
Monta pollticâ în sprijinul
Îndeplinirii planului

încă din prima zi de (muncă a a- 
cestui an, oamenii muncii din între
prinderile raionului nostru — mobi
lizați de succesele deosebite obținu
te în anul 1962 — au pornit cu în
credere și hotărîre să îndeplinească 
cu cinste sarcinile planului pe 1963, 
sarcini izvorîte din Directivele celui 
de al IlI-lea Congres aî P.M.R.

In expunerea făcută cu prilejul 
celei de a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Remine, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a subliniat că, „Organele și organi
zațiile de partid trebuie să foloseas
că din plin experiența prețioasă a- 
cumulată pînă în prezent în mobi
lizarea și îndrumarea oamenilor 
muncii, să concentreze toate forțele 
spre înfăptuirea sarcinilor prevăzute 
în olanii! de stat pe anul 1963".

Munca politică desfășurată de or
ganizațiile de partid are un rol deo
sebit în antrenarea maselor pentru 
înfăptuirea prevederilor planului.

Rezolvarea cu succes a probleme
lor comnîexe referitoare la realiza- 

■ rea unei producții ritmice, îmbună
tățirea continuă a calității produse
lor. creșterea neîntreruptă a produc
tivității muncii, reducerea perma
nentă a prețului de cost, realizarea 
de economii, etc., necesită luarea u- 
nor măsuri tehnice si organizatori
ce bine chibzuite. Dar, oricît de 
bune ar fi măsurile luate, îndeplini
rea lor în cele mai bune conditiuni. 
mi noate fi concepută fără o vie si 

> susținută muncă nolitico-educativă, 
lucru confirmat de nenumărate e- 
xemnle din viața practică. In aceas
tă muncă, organizațiile de part'd 
dispun de nenumărate forme si mii- 
ioace. Sutele de agitatori, gazetele 
de perete, cluburile si bibliotecile, 
nresa centrală, regională si 
învăfămîntttl de nartid și 
H.T.M.. m

J
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iropaganda tehnică, amta- 
tia vizuală, sînt cîteva dintre miiloa- 
celp de educare politică a mase
lor. Important însă este, ca aceste 
miiloace să fie folosite din elin în 
snriiintil îndeplinirii sarcinilor eco
nomice ce stau în fața întreprinde
rilor.

Intelegînd acest lucru, numeroase 
organizații de partid printre care 
cele de fa U.C.M. ZIatna, (moara „N. 
Bălcescu", cele din complexul 
Teiuș, Atelierul L Regional 
lulia și altele, concentrează 
mijloacele muncii politice în 
nul îndeplinirii sarcinilor economice 
la toți indicii.

tn acest" întreprințtri, ca urma
re a preocupării organizațiilor de 
bază, agitatorii sîut inștruiți cu re
gularitate, gazetele de perete oglin
desc. în articolele publicate preocu
pările colectivului de muncă, agita
ția vizuală a căpătat un conținut 
mai concret legat de sarcinile de 
producție, consfătuirile de producție 
se desfășoară la un nivel mai înalt.

Faptele însă arată că nu în toate 
întreprinderile, organizațiile de 
partid se preocupă eu suficientă răs
pundere de munca politică și că în 
îndeplinirea acestei sarcini mai e- 
xistă goluri. Așa este cazul la sec
torul ceramic al 1.1. L. „Horia", 
Grupul de șantiere Alba lulia a 
T.R.C.H., cooperativa „Mureșul" și 
altele. Aici mijloacele și formele 
(muncii politice de masă nu sînt fo
losite din plin. In aceste întreprin
deri instruirea agitatorilor se face 
rar, agitatorii nu organizează con

La secția de încălțăminte a cooperativei „Progresul" din Alba lulia. 
Confruntare în oglindă. Calitatea se îmbină cu frumosul.

vorbiri pe diferite teme legate 
locul lor de muncă, deși se cunoaș
te din practică eficiența muncii po
litice dej la om la om atunci cînd 
este bine organizată.

O contribuție de seamă în munca 
politică pentru mobilizarea maselor 
ia îndeplinirea sarcinilor economice 
o aduce și agitația vizuală. Pentru 
o agitație vizuală concretă, legată de 
fiecare loc de muncă, organizațiile de 
bază de la fabrica „Ardeleana" 
U.C.M. ZIatna și altele, dovedesc 
preocupare pentru ca ea să răspun
dă sarcinilor economice ce stau în 
fata colectivelor de muncitori. Nu 
același lucru se poate spune despre 
organizațiile de bază de la I. l.L. 
„Horia", I.G.O., întreprinderea de 
Panificație din Alba lulia și altele. 
La 1.1. L. „Horia" din Alba lulia se 
găsesc încă lozinci cu caracter ge
neral. Slab sînt folosite în munca 
politică și gazetele de perete. La
I.G.O.  și întreprinderea de Panifica
ție din Alba lulia la gazeta de pe
rete sînt publicate articole ce poartă 
data din luna decembrie 1962.

Eficacitatea muncii politice de 
masă este condiționată în mare mă
sură de combativitatea ei, de promp
titudinea cu care intervine deopo
trivă atît pentru generalizarea ex
perienței înaintate cît și pentru în
lăturarea lipsurilor ce se mai mani
festă în anumite locuri de muncă.

îndeplinirea cu succes a sarcini
lor de plan este strîns legată de dez
voltarea continuă a atitudinii noi 
față de muncă, de întărirea neînce
tată a disciplinei socialiste în pro
ducție. In acest scop organizațiile de 
bază au datoria de a îndruma mem
brii de partid să organizeze convor
biri, discuții cu grupuri de munci
tori, în cadru! cărora, acestora să 
li se explice însemnătatea folosirii 
din plin a timpului de lucru, a res
pectării cu strictețe a disciplinei so
cialiste.

Rezultatele muncii politice sînt 
hotărîte de cei ce sînt chemați să o 
desfășoare, între care un rol princi
pal revine agitatorilor. De aceea 
deosebit de important este ca orga
nizațiile de partid să se îngrijească 
în permanență" de componența co
lectivelor de agitatori, în așa fel în- 
cît rîndurile lor să fie alcătuite din 
cei mai înaintați muncitori, ingineri 
și tehneieni, oameni cu o temeinică 
pregătire politică și profesională.

Pentru ca activitatea politică de 
masă să dea rezultatele cele mai 
bune este necesar ca ea să fie ana
lizată periodic de către organizațiile 
de partid, luîndu-se de fiecare dată 
măsuri operative care să ducă la ri
dicarea ei la nivelul sarcinilor tra
sate de partid.

——------—■—♦
JN ANII 

VIEȚII NOI
■------ ----------- 4>

De sus, de pe dealul cu muchea 
și poalele încă albe, Berghinul îți 
oferă azi cu dărnicie cu totul altă 
priveliște decît cea a anilor din ur
mă. In anii puterii populare s-au 
statornicit aici înfăptuiri despre care 
oamenii noi ai satului — colecti-
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desfă- 
în cinstea alegerilor de 

o însuflețită între- 
îndeplinirea și de-

La
an

Din prima lună 
cu planul depășit

Golectivul de muncă, de la Uzinele 
ch'micc-metahrrgice ZIatna 
șoară 
la 3 martie 
cere pentru 
pășirea sarcinilor de plan, 
sfîrșitul primei luni din acest 
ca urmare a folosirii întregii capa
cități de lucru a agregatelor acest 
hartnic colectiv a raportat că și-a 
îndeplinit sarcinile <Ie plan pe lima 
ianuarie în proporție de 102,7 la 
sută la valoarea producției globale 
și 102,6 la sută la valoarea pro
ducției marfă. Multe colective de 
muncă din secții, în special din ca
drul sectorului chimic, 
plinit planul lunar încă 
celei de-a treia decadă 
cute.

Colectivul de muncă 
îndeaproape preocupat și de perfec
ționarea continuă a procesului de pro
ducție. Acest lucru e reflectat de 
cele 5 inovații propuse în luna ia
nuarie din care 3 ale comunistului 
Domînic Alexandru, maistru la a- 
teliere.

și-au înde- 
la începutul 
a lunii tre-

de aici este

Pe scenele 
căminelor culturale

In aceste zile, în campania elec
torală pentru alegerile de la 3 mar
tie a.c. se desfășoară în satele ra
ionului nostru o susținută muncă 
cultural-educativă. Pe scenele cămi
nelor culturale, pe lîngă echipele ar
tistice de la sate, au urcat artiști a- 
matori din cadrul întreprinderilor o- 
rașului Alba lulia.

La Galda de Josj, peste 150 co
lectiviști au asistat la programul 
prezentat de brigada artistică de a- 
gitație a mecanizatorilor delaS.M.T. 
Brigăzile artistice de agitație de la 
fabrica „Ardeleana" și 1.1. L. „Ho- 
ria“ au prezentat de asemenea un 
frumos program pe scena căminului 
cultural din comuna Șard.împreună spre fericire
viștii romîni și sași — îți vorbesc 
fără zgîrcenie, îți călăuzesc pașii 
de-a lungul anilor, îți povestesc...

...Eliberarea! După ani de vrajbă 
romînii și sașii pășesc înfrățiți spre 
viitorul ce abia începe să se contu
reze. Oamenii satului n-au avut ni
ciodată nimic de împărțit și cu toate 
acestea guvernele burghezo-moșic- 

Jrești au semănat în rîndul lor bu
s' mai dezbinare.
| Dar de atunci filele anilor s-au 
1 întors una după alta, lăsînd Insem
inate în cronica satului mărturiile vie- 
!ții noi. La școală, copiii romînilor 
merg de acum împreună cu cei 
ai sașilor și tot împreună împart 
frumusețile jocului. La căminul cul
tural, la gospodărirea comunei, pe 
ogoarele întinse s-a statornicit sub 
razele învățăturii partidului, priete
nia frățească. Omul a învins adînc, 
întreaga conștiință atrăgînd în fron
tul luptei spre mai bine o imensă 
forță renăscută.

Cînd s-au pus bazele noii vieți 
socialiste a satului, cînd oamenii lu
minați de cuvîntul partidului au ho- 
tărît să tragă brazda adîncă peste 
haturi, părerile au fost aceleași. în
crederea că gospodăria colectivă le 
va face viața tot măi frumoasă au 
avut-o deopotrivă Popa Ștefan și 
Vințan Gheorghe ca și Luister Mar-

Vineri, 8 februarie 1963

BUCURII,..
Nu de mult, alături de multi al

ții, cîțiva tineri, elevi ai Școlii pro
fesionale de meserii din Alba lu
lia, au trăit clipe de neuitat. Cei 
optsprezece ani pe care-i împlineau 
le-au prilejuit o adevărată zi de 
sărbătoare. Pentru a-i sărbători 
s-au strîns orofe- ------- ------------- -
sori, maiștri și e-__ _________
levi. Și, fl------
din aceștia au a----------------
vut pentru Albu Marcel din anul 
II, viitor electrician, Sipoș Sigis
mund din anul III, căruia strun
gul i-a devenit „prieten" drag, ca 
și pentru Ocolișan Eugenia, Glu
hoi Angela și Voicu Paraschiva, pe 
care vîrsta le trecea în rîndul ce
tățenilor majori un cuvînt cald, o 
felicitare, o urare.

Zilele au prins apoi a trece. 
Bucuriei celor optsprezece ani, al
tele li s-au adăugat. Păstrînd în 
inimi sărbătorirea majoratului lor, 
cei cîțiva tineri au devenit mai ma
turi îa fapte și gîndire atît în acti
vitatea lor la clasă cît și în mun- 
----- .—---- ca la atelier. Și 

V - , -------------------------------------- faptul n-a trecut
fiecare OPTSPREZECE ANI neobservat. Elevii

------- mai mici îi pri
vesc acum cu mai mult respect, le 
urmează cu toată încrederea exem
plul.

Apropierea alegerilor de la 3 
martie constituie pentru, tinerii de- 
veniți majori o nouă mare bucurie. 
Ei vor vota. Pentru întîia, oară ei 
își vor da votul aleșilor poporului, 
pentru zile tot mai fericite, pentru 
înflorirea scumpei noastre patrii.

lut cinsteai Xîlei ceferiștilor

NAGY CAROL 
șef de manevră

Invingînd
Noapte de sfîrșit de ianuarie! Vis

colul suflă cu putere acoperind una 
după una liniile din stația C. F. R. 
Alba lulia. Macazele aproape că nu 
se mai văd. Pericol de înzăpezire... 
Dar, aici în stație, oamenii sînt la 
datorie. Infruntînd gerul nopții a-

tin sau Kast Martin. Și azi anii le-au 
confirmat încrederea. In sat, în ca- 
sele oamenilor bucuriile, viața nouă 
s-au instalat puternic, trăgînd alte 
și alte jaloane ale drumului spre 
viitor. Colectiviștii Popa Ștefan, 
Szeghedi Andrei, Cioancă Aurel și 
alți peste 30 ca ei, au încheiat anul 
trecut ciocnind paharul de vin în 
case noi, iar Schazer Matei, Vin- 
țan Gheorghe, Szeghedi loan as
cultă azi în tihnă aparatul de radio. 
Despre viața nouă vorbesc apoi a- 
tîte’a și-atîtea alte fapte. Colectiviștii 
Berghinului au azi la îndemînă un 
dispensar medical deservit de ca
dre de specialitate. Ca o încununare 
a bucuriilor, de curînd în casele co
lectiviștilor s-a aprins pentru prima 
dată în istoria satului, „Lampa lui 
Iiici", iar peste 
în folosință un „ _.
niversal. Pentru Coman Otilia, 
nară studentă ce-si avîntă 
spre treptele scenei, pentru atîția și 
atîția fii ai colectiviștilor din sat 
plecați sere școlile patriei, bucuria 
este azi la înălțimea tinereții satu
lui.

.. .Colectiviști i Berghinul ui 
păși peste puține zile, alături de în
tregul popor. în fața urnelor, 
duce cu ei bilanțul înfăptuirilor 
bîndite pînă acum, vor schița 
încredere perspectiva viitorului, 
nu fără temei. Visurile de azi 
drumuri larg deschise spre fericire...

N. GIURGIU

puține zile se va da 
frumos magazin u-

tî- 
uașii

vor

Vor 
do- 
cu 
Și 

sînt
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DRAGOTĂ OCTAVIAN 
impiegat

CODEA IOAN 
șef de tură

viscolul
carii, comuniștii Moldovan Ioan și 
Drîmbărean loan dezăpezesc _ maca- 
zele, dau drum liber circulației. Așa 
a trecut întreagă noaptea pînă la 
predarea schimbului. Tovarășii de 
muncă i-au felicitat călduros. Și pe 
bună dreptate. Invingînd viscolul ei 
și-au aduls întreaga contribuție ca 
siguranța circulației să fie asigu
rată.

A doua zi dimineața situația din 
stație a fost analizată și de organi
zația de bază. Se mai cereau anu
mite lucruri de făcut pentru deză- 
pezirea liniilor și macatzelor. In ca
drul adunării, comunistul Stoia Ni
colae a propus ca toți comuniștii să 
participe 1a aceste acțiuni. Propu
nerea a fost îmbrățișată cu căldu
ră. După trei ore de muncă însufle
țită toate macazele și instalațiile au 
fost date în folosință.

Coresp. Gh. FILIP

Rezultate frumoase
La Revizia de vagoane O.F.R. 

Coșlariu, întrecerea în cinstea Zilei 
ceferiștilor se desfășoară cu succes. 
Cu toate greutățile iernii, în luna 
ianuarie sarcina de plan a fost în
deplinită în proporție de 101,6 la 
sută, evidențiindu-se lăcătușii de 
revizie Sîntimbrean Loghin, Radu 
Ironim, Geamănu Nicolae, Trif Flo- 
rea, Coloș Alexandru' și Oarga 
Gheorghe și meseriașii Bretoi Ște
fan II, Baldea L„ Picoș I. și alții.

In cursul lunii ianuarie colectivul 
de aici a mai reparat peste plan cu 
44 la sută mai multe vagoane fără 
detașare, a strîns 5.500 kg fier ve
chi și fontă și a economisit 1.900 lei.



LUCRĂRILE CONSILIULUI AGRICOL RAIONAL
<

In zilele de 1 și 2 ianuarie în ora șui nostru au avut loc lucrările șe
dinței plenare a Consiliului agricol raional. La lucrări au partic'pai 
membrii Consiliului agricol raional și numeroși invitați din unitățile 
agricole din raion. De asemenea, la lucrările plenarei au participat to
varășul Aur Nistor, secretar al Comitetului regional de partid, preșe
dinte al Consiliului agricol regional, Gheorghe Crișan și Vasile Farcaș, 
secretari ai comitetului raional Alba al P.M.R., Grigore Mureșan, pre
ședintele Cctmitetului Executiv al Sfatului popular raional.

La ordinea de zi au stat următoa rele probleme : raportul comitetului 
executiv al Consiliului agricol raional asupra activității desfășurate 
pentru îndeplinirea planului de producție în agricultură pe anul 
și principalele măsuri pentru realizarea sarcinilor de plan în 
1963; rezultatele obținute la cultura porumbului și a cartofului în
1962, precum si recomandările pentru cultura acestor plante în
1963.

După încheierea lucrărilor plenarei, pe baza hotărîrii Biroului 
nai de partid, a avut loc o consfătuire la care au participat activiști 
de partid, membri Consiliului agricol raional și lectorii care predau 
in cercurile agrozootehnice. In cadrul consfătuirii s-a analizat pe baza 
unui referat felul cum se desfășoară învătămîntul agricol de masă din 
raion, indicîndu-se măsuri concrete în vederea îmbunătățirii continue a 
conținutului acestuia.

r- io-

Raportai comitetului cxecuth 
al Consiliului agricol raional
Au trecut aproape 10 luni de la 

înființarea Consiliului Superior al 
Agriculturii, a consiliilor agricole 
regionale, raionale și orășenești, 
timp în care unitățile noastre agri
cole socialiste, sub conducerea și eu 
sprijinul organelor și organizațiilor 
de partid printr-o muncă plină de 
abnegație și avînt, au obținut suc
cese de seamă în sectorul agricol. 
Măsurile luate cît și realizările de 
pînă acum ne îndreptățesc să apre
ciem că sarcinile trasate agriculturii 
de către Congresul al 111-lea al 
P.M.R. vor fi realizate și chiar de
pășite.

Vorbind despre realizările mai 
importante în sectorul producției 
vegetale, s-a arătat că în primăvara 
anului trecut s-au îrjsămînțat 41.732 
ha cu diferite culturi agricole. Da
torită ajutorului primit din partea 
stațiunii de mașini și tractoare, 
printr-un efort mai susținut din 
partea conducerilor unităților agri
cole. socialiste, cu sprijinul organi
zațiilor de partid și organelor de 
stat, aceste lucrări s-au executat în 
timpul optim și la un nivel agroteh
nic superior. In anul 1961 au fost 
însămînțate cu soiuri de înaltă pro
ductivitate peste 5.320' ha grîu. De 
asemenea, s-au însămînțat cu po
rumb dublu hibrid 103 și 203 o su
prafață de 840 ha îndeosebi în cul
turile destinate producerii a 5.000 
kg boabe la ha si pentru siloz.

In condițiile climaterice ale anului
1962. deși timp de peste 6 luni a 
persistat o secetă pronunțată 
s-au obținut totuși producții des
tul de frumoase la hectar. Gos
podăriile agricole de stat din raion 
au realizat la grîu o producție me
die de 2.273 kg la ha,, de 2.040 kg 
orz la ha și peste 2.800 kg po
rumb la ha. Există apoi și nume
roase gospodării agricole colective 
care au realizat producții mari. Gos
podăria agricolă colectivă din Alba 
Iulia, de pildă, a realizat la cultura 

,grîului o producție medie de 1910 
kg la ha, iar gospodăria colectivă 
din Teiuș 1.760 kg la ha. etc. La 
cultura porumbului gospodăria co
lectivă din Teiuș a obținut 2.428 kg 
la ha. iar la cultura cartofului de 
pe 30 ha o producție medie de 16.049 
kg la ha. De subliniat este și fap
tul că pe anumite suprafețe s-au ob
ținut producții chiar și mai mari. 
Pe cele 280 ha cir norumb de pe 
care urma să se obțină în condiții 
de neirigare 5.000 kg porumb 
boabe la ha, cu tot timpul nefavo
rabil, s-au. realizat în medie 4.838 
kg porumb boabe la ha. Gospodăria 
colectivă din Bucerdea Vinoasă a 
obținut de pe suprafața de 5 ha 
6.700 kg la ha, iar gospodăria co
lectivă din Cistei a realizat de pe 48 
ha o producție medie de 6.583 kg 
boabe la ha. Asemenea rezultate au 
mai obținut gospodăriile colective

In clișeu : Aspect din timpul lucrărilor Consiliului agricol raional.

1962 
anul 
anul 
anul

din Galda de Jos, Drîmbar și altele.
Prin colectivizarea totală a agri

culturii din raionul nostru și prin 
încadrarea tuturor gospodăriilor co
lective cu cadre da specialitate, s-au 
deschis largi posibilități de a se 
obține producții și mai mari. 
Pînă la această dată s-au transpor
tat și aplicat îngrășăminte naturale 
pe o suprafață care depășește 7.520 
ha cu 430 ha mai mult decît în a- 
nul trecut. Pentru mărirea eficaci
tății îngrășămintelor în condițiile ra
ionului nostru, aplicarea amenda
mentelor capătă o importanță deo
sebită dacă ținem seama de făptui 
că o bună parte din terenurile ara
bile sînt soluri nodzolice sau cu 
tendințe de podzolire.

Suprafețele ocupate cu legume în 
gospodăriile colective au crescut cu 
aproximativ 250 ha față de 1961. Ca 
urmare a experienței acumulate de 
către gospodăriile colective, a spri
jinului tehnic pe care l-au avut în 
permanență, cantitatea de legume și 
zarzavaturi livrată statului pe bază 
de contract și vîndută pe piață _ a 
crescut cu peste 40 la sută. Merită 
subliniat în această privință faptul 
că gospodăria agricolă colectivă 
Teiuș a realizat 15.550 lei venituri 
bănești la hectarul de legume. Re
zultate bune în ceea ce privește 
extinderea suprafeței, au obținut și 
gospodăriile agricole colective din 
Micești, Mihalț, Galtiu, Alba Iulia 
și multe altele. Deși în. anul trecut 
s-au irigat aproximativ 160 de
hectare, aceste rezerve imense
de sporire a producției nu sînt
folosite ' corespunzător posibilită
ților existente în nici o unitate.

Rezultate bune s-au obținut
și în sectorul hortiviticol.. In primă
vara anului 1962 s-au plantat 164 
ha, depășindu-se sarcina planifica
tă. S-a acordat o mai mare atenție 
organizării unor plantații masive de 
tip industrial, care într-un viitor a- 
propiat vor permite valorificarea u- 
nor mari cantități de fructe în spe
cial mere, pere, caise și piersici. E- 
xemple de acest fel ne oferă gospo
dăria agricolă colectivă Bucerdea 
care a început o plantație de peste 
100 ha. gospodăria agricolă colecti
vă Benic de cca 40 ha, gospodăria 
agricolă colectivă Strernț de peste 
30 ha, punînd’u-se în valoare însem
nate suprafețe de teren improprii 
culturii cerealelor.

Condițiile raionului nostru oferă 
posibilități mari pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor, sector care 
din punct de vedere al veniturilor 
bănești realizate întrece în multe 
cazuri sectorul producției vegetale. 
Pentru realizarea efectivelor de a- 
nimale prevăzute în planul anului 
trecut a fost reținut tot tineretul fe
mei din prăsită proprie apt pentru 
reproducție, luîndu-se o serie de mă
suri menite să ducă la realizarea în 

întregime a numărului de animale 
ce urmau să fie procurate din afara 
unităților socialiste. Pentru procura
rea acestor animale, statul a pus la 
dispoziția gospodăriilor agricole co
lective din raion credite în valoare 
de 4.685.000 lei. In cursul anului 
1962 s-au procurat prin credite și 
fonduri proprii, următoarele efective 
de animale: 562 vaci cu lapte, 1.756 
vițele. 1.706 ovine, și 435 scroafe de 
prăsilă. Astfel, efectivele de anima
le din gospodăriile agricole colective 
au crescut la bovine, de la 3.219 
capete la începutul anului, la 6.166 
capete la sfîrșitul anului, la ovine de 
la 7.436 capete, la 11.738 capete, la 
porcine de la 2.178 capete la 3.183 
capete, iar păsări .de la 978 la 
12.823 capete în prezent. Această 
creștere a efectivului de animale este 
rodul activității depuse de consiliile 
de conducere din gospodăriile agri
cole colective si de către specialiștii 
din gospodăriile agricole colective 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid.

Realizările din primul an de 
experiență a Consiliului agricol ne 
dă certitudinea că vom realiza și 
depăși sarcinile privind încărcătura 
de animale la suta de hai, stabilită 
pentru 1965 în planul de măsuri al 
Consiliului agricol raional.

Pentru adăpostirea animalelor în 
bune condițiuni precum și pentru 
asigurarea depozitării produselor, 
gospodăriile agricole colective și-au 
prevăzut în planul de producție pen
tru anul 1962 să construiască un 
număr de 110 obiective din care 36 
grajduri, 23 adăposturi pentru por
cine, 10 saivane, 6 cotețe pentru pă
sări și 35 alte construcții. Pe lîngă 
creditele puse la dispoziția gospodă
riilor agricole colective din raionul 
nostru de către stat pentru cumpă
rări de animale, aceste unități au 
mai primit peste 1.200.000 lei pen
tru construcții, ca și repartiții de 
materiale cu preț redus la nivelul a- 
costor credite. Prin utilizarea aces
tor credite și materiale și a unor 
sume din fonduri proprii, sume care 
echivalează aproximativ cu 12-15 la 
sută din veniturile bănești realizate 
de gospodăriile agricole colective, 
s-au început 92 obiective de cons
trucții din care au fost date în fo
losință 74. Din cele 36 grajduri pla
nificate au fost începute 32 din care 
date în folosință 24. Astăzi'gospodă
riile agricole colective pot adăposti 
în condiții bune 5.727 bovine, 1.991 
porcine, 11.500 ovine. 8.100 păsări.

Prin valorificarea produselor că
tre stat gospodăriile agricole colec
tive au realizat peste 20.000.000 lei 
venituri bănești care au contribuit 
la întărirea lor economico-organiza- 
torică, asigurîndu-li-se în multe _u- 
nități venituri însemnate colectiviș
tilor la ziua-muncă. Fondul de bază 
a crescut numai în acest an cu mai 
bine de 7.000.000 lei, ceea ce revine 
la 100 ha pe total raion 16.000 lei.

In anul 1963 va trebui să înfăp
tuim sarcini și mai mărețe în toate 
sectoarele agriculturii raionului. La 
cultura porumbului de pildă, supra
fața va crește la 16.700 ha, în uni
tățile agricole socialiste, iar pro
ducția va depăși 1.900 kg la ha. 
De asemenea, se vor mai însămînța 
5.716' ha cu plante furajere, 1.600 
ha cu cartofi, 300 ha cu sfeclă de 
zahăr. 200 ha cu floarea soarelui, 
700 ha cu legume și zarzavaturi și 
altele. Producțiile stabilite pentru a- 
ceste culturi depășesc cu mult 
media celor realizate în anul 1962.

Trebuie de asemenea să se des
fășoare o activitate mai productivă 
în ce privesc plantațiile de pomi și 
vii pentru a realiza în anul 1963 pe 
lîngă sarcina de 100 ha plantații de 
pomi și 40 ha vie și cele peste 100 
ha nerealizate în toamna anului tre
cut. Unitățile care au produs pentru 
anul acesta pepinieră de viță de 
vie. trebuie să acorde toată atenția 
realizării sarcinii de plan, cunoscînd 
că aproape întreaga producție de 
viță se contractează cu statul.

In vederea sporirii numărului de 
animale, astfel ca să ajungem să 
avem în gospodăriile agricole co
lective cel puțin 8.200 bovine. 5.600 
porcine, 17.300 ovine, și 19.000 pă
sări, trebuie dusă în continuare cu 
perseverență acțiunea de păstrarea 
tineretului femei și mascul din pră
silă proprie, apt nentru reproducție 
și asigurarea realizării în întregime 
a planului de cumpărări de animale 
pentru care ni s-au acordat de către 
stat peste 1.360.000 lei,, sub formă 
de credite.

Sarcini mari avem și în ce pri
vește producția de carne. Avem de 
livrat statului însemnat^ cantități 
de carne din care 688 tone de la 

gospodăriile agricole colective. Pen
tru aceasta este necesar ca sporirea 
efectivelor de animale să fie în 
strînsă corelație cu sarcina de li
vrări de carne, în special la porci 
unde avem de predaț numai din gos
podăriile agricole colective 3.200 ca
pete.

In dezvoltarea creșterii animale
lor și în mărirea productivității a- 
cestora, hotărîtor este asigurarea 
bazei furajere. Avem condiții ca în 
anul viitor producția medie la fu
rajele cultivate să sporească mult 
față de acest an.

Rezultatele bune care s-au obținut 
evidențiază justețea măsurilor luate

DIN GUVINTUL PARTICIPANȚILOR
Ciban Mihai, președintele G. A. C. Alba Iulia

Referindu-se la măsurile luate 
pentru sporirea continuă a produse
lor agroalimentare, tov. Ciban Mi
hai a spus printre altele: Vom spori 
și mai mult efectivele de animale 
pentru ca la sfîrșitul anului să a- 
vem un număr total de 438 taurine 
din care 204 vaci și juninci, 300 
porci. 1.200 ovine, 2.700 păsări din 
care 500 bucăți gîște și vom crește

Dobîrtă Mihai, președintele G. A. C. Cistei
Rezultatele bune pe care le-am 

obținut în 1962 la producțiile de po
rumb. cartofi și sfeclă de zahăr se 
datoresc în mare parte unei mai 
bune organizări a muncii în cadrul 
gospodăriei noastre colective. Ca 
brigadieri și șefi de echipe au fost 
aleși cei mai buni colectiviști, care 
fiind ajutați îndeaproape de către

Feneșer Nicolae, președintele G.A.C. Bucerdea Vinoasă
Venitul mare obținut prin valori

ficarea unei părți din producția de 
struguri ne-a dovedit încă odată a- 
vantajele mari pe care le aduce cul
tura viței de vie. Pentru a dezvolta 
și mai mult această ramură de pro
ducție, gospodăria noastră colectivă 
a hotărît ca, pe lîngă cele 100 ha 
care vor fi plantate în primăvară cu 
pomi să planteze în acest an și o 
suprafață de 5 ha cu viță de vie.

Cuvîntul tov. Gheorghe Crișan 
secretar al Comitetului raional Alba al P. M. R.

i
ln încheiere a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Crișan, secretar ai 
Comitetului raional de partid Alba, 
care a subliniat că, lucrările plena
rei Consiliului agricol raional se 
încheie cu rezultate bune, că la 
dezbaterea problemelor au luat cu
vîntul 59 tovarăși, care au analizat 
activitatea depusă în anul 1962 și 
au dezbătut pe larg problemele im
portante legate de dezvoltarea a- 
griculturii raionului nostru în anul

1963.
Dezbaterea celor mai importante 

metode agrozootehnice izvorîte din 
recomandările Consiliului Superior 
al Agriculturii, din lucrările Consiliu
lui agricol regional precum și din 
(practica unor unități fruntașe din 
(raionul nostru, a prilejuit un bogat 
/schimb de experință, dînd posibili
tatea să se stabilească măsurile cele 
?mai eficiente în raport cu condițiile 
/pedo-climatice specifice raionului 
(nostru. Deosebit de valoroase au 
(fost discuțiile purtate de tovarășii 
jCiban Mihai, Popovici Titus, Hon- 
(dol.a Alexandru, Suchov Alexandru, 
(Bolunduț Aurel, Lăpăduș Vasile, 
IHăbășescu Nadejda, Stoica Sorin, 
ÎFeneșer Nicolae, Hrușcă Victoria, 
(Milaci loan și alți tovarăși care 
Sau făcut propuneri importante 
/pentru sporirea producției la 
(hectar. pentru îmbunătățirea ba- 
țzei furajere și necesitatea introdu- 
1 cerii pe scară mai largă a măsuri
lor zooveterinare în creșterea ani
malelor. Efectul practic al acestora 
trebuie să fie concretizat prin obți
nerea unor cantități mereu sporite 
de grîu, porumb, floarea-soarelui, 
lecnime. carne, lînă. lapte si mai

Din prevederile planului de măsuri pe 1963
Secția de cereale și plante tehnice. 

Pentru realizarea obiectivelor pre
văzute în planul de măsuri al Con
siliului agricol raional pe anul 1963 
privind sporirea continuă a produc
ției agricole se vor lua următoarele 
măsuri :

1. Suprafața arabilă a raionului 

de partid prin reorganizarea condu
cerii agriculturii și asigurarea gos
podăriilor agricole de stat, a S.M.T.- 
urilor și a gospodăriilor colective cu 
cadre de specialitate.

Pentru viitor principala sarcină a 
consiliului agricol raional este mo
bilizarea cadrelor tehnice din unită
ți, a tuturor muncitorilor din agri
cultură la realizarea sarcinilor de 
plan, la dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste, la lupta pentru 
creșterea producției vegetale și ani
male cît și pentru consolidarea și 
dezvoltarea unităților agricole so
cialiste.

Text prescurtat

250 iepuri de casă, asigurând o pro- 
ducție-marfă sporită de carne, lap
te. lînă și ouă oamenilor muncii de 
la orașe. De asemenea, pentru a pro-„ 
duce legume și zarzavaturi cît mai 
multe, suprafața de grădină a gos
podăriei noastre colective va crește 
în acest an de la 16 ha cît a fost 
anul trecut la 50 ha.

consiliul de conducere au reușit să 
ducă la îndeplinire cu cinste sarci
nile încredințate.

In încheiere tovarășul Dobîrtă a 
propus organizarea unui schimb de 
experiență referitor la organizarea 
muncii în gospodăria agricolă colec
tivă.

De asemenea, pentru a asigura al- 
toii necesari vom înființa o pepinie
ră de 300.000 bucăți altoi.

Pentru a cunoaște mai bine com
plexul de măsuri agrotehnice ce tre
buie aplicat la cultivarea viței de 
vie, în -acest an vom folosi ca lot1 
experimental suprafața de 3 ha, a- 
plicînd toate măsurile recomandate 
în mod1 diferențiat în scopul sporirii 
continue a producției de struguri la 
hectar.

multe ouă. De aceea se impune —? 
a subliniat vorbitorul— sa ne mo-? 
biiizăm toate torțele, să depunem? 
eforturi susținute pentru aplicarea? 
în practică a măsurilor stabilite în? 
această plenară precum și a altor? 
masuri care contribuie la creșterea? 
permanentă a producției agricole ve-? 
getale și animale. ?

Din experiența de pînă acum pen-) 
tru noi a devenit limpede că aplica-? 
rea agrotehnicii înaintate constituie? 
baza obținerii de recolte bogate.. In-) 
vățămîntul agrozootehnic care se? 
desfășoară în prezent este o înaltă? 
școală a belșugului. Să acordăm a-) 
cestui învățămînt toată atenția în? 
așa fel incit masa largă de colecti-? 
viști să pășească în primăvară bine) 
înarmați la aplicarea agrotehnicii. ~ ?

O mare atenție trebuie acordată? 
pregătirii temeinice a lucrărilor a-? 
gricole de primăvară, asigurându-se? 
revizuirea și repararea întregului? 
parc de tractoare și mașini agricole? 
precum și a inventarului agricol din? 
gospodăriile agricole colective. Să? 
se procure și condiționeze în cel? 
mai scurt timp semințele necesare? 
din cele mai bune soiuri și hibrizi? 
pentru raionul nostru. Trebuie efec-? 
tuat un control permanent al se-? 
mănătorilor de toamnă și executa-? 
te lucrările de întreținere ce se im-? 
pun, a spus vorbitorul în încheiere.)

Comitetul raional de partid își^ 
exprimă întreaga convingere că oa-, 
menii muncii din agricultura raio-? 
nului nostru sub conducerea și cu) 
sprijinul organizațiilor de partid, vor? 
îndeplini cu succes mărețele sarcini? 
puse de partid în domeniul agricul-) 
turii raionului Alba. ?

va crește pînă la sfîrșitul anului 
1963 cu încă 68 hectare. Această 
sarcină se va realiza prin executa
rea lucrărilor de îndiguire și dese
cări, defrișeri de mărăciniș, arborete

(Oonititiuare în pag. 4-a ț
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Toata răspunderea pentru
Tnrătâmintul agricol de masă

In cadrul gospodăriei colective 
„Drum nou“ din Galtiu au fost or
ganizate trei cercuri ale învățămîn
tului agricol de masă, in care au 
fost încadrați 155 colectiviști. Pen
tru fiecare cerc a fost numit cîte un 
lector. Au fost întocmite planuri ca
lendaristice și de lecții. Lectorii se 
străduiesc și au reușit în mare ma
sară să pregătească lecții la un ni
vel corespunzător cu fapte din viața 
gospodăriei colective. La începutul 
anului de învățămînt și frecvența la 
cercuri era bună.

Mai tîrziu însă, situația s-a schim
bat. Prezența cursanților la ședin
țele cercurilor a început să fie din 
ce in ce mai, slabă. In zilele de 21, 
24 și 31 decembrie 1962 din această 
cauză ședințele cercului agrotehnic 
de la brigadla din Sîntimbru nu au 
avut loc. Tot aici, în ziua de 7 ia
nuarie 1963 din cei 60 colectiviști, 
cîți sînt înscriși în cerc au fost pre
zinți doar 12. In ziua de 18 ianua
rie, au participat Ia ședința cercului 
dpar 9 cursanți. Situații asemănă
toare sint și la celelalte cercuri din 
cadrul gospodăriei colective „Drum 
nou" din Galtiu. Aceasta din punct 
de vedere organizatoric. Vorbind 
despre conținut se poate spune că 
și în această privință sînt multe de 
făcut ca, luarea de notițe, discutarea 
mai combativă a problemelor puse 
în discuție, legarea teoriei cu prac
tica, etc. Acestea sînt doar cîteva 
appecte privind felul cum se desfă
șoară învățămîntul agricol de masă 
la gospodăria colectivă din Galtiu.

★
Ca urmare a hotărîrii biroului ra

ional de partid, în ziua de 29 ianua
rie a.c. Comitetul de partid din gos
podăria colectivă Galtiu, a discutat 
•în ședință plenară felul cum se des
fășoară învățămîntul agricol de ma
să din cadrul gospodăriei. Deși era 
® problemă care cerea o temeinică 
analiză, ținând cont de situația în- 
vătămîntului agricol și luarea unor 
masuri concrete care să ducă la 
lichidarea lipsurilor, acest lucru s-a 
făcut în prea mică măsură.

In primul rînd informările pre
zentate în ședința plenară a comite
tului de partid, se referă numai la 
frecvență. Despre problema de bază, 
calitatea învățământului, nici nu se 
amintește. Dar chiar și în ceea ce 
privește frecvența ea nu a fost pre
zentată în mod real. La drept vor
bind informările prezentate au tra
tat problemele în cea mai mare par
te la general, ele neconstituind o 
adevărată analiză a felului cum se 
desfășoară învățămîntul agricol in 
gospodăria colectivă. După prezen
tarea informărilor, datoria membri
lor comitetului de partid, pe baza 
celor relatate de raportori și a ce
lor cunoscute de ei, era să anali
zeze în mod critic si autocritic, sub 
toate aspectele problema pusă în 
discuție. Lucrurile însă nu s-au

petrecut așa. Tov. 
Bogdan Ioan, Holțiș 
în discuțiile purtate, 
probleme în general. Nu au anali
zat adevăratele cauze ale lipsurilor, 
nu au criticat pe cei vinovați de si
tuația creiată. Nici unul din cei ce 
au luat cuvîntul nu au vorbit nimic 
nici măcar nu au amintit, despre 
faptul că de starea lucrurilor privind 
învățămîntul agricol din cadrul gos
podăriei colective se face vinovat în 
primul rînd comitetul de partid, 
membrii comitetului.

In cercurile învățămîntului agri
col de masă au fost înscriși și mem
bri și candidați de partid. O parte 
din aceștia cum sînt tov. Creța E- 
mil, Trif Elisabeta, Viciu Maria, Coș 
Maria, Popa Livia și alți cursanți 
dovedesc interes pentru buna 
desfășurare a ședințelor de cerc din 
care fac parte. Sînt însă și unii 
membri de partid și chiar membri 
ai comitetului de partid din gospo
dăria colectivă, printre care, Mîrza 
Marian, Mîrza Vasile, Bogdan loan 
și alții care lipsesc nejustificat de la 
învățăimîntul agricol. Dar, ceea ce 
'este mai rău, este faptul că însuși 
secretarul comitetului de partid tov. 
Selegean Viorel și unii secretari ai 
organizațiilor de bază ca tov. Po- 
toapea Traian nu participă la șe
dințele cercului din care fac parte, 
nu controlează felul cum participă 
membrii de partid, nu iau măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii. Pen
tru asemenea lipsuri, pentru lichida
rea lor era necesar ca organizațiile 
de bază să ia măsuri concrete. Ele 
nu au fost luate. Membrii de partid 
care au manifestat indiferență și au 
negiiiat participarea la învățămîntul 
agrotehnic nu au fost trași la răs
pundere cu toată seriozitatea.

De această stare de 
privind învățămîntul 
gospodăria colectivă din 
se face vinovat în aceeași

Bucur Rudolf, 
Ștefan și alții, 
s-au referit la

Luna cărții la sate“
Cu grijă și pasiune

La 1 februarie, în întreaga țară 
a început o importantă ac+iune cul
turală de masă, „Luna cărții la 
sate".

Pentru deplina reușită a aces
tei acțiuni, care se desfășoară sub 
lozinca „Nici o casă de colectivist 
fără cititor", cu grijă și răspun
dere muncește și colectivul bi
bliotecii comunale din Stremț, do
vadă în acest sens fiind acțiunile 
deja întreprinse. Așa bunăoară, cu 
prilejul deschiderii „Lunii cărții 
la sate" în fața unui mare număr 
de colectiviști întruniți la căminul 
cultural a fost prezentată o inte
resantă expunere. In cadrul „Săp
tămânii cărții social politice" au 
fost organizate expoziția cu tema 
„înainte sub conducerea partidu
lui" și o seamă de lecturi în grup, 
iar în întîmpinarea „Săptămânii 
cărții agrozootehnice" ce se des
fășoară între 8-14 februarie au 
fost făcute, de asemenea, pregătiri 
temeinice. A fost organizată ex
poziția „Prietena noastră cartea" 
în cadrul căreia au fost expuse 
cărți agrozootehnice și lucrări be
letristice inspirate din viața nouă 
a satului ca „Victoria de la Olti- 
na“, „Șapte inși într-o căruță", 
„Cu mâinile noastre", etc și 
mătorul text:

De vrei un

ur-

IMPRIMAM ELEVILOR O SCRIERE 
Șl O EXPRIMARE CORECTĂ

tură suplimentară, au o influență 
pozitivă asupra felului ,Ior de a se 
exprima. Tot în vederea formării la 
elevi a unei exprimări corecte, îi 
ajut să desprindă esențialul, să-și 
întocmească planuri de expuneri în 
care să-și orînduiască ideile după 
un fir logic, călăuzitor, evitînd ast
fel alunecarea spre asociații întîm-

lucruri, 
agricol în 

Galtiu 
măsură

(Continuare în pag. 4-a)

Colectiviste

In aceste zile, avînd întocmite pla- 
wuri de producție cu obiective concre
te și mobilizatoare, colectiviștii din ra
ionul nostru desfășoară o susținută 
activitate pentru a întâmpina cu suc
cese cît mai de seamă alegerile de 
deputați de la 3 (martie și a porni 
bine pregătiți campania agricolă de 
jtrimăvară.

îndatorirea de căpetenie a acti
viștilor culturali în această perioa
dă este de a fi în permanență a- 
proape de preocupările colectiviști
lor. Și, printr-o activitate culturală 
mereu mai vie, mai bogată în con
ținut. la care să fie atrași toți oa- 

.< menii satului, să se contribuie ia reu
șita tuturor acțiunilor întreprinse în 
gospodăriile colective, pentru conti
nua întărire economico-organizato- 
rică a acestora.

Sarcinile activiștilor culturali nu 
sînt nici milei, nici ușoare. Dînd do
vadă de operativitate, de ingeniozi
tate și bună orientare însă, ele nu 
sînt de neîndenlinit. Oamenii satu
lui sînt dornici să cunoască cît mai 
multe și activiștii culturali trebuie 
să le satisfacă ne deplin dorințele. 
Să fie organizată ’< căminele «•til- 
fctrale în amănunt munca de infor
mare politică. Pronaganda cunoștin
țelor agricole să vizeze desfășurarea 
în cele mai bune conditiuni ? învă
țământului agricol de masă cu du
rată de 3 ani și a ciclurilor de con
ferințe. Să fie larg popularizate o- 
iiectivele privind creșterea producți
ei vegetale și animale cuprinse în 
planurile de producție. Și, toate a- 
oestea să fie strîns împletite cu o 
'largă popularizare a realizărilor re

Numărîndu-se printre condițiile 
de seamă pentru însușirea tuturor 
obiectelor de învățămînt, cultivarea 
la elevi a exprimării corecte, orale 
și scrise, constituie una din preocu
pările permanente ale colectivului 
pedagogic din școala noastră. Pe a- 
cest drum, tlung și complex, ce-i 
drept, un rol deosebit îi revine în
vățătorului și profesorului de limba p'iătoare, spre digresiuni. In cadrul 
romînă. Dar, reușita este cu ațît mai 
deplină cu cît la acest proces con
cură toate forțele didactice încă de 
la începutul activității școlare a e- 
levilor.

In procesul instructiv educativ, 
cultivarea la elevi a vorbirii și ex
primării corecte, parcurge etape di
ferite: cunoașterea structurii grama
ticale a limbii, a bogăției vocabula
rului, însușirea de către elevi a a- 
cestor cunoștințe în 
așa măsură, în- 
cît aceștia să le 
folosească în mod 
conștient. Tocmai de 
ca mea la clasă, în orele de lectură 
literară nu pun accent pe memora
rea conținutului unor texte, ci insist 
pe înțelegerea esenței faptelor rela
tate în ele. Nu urmăresc apoi nici 
ca povestirea unui text sau altul să 
fie o reproducere mecanică, ci orien
tez elevii în alcătuirea de propozi- 
țiuini și fraze proprii în care mate
rialul oferit de text să fie o îmbi
nare clară și corectă. Sînt adepta 
simplității și clarității, fără a ex
clude însă cerința folosirii de către 
elevi a termenilor noi învățați dm 
textele studiate. Repet cu elevii cît 
mai des acești termeni, încadrîndu-i 
astfel în vocabularul activ al ele
vilor.

Pentru cultivarea exprimării, pen
tru îmbogățirea vocabularului elevi
lor, un izvor nesecat îl constituie 
îndrumarea lecturii particulare, sti
mularea la elevi a gustului pentru 
citit. In acest sens întreaga muncă 
pe care o duc cu cititorii mei de 
vîrstă mijlocie în vederea alegerii 
cărților, organizarea orelor de lec-

orelor de gramatică nu scap nicio
dată din vedere faptul că noțiunile 
teoretice de limbă stau la baza vor
birii și scrierii corecte. Cum însă nu
mai cunoașterea lor nu rezolvă to
tul, pun elevii mereu în situația de 
a le aplica. Studiul sintaxei propo
ziției și a frazei pe texte literare 
este pentru mine momentul cel mai 
potrivit ca să dezvălui elevilor arta 
cu care marii noștrii scriitori au 

găsit „veștmîntul" 
cel mai potrivit 
gîndurilor și senti
mentelor lor și, în 

același timp, valorific cunoștințele 
dobândite în propria lor exprimare, 
corectînd-o și nuanțînd-o. In scopul 
însușirii de către elevi a scrierii co
recte fac uz de tot felul de exerciții 
și în primul 
semnez apoi 
specifice pe 
fiecare elev 
lupta pentru

Imprimarea la elevi a unei expri
mări și scrieri corecte este o pro
blemă grea și complexă pentru a 
cărei reușită trebuie să concure 
toate cadrele didactice. Și, inițiato
rul acestui front comun trebuie să 
fie directorul școlii. Asistînd la lec
ții diferite conducerea școlii noastre 
și- profesorii de specialitate constată 
în ce măsură elevii folosesc o ex
primare îngrijită, un limbaj științi
fic cu respectarea normelor grama
ticale ale limbii. Constată de ase
menea preocuparea învățătorilor și 
profesorilor pentru corectarea în tim
pul orelor a expresiilor greșite, a de
zacordurilor și repetițiilor supără
toare în exprimarea elevilor. Expri
marea corectă orală și scrisă a ele
vilor este urmărită de asemenea prin 
controlul periodic al caietelor de no
tițe, a articolelor scrise Ia gazeta de 

, perete, în activitatea elevilor în cer
curi, în. cadrul organizației de pio
nieri. Apoi cele constatate se dez
bat în consiliul pedagogic și în co
misiile metodice, luîndu-se măsuri 
pentru lichidarea lipsurilor.

Instaurarea în școala noastră a 
unor exigențe unice în ce privește 
cultivarea la elevi a exprimării și 
scrierji corecte constituie un fapt 
pozitiv, o. preocupare și mai mare 
în această privință contribuind la

Pedagogii își împărtășesc 
experiența

aceea, în mun-

rînd de dictări. Con- 
într-un caiet greșelile 
grupe de elevi și pe 
în parte, putînd astfel 
înlăturarea lor.spor la boabe, 

la mere și la 
tnele cu scrisul

unt 
lor 

mărunt 
Găsești întotdeauna metode 

cîte vrei 
Ți-s prieten de nădejde — 

citește cu temei. 
Alte acțiuni, la fel de interesan

te ca: recenzii, seri tematice, jur
nale vorbite și prezentări de cărți 
vor fi organizate de colectivul 
bibliotecii din Stremț și în ca
drul „Săotămînii cărții beletristi
ce" și ,.Săotămînii cărții de știin
ță popularizată".

RAICA MARIA 
bibliotecară-Stremț

!n paginile

din Ciugud fruntașe în munca culturală
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Activitatea caltaralâ mereu mal vie, 
mal bogata în continui!

gimului nostru, cu munca politică 
in sprijinul campaniei electorale.

Faptul că în lunile de iarnă, acti
vitatea din gospodării le dă mai 
mult răgaz colectiviștilor, trebuie fo
losit din plin de activiștii culturali. 
In această perioadă apar în presă 
tot felul de știri, reportaje și reco
mandări cu privire la furajarea și în
grijirea animalelor, la păstrarea și 
selecționarea semințelor, la încerca
rea puterii de germinație a acestora 
și pregătirea răsadnițelor. Activiștii 
culturali trebuie să fie neobosit! 
propagatori ai cuvîntului scris al 
partidului. Să fie folosite din plin 
în acest sens cercurile de citit, vi
trina cu articole decupate și, pa
nourile „harta noutăților". Odată pe 
săptămînă să fie organizat la că
minul cultural un jurnal vorbit în 
cadrul căruia colectiviștii să fie 
informați despre cele mai importan
te evenimente petrecute ne plan in
ternational, în tară, regiune, în ra
ion și în comuna respectivă. In a- 
cest sens, demn de urmat este e- 
xemolul activiștilor culturali din 
Șard, Stremț, Vințul de Jos și alte 
ccmune. Nu același lucru se poate 
spune însă și despre munca acti
viștilor culturali, din Benic în ce 
privește informarea politică a colec
tiviștilor. Aici la vitrina cu articole 
decupate din ziare se aflau mai zi
lele trecute, materiale legate de e-

venimentele petrecute în lunile iu
nie și iulie 1962. Astfel fiind, unde 
este operativitatea în munca acti
viștilor culturali de aici ?

De un sprijin direct și eficace tre
buie să se bucure din partea acti
viștilor culturali, învățămîntul agri
col de masă. Ajutorul lor concret 
este menit să facă atît lecțiile din 
cercuri, cît și conferințele pe deplin 
înțelese. Procedând astfel alături de 
lectori, activiștii culturali din Galda 
de Jos și Vințul de Jos culeg și ei 
roadele preocupării lor, în timp ce 
la Cricău prin faptul că activiștii 
culturali se situează pe poziții de 
spectatori, învățămîntul agricol se 
desfășoară slab, lăsînd multe golu
ri în cunoștințele cursanților.

In popularizarea si susținerea 
sarcinilor și obiectivelor gospodării
lor colective un aport de seamă îl 
pot aduce și formațiile artistice, în 
special brigăzile artistice de agita
ție, formațiile de teatru și cor. Dar 
dacă în unele așezări, ca de pildă, 
Stremț, Hăpria, Bărăbanț și altele 
acest lucru este just înțeles, la Gai- 
da de Jos activiștii culturali se 
mulțumesc cu ajutorul pe care-1 dau 
învățămîntului agricol, neglijînd ac
tivitatea artistică. Astfel fiind, cu 
toate condițiile existente, la Galda 
de Jos n-au fost prezentate în pe
rioada de iarnă ce s-a scurs pînă

acum nici o piesă de teatru, nici 
un program de brigadă.

Activiștii căminelor culturale ca 
și cei ai bibliotecilor au, mai ales 
în această perioadă, posibilități mul
tiple de a desfășura o rodnică acti
vitate. La oricare cămin cultural se 
pot organiza cu ușurință atît seri de 
calcul, cît și seri tematice sau seri 
de întrebări si răspunsuri. La fie
care bibliotecă fie ea comunală sau 
sătească pot fi organizate seri cul
turale și seri de poezie, șezători li
terare, recenzii și prezentări de căr
ți. Activiștii culturali sînt chemați, 
de asemenea, ca în „cadrul punctelor 
de agitație să organizeze activități 
vii, de popularizare a adîncilor 
transformări petrecute in viața sa
telor în anii regimului democrat- 
popular. Nici un intelectual al sa
telor să nu rămînă înafara acestor 
preocupări. Să fie atrase în activi
tatea culturală prin organizațiile de 
masă, largi mase de tineri, de fe
mei, iar comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale anali
zând periodic mersul activității cul
turale să stea mereu în sprijinul a- 
cestei munci asigurîndu-i condiții 
optime de desfășurare.

Cu forțe unite, să folosim din 
plin fiecare zi, organizând la cămi
nele culturale o activitate temeinică 
și susținută în vederea mobilizării 
oamenilor muncii de la sate la rea
lizarea sarcinilor ce le revin în eta
pa actuală în lumina Directivelor 
celui de-al III-lea Congres al P.M.R.

CIOBOTA NICOLAE
Secretarul Comitetului de cultură 

și artă al raionului Alba

îmbunătățirea întregului proces in- 
structiv-educativ.

Prof. BULBUCAN ADRIANA
Școala de 8 ani Vințul de Jos

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

In sprijinul învațâmîntului 
agrozootehnic

Organizarea învățămîntului agri
col de masă cu durată de 3 ani a 
ridicat în fața colectivului bibliotecii 
din Ciugud sarcina de mare impor
tanță de a contribui la buna lui 
desfășurare. Și se poate spune că 
în acest sens colectivul bibliotecii de 
a.ci și-a adus și-și aduce o prețioa
să contribuție. Așa de pildă, odată 
cu deschiderea învățămîntului a fost 
organizată expoziția „Muncind și 
învățând făurim belșugul gospodă
riei noastre colective". Pe parcurs 
apoi, fondul celor 700 lucrări agri
cole existente în bibliotecă, a fost 
mereu completat cu cărți noi legate 
de tematica lecțiilor, iar printr-o 
sțrânsă legătură cu lectorii cercuri
lor aproape fiecărui cursant i s-a în
tocmit fișă de cititor și plan de lec
tură.

O mare atenție a acordat colecti
vul bibliotecii manifestărilor de ma
să cu cartea. Și, prin prezentarea 
cărților agrozootehnice „Folosirea 
gunoiului de grajd", „Cum putem 
obține pui îngrășați la 65-70 de 
zile" și altele, ca și prin recenziile 
iinute, pe lingă faptul că s-a venit 
în ajutorul cursanților, s-a contri
buit la creșterea numărului de ci
titori.

Coresp. V1NȚAN VICTORIA



Autoșenileta
Constructorii sovietici au 

creat o autoșeniletă grea nu
mită „Lragan-8". Mașina 
cântărește 9 tone și poate 
transporta o încărcătură de 
8 tone. Autoșeniletă are opt 
roți motrice și dezvoltă o vi
teză pînă la 60 km pe oră.

„Uragan-8“ a intrat în pro
bă. Mașina înaintează cu u- 
șurință la urcat și coborît. Ea 
străbate prin nisipuri zbură
toare, vaduri nămoloase, ză
padă de un metru, (mlaștini...

Recent, la biroul de con
strucții al Uzinei construc
toare de vagoane din Riga a 
fost elaborat proiectul unui 
nou tren motor — „Dr-1“ — 
„Baltika".

Noul tren va fi format din 
patru vagoane confortabile 
realizate jn întregime din 
metal — două vagoane 
motor și două vagoane trac
tate așezate la mijloc. Trenul

• va putea transporta 416 pa
sageri. La finisarea vagoane-

-♦ »♦♦♦♦----------------

UN CORP FIERBINTELUNA

Ițîoufăfî în Iransporiuri Din prevederile planului de măsuri pe 1963

Colaboratorii Institutului de cer
cetări științifice în domeniul radio- 
fizicii din Gorki au cercetat supra
fața și interiorul Lunii cu ajutorul 
•undelor hertziene de diferite lungimi 
și a unei metode speciale. Ei au fă
cut o descoperire neașteptată: chiar 
la o adâncime de 20 de metri tem
peratura Lunii este cu 30 de grade

©0000900-.
...In Anglia s-a construit un aspi

rator de praf care omoară microbii? 
Organismele care provoacă boli sînt 
dislruse dc lămpi ultraviolete cînd 
curentul de aer trece prin aspirator. 
Acest aparat este foarte util în spi
tale.

...gîtul vrabiei are un număr de 
două ori mai mare de vertebre, de

cît al girafei?
...savanții cunosc pînă acum apro

ximativ 1.700.000 de diferite plante? 
Pentru descrierea lor cea mai su
mară ar fi necesare 50 de volume.

...specialiștii au stabilit că ochiul 
omului poate distinge aproximativ 
1.700 de culori?

...o adevărată „insulă a păsărilor" 
se află pe lacul Cinai (R.P. Chine
ză). Insula are o lungime de 2 km 
și este populată cu cele mai felurite 
specii de păsări călătoare. Cuiburile 
lor sînt așezate atît de aproape u- 
nul de altul, îneît o nrivire panora
mică asupra insulei îți lasă impre
sia unui pitoresc si nriainal orășel.

La 1 februarie, după lupte grele, 
populația teritoriului african Nya
ssaland a obținut dreptul la auto- 
conducere. Cu o zi înainte, s-au în
cheiat tratativele dintre primul mi
nistru adjunct al Angliei, R.A. Bu
tler, și autoritățile din Nyassaland 
în legătură cu viitorul acestui teri
toriu. care din anul 1953 face parte 
din Federația Rhodesiei și Nvassa- 
landului, avînd statutul de protecto
rat al Angliei.

Descoperit de Livingstone în anul 
1859, Nyassalandul a fost cotropit 
de colonialiștii britanici, devenind 
una din princinalele furnizoare de 
„materie primă" pentru vînzătorii de 
sclavi din acea vreme. In 1896, în 
urma descoperirii unor bogate zăcă
minte minerale în Rhodesia, Nya
ssalandul este obligat să se uneas
că cu aceasta, sub administrația ex
clusivă a societății engleze „British 
South Africa Company", care va ex
ploata zeci de ani resursele mine
rale ale celor două țări africane.

Situat între Rhodesia
Tanganica și Mozambic, Nyassalan
dul ocupă o suprafață de 117.000 
km pătrați, avînd 2.830.000 locuito
ri, în (majoritate negri bantu. Capi
tala țării este orașul Zomba, „tina 
din putinele capitale din lume fără 
cale ferată", după citm este caracte
rizată de englezul Colin Legum în 
manualul său geografic despre A- 
frica.

Ocupația principală a locuitorilor 
este agricultura, care, excluzînd ma
rile plantații ale europenilor, se 
practică cu uneltele cele mai rudi- 

de nord,

mai mare decît la suprafață. La o 
adîncime de 60 km temperatura 
Lunii atinge circa 1.000 de grade. 
In felul acesta se confirmă justețea 
observațiilor omului de știință so
vietic Nikolai Kozîriov care a des
coperit în 1958 erupția craterului 
Alfons de pe Lună. Potrivit datelor 
obținute în urma cercetărilor efec
tuate asupra Lunii cu ajutorul un
delor hertziene, suprafața acestei 
planete este alcătuită probabil din- 
tr-o substanță poroasă, compusă în 
special din oxizi de siliciu și dc a- 
luminiu, adică din cuarț și corindon.

Laborator pentru 
studierea encefalitei

pe 
al 

a R. S. Ce-

se vor identi- 
izolate de vi- 

artropode, se 
antigeni nece-

La Bratislava a luat ființă un la
borator al Organizației Mondiale a 
Sănătății pentru studierea encefali
tei. Laboratorul este organizat 
lîngă Institutul de virusologie 
Academiei de Științe " 
hoslovace.

In acest laborator 
fica și recolta familii 
ruși transmisibili la 
vor prepara seruri și 
sari pentru stabilirea exactă a agen- 
tilor de îmbolnăvire, vor fi asigura
te în cantitate suficientă serurile și 
antigenii necesari altor laboratoare 
din Europa.

Concomitent, laboratorul va deve
ni un important centru de ridicare 
a calificării lucrătorilor din alte la
boratoare de acest fel.

In fața hărții: NYASSALAND ■. . . .  ♦
mentare. Țăranii din Nyassaland, ca 
toți țăranii africani, suferă de o a- 
cută lipsă de pămînt. Potrivit unor 
calcule, de la colonizare și pînă în 
prezent, țăranilor din Nyassaland 
le-au fost răpite de către colonia
liștii europeni aproximativ 450.000 
ha pămînt arabil. Datorită acestui 
lucru, țăranii obțin venituri atît de 
infime, îneît în fiecare an sînt obli
gați să emigreze la orașe și în alte 
țări în căutare de lucru 
scăpa de foamea cronică, 
plagă în viața lor.

Principalele culturi ale 
tutunul, bumbacul, trestia 
citricele, ceaiul și cafeaua, care însă 
aduc beneficii uriașe numai marilor 
fermieri europeni.

Un rol important în economia ță
rii îl dețin resursele minerale. Nya- 
ssalandul ocupă un loc de frunte în 
domeniu! extracției de aur, cupru, 
azbest, plumb și crom. Bogatele sale 
zăcăminte au încăput însă de tim
puriu in mâinile monopolurilor eu
ropene. Societății ..British South 
Africa Company" i s-au alăturat în 
decursul anilor companiile „Selec
tion Trust", ..Turner and Newald" și 
„Anglo-American Corporation of 
South Africa". Beneficiile realizate 
de acestea de pe urma exploatării 
forței de rmtncă indigene ieftine se 
cifrează la milioane de dolari. Po
trivit unor evaluări recente, salariul

pentru a 
devenită o

tării sînt
de zahăr,

„Uragan-8“
“Secretul „ autoșeniletei

,,Uragan-8“ sînt roțile ei de o 
construcție cu totul neobișnui
tă. Inginerii le numesc „role 
pneumatice". Ele sînt mult 
mai late decît cele obișnuite 
și au în interior o presiune 
scăzută. Aceasta permite să 
crească considerabil gradul 
de carosabilitate al automobi
lului, asigură securitatea cir
culației și durabilitatea anve
lopelor.

Un nou tren motor
lor vor fi folosite diferite ma
teriale sintetice ca imasă plas
tică cu fibre 
pron.

Cele două 
cu transmisie 
putere 
permit 
viteză 
sigură 
nevrare 
vor fi încălzite cu căldura u- 
tilizată a motoarelor.

de sticlă, ca

motoare Diesel 
hidraulică și o 
de 2.000 Cjp.teta lă

trenului să dezvolte o 
de 120 km pe oră, a- 
un mers lin și tna- 

ușoară. Vagoanele

★ Curmalul care crește în oa
zele din Sahara furnizează pro
duse și materiale fără de care via
ța ar fi extrem de grea pentru 
populația locală. Fructele lui con
stituie hrana principală pentru oa
meni și animale, lemnul este folo
sit ca .material de construcție, 
frunzele — oentru acoperit case
le. Din fibrele scoarței curmalului 
se confecționează frînghii și alte 
articole.

■A- In bazinele cu apă dulce din < 
India este foarte răsnîndit peștele î 
kafla care se dezvoltă foarte re- ) 
pede. El face parte din familia ț 
crapului, se hrănește cu alge și s 
plancton. La vîrsta de doi ani în- ) 
cepe să depună icre și depune ( 
pînă la 500.000 icre. In irei ani ( 
pestele atinge o lungime de 120 ) 
cm. (

★ In condițiile grele din pus
tiuri plantele se adaptează în di
ferite feluri la secetă. Cactusul 
„Cornelia gigantica" din Ameri
ca de nord atinge o înălțime de 
15 metri și în anotimpurile plo
ioase ale anului acumulează în 
tulpină pînă la trei metri cubi de 
apă. Cantitatea de apă reprezintă 
pînă la 95 la sută din greutatea 
plantei.

unui muncitor negru din Nyassa
land este de 10-15 ori mai mic de- 
cît al unui muncitor alb. După cum 
subliniază Jack Woddis, în cartea 
sa „Africa — drumurile revoltei", 
salariu! unui (muncitor negru este 
de 4,4 lire pe an. „Dacă apreciem 
că fiecare familie este compusă în 
medie din 4 persoane, scrie Woddis, 
aceasta înseamnă că pentru fiecare 
membru al familiei revine abia cu 
puțin mai mult de o liră pe an, ceea 
ce explică de ce capii familiilor sînt 
obligati să emigreze î,n străinătate". 
„Sărăcie și mizerie", astfel caracte
rizează Woddis, viața (muncitorilor 
din Nyassaland. Sînt demne de re
ținut în această direcție recunoaș
terile unor personalități britanice 
care arătau că în Nyassaland la 
40.000 de locuitori revine un medic 
și că cea mai mare parte a popu
lației băștinașe este analfabetă.

Lupta populației de culoare din 
Nyassaland împotriva dominației 
engleze, luptă care a cunoscut un 
avînt deosebit dună includerea țării 
în Federația Rhodesia-Nyassaland, a 
fost în repetate rînduri reprimată cu 
cruzime de către trupele coloniale. 
Astfel, în anul 1959, sub pretextul 
unui „complot" pus la cale împotri
va Federației, trupele britanice tri
mise din Rhodesia au ucis 50 de 
persoane și au arestat alte 1000 pe 
care le-au închis în rezervații. In

(Urmare din pag. 2-a)
și vii hibride. In cadrul gospodării
lor colective, consiliile de conducere 
și aparatul de specialitate vor trece 
la identificarea drumurilor care sînt 
inutile redîndu-le arabilului și seva 
înlătura pe viitor amplasarea de 
construcții pe terenuri arabile. Pen
tru folosirea rațională a terenului a- 
rabil, se va urinări în permanență 
ca, amplasarea culturilor, soiurilor 
și hibrizilor să se facă pe locurile 
cele mai potrivite cerințelor lor bio
logice față de planta premergătoare, 
de fertilitatea naturală a solului și 
agrotehnica aplicată.

2. Pentru sporirea considerabilă a 
producției de cereale și plante teh
nice, se vor îndruma gospodăriile 
agricole colective să aplice întregul 
complex de măsuri agro-fito-tehnice 
stabilit pe baza cercetărilor științi
fice și a experiențelor unităților frun
tașe. In ceea ce privește fertilizarea 
solului se va pune accent deosebit 
pe pregătirea și folosirea rațională 
a îngrășămintelor naturale obținute 
de la efectivul de animale, se va în
grașă o suprafață de peste 7.500 
hectare, socotind în medie cîte 20 
tone la hectar. Tot în acest scop se 
va urmări folosirea rațională a în
tregii cantități de îngrășăminte mi
nerale care va fi repartizată. Se va 
generaliza folosirea - bio-preparatelor 
și a îngrășămintelor verzi, în care 
scop se vor asigura la timp bio-pre- 
paratele și sămînța necesară.

In tot cursul anului 1963 se va 
urmări ca lucrările premergătoare 
însămînțărilor să fie executate din 
timp, astfel- îneît să asigurăm însă- 
mînțarea fiecărei culturi în epoca 
optimă. O deosebită grijă se va a- 
corda lucrărilor de întreținere a cul
turilor în timpul vegetației și com
baterii dăunătorilor în cîmp. Pentru 
aceasta se vor asigura condiții ca 
fiecare cultură să fie menținută cu
rată de buruieni prin aplicarea la 
timp a lucrărilor de plivit și prășit.

3. Se va generaliza pe cel puțin 
600 ha experiența valoroasă dobîn- 
dită în 1962 de pe loturile destinate 
pentru obținerea de 5.000 kg boabe 
la hectar în teren neirigat, 
procura semințe din hibrizii 
productivi.

4. Pentru introducerea și 
varea în procesul de producție

Se vor 
cei mai

promo- 
a

(Urmare din pag. 3-a)
și consiliul de conducere al gospo
dăriei (președinte tov. Barbu Ioan) 
și Sfatul popular al comunei Sîntim- 
bru (președinte tov. Hațegan Ioan), 
care n-au acordat toată atenția bu
nei desfășurări a cercurilor de 
învățămînt agricol.

lată care sînt cauzele care au ge
nerat lipsurile privind învățămîntul 
agricol de masă în gospodăria co
lectivă Galtiu.

Ele însă nu au constituit obiectul 
discuțiilor în cadrul ședinței plenare 

ciuda eforturilor guvernului Federa
ției, condus de rasistul Roy We- 
iensky, de a înăbuși lupta populației 
din Nyassaland, aceasta a continuat 
să militeze cu perseverență pentru 
lliichidarea Federației, pentru inde
pendența țării și drepturi democra
tice, împotriva discriminării rasiale. 
Lupta populației din Nyassaland a 
fost condusă de organizația de masă 
„Congresul Malawi" care a luat 
ființă în octombrie 1959. Manevrele 
de ultim moment ale rasiștilor și 
ale colonialiștilor englezi, materiali
zate în farsa așa-ziselor alegeri ge
nerale care au avut loc în Rhodesia 
de nord în scopul menținerii Nyassa- 
landului în Federație, au eșuat. Gu
vernul britanic a fost obligat să 
consimtă la acordarea independen
ței țării.

Autoconducerea internă, statorni
cită practic în cadrul tratativelor cu 
administrația colonială, reprezintă 
un succes al luptei de eliberare na
țională. Dar aceasta reprezintă a- 
bia începutul drumului spre ieșirea 
din Federație, spre independența de
plină., revendicată de poporul Nva- 
ssalandului. Trebuie să se țină sea
ma că, sub presiunea ponulară, re
prezentanții englezi au fost de a- 
cord cu acordarea autoconducerii, 
dar, in același timp, ei doresc ca. 
prin această măsură, să mențină 
exploatarea economică.

Perspectiva apropiatei desfaceri a 
Federației Rhodesiei și Nyassalan- 
dului reprezintă o nouă lovitură dată 
prezentei colonialismului în Africa.

(AGERPRES) 

tehnicii noi, Consiliul agricol raio
nal va sprijini cadrele de ingineri 
din unitățile agricole socialiste să-șt 
organizeze cîmpuri demonstrative de 
experiență, pentru a demonstra supe
rioritatea aplicării diferențiate a cu
ceririlor științei și experienței unită
ților fruntașe.

5. In vederea obținerii unor pro
ducții sporite pe unitatea de supra
față, se vor extinde culturile inter
calate de'fasole și dovleac prin po
rumb pe suprafața de 7.600 hectare 
la fasole și 5.400 ha la dovleac.

Secția creșterea animalelor..
1. Se vor lua măsuri pentru a se

asigura întregul număr de repro
ducători de valoare din rasele pre
văzute, necesari asigurării repro
ducției efectivului de femele și va- 
fi extinsă și îmbunătățită activita
tea rețelei de însămînțări artificiale 
în așa fel ca să se însămînțeze cel 
puțin 6.000 vaci și 19.500 ovine. 
Prin cadre de specialitate se va a- 
sigura controlul producției asupra 
întregului efectiv de animale de va
loare în așa fel ca în anul 1963 să 
fie controlate cel puțin 2.000 vaci; 
500 oi și 100 scroafe. >~

Efectivele de animale proprietate 
obștească vor crește pînă la sfîrși- 
tul anului 1963 la 8.200 capete bo
vine din care 3.800 vaci și iunincî, 
5.660 porcine, 17.300 ovine șt 
19.000 păsări.

2. Pentru sporirea producției de
carne se va urmări introducerea 
condiționării și îngrășării iineretu-, 
lui taurin destinat sacrificării. In ’
creșterea și îngrășarea porcilor Ase 
va urmări eșalonarea montelor și 
fătărilor în așa fel îneît livrarea 
porcilor grași să se poată face mai 
echilibrat în tot cursul anului.

3. O mai mare atenție se va 
corda asigurării bazei furajere, 
va urmări aplicarea rațională 

a-
Se 

a 
măsurilor agrotehnice la toate cul
turile furajere, acordîndu-se toatS 
atentia introducerii de culturi noi 
ca mazăre, sparcetă. gulii, dovleci 
și varză furajeră. De asemenea, se 
va acorda mai multă grijă aolicărtt 
lucrărilor de întreținere a pășunilor ’ 
și fîrmtelor naturale.

4. Pentru buna adăpostite a ani
malelor se vor construi 15 grajduri 
cu o capacitate de ’ .400 canete, 3 
maternități pentru 150 scroafe, 10 
saivane oentru 8.000 oi.

a Comitetului de partid pe gospodă
rie. Din această cauză și hotă
rârea luată de plenara comitetului 
nu stabilește măsurile concrete ce 
se vor lua. Din hotărîre nt» 
se desprind măsuri politice și orga
nizatorice concrete care să ducă la 
lichidarea lipsurilor și la îmbunătă
țirea muncii. Nici un membru aî 
comitetului nu a primit, pe baza ho- 
tărîrii, sarcini concrete de care să 
răspundă.

In felul acesta situația actuală a 
învățămîntului agricol de masă din 
cadrul gospodăriei colective, nu s-a 
schimbat cu mult față de cea exis
tentă la data cînd a avut loc șe
dința plenară a comitetului de 
partid. Această stare de lucruri im
pune luarea de îndată a unor ase
menea măsuri politice și organiza
torice care să ducă la îmbunătăți
rea activității învăf?mîntului agricol 
de masă din cadrul gospodăriei co
lective.

Buteliile
cu gaze lichefiate \ 

se folosesc ' 
NUMAI IN POZIȚIE VERTICALA \ 

cu regulatorul montat 
orizontal și capacul în sus ț

Buteliile înghețatei 

NU SE PUN IN APĂ CALDĂ, ! 
LA FLACĂRĂ, LINGĂ SOBE ?

SAU CALORIFERE

Pericol de explozie!
Buteliile înghețate

SE VOR ȚINE IN CAMERE 
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