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SA PREGĂTIM CU TOATA RĂSPUNDEREA 
CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMA VARA!

Realizări de seamă la Depoul C.F. R. Teiuș
In întrecerea socialistă pe care harnicul colectiv de muncitori, teh

nicieni și ingineri de la Depoul de locomotive C.F.R. Teiuș o desfășoa
ră în întîmpinarea Zilei ceferiștilor, rezultatele sînt zi de zi tot mai fru
moase.

Lasfîrșitul acestei luni ei au reușit să realizeze înainte de termen 
reparația locomotivei nr. 150.216, cea de a 3-a din acest an, plecînd 
în prima cursă de încercare pe distanța Teiuș-Gîmpia Turzii și retur.

O contribuție de seamă la realizarea acestui succes au adus-o tov. 
Moraru Ioan, Breazu loan, Dumitru Radu. Oniță Simion, < 
loan și Fleșer Liviu, închinînd astfel o nouă realizare „Zilei ceferiștilor".

Coresp. VASILE STREMȚAN

Ne mai despart cîteva săptămî- 
ni, pînă cînd, la chemarea primă
verii, pe ogoarele raionului vor ieși 
primele pluguri, primele semănători. 
Ogoarele fără haturi ale satului co
lectivizat, vor cunoaște, mai «nuli 
ca oricînd, freamătul muncii pentru 
recolte mari. Va începe una dintre 
cele mai mari campanii ale anului
— campania agricolă de primăvară.

încheierea colectivizării agricul
turii raionului nostru, crează toate 
posibilitățile ca în acest an să ob
ținem succese și mai mari în dez
voltarea agriculturii, in sporirea 
producției agricole la hectar și în
tărirea, pe această bază, a tuturor 
gospodăriilor agricole colective din 
raion. Iată de ce, în perioada actu
ală principala sarcină ce stă în fața 
organizațiilor de partid, a organelor 
de stat? la tuturor oamenilor (muncii 
din agricultură, este pregătirea e- 
xempiarâ a campaniei de primăva
ră. De efectuarea din timp a tutu
ror lucrărilor pregătitoare depinde 
începerea și executarea la un înalt 
nivel agrotehnic a arăturilor și în- 
sămințărilor, a tuturor celorlalte lu- 
•rări agricole.

La S.M.T. Alba Iulia reparațiile 
au început de multă vreme, obținîn- 
du-se și unele succese la revizuirea 
și repararea utilajului ce va lucra 
în campanie. La tractoare de pildă, 
reparațiile sînt efectuate în procent 
de 88 la sută iar la pluguri 90,7 la 
sută. Actualul ritm e însă necores
punzător. La o parte din utilaj ca 
semănători, grape cu discuri etc. 
reparațiile sînt rămase în ur- 
«nă deoarece Baza de aprovizio
nare Nr. 12 Simeria aprovizionează 
nesatisfăcător S. M. T.-ul Alba cu 
piese. Trebuie arătat însă că 
-' conducerea S.M.T.-ului a dove
dit o gravă lipsă in privința strîn- 
gerii întregului utilaj în stațiune. 
Cum altfel, decît lipsa de grijă față 
de bunul obștesc, poate fi numit 
faptul că și la ora actuală la ieși
rea din Galtiu se mai află în cîtfup 
acoperită cu zăpadă o semănătoare.

In privința reparațiilor, rezultate 
insetnnate au fost obținute și în 
gospodăriile agricole de stat din 
Alba Iulia și Galda de Jos unde 
majoritatea utilajului ce va fi folosit 
în campanie a fost revizuit și reparat.

Cu o intensitate tot mai mare se 
desfășoară pregătirile pentru cam
panie și în gospodăriile colective din 
raion. La gospodăria colectivă d<n 
Șard, consiliul de conducere sub 
îndrumarea organizației de partid a 
repartizat întregul inventar agricol
— animale de muncă, care, căruțe, 
pluguri, semănători, etc. — pe bri
găzi. Pentru a se asigura revizui
rea si repararea atelajelor, fie
care briigadă a fost repartizată pe 
zile la atelierul de fierărie. In acest 
fel în cadrul gospodăriei, repararea 
utilajului este aproape terminată. 
Bine. în această direcție se desfă
șoară lucrurile și Ia gospodăriile co-

Sesiunea Sfatului popular al raionului
Marți, 29 ianuarie a.c. în sala 

festivă a avut loc cea de-a X-a se
siune a Sfatului popular al raionu
lui. La sesiune pe lîngă dcputați și 
invitați au participat și tov. Nistor 
Aur, secretar al Comitetului regional 
Hunedoara al P.M.R. și tov. Mărgi
nean Ioan, secretar al Comitetului 
raional Alba al P.M.R.

Deputății întruniți în sesiune au 
analizat executarea planului local și 
și a bugetului local pe 1962, au 
dezbătut și aprobat bugetul pe a- 
nul 1963. De asemenea în cadrul 
sesiunii au fost aleși asesorii popu
lari raionali.

Din raportul prezentat și din dis
cuțiile purtate a reieșit că în cursul 
anului 1962 s-au obținut rezultate 
bune în toate domeniile de activi
tate. Astfel, planul producției glo
bale în industria locală a fost rea-, 
lizat în proporție de 102 la sută.

An de an sînt puse la dispoziția 
oamenilor muncii tot mai multe și 

lective din Berghin, Galda de Jos, 
Teiuș și alte gospodării. Și aici con
siliile de conducere, orientîndu-se 
just au organizat în așa fel munca, 
incit timpul este folosit spre a ter
mina cit mai repede reparațiile. 
Demn de remarcat este faptul că în 
aceste gospodării se acordă o grijă 
deosebită și animalelor ce vor lucra 
in campanie.

Nu toate gospodăriile colective 
însă, acordă atenția cuvenită efec
tuării reparațiilor pentru campanie 
din timp. La Mihalț, de pildă, con
siliul de conducere n-a luat nici pînă 
acum toate măsurile necesare gră
birii reparațiilor la atelaje, deși îi 
este destul de bine cunoscut faptul 
că în cadrul gospodăriei o mare 
parte din atelaje sînt stricate, des
completate, etc. De asemenea se a- 
cordă prea puțină atenție îngrijirii 
animalelor ce vor lucra în campa
nia de primăvară, cu toate că gos
podăria va trebui să execute alături 
de S.M.T. un volum destul de mare 
de lucrări cu atelajele proprii. Ră
mase în urmă cu pregătirile pentru 
camnania de primăvară sînt și gos
podăriile colective din Galtiu, Drîm- 
bar, Ciugud și altele.

In această perioadă în gospodă
riile colective sînt de efectuat și 
alte pregătiri hotăritoare chiar pen
tru sporirea producțiilor la hectar. 
Astfel, e nevoie să se acorde toată 
atentia transportului gunoiului în 
cțmp. In multe gospodării colective, 
zilele acestea, deși friguroase. au 
fost adevărate zile record în trans
portul gunoiului. La gospodăria co
lectivă din Ighiu de pildă, consiliul 
de conducere cu sprijinul organiza-

Cu 14 la sută pesta plan
Colectivul de muncă de la Iprod- 

coop, secția Alba Iulia, se numără 
printre colectivele fruntașe din ra
ionul nostru, care și-au îndeplinit 
planul de producție pe anul 1962 
cu mult înainte de termen.

Stimulați de acest succes munci
torii și tehnicienii de aici, au înce
put activitatea de producție pe a- 
nul 1963, încă din primele zile, cu 
și mai multă însuflețire. Rezultatul, 
este oglindit în bilanțul încheiat pe 
luna ianuarie. Planul de producție 
a fost depășit cu 14 la sută, execu- 
tîndu-se produse de cea mai bună 
calitate.

In mod deosebit la obținerea a- 
cestor realizări s-au evidențiat to
varășii : Florea Ioan, Adam Mircea, 
Sasu Augustin, Iancu. Ioan, Aldea 
Simion și alții. Ii

frumoase mărfuri. Comparativ cu 
anul 1961, volumul mărfurilor des
făcute prin comerțul socialist a 
crescut cu 4,80 la sută. In același 
timp, rețeaua unităților comerciale 
din raion s-a extins cu încă 15 uni
tăți, iar o bună parte din cele exis
tente au fost înzestrate cu utilaj și 
mobilier nou, modern.

Pentru acțiunile social-culturale 
s-au cheltuit în anul 1962 peste 25 
milioane lei. Totodată s-au construit 
noi școli, săli de clasă, etc.

Pentru ocrotirea sănătății publice 
și prevederi sociale s-au cheltuit de 
asemenea sume importante (13 mi
lioane 900.000 lei), care au asigurat 
dezvoltarea în continuare a bazei 
tehnico-materiale,. a asistenței me- 
dico-sanitare.

Sesiunea a subliniat totodată re
zultatele obținute în ce privește dez- 

(Continuare în pag. 3-a) (Continuare în pag. 2-a)

ției de partid, a mobilizat zilnic, 
80-100 atelaje la transportatul gu
noiului. Demn de remarcat este fap
tul, că în scopul obținerii unor pro
ducții sporite, colectiviștii au trans
portat mari cantități din gunoiul ce-1 
aveau ei prin curți. Mari cantități 
de gunoi, între 1200-2200 tone, au 
fost transportate și în gospodăriile 
colective din Cistei, Căpud, Galda 
de Jos și alte gospodării colective. 
Dar cu toate că timpul e destul de 
prielnic nu peste tot sînt folosite a- 
ceste zile la transportul gunoiului. 
Pe raion s-a transportat gunoi abia 
pe 17 la sută din suprafața planifi
cată. In multe gospodării că cele 
din Oarda de Jos, Drîmbar, Stremț, 
Straja, etc., deși sînt atelaje, sînt 
cantități mari de gunoi, această lu
crare se tărăgănează în mod cu to
tul nejustificat.

In perioada actuală o mare aten
ție trebuie dată asigurării fondului 
de semințe, selecționării și încercă
rii puterii de germinație a acesteia. 
Pentru a avea siguranță în calitatea 
seminței în cel mai scurt timp tre
buie aduse probe la ‘ ' 
regional Alba Iulia.

Pregătirea campaniei 
vară este o importantă 
litică și economică. De 
cesar fca organizațiile de partid să 
se preocupe cu toată răspunderea 
de această problemă îndrwmînd cu 
competență consiliile de conducere 
din gospodării, cadrele de ingineri, 
astfel ca în timpul ce ne-a mai ră
mas toate forțele să fie mobilizate 
la îndeplmirea în mod exemplar a 
acestor mărețe sarcini, de care de
pinde sporirea producției agricole.

laboratorul

de pritnă- 
sarcină po- 
aceea e ne-

Candidat
Colectivistul Albu Ioan, din gos

podăria colectivă Berghin este cu
noscut ca un om harnic, cinstit și cu 
dragoste pentru gospodăria colec
tivă. Ca brigadier, el a muncit cu 
stăruință pentru a-și îndeplini cu 
cinste această sarcină, iar brigada 
pe care o conduce a obținut rezul
tate bune î.n ce privește dezvoltarea 
gospodăriei. Tov. Albu 1., este un bun 
organizator al muncii în cadrul bri-

Rezultate frumoase la „Progresul44
Buna deservire a cetățenilor stă 

în atenția conducerii și a. coopera
torilor din cadrul cooperativei meș
teșugărești „Progresul" din Alba 
Iulia. Pentru aceasta au fost des
chise noi unități, nu numai în oraș, 
ci și în unele comune ale raionului.

Rezultatele obținute de cooperati
va „Progresul" în primele două de
cade ale lunii ianuarie a.c. în ceea 
ce privește îndeplinirea olanului, 
sînt rodul unei permanente preocu
pări pentru satisfacerea cerințelor

Iarna in parcul orașului.
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5 Desfășurînd o însuflețită muncă pentru realizarea angajamentelor

1
 luate în cinstea Zilei ceferiștilor, muncitorii și tehnicienii reviziei de 
vagoane C.F.R. Teiuș, și-au îndeplinit în întregime sarcinile de plan pe 
luna ianuarie la toți indicii în depline condițiuni de siguranță a circu-

I
lației și confort a trenurilor de persoane.

In această perioadă cu toate condițiile climaterice nefavorabile ci au 
reușit să reducă procesul tehnologic la trenurile de formare cu 2%.

Succese deosebite în această privință au obținut lăcătușii de revizie 
Fuga Ștefan, Bucur Septimiu, Botoga Romulus, Avram loan și alții.

1

(
i

Atenție deosebită la verificarea 
trenurilor de călători.

In clișeu : Lăcătușii de revizie 
Fuga Ștefan și Bucur Septimiu de 
la revizia de vagoane C.F.R. Teiuș.

colective, pentru 
ca bri-
propus 
sfatul 

în ale-

al F. D. P
găzii. mobilizează colectiviștii la 
diferite acțiuni ce se întreprind în 
cadrul gospodăriei.

Pentru contribuția sa la dezvolta
rea gospodăriei 
dragostea cu care muncește 
gadier, tov. Albu Ioan a fost 
candidat de deputat pentru 
popular al comunei Berghin, 
gerile de la 3 martie a.c.

mereu crescînde ale cetățenilor. Ast
fel, în această perioadă, planul pro
ducției globale a fost realizat în 
proporție de 100,30 la sută.

O contribuție de seamă la obți
nerea acestui succes și-au adus-o 
secția comandă din comuna Teiuș, 
care și-a îndeplinit planul în pro
porție de 120 la sută, secțiile de re
parații din Mihalț și Ighiu, care 
și-au depășit planul cu 45 și respec
tiv cu 40 la sută, precum și secțiile 
nr. 7 și 8 din Alba Iulia.

)
>

Ciclurile de conferințe / 
;agrozootehnice-ținute la zi I
> In raionul nostru învățămîntul < 
j agricol de masă cu o durată de 3 S
> ani cuprinde în acest an peste )
* 3.400 de colectiviști, care frecven- c 
j tează cercurile agrozootehnice. )
> Pentru colectiviștii care n-au fost ? 
1 încadrați în acest învățămînt, sub ■ 
J îndrumarea organelor raionale de
i partid și de stat s-au organizat $
• la toate căminele culturale din (
' raion cicluri de conferințe pe te- \ 
i me agrozootehnice. 3
! In acest scop au fost numiți r 
' lectori în fiecare comună și s-au
i stabilit temele conferințelor după ? 
1 specificul și sarcinile de produc- ? 
[ ție agricolă a fiecărei gospodării < 
i colective în parte. De exemplu, în ; 

comunele din jurul orașului și a ? 
' centrelor muncitorești sînt expuse ț 
i conferințe referitoare la creșterea J 
i vacilor cu lapte, la creșterea pă- ? 
’ sărilor, cultivarea de cit mai mul- ( 
[ te legume timpurii și altele. In S
> comunele de șes au fost expuse 5 
; conferințele: Întărirea economico- ( 
! organizatorică a G.A.C., Cultura 5 
i sfeclei de zahăr, Folosirea semin- >

țelor de înaltă productivitate, ?
î Creșterea și îngrășarea porcilor, \ 
■ Asigurarea bazei furajere, etc., iar ; 

în comunele de deal și munte con- ?
i ferințele: Ce pomi fructiferi rodesc s 

mai bine în raion, Cum putem >
1 spori producția fînețelor și pășu- ( 

nilor, Despre creșterea oilor cu S 
lînă fină și semifină și altele. Pre- > 
zentarea unor asemenea teme, ? 
care țin seama de condițiile loca- s 
le, fac ca miile de colectiviști din 
raion să le urmărească cu mult ? 
interes. La căminele culturale din \ 
comunele Stremț, H auria, Vințul > 
de Jos, Sard, Galda de Jos și al- ) 
tele au și fost ținute cîte 8-9 con- ? 
ferinte. Acolo unde lectorii fac j 
expuneri pe înțelesul tuturor, con- ) 
cretizînd cunoștințele teoretice cu 
exemple luate din activitatea prac-X 
tică a gospodăriei respective și fo- î 
îosesc cu pricepere planșe, grafi- 7 
ce, exponate’ de produse agroali- $ 
imentare la exnliratiile care le dau, ) 
numărul colectiviștilor care parti- Z 
cină la conferințe este tot mai s 
mare. s

Conducerile multor cămine cui- ; 
ti«-ale ponnlarizează lartr. prin ? 
afiș», si^iu (_
Inrile temelor, 
cînd sînt ținute.

stafii de radioficare fit- ( 
zilele și orele 
Folosesc toate



AGRICULTURA IMPORTANT OBIECT DE STUDIU
In raportul prezentat de tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiu
nea Marii Adunări Naționale, con
sacrată încheierii colectivizării agri
culturii, un loc însemnat îl ocupă 
problema pregătirii cadrelor de spe
cialiști pentru fiecare gospodărie a- 
gricolă colectivă — „In noile condi
ții ale agriculturii socialiste — se 
spune în raport — trebuie muncit 
într-un mod nou, «nai productiv, co
respunzător cu îndrumările științei 
agricole". De aici concluzia că fie
care colectivist, întreaga masă a 
țărănimii colectiviste, trebuie să fie 
pe deplin pregătită pentru a munci 
în noile condiții cerute de știința și 
tehnica agricolă.

Pe această linie, un factor esen
țial în ridicarea nivelului de cunoș
tințe agricole al colectiviștilor de 
mîine, îl constituie pregătirea lor 
în cadrul școlilor de cultură gene
rală. Tocmai de aceea, începînd cu 
anul școlar 1962-1963 în olanul de 
învățăiTiînt al școlilor din mediul 
sătesc s-a introdus 
diu „Agricultura" 
însemnat în procesul 
cativ.

Rezultatele bune 
obținute în pri
mul trimestru al 
anului școlar în 
predarea „Agricul
turii" sînt dovadă 
a strădaniei majo
rității cadrelor di
dactice în predarea acestui obiect de 
studiu. Mare parte din profesorii 
care predau „Agricultura" att reu
șit să aplice cu succes instrucțiu
nile Ministerului învățământului și 
cunoștințele dobîndite la cursurile 
de perfecționare. Și drent urmare, 
cu fiecare lecție predată a crescut 
interesul elevilor fată de această 
nouă disciplină.

Nu se poate spune însă că

ca obiect de stu- 
ce ocupă un loc 

instructiv-edu-

însexnnări de la certul 
pedagogic cu profesorii 
care predau Agricult ra

la predarea lecțiilor de mecanizare, 
participarea la cercul agrotehnic 
pentru a putea face o strînsa legă
tură intre lecții și situația din gos
podăria colectivă, îndrumarea elevi
lor spre filmele documentare agri
cole rulate la cinematograful să
tesc. in legătură cu lecțiile predate 
ia cerc și metodelor de muncă , au 
vorbit de asemenea tovarășii Pa- 
raschiv Vaier, de la Școala de 8 
ani din Șard, Todea loan de la 
Școala de 8 ani din Ciugud, Dicu 
Lidia, inginera gospodăriei colective 
din Vințul de Jos și alții. Tovarășul 
Vîntu Ironim, inspector metodist la 
secția învățămînt a arătat ca o ne
cesitate de prim ordin confecționa
rea de material didactic la Școlile 
de 8 ani din Micești, Ighiu, Țelna, 
Sîntimbru și altele, în acest sens 
un bun exemplu constituindu-1 Șco- 
1 le de 8 ani din Vințul de Jos și 
Sard, care posedă bogat material 
didactic și chiar mici laboratoare.

In încheierea lucrărilor cercului, 
tovarășii! Pășteanu Victor, șeful sec
ției învățămînt ? Sfatului popular 
raional a recomandat profesorilor 
care predau „Agricultura" să _ res- 

i strictețe 
, să con- 
lecțiile cu 
din gos- 

colective, 
pună ac-

Ne scrin corespondenții

Dumineca trecută, colectiviștii 
din Bărăbanț, s-au . întrunit în 
număr mare la căminul cultural. 
Avea loc aici un program artistic 
și fiecare a ținut să fie de față la 
prezentarea piesei de teatru „Ches
tiuni familiare".

In așteptarea spectatorilor, acti
viștii culturali fac ultimele pregă
tiri. Se așează la loc potrivit fie
care element de decor, se verifică 
machiajul și costumajul actorilor. 
Apoi, cu sala plină după o inte
resantă expunere cu privire la gri
ja față de bunul obștesc, pe scenă 

, urcă artiștii. Și timp de o oră in
i' treagă, colectiviștii urmăresc. cu 
' atenție evoluția talentaților tineri 

Aldea Emil. Fleșeriu Eva, Trif Ma
ria și alții. Un ropot de aplauze 
marchează sfîrșitul spectacolului. 

' O răsplată bine meritată pentru 
i osteneala depusă de artiștii satu- 
1 lui. S. M.

contractelor colective pe anul 1963

întrebări rămase fără răspunsuri

t___  _ în
predarea „Agriculturii" nu s-au fă-

..................................................a--cut simțite și unele goluri. De 
ceea, în scopul generalizării expe
rienței pozitive, pe de o parte, și a 
înlăturării unor deficiente din pre
dare, pe de altă carte, începînd din 
lima ianuarie a fost constituit cer
cul pedagogic al profesorilor care 
predau „Agricultura", menit să con
tribuie la ridicarea pregătirii meto- 
dicn-stiintifi/'“ a acestora.

Prima ședință " cercului, ? avut 
loc sîmbătă, 26 ianuarie, la Școala 
de 8 ani din Vințul de Jos. în fata 
profesorilor cerc predau agricultura 
în școlile de 8 ani din raion, tova
rășa profesoară Recede Sabina a 
predat la clasa a V-a, lecția teore
tică „Cultura secarei" si lecția prac
tică „Determinarea purității grîii- 
lu:". Li s-a exous apoi narticipanti- 
lor de către tovarășul Pienar Tra
ian. directorul Scolii de 8 ani din 
Vințul de Jos. mi referat privind 
„Rezultatele obținute în predarea a- 
griculțurii în primul trimestru al a-, 
p.țdlli srnla.r 1062-1963. iar tovară
șul Peteovici Aurel. președintele 
C«ns’lm’tti agricol raional, a pre
zentat. în cadrul cerctih’i sarcinile 
ce stau în fata agriculturii raionu
lui nostru în anul 1963.

Bine pregătite, atît lecțiile, cît si 
referatele au constituit un. prețios 
îndreptar pentru activitatea viitoare 
a profesor'lor care predau „Agricul
tura", pe marginea acestora purtm- 
du-se vii discuții. Așa bunăoară to
varășul Oțoi Ioan de la Școala de 
8 ani din Stremț a relevat impor
tanta folosirii în predare 
lului intuitiv, tovarășul 
cian de la Școala medie 
marcat legătura făcuta 
soară între lecție și gospodăria co
lectivă din sat, iar tovarășul Crișan 
Emil de la Școala de 8 ani din Gal- 
da de Jos, apreciind ca reușite 
cele două lecții a scos in evidență 
cîteva din metodele sale de muncă: 
folosirea mașinilor G.A.S. din Galda

a materi.a- 
Crișan Lu- 
Teinș a re
de profe-

(Urmare din pag. l-a)
/ ecaziile și înaintea unor programe 
\ artistice-culturale sau a filmelor, 
5 expun conferințe pe teme agrozoo- 
) tehnice. Totuși, mai sînt și unele
< conduceri de cămine culturale care 
) se ocupă insuficient de această 
2 importantă formă de popul ariza- 
( re a cunoștințelor agrozootehnice 
) atît de necesare colectiviștilor. Nu- 
) mai așa șe explică faptul că pînă
< la 30 ianuarie la căminul cultural 
j din Cricău au fost expuse doar 
( două conferințe, iar la căminele 
$ culturale din comunele lntregalde
( și Valea Dosului, doar cîte una..

rkultura" să 
pecte cu 
programa, 
cretizeze 
aspecte < 
podăriile 
să se i 
cent pe fixarea cu- 
noștin felor în pe

rioadele de practică și să se acorde 
atenție sporită înțelegerii depline de 
către elelvi a scopului cu care exe
cută o lucrare sau alta. S-a arătat 
de asemenea ca preof'oasă strînsa 
colaborare dintre profesorii care 
predau ..Agricultura" și inginerii din 
gospodăriile agricole colective.

Prin felul cum s-au desfășurat 
lucrările cercului, acesta și-a atins 
ținta. In cadrul cercului pedagogic 
a fost larg popularizată experiența 
bună, care, însușită va contribui la 
predarea la tip tot mai înalt nivel 
a obiectului „Agricultura".

Mai tari decît gerul
Pentru îndeplinirea obiectivelor 

sporite, cuprinse în planul de pro
ducție pe anul 1963, colectiviștii 
din Berghin în frunte cu comu
niștii, au pornit, la o muncă stă
ruitoare încă din primele zile ale 
anului. Și, cu toate că termome
trul indica multe grade sub zero, 
voința nu le-a putut fi înfrîntă.

Drumul ce duce spre tarlaua 
„Luncă" se înzăpezise pe o por
țiune destul de măre paralizînd 
transportul furajelor la grajdurile 
gospodăriei și a gunoiului pe a- 
ceastă tarla. Colectiviștii n-au stat 
mult pe pîndtiri. Au dezănezit dru
mul, liar în prezent continuă trans
portul gunoiului de grajd în cîmp. 
Numai în luna ianuarie ei au 
transportat gunoi pe o suprafață 
de 20 ha. A. GIURA’

La Școala de 8 ani din Vințul de Jos. Profesoara Repede Sabina le 
vorbește elevilor despre dăunătorii culturilor.

Pe marginea concursului „Biblioteca în slujba construcției socialiste*1.

i N FATA N AILOR SARCINI
Cel de-al 11-lea concurs bienal 

„Biblioteca în slujba construcției so
cialiste" s-a încheiat. Și bilanțul 
muncii cu cartea desfășurată în a- 
ceastă perioadă este rodnic. Biblio
teca raională, cele 13 biblioteci co
munale cu 31 biblioteci afiliate 
cele 39 biblioteci independente
raion au reușit să înscrie . în perioa
da concursului un număr de 29.488 
cititori față de 15.565 cititori înscriși 
în 1960 și 18.792 înscriși în 1961.

Creșterea masivă'a numărului de 
cititori se datorește în primul rînd

Șl 
din

Ținînd seama de importanța ciclu
rilor de conferințe, este necesar 
ca fiecare conducere de cămin 
cultural să ia măsurile cele mai 
corespunzătoare pentru a se or
ganiza expunerea în timpul cel 
mai scurt a temelor planificate.

împreună cu cursurile agrozoo
tehnice de masă cu durata de 3 
ani, ciclurile de conferințe contri
buie în mod nemijlocit la îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale ale 
colectiviștilor, de aceea organizai 
țiile de partid și sfaturile popu
lare comunale trebuie să le acorde } 
toată atenția. )

sprijinului acordat colectivelor bi
bliotecilor de către organizațiile de 
partid, orientării tot mai competente 
a muncii acestora. Ea se datorește 
de asemenea dragostei cu care au 
înțeles să muncească majoritatea 
bibliotecarilor, metodelor noi folo
site în popularizarea și difuzarea 
cărții, manifestărilor de masă va
riate și tot mai interesante organi
zate de bibliotecari. Așa bunăoară, 
faptul că la biblioteca comunală din 
Teiuș au fost înscriși în cursul anu
lui 1962 un număr de 1135 cititori 
care au citit 14.230 volume, nu-i ni
ci pe departe î.ntîinplător. Aici s-a 
muncit din toată inima'. Și meritul 
deosebit al tovarășei Nagy Tatiana, 
bibliotecara de aici, constă în fap
tul că și-a orientat întreaga-i acti
vitate în direcția sprijinirii gospo
dăriei colective din comună, pentru 
continua întărire economică a aces
teia. Cîteva exemple ilustrează pe 
deplin acest lucru. Bibliotecara și 
membrii colectivului acestei biblio
teci au. popularizat larg în rîndurilc 
colectiviștilor „Chemarea consfătui
rii pe țară a țăranilor colectiviști", 
„Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ia încheierea colecti-

Cu puțin timp în urmă la Auto
baza de transport din Alba Julia a 
avut loc adunarea generală a orga
nizației sindicate, pentru încheierea 
contractului colectiv pe 1963 a bu
getelor sindicatului și de asigurări. 
In cadrul adunării s-a făcut o am
plă analiză asupra felului cum s-au 
dus la îndeplinire 
tractului colectiv pe anul trecut.

Referatele prezentate ca și discuții
le purtate au scos în evidență o seamă 
de rezultate pozitive obținute în anul 
trecut. Comitetul sindicatului și con
ducerea administrativă a autobazei 
au raportat adunării că sub con
ducerea organizației de bază in a- 
nul trecut, indicii de plan au fost 
îndepliniți în proporție de 112,9 la 
sută la tone transportate, 105,2 la 
sută călători km, 103,7 la sută la 
tone km convenționale, etc. De ase
menea se poate aprecia, faptul că 
a existat o mai mare preocupare 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
transport a populației prin deschi
derea de noi trasee, s-au înfăptuit 
o seamă de măsuri tehnico-organi- 
zatorice legate de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale oamenilor.

Adunarea a analizat cu toată 
competența și o seamă de defecțiu
ni, care au existat în activitatea co- 
initetului sindicatului, a conducerii 
administrative și a unor conducă
tori auto, defecțiuni, care s-au răs- 
frîns asupra activității economice a 
autobazei. Legat de aceasta trebuie 
arătat slaba preocupare a comitetu
lui sindicatului (președinte tov. Ra
du Petre) pentru organizarea și 
desfășurarea întrecerii socialiste. La 
începutul anului trecut în cadru! au
tobazei un grup de 10 conducători 
auto au pornit întrecerea pentru 
rea’izarea unui volum c't mai mare 
de economii la carburanți, reparații, 
etc. O inițiativă de toată lauda, care 
asa după cum dovedesc fantele a 
dat rezultate deosebite. La finelea- 
nului reznlthtul acestei întreceri 
fost concretizat în economii 
loare de aproape 200 000 lei, eviden- 
țiindu-se conducătorii auto 
cesctt Constantin. Oancea 
Ripan Enache, Rădiican Nicolae 
alții. Dar cu o f’oare nu se face 
primăvară și nici cu un număr res
trâns de muncitori nu se poate con
sidera că a existat o întrecere bine 
organizată. La autobaza Alba lulia 
lucrează ptete 200 conducători auto. 
Dacă ccfTrtetul sindicatului s-ar fi 
preocupat de a antrena pe acești 
conducători auto în întrecere, în loc 
de pierderile de aproape 500.000 lei 
înregistrate la prețul de cost cu si
guranță că s-ar fi realizat economii. 
De asemenea dacă ar fi existat mai 
multă grijă față de avutul încredin
țat, iar mașinile ar fi fost întreți
nute mai bine, nu s-ar fi ajuns la

obiectivele con-

a 
în va-

Marin-
Vasile,

Și

staționări exagerate, de 9943 zi-ma- 
șină numai la autocamioane. E ade
vărat că, față de această stare de 
fapt se face vinovată și conducerea 
autobazei. Ea n-a asigurat toate 
condițiile tehnico-materiale, n-a în
deplinit planul măsurilor tehnico- 
organizatorice și propunerile făcute 
în consfătuiri, astfel că reparațiile 
s-au făcut în mod greoi și de slabă 
calitate. In această direcție însă nu 
a existat suficientă preocupare nici 
din partea comitetului sindicatului. 
In cadrul autobazei, pe lîngă lipsa 
dovedită în problema întrecerii, a 
existat o slabă preocupare și pentru 
continua ridicare a calificării ca
drelor, pentru desfășurarea sistema
tică a unei intense activități cultu
ral-educative. In cadrul autobazei 
a 'fost ce e drept înființată școala 
personalului, dar activitatea aceste
ia s-a desfășurat la nivel scăzut. 
Sînt în cadrul autobazei mulți con
ducători auto țineri în meserie, care 
au nevoie de sprijin. Din păcate de 
multe ori acest sprijin nu-1 primesc 
sau îl primesc cu întîrziere. ■ *

In mod cu totul nesatisfăcător s-a 
ocupat comitetul sindicatului de ac
tivitatea cult'iral-educativă. Timp de 
un an de zile în cadrul autobazei fl- 
proa pe că n-a existat nici o activi
tate cu-turală, deși pentru acest fapt 
s-a plătit regulat un instructor ar
tistic. Nu s-au organizat apoi ex
cursii, motivîndu-se că, chipurile, na 
sînt mijloace de transDort (W).

Multi participanti la discuții ca 
Serbau Anghel, Tatu Gheorghe, Ig
nat Dumitru si Pasfiu Gheorghe au 
criticat comitetul sindical pentru a- 
ceste tinsuri și au cerut c<tn<tetului 
sindicatului ca, avînd spriimul or
ganizației de bpză, să treacă la des
fășurarea unei intense activități cul
turale, mai ales că, o serie de in- 
striiwente muzicale ide a căror 
soartă nu se știe prea mult) stau 
nefolosite.

Conven+ia la contractul colectiv ne 
1963 aprobată în unanimitate în ca
drul acestei adunări, nrevede z> se
rie <te ohiwțive importanțe, care 
yr»r a.liițî» coțectiviilm do muncă să-si 
îmbunătățească, actii’itafea. 
lua numeroase măsuri 
crgon’To+or'ce.
sindicatului se Va nrencuna 
fmdf do organizarda întrecerii 
ciafiste. de, amenajarea unei 
cid^uralo po organizarea 
Cltltm-ațe. etc. Tn+romi 
mimcă s-o oneaioț 
70,00 jsî pă donăsoasră.
mdm do producție no 1063 în nro- 
por+ie de 1015 sută la /tone km 
convenționali. 101.FJ 1p sntă la tone 
km neto și 100.5 la sută la tone 
transportate, călători km și călător 
transoortați. De asemenea s-au mai 
angajat să realizeze economii în va
loare de 25.000 lei.

vor 
fehnîco- 

>. în t*rr»n ce rnmî+plfiî 
mai 
so- 
săli 

muncii 
de 

c;X r<a,g1î~ 
cn*-oînî1p nla-

vizării și- reorganizarea agriculturii". 
Biblioteca din Teiuș a fost printre 
primele unde s-au introdus fișele pe 
profesii. și unde s-au întocmit pla
nuri de lectură individuală în func
ție de sarcinile ce revin colectiviști
lor dintr-un sector sau altul al gos
podăriei. Au fost organizate de că
tre bibliotecă consfătuiri cu colecti
viștii pe teme ca „Organizarea și 
retribuirea muncii în G.A.C.". „Cum 
putem obține 5.000 kg porumb boa
be la ha, în teren neirigat" și ■ alte
le.. Cu colectiviștii din sectorul zoo
tehnic au fost organizate săptămînal 
lecturi în grup la locul de muncă 
din cărțile „Creșterea tineretului tau
rin" și „întreținerea taurinelor în 
stabulație liberă". In fața colectiviș
tilor din acest sector au fost de a- 
semenea prezentate cărțile „Folosi
rea rațională a furajelor", „Obține
rea și folosirea silozului de porumb 
și alte plante furajere", iar în rîn- 
durile colectiviștilor de la grădină 
au fost larg difuzate broșurile „Ră
sadnițele și cultura forțată a legu
melor". „Cultura legumelor timpu
rii", „Combaterea bolilor si dăună
torilor legumelor". Si rezultate ase
mănătoare cu ale bibliotecii din Te- 
ius au_ obținut și bibliotecile comu
nale din Vințul de Jos și Stremț, bi
blioteca sătească din Șard și multe 
altele.

Marea majoritate a bibliotecarilor 
din raion au încheiat cu rezultate 
de seamă cel de-al II-lea concurs 
bienal „Biblioteca în slujba cons
trucției socialiste". Fantul că con
cursul s-a încheiat însă, nu înseam
nă că sarcinile bibliotecarilor scad. 
Dimpotrivă. Ele snoresc. Recent în 
gospodăriile colective au fost apro-

bate planurile de producție' pentru 
anul 1963. Tuturor bibliotecarilor le 
revine sarcina de a contribui, prin 
intermediul cărții, cu toată pricepe
rea la traducerea în viață a obiecti
velor iuprin.se în aceste planuri și 
cu atît mai mult bibliotecarilor care 
in cadrul concursului au obținut re
zultate, mai slabe. Organizațiile de 
partid, sfaturile populare din Calda 
de Jos, Berghin, Cricău, trebuie să 
îndrume și să sprijine cu mai multă 
tărie munca de popularizare și di
fuzare a cărților dusă de bibliote
carii din aceste așezări. Să fie cu 
mai multă grijă sprijinită activitatea*' 
cercurilor de citit din Henig, Bără- 
hact. Inuri si alte sate. Să fie or
ganizate de bibliotecari, cît mai 
multe consfătuiri cu colectiviștii care 
lucrează în diverse sectoare ale gos
podăriilor colective.

Zilele iernii trebuiesc din plin șt 
cu chibzuință folosite. Bibliotecarii 
trebuie să țină o strînsa legătură cu 
lectorii învătămîntului agricol de 
masă, piinînd la dispoziția cursanți- 
lor cărțile și broșurile legate de lec- 
tile predate în cadrul cercurilor. Să 
fie organizate la biblioteci seri de 
întrebări si răsnunsuri ne marginea 
cărților citite de colectiviști. Para
lel cu popularizarea cărții agroteh
nice să se acorde aceeași atenție pă
trunderii în maso a cărții științifice 
și să fie intensificata munca pentru 
educarea comunistă a tineretului în 
cadrul concursului permanent „Iu
biți cartea".

Cartea e iubită și apreciată de 
.oamenii muncii de la sate. Să le-o 
punem la îndemînă cu toată price-) 
perea și pasiunea.

iuprin.se


VIAȚA DE PARTID

Desfășurarea învățămintului de partid 
la sate, la un nivel tot mai înalt
In organizarea învățămintului 

partid Ia sate, organizațiile
de 
de 

partid s-au orientat îndeosebi spre 
fermele de masă ale învățămintului, 
organizînd în anul de învățămînt 
1962-1963 cercuri de politică cu
rentă, cercuri de studierea Statutu
lui P.M.R. cursuri serale și cercuri 
de studierea istoriei P.M.R.

Organizațiile de partid s-au o- 
rientat bine spre organizarea cercu
rilor de studiere a Statutului P.M.R. 
dat fiind nivelul general de cunoș
tințe al majorității membrilor și 
candidaților de partid la sate, cît 
și necesitatea întăririi continue a 
vieții interne de partid, al rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid în unitățile agricole socialiste.

Pentru asigurarea conținutului de 
idei al >nvățăm‘ntu!ui, organizațiile 
de partid au selecționat propagandiș
ti dintre cei mai buni membri de 
partid cu un nivel politic-ideologic 
corespunzător și cu experiență in 
munca de propagandă. Actuala com
poziție a corpului de propagandiș
ti de la sate poate asigura un con
ținut corespunzător, la nivelul ce
rințelor actuale învățămintului de 
partid din unitățile socialiste agri
cole din raion. La aceasta contribu
ie si fardul că majoritatea lor, nro- 
pagand’știi sint cu experiență, avînd 
-o vechime între 3-6 ani în munca de 
propagandă, iar unii au o vechime 
și mai îndelungată.

Majoritatea propagandiștilor în- 
țelegîndu-și rolul pe care-1 an, rea
lizează o legătură strînsă a învăță- 
mîntului de partid cu problemele 
practice ale construcției socialiste, 
ale vieții sociale contemporane, con
tribuind la ridicarea conținutului de 
idei al propagandei de partid pe o 
treaptă superioară. S-a constatat că, 
în cercurile de studiere a Statutului 
P. M. R. marea majoritate a 
aursantilor au dezbătut și cu
nosc necesitatea creării partidului 
de avangardă al clasei muncitoare, 
tnomente mai importante din trecu
tul de luptă al partidului nostru îm
potriva exploatării regimului bur- 
ghezo-mosieresc și succesrte obți
nute de poporul nostru sub condu- 
«er“n partidului în construirea so
cietății socialiste. Sînt cunoscute de 
asemenea drepturile si îndatoririle 
membrilor si candidaților de nartid. 
!n discuțiile 
cerc se fac 
de partid si 
erganiza+iei

Exemple 
constituie cercurile de

purtate in ședințele de 
referiri la documentele 
la activitatea practică a 
de part’d respective, 
bune în acest sens, 

studiere a 
Statutului P.M.R. de la gospodăria 
colectivă din comuna Teiuș (propa
gandist tov. Oțoi Adrian), de la 
S.M.T. Alba Julia (propagandist tov. 
Holeanca Ioan), de la gospodăria (Continuare în pag. 4-a)

Sesiunea Sfatului popular al raionului
(Urmare din pag. l-a) 

yoltarea: agriculturii’ socialiste a ra
ionului nostru. Baza tehnică-ma'te- 
rială a .agriculturii raionului nostru 
-a sporit an de. an. Numai în ultimii 
trei ani s-au primit 139 tractoare fi
zice și 50 semănători precum și al
te _ mașini agricole. Gospodăriile a- 
gricole colective din raion au. pri
mit împrumuturi mari de la stat 
pentru procurări de animale, utilaje 
și construcții agrozootehnice.

Ca urmare a lucrării pămîntului 
pe tarlalele întinse, cu mașini agri
cole .și aplicării pe scară tot mai 
largă a agrotehnicii înaintate, s-au 
obținut an de an producții sporite 
la hectar. S-a dezvoltat de aseme
nea sectorul zootehnic. Veniturile 
colectiviștilor au .crescut simțitor șt 
sînt în continuă creștere.

Subliniind succesele obținute în 
execuția bugetului și planului loca! 
pe anul trecut, lucrările sesiunii au 
scos în evidență și unele lipsuri 
care s-au făcut simțite î,n unele sec
toare de activitate.

Din dezbateri a reieșit că la în
treprinderea „Horia" nu a existat o 
preocupare susținută pentru realiza
rea ritmică a pianului de producție 
la toate sortimentele.

_ In sectorul gospodăriei comunale 
și locativă mai persistă o seamă de 
deficiente care se reflectă direct nu 
numai în situația financiară a între
prinderii, dar si în buna întreținere 
a fondului locativ și în aspectul gos
podăresc al orașului. întreprinderea 
de gospodărie orășenească nu se 
preocupă suficient de întreținerea si 
exploatarea instalațiilor și mijloace
lor fixe precum și pentru satisface

colectivă din Bărăbanț (propagan
distă tov. Pleșa Livia), de la gos
podăria colectivă din Drîmbar (pro
pagandist tov. Hărmănaș Nicolae), 
de la G.A.S. Galda de Jos (propa
gandist tov. Debreczeni loan) și 
altele.

Cursanții de la cursurile serale a- 
ntil I cunosc succesele obținute de 
poporul nostru în anii de democra
ție populară, rolul conducător al 
partidului nostru în lupta pentru de- 
săvîrșirea construcției socialismului 
în patria noastră și alte probletme 
importante din programul cursuri
lor. Se acordă o atenție mai mare 
în ce privește, legarea teoriei cu 
practica. La tema „Victoria defini
tivă a socialismului în R.P.R." care 
a fost discutată în cadrul cursului 
seral anul I la gospodăria colectivă 
din comuna Stremt, tovarășii Beder 
Alexandru, Coza Ioan și Pătrînjan 
Ioan, vorbind despre perspectivele 
dezvoltării gospodăriei colective, au 
scos în relief necesitatea măririi sep
tetului de animale, făcmd propuneri 
concrete în acest sens. Au fost pur
tate discuții largi cu privire la ex- 
tmderea pomiculturii, începînd chiar 
din primăvara anului 1933.

In ce privesc problemele abordate 
în cursurile serale anul II. prin în
săși stabilirea ternelor din progra
mă, acestea au permis o însușire și 
tratare la un nivel mult mai ridicat 
a problemelor întăririi economico-or- 
ganizatorice a gospodăriilor colec
tive, a planif cării producției, ale 
organizării și retribuirii muncii, etc. 
La cursul seral anul II din gospo
dăria colectivă Galtiu. propagan
dist tov. Gîlea Ioan, discutîndu-se 
despre creșterea producției de ce
reale, a fost scos în evidentă felul 
cum s-a reușit să se obțină în gos
podăria lor 5.090 kg porumb boabe 
la ha. Tot în acest cerc, s-a discu
tat desnre importanța cultivării le- 
gvime’or.

Multe organizații de bază înțele- 
gînd rolul ce-1 au în conducerea în- 
vățămîntului de partid, îndrumă cu 
ccrnneiență activitatea cercurilor și 
cursurilor, ajută propagandistul să-și 
întocmească olan al cuvîntukii in
troductiv și plan de discuții cît mai 
concret, fant ce duce la dezbaterea 
amplă în formele de învătămînt a 
problemelor din program. Contro- 
lîpd activitatea prrma'rand’st'tor și 
a cursantilor. aiută la exemplifica
rea problemelor teoretice si la lega
rea cu viața concretă din cadrul 
unității socialiste agricole din raza 
lor de activitate.

I. CACOVEANU 
directorul Cabinetului de partid Alba

rea crcscîndă a nevoilor populației- 
cu servicii și prestații.

Și în rețeaua comerțului local mai 
există unele lipsuri.

Conducerea O.C..L.-ului (director 
tov. Constantinescu Aurel) și sec
țiunea comercială a Satului popular 
raional (șef de secție tov. Meteșan 
Nicolae) nu au studiat în suficientă 
măsură cererile de- consum ale 
populației, fapt ce a făcut ca din 
rețeaua comercială să lipsească o 
serie de mărfuri și sortimente deși 
fondul de mărfuri puse la dispozi
ție a fost corespunzător cerințelor. 
Consfătuirile cu consumatorii nu 
s-au ținut în mod regulat, iar une
ori din lipsă de preocupare pentru 
educarea lucrătorilor deservirea con
sumatorilor se face încă la un ni
vel necorespunzător. Unii lucrători 
n-au atitudine civilizată și conștiin
cioasă față dc consumatori, sau în 
unele cazuri nu se respectă regulile 
de igienă.

Atît raportul cît și discuțiile pur
tate de deputați au criticat de ase
menea sistemul defectuos de muncă 
ce s-a manifestat în domeniul cons
trucțiilor. Astfel, în anumite perioa
de lucrul s-a desfășurat cu înceti
neală; unele obiective, au fost ata
cate cu întîrziere. Sesiunea a apre
ciat că în raion există încă rezerve, 
importante, care în viitor trebuie să 
fie folosite din plin. Dezbaterile au 
osdindit preocuparea sesiunii sfatu
lui popular pentru satisfacerea iot 
mai deplină a cerințelor oamenilor 
muncii.

In cuvîntut lor deputății și invita
ții la sesiune între care tov. Păștea- 
nu Victor, Priplata Rudolf, dr. Făr-

Cultura porumbului reprezintă 
pentru raionul nostru, una dintre 
cele mai importante ramuri ale sec
torului cerealier. In toate gospodă
riile noastre colective, condițiile de 
climă și sol sînt atît de favorabile 
îneît. așa după cum ne-a dovedit 
experiența, cultura porumbului, daca 
se aplică întregul complex de mă
suri agrotehnice dă rezultate cu 
mult mai bune decît oricare altă cul
tură. In condițiile create prin înche
ierea colectivizării agriculturii raio
nului s:a deschis un'cîmp și mai 
JaFEf dezvoltării forte'0*' <4e p-ori’-e. 
tie agricole. S-au creat noi condiții 
favorabile pentru mecanizarea și 
chimizarea agriculturii, pentru folo
sirea deplină și cît mai rațională a 
pămîntului, pentru dezvoltarea mul-, 
tilaterală a producției vegetale si 
animale. Acest lucru a fost dovedit 
cu toată puterea în 1962. cînd la in
dicația conducerii partidului nostni 
de a se obține o producție de 5.060 
kg porumb la ha în condiții de ne- 
irigare au fost obținute și în raionul 
nostru de majoritatea gospodăriilor 
colective, producții chiar mai mari. 
Experiența anului trecut a consti
tuit o școală a recoltelor bogate, o 
cale de generalizare, dovedirrdu-se 
cu prisosință faptul că pămîntul
dă producții mari în cultura mare Galda de Jos.

Nr. Soiul sau Producția de boabe la ba cu 14Vn umid. Piotl. medie Spor în
crt. h'bridul 1959 i960 1961 1962 la ha kg/ha

1 Arieșan 5547 5644 6091 4865 5514 —

2 HD 103 7->57 6877 8646 6618 7417 1903
3 HD 203 7757 6387 7950 6071 7041 15 27
4 HD 206 6645 5815 8152 6606 6Q04 1290
5 Vir 281 — — 8692 7163 7877 2444
6 Minhibrid 6i2 — — 8441 7186 7813 2380

Așa arăta în vară lanul cu porumb 
HD 103 care a dat o producție de 
6.287 kg porumb boabe la hectar.

caș Victor, Comșa Emil, Filimon 
Victor și mulți alții au făcut judi
cioase propuneri pentru lichidarea 
lipsurilor ce s-au manifestat și pen
tru asigurarea traducerii în viață a 
prevederilor bugetului și planului lo
cal care prezintă, pe anul în curs 
însemnate creșteri față de 1962.

. Astfel, bugetul pe anul 1963, pre
zintă o creștere de 20 la sută față 
de anul trecut. Din volumul total al 
bugetului peste 80,6 la sută, este 
destinat pentru acțiuni economice și 
social-culturale. De asemenea și vo
lumul de investiții prezintă o crește
re de peste 99 la sută față de 1962. în
tregul buget oglindește grija perma
nentă și deosebită pe care partidul 
și guvernul nostru o poartă ridicării 
continue a nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii.

Dezbaterile în sesiune au subli
niat importanța sarcinilor sporite 
care stau în acest an în fața sfatu
lui popular raional. Și fără îndoială 
sarcinile sînt mărețe și mobilizatoa
re,. iar îndeplinirea lor va face ca 
raionul nostru, să fie tot mai bogat, 
tot mai înfloritor. Tocmai în acest 
scon, în centrul sesiunii s-a accen
tuat pe necesitatea ca toți deputății 
să lupte cu și mai multă străduință 
pentru realizarea prevederilor bu
getare și a planului de stat local pe 
anul în curs, contribuind nrin a- 
ceasta la traducerea în viată a mă
rețelor sarcini trasate de Congresul 
al IlI-lea al P.M.R.

Deputății au aprobat în unanimi
tate prevederile bugetare și ale pla
nului local pe 1963.

Dezbaterile în sesiune au reliefat 
hotărîrea deputaților sfatului popu
lar raional de a munci cu și mai 
mult entuziasm pentru îndeplinirea 
integrală a bugetului și sarcinilor 
de plan ce revin pe anul curent.

în

în condițiile unei agrotehnici a- 
vansate.

In cadrul complexului de măsuri a- 
grotchnice care asigură obținerea u- 
nor producții mari de porumb, un 
rol important îl are cultivarea hi
brizilor dubli de porumb, potriviți 
pentru fiecare zonă naturală 
parte.

In perioada anilor 1958-1962 
Centrul Experimental de Stat 
Galda de Jos s-au încercat un 
măr ele 108 soiuri și hibrizi dubli 
de porumb din caro o mare parte

Din activitatea Centrului
Experimental Gal.da de Jos

s-au dovedit a fi net superiori soiu
rilor și 
acestui 
nați și 
urmînd 
treaga

populațiilor locale. Datorită 
fapt o parte sînt deja raio- 

se cultivă pe suprafețe mari, 
ca la nivelul anului 1964, în- 

__ suprafață cu porumb să fie 
însămînțată cu sămînță hibridă din 
cele mai valoroase varietăți.

Pentru exemplificarea productivi
tății deosebite a hibrizilor dubli de 
porumb vă prezentăm în tabelul de 
mai jos. producțiile realizate de a- 
cești hibrizi în perioada anilor 1959- 
1962 în culturile* comparative de 
concurs la Centrul Experimental din

(Continuare în pag. 4-a)

PRODUCȚII MARI IN TOATE SECTOARELE
De curînd a avut loc adunarea 

generală a colectiviștilor din Galda 
de Jos, pentru dare de seamă și a- 
probarea planului de producție pe 
anul 1963. Aceasta a fost un bun 
prilej pentru colectiviști de a trece 
în revistă rezultatele obținute deciși 
de a stabili noile măsuri ce trebuiesc 
luate încă de pe acum în vederea 
dezvoltării și continuei întăriri a 
unității lor.

Ca și în alte dăți, sala căminului 
cultural s-a umplut ele colectiviști. 
Ei erau dornici să analizeze activi
tatea depusă în anul care a trecut 
și să contribuie fiecare cu noi pro
puneri pentru îmbunătățirea și mai 
mult a muncii de viitor. Rezultatele 
obținute au demonstrat cu toată 
convingerea superioritatea muncii în 
gospodăria agricolă colectivă prin 
faptul că, deși în anul 1962, condi
țiile climaterice n-au fost îndeajuns 
de prielnice, totuși, datorită folosirii 
semințelor din soiurile cele mai va
loroase și prin aplicarea regulilor 
agrotehnice, producțiile de cereale 
la hectar au fost cu mult sporite 
față de anii trecuți. La grîu. cele 
mai mari producții au fost obținute 
din soiurile Bezostaia I (2.758 kg 
la ha), Scorospelca (2.398 kg la 
ha), Harrach și Pdnca, iar la po
rumb din soiurile hibride s-a obți
nut o producție medie de 6.000 kg 
știuleți la hectar.

De asemenea rezultate frumoase 
au fost obținute și la alte sectoare. 
De pildă, sectorul zootehnic a cu
noscut o puternică dezvoltare. Nu
mărul de taurine a crescut de la

După cum reiese din datele de măi 
jos în medie pe 4 ani cele mai bune 
rezultate le-a dat soiul HD 103. A- 
cest hibrid a prezentat o creștere vi
guroasă în toți anii de încercare ca 
și în cultura de producție, in tot 
timpul perioadei de vegetație. De a- 
semenea el are o masă foliară b«- 
gată și este rezistent la secetă. Pe
rioada de vegetație este asemănă
toare cu a soiurilor locale. Acest 
hibrid, cultivat în sola de uniformi
zare la Centrul Experimental a dat 
în anul 1961 pe 10,4 ha, o produc
ție de 6057 și respectiv 6287 kg boa
be la ha. Soiul HD 203 este un hi
brid asemănător cu HD 103. El este 
însă mai tardiv cu cîteva zile, este 
de talie mai mare și poate fi folosit 
și pentru siloz deoarece are o masă 
foliară bogată. Acest hibrid se pre
tează a fi cultivat pe lunca Mure
șului unde sint condiții optime «te 
a ajunge în mod normal la maturi
tate tara a fi prins de brume.

In ultimii 2 ani s-au remarcat te. 
perioada de încercare și alte soiuri 
de hibrizi valoroși dintre care amin
tim pe Vir 28, 281 și Minhibrid 612. 
Aceșți hibrizi dacă vor avea o coi» 
portare tot așa de buna și în anul 
al 111-lea de încercare vor fi între- 
duși și în cultura mare.' In ce pri
vește porumbul pentru siloz, culturi 
comporative s-au executat numai ti 
anul 1961. Cele mai bune rezultate 
în medie pe 2 ani le-a dat HD 10'*, 
rcalizîndu-se o producție de 50 tom' 
masă verde la ha, din care 11 tune 
știuleți la ha.

Pe baza rezultatelor obținute 1» 
fiecare zonă este necesar să se re
partizeze in gospodăriile colective di* 
raion cît.e 2-3 hibrizi ou perioade de 
vegetație diferite, astfel ca recolta
tul să se poată' face eșalonat, iar î* 
căzui cînd după porumb urmează ’ 
grîu de toamnă, pregătirea terenului 
să se poată executa în bune con th

ing. SUCHOV ALEXANDRU
Șeful Centrului Experimental

Galda de Jos

302 la 482 capete, a vacilor de la 
121 la 146 capete. a scroafelor de 
prăsită de la 25 la 52, etc. Pentru 
adăpostirea animalelor în bune con- ■
dițiuni s-au construit grajduri și 
cotețe, o nouă magazie de cercate 
și s-a amenajat un frumos local 
pentru sediul gospodăriei.

Veniturile gospodăriei prin valo
rificarea unei părți din produsele 
vegetale si animale au trecut de 
1.300.000 Ici. iar fondul mijloacelor 
de bază a crescut de la i .396.000 la 
2.666.586 Ici și toate acestea , în- 
tr-un singur an.

Din analiza făcută și din propu
nerile. colectiviștilor a reieșit, cît se 
poate de clar, hotărîrea unanimă dc ' 
a se munci în acest an și mai bine 
pentru obținerea de. producții tot' 
mai mari în toate sectoarele. In ca
drul dezbaterilor, colectiviștii au 
făcut numeroase propuneri. Astfel' 
tovarășii Mcdrea Augustin, . Boroș 
Arpad, Băloșu loan și alții,, au ară
tat că este necesar să se acorde • 
atenție mai mare fertilizării solului, ■ 
asigurării semințelor de calitate, e- 
xecutării lucrărilor de întreținere a 
culturilor prăsitoare la limp, îngri
jirii și furajării mai judicioase a a- 
nimalelor, precum și să se efectue
ze un control mai competent dia 
partea membrilor consiliului cte 
conducere. Măsurile stabilite de a- 
dtinarea generală a colectiviștilor 
vor asigura îndeplinirea, prevederilor 
planului de producție pe 1963, fa>t 
ce va duce la obținerea de rezultate 
tot mai frumoase în dezvoltarea țJ 
întărirea gospodăriei agricole colec
tive din comună.
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Prin fabricile și uzinele țărilor socialiste
metode noi aplicate tn uzinele 

siderurgice sovietice
I

Uzinele siderurgice din Uniunea 
Sovietică obțin suplimentar sute de 
mii de tone de oțel, aplicînd o nouă 
metodă de încărcare a vetrelor cup
toarelor Martin pusă la punct de oa
meni de știință și specialiști din Ka- 
zahstan.

Esența noii metode constă în a- 
ceea că in timpul reparației plani
ficate a cuptorului Martin, vatra a- 
cestuia se așterne cu 1-3 straturi 
groase în loc de 22-23 de straturi 
cum se practică de obicei.

Uzina electromecanică din orașul 
Oș, situat in Kirghizia de Sud, a 
început să producă pompe electrice 
comandate de la distanță de stații 
automate. In această republică mun
toasă, din Asia centrală, industria 
constructoare de mașini a apărut ca 
ramură independentă, recent.

Din puțuri, avînd adîncitnea de 
60 de metri, pompele construite de 
uzina din Oș pot debita peste 100 
m.c. de apă pe oră.

■ Piesele pompelor sînt executate 
...O---- •--- ----

La uzina constructoare de 
mașini agricole din Budapesta 
' Uzina constructoare de mașini a- 

gricole din Budapesta este situată 
intr-un raion unde se aflau pe vre
muri cele mai vechi așezări de pe 
actualul teritoriu al caoitalei unga
re, acolo unde povîrrtisul lin al 
munților Buda și ramurile Pilisului 
ccbnară spre malul nisipos al Du
nării.

Primul lucru care te impresionea
ză la această uzină este sobrietatea 
modernă a arhitecturii sale. Clădi
rea mare a secției de asamblare se 
armonizează perfect cu frumoasa 
clădire a administrației, cu porțile 
uzinei finisate în piatră gathen-ros- 
cats, cu tencuiala gri-argintie stră
lucitoare. întreaga construcție se 
încadrează organic cu peisajul din 
jur-

Impresionează plăcut și ordinea 
si curățenia care domnesc în sec
țiile uzinei. Secțiile, magaziile, bi
rourile, rampele de încărcare au fost 
construite după un plan unic si în
săși aspectul lor impune ordine și 
curățenie.

l a această uzină a fost asamblat 
primul excavator din Ungaria. Din 
1954. aici a încermt nmdnctia de 
mașini agricole. S-a început cu 300 
de batoze, iar în prezent, uzina pro
duce combine moderne de recoltat 
porumbul.

Uzina constructoare de mașini a- 
gricole din Budapesta nu este o în
treprindere mare. Este o uzină o- 
bișnuită, de mărime mi jlocie, dar ea 
a adus o importantă contribuție la 
dezvoltarea agriculturii socialiste 
I îngariei.

ii

O uzină de centrale 
telefonice automate 

la Sofia
La uzina de aparate cu curenți 

slabi din Sofia s-a început anul 
trecut construirea unei secții decen- 
frale telefonice automate. După ter
minarea lucrărilor de construcție, a- 
fteasta va deveni o uzină indepen
dentă, ale cărei produse vor trebui 
să satisfacă tot mai deplin necesi
tățile mereu crescînde de centrale 
telefonice automate și utilaje telefo
nice.

Clădirea în curs de construcție are 
șapte eta je. Ea ocupă o suprafață de 
1.500 metri pățirăți, lungimea ei 
fiind de 140 metri, iar lungimea ari
pilor laterale — de 30 metri. Cons
tructorii și-au luat angajamentul s-o 
'termine în primul semestru al anu
lui curent, cu șase luni înainte rie 
•termen, iar pînă la sfîrșitul anului 

■ curent să asigure punerea parțială 
' tn funcțiune a uzinei. Zilnic se mon

tează aici numeroase mașini și in
stalații.

Datorită noii metode, la uzina si
derurgică din Temir-Tau durata re
parației a fost scurtată cu 80 de 
ore, ceea ce permite să se obțină 
suplimentar la fiecare cuptor circa 
1.000 tone de oțel pe an.

S-a redus considerabil și timpul 
de oprire a cuptoarelor Martin pen
tru reparațiile curente. Dacă o re
parație capitală care dura în trecut 
12 ore se face acum în 2-3 ore, așa- 
zisele reparații mici au fost reduse 
de la 3-4 ore la 30-50 de minute.

șidin mase plastice — polietilenă 
polistiren — ceea ce prelungește 
considerabil durata lor de funcțio
nare.

Pompele automate vor fi folosite 
la alimentarea cu apă a pășunilor, 
fermelor zootehnice și a întreprinde
rilor industriale din zonele de pus
tiuri. Ele vor fi livrate republicilor 
sovietice din Asia centrală și altor 
țări de peste hotare.

Vedere din U.R.S.S. Institutul Smolnîi,
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note ' Din viața internațională
S-A PRINS

s-au
su-

La ambasada unui stat străin a 
sunat telefonul. Un diplomat a ridi
cat receptorul. O voce necunoscută. 
A avut loc cam următoarea convor
bire :

— Sînt in posesia unor documen
te de o excepțională importanță care 
interesează țara dv.

— Aduceți-le.
— Nu. Așa nu se poate. Nu le 

dau decît contra unei sume cores
punzătoare.

— De acord, plătim...
Diplomatul și necunoscutul 

înțeles din două vorbe asupra 
mei, ca și asupra orei și locului un
de urmau să se întîlnească...

Cititorul va spune că toate aces
tea sînt născocite și că e cu nepu
tință ca un diplomat să fie atît de 
imprudent îneît să accepte o ase
menea propunere, făcută la telefon 
de un necunoscut!

Intr-adevăr, povestea pare neve
rosimilă. Și totuși, nu este născo
cită. Conversația telefonică reprodu
să mai sus e obsolut autentică. Un 
corespondent al agenției telegrafice 
MEN din Cairo a relatat-o din Bey- 
rut. Conversația a avut loc între un 
diplomat de la ambasada Statelor 
Unite din Beyrut și o persoană al 
cărei nume agenția ntt-1 divulgă.

Această istorie amuzantă are un 
deznodămînt tot atit de amuzant. La 
ora fixată, diplomatul american și 
necunoscutul care îi telefonase s-au 
întîlnit și și-au strecurat unul altuia 
în buzunar două pachete : unul cu 
dolari, celălalt cu documentele pro
mise. Diplomatul s-a grăbit să se 
întoarcă la ambasadă. Dar, desfă- 
cînd pachetul, n-a găsit acolo decît 
tăieturi fără importanță din diferite 
ziare.

Escrocul care „l-a dus“ cu atîta 
dibăcie cunoaște, probabil, destul de 
bine obiceiurile dipîcmaților ameri-

Uzina constructoare de mașini din 
Hai Ninh, provincie situată în re
giunea de frontieră a R.D. Vietnam, 
se bucură astăzi de o faimă bine
meritată.

In această mică provincie mărgi- 
n.'teă, nu este mult de cînd pentru cele 
mai mici reparații mașinile sau piesele 
lor trebuiau să fie trimise la Anoi 
sau la Haiphong. Cel mai neînsem
nat deranjament provoca adesea 
mari neplăceri.

La sfîrșitul anului 1959 a fost 
construită aici o uzină constructoa
re de mașini. Uzina este astăzi în 
plină activitate și primește cele mai 
diferite comenzi. Nu sînt refuzate 
nici comenzile cele mai mărunte ca 
diferite cuțite, cîrlipe sau instrumen
te simple. Dar uzina fabrică în ace
lași timp în seric strunguri Tm 8 
apreciate pentru precizia lor, mici 
motoare electrice, mașini de forat, 
mașini agricole, pompe hidraulice 
etc.

Uzina de la Hai Ninh, avînd 
mare însemnătate pe plan local, 
duce, de asemenea, un aport în 
pera de construcție socialistă a țării.

o
a-
o-

câni. El a știut să atingă „coarda 
sensibilă" a diplomatului, și a cîș- 
tigat.

Preful unui război
Bugetul Portugaliei pe anul 1962 

reprezintă un tablou cu adevărat 
misterios: regimul Salazar, care 
duce un război colonial în Angola 
și își sporește mereu „forțele expe- 
diționare" în această țară, cheltu
iește pentru operațiile de represalii 
din această colonie sume relativ 
mici: 5.278.000 de lire sterline, sau 
3,4 la sută din bugetul de stat.

Realitatea este însă cu totul alta. 
Suma menționată nu reprezintă de
cît cheltuielile pentru întreținerea 
trupelor staționate permanent în An
gola. Sumele cheltuite cu transpor
tul și întreținerea uriașului efectiv al 
forțelor expeditionare se contabili
zează la rubrica alocațiilor ..excep
ționale". Astfel, în iulie 1962 Mi
nisterul de Finanțe al Portugaliei a 
alocat un „credit special" de 13 mi
lioane 500.000 de lire sterline pentru 
acoperirea cheltuielilor „forțelor 
mate speciale din posesiunile 
peste mări"; în realitate, banii 
fost alocați pentru războiul din 
gola. Aceasta înseamnă că anul tre
cut operațiile represive au costat nu 
5 milioane de lire sterline, ci cel 
puțin 18, adică 11,6 la sută din bu
ffet.

Relevăm că mai mult de jumătate 
din populația adultă a Portugaliei 
este analfabetă. Din cauza lipsei de 
localuri pentru școli, de cadre di
dactice și de manuale, zeci de mii 
de copii de vîrstă școlară nu pot 
merge nici măcar la școala prima
ră. In țară se resimte de asemenea 
o lipsă acută de spitale și cadre me- 
dico-sanitare. Totuși, Lisabona a a-

ar- 
de 
au 

An-

(Urmare din pag. 3-a)
Dar pe lingă aceste părți bune 

în activitatea de conducere a cercu
rilor și cursurilor învățămîntului de 
partid mai sînt și unele organizații de 
partid care nu acordă atenția cuve
nită acestei probleme. Sînt apoi 
unii propagandiști care nu mun
cesc au destul simț de răspun
dere pentru a ridica calitatea învă- 
țămîntului de partid la nivelul sar
cinilor actuale. In discuție cu unii 
cursanți a reeșit că problemele din 
tema „Centralismul democratic, prin
cipiul călăuzitor al structurii orga
nizatorice a partidului" sînt mai 
greu de înțeles. Cele două laturi ale 
centralismului democratic, centra
lismul și democrația internă de 
partid, în unele cercuri de studiere a 
Statutului P.M.R. fiind tratate in două 
ședințe, nu se face o legătură strîn- 
să între acestea din care să se des
prindă unitatea lor indisolubilă. De 
asemenea, nu este înțeleasă de unii 
propagandiști și cursanți probletma 
autonomiei organizației de bază în 
luarea și aplicarea hotărîrilor. A- 
ceste lipsuri manifestate la unii pro
pagandiști se datoresc faptului că 
ei nu sînt trași la răspundere deor- 
ganizații’e de partid pentru faptul 
că nu participă cu regularitate la 
pregătirile ce se fac lunar la cabi
netul de partid. Slab se prezintă la 
pregătire propagandiștii din Cricău, 
M'cesti. Petelca, Ighiu, Valea Dosu
lui și Benic. De aceea nu este de 
mirare că nu pot adînci problemele 
teoretice atîta timp, cît unii dintre 
acești pronagandisi se bazează nu
mai ne citirea din manual fără să-si 
întocmească un plan al cuvîntului 
introductiv, iar discuțiile se poartă 
nu ne baza unui plan ci urmărind 
după cart“ unele probleme subliniate 
în nrealabil.

I n unele cercuri si cursuri nu este 
acordată atenția cuvenită explicării

în obținerea producțiilor ridicate la porumb
(Urmare din pag. 3-a)______

țiuni și în timpul optim. De aseme
nea pentru o raionare cît mai judi- 

locat și în 1962 pentru ocrotirea să
nătății publice numai 5,4 la sută din 
mijloacele bugetare — de două ori 
mai puține decît s-a cheltuit cu răz
boiul colonial din Angola.

Miracolul nu a avut loc
Printre americanii dezamăgiți de 

rezultatele anului trecut, se cuvine 
să fie amintiți și adepții teoriei „ar
moniei între clase". Nu se știe de 
ce, acum nu li se mai aude de loc 
glasul.

Și totuși, ei au considerat începu
tul anului trecut drept un punct 
crucial pe drumul înfăptuirii „teo
riei" potrivit căreia lupta de clasă 
ar slăbi mereu în societatea capita
listă. In primele zile ale lunii ia
nuarie 1962, ziarul „New York Ti
mes" a publicat un articol de fond 
în care aprecia rezultatele mișcării 
greviste din 1961 aproape ca o do
vadă a „stingerii luptei de clasă". 
Aceasta, pentru că în 1961 au fost 
3.300 de greve, deci nu mai multe 
decît în 1960, iar numărul de zile- 
om pierdute în urma grevelor a scă
zut chiar cu 4 milioane, fiind doar 
de 16 milioane.

Cu acest prilej, revista „United 
States News und World Report" pro
clama începutul unei „noi ere a 
păcii în industrie".

Dar evenimentele ulterioare au 
spulberat aceste iluzii cu totul ne
întemeiate. Potrivit datelor oublicate 
de Ministerul Muncii la începutul 
lunii ianuarie 1963 în legătură cu 
situația grevelor, în anul 1962 au 
avut loc în Statele Unite aproape 
3.500 de greve, deci cu 200 mai 
multe decît în anul precedent, iar 
numărul de zile-om pierdute a în
sumat 19 milioane.

...Așadar, nu a început nici un fel 
de „eră nouă". Tocmai de aceea nu 
mai răsună surle și trîmbite în ta
băra teoreticienilor „armoniei între 
clase". 

mai profunde a principiului cointe
resării materiale, lămuririi modului 
cum se inibină interesele generale cu 
cele profesionale ale colectiviștilor. 
Astfel, la învățămîntul de partid din 
gospodăria colectivă din Oarda de 
Jos se ridică mereu în discuții, fap
tul că la gospodăria colectivă Cis- 
tei. colectiviștii au primit cîte 4 kg 
grîtt la zi-muncă, iarț cei din Oarda 
de Jos au primit mai puțin, fără a 
se analiza cauzele care au dus la 
această situație.

A mai rămas puțin timp pînă la 
încheierea anului școlar în învățămîn
tul de partid de la sate. In perioa
da care ne mai desparte, cercurile' 
si cursurile rămase în urmă vor tre
bui să recupereze rămîrierea în ur
mă si să ajungă la zi cu lecțiile. A- 
ceasta nu trebuie făcută în nici un 
caz în dauna calității învățămîntu- 
lui de partid prin comasare de lecții, 
ci să se organizeze lunar în loc de 
3, cîte 4 ședințe de cerc sau curs.

Aiutorul ce trebuie să-l dea pro
pagandistul între 2 ședințe de curs 
sau cerc, corsarilor. să fie un a tu
tor cît mai calificat si să se facă pe 
bază de discuții, clarificîndu-se u- 
ne’e proh'eme mai greii înțelese de 
către tinif cursanți. iar dacă este 
nevoie să se organizeze chiar con
sultații colective la unele probleme.

Va trebui ca în această perioadă, 
birourile organizațiilor de bază să 
controleze si să îndrume mai îndea- 
n-oane activitatea ercnaeandistilor, 
să se oct ine de mobilizarea curs a n- 
ților la cercuri și cursuri, să anali
zeze desfășurarea învățrfTvnliOui de 
partid în adunările generale ale or
ganizațiilor de bază. invitînd și 
cursantii ce fac Parte din activul 
fere de partid Ip cadrul acestor se- 
d'nte de analiză să se ia bntărîrt 
concrete, care să ducă la îmbunătă
țirea calitativă a tnvătămmtului de 
partid de la sate din raionul nostru.

cioasă a hibrizilor de porumb este* 
necesar să se organizeze în cele maf 
reprezentative gospodării colective 
din raion, puncte de sprijin în care- 
să se cultive pe suprafețe de 1-2 ha 
hibrizi care au dat cele mai bune 
rezultate în cadrul Centrului Expe
rimental. Pe baza comportării lor șt 
la aceste puncte de sprijin se va pu
tea face o raionare cît mai comple- 
tă- . ^inzindu-se în cadrul gospo
dăriilor colective din raion soiurile 
de porumb cu productivitatea cea 
mai mare.

In anul 1962 cu toate condițiile 
climaterice nefavorabile în gospodă
riile colective în care s-a folosit să- 
mînță hibridă și s-a aplicat o agro
tehnică corespunzătoare, producțiile 
obținute au depășit cifra de 5.000' 
kg boabe la ha. Astfel la gospodă
ria colectivă din Bucerdea pe supra
fața de 11 ha cultivată cu hibridul 
HD 203 s-a realizat o producție de 
6820 kg boabe la ha, iar la gospo
dăria colectivă din Cistei pe supra
fața de 25 ha cultivată cu hibrid HD 
103 s-a obținut o producție de 6600 
kg boabe la ha. La G.A.C. Galda de 
Jos soiul HD 103 cultivat pe 25 ha 
a dat o producție de 5393 kg boabe 
la ha.

Faptele de mai sus dovedesc cu 
toată puterea că în obținerea umor 
producții sporite de porumb, tin rol 
hotărîtor îl are sămînța. Și nu fără 
temei proverbul „Ce semeni, aceea 
culegi" își are azi adevărata lui va
loare. Bineînțeles la calitatea se
minței trebuie adăugată munca de- 
calitate și aplicarea cu strictețe a 
întregului complex de măsuri agro
tehnice. De aceea acum cînd în gos
podăriile colective din raion șe fac 
intense pregătiri pentru campania 
de primăvară întreaga atenție tre
buie îndreptată spre asigurarea se
minței de porumb din soiurile cele- 
mai productive în condițiile de cli
mă și sol din fiecare gospodărie co
lectivă. 1
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