
eaionaiă
PROLETARI DIN TOATE TARILE.LWfMțA I

ANUL XIV. Nr. 704 4 PAGINI 20 BANIVineri, 5 aprilie 1963

Culturi intercalate 
pe suprafețe cît mai mari
Experiența dobîndită an de an de 

către multe gospodării colective din 
raion ne dovedește cu toată puterea 
că o mare rezervă pentru sporirea 
producției de furaje, pentru creșterea 
surselor de venituri în gospodăriile 
colective o constituie cultura inter
calată a porumbului cu fasole și 
dovleci (bostani). Acest lucru a fost 
subliniat cu toată tăria și la lucră
rile ședinței secției de cereale și 
plante tehnice a Consiliului superior 
al agriculturii cu privire la cultura 
porumbului, care au avut loc la înce
putul lunii ianuarie a.c. Avantajul 
culturilor intercalate constă în fap
tul că fasolea și sămînța de dovleac 
sînt deosebit de prețioase în alimen
tație, iar dovleacul propriu-zis este 
un furaj foarte prețios pentru creș
terea vitelor, a porcilor etc.

In anul trecut multe gospodării a- 
gricole colective din raion și-au pre
văzut să însămînțeze suprafețe mari 

* cu culturi intercalate. Gospodăriile 
colective din Teiuș, Benic, Galda de 
Jos și altele, dovedind preocupare 
în această direcție, au însămînțat 
suprafețe însemnate, astfel că au re
coltat mari cantități atît de fasole 
cît și de dovleci. La gospodăria co
lectivă din Galda de Jos, unde s-au 
însămînțat cu fasole 385 hectare, 
s-au recoltat în medie 31 kg fasole 
de pe fiecare hectar, iar la Căpud 
2.000 kg dovleci la hectar. La Te
iuș, de pildă, dovlecii au fost folo
siți cu mult succes la creșterea și 

' îngrășarea porcilor.
Nu peste tot însă importanța ex

tinderii culturilor intercalate a fost 
înțeleasă just. Din această cauză 
multe gospodării colective n-au res
pectat suprafața propusă, îngreunînd 
astfel realizarea în întregime a sar
cinilor planului de achiziții la faso
le. La Oarda de Jos din slaba preo
cupare a consiliului de conducere 
(președinte tov. Hațegan Ioan) nu 
s-au însămînțat cu culturi interca
late nici un hectar deși avea stabi
lit să însămînțeze peste 200 hectare. 
La gospodăria colectivă din Mihalț 
nu s-a scos sămînța din dovlecii pe 
care i-a recoltat gospodăria spre 
a se asigura sămînța necesară pen
tru acest an. In unele gospodării ca 
cele din Obreja (înainte de unifica
re), Mihalț, etc. s-a însămînțat o 
suprafață mare cu fasole. Dar din 
lipsa gravă manifestată de condu
cerile acestor gospodării, fasolea n-a 
mai fost recoltată ci a fost lăsată să 
se scuture afară în cîmp.

Ne aflăm în momentul de față 
în pragul începerii însămînțatului la 
porumb. De aceea problema respec
tării cu strictețe a sarcinilor stabili
te, și chiar a depășirii suprafețelor 
planificate ce urmează să fie însă
mînțate cu culturi intercalate trebuie 
pusă pe primul plan. Avem pe raion--------- ««---------- 

„Ziua secretarului'4
( Zilele trecute, în sala Casei ra- 
S ionale de cultură din orașul nos- 
? tru a avut loc „Ziua secretarului"
< la care au participat secretari ai 
S organizațiilor de partid din intre- 
) prinderile, instituțiile și gospodă-
< riile colective din raion. 
J Cu acest prilej, în fața secreta- 
) rilor organizațiilor de partid, to- 
( varășul Ștefan Boureanu, prim- 
j secretar al Comitetului raional al 
j P.M.R. Alba, a prezentat un refe- 
? rat privind munca desfășurată de 

‘ organizațiile de masă și în mod
deosebit de către organizația ra
ională U.T.M., tovarășul Ion Măr
ginean, secretar al Comitetului ra
ional al P.M.R. a prezentat refe
ratul despre viața internă în or
ganizațiile de partid, iar tovară
șul Vasile Farcaș, secretar al Co
mitetului raional al P.M.R. a vor
bit despre problemele actuale ale 
situației internaționale.

Pe marginea referatelor expuse 
cei prezenți au purtat vii discuții 
„Ziua secretarului" constituind un 
preȚos ajutor pentru continua îm
bunătățire a muncii politice a or
ganizațiilor de partid. 

planificat a se însămînța 6.980 hec
tare cu fasole și 5.113 hectare cu 
dovleci în culturi intercalate. Dacă 
am face un simplu calcul economic, 
luînd ca bază rezultatele obținute 
de gospodăria colectivă din Galda 
de Jos la fasole și de cea din Că- 
pud la dovleci, în anul trecut, de 
pe suprafața planificată să se însă- 
mînțeze în acest an s-ar realiza pes
te 21 vagoane fasole și peste 1.000 
vagoane dovleci. Și acestea sînt ni
vele de producții foarte scăzute. Ia
tă deci ce rezervă uriașă de fasole 
și furaje se poate valorifica prin 
culturi intercalate, ce avuție mare 
cîștigă gospodăriile colective, fără 
alte lucrări în plus și de pe același 
teren. Mai mult, avem toate condi
țiile să sporim aceste suprafețe, de
oarece în unele locuri ele sînt sub 
nivelul anului trecut. Bine înțeles 
trebuie avut în vedere ca densitatea 
culturilor ce se intercalează să nu 
stînjenească cultura de bază.

Realizarea și depășirea suprafețe
lor planificate a fi însămînțate cu 
culturi intercalate este pe deplin o 
sarcină ce poate fi înfăptuită. Pen
tru aceasta este însă nevoie de pre
ocupare atit din partea conducerilor 
de gospodării și a inginerilor 
lucrează în agricultură, cît și 
partea organizațiilor de partid 
trebuie să mobilizeze masa de 
lectiviști spre a folosi aceste 
mari de consolidare a gospodăriilor 
colective. Trebuie luate de urgență 
măsuri ca toate gospodăriile să aibă 
asigurată sămînța necesară. Unele 
conduceri de gospodării cum sînt 
cele din; Benic, Teiuș, Stremț și al
tele și-au asigurat întregul stoc de 
sămînță de fasole și dovleci. 
sînt însă și gospodării care 
încă sămînța necesară. Acestea tre
buie să se aprovizioneze în cel mai 
scurt ț'mp. Gospodăriile colective 
care dispun de stocuri peste necesar 
e bine să ajute pe cele ce nu au.

Culturile intercalate reprezintă o 
mare rezervă pentru sporirea pro
ducției de fasole și furaje. De aceea 
sarcina fiecărui om al muncii din 
agricultură este de a pune în valoa
re această rezervă, semănînd pe 
suprafețe tot mai mari culturi inter
calate.

care 
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Să realizăm cu un an mal devreme Indicii prevăzuți pentru 1965

Sămînță de mare 
productivitate pentru porumb

Gospodăria noastră colectivă a 
cultivat în anul trecut cu porumb 
aproape 300 hectare. Cu porumb 
destinat pentru 5.000 kg boabe la 
hectar în teren neirigat am cultivat 
o suprafață de 15 hectare. Deși tim
pul n-a fost din cel mai prielnic, da
torită faptului că am aplicat com
plexul de reguli agrotehnice și am 
însămînțat soiuri de mare producti
vitate am reușit să obținem de pe 
cea mai mare suprafață o producție 
de peste 5.200 kg porumb boabe la 
hectar.

Așa cum am arătat mai sus, la 
baza acestor producții a stat efec
tuarea la timp a tuturor regulilor a- 
grotehnice. Terenul pentru porumbul 
de 5.000, noi l-am pregătit încă din 
toamna anului 1961. Odată cu ară
tura adîncă am îngropat sub braz
dă în medie cîte 30 tone bălegar de 
fiecare hectar. Pe parcelele din Șeu- 
șa și Limba, cantitatea de gunoi 
dată Ia hectar a fost mai mare ca 
la Ciugud deoarece și terenul era 
mai slab. In primăvara anului tre
cut am executat lucrările de întreți
nerea terenului, iar apoi în jurul da
tei de 15 aprilie, cînd a fost momen
tul optim am efectuat semănatul, 
folosind soiul HD 103. Ca lucrări de 
întreținere noi am efectuat 3 prașile

Baza de recepție Alba lulia, 
fruntașă pe regiune

Recent colectivul de muncă al Ba
zei de recepție Alba lulia a înregis
trat un bine meritat succes. Ca ur
mare a rezultatelor lui frumoase ob
ținute în anul trecut cînd baza și-a 
depășit cu 20 la sută sarcina de re- 
cepționare și cu 9 la sută sarcina de 
desfacere, această unitate a fost de
clarată fruntașă pe regiune. De a- 
semenea tot în anul trecut colecti- 

a 
cir- 
re- 
de

vul de muncă al acestei unități 
reușit să reducă cheltuielile de 
culație cu peste 50.000 lei și să 
ducă cheltuielile fată de tariful 
încărcare cu 2 la sută.

însemnate suprafețe 
însămînfate

Colectiviștii din Teiuș, hotărîți să 
realizeze în acest an producții spo
rite de cereale de pe fiecare hectar 
cultivat, s-au pregătit temeinic ~ în 
vederea campaniei de însămînțări. 
Și imediat ce timpul a permis, în 
teren bine pregătit și folosind se
mințe din soiurile cele mai valo
roase, au trecut cu toate forțele la 
însămînțările de primăvară.

Organizînd bine munca și folo
sind cu chibzuință fiecare clipă bu
nă de lucru în cîmp, ei au reușit ca 
într-o perioadă de cîteva zile să îti- 
sămftițeze însemnate suprafețe. Ast
fel ei au însămînțat 8 ha cu ovăz, 
7 ha cu mazăre, 10 ha> cu floarea- 
soarelui, 40 ha cu sfeclă de zahăr, 

ha cu plante de nutreț și 2 ha 
legume diferite.
Știind că, fiecare zi întîrziată 

însămînțărî dăunează produc- 
colectiviștii din Teiuș dau

10
cu

la
ției,
zor să termine cît mai grabnic lu
crările de însămînțări pe toate su
prafețele propuse, la un înalt nivel 
agrotehnic.

mecanice și trei manuale. La prăși- 
tul al doilea am făcut și răritul de
finitiv, lăsînd o densitate de 35—40 
de mii de plante recoltabile la hec
tar. Dat fiind că am efectuat lucră
rile de întreținere în timpul optim 
plantele s-au dezvoltat frumos și u- 
niform, astfel că la recoltare am ob
ținut o producție cum nu s-a mai 
văzut prin părțile noastre. Vrem 
să mai arătăm că la lotul de 5.000, 
lucrările le-am executat în baza u- 
nui plan tehnic.

Din învățămintele trase în anul 
trecut, noi am ajuns la concluzia că 
la baza obținerii unor recolte spo
rite stă, pe lîngă efectuarea la timp 
a tuturor lucrărilor și însămînțarea 
unor semințe de înaltă productivitate. 
De aceea preocuparea pentru as’- 
gurarea semințelor de înaltă pro
ductivitate a stat permanent în cen
trul atenției noastre. Astfel pe lîngă 
că vom însămînța cu o astfel de să- 
mînță lotul de 30 hectare, destinat 
pentru porumbul 5.000, vom mai în
sămînța cu soiurile HD 103, HD 203 
etc. încă o suprafață de circa 180 
hectare. Pentru a asigura producții 
cît mai mari am îngrășat cu gunoi 
de grajd peste 80 de hectare și a- 
vem arat adînc din anul trecut a-

Li FIECARE LOC 
PRODUCTIVITATE

Succese la I.1. L. Horia
Colectivul de muncă de la între

prinderea „Horia" din oraș a do- 
bîndit în cursul lunii martie suc
cese deosebite. Desfășurînd o în
suflețită întrecere pentru a traduce 
în viață obiectivele propuse, ca răs
puns la inițiativa metalurgiștilor 
de la U.C.M. Zlatna „La fiecare loc 
de muncă — o productivitate cît 
mai înaltă", colectivele de muncă 
din numeroase secții au înregistrat 
o creștere a productivității muncii 
record.

La secția lăcătușerie II, condu
să de comunistul Corlaciu Ioan, ca 
urmare a înlocuirii operației de ni- 
tuire la parazăpezile metalice cu o- 
perația de ștanțare s-a realizat o 
însemnată creștere a productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost. In luna martie această secție 
și-a depășit planul cu 25 la sută, 
productivitatea muncii crescînd cu 
16 la sută. La secția turnătorie, da
torită măsurilor luate pentru folo
sirea mai completă a utilajului,

Printr-o bună organizare a muncii
Cu toate că zilele primăverii din 

acest an sînt destul de capricioase, 
razele soarelui răzbătând cu greu 
prin perdeaua norilor, printr-o mun
că. bine organizată, colectiviștii din 
comuna Ighiu au reușit să învingă 
acest inconvenient. Aici fiecare cli
pă bună de muncă a fost cu chib
zuință folosită și faptul este grăitor 
oglindit în lucrările executate. Pînă 
la 2 aprilie, bunăoară, colectiviștii 
din Ighiu au însămînțat peste plan 
23 hectare teren cu grîu de primă-

Executarea însămînțărilor la timp 
și la un înalt nivel agrotehnic ho
tărăște în mare parte producția la 
hectar. De aceea lucrările de în
sămînțări din urgența I-a trebuiesc 
grabnic terminate. In acest scop, 
organele tehnice ale consiliului a- 
gricol raional au făcut din timp o 
serie de recomandări conducerilor 
unităților și marea majoritate au în
țeles importanța acestei lucrări, tre- 

mai

luat 
care 

să 
a-

proape 200 hectare. In plus noi ne
am orientat ca să alegem pentru 
cultura porumbului acele tarlale 
unde pămîntul se pretează cel 
bine acestei culturi.

Prin măsurile pe care le-am 
pînă acum, cu străduința pe i 
colectiviștii noștrii vor căuta 
muncească, sîntem siguri că în 
cest an vom obține producții spori
te de pe fiecare hectar.

TOMA PUIU
președintele G.A.C. Ciugud

| La gospodăria colectivă din Mice ști se acordă o mare atenție legu- 
gmelor timpurii: In clișeu: Un aspect Ia controlul răsadurilor.

DE MUNCĂ — 0 
CIT MĂI INALTĂI
productivitatea muncii a crescut în 
martie cu 21 la sută față de sar
cina planificată.

Măsuri chibzuite, operative
Și la fabrica „Ardeleana" din 

Alba lulia, bătălia pentru continua 
sporire a productivității la fiecare 
loc de muncă se desfășoară tot 
mai intens. Analizînd posibilitățile 
interne s-au luat recent noi măsuri 
pentru creșterea productivității. Așa 
spre exemplu de curînd a fost în
locuită parafina de la unsul cala- 
poadelor cu o soluție ce se reali
zează în cadrul fabricii. In felul a- 
cesta, prin aplicarea noului proce
deu a fost înlocuită munca a doi 
muncitori, care sînt folosiți acum 
în alte munci.

De asemenea recent au mai fost 
înlocuite trei mașini de tras, cu 
altele noi de mare productivitate și 
s-a mecanizat transportul fețelor și 
la secția de pregătit, jos la secția 
de tras. Toate acestea, ca și alte 
măsuri, au contribuit ca producti
vitatea muncii să sporească față 
de luna februarie.

vară, iar o suprafață de 1 hectar cu 
diverse legume. Pe lîngă aceste lu
crări ei au efectuat arături pe 30' 
hectare și au curățit 400 hectare de 
pășune. ’

Felul cum colectiviștii din Ighiu 
au știut să folosească timpul, reflec
tă cu prisosință hotărîrea lor de a 
executa lucrările agricole în terme
nele fixate și la un înalt nivel agro
tehnic, chezășie ă obținerii de recol
te bogate în acest an.

colectivă din Galda de Jos 
această dată au fost însă- 
abia 14 hectare față de 158 
cit au de însămînțat în pri-

Să fie grăbite însămînțările din urgența l-a
cînd cu forțe sporite la pregătirea 
terenului și executarea însămînțări
lor din prima urgență.

Cu toate recomandările făcute mai 
sînt însă unele gospodării a căror con
duceri se preocupă în mică măsură de 
această importantă lucrare astfel că 
și la data de 4 aprilie sînt mult ră
mase în urmă. De exemplu la gos
podăria 
pînă la 
mînțate 
hectare
ma urgență. De ce la această uni
tate există atîta rătnînere în urmă? 
La această întrebare să răspundă 
conducerea gospodăriei din Galda 
de Jos și în loc de motivări cu totul 
nejustificate să se treacă de urgență 
ta luarea unor măsuri concrete, să 
mobilizeze toate forțele și atelajele 
proprii în așa fel ca în timpul cel 
mai scurt și la această unitate să 
fie terminate însămînțările din epo
ca l-a.



| DE-AL Vn4eaLCONDURS Pe scenă artiștii satelor „Luna a luna curățeniei"
________________________5______________

Sâ ne gospodărim mal bine comunaSpicuiri diatr-un program da brigadă Inimoasele

Craivei",

. Dintre formațiile artistice, parti
cipante duminica trecută la faza 
intercomunală a celui de-al VII-lea 
concurs, centrul Cricău, brigada ar
tistică de agitație a colectiviștilor 
din Bucerdea Vinoasă cu textul 
„Viață nouă la poalele cetății" a 
reușit să rețină în mod deosebit a- 
tenția sutelor de spectatori întruniți 
la căminul cultural. Și aceasta nu 
întîmplător. Membrii brigăzii s-au 
prezentat minunat costumați și în 
tot timpul cît au stat pe scenă au 
făcut dovada bunei lor pregătiri.

La deschiderea cortinei, în fața 
spectatorilor a apărut un grup de 
20 colectiviști, tineri și tinere, din 
care s-a desprins prezentatorul:

La poalele cetății, 
Pe apa Bucerzii, 
Mi se-ntinde mîndrul sat 
Printre dealuri presărat. 
Sat cu oameni muncitori, 
Cu feciori parcă-s bujori 
Și cu fete, dalbe flori.

O prezentare plastică a așezării 
Bucerdea Vinoasă de la poalele 
străvechii cetăți „Piatra ' ,
pe care oamenii din partea locului o 
iubesc și cu mîinele lor harnice o 
fac tot mai frumoasă, mereu mai 
mîndră și mai bogată așa cum o 
spune brigada prin tînărul colecti
vist .Miclea Nicolae.

Și din zare pînă-n zare 
trece val de bunăstare.

Apoi, tot prin acest tînăr colecti
vist, brigada aduce omagiu partidu
lui sub al. cărui steag peste tot oa
menii muncii de la orașe și sate, au 
pornit spre viața lor nouă de azi:

Căci a țîșnit o forță către soare 
Măreață, nouă, tare ca un zid 
Chemînd la luptă lumea mun- 

£_• citoare
In cor, brigada recită sacadat și 

convingător :
Și forța-aceea s-a numit partid.
Pe scenă stăruie tot timpul ani

mație. Versurile se succed melodii
lor. Un grup de 12 colectiviști se 
prind în vîrtejul „Invîrtitei" în timp 
ce ceilalți cîntă:

Astăzi țara-i numai floare,
măi, măi,

Cti-nfrățitele-i ogoare, măi, mă', 
Viața noastră e senină 
Fiindcă frații din uzină 
Ne-au adus în sat lumină.

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

Pe scurt despre 
repertoriu și interpretare
La faza intercomunală a celui 

de-al VII-lea concurs, desfășurată 
duminica trecută la centrul Oarda 
de Jos, comuna Ciugud a fost repre
zentată de o brigadă artistică de a- 
gitație pe tema „Viață nouă în co
lectivă" de cîțiva soliști vocali" și... 
o pretinsă formație de dansuri. O 
reprezentare destul de anemică. A 
lipsit din rîndul formațiilor obliga
torii corul, iar interpretarea a lăsat 
mult de dorit atît din partea mem
brilor brigăzii, cît și din partea ce
lorlalți artiști amatori din Ciugud.

Brigada artistică de agitație, ce-i 
drept, a adus pe scenă o seamă de 
aspecte din munca icoljectiviștilor dm 
comună. Acestea puteau fi însă 
mult îmbogățite. Apoi, dat fiind fap
tul că membrii brigăzii n-au fost 
destul de stăpîni pe roluri, textul 
■-a putut fi pe deplin valorificat. 
Soliștilor căminului cultural le-a lip
sit din repertoriu cîntecele din fol
clorul nou, iar celor doi dansatori 
le-a lipsit atît costumajul cît și pre
cizia în mișcări care să dea nuanță 
dansului pe care au încercat să-l 
prezinte.

Ce rezultă de aici? Iese clar în 
evidență lipsa unei pregătiri temei
nice. Și doar, nu se poate spune, că 
artiștii amatori din Ciugud n-au mun
cit cu dragoste. Nu! Ei au fost lă- 
sați însă să se descurce singuri. 
Pentru activiștii culturali din Ciu
gud, în frunte cu tovarășul Anghel 
Cornel, directorul căminului, con
cursul a fost o surpriză, pripa cu 
care s-au pregătit neputîndu-i răs
plăti cu rezultate.

Din slabul rezultat de dumini
că, activiștii culturali din Ciugud 
trebuie să desprindă prețioase învă
țăminte. Dacă pînă acum au 
deoparte, pe viitor ei trebuie

stat 
,t... , r — „ _____ să-și

strîngă rîndurile și sub îndrumarea 
comitetului comunal de partid și a 
sfatului popular să pornească la o 
muncă concretă și eficientă.

i să 
în 

Șos

dului.
Recită'
Șchiop

Ce-o
Ni-e

E rîndul ca brigada artistică 
aducă, prin versuri meșteșugite 
fața spectatorilor' aspecte din g 
podăria lor colectivă. Se aud vocile 
melodioase ale fetelor, cuvintele a- 
păsate ale tinerilor:

Colectiva noastră
Ca o floare-n glastră.
Pe imaș la vale
Ce se vede-n cale?
Grajduri luminoase 
Pentru vaci frumoase.
Și către fîneață
Ce răsare-n față?
E saivan de oi, construit de noi. 
Dar pe dealuri, oare 
Ce se-nalță-n soare?
O sută hectare
Pomi cu poame rare
Și cu-ales altoi
Toate pentru noi.

Brigada cîntă viața nouă, bucuria 
de a trăi, înalță imn de slavă parti- 
M.L.. Programul se încheie apoi, 

colectivistele Petcu Silvia și 
Maria:
să fie tnîine știm prea bine 
oglindă clară viitorul.

preface-n fapte minunateVom
Slovele de jar, de la Congres, 
Prpsărînd cu flori și nestemate 
Drumul nou pe care l-am ales.
Un ropot de aplauze acoperă ul

timele versuri, răsplată celor 20 ti
neri colectiviști din Bucerdea Vinoa- 
să și tovarășei Gheorghiu Victoria, 
inștructoarea brigăzii, pentru reu
șită.

S. MĂRGĂRIT

După cum se vede din clișeul 
de mai jos, și cei mici au... preo
cupări „mari".

i

I

La Galda de Jos se poate face mai mult
. Despre activitatea căminului cul
tural din Galda de Jos s-au spus de 
multe ori lucruri bune. Ba uneori a- 
cest cămin a fost situat chiar în rîn
dul unităților culturale fruntașe din 
raion. Și pe bună dreptate,, căci au 
fost perioade cînd aici s-a muncit 
cu intensitate. Strînși mănunchi în 
jurul conducerii căminului, activiștii 
culturali au organizat săptămîni în 
șir aproape în fiecare zi cîte o for
mă de activitate plăcută și instruc
tivă pentru colectiviștii din comună. 
Li s-au prezentat cu regularitate co
lectiviștilor, conferințe interesante, 
concretizate cu exemple luate din 
munca și viața oamenilor din par
tea lotului. Au desprins colectiviștii 
multe învățăminte prețioase din se
rile de calcul pe teme ca „Avanta
jele mecanizării muncilor agricole", 
„Căile sporirii producției la hectar" 
și altele, iar cu prilejul organizării 
jurnalelor vorbite au luat act de 
cele mai noi vești din țară și de pes
te hotare. A avut loc apoi, la Galda 
de Jos, din timp în timp, și o susți
nută activitate artistică faipt ce a 
atras spre căminul cultural tot mai 
mulți cetățeni.

Se poate spune deci că, în gene
ral, la Galda de Jos s-a muncit pe 
linia activității cultural-educative 
de masă. Felul în care s-a muncit 
însă, felul în care a fost sprijinită 
activitatea culturală, n-a fost întot
deauna cel mai eficace. Și, astfel, 
stînd lucrurile, afirmația că la Gal
da de Jos se poate face mai mult, 
este pe deplin întemeiată.

Cînd notele ultimului cîntec, a- 
coperite de aplauzele spectatorilor 
se pierdură undeva în sala cămi
nului cultural din Oarda de Jos, 
de pe scenă coborîră șase fete.

— Cum a fost? se pomeni în- 
trebînd una din ele. Și, răspunsul 
încurajator al celor din jur, făcu 
să-i devină și mai aprinși obrajii.

Cine erau inimoasele? Le-am a- 
flat numele rostit chiar de ele în
sele; Jibotean Silvia, Totoian Ana, 
Hațegan Maria, Dreghici Rafila, 
Ordean Paraschiva și Barbu Ana.

Șase tinere colectiviste din Oar
da de Sus, harnice pe ogoare, des
toinice și în activitatea culturală.

— Am auzit de concurs și-am 
și noi — îmi spuse cu fața 
de zîmbet Jibotean Silvia, 
nu ne-om lăsa satul nostru

venit 
plină 
Doar 
mai prejos față de altele.

Da! Au venit minunat costumate. 
N-au ținut seama de vremea urîtă 
de duminică. Și-apoi, în plus, 
s-au prezentat și bine. Interpre- 
tînd cu multă vioiciune cîntecele 
populare „Subțirică-s ca iarba", 
..Bădișorul meu din sat", „Mi-a 
trimis bădița carte", „Bade spi
cule de grîu" și altele, fiecare din 
cele șase fete au fost răsplătite cu 
aplauze.

La despărțire, le-am adresat o 
întrebare:

— Bine, dar cine v-a pregătit?
— Cine?... Iacă noi! — mi-au 

răspuns în cor cele șase inimoa
se.

Le-a'm privit mirat. Și, aș fi 
vrut ca acest răspuns, rostit în
cet, să răsune tare. Să-l audă to
varășii Cîmpean Mihai, Popa A- 
na și Popa Elena, învățători în 
Oarda de Sus, care n-au depus 
nici cel mai mic interes pentru 
pregătirea artiștilor amatori de 
aici antrenați în cadrul celui de 
al VII-lea concurs. P. S.

Comuna Galda de Jos dispune de 
forțe culturale puternice. Acesrea 
însă n-au înțeles pe deplin că acti
vitatea culturală nu trebuie desfă
șurată pe campanii, ci în mod con
tinuu. N-au înțeles apoi activiștii 
culturali de aici nici necesitatea de 
a căuta noi forme în activitatea lor. 
Și-apoi mai. mult decît atît. Activi
tatea culturală din Galda de Jos 
n-a ținut întotdeauna pasul cu sa
tul. In prezent, colectiviștii au por
nit cu toate forțele la executarea 
muncilor agricole de primăvară. Ac
tivitatea culturală însă, nu consem
nează acest lucru.

In perioada de iarnă, mulți dintre 
colectiviștii din Galda de Jos au 
participat cu însuflețire la, învăță- 
mîntul agricol de masă. Alții au au
diat ciclul de conferințe agrozooteh
nice prezentate la cămin. Datoria 
activiștilor culturali era ca, odată cu 
începerea muncilor agricole, să ur
mărească felul cum se aplică în prac
tică cele însușite. Acest lucru însă 
a scăpat activiștilor culturali și a- 
ceasta din cauza că încă n-au luat 
nici o măsură pentru ca în prezent 
și în perioadele care urmează, să 
mute centrul activității culturale în 
cîmp. acolo unde se hotărăște soarta 
recoltei.

Dispune căminul cultural din Gal- 
dfl dțe Jos de o seamă de formații 
artistice care, mai puțin active cu 
cîtva timp în urmă, au pornit cu 
multă rîvnă la muncă acum în preaj
ma fazei intercomunale a celui de-al

altfel în 
pe întin- 
înfăptuit 
statului

In comuna Cricău, ca de 
fiecare comună sau sat de 
sul patriei noastre, s-au 
prin grija partidului și a 
nostru democrat-popular mărețe rea
lizări. Școlile și căminele culturale, 
bibliotecile și cinematografele, dis
pensarele comunale, împodobesc co
munele și satele patriei noastre. 
Lampa cu petrol în foarte multe 
sate a rămas o piesă veche, locul ei 
fiind luat de becul electric. La sate 
au fost construite zeci de mii de 
case noi, frumos mobilate.

Cricău! de astăzi nu mai seamănă 
cu Cricăul de ieri. Și, în satul nos
tru s-a construit un frumos cămin 
cultural, avem cinematograf și bi
bliotecă cu mii de volume de cărți, 
din toate domeniile puse la îndemî- 
na colectiviștilor pentru ridicarea ni
velului lor cultural. Pentru apăra
rea sănătății oamenilor avem un dis
pensar și cadre de specialitate. Prin 
grija statului și în casele cetățeni
lor din Cricău a pătruns lumina e- 
lectrică. Avem școală de 8 ani și 
ne-am propus să mai construim un 
nou local de școală creînd în felul 
acesta condiții și mai bune de învă
țătură copiilor colectiviștilor. Odată 
cu schimbarea înfățișării comunei s-a 
schimbat și felul de viață al oame
nilor. A crescut nivelul lor de viață 
și de cultură. Ei participă în mod ac
tiv la viața politică și economică a 
comunei, la lucrările de înfrumusețare 
și de bună gospodărire. Și putem 
spune că s-au obținut rezultate mul
țumitoare, deși 
bune.

Ce-i drept în 
tul popular se 
gospodărire a comunei, dar în unele 
cazuri se lasă lucrul de azi pe mîi- 
ne, nu este folosit din plin timpul 
pentru executarea unor lucrări cu 
caracter gospodăresc. Deși în comu
na noastră există posibilități să a- 
vem drumuri mai bune, ele sînt rău 
întreținute, cu gropi și cu noroi.

ele puteau fi mai

comuna noastră, sfa- 
preocupă de buna

Un vast plan de
unuiCu sprijinul deputaților și a 

larg activ obștesc, sfatul popular al 
comunei Vințul de Jos și-a propus 
să înfăptuiască în acest an un în
semnat volum de lucrări gospodă
rești menite să înfrumusețeze și mai 
mult fața comunei. Printre lucrările 
propuse ase efectua se numără com-

VII-lea concurs. Dar și în această 
direcție se putea face mai mult. Co
rul, de pildă, a pregătit cîntecele 
„Înflorești părnînt al bucuriei", 
„Țara întreagă cît masori", „Partid 
părinte al bucuriei" și altele. Nu
mărul coriștilor este însă mic. La 
repetiții, odată vin unii, altădată 
alții și tovarășul Pop Sigismund, 
președintele sfatului popular, ca și 
tov. Teberean V., președintele gospo
dăriei colective nu acordă destul 
sprijin căminului cultural, în sensul 
mobilizării colectiviștilor la cor. 
Lipsesc apoi din cor și unii dintre 
salariații din comună ca de pildă 
Rusu Lucia, bibliotecară, Hălălaie 
Traian, factor poștal, Miron Ion, 
gestionarul cooperativei, iar promi
siunea tovarășului Mocanu Augus
tin, directorul G.A.S. Galda de Jos, 
de a dirija talentele din cadrul unității 
pe care o conduce spre căminul cul
tural, a rămas simplă promisiune. 
S-a pus apoi în lucru textul de bri
gadă artistică „Agronomul nostru" 
însă, tovarășul Șteau Iuliu, instruc
torul acesteia, n-a îmbogățit textul 
primit cu fapte din comună și doar 
avea destule. Tovarășa Fleșer Ana 
pregătește cu echipa de dansuri 
„Hațegana", „Invîrtita" și „Ca 
Breaza",. dar nu s-a gîndit să 
cerce și un dans cu temă.

Condițiile materiale asigurate la 
Galda de Jos, forțele culturale exis
tente, sînt indiciu că aici se poate 
face mai mult în direcția activității 
cultural educative de masă. Reușita 
însă depinde de felul în care factorii 
în măsură să-și aducă contribuția, 
vor înțelege acest lucru.

S. POPESCU

la 
în-

y

Șanțurile pentru scurgerea apei sînt 
înfundate.

Gospodarul comunei — sfatul 
popular — trebuie din cînd în cînd 
să se sfătuiască cu comisia perma
nentă de gospodărire comunală și 
împreună să găsească căile de re
zolvare a acestor probleme. Și noi 
avem toate condițiile să facem co
muna noastră tot mai frumoasă, tot 
mai îngrijită și bine gospodărită. 
Cetățenii din comuna noastră sînt 
oameni harnici, întreprinzători, buni 
gospodari. Ei însă trebuiesc mobili
zați și îndrumați la acțiuni. Acest 
lucru se cere să fie făcut de sfatul 
popular, de comisia permanentă de 
gospodărire comunală, precum și 
de fiecare deputat.

De fapt noi, comisia permanentă 
de gospodărire comunală a sfatului 
popular comunal ne-am propus, ca 
în luna aprilie, care este declarată 
„Luna curățeniei" să întreprindem 
o seamă de acțiuni pentru continuă 
înfrumusețare a comunei noastre. In 
acest scop cu ajutorul deputaților 
vom mobiliza cetățenii la transpor
tul pietrișului și așternerea lui pe 
drum, mai ales acolo unde circulația 
este mai intensă. In același timp se 
vor lua măsuri pentru desfundarea 
șanțurilor, pentru a se asigura scur
gerea apelor. In raza comunei noas
tre sînt multe poduri și podețe. U- 
nele din ele necesită reparații. Fo
losind resurse locale și cu forțe pro
prii, vom face ca aceste poduri și 
podețe șă fie cît mai bine întreținu-, 
te. O lucrare importantă ce ne pro
punem s-o executăm în această pe
rioadă este îndiguirea cursului văii 
ce trece prin sat, 
sită.

Fără a neglija 
din campania de 
mobiliza cetățenii
frumusețare a comunei noastre.

I. MADARAȘ
președintele comisiei permanente 

de gospodărire comunală

acolo unde nece-

lucrările agricole 
primăvară, vom 
la continua în-

lucrări gospodărești
pletarea plantărilor de pomi pe uli
țe, amenajarea și plantarea de ar
bori ornamentali în parcul din Vin
țul de Jos, extinderea rețelei electri
ce pe ulițele periferice ale comunei 
și în satele Vinț-Vale și Cîmpul 
Gobli, extinderea rețelei de radiofi; 
care în Vinț-Vale, Pîrîul lui Mihai 
și Cîmpul Gobli.

în scopul asigurării de condiții tot 
mai bune desfășurării activității cul
turale se. va termina în întregime 
căminul cultural din Mereteu, exe- 
cutîndu-se tencuieli exterioare, iar 
la căminul din centru vor fi termi
nate lucrările de reparații.

Pentru traducerea în viață a ce
lor propuse s-a și trecut la muncă. 
Așa, de pildă, în circumscripția e- 
lectorală nr. 9 au fost transportați 
12 stîlpi, în prezent executîndu-se 
plantarea lor în vederea extinderii 
rețelei electrice.

MARIA BAC1LA

Pe scenă elevii 
clasei a Vl-a

Zilele trecute, pe scena Clubului 
muncitoresc din Teiuș, elevii clasei 
a Vl-a a școlii medii au prezentat 
piesa de teatru „Regina zăpezilor" 
de Andersen.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deplin succes. Micii artiști s-au în
cadrat minunat în acțiune, interpre- 
tîndu-și cu talent și naturalețe ro
lurile.

Reușita spectacolului prezentat cu 
piesa „Regina zăpezilor" este rodul 
muncii tovarășei profesoare Stoia 
Maria, a elevilor Teșinschi Gabrie
la, Cîmpean Smaranda, Lupu 
mion,
Costel, Dobrotă Dana, Mîndruț Fă- 
răianu, Fîntînă Florea și alții, care 
după o minuțioasă pregătire au rea
lizat un spectacol de calitate, apre
ciat de spectatori.

MARIA BUDACU

Si-
Mateica Gabriela, Bașnău



VIAȚA DE PARTID

Toată atenția 
documentelor de
Organizațiile de partid din raionul 

nostru dovedesc o tot mai susținută 
preocupare pentru educarea oameni
lor muncii, pentru ridicarea nivelu
lui lor politic și cultural. Masele 
își însușesc în măsură tot mai mare 
politica partidului nostru și luptă în 
mod conștient și activ pentru apli
carea ei în viață, dovedind prin a- 
ceaeta atașamentul lor față de 
-partid, de politica sa.

Ca urmare a unei munci de edu
care politică, tot mai mulți munci
tori, colectiviști și intelectuali
cer să fie primiți în partid.
Ca urmare a acestui fapt, organi
zațiile de partid din raionul nostru, 
au primit un însemnat număr de 
oameni ai muncii din industrie și a- 
gricultură în rîndul candidaților de 
partid, fceea ce a dus la creșterea 
puterii de muncă și de mobilizare a 
maselor la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid.

Un lucru deosebit de important ce 
se cere organelor și organizațiilor 
de partid este să respecte întocmai 
prevederile Statutului P.M.R. și in
strucțiunile C.C. al P.M.R. cu privire 
tia primirea în partid. Se poate afir
ma căci acest lucru în general este 
respectat, că organele și organiza
țiile de partid dovedesc preocupare 
și simț de răspundere pentru respec
tarea întocmai a acestora.

Cu toate acestea unele organizații 
de bază scapă din vedere respecta

rea întocmai a unor prevederi sta
tutare cu privire la primirea în 
partid.

Organizația de bază din brigada 
nr. 6 a gospodăriei colective din Mi
halț in adunarea generală din ziua 
de 27 martie a c. a discutat cererea 
de primire în rîndul candidaților de 
partid a tovarășei Barna Teodora, o 
harnică colectivistă, despre care toți 
colectiviștii au de spus numai vor- 

< be de laiudă.
Analizînd însă documentele afla

te la dosar se constată că biroul or
ganizației de bază (secretar tov. 
Laslo Florian) nu a respectat unele 
prevederi ale Statutului P.M.R. Ast
fel în statut se precizează că: „Ti
nerii pînă la vîrsta de 20 de ani in- 
■lusiv se primesc în partid numai 
dacă sînt membrii ai Uniunii Tine
retului Muncitor". Și cum tovarășa 
Barna Teodora este născută în 22 
septembrie 1944 și cum nu este 
membră a U.T.M. nu îndeplinește a- 
•eastă prevedere statutară și ca a- 
iare nu poate fi pusă în discuția or
ganizației de bază și primită în 
rîndul candidaților de partid.

Se înțelege, vina pentru aceasta

Pentru continua îmbunătățire 
a deservirii

An de an cooperația meșteșugă
rească obține succese de seamă în 
aeea ce privește lărgirea activ'tății 
și continua îmbunătățire a de
servirii populației, sarcină de răs
pundere trasată de partid. Cu spri
jinul statului nostru democrat-popu
lar, activitatea cooperației meșteșu
gărești s-a îmbunătățit continuu mai 
ales în ce privesc prestările de ser
viciu pentru populație. S-a îmbună
tățit de asemenea calitatea produ
selor și lucrărilor de comandă exe
cutate pentru populație. Aceasta ca 
urmare a condițiilor bune de muncă 
oreiate cooperatorilor.

Zilele trecute, membrii cooperativei 
meșteșugărești „Mureșul" au anali
zat felul cum au muncit în cursul 
anului 1962, care sînt rezultatele ob
ținute în ceea ce privește îndeplini
rea sarcinilor de plan pe această pe
rioadă și ce va trebui făcut în vii
tor pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a muncii privind deservirea 
populației din orașul și raionul nos
tru.

Din cuprinsul dării de seamă a 
consiliului de conducere a reieșit că 
planul de producție pe anul 1962 a 
fost îndeplinit înainte de termen cu 
19 zile la toți indicatorii de plan. La 
indicatorul principal, deservirea 
populației, planul a fost realizat în 
proporție de 102,4 la sută, cu o creș
tere de 31,2 la sută față de realiza
ble anului 1961. Ca urmare a unei

la întocmirea 
primire în partid
o poartă biroul organizației de ba
ză, care nu a dovedit preocupare în 
ce privește ajutorul ce trebuie să-l 
dea acestei colectiviste de a cunoaș
te acest lucru. De aici se poate des
prinde și aceea că biroul organiza
ției de bază nu privește cu toată 
răspunderea întocmirea documente
lor ce se cer la primirea în partid, 
fapt ce reiese și din felul cum a 
fost întocmit referatul prezentat în 
fața adunării generale a organiza
ției de bază. Din referat se desprin
de doar atît că tov. Barna Teodora 
este o colectivistă harnică și cinsti
tă și că dosarul esle complet, con
form instrucțiunilor C. C al P.M.R.

O mare răspundere pentru primi
rea în partid revine celor ce dau re
comandări. Pe tov. Barna Teodora 
au recomandat-o tovarășii Usca 
Gheorghe și Laslo Florian. Deși se 
cere ca recomandările să fie cît mai 
cuprinzătoare din care să se poată 
desprinde întreaga activitate a celui 
recomandat, ele nu îndeplinesc a- 
ceste condiții, ceea ce denotă că 
s-au întocmit cu prea puțină răs
pundere. Din recomandări nu se 
desprinde dacă tovarășa pe care 
au recomandat-o este sau nu mem
bră a organizației U.T.M. De fapt 
acest lucru nu a fost discutat nici 
în adunarea generală a organizației 
de bază.

Pentru această situație într-o mă
sură mai mare se face vinovat co
mitetul de partid din gospodăria co
lectivă. Din procesul-verbal încheiat 
in ședința comitetului de partid din 
ziua de 28 martie a.c. se spune: 
„Luînd în discuție dosarul de pri
mire în rîndul candidaților de partid 
a tovarășei Barna Teodora, comite
tul de partid constată că adunarea 
generală a organizației de bază a 
fost statutar constituită și că dosa
rul este completat conform instruc
țiunilor C. C. al P.M.R.

De aici se desprinde ușurința cu 
care au analizat membrii comitetu
lui de partid documentele aflate la 

. dosar, precum și slaba preocupare 
pentru controlul și îndrumarea bi
rourilor organizațiilor de bază în 
ceea ce privește grija și răspunderea 
de care trebuie să dea dovadă în 
întocmirea documentelor de primire 
în partid.

Studierea instrucțiunilor C. C. al 
P.M.R. privind primirea în partid, 
însușirea și aplicarea lor în viață 
va trebui să constituie o preocupare 
permanentă din partea tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid din 
cuprinsul raionului nostru.

E. GLIGA

a 
a 

existent, productivitatea

populației
mai bune organizări a muncii și 
folosirii cu mai multă chibzuință 
utilajului 
muncii a crescut cu 7,9 la sută, pre
țul de cost a fost redus cu 3,14 la 
sută, realizîndu-se economii peste 
plan în valoare de 218.000 lei. In 
marea lor majoritate secțiile și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan.

La obținerea acestor rezultate au 
contribuit măsurile luate de condu
cerea cooperativei de a asigura coo
peratorilor condiții de muncă din 
ce în ce mai bune, de a înzestra a- 
telierele cu utilaje noi. In cursul a- 
nului 1962 din fonduri proprii a 
fost învestită suma de lei 164.000 
din care 41.000 lei pentru amena
jări, iar 123.000 pentru utilaje și 
scule. In anul trecut au fost deschi
se încă 14 noi secții.

îndeplinirea și depășirea sarcini
lor economice este sfrîns legată de 
ridicarea nivelului politic al membri
lor cooperativei. Ținînd cont de a- 
ceasta, cu sprijinul și sub conduce
rea organizației de bază, la coope
rativa meșteșugărească „Mureșul" 
s-a desfășurat o susținută muncă 
politico-educativă ceea ce a avut o 
influență pozitivă în realizarea sar
cinilor economice.

Odată cu dezvoltarea cooperati
vei, au (crescut și oamenii care au 
dat viață cifrelor. Pentru felul cum 
muncesc, pentru contribuția lor ac-

Să urgentăm lucrările în grădinile de legume
Cu multă însuflețire

La gospodăria colectivă din Șard, 
ca de altfel în majoritatea unităților 
agricole socialiste din raion în a- 
ceste zile se lucrează cu multă în
suflețire în grădina de legume. Co
lectiviștii din Șard sînt hotărîți să 
obțină în acest an legume și zarza
vaturi cu mult sporite față de anii 
trecuți. Și pentru aceasta s-au pre
gătit temeinic, amenajînd răsadurile 
necesare din timp și îngrășînd cu 
gunoi de grajd o mare suprafață de 
teren. In prezent se lucrează de zor 
la însămînțarea ultimelor suprafețe 
de teren cu diferite semințe de legume. 
Pînă la data de 3 aprilie au și fost 
însămînțate 2 hectare cu morcovi, 1 
hectar 
pă și 
sfeclă 
tele.

Paralel cu lucrările de însămîn
țări, aici se acordă o mare atenție 
și pentru obținerea de cît mai multe 
legume timpurii. Și pentru a grăbi 
creșterea viguroasă a răsadurilor, ei 
au hotărît ca răsadurile legumelor 
timpurii să fie repicate în cuburi nu
tritive. Și această hotărîre a prins 
viață. O echipă lucrează în aceste 
zile cu multă îndemînare la confec
ționarea cuburilor nutritive. Dra
gostea și elanul cu care lucrează 
colectiviștii din Șard în aceste zile 
ne asigură că vor obține în acest an 
producții sporite de legume și alte 
produse.

cu mazăre, 1.400 m.p. cu cea- 
alte însemnate suprafețe cu 
roșie, usturoi, arpagic și al-

lației cu- legume.

La incubatorul gospodăriei co
lective „Unirea" din Alba lulia 
se fac ultimele pregătiri în ve
derea obținerii unui lot de 5.000 
de pui.

tivă la . continua îmbunătățire a 
muncii, pentru buna deservire a 
populației tovarășii Georgescu Va- 
sile, istrate loan, Rusu Parten’e, 
Sziny Ștefan, Gașpar Lidia, Negruț 
Ștefan, Nică Floarea, Sătmărean 
Ânghel, Dîrja Ioan și mulți alții 
s-au situat mereu în rîndul frunta
șilor în producție.

€u toate aceste realizări, în acti
vitatea cooperativei meșteșugărești 
„Mureșul" se mai fac simțite o se
rie de lipsuri din partea unor coo
peratori, mai ales în ce privește bu
na deservire a populației și calitatea 
unor lucrări de comandă. Aceasta 
va trebui în viitor să stea în atenția 
consiliului de conducere. Fiecare șef 
de secție, ca de altfel și fiecare coo
perator trebuie să înțeleagă că de
servirea civilizată, conștiincioasă și 
plină de respect pentru fiecare cetă
țean este sarcina de căpetenie a 
cooperației meșteșugărești. Au fost 
cazuri cînd la unele secții cetățenii 
au fost amînați de pe o zi pe alta 
fiind purtați pe drumuri, 
secții, cum este la coafură, la frize
ria nr. 2 și în altele ordinea și cu
rățenia lasă de dorit, dînd un aspect 
de neglijență din partea celor ce 
muncesc aici.

Se. știe că. una din problemele de 
bază pentru a putea îndeplini sarci
nile de plan este disciplina în mun
că. Așa cum a reieșit și din dezba
terile lucrărilor adunării generale a 
cooperatorilor, acest lucru însă mai 
lasă de dorit în unele secții, cum se 
întîmplă la secția mecanică și la u- 

In alte

(Continuare în pag. 4-a)

Folosesc cu pricepere fiecare 
clipă bună de lucru

Colectiviștii din Micești, cunos
cut; ca cei mai harnici și pricepuți 
legumicultori din raion, an de an 
și-au sporit tot mai mult suprafețele 
de teren cultivate cu diferite legume 
și zarzavaturi. Numai în acest an 
și-au mărit suprafața de grădină cu 
peste 50 hectare față de anul trecut.

In scopul obținerii unor producții 
tot mai sporite de legume la hectar 
și în special de legume timpurii, mi- 
ceștenii s-au pregătit din timp, a- 
menajînd peste 3.000 m.p. de răsad
nițe care în ordinej urgențelor au 
fost însămînțate la timpul cel mai 
potrivit, iar în prezent plantele bine 
îngrijite cresc și se dezvoltă frumos.

Pentru a obține cît mai multe le
gume timpurii, ei au ihotărît ca re- 
picatul să-l 
Și folosind 
pă bună de 
ganizată și

facă în cuburi nutritive, 
cu pricepere fiecare cli- 
lucru, o echipă bine or- 
specializată lucrează de

Rămași
Una dintre sarcinile principale ale 

gospodăriilor colective din. apropie
rea orașelor și centrelor muncitorești 
este de a extinde cultura legumelor 
și de a aplica 
respunzătoâre 
ta la hectar, 
aprovizionării

metodele cele mai co- 
pentru a spori recol- 
în vederea asigurării 
din belșug a popu-

avi
gospodării agricole co- 
raionul nostru și-au pro- 
acest an să crească un 
mai sporit de păsări.

Cunoscînd avantajele mari pe 
care le are creșterea păsărilor, tot 
mai multe 
lective din 
pus ca în 
număr tot

De exemplu, gospodăria agricolă 
colectivă „Unirea" din Alba luliacu 
o experiență destul de bogată în 
creșterea păsărilor și cu o matcă 
proprie de 665 păsări și 265 gîște, 
și-a propus să-și creieze în acest an 
o puternică fermă avicolă. Ei au 
hotărît să crească 3.000 de păsări și 
500 gîște, astfel, incit la sfîrșitul a- 
nului să dispună de o matcă proprie 
de 2,200 păsări și 500 gîște. Și ca 
hotărîrea luată să devină faptă, co
lectiviști de aici au luat din timp, o 
serie de măsuri practice. Astfel, pen
tru a asigura numărul de pui nece
sari, s-a amenajat o cameră specia
lă unde au fost instalate două incu
batoare electrice de cîte 2.500 ouă, 
s-a făcut instruirea personalului de 
deservire și s-au asigurat ouăle pen
tru prima serie de 5.000 de pui. De 
asemenea, pentru creșterea bobocilor 
au și fost puse pînă la data de 3 
aprilie 26 de cloște cu cîte 9-11 ouă 
și numărul cloștelor crește în fiecare 
zi.

Felul cum se prezintă păsările 
gospodăriei și producția zilnică de 

zor la confecționarea cuburilor nu
tritive. Pînă la data de 2 aprilie, au 
și fost reițiicate peste 450 m.p. de 
răsaduri de roșii timpurii.

De asemenea, pentru a grăbi ve
getația cartofilor de vară, au fost 
iarovizați peste 7.000 kg cartofi de 
sămînță, iar în aceste zile se fac 
ultimele pregătiri pentru plantarea, 
lor în cîrnp. O marc atenție acordă 
colectiviștii din Micești și altor lu
crări de însămînțări. Astfel, pînă la 
data arătată mai sus, ei au însă- 
mînțat o suprafață de 3 hectare cu 
morcovi, pătrinjel și păstîrnac, 1 
hectar c-u mazăre verde și au plan
tat 2,5 hectare cu1 ceapă (arpagic).

însuflețirea cu care se lucrează, 
dovedește hotărîrea colectiviștilor de 
a depune toate eforturile pentru rea
lizarea unor producții tot mai sporite 
din grădina de legume.

Cu tot timpul ploios din ultima 
perioadă, în ma joritatea unităților a- 
gricole din raion, unde consiliile de 
conducere au organizat mai bine 
munca și au folosit din plin timpul 
bun efe lucru pînă la data de 3 apri
lie, o mare parte din măsurile pen
tru sporirea legumelor au și fost 
luate. S-au amena jat răsadnițele ne
cesare, s-au pregătit și însămînțat 
însemnate suprafețe cu legume. To
tuși, mai sînt încă unele conduceri 
de unități care nu în suficientă mă
sură s-au preocupat de organizarea 
muncii, în special pentru pregătirea 
și însămînțarea legumelor. Astfel, 
gospodăr'ile colective din Mihalț, 
Cistei, Totoi și altele sînt încă 
mase în urmă cu însărnînțatul 
melor.

Ținînd seama că timpul este 
te înaintat și că orice întîrziere 
trage după sine scăderea producției 
ța hectar, conducerile unităților ră
mase în urmă sînt datoare să ia 
toate măsurile, să folosească fiecare 
oră bună de lucru în cîmp, în așa 
fel ca în cel mai scurt timp posibil, 
să fie însămînțate toate suprafețele 
prevăzute din prima urgență.

ră- 
legu-

foar-
a-

cît mai puternice!
peste 200 de ouă, dovedește dragos
tea și preocuparea tovarășei Petraș- 
cu Domnica pentru îngrijirea păsă
rilor și prezintă toată garanția că 
numărul de păsări propus pentru a- 
cest ăn va fi realizat și chiar depă
șit. Iar veniturile ce se vor realiza 
din valorificarea ouălor, a cărnii de 
pasăre și a penelor vor depăși cu 
mult suma de 52.000 lei propusă i- 
nițial. Gospodăria agricolă colecti
vă din Alba lulia va reuși ca la sfîr
șitul acestui an să aibă o puternică 
fermă avicolă care an de an va 
spori tot mai mult veniturile bănești 
și va asigura pentru oamenii muncii 
în tot timpul anului cantități tot mai 
sporite de ouă și carne proaspătă.

Exemplul gospodăriei colective 
„Unirea" din Alba lulia, este bine 
să fie urmat de toate unitățile agri
cole socialiste din raion de a se lua 
din timp de către fiecare unitate mă
surile cele mai corespunzătoare în 
scopul asigurării condițiilor celor 
mai bune, creșterii unui număr cît 
mai mare de păsări. Condiții sînt, 
trebuie însă o preocupare mai mare 
din partea consiliilor de conducere 
ale unităților pentru folosirea lor din 
plin în creșterea păsărilor, în așa fel 
ca la sfîrșitul anului fiecare gospo
dărie colectivă să dispună de puter
nice ferme avicole.
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Care sînt lumile locuite ? 
fierbinți sau cele reci ? 
părea că viața rezistă 

bine la frig dedît la ar- 
Savanții sovietici au reu-

cinci ani. După terminarea o- 
perației, bătăile cordului au 
sporit de la 16-18 cit erau 
înainte, la 64-70.

BUDAPESTA

Vă oferă prin magazinele :
Textile - încălțăminte -Confecții 
un bogat sortiment de imprimeuri din bumbac și mătase, modele noi 

de încălțăminte și confecții pentru sezonul de primăvară.

Recent, Universitatea din Co
lumbia a plătit 10.000 de dolari 
pentru 20.000 de șoareci spre a 
obține un sfert de litru de lapte de 
care aveau nevoie pentru cercetări 
și experiențe în domeniul cance- 
rologiei. Animalele au fost mulse 
cu ajutorul unor instalații minus
cule special construite.

★
Doi renumiți naturaliști france

zi, Raymond Dughi și Francois 
Sirugue, au găsit în apropierea 
localității Aix-en-Provence ouă de 
dinozaur. Ouăle nu sînt toate de 
aceeași mărime, unele atingînd di
mensiunea unei mingi de fotbal.

★
Nebuloasele spirale de la mari 

distanțe, scăpînd de sub influența 
forței de atracție, se depărtează 
de lumea noastră cu viteze uria
șe. Nebuloasa cea mai îndepărtată 
de Pămînt fuge de noi cu 40.000 
kilometri pe secundă.

★
La Erski, regiunea Madurai, o 

indiană în vîrstă de 30 de ani a 
născut o fetiță cu un singur ochi 
în frunte. Acest monstru nu are 
nas și respiră pe gură.

★
La grădina zoologică din Tokio 

s-a născut recent un pui din în
crucișarea unei leoaice cu un leo
pard. Animalul a fost denumit leo- 
pen.

Chirurgul grec Lazaridis, 
din Atena, a efectuat o opera
ție foarte delicată și interesan
tă pe cord. O pacientă de 75 
de ani avea dese embolii la 
inimă, care duceau foarte des 
la încetarea bătăilor ei pînă 
la trei minute jumătate. Se 
știe că moartea survine dacă 
funcția 
timp de 
rurgul a 
pacientei 
mărimea

■ va deservi pacienta timp de

A fost realizat un compre
sor modern pentru alimenta
rea cu aer comprimat a dife
ritelor instalații dentare. Mi
ca turbină, cu un diametru de 
numai 4 mm, poate efectua 
350.000 turații pe minut. Cu 
ajutorul ei, intervențiile den
tare pot fi efectuate fără du
reri, durata lor reducîndu-se la 
cîteva secunde.

RIGA

înfrumusețați apartamentul dv. cu :
Camere studio tip I. L. H.
Bucătării lip I. L. H

Camerele studio, elegante și confortabile, cu furnir din păr african 
și fag, finisate cu luciu oglindă cu nitrolac, se găsesc la magazinele 

de mobilă ale O.C.L. Comerț mixt din Alba-lulia și Zlatna.

Adâșinile electrice de spălat rule: 
^Crinul ^Păltiniș if Perla Mlba-Lux

S

■

cordului încetează 
patru minute. Chi- 
introdus în inima 
o mică baterie, de 
unui cesuleț, care

Prin aplicarea unei paste 
speciale și prin încălzire la 
înaltă frecvență, inginerii le
toni fac să pătrundă în oțel, 
pe o adîncime de 0,25 mm 
carbon și azot care dau me
talului o deosebită rezistență 
la uzură.

ș se vînd cu plata în rate și se găsesc de vînzare în magazi- ș 
§ nul „Electrice** din Alba-Iulia și magazinul „Metalo-chi- ș 

mice** Zlatna ale O. C. L. Comerț mixt Alba-Iulia

Pentru continua îmbunătățire 
a deservirii

(Urmare din pag. 3-a)

0 mare termală subterană de aproape 100°
In diferitele straturi ale solului 

Ungariei există numeroase ape ter
male, dar ele sînt prea puțin cu
noscute. La examenele geotermice 
efectuate din 1954 încoace mai ales 
asupra apelor termale care țîșnesc 
la forarea puțurilor de petrol, s-a 
constatat că pe două treimi din teri
toriul țării (Kisalfold, Cîmpia tran- 
sdunăreană din sud-est și din sud, 
regiunea dintre Dunăre și Tisa și 
regiunea de dincolo de Tisa) există 
izvoare termale în toate straturile 
poroase datînd din era terțiară, cu 
excepția cîtarva regiuni ocupînd o 
suprafață neînsemnată. Straturile 
de gresie constituindu-se ca sedi
mente de mări și lacuri în perioa
dele pliocenului și miocenului s-au 
acumulat în cursul ultimilor 20 de 
mi-boane de ani. Această suprafață

de circa 60.000 km.p. ascunde, la o 
adîncime de 1.000-3.000 metri, un 
strat de vreo 24.500 km.c. de gresie, 
cu o porozitate de 20 la sută, care 
conține 4.900 miliarde m.c. de apă 
termală cu o temperatură medie de 
98 grade — o adevărată mare ter
mală. Dacă d'ntr-o cauză oarecare 
această imensă cantitate de apă ar 
țîșni la suprafață, Ungaria ar fi i- 
nundată de o mare caldă, adîncă de 
100 metri, din care ar ieși la supra
față numa-i munții. Energia termică 
a acestei mase de apă este cu mult 
superioară energiei tuturor resurse
lor de cărbune, petrol și gaze na
turale ale Ungariei. Apele termale 
de origină geotermică, aduse la su
prafață și exploatate, vor putea a- 
coperi pe viitor 20-25 la sută din ne
cesarul de energie electrică a țării.

Inlîmplări miel despre oameni mari
Prosper Merimee și-a publicat 

versurile proprii sub titlul „Antolo
gia poeților din Balcani". Cînd s-a 
descoperit aceasta, unul din priete
nii săi l-a întrebat de ce i-a invocat 
tocmai pe poeții din Balcani, știind 
că poetul n-a fost niciodată în Pe
ninsula Balcanică.

— „Dar Dante? a exclamat poe
tul. Dante a fost oare în Infern?"

★
Alexander Humboldt, marele na

turalist german, era de felul său 
cam zgîrcit la vorbă. La o serată, o 
vecină de masă îl chinuia pe savant

cu tot felul de întrebări. Printre al
tele, vroia să știe cum se prind cro
codilii. Humboldt, ca să-i potoleas
că nesecata curiozitate i-a răspuns: 

„Nimic mai simplu. Nu-ți trebuie 
decît un binoclu, o cutie de chibri
turi goală, o pensetă și un roman 
plictisitor. Vînătorul se așează pe 
mal ca să citească și între timp a- 
doarme. Crocodilii ies din apă, ci
tesc și ei romanul plictisitor, și, bi
neînțeles, adorm. Vînătorul, trezin- 
du-se se uită prin binoclul ținut in
vers. Crocodilii apar atunci atît de 
mici, încît pot fi luați cu penseta și 
puși în cutia cu chibrituri".

nele frizerii. Aceasta face ca oame
nii muncii să ocolească aceste secții.

Printre secțiile care nu și-au în
deplinit planul de producție și a- 
ceasta ca urmare a unei slabe dis
cipline a muncii șe numără și secția 
tinichigerie (responsabil tov. Grecu 
Darvin). Aici nici nu a fost o preo
cupare pentru aceasta, cum de alt
fel nu există preocupare nici pentru 
a face munca mai productivă prin 
aplicarea unor inovații sau invenții 
ci se așteaptă totul de-a gata.

Unele secții neglijează deservirea 
populației angajînd lucrări din sec
torul de stat din care cauză ele au 
o slabă contribuție la realizarea pla
nului la acest indicator. S-a consta
tat de asemenea că unii cooperatori 
angajează lucrări înafara cooperati
vei, alții fac lucrări de mîntuială. 
împotriva acestora vor trebui luate 
măsuri de către conducerea coope
rativei.

Care sînt cauzele acestor lipsuri? 
Ce va trebui făcut în viitor pentru 
lichidarea lor?

Una din cauzele care au generat 
lipsurile existente este și aceea că 
încă controlul din partea consiliului 
de conducere al cooperativei nu este 
cel mai calificat De asemenea la 
cooperativa „Mureșul" consfătuirile 
de producție, întrecerea socialistă și

Dacia Alba luiia

TANGANICA 1963
Nu va fi ușor să se lichideze în 

Tanganica urmările colonialismului. 
In Tanganica trăiesc 120 de triburi 
diferite care fac parte din populații
le bantu și, în măsură mai mică, din 
triburile de niloți. Toate aceste tri
buri au obiceiuri și tradiții diferite, 
adeseori diametral’ opuse. Oamenii 
din tribul chagga, al cărui centru 
este orașul Mosci, au un nivel cul
tural și de trai mai ridicat decît ce
lelalte triburi. Ei cultivă cafea, ba
nane, citrice, porumb, manioc, taro, 
diferite legume. Locuințele lor sînt 
mai acceptabile decît în alte locuri, 
îmbrăcămintea lor se apropie de cea 
europeană. Croiala rochiilor este 
ce-i drept din punctul de vedere al 
europenilor, oarecum de modă ve
che, (rochii în formă de popice, fus
te și mîneci bufante). Aici precum
pănesc culori țipătoare îmbinate ciu
dat: albastru cu galben, sau cu ro
șu. Ele nu sînt însă supărătoare 
pentru ochiul călătorului — în ce 
privește culorile stridente natura nu 
rămîne cu nimic în urmă față de 
rochiile femeilor din tribul chagga.

Triburile kwawi și masai se deo
sebesc simțitor de chagga. Ele sînt 
nomade, creșterea vitelor constituind 
principala lor îndeletnicire. îmbră
cămintea lor se compune dintr-o 
manta-togă, țesută din fibre de fi
cus (țesătura se numește mbugu) 
cu un amestec de fibre mătăsoase

din rodul arborelui seiba sau capoc. 
Culoarea țesăturii — cafenie-roșca- 
tă — este naturală — ea provine 
din soluri roșii de laterit. Membrii 
tribului masai poartă lănci și scu
turi. In urechi ei poartă „cercei" de 
dimensiuni extraordinare, care sea
mănă adeseori cu un dop mare de 
lemn de la o sticlă de șampanie, 
sau cu o cutie rotundă de conserve: 
Coliere în mai multe straturi în ju
rul gîtului sînt petrecute cîteva rîn- 
duri de șiraguri, iar la mîini și la 
picioare — zeci de brățări metalice 
una lîngă alta. Bărbații din acest 
trib se împodobesc la fel ca femeile.

Nu-i vine ușor unui european să 
se deprindă cu chelia femeilor din 
unele triburi. Părul este pur și sim
plu smuls, și capul strălucește ca o 
bilă de biliard. Totodată femeile din 
tribul wabondey stau ore întregi la 
coafeza din sat, care întinde fiecare 
buclă de păr, executînd o coafură 
destul de complicată cu cărare și 
un mic smoc de păr pe ceafă. Toate 
acestea, deși par lucruri mărunte, 
îngreunează, alături de alte cauze 
de ordin social-economic, lichida
rea deosebirilor dintre triburi în pro
cesul de consolidare a republicii.

Ce-i drept, situația este ușurată 
datorită faptului că în Țanganica nu 
există un trib dominant, cel mai nu
meros — sukuma — reprezentînd 
doar 13 la sută din populație. Nu

tri-se semnalează lupte între 
buri, cu excepția conflictelor mă
runte în legătură cu furtul de vite 
sau ocuparea unor pășuni de către 
triburile nomade. Nici religia nu îm
piedică apropierea dintre triburi, ma
joritatea populației fiind de credință 
animistă. Musulmanii și creștinii 
(catolici și protestanți) trăiesc mai 
ales în orașe. Și aici colonialiștii au 
făcut totul pentru a dezbina popu
lația urbană. La Mosci, bunăoară, 
într-una din piețele centrale sînt re
prezentate concomitent trei religii— 
aici se află o moschee, un templu 
induist și o biserică protestantă clă
dită într-un stil arhitectonic moder
nist. Școlile primare și secundare, 
de altfel puține la număr erau de 
asemenea împărțite în trei pe baza 
principiului religios. Abia acum tau 
ființă școli laice pentru copiii de 
toate naționalitățile și credințele re
ligioase. Trebuie menționat că înain
te de proclamarea independenței șco
lile secundare erau urmate de nu
mai 4.000 de copii, și că lipsa aproa
pe totală de cșadre naționale va în- 
tîrzia considerabil africanizarea a- 
tît a aparatului de stat cît și a or
ganelor culturale, industriale și agri-ganelor culturale, industriale 
cole.

După cum a declarat cu 
proclamării independenței 
Nyerere, actualul președinte 
publicii Tanganica, „independența 
nu rezidă în noul steag al țării, ci 
în muncă grea". El a chemat po
porul la o muncă dîrză pentru a li-

prilejul 
Julius 
al Re-

populației
alte probleme legate de procesul de 
producție încă nu au intrat în preo
cupările zilnice ale conducerii. Mai 
există goluri în ce privește activita
tea cultural-educativă în rîndul mem
brilor cooperativei, lucru care va 
trebui să stea în atenția organiza
ției de partid de aici.

O problemă tot atît de importanta 
este și organizarea muncii care de 
fapt mai lasă mult de dorit. Se cere* 
de asemenea o mai largă și perma
nentă legătură cu masele de cetă
țeni organizîndu-se cu aceștia pe
riodic consfătuiri. O mai mare aten
ție va trebui acordată lărgirii pres
tărilor de servicii către populație a- 
tît în oraș cît și în Zlatna-, Teiuș șt 
în alte comune ale raionului. în sco
pul ridicării continue a deservirii 
populației ca sarcină de răspundere 
ce revine cooperației meșteșugărești. .

★
La lucrările adunării generale aie 

Cooperativei „Mureșul", a participat 
tov. Ștefan Boureanu, prîm-se- 
cretar al Comitetului raional de 
partid, care după ce a scos în e- 
vidență rezultatele pozitive obținute 
de membrii cooperatori, a expus pe ■ 
larg sarcinile de viitor ce stau- 
în fața cooperației meșteșugă-*. 
rești din raionul nostru, sarcini iz- 
vorîte din hotărîrile celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R.

-K3--------------------------

Minerul Deva 1-3 (0-0)
Din nou terenul desfundat ca 

ploaia care nu a încetat să cadă au 
fost un adversar dificil ambelor 
chi>pe. Aceasta a făcut ca jocul des-

Ș>

e-

chida mizeria, ignoranța și bolile. 
Cuvintele președintelui au un sens 
mult mai profund decît s-ar părea. 
Independența politică constituie pen
tru popoarele Africii startul într-o 
cursă de mare fond — spre fericire 
și prosperitate, cursă cu multe ob
stacole sub forma moștenirii lăsate 
de colonialism, sub forma „capca
nelor" camuflate ale neocolonialis- 
mului cu toate manifestările lui 
perfide.

Și astăzi în rindurile neocolonia- 
liștilor englezi există tendința de a 
canaliza atenția africanilor spre in
teresul pe care țara lor îl prezintă 
pentru turiști, intr-adevăr este o 
țară frumoasă. Lacuri mari, casca
de, versante de munte cu o vegeta
ție tropicală luxuriantă, cratere u- 
riiașe — rezervații cu lei, rinoceri, 
hipopotami, cu herghelii de zebre, cu 
cîrduri de girafe și antilope, cu sto
luri de păsări acvatice. Se înțelege 
că turismul va avea în țară rolul 
cuvenit, cu atît mai mult cu cît el poa
te constitui o sursă de venit pentru 
stat, deocamdată încă restrîns. Dar 
nu turismul este viitorul Tangani- 
căi. Această țară nu mai dorește să 
slujească drept anexă de materii pri
me pentru monopolurile engleze și 
drept parc național pentrtt trintorij 
înstăriți. Tanganica trece la o muncă 
grea, dar promițătoare — făurirea 
unui stat nou care să asigure po
porului bunăstare, cultură și sănă
tate. (AGERPRES)

fășurat să ceară în plus multă re
zistență jucătorilor.

După ce în prima repriză ambele 
echipe luptă de la egal la egal, în 
cea de-a doua repriză se comit din 
partea echipei Dacia Alba două gre
șeli elementare prin Vicol și respec
tiv Jiboteanu, care se soldează cu 
două goluri. Aceasta face ca echipa 
Minerul Deva să-și concretizeze su
perioritatea și chiar să domine con- 
ducînd cu 3-0.

Albaiulienii reușesc să reducă prin 
Achim în minutul 89.

★
In deplasare echipa C.F.R. Teiuș, 

întîlnind echipa Constructorul Hune
doara a pierdut la limită cu 1-0, un 
joc care tot atît de bine putea fi cîș- 
tigat sau în cel mai rău caz se pu
tea obține un rezultat de egalitate.

I. P.

CLASAMENTUL
Victoria Călan 16 12 3 1 39:11 27
Minerul Deva 17 11 2 4 45:22 24
Minerul Vulcan 16 10 0 6 30:27 20
Siderurg. Huned. 17 8 4 5 21:18 20
Aurul Brad 17 8 2 7 35:29 18
Parîngul Lonea 15 7 3 5 34:24 17
Min. Aninoasa 17 6 5 6 28:28 17
C.F.R. Simeria 17 8 0 9 35:31 16
Sebeșul Sebeș 17 7 1 9 24:30 15
Dacia Alba 17 6 3 8 16:33 15
Minerul Ghelar 17 6 2 9 31:33 14
Dacia Orăștie 17 6 2 9 28:34 14
C.F.R. Teiuș 17 5 3 9 23:32 13
Jiul II Petrila 17 4 5 8 18:28 13
Constr. Huned. 17 4 5 8 17:34 13
Retezatul Hațeg 17 4 4 9 22:41 12

Redacția și administrația: Alba lulia, Piața .1 Mai* nr. 14. Tel. 739 — Tiparul Intr. .Horia* — unit Poligrafică A. Iulia tel. 501, — e. 301 — STAS 5452-52.


