duclndu-se la 
masă, Vladimir Ilici lua cu el un 
teanc de hîrtii și se întorcea în ca
binetul său la orele 6 cu o mulți
me de dispoziții orale sau scrise 
pentru secretarii lui. Partea a doua 
a zilei de muncă a lui Lenin con
tinua de la orele 6 seara la 10, dar 
adeseori Lenin lucra mult mai 
mult, rămînlnd în cabinet pînă 
noaptea tîrziu.

Prețuindu-și cu grijă timpul său, 
Lenin prețuia și timpul, altora: ni
ciodată nu-i lăsa să aștepte pe a- 
ceia care veneau în audiență la el 
la ora fixată. Cînd se întîmpla să 
fie reținut de triburi urgente el 
chema un secretar șl îl ruga să-l 
scuze în fața tovarășilor care aș
teptau. Dacă însă un vizitator în- 
tîrzia Lenin îi refuza audiența.

unui cerc al „mîinilor îndemînail- 
ce", de sprijinul acestuia dat echi
pei artistice prin confecționarea a 
6 costume naționale.

Cercurile de cultură generală, a 
spus tovarășul Sîrbu Nicolae, tra- 
tind subiecte interesante ca: Apari
ția omului pe pămînt, somnul șl 
visele, eclipsele de soare și de 
lună, predate de lectori competenți 
și sprijiniți de material didactic a- 
decvat lecțiilor, au antrenat un 
mare număr de țărani muncitori la 
căminul cultural din Hăpria.

Oglindind realizările, atît refe
ratele cît și discuțiile ce au urmat 
pe marginea acestora au scos cu 
tărie în relief și unele deficiențe 
din munca culturală a căminelor. 
Astfel, echipa de teatru din Pre- 
saca, avtnd în repertoriu piesa 
„Cremenea le știe pe toate" n-a 
mai făcut repetiții de 5 săptămîni, 
dovedindu-se prin aceasta slaba ac
tivitate a tovarășei Teodorescu 
Teodora, dtrectoarea căminului cul
tural de centru, precum și dezinte
resul activiștilor culturali de aici 
în combaterea unor manifestări 
mistice ce se mai fac cunoscute 
în sat.

Cu puțin simț de răspundere și-a 
privit munca și directorul căminu
lui cultural din Ighiu, tovarășul 
Popescu Gheorghe care, prin ple
carea sa la un scurt curs, și-a mo
tivat slabul aport dat echipei de 
teatru din Șard.(Continuare în pag. 4-a)



Lucrările Comitetului celor zece state pentru dezarmareGENEVE Trimisul special A- gerpres Horia Liman, transmite : La 5 aprilie, Comitetul celor zece state pentru dezarmare și-a continuat lucrările sub președinția reprezentantului Italiei.După cum se arată în cercurile din anturajul delegaților, primul a luat cuvîntul în ședință delegatul S.U.A., Eaton. Discursul lui Eaton s-a redus la apărarea planului puterilor occidentale care prevede în linii mari măsuri de control asupra armamentelor sau doar măsuri neînsemnate de dezarmare parțială. Totodată, Eaton a subliniat „necesitatea" creării unor forțe internaționale de poliție capabile, chipurile, „să prevină haosul și anarhia" care potrivit spuselor sale, ar începe în mod inevitabil după înfăptuirea dezarmării. Au luat apoi cuvîntul, Mezincescu, șeful delegației R.P.R., J. Moch,Franței, delegatul polonez,reprezentantulNasz-

kowski și V. A. Zorin, conducătorul delegației U.R.S.S. V. A. Zorin a arătat în mod convingător că Statele Unite, căutînd să orienteze lucrările Comitetului celor zece țări în așa fel ca ele să completeze programul militar american, acționează de fapt nu în direcția dezarmării, ci pentru continuarea cursei înarmărilor. Același scop îl urmărește cererea Statelor Unite de a se realiza un acord privitor la controlul asupra armamentelor. Noi. a subliniat V. A. Zorin, declarăm deschis că ne pronunțăm împotriva linei astfel de orientări a lucrărilor Comitetului. Noi nu dorim că comitetul creat pentru dezarmare să se ocupe de un acord sau de un tratat privitor la controlul asupra armamentelor.V. A. Zorin a atras atenția delegaților că Moch prezintă ca o condiție pentru continuarea lucrărilor comitetului acceptarea de către delegațiile țărilor socialiste a prin-
■O-------------

c.ipii'or planului occidental. In a- ceastă ordine de idei, V. A. Zorin a subliniat că Moch pune o condiție care este inacceptabilă. Delegațiile țărilor socialiste nu pun nică- i ri asemenea condiții. Noi, a declarat V. A. Zorin, vrem să lucrăm nu în conformitate cu principiile) linei delegații sau alteia, ci în conformitate cu o rezoluție care să fie adoptată de noi toți. Această deosebire în modul de abordare, a declarat în încheiere V. A. Zcrin, dovedește justețea poziției noastre.

Poporul japonez se pronunță împotriva 
politicii pro-amerioane a guvernului KișiTOKIO. (Agerpres). — Potrivit dalelor publicate de ziarul burghez „Mainiti" în urma unei anchete e- fectuate în rîndul opiniei publice japoneze, cele mai multe persoane chestionate de acest ziar au dat răspunsuri negative în legătură cu noul tratat militar încheiat cu S.U.A., întrucît acest tratat lipsește Japom'a de posibilitatea de a duce : o politică neutră și amenință cu a- tragerea țării într-un conflict mi- : litar. La întrebarea în ce fel poate fi asigurată adevărata securitatea Japoniei, peste 26 la sută din cei chestionați s-att pronunțat în favoarea încheierii unui tratat de se-

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

curifate-colectivă în Extremul O- rient la care să participe Uniunea Sovietică, Republica Populară Chineză;, Statele Unite ale Americii și Japonia și aproximativ 38 la sulă din persoanele chestionate s-au pronunțat pentru a politică de neutralitate..Ancheta a arătat de asemenea, scrie ziarul, că față de anul trecut, numărul adepților cabinetului Kiși s-a micșorat iar numărul adversarilor acestui cabinet a crescut. Peste 34 la sută din cei chestionați au arătat că nu doresc să sprijine actualul guvern condus de Kiși.Declarații provocatoare ale naziștilor vest-germaniBERLIN (Agerpres). — In Germania occidentală nu încetează declarațiile provocatoare revanșarde în care se cere deschis anexarea de teritorii aparținînd țărilor lagărului socialist. "După cum transmite agenția ADN, G. Schneider, vicepreședinte al Partidului liber-

democrat, a formulat din nou revendicări, insolente față de Republica Cehoslovacă. El a cerut printre altele „Să nu se renunțe Ia regiunea Sudeților și a afirmat căanexarea acestui teritoriu înfăptuită de Germania hitleristă în1938 are ;,o bază juridică".
------------------ --------------------------------

ȘTIRI DIN INDONEZIAt

La 4 aprilie Institu- pentru reforma agrară deschis procedura lc- expropicrea pămînturi- posesia marii societăți „United Fruit". Vor fi
HAVANA, tul național din Cuba a gală pentru lor aflate în americaneexpropiate pămînturi cu o întindere de 5.195 caballerias (1 caballeria egal 13,43 ha). Societatea americană va primi o compensație sub formă de bonuri de stat.

WNEW YORK. La 4, aprilie grupul țărilor afro-asiatice la O.N.U. a a- dresat secretarului general O.N.U., Dag Hammarskjoeld, al o scrisoare în care protestează îmoo- triva celei de-a 2-a experiențe atomice franceze din Sahara. Scrisoarea cere convocarea de urgență a linei sesiuni speciale a Adunării Generale pentru problemă. a discuta această
fața avîntului uriaș a autori- fostP.e

ZOMBA. In al luptei de eliberare națională poporului din Nyassaland, tățile coloniale engleze au nevoite să-l pună în libertate Hastings Banda, președintele Partidului Congresul Național African din Nyassaland și unul dintre fruntașii de seamă ai luptei de eliberare națională din Africa.
YrMINSK - La Minsk a fost terminată construirea clădirii principale pentru reactorul atomic experimental al Academiei de Științe a R.S.S. Bieloruse. Puterea lui termică a fost stabilită la 2.000 kW.

Construirea unei oțelării 
cu ajutorul U. R. S. S.După cum a declarat recent președintele Sukarno, la Kalimantan se va construi o oțelărie cu ajuto- r.ul financiar al Uniunii Sovietice. El a arătat că în folosirea creditelor pe care Uniunea Sovietică le va acorda Indoneziei, se va acorda prioritate construirii acestei oțelării.

Se înfăptuiește reforma 
agrarăVorbind în parlament despre reforma agrară, ministrul Chaerul Saleh a declarat că în afară de scopul inițial de a distribui un lot irtinim de pămînt țăranilor, reforma agrară are de asemenea drept scop creșterea puterii de cumpărare a populației. In ceea ce privește modul de distribuire a pămîntului, Saleh a arătat că potrivit planului guvernamental, proprietatea agrară va fi limitată asupra unei suprafețe de maximum 10 ha. de orezarii sau mai mult de 10 ha., în cazul în care pămîntul este folosit pentru alte culturi.

c.eastă universitate și-au terminat studiile mulți din actualii conducători politici ai Indoneziei, între care și președintele Sukarno. In anul 1920 a fost creat în. cadrul universității, ca o instituție de învățămînt de sine stătătoare, Institutul tehnologic, unde studiază în prezent 4.700 de studenți. Lucrările pentru fizica nucleară sînt concentrate ia Facultatea de matematică și fizică. La Institutul tehnologic urmează să fie instalat un, mic reactor atomic cu o putere de cîteva zeci de kilowați.

Cadre calificate pentru 
problemele administrațieiRecent a fost deschisă la Djakarta Academia Comercială, creată din inițiativa Departamentului comerțului și a Institutului de stat pentru problemele administrației.Cu prilejui ceremoniei inaugurării, directorul Institutului de stat pentru problemele administrației a arătat că personalul administrativ competent este insuficient pentru a- plicareă strictă a instrucțiunilor guvernului. Noua academie este menită să instruiască acum cadre calificate pentru a umple acest eroi.

Universitatea din Bandung■ Universitatea din Bandung este una din cele mai vechi instituții de învățămînt din Indonezia. La a-

Coproducție cinematogra
fică indoneziano-sovieticăUn grup de cineaști indonezieni se află în prezent în Uniunea Sovietică în legătură cu activitatea de terminare a filmului documentar tehnicolor despre recenta vizită a premierului sovietic, N. S, Hruș- ciov, în Indonezia coproducție indoneziano-sovietică.Cineaștii indonezieni vor rămîne în, capitala sovietică timp de o lună. Filmul se realizează în cadrul acordului cultural de colaborare indbneziano-sovietic semnat în timpul vizitei în Indonezia a premierului sovietic..

Munca de proiectare - o muncă de creație 
șl rețea electrică exterioară defini
tive, deși aceste blocuri 
date în folosință pînă 
1960,

De aceste neajunsuri 
această lipsă de strictul 
să nu-i spunem confort, nu se face 
vinovat proiectantul ci titularul de 
investiții, care nu a știut să-i ceară 
proiectantului rezolvarea complectă 
a temei de proiectare.

Nejustificată pare atitudinea ser
viciului de investiții de la I. M. 
„Gh. Doja" Zlatna care, învinu
iește Banca de investiții din Alba- 
Iulia pentru faptul că nu este de 
acord cu construirea blocului de 
18 apartamente la Haneș. Banca 
de investiții este de acord cu con
struirea de locuințe pentru mineri,: 
dar aceste locuințe să fie conforta
bile și să ■ ...................
economici 
goare. Ce 
baie dacă 
să de apă, ce poate pune el în dor
mitorul 
cămara 
așezată 
troduce 
golul de 0,85 m. al ușii principale?

La această neasigurare de con
fort de strict necesar s-a gîndit 
Banca de investiții Alba-Iulia citul 
a respins de la finanțare blocul de 
18 apartamente de la Haneș. Sta
tul acordă sume importante pentru 
ridicarea condițiilor de trai ale tu
turor muncitorilor, a celor care con
tribuie la măreața operă de con
struire a socialismului: E nevoie 
însă ca aceste sume să fie folosite 
judicios, realizîndu-se c'u ele con
strucții folositoare. Iată de ce Ban
ca de investiții, care are rolul de 
a dirija aceste sume spre realiza
rea de locuințe confortabile, a ce
rut titularului de investiții de a so 
licita proiectantului realizarea unor 
noi scheme funcționale care să mă
rească indicele de confort.

Toate sumele investite pentru in
stalațiile sanitare interioare și ca
nalizări, care nu funcționează din 
lipsa nerezolvării problemei alinieii-, 
tării cu apă (studiul hidrologic în
cepui în 1955) și lipsa de confort-, 
la locuințele construite pînă în pre
zent ar trebui să . dea de gîndit ce
lor care le-au solicitat și să pri
vească problema în viitor cu mai: 
multă răspundere. Nu poate fi șt 
nu trebuie să fie indiferent nimeni 
și cu atît mai mult beneficiarul de 
faptul că 4 blocuri au alimentare 
c,u apă, - canalizare, cămări accepta
bile, iar alte 4 sînt realizate fără 
acestea. Apoi întreprinderea plă
tește același amortisment, dar ele- 
nu sînt date în folosință la valoa
rea integrală a proiectării.

Am prezentat aceste neajunsuri 
pentru a se vedea unde duc temei, 
de proiectare superficiale, care ntt~ 
numai că îngreunează munca 
de proiectare, dar și îngustează 
munca de creație a proiectantului 
și reduce la minimum valoarea de 
dare în folosință a unei locuințe.

Munca de proiectare și de orga
nizarea șantierului trebuie să cree
ze, să oblige pe executant la res
pectarea graficului de execuție prin 
aplicarea tehnologiei celei mai a- 
vansale, urmărind atît prin proiec
tul de organizare cit și prin viitoa
rea asistență tehnică de execuție, 
ca toate lucrările să se rezolve In 
nivelul ingineresc, luptînd pentru 
înlăturarea metodelor învechite. O 
muncă de proiectare bine coordo
nată, care are drept rezultat un 
proiect tehnic șl de execuție com
plex, va avea deplina satisfacție 
atunci cînd ceea ce construim este 
din ce în ce mai bun, mai trainic,, 
mai măreț și mai frumos.

(Urmare din pag. l-a)
însă, o serie de metode noi nu-și 
găsesc aplicarea cel puțin experi- 
nien'al în proiectare. Nu am înfîl- 
nit nici un planșeu sau o grindă 
de beton armat dimensionată după 
metoda stării limită, nu am întîlnit 
detalii de hidroizOlări cu praf hi- 
drofob, sau metoda folosirii pămîn
tului stabilizat cu ciment la alcă
tuirea fundațiilor de clădiri civile 
pînă la două etaje, în scopul îmbu
nătățirii calității și a reducerii pre- j țului de cost.

Proiectarea trebuie să se debara- 
\ seze de sistemul clasic — reprodu

ceri de secțiuni și detalii tip, în sco
pul așa-zisei simplificări a muncii I de proiectare — trebuind să se a- 
xeze pe linia unui studiu profund 
a temei de proiect justificînd sar- 

\ cinile ce-i revin. Iată de ce apli- 
\ careu celor mai avansate metode 

în proiectare ca și folosirea expe
rienței bogate a proiectării sovieti
ce va trebui să fie tenul muncii de 
proiectare în viitor.

La buna calitate a proiectului, la 
posibilitatea de creație a proiec
tantului, contribuie și modul în 
care titularii de investiții înțeleg să 
lanseze o temă de proiectare com
plexă și oportună cuprinzînd indi
catorii economici locali. Numai 
dacă lucrurile pornesc bine și con
cret de la cel interesat sau mai 
bine zis clacă de la început benefi
ciarul știe ce vrea, numai atunci 
rezultatele vor fi cele dorite șt se 
vor încadra în sfera mulțumirilor 
depline.

Din pădflte unii beneficiari negli
jează aceste cerințe, încurajlnd 
munca superficială, astfel că multe 
teme de proiectare satisfac numai 
forma birocratică de act de birou, 
iar recepția proiectului este o sim
plă formalitqje. Așa, de pildă, pen
tru proiectarea unui bloc de 18 a- 
partamente la Haneș, titularul de 
investiții — întreprinderea minieră 
„Gh. Doja" — Zlatna, a plătit în
treprinderii de proiectare Deva suma 
de 10.764 lei. Aceasta a dat între
prinderii un proiect realizat în a- 
nul 1959, secțiune funcțională ac
ceptată de către beneficiar la pri
ma vedere. Proiectul în genere sa
tisface cerințele temei de proiec
tare. Dar el nu satisface normele 
în vigoare, neîncadrîndu-se în in
dicii spațiali prevăzuți de instruc
țiunile 58/1960, ca urmare a sarci
nilor Plenarei C. C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie 1959 șl nici nu co
respunde condițiilor și specificului 
local. In această situație e oare 
vina proiectantului în alegerea in
vestiției...? Desigur că nu. Benefi
ciarul a acceptat o schemă func
țională care corespunde numai ca 
preț de cost de apartament, nu și 
ca confort. Apoi tot el a acceptai 
blocul cu instalații sanitare și ca
nalizare, deși îi era cunoscut faptul 
că nu are încă rezolvată favorabil 
problema alimentării cu apă. Soar
ta acestui bloc va fi ca a celor două 
și a cantinei construite la Haneș 
în anul 1956, cînd s-a plătit pentru 
instalațiile sanitare și canalizarea 
lor suma de peste 150.000 lei în 
timp ce acestea stau, și acum ne
folosite. La fel, pentru cele două 
blocuri de la Almaș terminate în 
anul 1959 s-au cheltuit peste 80.000 
lei cu instalațiile sanitară și canar 
Uzare, care în prezent sînt în de
gradare din lipsa 
apă. Identică este 
cvartalului de opt 
Zlatna, cărora nu numai că le lip
sește alimentarea cu apă și canali
zarea, dar beneficiarii I. M. „Gh. 
Doja" — Zlatna și I.G.O —• Alba 
lulia nu s-au îngrijit încă nici 
pînă acum de crearea de drumuri
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alimentării cu 
apoi situația 

blocuri de 'la

O reușită îmbinare a teoriei(Urmare din pag. 3-a)
S-au arătat apoi și alte aspecte 

negative, ca faptul că în satul Ga
lați caravana cinematografică n-a- 
mai fost de 3 ani, că munca clubu
lui C.F.R. Teiuș nu este sprijinită 
de cadrele didactice din localitate, 
că la căminul cultural din Vințul 
de Jos nu s-a ținut nici un fel de 
evidență a muncii culturale, etc.

Apreciind ca rodnică activitatea 
culturală desfășurată în raionul 
nostru, tovarășul Mureșan Victor, 
din partea secției învățămînt și cul
tură regională recomandă activiști
lor culturali antrenarea a. cit mai 
mulți țărani fruntași în muncă din

G.A.C. și întovărășiri în formațiile 
artistice.

Tovarășul Nica Octavian din par
tea Ministerului Invățămîntului și 
Culturii a recomandat printre al
tele activiștilor de a face o mutică 
de conținut din munca culturală, 
indiclnd în acest sens schimbul de 
experiență între echipele cultural- 
artiștice.

In cuvîntul său, tovarășul Păș- 
teanu Victor, șeful secției raionale 
de învățămînt, a dat de asemenea 
activiștilor culturali o seamă de 
prețioase îndrumări. Arăiînd rolul 
directorilor de cămine, a specificat 
că sarcina acestora este de a

trebuie
la 1 Mai

„mici", de' 
necesar, ca

satisfacă indicii tehnico- 
conforin normelor în vi- 
jolos va avea minerul de 
nu funcționează din lip-

de 11,45 m.p., cum îl ajută 
de alimente de 0,6/0,7 m. 
în bucătărie, sau. c'um in- 
mobila în apartament pe

cu practica
organize^ și muncii activ, concret. 
Plecînd acasă, a spus în continua
re vorbitorul, să depunem străda
nie în munca noastră pentru a răs
punde cerințelor mereu crescînde 
ale țăranilor muncitori.

In încheiere, tovarășul Pășteanu 
Victor, apreciind că seminarul și-a 
atins scopul scontat, a mulțumit 
organelor de partid și de stat pen
tru primirea și sprijinul acordat 
bunei reușite a seminarului. Acti
viștii culturali au asistat apoi la 
desfășurarea concursului bienal de 
teatru „I.L. Caragiale" faza pe ra
ion, disputată între echipele de 
teatru ale comunelor Ampoița, Me-- 
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