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In anii regimului democrat popu
lar fața orașului și a satelor din ra
ionul nostru, ca de altfel din întrea
ga țară, s-a schimbat. Au fost con
struite noi instituții de învățămînt 
și cultură, blocuri și sute de case de 
locuit, iar altele sînt în curs de con
strucție, au fost electrificate noi sate, 
iar în altele a fost extinsă rețeaua de 
curent electric. In Alba Iulia a fost 
introdus iluminatul fluorescent, au 
fost refăcute și reparate trotuarele 
din centrul orașului, s-au amenajat 
noi zone verzi. La Teiuș, Șard, 1- 
ghiu cetățenii mobilizați de deputați 
au executat lucrări de pavare eu 
piatră pe marginea drumurilor, au 
amenajat spații verzi și au plantat 
arbori ornamentali, dînd o înfăți
șare frumoasă și plăcută orașului și 
satelor noastre.

Toate aceste prefaceri, ca de alt
fel toate realizările obținute în toate 
domeniile de activitate se datoresc 
conducerii de către partid, avîntului 
și entuziasmului maselor de oameni 
ai muncii care participă cu toate 
forțele lor la conducerea treburilor 
obștești, la înfrumusețarea și gospo
dărirea orașului și satelor pentru ca 
acestea să devină tot mai frumoase, 
lot mai înfloritoare, asemenea zile
lor luminoase pe care le trăim.

Luna aprilie a fost declarată și 
în anul acesta „Luna înfrumusețării 
/orașelor și satelor". Prin grija sfa
turilor populare ca și în anii trecuți, 
au fost luate măsuri și s-a trecut la 
fapte. Astfel, pe străzile Oituz, Bela 
Breiner, Gheorghe Doja și altele, 
mobilizați de deputății lor, cetățenii 
au plantat arbori ornamentali, se e- 
xecută lucrări de amenajare în par
cul din centrul orașului. In comuna 
Vințul de Jos, cetățenii au participat 
la curățirea parcului, la văruirea po
milor de pe marginea drumului, se 
repară și se spoiesc gardurile.

Zilele trecute, la redacția ziarului 
nostru au sosit mai multe scrisori 
în care ni se vorbește despre entu
ziasmul cu care oamenii muncii din 
raion participă activ la înfrumuse
țarea satelor. Printre acestea se nu
mără și scrisoarea trimisă de cores
pondentul nostru Longhin Dumitru, 
care ne aducea la cunoștință că în 
ultima sa sesiune Sfatul popular al 
comunei Mihalț a dezbătut problema 
bunei gospodăriri a comunei. In 
raionul nostru mai sînt și alte as- ■ 
pecte care ilustrează preocuparea or
ganelor locale ale puterii de stat, a 
fiecărui cetățean pentru buna gos
podărire a orașului și satelor. Mii 
tic oameni ai muncii, tineri și bătrî- 

*~«i, prestînd zeci de mii de ore de 
muncă patriotică, au luat parte la 
lucrările de înfrumusețare a orașu
lui și satelor, dovedind prin aceasta 
o înaltă conștiință cetățenească.

„Luna înfrumusețării orașelor și 
satelor" a început de aproape două 
săptămîni. Acțiunile pornite sînt 
multe. Totuși ritmul în care se des
fășoară lucrările este încă sub po
sibilități. In oraș, de pildă,. în locu-

ÎNSEMNĂRI Primăvară colectivistă
Drumul ce-1 cobori spre sat te 

desfată și el ca de altfel întreaga 
priveliște. Casele înșirate una după 
alta pe dreapta drumului prezintă 
chiar și așa, ridicate în roșu, ceva 
nou aici la Vinț. Mai că poți să 
faci prinsoare că gospodarii ce le-au 
pus piatra de fundație s-au în trecut 
care mai de care, numai ca a lui să 
fie „mai ceva decît a vecinului". In ce 
măsură a reușit unul sau altul e greu 
de spus. Un lucru însă se poate afir
ma .Toate sînt așa cum e vremea noas
tră colectivistă — frumoase. Cît 
despre cireșii cu mugurul crăpat 
deja de prima căldură a acestei pri
măveri întîrziate, înșiruiți pe mar
ginile drumului, ți-i și închipui fie 
în următoarele zile, cînd vor îmbră
ca haina splendidă croită din flori 
inmaculate, fie în plin cireșar, cînd 
fructul aprins ca para focului te va 
îmbia să-i afli bunătatea. Deocam
dată însă chiar și numai admirator 
fiind, îți poți trimite mulțumirea 
gospodarilor comunei cărora — nu 
vreau să-i prea laud — le place fru
mosul.

lată mîndria noastră
In curtea gospodăriei colective din 

Vinț e o fierbere neobișnuită. Ilie
Silvestru, brigadier de cîmp în 

rile unde au fost plantați pomii nu 
s-a refăcut pavajul stricat cu ocazia 
plantării lor, ceea ce dă un aspect 
urît. Deși I.G.O. a primit sarcina să 
se preocupe de această problemă, 
îndeplinirea ei este încă tărăgănată.

Amenajarea de cît mai multe soa- 
ții verzi, întreținerea în cele mai 
bune condiții a parcurilor orașului 
poate și trebuie să fie o preocupare 
s: din partea unor întreprinderi. Ar 
fi, de pildă, un lucru bun pentru co
lectivul de la moara „N. Bălcescu" 
și de la C.F.R. dacă parcul din fața 
unităților lor ar fi amenajat și în
grijit chiar cu sprijinul lor. 
Același lucru l-ar putea face și co
lectivul de muncă de la fabrica „Ar
deleana", preocupîndu-se cu mai 
multă grije și răspundere de parcul 
din apropierea fabricii.

In oraș s-ar mai putea lărgi su
prafețele de zone verzi. S-ar putea 
foarte bine amenaja o zonă verde în 
locul unde a fost vechea piață. Aici, 
va putea să-și aducă o contribuție 
de seama tineretul din oraș, mobili
zat de comitetul orășenesc U.T.M. 
Pot fi amenajate ronduri de flori, și 
trebuie făcut acest lucru, în incinta 
fiecărei întreprinderi, în fața blocu
rilor și în fața fiecărei clădiri. Bine 
ar fi dacă în curtea blocului de oe 
strada Avram Iancu locatarii ar lua 
măsuri să amenajeze ronduri de 
fiori, stîrpind în felul acesta buruie
nile ce au crescut în voie anul tre
cut.

Și la sate acțiunea de înfrumuse
țare trebuie intensificată, întrucîtși 
aici mai sînt încă multe de făcut ca 
repararea unor porțiuni de drumuri, 
desfundarea șanțurilor pe marginea 
străzilor, repararea gardurilor ia 
curțile unor cetățeni, spoirea clă
dirilor. etc. In centrul comunei I- 
ghiu s-a amenajat anii trecuți un 
parc, el va trebui pregătit pentru 
primăvară. Același lucru va trebui 
făcut și în comuna Șard. Tot în co
muna Șard sînt unele porțiuni de 
drum cu multe gropi și asta chiar 
în fața sfatului popular. .Aseme
nea situații se întîlnesc și în comu
na Cricău. Și aici drumurile din co
mună sînt slab întreținute, șanțurile 
nu sînt desfundate, garduri stricate 
care dau un aspect neplăcut.

Pînă la sfîrșitul lunii aprilie a mai 
rămas puțin timp, în care scop sfa
turile populare vor trebui să ia mă
suri care să ducă la înfrumusețarea 
orașului și satelor. Pentru aceasta 
este necesară o mai largă mobili
zare a maselor cu ajutorul deputați- 
lor, organizațiilor U.T.M., comisiile 
de femei.

La menținerea curățeniei în fie
care bloc, în fiecare locuință, curte, 
întreprinderi, gospodărie colectivă, 
la amenajarea parcurilor și a spații
lor verzi, la îngrijirea pomilor plan
tați, peste tot trebuie să participe 
fiecare deputat, toți cetățenii orașu
lui și ai satelor din raionul nostru.

gospodărie nu mai răzbește. Umblă 
prin curte de parcă s-ar lua cineva 
după el.

— Astăzi e o zi așa de frumoasă 
că e păcat să pierdem și un minut. 
De aceea-i atîta grabă. Vrem să gă- 
tăm și cu semănatul ovăzului și al 
florii-soarelui dar și cu pusul car
tofilor.

Zicîndu-mi din fugă aceste cîteva 
vorbe, brigadierul se duse la gru
pul de femei ce încărcau cartofii în 
căruța colectivei.

— Gata, fetelor, cu încărcatul?
— După cum vezi, azi trebuie să 

ne pui la șepte panouri, nu la unul. 
Am făcut azi digul de la Mureș fără 
bărbați? L-am făcut. Și acum iată- 
ne gata să ne luăm la întrecere și 
la pusul cartofilor.

Silvestru nu luă în seamă ulti
mele vorbe ale femeilor. începuse 
între timp o discuție cu o delegație 
de coletiviști din Tărtăria, venită să 
facă schimb de porumb pentru ovăz 
și era furat de discuție. Din vorbă 
în vorbă se apropiară de căruța cu 
cartofi.

Frumoși cartofi mai aveți — în
cepu unul din colectiviști. La noi la 
Tărtăria nu sînt așa în tot satul, nici 
de-i alegi.

- Păi cum o să fie! Aștia-s car
tofi de colectivă, nu de individual.

Nici o clipă pierdută!

Cu toate tortele la arat și semănat
Raid anchetă )

I
Acum cînd in raionul nostru, la 
fel ca in intreaga regiune, colectivi
zarea a fost încheiată, alături de 
munca susținută ce se desfășoară 
pentru consolidarea succeselor ob
ținute, una din principalele sar
cini care se pune cu toată tăria in 
fața oamenilor muncii din agricul
tură este desfășurarea la timp și 
in cele mai bune condițiuni a mun- 
r cilor agricole de primăvară, a fo- 
; losini in acest scop a tuturor for- 
$ țelor, atit a mașinilor și t-actoare- 
( lor, cit și a atelajelor.

( Pentru a vedea cum se desfă- 
; șoară arăturile și însămînțările, 
: precum și celelalte lucrări de se- 
> zon de către unitățile agricole so- 
Icialiste, ziarul „Steaua roșie" a 

întreprins un raid anchetă.

Mai jos dăm unele constatări 
făcute cu prilejul raidului.Invitați la Sesiunea Marii Adunări Naționale

însuflețite adunări la
I U M C. Zlatia Vestea că și din | ~ u- *■ u ziaua lor vor

participa invitați la sesiunea 
Marii Adunări Naționale, convocată 
cu prilejul încheierii colectivizării 
agriculturi în țara noastră, a fost 
primită cu un entuziasm deosebit de 
către întreg colectivul de muncă de 
la U.M.C.

Luînd cuvîntul în cadrul adunării 
însuflețite' ce a avut loc, tov. Aurel 
Cîmpean, secretarul comitetului de 
partid, a vorbit despre marea victo
rie obținută de poporul nostru prin 
încheierea colectivizării. El a 
arătat de asemenea rezultatele deo
sebite obținute în raionul nostru în 
direcția întăririi economico-organi- 
zatorice a gospodăriilor colective.

— Faptul că din mijlocul nostru 
vor pleca să ne reprezinte ca invi
tați la sesiune tovarășii cei mai me
rituoși, fruntașii în muncă 
Petru, topitor, Facaș Lucia, 
rantă> Zaharie Ștefan, mecanic 

Nistor 
labo- 

Și 
Apostol Vasile, inginerul șef al U- 

azinei Metalo-chimice Zlatna

De ce nu v-ați făcut colectiva odată 
cu noi, că atunci aveați. Iacă, ăș- 
tia-s mîndria noastră.

Cuvintele au fost puțin cam aspre, 
dar exprimau ceea ce voiau de fapt 
să spună Topolțan Ana, Mircea Le- 
ontina, Apolzan Victoria, Suciu Le- 
tiția, Ieșu Elena și celelalte colec
tiviste de la încărcat. Dacă tărtăre- 
nii și, la urma urmei, dacă înșiși 
vințenii toți ar fi pășit de la început 
spre colectivă, griul ar fi fost mai 
mare în spic, porumbul in bob și 
cartoful și mai mare decît e acum.

Hai să vezi mecanizare
Rămăsesem pironit cu privirea Ia 

hărnicia grupului de colectiviste, care 
cu cîteva ore înainte au pus stavilă 
apelor prădătoare ce amenințau se
mănăturile colectivei. Am cunoscut 
hărnicia vințenilor de mulți ani și 
parcă totuși în aceste zile ale celei 
dintîi primăveri colectiviste, munca, 
hărnicia aceasta entuziastă, este un 
răspuns ia chemarea firească a pă- 
mîntului. Poți cerceta acest impre
sionant tablou începînd de Ia micu
țul ce abia știe unde lucrează tatăl 
său — colectivistul — și pînă la 
moșul ce în ciuda anilor din plete 
se simte tînăr, gata oricînd să dea 
tot ce poate pentru înflorirea colec
tivei.

N. GIURGIU
(Continuare în pag. 4-a)
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O inițiativă demnă de urmat
Membrii gospodăriei colective „U- 

nirea" din Alba Iulia, organizați pe 
brigăzi și echipe și antrenați întrLo 
entuziastă întrecere, desfășoară o 
muncă intensă pe ogoare.

Folosind în zilele bune de lucru 
atît mașinile și tractoarele de la 
SALT. cît și atelajele proprii, pînă 
la 10 aprilie, colectiviștii au pregă
tit terenul și au fcăiiitnțat 15 ha 
cu ovăz, 8 ha cu floarea-soarelui, 10 
hectare plante furajere, au plantat 
15 ha cu cartofi, precum și 2 ha cu 
răsad, etc _ i

însuflețiți de dorința de a întîm- 
pina sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale cu succese cît 
mai bune în campania agricolă de 
primăvară, pe baza rezultatelor ob
ținute și a condițiilor mai bune de 
muncă ce s-au creat prin unirea cu 
gospodăria din Partoș și cu cea I

arătat tov. Cîmpean — este o mare 
cinste și trebuie să fim demni de a- 
ceastă încredere. Plecînd la sesiune, 
delegații noștri vor putea raporta că 
întregul colectiv cinstește acest e- 
veniment printr-o însuflețită muncă 
în vederea îndeplinirii angajamente
lor luate în întrecerea socialistă.
j e . - u„:_ Zilele trecute, în | 6. A.C. HMIg Rospodăria co.
lectivă din satul Henig a avut loc 
o însuflețită adunare. Colectiviștii 
au primit cu multă bucurie vestea 
că din mijlocul lor va participa tova
rășul N"coară Roman ca invitat la 
sesiunea extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale convocată cu pri
lejul terminării colectivizării agri
culturii în țara noastră. Au luat 
cuvîntul mulți colectiviști din cei 
prezenți la adunare. Tovarășii Delcu

• Nicoilae, Ganga Simion, Dușa Gh. 
și alții și-au exprimat dragostea și 
recunoștința față de partid, carele-a 
arătat drumul spre bunăstare și fe
ricire.

Brigadierul Crăciun Roman, vor
bind despre hotărîrea colectiviștilor 
din brigada sa de a obține în cins
tea sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale succese deosebite 
în muncă, a chemat, în cinstea a- 
cestui important eveniment, la în
trecere toate brigăzile din gosnocia- 
rie, pentru a dobîndi realizări tot 
mai însemnate.

In adunare, colectiviștii s-au an
gajat să termine semănatul pînă la 
data cînd va avea loc sesiunea, să 
lupte cu tot mai multă hotărîre pen
tru înflorirea gospodăriei colective.

Coresp. KISS IOSIF (Continuare în pag. 4-a)

Pentru elevii Școlii de meserii din Alba Iulia se construiește o școală 
nouă cu săli de clasă mari și luminoasă ’ ' j,

In clișeu : Aspect de pe șantierul de construcție al noii școli.
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din Pîclișa, membrii gospodăriei co
lective „Unirea" și-au propus să 
realizeze următoarele obiective:

1. Să termine însămînțarea cul
turilor din epoca I-a pînă la 14 a- 
prilie și a celor din epoca a ll-a 
pînă la 23 aprilie.

2. Să execute tăvălugitul griului 
și orzului de toamnă pe întreaga su
prafață pînă la 20 aprilie.

3. Să realizeze în întregime plan-* 
tatul pomilor pînă la 14 aprilie.

4. Să execute tăiatul, arăcitul și 
legatul viei pe întreaga suprafață 
pînă la 15 aprilie.

5. Să execute curățatul pășunilor 
de spini, scaieți, îtnprăștierea mușu
roaielor pe întreaga suprafață, pre
cum
gere 
pînă

In
propuse și la baza cărora stau pre
țioasele recomandări ale'Consfătuirii 
pe țară a colectiviștilor, membrii 
gospodăriei colective „Unirea" din 
Alba Iulia sînt hotărîți să nu aștep
te ca toate lucrările să le facă 
SALT.-ul și pentru a grăbi ritmul

și curățirea șanțurilor descur- 
pe o lungime de 1.500 metri, 
la 17 aprilie.
scopul realizării obiectivelor

(Continuare în pag. 2-a) 
-------- ♦♦--------  

In miezul vieții
De curînd și pe meleagurile raio

nului nostru a poposit primăvara. 
In aceste zile, soarele mingiie cu 
căldura lui binefăcătoare tot ceea 
ce a rodit din hărnicia țărănimii 
noastre muncitoare: covorul verde at 
holdelor ce vor dărui multă pîine, 
firele viguroase din răsadnițe ce 
vor dărui nenumărate tone de legu
me și zarzavaturi, mîngîie ogoarele 
ce vor 
belșug 
odată.

da în acest an cel mai mare 
pe care l-am cunoscut vre- 

Și acest belșug izvorăște din

laolaltă a pămînturilor în- 
țărănimi muncitoare din fap- 
procesul colectivizării agri

unirea 
tregii 
tul că 
culturii s-a încheiat.

In aceste zile pe ogoarele raionu
lui nostru e mare freamăt. Colecti
viștii te-au împînzit și duc o luptă 
înverșunată pentru a scoate pămîn- 
tului roade cît mai bogate.

In această bătălie de primăvară 
l-am întîlnit pe inginerul agronom 
Dicu Pompiliu. Era în cîmp pe o- 
goarele gospodăriei colective din 
Oarda de Jos. Conducea cu nună 
sigură bătălia din această primă
vară.

A venit de puțin timp în gospodă-
F. D.



Cu toate forțele la arat și semănat
O inițiativă demnă de urmat

(Urmare din pag. l-a)

lucrărilor, ei vor folosi la maximum 
și atelajele.

O atenție deosebită sînt hotărîii 
colectiviștii să acorde culturii de po
rumb de la care să obțină 5.000 kg 
boabe la hectar în cultură neirigată, 
la care vor efectua cu ajutorul 
S.M.T.-ului, atît pregătirea terenu
lui, cît și semănatul și prășitul, a- 
sigurînd o densitate de 45.000-50.000 
plante la hectar.

Mai multă preocupare
Deși ne aflăm într-o perioadă de 

limp cînd plantatul răsadului în 
grădină trebuie să se desfășoare din 
plin, datorită faptului că pregăt;rca 
răsadnițelor și însămînțările s-au 
făcut cu mare întîrziere la gospodă
ria colectivă din Oiejdea. plan
tările de răsad pentru obținerea de 
legume timpurii sînt întîrziate.

Pe lingă aceasta, din cauza unei 
slabe preocupări a consiliului de con
ducere precum și a inginerului gos
podăriei, care nu controlează și în
drumă în măsură suficientă activi
tatea în acest sector, lucrările de 
întreținere la răsadnițe nu se fac 
în cele’ mai bune condițiuni agro
tehnice. Așa, de exemplu, pentru că 
ore întregi răsadnițele nu sînt supra
vegheate de nimeni iar aerația și 
lumina nu se dau la timp, pe unele 
paturi răsadul este crescut înalt, 
subțire, firav și chiar căzut.

De asemenea, datorită faptului că

----- ----------------CONCLUZII —---------- ----------
Din constatările făcute cu prilejul raidului s-a putut vedea că acolo s 

unde organizațiile de partid și sfaturile populare au îndrumat și spriji- ) 
nit în activitatea lor consiliile de conducere din gospodăriile colecti- ( 
ve, lucrările agricole de primăvară sînt avansate. Așa, de pildă, gos- > 
podăriile colective din Alba lulia, Teiuș și Vințul de Jos sînt pe ter- ? 
minate cu însămînțările din epoca l-a și lucrează cu forțe sporite la ( 
pregătirea terenului pentru însămînțarea porumbului. )

Cu toate acestea, trebuie arătat că în raion sînt încă multe gospo- s 
dării colective, unde datorită faptului că nu se aplică o agrotehnică ) 
diferențiată nu se trece la lucrarea terenului pe parcele, pe măsură ce < 
pămîntul sezvîntă și nu se folosesc!?, executarea lucrărilor toate forțele, S 
arăturile și însămînțările sînt mult rămase în urmă. Și faptul că pînă ? 
la 10 aprilie însămînțările din epoca l-a nu s-au realizat pe raion de- ( 
cît în proporție de 40 Ia sută dovedesc pe deplin acest lucru. Este de > 

neadmis pasivitatea dovedită de unele gospodării colective, ca cele < 
din Henig, Pețelca, Hăpria, care, deși dispun de un număr mare de 5 
atelaje, nu folosesc decit puține din acestea la muncile în cîmp.

In gospodăriile colective din ighiu, Cricău, Bărăbanț transportul gu- ) 
noiului în cîmp pentru îngroparea lui sub brazdă odată cu arătura se ( 
amină de pe o zi la alta și același lucru se poate spune și în ce privește \ 
tăvălugitul sau grăpatul culturilor și arăturilor de toamnă.

Prin încheierea colectivizării și unirea gospodăriilor colective mai ( 
mici în gospodării mari s-au creat condiții mai bune pentru lucrarea ; 
pemîntului si aplicarea agrotehnicii înaintate. Un prețios aport în acest < 
sens sînt chemați să-l aducă cadrele de ingineri agronomi, care mun- j 
cesc acum în gospodării. .)

De aceea, în aceste zile consiliile de conducere, îndrumate și spriji- ( 
nite de organizațiile de partid și comitetele executive ale sfaturilor popu- ) 
lare, trebuie să nu piardă nici o oră din timpul bun de lucru și, mobili- ! 
zînd toate forțele, să asigurăm terminarea însămînțărilor precum și a ( 

celorlalte lucrări de sezon in cel mai scurt timp. )

Creată în urmă cu trei ani, gos
podăria colectivă „Mihălțana" a 
parcurs un înseninat drum de suc
cese. Prin munca avîntată a colec
tiviștilor de aici, ogoarele gospodă
rie} au devenit an de an mai rodi
toare, avutul obștesc a sporit și fl
data cu aceasta a crescut bunăsta
rea fiecărui membru al marii familii.

Faptul n-a trecut neobservat de 
țăranii muncitori rămași înafara 
gospodăriei. Tot mai mulți au prins 
a-și îndrepta privirile spre gospodă
ria colectivă. In rîndurile colectiviș- 
lo’r au intrat noi și noi familii, iar 
în acest an, ca urmare a rezultate
lor obținute în răstimpul de la în
ființare, a luptei comuniștilor cărora 
li s-au alăturat toate forțele satului, 
[Mihalțul a fost complet colectivizat.

La marea victorie care marchează 
6 etapă nouă în viața mihălțenilor, 
o contribuție din cele mai prețioase 
și-au adus-o și activiștii culturali. 
Multor țărani muncitori din Mihalț, 
azi colectiviști, le-a fost spulberată 
îndoiala prin conferințele prezentate 
la cămin, prin serile de calcul și se
rile de întrebări și răspunsuri, din 
care au desprins că munca laolaltă 
e mai productivă. In casele a tot mai 
mulți țărani muncitori apoi, a pă
truns cartea, care, de asemenea, le-a 
fost îndemn de a o apuca pe calea 
cea nouă. Deci, se poate spune’ că 
în munca de transformare socialistă

Pentru ca muncile agricole din 
campania de primăvară să se desfă
șoare într-o perioadă scurtă de timp 
și la un nivel agrotehnic ridicat, 
pentru ca puterea economică a gos
podăriilor colective și bunăstarea 
colectiviștilor să crească tot mai 
mult, membrii gospodăriei colective 
„Unirea*' din Alba lulia cheamă co
lectiviștii din toate gospodăriile co
lective să le urmeze exemplul.

plivitul răsadului se face cu întîrzie
re, în unele răsadnițe sînt multe bu
ruieni care împiedică dezvoltarea 
normală a plantelor.

Pentru a se asigura răsad viguros 
și în cantitate îndestulătoare, consi
liul de conducere, îndrumat de or
ganizația de partid, trebuie să se o- 
cupe cu mai multă răspundere de 
buna organizare și desfășurare a 
muncii în sectorul legumicol.

Cind munca este slab organizată
f5atorită faptului că la gospodăria 

colectivă din Căpud nu se aplică o 
agrotehnică diferențiată, în raport cu 
cerințele solului și nu se execută lu
crări pe parcele, unde terenul este 
zvîntat și se merge pe panta greșită 
de a se aștepta pînă se zvîntă în
treaga suprafață de teren, lucrările 
agricole sînt mult întîrziate. Din a- 
ceastă cauză pînă la 10 aprilie din

Să desfășurăm o activitate culturală concretă în sprijinul întăririi G. A. C.

Ce știu activiștii 
gospodăria 

a satului, de întărire continuă a 
gospodăriei colective, e oglindită și 
activitatea culturală.

Pentru activitatea desfășurată, ac
tiviștii culturali din Mihalț își bine
merită prețuirea. Munca lor însă, 
trebuie să se ducă în viitor cu și 
mai multă intensitate. In sprijinul 
întăririi economico-organizatoriae a 
gospodăriei, activiștii culturali tre
buie să desfășoare, zi de zi, o acti
vitate concretă, pe baza deplinei cu
noașteri a muncii colectiviștilor, a 
preocupărilor acestora, a perspecti
velor de dezvoltare a gospodăriei. 
Iată de ce întrebarea : „Ce știu ac
tiviștii culturali despre gospodăria 
colectivă?" este cît se poate de ac
tuală și de firească.

Căutînd a-i da răspuns acestei în
trebări, nu se poate nici pe departe 
afirma că activiștii culturali sînt 
străini de viața colectivei. In spriji
nul acestei afirmații stau faptele. 
Pentru a putea desfășura o muncă 
rodnică în rîndurile colectiviștilor, Ia 
îndrumarea comitetului comunal de 
partid, activiștii culturali au fost 
repartizați pe brigăzile din gospo-

Să se muncească cu mai 
multă răspundere

Lucrările de pregătire a terenului 
și însămînțare a culturilor din epo
ca I-a trebuie grăbite și la gospo
dăria agricolă colectivă din Hăpria, 
care este rămasă în urmă cu aceste 
lucrări. De exemplu, pînă la 10 a- 
prilie, din cele 115 ha planificate a 
fi arate, s-au executat arături nu
mai pe suprafața de 17 ha. Mult ră
mase în urmă sînt și însămînță- 
rile. Din cele 50 ha planificate a se 
însămînța în epoca I-a au fost însă- 
mințate abia 7 ha ovăz.

Datorită slabei preocupări a con
siliului de conducere (președinte tov. 
Filipescu V.), pînă în prezent a fost 
transportat gunoi doar pe 2 ha, față 
de 50 ha cit este planificat, cu toate 
că există cantități suficiente de gu
noi. Gospodăria dispune de atelaje 
suficiente însă ele nu sînt folosite 
judicios. Este necesar ca odată cu 
executarea altor lucrări, să se conti- 
nuie și transportul gunoiului, pentru 
a fi încorporat în sol odată cu exe
cutarea arăturilor.

cele 65 hectare culturi din epoca I-a 
nu s-a însămînțat nici un bob.

La întîrzierea însămînțărilor a 
contribuit și folosirea necorespunză 
toare a atelajelor, deoarece în zilele 
cînd se putea lucra în cîmp, atela
jele au fost folosite la transportul 
gunoiului la răsadnițele pentru tutun. 
Ce e drept și această lucrare e foar
te necesară, dar dacă ar fi existat 
mai multă preocupare și munca ar 
fi fost mai bine organizată, guno
iul se putea transporta și răsadnițele 
se puteau face cu mult mai înainte, 
cînd nu se putea lucra în cîmp.

Ținînd seamă de timpul înaintat, 
cu ajutorul dat de S.M.T. și cu for
țele de muncă pe care le au, colec
tiviștii din Căpud, trebuie să execu
te arăturile și însămînțările în con
dițiuni bune și în cel mai scurt timp.

culturali despre 
colectivă ?
dărie. Tovarășii Șerbu Eugen și 
Contor Vasile țin o strînsă legătură 
cu colectiviștii, le dau sfaturi pre
țioase, iar tovarășa Cîrnaț Valeria 
este în permanență de un real aju
tor în ținerea evidenței contabile.

Sînt, deci, la Mihalț unii activiști 
culturali preocupați de bunul mers 
al muncii în gospodărie. Răul con
stă însă în faptul că nu toți merg 
cu tot dinadinsul pe acest drum. U- 
nii dintre ei au cunoștințe vagi, ge
nerale, despre gospodăria din sat, 
valabile oricărei gospodării colecti
ve. Știu că în gospodărie se luptă 
pentru ridicarea producției la hec
tar, pentru sporirea numărului de 
animale și creșterea fondului de ba
ză, însă nu cunosc nici planul și 
nici căile pe care le urmează co
lectiviștii pentru atingerea acestor 
țeluri. Tovarășii Cerghedean Mihai și 
Cerghedean Ludovica, repartizați să 
desfășoare activitate culturală în 
rîndurile colectiviștilor din brigada 
I-a de cîmp, nu cunosc felul de or
ganizare a muncii în brigadă. Nu 
cunosc apoi nici faptul că în planul 
de producție al G.A.C. e prevăzut ca

Din scrisorile sosite la redacție

Fruntași în întrecere
îndrumat de organizația de partid, 

comitetul sindical de la Oficiul ra
ional P.T.T.R. Alba lulia acordă o 
deosebită atenție organizării și des
fășurării întrecerii socialiste în ca
drul acestei unități. Și rezultatele 
preocupării comitetului sindical sînt 
îmbucurătoare. In munca pentru în
deplinirea sarcinilor de plan, bri
gada a II-a condusă de tovarășul 
Bera Nicolae a obținut o depășire 
de 10,1 la sută, iar cea condusă de 
factorul Hațegan Cornel de 6,8 la 
sută.

Rezultate de seamă au obținut și 
alți tovarăși. Manciulea Filip, Măr
ginean Florian, Goția Ion și Toma 
Emil au realizat economii însemnate 
la diferite materiale iar cele două 
brigăzi de la centrala telefonică 
și-au depășit fiecare prevederile sar
cinilor de plan pe luna martie. De 
asemenea, printr-o bună deservire a 

I publicului s-a evidențiat tovarășa 
. Șoitu Maria de la ghișeul recoman- 
I date prezentate și tovarășul Haplea 

Ion de la ghișeul mesagerii prezen- 
i tate.

Exemplul fruntașilor trebuie ur
mat de toți salariații oficiului.

TUDOR ALEX. 1ORGA

SPe urme te materia Ce tor pubticaie
Un ajutor prețios

Criticată în nr. 647 al ziarului 
„Steaua roșie" pentru lipsa de preo
cupare în ce privește introducerea 
micii mecanizări, conducerea G.A.S. 
Galda de Jos ne face cunoscut că 
articolul „Introducerea micii meca-

\ Tractoriștii de la S.M.T. acor- 
\ dă un înalt sprijin colectiviștilor 
) în munca pe ogoare. In clișeu : 
ț Grăpatul orzului la G.A.C. „U-
> nirea" — Alba lulia.

în acest an să se obțină o produc
ție medie de 1.950 kg grîu la hec
tar, 2.500 kg porumb boabe la hec
tar și nici ce s-a întreprins în acest 
scop. întrebate despre suprafața 
destinată obținerii a 5.000 kg po
rumb boabe la hectar în teren neiri
gat, tovarășele Socaci Maria, Flo- 
rea Ana, Manciulea Ștefania și Roș
ea Larisa, bîjbîie. Nu cunosc pre
vederile colectiviștilor, nu pot spune 
nimic despre ce s-a făcut în acest 
sens. Atunci, ce activitate cultural- 
educativă desfășoară în brigada a 
V-a? Cum sprijină colectiviștii pen
tru îndeplinirea obiectivelor menite 
să ducă la întărirea gospodăriei?

Prea puțin știu apoi activiștii cul
turali și despre sectorul zootehnic. 
Tovarășele Sechereș Lia și Muntean 
Emilia, repartizate să desfășoare ac
tivitate culturală în acest sector, nu 
cunosc numărul de animale pe care 
le posedă gospodăria și nici pers
pectivele de dezvoltare a sectorului 
zootehnic. Sînt aici îngrijitori mul
gători harnici ca, de pildă, Stînea 
Petru, Breaz Nicolae și Usca Ni
colae. Ei, ca fruntași însă, trăiesc 
în anonimat. Nu sînt popularizați, 
nu le sînt făcute cunoscute metodele 
de muncă. Și cine alții dacă nu ac
tiviștii culturali sînt chemați să facă 
acest lucru? Nu sînt popularizate a-

(Gontinuare în pag. 4-a)

Realizări de seamă în 
cooperația de consum
Traducînd în viață măsurile luate 

cu prilejul lansării planurilor econo
mice pe anul 1962, lucrătorii coope
rației de consum din raionul nostru 
au obținut rezultate de seamă în 
muncă. Planul de desfacerea mărfu
rilor a fost îndeplinit în proporție de 
100,1 la sută, planul de difuzare al 
cărții a fost depășit cu 30 la sută, 
iar cel al strîngerii fierului vechi cu 
70 la sută. In îndeplinirea planului, 
cele mai frumoase rezultate le-au 
obținut cooperativele „30 Decem
brie" Aibă lulia și cooperativa „Ho- 
ria" din Hăpria.

CAPRA HRISTACHE

La plantatul pomilor
In aceste zile de primăvară, pio

nierii și elevii Școlii de 8 ani din 
Stremț au făcut încăodată dovada 
hărniciei lor. Alături de utemiștii 
din comună, ei au plantat în terenul 
gospodăriei colective din comună 
1.600 pomi fructiferi. Printre cei 
mai harnici la plantatul pomilor au 
fost pionierii și elevii Doboș Ion, 
Coman Paraschîva, Popa Traian, 
Popa Angela, Popa Eugenia și alții.

MUNTEAN ION
»- - - - - -

nizări — o sarcină de seamă!" a 
fost dezbătut în cadrul consiliului de 
conducere și că pentru remedierea 
lipsurilor semnalate de ziar au fost 
luate măsuri. Prin instalarea unui 
cuplu de "două pompe de apă a fost 
rezolvată problema apei in sectorul 
zootehnic, renunțîndtt-se definitiv la 
saca. Au fost luate de asemenea mă
suri pentru mecanizarea transportu
lui gunoiului prin introducerea liniei 
decovil și procurarea de elevatoare 
pentru manipularea cerealelor Ia ma
gazie și a paielor și furajelor în sto
guri.

Baze juste 
acordării premiilor
Pînă nu de mult, acordarea pre

miilor la I.C. F. Alba lulia se fă- 
J cea în mod birocratic, fără ca ta 
. prealabil acest lucru să fie supus 

discuțiilor colective în grupele sin- 
I dicale. Faptul constituia o abatere 

de la regulamentul de premiere și 
în nr. 651 ziarul „Steaua roșie" a 
criticat această practică.

Răspunzînd redacției, organizația 
de partid, comitetul sindical și con
ducerea administrativă a I.C.F. Alba 
lulia arată că în urma criticii făcu
te s-au pus baze justei acordării pre
miilor. Criteriile de premiere au fost 
analizate în organizația de partid, 
în urma cărui fapt comitetul sindical 
a fost orientat în respectarea în
tocmai a acestora, înlăturîndu-se 
astfel lipsurile care au dăunat ca
racterului stimulativ al premiilor.----------- ««--------- —

r£LlW VIFRINELE £

Sub semnul marii prietenii. Vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. P. Romîne în Uniunea So
vietică — 13 iunie — 12 august 
1961.

BRUCAN S.
S1DOROVICI ALEXANDRA,

America văzută de aproape. Co
lecția „In jurul lumii".
CATRANICI I., SPATARU I.

Despre principiile de organizare a 
sindicatelor din R.P.R. Colecția 
„Biblioteca activistului sindical".

RADULESCU V. — Instalația e- 
lectrjcă a automobilului.

PETRESCU CAMIL — Opinii și 
prefață de Marin Bucur.

SADOVEANU M. — Neamul șoi- 
măreștilor. _ _



VIAȚA DE PARTID

Activai fâ>ră> de partid- 
sprijin prețios în muncă

Vești din întreprinderi

Odată cu colectivizarea agricul
turii, sarcina de mare răspundere ce 
se pune în fața organizațiilor de 
partid de la sate este întărirea e- 
conomică și organizatorică a gos
podăriilor colective. Hotăritor în a- 
ceastă privință este felul cum orga
nizațiile de partid se ocupă de ino- 
%i li za rea maselor și participarea a- 
cestora la îndeplinirea sarcinilor po
litice și economice, de întărirea per
manentă a legăturii organizațiilor de 
partid cu masele.

„Forța de neînvins a partidului — 
a arătat tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la cel de-al IH-lea Con
gres al P.M.R. — constă în trăini
cia legăturilor sale cu masele cele 
mai largi ale poporului muncitor, în 
faptul că el știe să învețe masele și 
să stimuleze inițiativa lor creatoare, 
învățînd în același timp el însuși din 
experiența lor inepuizabilă".

O însemnătate deosebită pentru 
întărirea legăturilor partidului cu cei 

■ce muncesc o are activul fără de 
partid creat în jurul organizațiilor 
■de bază. *•

Alcătuit din oameni ai muncii 
înaintați, activul fără de partid a- 
duce o contribuție de preț la rezol
varea problemelor economice, so- 
cial-culturale, în mobilizarea mase- 

la diferite acțiuni cu caracter 
' obștesc.

Organizația de bază din gospodă
ria colectivă din Șard, ca urmare a 
preocupării avute, a obținut rezul
tate pozitive în munca cu activul 
fără de partid.

Analiza făcută de membrii de 
partid in adunarea generală a orga
nizației de bază pentru darea de 
seamă și alegeri a scos în evidență 
faptul că este necesar ca numărul 
•celor din activul fără de partid să 
fie mărit și împrospătat cu noi co
lectiviști din rîndul fruntașilor în 
muncă. Dovedind preocupare pentru 
îndeplinirea acestei sarcini, biroul 
organizației de bază a selecționat 
pentru activul fără de partid pe cei 
mai harnici colectiviști, șefi de e- 
chipe, tovarăși din conducerea gos
podăriei colective, membre ale co
misiei de femei, membrii din co
lectivul de redacție al gazetei de pe
rete, astfel că numărul membrilor 
din activul fără de partid a crescut 
la 125 tovarăși față de 60 cîți erau 
"îa sfîrșitul anului trecut. Din numă
rul total al membrilor din activul 
fără de partid 30 sînt femei.

Este știut faptul că participarea 
i susținută a activului fără de partid 

la munca organizației de bază este 
strict condiționată de pregătirea po
litică și ideologică a acestuia. In a- 
•cest scop, ca urmare a preocupării 
biroului organizației de bază, o par
te din activul fără de partid partici
pă la învățămîntul de partid, s-au 
organizat expuneri pe diferite teme

cu caracter politic și ale situației 
internaționale, ceea ce a făcut să 
crească nivelul de conștiință a a- 
cestora. Acest lucru este confirmat 
de fapte și de rezultate practice 
obținute în munca pentru dezvolta
rea și consolidarea gospodăriei co
lective. r " 11

După Consfătuirea pe țară a ță
ranilor colectiviști, în gospodăria co
lectivă a avut loc adunarea genera
lă a organizației de bază, la care a 
fost invitat și activul fără de partid, 
unde s-au dezbătut sarcinile ce se 
pun în legătură cu transformarea 
socialistă a agriculturii. In baza a- 
cestor sarcini, organizația de bază 
și-a organizat mai bine munca po- 
iitică, a antrenat în această muncă 
și activul fără de partid și astfel s-a 
reușit să se atragă în gospodăria co
lectivă tot satul. Alături de comu
niști, tov. Muntean Gheorghe, Flo- 
rea Aurel, Turlea Cornel, Duma Ni- 
colae și alții din activul fără de 
partid și-au adus o contribuție de 
seamă la îndeplinirea acestei mărețe 
sarcini.

In prezent, în G.A.C. Șard se mun
cește cu însuflețire la executarea lu
crărilor din campania agricolă de 
primăvară. Pregătirea pentru a- 
ceasta s-a făcut din vreme. Aduna
rea generală lărgită a organizației 
de bază, cu activul fără de partid, a 
discutat și aprobat un plan de mă
suri. Pe baza acestuia și ca urmare 
a muncii politice desfășurată de or
ganizația de bază s-au obtinut re
zultate bune. Astfel, au fost însă- 
mînțate 10 ha cu borceag și 5 ha cu 
ovăz, precum și 1,5 ha cu cartofi ia- 
rovizați. Cu această ocazie s-au e- 
••'Hentiat tov. Beldean Traian, Bor
za Raveca și Heiuș Traian din acti
vul fără de partid.

Educarea activului fără de partid 
în mod deosebit prin antrenarea în 
sarcini concrete, a făcut ca din rîn- 
durile acestuia să se ridice elemen
te bine pregătite, vrednice de toată 
încrederea și care contribuie din 
plin la munca ce se desfășoară pen
tru întărirea economică a gospodă
riei colective. Apreciind munca lor, 
organizația de bază a primit pe 
încă aiți 4 tovarăși în rîn
dul candidaților de partid. De 
asemdnea, și-au înaintat cerere 
pentru a fi primiți candidați de 
partid — urmînd ca organizația 
de bază în curînd să discute aceste 
cereri — și tov. Trif Bazil, Muntean 
Vasile, Dumitrean Cornel, Luha Va- 
sile și Colcer Teodor.

Cele de mai sus confirmă preocu
parea organizației de bază pentru 
antrenarea activului fără de partid, 
la îndeplinirea sarcinilor politice și 
economice ce i-au stat în față, sar
cini de care va trebui să se ocupe 
și în viitor.

In prima decadă
La sfîrșitul trimestrului I al anu

lui 1962, bilanțul realizărilor obți
nute de colectivul de muncă de la 
Atelierul de zonă C.F.R. Alba Iulia 
înregistra : depășirea planului la 
repararea vagoanelor cu aproape 2 
la sută, 12.000 lei economii peste 
sarcina planificată, 22.000 kg metale 
vechi expediate oțelăriilor hunedo- 
rene.

întrecerea socialistă pentru cele 
mai bune rezultate în producție con
tinuă să se desfășoare încă din pri
mele zile ale trimestrului II cu a- 
ceeași însuflețire. Astfel, în prima 
decadă a lunii aprilie a.c. planul de 
producție a fost depășit cu 12 la 
sută, evidențiindu-se partidele con
duse de tov. Udrea Gheorghe, Dre- 
ghici Artenie, Pleșa Petru, Ponta 
Florian și Bunaciu Nicolae.

Cărămidă și țiglă 
peste plan”

In primul trimestru al acestui an. 
colectivul de muncă de la sectorul 
ceramic al 1.1. L. „Horia“ Alba 
Iulia a dobîndit o serie de succese 
de seamă în îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan. La sortimen
tul țiglă normală, de pildă, sarcina 
de plan pe primele trei luni a fost 
îndeplinită în proporție de 158 la 
suta, iar la țiglă în proporție de 215 

' la sută. Pe întregul sector, colecti
vul de muncă de aici a raportat în- 

I deplinirea planului la producția glo- 
I bală cu aproape o lună mai devreme.

In fruntea întrecerii socialiste con
tinuă să se mențină echipa condusă 

I de tovarășul Gheza Kadar, ai cărei 
componenți — Urcon Elisabeta, Ha- 
țegan Varvara, Farcaș Ana, Borbelv 
Elisabeta, Toma Eleonora, Cricovean 
Maria și alții — s-au dovedit a fi 
cei mai harnici.

Cu avînt spre noi succese
Indeplinindu-și pe primul trimes

tru planul producției globale în pro
porție de 118,1 la sută, muncitorii 
de la Iprodcoop Alba Iulia au por
nit, în cel de-al doilea trimestru al 
anului, cu și mai mult avînt în în
trecere. Și rezultatele obținute în 
prima decadă a lunii aprilie le o- 
glindesc pe deplin preocupările. Pe 
această perioadă ei au depășit pla
nul producției globale cu 5 la sută, 
productivitatea muncii crescînd, de 
asemenea, cu 2 la sută.

In întrecerea socialistă ce se des
fășoară la Iprodcoop, rezultate de 
seamă obțin toți muncitorii. In pri
mele rînduri ale întrecerii însă se si
tuează, ca și pe primul trimestru, 
tovarășii Hărmănaș Nichifor, Dadeș 
Victor, Matei Aurel și alții.

0 sarcini importantă a organelor sindicale

Propunerilor făcute în consfătuirile 
de producție — toată atenția

. Consfătuirile de producție repre
zintă pentru întregul colectiv de 
muncă un minunat prilej de analiză 
profundă a rezultatelor, a lipsurilor 
ce se ma! fac simțite, un bun prilej 
de a se face propuneri, pentru ca 
toate deficiențele ce se mai manifes
tă să poată fi lichidate în timpul cel 
mai scurt.

La I.R.T.A. — Autobaza Alba lu- 
lia, comitetul sindical a dovedit în 
ultimul timp o preocupare mai mare 
pentru a traduce în viață aceste 
propuneri. Ca urmare a propuneri
lor făcute în ultimul timp în cadrul 
autobazei, au fost confecționate pa
turile pentru lucru sub mașini, s-a 
terminat instalarea spălătorului, s-a 
început podirea atelierului de sudu
ră, etc.

Aceste rezultate nu pot însă a- 
coperi faptul că nu în mod perma
nent și cu toată răspunderea se o- 
tupă comitetul sindical de aici de 
urmărirea felului în care se îndepli
nesc toate propunerile juste făcute 
de muncitori, de organizarea în așa 
fel a consfătuirilor de producție, ca, 
într-adevăr, ele să dezbată profund 
problemele de producție. Acest lu
cru reiese din faptul că în afară de 
grupa sindicală din autobază, cele
lalte grupe nu țin consfătuirile re
gulat și chiar și atunci cînd le țin 
există ta desfășurarea acestora foar
te mult formalism. De exemplu, e 
suficient să privești dările de seamă 
lunare ce se prezintă în consfătuiri 
și te poți convinge de acest lucru. 
Toate sînt făcute tip și completate 
ici-colo cu cîte o cifră sau un fapt. 
Lipsește din aceste dări de seamă 
tocmai analiza profundă a anumitor 

I lipsuri, a cauzelor care le-au vene
rat. S-a propus nu odată să se re-

zolve problema confecționării unui 
cuptor de călire atît de necesar pen
tru întreg sectorul de reparații. A- 
ceastâ propunere n-a fost nici pînă 
în prezent rezolvată, deși nu necesi
ta investiții, putîndu-se realiza cu 
posibilități locale. De asemenea, nu 
au fost îndeplinite nici propunerile, 
juste de altfel, pentru amenajarea a- 
telierului de la Zlatna, captarea ga
zelor din camera de sudură și insta
larea unui ventilator în atelierul de 
fierărie. ,

O cauză care face posibilă neîn- 
deplinirea acestor propuneri este și 
modul defectuos în care se urmă
rește traducerea în viață a propune
rilor muncitorilor. La comitetul sin
dical nu există nici pînă în prezent 
o evidență a propunerilor ce se fac, 
cum se îndeplinesc aceste propuneri, 
cum de altfel nu există o situa
ție clară nici în ce privește ținerea 
consfătuirilor de producție. Trebuie 
arătat că în acest an pe întreaga 
autobază n-a avut loc nici o cons
fătuire de producție la care să par
ticipe, dacă nu toți muncitorii, cel 
puțin conducătorii grupelor sindi
cale de la coloane. De această lipsă 
se face vinovat și biroul organiza
ției de bază, care n-a analizat de 
loc în acest an felul în care mun
cește comitetul sindical în problema 
desfășurării consfătuirilor de pro
ducție și a îndeplinirii propunerilor.

Cu puțin timp în urmă a avut loc 
alegerea noilor organe de condu
cere în comitetul sindical. S-a făcut 
și instruirea acestor organe. E ne
voie ca indicațiile primite să fiecît 
mai operativ traduse în viață și 
luate măsuri care să asigure înde
plinirea tuturor propunerilor juste 
făcute în consfătuirile de producție.

■O

cNegru pe al6
Cel de-al șaselea simt

e simțul răspunderii. Și, celui că
ruia îi lipsește, poate să *e tot aibă 
pe celelalte căci nu face treabă bună. 
Faptul e confirmat în toate ocaziile.

Operatorul Bran Atanasie de la 
cinematograful sătesc din Ciugud, 
bunăoară, vede bine că-și întreține 
slab aparatele de proiecție dar nu 
se sinchisește de acest lucru. De! Nu-i 
destul numai să vezi, ci să ai și 
simțul răspunderii. Cum însă res
pectivului operator îi lipsește în 
bună măsură acest simț, colectiviștii 
din Limba sînt pe bună dreptate ne
mulțumiți de calitatea spectacolelor 
cinematografice prezentate aici.

Simțul răspunderii însă, nu-i ceva 
ce nu se poate imprima unui om. Toc
mai de aceea organele în drept tre-

buie să tragă la răspundere pe a- 
cest operator neglijent. Să simtă 
că-i lipsește simțul răspunderii și 
să-și schimbe felul de a fi.

0 nouă mină de cărbuni
s-a deschs in toamna trecută în 

plin centrul orașului, în fața spitalu
lui de adtilți. Noua mină prezintă 
destul de multe avantaje. In primul 
rind e la suprafață deci <nu e nevoie să 
se sape galerii, iar în al doilea rînd, 
e aproape de spital, așa că aprovi
zionarea cu cărbuni pentru necesi
tățile proprii e asigurată.

In ce privește persoanele particu
lare nu e recomandabil să foloseas
că acești cărbuni. S-ar putea supăra 
conducerea spitalului și, mai ști, ar 
trece, probabil, la măsuri' de închi
dere a minei. ,,i

Pentru animale, masă verde cît mai multă

Pășunile - o mare rezervă furajeră
Unul din nutrețurile valoroase și 

ieftine, care constituie o rezervă 
de bază în hrănirea animalelor, este 
nutrețul verde de pe pășune.

In raionul nostru pășunile ocupă 
'20 la sută din suprafața agricolă. 
Pentru a se asigura o cantitate spo
rită de masă verde și de calitate pe 
pășuni este necesar ca acestea să 
fie bine întreținute.

Una din măsurile ce trebuie a- 
plicate pentru a se- asigura o can
titate mai mare de masă verde pe 
pășuni este curățirea acestora de 
buruieni, mărăcini și spini și îm- 
prăștierea mușuroaielor, precum și 

•curățirea canalelor de scurgere a 
apei. Aceste lucrări trebuie de pe 
acum făcute și la efectuarea lor tre- 

’buie să-și aducă contribuția mase 
largi de oameni ăi muncii de pe o- 
goare și ta special din rîndul tine
rilor.

Convinși din experiență proprie 
de avantajele întreținerii în bune, 
condițiuni a pășunilor, colectiviștii 
din Alba Iulia, Straja, Mihalț și 

’ Vințul de Jos au curățat pășunile de 
buruieni și mărăcini, au împrăștiat 
mușuroaiele și au deschis șanțuri de 
scurgere a apei, îndată ce s-a des- 
primăvărat, asigurînd o bună creș
tere a ierbii pe pășuni.

In cei privește efectuarea lucrări

lor de întreținere pe pășuni, trebuie 
arătat că sînt încă gospodării colec
tive care nu acordă importanța cu
venită acestor lucrări. Pe pășunea 
ce aparține gospodăriei colective din 
Galda de Jos ciulinii de înălțimea 
omului, rămași din anul trecut, con
tinuă să împînzească și acum cîm- 
ppl. Datorită faptului că se negli
jează nepermis întreținerea pășunii, 
aici multe din șanțurile de scurgere 
sînt înfundate, ceea ce influențează 
în rău creșterea ierbii, ducînd la o 
diminuare de 40 la sută a produc
ției de masă verde. In aceeași situa
ție sînt pășunile din Mesentea, Bă- 
răbanț, Ighiu, Henig și altele.

Un alt mijloc important prin care 
se poate mări producția de masă 
verde pe pășuni este aplicarea în
grășămintelor, care se realizează din 
primăvară și pînă în toamnă.

Bune rezultate se obțin îngrășînd 
nășunile prin tîrlire. In acest scop 
se fac ocoale temporare, cu porți 
împletite sau de seînduri, în care 
se țin oile 2-3 nopți. Prin aplicarea 
acestui sistem de îngrășare, masa 
verde de pe pășune se poate ușor 
dubla. Rezultate bune în ce privește 
sporirea producției pe pășuni se 
obțin prin aplicarea de îngrășăminte 
minerale. Experiența și știința au 
dovedit că un kilogram de îngră- 

șămînt azotat dă un spor de 20-30 
kg iarbă.

Colectiviștii din Teiuș, care pe 
lingă curățirea pășunii și desfunda
rea șanțurilor de scurgere a apelor 
aplică sistemul de îngrășare prin 
tîrlire pe o suprafață de 30 hectare 
și îngrașă cu produse chimice 66 
hectare vor realiza în acest an pe 
pășune peste 10.000 kg masă verde 
la hectar, ceea ce le va da posibi
litatea să crească un număr mai 
mare de animale și să obțină o pro
ducție sporită de lapte.

Odată cu fertilizarea solului, este 
necesar să se aplice lucrări de refa
cere a vegetației. Colectiviștii din 
Drîmbar, îndrumați de organizația 
de partid, au îngrășat în primăvara 
aceasta cu produse chimice o supra
față de 125 hectare pășune și au apli
cat în același timp supraînsămînța- 
rea acesteia cu amestec valoros de 
ierburi pe 50 de hectare.

O preocupare deosebită trebuie să 
dovedească în acest sens gospodă
riile colective din Benic, Berghin, 
Ciugud, Galda de Jos, Stremț și al
tele, care trebuie să fertilizeze cu 
îngrășăminte chimice și să supra- 
însămînțeze importante suprafețe de 
pășune.

îmbunătățirea pășunilor se reali
zează de asemenea prin lucrări de 
asanare a terenurilor erodabile prin 
plantări de pomi și puieți de salcîm. 
In acest sens, secția agricolă raio
nală trebuie să acorde mai mult 
sprijin colectiviștilor din Pețelca și 

Căpud, care au suprafețe importante 
de pășuni supuse eroziunilor.

In scopul măririi suprafețelor de 
pășune, ;toată atenția trebuie să 
acorde sfaturile populare din Am- 
poița, Meteș și Benic curățirii pășu
nilor de arboret.

Aplicînd măsurile de întreținere 
potrivite pentru fiecare pășune, gos
podăriile colective vor obține spo-' 
ruri importante de masă verde, vor 
realiza o cantitate tot mai mare de 
iapte, carne și lînă.

IN CLIȘEU : Alăptarea vițeilor cu biberonul la G. A. C. Mihalț.

Se Ccaulă
un antreprenor pentru lucrări de 

asanare. Locul de muncă în oraș, în 
fața magaziei C.F.R. din stație. In 
ce privesc condițiile pentru înche
ierea contractului se va lua legătură 
cu conducerea stației C.F.R. Proba
bil, pe lîngă băltoacele de aici, din 
fața magaziei, mai are de asanat și 
altele.

Mai ști! Stația-i mare.
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Un an de la istoricul zbor al lui luri Gagarin în Cosmos

Cucerirea Cosmosului poate aduce foloase reale tuturor popoarelor
Convorbirea lui luri Gagarin cu un corespondent al agenției TASS

In miezul pielii

/MOSCOVA (Agerpres).— TASS 
transmite reportajul coresnondentu- 
lui său, Aleksandr Romanov, despre 
întîlnirea cu primul cosmonaut, Iuri 
Gagarin. Redăm mai jos cîteva ex
trase din declarațiile făcute de I. 
Gagarin cu acest prilej.

Convorbirea a început cu întreba 
rea: care sînt, după părerea dv., 
principalele rezultate ale cercetării 
Cosmosului in anul care a trecut de 
la zborul pe care l-ați efectuat ?

RĂSPUNS: După părerea mea, 
principalul rezultat al cuceririi spa
țiului cosmic il constituie faptul că 
el poate fi studiat și cucerit nu nu
mai de aparate automate, ca înain
te, ci direct de om. Omul pătrundă 
tot mai încrezător în spațiul cos
mic. Prin zborul meu, prin zboru
rile lui Gherman Titov și Jehn Glenn 
s-a dovedit că omul poate să tră
iască în Cosmos, poate să lucreze 
în condițiile imponderabilității și 
acțiunii altor factori. Acum, oa
menii de știință și cosmonauții tre
buie să stabilească cit de mult poate 
să lucrete omul în spațiul cosmic, 
fără a-și periclita sănătatea — 5.10 
zile sau un timp mai îndelungat

Aceasta este una din princioalele 
sarcini înainte de a trece la zboruri 
mai complicate, de pildă, spre Lu
nă, la crearea stațiunilor orbitale 
sau interplanetare.

Așadar, cele două zboruri efectua
te de navele sovietice „Vostok-1" și 
„Vostok-2“ în jurul Pămîntuluî, re
zultatele studierii amănunțite a în
tregului complex de date științifice 
obținute în timpul șederii omului în 
spațiul cosmic — iată principalul re
zultat al acestui an.

ÎNTREBARE : Ați amintit despre 
zborul lui Gherman Titov și al cos
monautului american. In ce măsură 
sînt ele comparabile ?

RĂSPUNS : Din punct de vedere 
al realizărilor naționale, pentru a- 
mericani zborul lui Glenn este o mare 
realizare. Nu vTreau să diminuez me
ritele personale ale lui John Glenn. 
Firește că el a făcut mult. In com
parație cu zborurile lui Shepard și 
Grissom, raidul său este un mare 
pas înainte în cucerirea spațiului 
cosmic de către Statele Unite.

II salutăm cordial pe colegul nos
tru american, care a confirmat des
coperirea sovieticilor că omul poate 
să trăiască și să lucreze în stare de 
imponderabilitate. Cu toate acestea, 
zborul lui Glenn nu poate suferi nici 
o comparație cu zborul lui Titov. 
Gherman Titov a rămas în Cosmos 
ceva mai mult de 25 de ore. a făcut

LUI Din viata internaționala
ANGLIA

Climatul nu s-a schimbat...
A trecut un an de cînd guvernul 

englez a fost nevoit să accepte, sub 
presiunea țărilor afro-asiatice mem
bre ale Common weal thuluî, exclu
derea Republicii Sud-Africane din 
Commonwealth. Discursul rostit de 
Macmillan cu prilejul acestui eveni
ment a fost apreciat atunci de presa 
conservatoare drept o „schimbare de 
climat"...

Dar în tot cursul anului care a 
trecut guvernul Republicii Sud-Afri- 
cane a continuat să se bucure neofi
cial de toate privilegiile la care au 
dreptul numai membrii Common- 
wealthului. Iar la 29 martie 1962, 
guvernul englez a obținut adoptarea 
în Camera comunelor a unei Jegi 
care restabilește oficial pentru Re
publica Sud-Ăfricană toate privile
giile fundamentale: ea se va bucura 
în continuare de dreptul de a plăti 
taxe vamale reduse pentru expertul 
mărfurilor sale în Anglia. De ase
menea, Republica Sud-Africană va 
primi și pe viitor subvenții la ex
portul de zahăr în Anglia etc.

In virtutea acestei noi legi, rămîn 
în vigoare toate acordurile militare 
încheiate între Anglia și Republica 
Sud-Africană. Anglia va continua să 
livreze Republicii Sud-Africane tan
curi, avioane de bombardament și 
alt armament. Cu ajutorul concerne
lor militare engleze Imperial Che

17 rotații în jurul globului pămîn- 
tesc. El a îndeplinit un program in
comparabil mai complicat decît 
Glenn, program care: are o însem
nătate de perspectivă excepțional de 
mare.

ÎNTREBARE: Care este impor
tanța practică a cuceririi Cosmosu
lui pentru treburile noastre pămin- 
lești ?

RĂSPUNS : Deocamdată este 
greu să cuprinzi această problemă 
in toata multilateralitatea sa. A- 
ceastă problemă a fost pusă atunci 
cînd în văzduh s-au ridicat primele 
avioane. Va veni ziua cînd oamenii 
vor simți practic și foloasele zboru
rilor cosmice. Retransmiterea emi
siunilor de televiziune, organizarea 
serviciului meteorologic internațional 
pentru a întocmi buletine mai pre
cise ale timpului probabil, îmbună
tățirea mijloacelor de telecomunica
ții — iată o enumerare nici pe de
parte completă a foloaselor legate 
de Cosmos.

ÎNTREBARE : Așadar, cuceri
rea Cosmosului poate aduce tuturor 
popoarelor foloase reale ?

RĂSPUNS : Despre aceasta s-a 
vorbit în mod precis în mesajul a- 
dresat de Nikita Sergheevici Hruș- 
cîov, președintelui S.U.A., John 
Kennedy. L-am citit cu multă plă
cere. Îmi dau bine seama că dacă 
oamenii de știință din toate țările 
și în primul rînd din Uniunea So
vietică și din America își vor uni 
eforturile în lupta pentru cucerirea 
spațiului cosmic, aceasta va da un 
puternic impuls cuceririi sale cît 
mai rapide.

Referindu-se la faptul că repre
zentanții americani refuză sub dife
rite pretexte să pună la dispoziția 
Comitetului special O.N.U. materia
lul cu privire la rezultatele zborului 
lui John Glenn, I. Gagarin a spus:

Refuzul de a face schimburi de 
informații științifice nu va fi în fo
losul americanilor. Cele mai impor
tante date despre spațiul cosmic au 
fost obținute de noi. Lor le este de 
mai mult folos să utilizeze realiză
rile noastre, decît nouă — cele ame
ricane.

Oamenii de știință americani a- 
firmă tot timpul că S.U.A. trebuie 
să fie primele în spațiul cosmic, să 
ajungă primele pe Lună, pe Mar
te și pe alte planete. Timoul va do
vedi cine va fi primul. Nici oamenii 
de știință sovietici nu stau cu bra
țele încrucișate, ci lucrează. Aș vrea 
să întreb: oare este atît de imoor- 
tant cine va fi primul? Principalul 

mical Industries și De Beers, în Re
publica Sud-Africană vor fi constru
ite trei uzine ale industriei de război.

Intr-un cuvînt, guvernul englez a 
luat toate măsurile posibile pentru a 
sprijini guvernul Republicii Sud-A
fricane, a cărui politică ultrarasistă 
și ultracolonialisiă este condamnată 
de întreaga opinie publică mondială. 
„Schimbarea climatului" n-a fost de
cît o iluzie.

S. U. A.

Fățărnicie cosmică
— Sperăm sincer că propunerea 

Uniunii Sovietice cu privire la cola
borarea în domeniul cercetării Cos
mosului va fie examinată cu cea mai 
deplină bunăvoință și înțelegere...

Cu aceste cuvinte începe mesajul 
pe care 29 de savanți americani de 
seamă l-au adresat la 26 martie pre
ședintelui Kennedy. Printre autorii 
mesajului se numără eminenți oa
meni de știință, ca Robert Oppen
heimer, Harold Urey, Detlev Bronk, 
Hans Bethe, Edward Teller.

Oamenii care și-au pus semnătu
rile pe acest mesaj posedă cunoștin
țe uriașe și au un orizont științific 
extrem de larg. Prin însuși caracte
rul activității lor, ei știu mai bine 
decît oricine ce primejdie constituie 
pentru omenire folosirea spațiului 
cosmic în scopuri militare.

Mulți cititori ai ziarelor america
ne s-au mirat, probabil, văzînd prin
tre cei care au semnat mesajul și 

este ca spațiul cosmic să slujească 
binelui omenirii. Uniunea Sovietică 
nu intenționează de loc să domine 
pe Lună. Ea nu intenționează să 
creeze acolo baze.

ÎNTREBARE : Care sînt, după 
părerea dv., cele mai apropiate per- 
pective ale cuceririi spațiului cos
mic ?

RĂSPUNS : Ele sînt strips lega
te de ceea ce s-a realizat pînă acum. 
Se vor înfăptui, probabil, zboruri 
în jurul globului pămîntesc centru 
a stabili definitiv’ dacă este posibil 
ca omul să lucreze timp îndelungat 
în spațiul cosmic.

Va veni probabil și timpul cînd 
va fi posibil ca să pătrundă în spa
țiul cosmic nu numai cosmonauții. 
ci și oameni de știință, pentru ca 
ei să poată observa singuri fenome
ne imposibil de observat de pe Pă- 
mînt.

Aparatele, a declarat Gagarin, 
nu-1 vor putea înlocui niciodată pe 
om. Fără participarea sa la dirijarea 
navei, nu va fi posibil, să_spunem, 
să se ajungă pe Venus. Echipajul 
navelor va putea în timpul zboruri
lor să facă rectificările necesare la 
programul stabilit, pentru aterizarea 
cu precizie a navei.

Ce știu activiștii culturali despre 
gospodăria colectivă?

(Urmare din pag. l-a) 
rie. Venirea lui aici nu e numai un 
răspuns chemării adresate de partid 
de a lucra nemijlocit în producție, e 
și un răspuns dat pasiunii lui de 
a-și pune toată priceperea în slujba 
agriculturii socialiste.

In privire îi citești un nestăvilit 
entuziasm, o dragoste înflăcărată 
pentru a-și realiza cele mai frumoa
se gîndtfri pe care le-a nutrit încă 
din timpul studenției, să-si conto
pească preocupările proprii cu acelea 
ale colectiviștilor în mijlocul cărora 
muncește.

Toate acestea mi le-a mărturisit 
cu modestie:

— Prima și cea mai mare dorință 
a mea cînd am terminat facultatea a 
fost să muncesc în gospodăria co
lectivă. Aici este locul meu, în mie
zul vieții, aici unde se hotărăște 
soarta recoltei.

Colectiviștii l-au primit cu bucurie 
și încă de la început și-au pus mul
tă nădejde. Și cu priceperea sa și 
cu elanul vîrstei, care numără doar 
22 de ani, le răsplătește în fiecare zi 
încrederea prin muncă îiotărîtă, sîr- 
guincioasă.

Cind a sosit la gospodăria colec
tivă se ridicau multe probleme. La 
scurt timp colectiviștii din Oarda de 
Jos și Oarda de Sus au cerut să 
se unifice.

— Din două gospodării să facem 
una mare — spuneau ei.

Dorința le-a fost îndeplinită. Dar, 
e de înțeles că aceasta ridică noi 
probleme în fața colectiviștilor. In
ginerul Dicu a sprijinit gospodăria 
în reorganizarea brigăzilor și echipe
lor, în completarea planurilor de 
producție, în stabilirea măsurilor a- 
grotehnice necesare pentru realiza
rea producțiilor stabilite prin plan,

Primăvară
(Urmare din pag. l-a)

M-a impresionat aici Ia Vinț un 
fapt, poate de o importanță nu chiar 
așa de mare. Semnificația însă e 
puternică. Reflectă mai mult decît 
orice, mîndria unei victorii dobind:- 
te, bucuria de a vedea un lucru nou 
așezat în rinduiala colectivei. Dis
cutam cu Silvestru — brigadierul — 
despre muncile din gospodărie, des
pre faptul că afară în cîmp comu
nistul Timar Nicolae îi dă zor să 
termine semănatul ovăzului, iar 
Șara Ironim, cel al fiorii-soarelui, 
despre răsaduri. Și ascultam plîn- 
gerea cum că tehnicianul de la cul
tura tutimului nu vine să semene 
în răsadnițe și că hamurile pentru cai 
nu sînt toate bune. Deodată însă mă 
simt strins cu putere de braț de un 
moș ce adunase aproape 70 de pri
măveri la tîmple.

— Ai văzut cum curge apa la noi? 
Hai să ne vezi mecanizarea.

N-am apucat să schițez nici un 
west și iată-mă lingă fintînă. Moș 
Damian, cu dexteritatea unui veri
tabil electrician, sucește butonul e- 
lectric, cuplează șaltărul si din fîn- 
tîna adîncă lipită pe, cureaua învîr- 
tită cu iuțeală apa urca spre supra
față. adusă ca prin cine știe ce mi
racol.

Cu fața spre viitor
Prima primăvară colectivistă a gă

sit Vințul și oamenii lui într-un chip 
nou. Pămintul și-a netezit cutele și 
din miile de parcele străfulgerate 
parcă de amintirea robiei trecutului 
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Și cîte alte probleme nu ridică 
viața în colectivă?

Dar, cu sprijinul agronomului ele 
se rezolvă cu succes.

Lotul de 10 ha destinat pentru ob
ținerea unei producții de 5.000 kg 
porumb boabe la hectar pe teren ne
irigat a fost grăpat de cum a dat 
primăvara.

Semințele au fost procurate din 
soiuri selecționate. Orzul, ovăzul șt 
plantele furajere au fost însămânțate 
pe suprafețe mari. In cede 8 ha de vie 
pe care le are gospodăria s-a fă
cut dezgropatul ei, efectuindu-se tă
ierea și cercuirea. Grădina pentru 
zarzavat a fost de asemenea pregă
tită prin arăttjfă și grăpare. Nicî 
sectorul zootehnic n-a fost negli jat. 
Au fost terminate cele 2 grajduri în
cepute din toamnă. Îngrijitorii de a- 
nimale sînt îndrumați practic cum* * 
să obțină o producție tot mai spo
rită de lapte și rezultatele cresc de 
Ia o zi la alta.

(Urmare din pag, 2-a) 
poi nici posibilitățile gospodăriei de 
creștere a păsărilor. A fost ce-i drept 
prezentată la Mihalț -piesa de tea- 
ru „Neamurile" în care se vorbește 
■'■nre întărirea sectorului zootehnie. 

Activiștii culturali din Mihalț însă 
s-au mulțumit cu atît. N-au urmă
rit că ecou a avut această piesă în 
rîndurile colectiviștilor și în mod 
concret cum i-a ajutat.

In fața gospodăriei colective „Mi- 
hălțana", ca de altfel în fața tutu- 
’or gospodăriilor colective din raion, 
stau sarcini mari. Activiștii cultu
rali trebuie să le cunoască, să spri
jine îndeplinirea lor. Pentru fiecare 
activist cultural trebuie să fie lim- 
'••ede faptul că activitatea pe care o 
desfășoară, trebuie să fie concretă, 
nu generală. Ea trebuie să fie înso
țită de fapte, de rezultate, altfel este 
o muncă searbădă, lipsită de sens. 
Iată de ce întrebările: „Ce știu des- 
ore gospodăria colectivă?", „Ce con
tribuție mi-am adus la întărirea c- 
conomică a gospodăriei" trebuie să 
nreocupe zilnic și în orice clipă pe 
fiecare activist cultural.

numele lui Edward Teller. Pînă în 
ultimul timp, „părintele" bombei a- 
mericane cu hidrogen a făcut în mod 
sistematic declarații războinice, a- 
gresive, a cerut intensificarea cursei 
înarmărilor nucleare, a îndemnat la 
reluarea experiențelor cu bomba cu 
hidrogen. Să-și fi schimbat oare 
Teller poziția?

N-au trecut nici 24 de ore, și Ed
ward Teller a demonstrat în mod 
public că semnătura sa pe chemarea 
ia colaborare în Cosmos nu este de
cît fățărnicie.

Luînd cuvîntul la 27 martie în sub
comisia pentru problemele Cosmo
sului a Camerei reprezentanților. Tel
ler a recomandat ca Statele Unite 
să-și instituie controlul asupra Lu
nii, să creeze acolo o „colonie mare 
și independentă", să controleze din 
Lună „spațiul cosmic din imediata 
vecinătate" și să observe „ce se pe
trece în orice loc de pe Pămînt".

— Luna ne este necesară pentru 
securitatea noastră — a adăugat el.

îndemnul de a cotropi Luna și a 
o transforma într-o bază americană 
este o adevărată batjocură la adresa 
ideilor colaborării pașnice în Cos
mos. Se știe că în rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. din 20 decembrie 
1961 se spune textual că corpurile 
cerești și spațiul cosmic „nu pot de
veni proprietatea vreunui stat, și tre
buie să fie libere pentru cercetări și 
pentru folosirea lor de către toate 
statele". Unul dintre autorii acestei 
rezoluții este, după cum se știe, și 
guvernul american.

Nimic de zis, fățărnicia profeso
rului Edward Teller atinge proporții 
cu adevărat cosmice !

Bătălia pentru asigurarea uner 
producții sporite vegetale și animale 
e mare. Și ea e cu atît mai crînce- 
nă cu cît e vorba de o întrecere și 
în familie. Soția inginerului Pom- 
piliu Dicu e și ea ingineră la gos
podăria colectivă din comuna Vin
țul de Jos. Și nu i-a fost de loc u- 
șor inginerului cînd a aflat din gura 
soției că la Vințul de Jos colectiviștii 
sînt mai înaintați cu lucrările agri
cole decît ordenii. Dar e hotărît 
nu se lase bătut. Și această hotărîre 
i-o dă încrederea în oameni, fiindcă 
atît colectiviștii din Oarda cît și cei 
din Vinț sînt oameni minunați. Pe 
ogoarele înfrățite ale gospodăriilor 
colective ei muncesc cu hărnicie, dau 
pămîntului viață și roadele munci» 
lor se vor vedea în traiul tot mai în
destulat.

♦♦------------

colectivistă
și-a format fața sa adevărată. Cu pu
ține zile în urmă, vințenii, vurpăreni» 
și sibișenii s-au hotărît să facă încă 
un pas spre viitor. Ascultînd îndem
nul comuniștilor, ei și-au unit forțele, 
formâid din cele 3 gospodării co
lective care au existat pînă acum, 
una singură puternică, cu mari per
spective de viitor.

Stanciu Gheorghe, președintele 
sfatului popular din comună, s-a 
oferit să mă poarte puțin în pers
pectiva anilor prin gospodărie.

— Uite — îmi zise el, arătîndu-mS 
întinsul din vatra Mureșului cu pă
mînt bogat. Aici va crește o minu- 
nată grădină de legume și zarzava
turi, vor crește lanurile bogate de 
porumb și grîu. Se va dezvolta a- 
poi în gospodărie mult creșterea a- 
nimalelor, astfel că vom ajunge să 
avem peste 40 bovine, 60 porcine șf 
100 ovine la 100 de hectare. In acest 
an colectiviștii vor construi tif» 
grajd pentru 100 capete la Vuroărșr 
unul pentru 50 capete la Sibișeni. 
Vor crește veniturile colectiviștilor. 
Deocamdată atît. Veți afla mai mul
te de la noua ingineră a gospodă
riei, tovarășa Dicu Livia.

★
O zi obișnuită dintr-o primăvară” 

deosebită, din cea dintîi primăvară 
colectivistă. Faptele enumerate sînt 
și ele doar primii pași ai acestui în
ceput de drum spre înălțimile feri
cirii. Cu anii însă munca harnică le 
va contura tot mai mult, transfor
mi nd satele Vințului într-o splendi
dă grădină a bucuriei. Și această 
grădină este gospodăria colectivă.
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