
Dezvoltarea creșterii păsărilor-* o sarcină 
deosebită a fiecărei gospodării colective
Cel de al III-lea Congres al 

P.M.R. ca și Plenara C. C. al 
P.M.R. din iulie 1962 au pus în fala 
oamenilor muncii din agricultură ca 
o sarcină de mare importanță pen
tru sporirea producției de carne și 
ouă necesitatea dezvoltării intensi
ve a creșterii păsărilor în toate gos
podăriile agricole de stat și cele 
colective. Se știe foarte bine — 
sublinia tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la Plenara C. C. al P.M.R. 
din iulie 1962 — că în fiecare gos
podărie există condiții deosebit de 
prielnice pentru1 creșterea păsărilor. 
Din calculele făcute de specialiști 
reiese că cel mai scăzut preț de cost 
se obține la carnea de pasăre. 
Din ceie de mai sus rezultă clar ma
rea importanță economică, ca si 
posibilitatea crescîndă de a valori
fica în modul cel mai rentabil dife
rite rezerve care stau încă nefolo- 

V'ite în gospodăriile noastre colecti
ve. De asemenea creșterea organi
zată a păsărilor domestice, ca parte 
integrantă a sectorului zootehnic, are 
o importanță deosebită prin valoa
rea alimentară a produselor acestora 
(ouă, came, grăsimi). Pentru om, 
ouăle sînt unul din cele mai prețioa
se alimente datorită valorii lor nu
tritive si — alături de lapte — este 
singurul aliment complet. In ce pri
vește carnea, năsările prezintă avan
tajul că pot furniza, ca urmare a 
greutății scăzute, carne mereu proas
pătă.

Ca urmare a condițiilor create de 
încheirt-ea colectivizării agriculturii 
raionului, gospodăriile noastre co
lective au făcut și ele primii pași 
în această direct’e. La Alba lulia. 
Vințul de Jos si în alte comune si 
sate gospodăriile colective și-au dez
voltat în mod simțitor fermele avi
cole realizînd din valorificarea pro
duselor însemnate venituri bănești. 
Ținînd cont de sarcinile tot mai 
sporite ce se pun, gospodăriile co
lective din raion și-au prevăzut în 
acest an să dezvolte și mai puternic 
creșterea păsărilor astfel ca să se 
aningă la o creștere a fondului de 
năsări-matcă de trei ori mai mare 
fată de anul trecut, adică să se a- 
jungă la un număr de 24.000 pă- 
sări-matcă fată de 6.000 cîte avem 
în prezent. Aceasta înseamnă că 
gospodăriile noastre colective trebu
ie să-și asigure și să crească în ju
rul a 60.000 pui. Intelegînd impor
tanta acestei sarcini ce le revine, 
multe gospodării colective ca cele 
din Galda de Jos, Bucerdea Vinoa- 
să, Berghin, Micești și altele și-au 
Asigurat în întregime sau în cea 
mai mare parte puii planificați. Me
rită a fi scoasă în evidentă preocu
parea dovedită în această direcție 
de gospodăria colectivă din Tofoi. 
carie a pus la clocit găini în cadrul 
gospodăriei, cele din Galtiu și Oarda 
de Jos care de asemenea îsi asigură 
bobocii de gîscă în cadrul gospodă
riei. In unele gospodării colective ca 
cele din Inhiu, Galtiu si altele a- 
ceastă acțiune este temeinic snrii'- 
"ită de comitetele și comisiile de 
femei.

Ținînd însă cont de timpul înain
tat, trebuie arătat că unele condu
ceri de gospodării colective acțio
nează cu încetineală în direcția a- 
sigurării puilor și bobocilor, mani- 
f»stîndu-se încă destule lipsuri, care 
dacă nu sînt l'chidate în timpul cel 
mai scurt pot influenta asupra sar
cinii de creșterea Păsărilor stabilită 
pe întregul raion. Si acest lucru re
iese clar din situația care există în 
unele gospodării colective la ora 
actuală. Deși trebuie să se asigure 
creșterea a anroape 60.000 pui, pînă 
la ora actuală nu s-au procurat de- 
cît 15.000 mii. Sînt unele conduceri 
de gospodării colective care nur si 
simplu dovedesc dezinteres fată de 
asigurarea puilor. Gospodăria co
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lectivă din Teiuș, de pildă, trebuie 
să crească un număr de peste 2.000 
pui, dar cu toate că ne aflăm la ju
mătatea lunii mai, nici pînă acum 
n-a făcut comandă de puii necesari 
amînînd acest lucru de la o zi Ia 
alta. Mai mult nici nu au fost încă 
asigurate condițiile pentru creșterea 
puilor. La gospodăria colectivă din 
Benic, deși există spațiu nu s-a luat 
nici o măsură pentru amenajarea a- 
cestu’a în condiții corespunzătoare. 
Aici o lipsă este si a comitetului de 
femei care nu sprijină în suficientă 
măsură consiliul de conducere la 
spoirea și amenajarea puierniței 
respective.

In une’e gospodării colective ca 
Cricăti, Ciugud, Drîmbar. etc. s-a 
renunțat la aducerea puilor de la 
incubator pe motiv că aceștia vor fi 
asigurați pe plan local, cu sprijinul 
comitetelor de femei. Acesta este 
un lucru cit se poate de bun. Din 
păcate însă el rămîne netradus în 
viată, deoarece conducerile gospo
dăriilor colective scapă în mod ne- 
permis din vedere grila pentru a 
strînge întregul stoc de oui plani
ficat. Trebuie arătată apoi slaba o- 
rientare a unor gospodării fată de 
creșterea gîstelor. La Cistei. Căpud, 
Ciugud și în alte gospodării colec
tive, cu toate condițiile pe care le 
au, mai ales ca urmare a faptului 
că sînt așezate lingă Tîrnavă si Mu
reș. negliiează în mod cu totul ne- 
permis dezvoltarea creșterii gîște- 
lor. Sînt apoi unele cazuri, ce e 
drept puține la număr, cînd nu se 
acordă toată atenția îngrijirii puilor 
din care cauză se înregistrează mor
talități cum a fost cazul la Vințul 
de Tos. Mihalț și Sard.

Plenara C. C. al P.M.R. din itdie 
1962 a indicat unităților agricole so
cialiste să-si creeze o matcă cît mai 
puternică de păsări, să dezvolte fer
mele avicole astfel ca să se ajungă 
la 500-690 păsări la suta de hectare, 
îndeplinirea acestei sarcini se nune 
la noi în raion cu atît mai mult, cu 
cît sîntem încă mult rămași în ur
mă. In multe gospodării colective 
încărcătura la suta de hectare este 
foarte mică. De aceea se cer în mo
mentul de fată a fi luate toate mă
surile ca în fiecare gospodărie, sar
cina de creșterea păsărilor pentru a- 
cest ansăfie nu numai îndeplinită, ci 
si depășită. Si acest lucru este pe 
deplin posibil. Trebuie însă să e- 
xiste o preocupare plină de răspun
dere. In satele noastre există o bo
gată tradiție în creșterea puilor. 
Gospodinele noastre, colectiviste har
nice. pot spriiini gospodăriile co
lective, prim vinderea de nu< cit mai 
rrntlți acestora. Comitetele si comi
siile de femei trebuie să mobilizeze 
masa de colectiviste să sprijine 
creșterea păsărilor. asigurindu-se 
stocul de pui prevăzut din po
sibilități locale. Acolo unde nu 
sînt condiții pentru a se asi
gura întregul istoc pe plan local să

(Continuare în‘ pag. 4-a)

La fiecare loc de muncă — o productivitate cît mai înaltă!
Propuneri —: 

prețioase
In întreprinderile raionului, muncitorii, inginerii și tehnicienii desfă

șoară o susținută bătălie pentru a spori continuu productivitatea mun
cii. Răspunzînd inițiativei metalurgiștilor de la U.C.M. Zlatna, „La fie
care loc de muncă — o productivitate cît mai înaltă!" colectivele de 
muncă sub conducerea organizațiilor de partid desfășoară o întrecere 
entuziastă descoperind zi de zi noi și noi rezerve interne. Aceasta con
tribuie tot mai mult la realizarea unei productivități tot mai înalte, la 
continua îmbunătățire a calității produselor și reducerea prețului de cost 
al acestora. Șut*'- ‘ ■“

Cea mai înaltă productivitate din istoria uzinei F
Inițiativa colectivului secției me

talurgice de la U.C.M. Zlatna de-a 
obține o productivitate sporită la
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întreținerea colturilor! - ia timp și la im înalt nivel agrotehnic
Acordă toată atenția 
întreținerii culturilor
Colectiviștii din Galda de Jos în

drumați îndeaproape de către orga
nizația de partid, acordă toată aten
ția întreținerii culturilor. Pentru a 
obține producții tot mai sporite de 
cereale la hectar, ei au trecut cu 
forțe sporite la efectuarea lucrărilor 
de întreținere. Pînă la data de 8 
mai, găldenii au terminat prașila a 
l-a pe cele 10 hectare cultivate cu 
iarbă pentru sămînță, 2 hectare cu 
morcovi, 1,5 hectare cu mac și pe 
alte culturi mai timpurii.

Paralel cu executarea primei pra- 
șile, colectiviștii din Galda de Jos 
au trecut cu forțe sporite și la pli- 
vitu-1 griului. Pînă la această dată ei 
au și plivit peste 100 hectare. Rit
mul intens cu care se lucrează (pes
te 50 ha la zi) este o chezășie că 
în cîteva zile la această unitate pli- . 
vital griului va fi terminat pe în
treaga suprafață de 466 hectare. 
Printre fruntași la întreținerea cul
turilor se numără colectivistele Vîn- 
tu Veronica, Toth Rozalia, Drăgan 
Maria, Barto Elena, Hangău Maria 
și multe altele.

RezulftfUe
Acordînd toată atenția întreținerii 

culturilor, colectiviștii din gospodă
ria colectivă din Stremț, îndrumați 
de organizația de partid și consiliul 
de conducere, au reușit să obțină re
zultate frumoase în campania agri
colă de primăvară.

Muncind cu hărnicie ei au termi
nat cu succes plivitul la întreaga 
suprafață de 470 ha însămînțată cu 
grîu. De asemenea aici s-a terminat

r ii t m ii
Paralel cu efectuarea lucrărilor de 

combaterea dăunătorilor la sfecla de 
zahăr și întreținerea altor culturi, 
colectiviștii din Oarda de Jos lu
crează intens la plivitul griului. 
Pînă la data de 8 mai ei au reușit 
să plivească peste 250 ha cultivate 
cu grîu. Ritmul intens cu care se 
lucrează la întreținerea culturilor 

fiecare loc de muncă a fost preluată 
și aplicată de către toți muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinei. Peste 
tot în secții au avut loc adunări în 
cadrul cărora s-au dezbătut pe larg 
măsurile tehnico-organizatorice ce 
trebuiesc luate pentru sporirea efi
cienței muncii. La secția chimică s-a 
studiat și aplicat o nouă raționali
zare realizată în cadrul uzinei în 
timp ce la metalurgie s-au luat no’ 
măsuri tehnico-organizatorice peste 
cele prevăzute în planul M.T.O. De 
asemenea în baza unui studiu amă
nunțit s-a trecut la selecționarea și 
repartizarea cadrelor în raport cu 
gradul de calificare.

O seamă de măsuri au fost luate 
și de către comitetul de sindicat. La 
îndrumarea acestuia comitetele sin
dicale de la secții au îndrumat des
fășurarea întrecerii spre cele mai 
esențiale probleme ale producției. 
De asemenea sub îndrumarea orga
nizației de bază a fost îmbunătățită

(Continuare în pag. 4-a)

La gospodăria colectivă „Unirea" 
din Alba lulia, întreținerea culturi
lor constituie în aceste zile cea mai 
de seamă preocupare. IN CLIȘEU : 
La plivitul griului.

frumoase
prima prașilă la sfecla de zahăr. 
Paralel cu' întreținerea culturilor 
ei au dat zor și cu lucrările în gră
dina de legume și săpatul viilor.

La obținerea acestor frumoase re
zultate s-au evidențiat brigăzile a 
l-a, a Il-a și a IlI-a și în mod deo
sebit colectiviștii Ardeleanu Gheor
ghe, Musan Alilintie, Avram Teodor, 
Dărămuș loan, Tomuș Ana. și Fie
rea Ana.

NTENS
dovedește hotărîrea colectiviștilor de 
a obține recolte sporite de cereale 
în acest an. In fruntea acțiunilor la 
întreținerea culturilor se numără co
lectivistele Popa Marta, Susan Ana, 
Sasu Raveca, Țăran Paraschiva și 
multe alte colectiviste din brigada 
I-a de cîmp condusă de tov. Sasu 
Gheorghe.

Colectivul de muncă de la fabrica 
„Ardeleana" din orașul nostru des
fășoară o susținută întrecere pen
tru continua creștere a. producției și 
productivității muncii. In cadrul în
trecerii colectivul de muncă de aici 
se străduiește permanent pentru a 
veni cu noi propuneri de inovații și 
raționalizări care să ducă la crește
rea productivității muncii și îmbu
nătățirea calității încălțămintei. Ast
fel în luna aprilie au fost făcute 7 
astfel de propuneri.

Așa, de pildă, s-a propus de că
tre tov. Stanciu loan, soluția de me
canizarea operației de tras cant cu 
ajutorul unui dispozitiv, obținîndu-se 
o creștere a productivității muncii 
de peste 10 la sută. De asemenea 
în scopul îmbunătățirii calității s-a 
propus soluția de înlocuirea bom- 
beului pe bază de ago și pînză va- 
tir, cu bombeu pe bază de ago cu 
pînză finet. Prin acest sistem în
călțămintea capătă o elasticitate și 
durabilitate mai mare și se reali
zează însemnate economii. Deosebit 
de valoroase sînt apoi și celelalte 
propuneri făcute.

Imediat după însămînțare 
trebuie să înceapă 

întreținerea culturilor

După însămințări, factorul de 
bază pentru realizarea unor pro
ducții sporite de cereale la hectar îl 
constituie întreținerea culturilor. De 
aceea, se cere din partea conduceri
lor unităților agricole să urmăreas
că zilnic starea de vegetație a cul
turilor luînd imediat măsurile cele 
mai corespunzătoare pentru crește
rea și dezvoltarea în bune condițiuni 
a plantelor. De acest lucru trebuie 
să țină seama și consiliul de con
ducere al gospodăriei colective din 
Drîmbar (președinte tov. Mărginean 
Achim), care continuă să amine lua
rea de măsuri concrete pentru în
treținerea culturilor, deși culturile de 
cartofi și o parte din porumb, s-au 
dezvoltat și necesită să fie prășite. 
Pentru a evita scăderea producției 
la hectar este necesar să se treacă 
grabnic la executarea lucrărilor de 
întreținerea culturilor.

De ce se intirzie plivitul ?

Se știe că asigurarea unei pro-’ 
ducții sporite la hectar depinde de 
buna îngrijire a culturilor.

Acest lucru însă nu preocupă în 
suficientă măsură consiliul de con
ducere al gospodăriei agricole co
lective din Micești. Brigada din Bă- 
răbanț nici măcar n-a început plivi
tul pe cele 220 hectare însămînțate 
cu grîu, deși în multe locuri această 
lucrare trebuia deja executată.

Așa de exemplu pe lotul „Intre 
drumuri" pe o suprafață de peste 15 
ha însămînțate cu grîu de toamnă 
a apărut și se dezvoltă în voie pălă- 
mida și alte buruieni care dăunează 
creșterii griului.

Astfel stînd lucrurile, consiliul de 
conducere al gospodăriei trebuie să 
ia toate măsurile pentru asigurarea 
executării fără întîrziere a acestei 
importante lucrări de întreținere a 
culturilor.

--------♦♦--------

..mâine, 11 mai, în matineu și sea
ra, colectivul Operei de stat din Cluj, 
prezintă în Orașul nostru opera tra
gică în 6 tablouri „Lucia de Lammer- 
moor".

...sîmbătă, 11 mai, orele 14, pe 
stadionul „Dacia" din localitate se 
va desfășura concursul atletic pen
tru copii „Cupa speranțelor".

...între 13—15 mai, la cinemato
graful „23 August" rulează filmul 
cehoslovac „Omul cu două fețe", iar 
la cinematograful „Victoria" filmul 
„Fecioara", o producție a studiouri
lor mexicane.
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Zori în pragul casei. Rodul mușcînd cerul, >
5 Muguri de iubire. Cinstind rădăcina. )
s Rouă ce adapă, In amnarul minții, )
s Flori de fericire. Scăpărînd dorința.
S Troici de bunăstare, Pleoape larg deschise,
5 Sunînd zurgălăii. Apăr biruința. ■
; Fapta ce-o-ncălzește, Lujere de vise î

; Zîmbetul văpăii. Agățate-11 stele, ;
> Bobul ce prin vlaga-i Toate astea-s fructul
) A răpus neghina. Vremurilor mele. ?

A um ^,ua independenței de stat a
M Romînîei si a victoriei asupra

® fascismului german

Secole de-a rîndul locuitorii raio- 
hului nostru, la fel cu cei de pe în
treg cuprinsul țării, și-au împletit 
viața cu cîntece nemuritoare. Dar, 
și pe aceste meleaguri, ca peste tot 
în țară, veacurile au pus pe versul 
popular pecetea durerii, amărăciunii, 
revoltei, căci rare au fost clipele de 
lumină ale cîntărețului anonim de 
altădată. El însă vorbește totuși a- 
tît de grăitor despre nădejdile celor 
mulți, despre izvorul nesecat al op
timismului și bărbăției în lupta spre 
mai bine.

Fluviul de lumină și bucurie din 
versul popular însă, a ajuns în târ
guri abia în anii vieții noastre noi. 
Și în cîntul său nou, ca și viața, de 
azi, poporul slăvește partidul care 
i-a luminat inima și drumul, parti
dul a cărui învățătură a făcut să 
înflorească plaiul și cîntecele țării :

Frunză verde viorea, 
Nu-mi încape inima 
Cîte doruri am în ea. 
Doruri stropite cu rouă 
Și-mi grăiesc de viață nouă. 
Unul însă-i și mai mare 
Care n-are asemănare, 
E dorul partidului 2 Flacăra sufletului.
Vîntuleț de lingă Grai, 
Mergi la București și du-i 
Primu-secretarului
Flacăra dorului nost
Că ni traiul cum n-a fost.
Leagăne-te cînt și vînt 
Cu spice pîn-la pămînt 

Ț Leagănă-te-n stropi de rouă
Că ni dragă viața nouă.

în această tinerețe sufletească, 
demnitatea omului capătă dimensiu
ni, se îmbogățește cu noi sensuri și 
atribute, dintre care se evidențiază 
mîndria de a fi constructorul vieții 
noi socialiste. Și, din așezări mari 
sau mărunte, ca și din Cisteiul scăl
dat de apele Tîrnavei pornește 
tec :

Sus în pom pe-o rămurea, 
ț’ Frumos cîntă o păsărea. 
Tr_ Cîntă și se-nveselește

Că-n jur tot întinerește. 
Fabrici de soare scăldate 
Si cîmpuri îmbelșugate. 
Tara-i colectivizată

!‘ Bucuria-n inimi saltă. 
' Azi înălțăm către soare

Cîntul muncii înnoitoare. 
Tîrnavă ce curgi la vale 
Poartă-mi cîntul pe-a ta cale, 
Cîntec drag de pe la noi 
Ce-i cîntat prin munți și văi, 
Pe ogoarele-nfrățite 
Prin poienile-nflorite.

Cu mintea luminată de învățătura 
partidului, omul nou vede limpede 
țelurile vieții sale, în trecut încurcate 
și pierdute în bezna nestiinței. A 
Învățat carte unchiașul, tinut de ne-

--------♦♦--------

Epigramă

| Unui director de cămin 3

H Care în loc să fie pre-
® zent la repetiții, s-a

dus la filmul „Marile 
g speranțe"

cin-

r-,

Hei, tovarășe director
gî îți lași baltă interpreții;

® tu te duci la „mari speranțe" 
g iar noi stăm la... mari decepții.I C- T- 

voi departe de școală. Slova i-a 
deschis zările, i-a dezlegat glasul:

Am trăit o viață frate 
Și de carte n-avui parte, 
Că ani de copilărie 
l-am trăit în slugărie 
Muncind la bogat moșie. 
Dar acum cu plete sure 
Știu ce slova vrea a-mi spune 
Partidul Muncitoresc, 
M-a-nvățat ca să citesc 
Pământul cum să-1 
Traiul nou să mi-1

Cîntecul amestecă cu 
turalețe sentimentul de 
mîndria vieții noi pe care o trăiesc 
oamenii satului ajutați de frații lor 
muncitori :

muncesc 
clădesc
finețe și na- 
draigoste cu

meu de la oraș, 
ca un muguraș, 
meu voinic strungar

Bade-al 
Frumos 
Bade-al 
De tractoare făurar, 
Vreau să ști că și la noi 
Inflorit-au vremuri noi. 
Că pe cîmp tractoare ară 
De cu zori și pînă-n seară. 
Cînd privesc tractoarele 
Răsturnînd ogoarele, 
Se aprinde doru-n mine 
Și-ar zbura pînă la tine. 
Să te văd lucrînd la strung 
Dorul să mi-1 mai alung. 
Bădiță la tine-acasă 
Măicuța-i tare voioasă, 
Și ca mîine o să-ți scrie 
Gîndurile pe hîrtie. 
Pentru toate cîte-ți spui 
Mulțumim partidului 
Că a dat lumina lui 
In folosul omului.

Multe sînt versurile populare . de 
azi care zugrăvesc deosebit de co
lorat și cu mare profunzime tabloul 
nou al raionului nostru. Ele vor
besc despre viața cea nouă din Te- 
iuș, Vintul de Jos, Mihalț, Strernț, 
răzbat din toate așezările raionului. 
Doina nu mai e de jale, ci :

Doină zisă-n anii buni 
Tot a bucurie suni.

Poporul cîntă partidul,, ca tot ce 
are mai scump. El i-a dat lumina 
vieții ce i-a îmbelșugat casa șt i-a 
fericit pruncii. Roadele politicii sale 
înțelepte sînt vădite peste tot în 
marile înfăptuiri de azi, care le 
profilează pe cele uriașe de mîine.

VIRGIL CISTEIANU

Rubrica „Cultura și viața", rea
lizată cu contribuția membrilor 
cercului literar „ion Budai De- 
leanu" din Alba Iulia.

încrezători în buna lor pregătire micii pionieri din Bucerdea Vinoasă 
așteaptă să urce pe scenă.

GRIVIȚA ROȘIE
A-nfipt pe baricade, ca steag, 

un răsărit.

A rupt din bestia stîncii, în 
bulgăre, lumina.

PROGRES
Orice dorință naște o alta, 

mai aprinsă 
Și-o zare naște alta și-așa,

la nesfîrșit. 
Din vremi străvechi, gîndirea, 

de greutăți ne-nvinsă, 
Azi vede, știe, poate și urcă 

peste mit.

Cîntec de viață nouă

Frunză verde, verde de trifoi
Ce frumoasă-i viața-n sat la noi.
Uite 'ici o casă nouă
Uite colo încă două
Și colea un șir de case
Toate-s noi și sînt frumoase.
Azi în fiecare casă
Așternutu-i de mătasă
Și o mobilă mai fină
Are orice gospodină

Frunză verde, verde de trifoi 
Ce frumoasă-i viața-n sat la noi. 
Tot mai mulți sînt cei țărani 
Care-n cei doar cîțiva ani 
Pus-au becuri bibelouri, 
Și-au în case radiouri. 
Iar a noastre gospodine 
Toate sînt de viață pline 
Și-n gospodării, cu haz, 
Pregătesc la aragaz.

Auzit și cules din 
Bărăbainț de Samson Teodor.

satul
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Pe terenul de sport elevii Școlii medii „Horia, Cloșca și Crișan".

Pe scenă cravatele roșii
și altele. Binemeri- 

sîrguinței și talentu-
Duminica trecută, cînd în sala Ca

sei raionale de cultură au răsunat 
notele primului cîntec, un pionier a- 
duse veste: Concursul a început! Și 
cuvintele-i răspicate, rostite cu bu
curie și totuși cu o notă de seriozi
tate matură, își făcură cu iuțeală e- 
fectul. Sutele de copii din oraș, co
mune și sate, veniți să se întreacă 
în cadrul fazei raionale a concursu
lui pionierilor și școlarilor se gru
pară pe unități, așteptînd cu emo
ție să urce pe scenă.

Din sală răzbătură primele aplau-

La 9 Mai ax. poporul nostru a 
sărbătorit 86 de ani de la procla
marea independenței de stat a Ro
mîniei, care a încununat luptele de 
veacuri ale maselor populare pen
tru scuturarea jugului otoman, și 
18 ani de la victoria obținută asu
pra Germaniei hitleriste de către 
coaliția antihitleristă în cadrul că
reia rolul hotărîtor l-a avut ma
rea Uniune Sovietică.

Harnicul nostru popor, care ur
că treaptă cu treaptă spre culmi 
tot mai luminoase, privește cu în
dreptățită mîndrie patriotică dru
mul parcurs de el, evocă cu respect 
și recunoștință faptele de eroism 
înscrise de-a lungul anilor în lup
tele purtate de ostașii romîni pen
tru libertate și independență, pen
tru progres și înflorirea patriei. 
Dorința de veacuri a poporului 
nostru de a scăpa de crunta ex
ploatare a jugului otoman a fost 
înfăptuită la 9 Mai 1877, cînd 
bravii ostași romîni alături de os
tașii ruși, luptînd vitejește au în- 
frînt împotrivirea turcilor. Neuita
te vor rămîne în inimile poporului 
nostru faptele glorioase săvîrșite de 
ostașii romîni la Plevna și Grivița 
la Rahova și Smîrdan, victoriile re
purtate aducînd Romîniei indepen
dența mult dorită.

Independența nu a însemnat în
să îndeplinirea năzuințelor vitale 
ale poporului care a luptat pentru 
obținerea ei. Jertfele poporului au 
fost călcate în picioare de burghe
zie și moșierime, care culegînd sa- 
tisfăcuți roadele victoriilor repur
tate de popor priveau cu nepăsare 
mizeria în care se afla, ba mai

Jnaftă cinstire eroi for
Cinstind memoria eroilor romîni 

și sovietici, care cu prețul vieții au 
contribuit la salvarea omenirii de 
pericolul fascist, oamenii muncii din 
orașul nostru au depus, ieri 9 Mai,

ze. Apoi altele 
tată răsplată a 
tui, căci fiecare formație a făcut do
vada acestui lucru. Corul casei pio
nierilor a executat cu măiestrie cân
tecele „Pionieri fruntea sus“, „Țara 
noastră", „Salutul cravatelor roșii" 
și altele. Brigada artistică de agi
tație a pionierilor din Hăpria a fă
cut cunoscute spectatorilor, aspecte 
din școala lor, iar pionierii școlii 
nr. 3 din Alba Iulia și-au vădit gra
ția și talentul atît în executarea pro
gramului de gimnastică ritmică, cît 
și în prezentarea dansurilor rotnî- 
nești și sovietice.

Ca și în alte dăți, orchestra de 
muzică ușoară a pionierilor de 
școala nr. 1 Alba Iulia a reținut

la 
, _ __  .... _ ___  ___  „ ........... în
mod deosebit atenția spectatorilor. 
Mult apreciate au fost apoi corurile 
pionierilor din Berghin și Galda de 
Jos, brigada artistică a pionierilor 
din Mihalț, formațiile de dansuri ale 
pionierilor din Micești, Cricău, Țel- 
na și în special cea a pionierilor din 
Bucerdea Vinoasă, care s-a remar
cai printr-o execuție exemplară. In 
cadrul concursului s-au prezentat, 
de asemenea, recitatori talentați ca 
Preduțoiu Liliana, Nistor Felicia, 
Magda Delia, soliști vocali și dan
satori.

Concursul s-a încheiat cu corul 
Școlii nr. 1 din Alba Iulia. O for
mație masivă și excelent instruită 
care a întărit impresiile . culese de 
spectatori pe parcursul desfășurării 
concursului cum că micii artiști fac 
pe zi Ce trece dovada unor tot mai 
mari talente. 

mult au început a exploata și mai 
crunt munca pașnică a poporului. 
Clasa exploatatoare burghezo-mo- 
șierească a pus la dispoziția ca
pitaliștilor străini și autohtoni bo
gățiile pămîntului romînesc, vîn- 
zînd astfel independența cucerită 
prin atîtea jertfe. Astfei că, odio
sul jug otoman a fost înlocuit cu 
altul tot așa de apăsător.

In fața acestei situații, steagul 
de luptă a fost ridicat de către cla
sa muncitoare în frunte cu P.C.R., 
care, continuînd cele mai bune tra
diții ale luptei revoluționare a ma
selor populare, și-a consacrat în
treaga capacitate de luptă pentru 
cucerirea adevăratei independențe 
naționale.

Răspunzînd chemării partidului 
și exprimînd voința și hotărîrea de 
luptă a întregului popor, armata 
romînă a întors armele împotriva 
Germaniei hitleriste, aiăturîndu-se 
armatelor sovietice.

Poporul nostru cinstește și păs
trează vii în memoria sa nenumă
ratele acte de vitejie repurtate de 
ostașii sovietici și cei romîni în 
zdrobirea definitivă a fascismului 
german. a .i-#’.'- i
Ca în fiecare an, poporul romîn 

a sărbătorit ziua independenței de 
stat a Romîniei și Ziua Victoriei, în 
plin avînt al forțelor sale creatoare. 
Strîns uniți în jurul încercatului lor 
conducător, Partidul Muncitoresc 
Rornîn, oamenii muncii din țara 
noastră pășesc cu hotărîre înainte 
în lupta pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii.

coroane de flbri la monumentul e- 
roilor sovietici și la cimitirul eroilor 
romîni și sovietici.

In amintirea marilor dispăruți au 
fost păstrate momente de reculegere.

Construcțiile zootehnice 
trebuie grăbite

Una din principalele sarcini care 
trebuie să preocupe în mod perma
nent consiliile de conducere ale gos- 

din raion, este 
acorde pentru a- 
a adăposturilor 
de animale în

podăriilor colective 
grija ce trebuie s-o 
sigurarea din timp 
necesare efectivelor 
continuă creștere.

In acest scop, gospodăriile colec
tive și-au prevăzut ca în acest an 
să-și ridice o serie de noi construcții 
ca 18 grajduri, 11 maternități și 
îngrășătorii de porci, 11 saivane, 6 
cotețe pentru păsări, 14 pătule, 5 
magazii și alte construcții menite să 
asigure în condiții tot mai bune a- 
dăpostirea și creșterea animalelor. 
In majoritatea unităților s-au luat 
din timp o serie de măsuri pentru 
procurarea și pregătirea' materiale
lor de construcții necesare ca ci
ment, pietriș, cărămidă,, material 
lemnos și altele. Iar imediat ce tim
pul a permis s-a trecut la turnarea 
fundațiilor și executarea lucrărilor 
de zidărie. Astfel, la Berghin se lu
crează la acoperișul noului grajd de 
100 de capete, la Vințul de Jos, Al
ba Iulia și Bucerdea Vinoasă se lu
crează la zidăria noilor construcții.

Totuși, mai sînt încă unele con
duceri de unități ca cele din Benic, 
Șard, Galtiu, Cricău și altele, care 
deși au o parte din materiale pre
gătite continuă să amîne în mod cu 
totul nejustificat începerea lucrări
lor de construcție. La aceste unități 
clin cauza slabei preocupări a con
siliilor de conducere nici pînă Ia 
data de 8 mai nu s-au început lucră
rile de săpare a fundațiilor. Ținînd 
seama de volumul mare de lucrări 
ce trebuie executat în acest an și 
de faptul că timpul este destul de 
înaintat, conducerile unităților 
gricole din raion trebuie să ia toate 
măsurile ca în această perioadă de 
timp cînd lucrările în cîmp sînt mai 
puțin aglomerate să se treacă cu 
toate forțele la executarea construc
țiilor zootehnice în așa, fel încît ele 
să fie terminate încă în timpul verii. 

_ De asemenea, un mai mare spri
jin trebuie acordat din partea orga
nizațiilor de partid și a comitetelor 
executive ale sfaturilor populare co
munale, gospodăriilor colective ră
mase mai în urmă cu începerea 
construcțiilor în așa fel ca în tim
pul cel mai scurt să se treacă la în
ceperea lucrărilor cu toate forțele, 
executînd din timp construcții bune 
și ieftine animalelor din gospodă
riile agricole colective.

Și

a-



Să răspândim experiența pozitivă a 
muncii d@ partid în gospodăriile colective Organizația de bază din brigadă

IN CLIȘEU : 
: tatr-o ședință de

Scoală a educației comuniste
Adunările generale ale organiza

ției de partid, constituie un mijloc 
de educare a membrilor și candida- 
țitor de partid, o adevărată școală 

• a educației comuniste. Adunările de 
partid sînt un minunat prilej de ge
neralizare a metodelor bune de mun
că și de criticare a unor lipsuri din 
activitatea membrilor și candidați- 
îor de partid, în scopul îmbunătățirii 
continue a muncii de partid.

Dar pentru ca într-adevăr adună
rile de partid să-și atingă scopul ele 
.frebuie să fie cît mai bine pregătite.

Biroul organizației de bază din 
brigada a Il-a a gospodăriei colec- 

’tive din Ciugud s-a străduit și în 
mare parte a reușit să pregătească 

“bine adunările generale. Cu cîtva 
timp în urmă la noi, s-au manifes
tat lipsuri în această problemă și 
am constatat că frecvența ia adu
nări scade, membrii de partid nu 
iau parte la discuții; într-un cuvînt 
adunările generale ale organizației 

•de bază se desfășurau la un nivel 
destul de scăzut. Ajutați de comite
tul de partid din gospodărie, noi am 
reușit să lichidăm cu această lipsă, 
lucru dovedit și de numărul celor ce 
iau parte la discuții, de propunerile 
ce le fac, de combativitatea lor față 
de unele lipsuri.

Pentru a dovedi acest lucru am 
să dau cîteva exemple. In cadrul or
ganizației noastre de bază avem u- 
nii candidați de partid ca tov. Stan
ciu P. Nicolae, Avram Ioan, Belea 
Sinefta și alții, care nu luau cuvîn- 
tul la discuții pe marginea proble
melor puse în discuție la ordinea de 
zi. Biroul organizației de bază s-a 
ocupat de ei cu mai multă grijă, le-a 
arătat cît de necesară este contri
buția lor activă și cu ajutorul celor
lalți membrii de partid a reușit să-i 
antreneze pentru a participa activ 
la dezbaterea problemelor, la înde
plinirea hotărârilor luate de aduna-

îndeplinirea sarcinilor economice 
■ce stau în fața colectivelor de mun
că, nu este posibilă fără desfășura
rea unei susținute activități politice 
de masă, pentru mobilizarea mase
lor largi la înfăptuirea lor.

Experiența ne-a dovedit că acolo 
unde munca politică este bine orga
nizată, unde organizațiile de partid 
acordă toată atenția acestei sarcini, 
se obțin rezultate bune în îndeplini
rea obiectivelor din planul de pro
ducție.

Organizația de bază din brigada 
•noastră a fost constituită cu puțin 
timp în urmă. De la început însă 
•noi ne-am axat activitatea înspre 
mobilizarea tuturor colectiviștilor la 
munca în brigadă. Pentru aceasta 
am organizat colectivul de agitatori, 
•în care am antrenat un număr de 
26 tovarăși. Recrutarea lor s-a făcut 
în așa fel, ca în fiecare din cele 4 
echipe ale brigăzii să existe cîte 5-6 
agitatori din rîndul colectiviștilor 
fruntași, cu popularitate în rîndul ce- 
Jorlalli. Biroul organizației de bază 
se ocupă cu răspundere de instrui
rea colectivului de agitatori cu sar
cini ce stau în fața noastră, sarcini 
legate de întărirea gospodăriei co
lective.

In anul acesta, colectiviștii din 
brigada a V-a a gospodăriei colec- 
Mve din Ciugud, s-au angajat să

Membrii biroului organizației de bază din brigada I-a 
birou.

rea generală. Propunerile și suges
tiile făcute sînt de un real folos 
pentru munca noastră.

In luna februarie a.c. adunarea 
generală a organizației noastre de 
bază a analizat stadiul pregătirilor 
pentru executarea lucrărilor din 
campania agricolă de primăvară. 
Discuțiile purtate de marea majori
tate a celor prezenți, au dovedit 
preocuparea fiecăruia pentru execu
tarea la timp și în cele mai bune 
condițiuni a acestor lucrări. Reiese 
în același timp răspunderea de care 
dau dovadă membrii și candidații 
de partid pentru dezvoltarea și con
solidarea gospodăriei colective.

Cu acest prilej multi membri și 
candidați de partid printre care și 
tovarășa Negruț Paraschiva a pro
pus soluții practice pentru asigura
rea seminței necesare, iar tov. Fili- 
mon Ioan a propus să se folosească 
din plin timpul bun de lucru la 
transportul bălegarului în cîmp. 
Angajamentul membrilor și candi
daților de partid în această adunare 
generală a fost ca să muncească în 
așa fel încît prin exemplul lor să 
mobilizeze pe ceilalți colectiviști din 
brigadă pentru ca însămînțările de 
primăvară din epoca I-a să fie ter
minate cu două zile mai devreme. 
Și angajamentul a fost îndeplinit în
tocmai. Acum, însuflețiți de exem
plul comuniștilor, colectiviștii mun
cesc de zor și cu rezultate bune la 
întreținerea culturilor.

Participarea activă a membrilor 
și candidaților de partid la îndepli
nirea sarcinilor trasate, la rezolva
rea problemelor economice ce stau 
în fața gospodăriei colective, dove
dește creșterea nivelului de conștiin
ță a acestora, ca urmare a 
munci susținute desfășurată de 
ganizatia de bază.

MĂRGINEAN IOAN 
secretarul organizației de bază 

brigada a Il-a

unei 
or-

din

jpolilăcă în I>rîțjfis«SĂ
obțiină rezultate sporite față de cele 
obținute în anul 1962. Pentru înde
plinirea angajamentului membrii și 
candidații de partid au venit cu nu
meroase propuneri. Astfel ei au pro
pus ca o parte din gunoiul de grajd 
necesar fertilizării solului să fie dat 
gospodăriei colective de către co
lectiviștii care au acest îngrășămînt 
în curți, proprietatea lor. Agitatorii 
au primit sarcina să desfășoare 
munca politică pentru a arăta fie
cărui colectivist, că este în propriul 
lui interes fertilizarea solului, pen
tru a obține recolte cît mai mari. In 
cîteva ziie, ca urmare a muncii des
fășurate, a fost transportată în cîmp 
cantitatea de peste 45 tone îngrășă
minte naturale.

Campania agricolă din primăvara 
acestui an a constituit pentru noi o 
sarcină de răspundere. Executarea 
lucrărilor în timpul optim cereau 
mobilizate toate forțele. Agitatorii 
Oprean Dumitru, Hațegan Nicolae, 
Cioca Nicolae, Oprean Nicolae și 
toți ceilalți au mobilizat colectiviștii 
din fiecare echipă și în felul acesta 
lucrările din campania agricolă au 
fost terminate cu două zile mai de
vreme și la un nivel agrotehnic su
perior.

In munca politică pe care o des
fășurăm un ajutor de preț îl consti
tuie presa centrală, regională și Io-

Ședințele de birou
In activitatea sa, biroul organi

zației de bază din brigada a I-a a 
G.A.C. Ciugud, pune un accent deo
sebit pe ședințele de birou pe care le 
ține cu regularitațe, sau ori de cîte 
ori Se ivesc sarcini care trebuie 
grabnic rezolvate.

In luna ianuarie a.c. pe baza u- 
nui control făcut de membri birou
lui, am constatat că frecvența la în- 
vățămîntul agrozootehnic de masă 
nu era ceia mai bună. Trebuiau lua
te măsuri urgente pentru lichidarea 
acestei lipse. Ne-am strâns toți mem
bri biroului într-o ședință. Am dis
cutat și am luat următoarele mă
suri: au fost instruiți agitatorii des
pre necesitatea participării) tuturor 
colectiviștilor înscriși la învățămîn- 
tul agrozootehnic cu sarcina de a-i 
mobiliza pe aceștia la cursuri; mem
brii biroului au fost repartizați sâ 
răspundă fiecare de cîte un sector. 
Măsurile luate au dus la creșterea 
frecvenței la aceste cursuri.

In luna februarie, în ședința sa, 
biroul a analizat stadiul reparării 
utilajlui necesar în campania agri
colă de primăvară. Biroul a anali; 
zat și alte aspecte ale muncii poli
tice și economice din cadrul brigă
zii, luînd măsuri care au dus la 
îmbunătățirea continuă a muncii.

PLEȘA IOAN 
biroul organizației 
din brigada l-a

membru în 
de bază

Toți membri 
de partid au sarcini
In fața organizației de bază stau 

sarcini multiple, legate de activita
tea politică și cea economică ce se 
desfășoară în brigada noastră, ca 
de altfel în întreaga gospodărie co
lectivă. Pentru îndeplinirea lor este 
necesară participarea activă a tutu
ror membrilor și candidaților de 
partid. In acest scop biroul organi
zației de bază din brigada a IlI-a 
a G.A.C. Ciugud, a repartizat fie
cărui membru și candidat de partid 
sarcini concrete. Astfel o parte din 
aceștia sînt agitatori, alții fac parte 
din colectivul de redacție al gazetei 
de perete. Tov. Stanciu Laurean a 
primit ca sarcină pentru luna mai 
să scrie două articole la gazeta de 
perete; tov. Topîrceanu Elena și 
Stanciu Paraschiva, membre de 
partid sa se bcupe de pregătirea po
litică a candidaților Cosma Dumi
tru, Anghel Nicolae, Avram Maria 
și. Avram Elisabeta în vederea pri
mirii lor în rîndul membrilor de 
partid. Tov. Bran Todor răspunde 
de munca de agitație din sectorul 
zootehnic. Pentru a veni în sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor ce. le au, bi
roul organizației de bază analizea
ză periodic activitatea fiecăruia.

AVRAM IANCU 
secretarul organizației de bază 

din brigada a IlI-a

cală, precum și carnetul agitatoru
lui la care sînt abonați toți agita
torii.

Activitatea politică ce se desfă
șoară în întreaga gospodărie colec
tivă, este axată pe îndeplinirea 
obiectivului „Să realizăm sarcinile 
prevăzute pentru anul 1965 cu un an 
mai devreme", ca urmare a chemării 
lansată de colectiviștii din Cistei.

OARGA MAXIM 
secretarul organizației de bază 

din brigada a V-a

Colectivul de redacție al gazetei de perete pregătește o nouă ediție. 
Tema : întreținerea culturilor.

Invățînd din activitatea altor or
ganizații de bază cît și din propria 
noastră experiență, organizația de 
bază din brigada I-a a gospodă
riei colective din Ciugud, a obținut 
rezultate bune în munca sa cu acti
vul fără de partid.

In fața brigăzii stau sarcini eco
nomice multiple, sarcini izvorîte din 
planul de dezvoltare al gospodăriei 
colective. Pentru îndeplinirea lor tre
buie mobilizate toate forțele. In a- 
cest scop noi am atras în jurul or
ganizației de bază în activul ‘fără 
de partid un număr de 34 colecti
viști, din rîndul celor mai harnici 
și mai activi. Și nu există acțiune 
întreprinsă de organizația de bază 
la care activul fără de partid să 
n-u-și aducă aportul său.

In adunările deschise ale organi
zației de bază la care participă și 
activul fără de partid noi discutăm 
probleme legate de activitatea eco
nomică din brigadă. Propunerile și 
sugestiile membrilor din activul fără

IN CLIȘEU : Un grup de tovarăși din activul fără de partid stînd 
de vorbă cu secretarul organizației de1 bază.

a

întărirea continuă a rîndurilor 
partidului este o sarcină de mare 
răspundere pentru fiecare organiza
ție de bază, ca de altfel pentru fie
care membru de partid, sarcină tra
sată de cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R.

Cum s-a ocupat organizația noas- 
stră de bază de îndeplinirea acestei 
sarcini și ce rezultate a obținut 
pînă în prezent?

Mai întîi de toate, această proble
mă a fost larg dezbătută într-o șe
dință a biroului organizației de 
bază. Aici noi am discutat și pro
pus măsuri politice și organizatorice 
care să ducă la îndeplinirea acestei 
sarcini. Aceasta și pentru faptul că 
organizația noastră de bază avea la 
constituirea ei în cadrul brigăzii 
doar 10 membri de partid.

Biroul organizației de bază și-a 
îndreptat atenția înspre cei mai har
nici colectiviști care dau dovadă 
de dragoste pentru gospodăria co
lectivă, muncesc pentru dezvoltarea 
și întărirea ei, participă activ la ac
țiunile întreprinse de organizația de 
bază și apără ca lumina ochilor 
proprietatea obștească, atrăgîndu-i 
în activul fără de partid al organi
zației de bază. După aceea, biroul 
organizației de bază s-a ocupat de 

de partid ne sînt de mare folos. In 
luna martie a.c. s-a pus problema 
desfundării văii între Ciugud și Lim
ba pentru prevenirea inundațiilor. 
La executarea lucrării, pe lîngă 
membrii de partid au participat cu 
însuflețire membrii activului fără de 
partid. .

Pregătirea campaniei agricole de 
primăvară, executarea lucrărilor la 
timp și în condiții agrotehnice îna
intate a fost larg dezbătută în adu
narea generală deschisă a organi
zației de bază din luna martie a.c. 
Cu această ocazie în discuțiile pur
tate tov. Pleșa Ironim, Pleșa Mă
riți, Măriuță todor și mulți alții au 
făcut propuneri prețioase.

Rezultatul muncii noastre în a- 
ceastă direcție este concretizat apoi 
prin primirea în rîndul candidaților 
de partid a unui însemnat număr de 
tovarăși din activul fără de partid. 

BUCUR RUSALIN
secretarul organizației de bază 

din brigada I-a

educarea lor, pentru ca ei să cu
noască politica partidului, prevede
rile statutului P.M.R. In acest scop 
ei au fost încadrați în învățămîn- 
tul de partid, unde cu sprijinul mem
brilor de partid au reușit să-și în
sușească o bună parte din cele stu
diate. Apoi periodic, biroul organi
zației de bază, în cadrul unor șe
dințe a stat de vorbă cu fiecare din 
membrii activului fără de partid. De 
asemenea, ei au fost invitați să par
ticipe la unele adunări deschise ale 
organzației de bază în care s-au 
dezbătut probleme legate de munca 
în brigadă, de pregătirea 
n'ei agricole de 
rea și furajarea 
și alte probleme 
tante.

Munca politică

campa- 
primăvară, îngriji- 
animalelor precum 
tot așa de impor-.

Munca politică și de educare des
fășurată de organizația de bază în 
rîndul colectiviștilor a dat rezultate 
bune. Acest lucru este concretizat 
în aceea că organizația de bază 
din brigada a IV-a a gospodăriei 
colective din Ciugud, are în prezent 
18 candidați de partid. Atenția 
noastră a fost îndreotată spre a 
primi în partid și din rîndul colec
tivistelor fruntașe. Și în această pri
vință avem rezultate bune. Din nu
mărul total al candidaților 12 sînt 
femei.

După primirea lor în partid noi ne 
ocupăm în continuare de educarea 
lor, antrenîndu-i în munca politică 
ce o desfășoară organizația de ba
ză. Si ne putem mîndri cu tov. Oar- 
"a Măriți. Moldovan 
Hațegan Sirnion, Oarga 
nrean Nicolae, Oarga 
toți ceilalți candidați de 
alături de membrii de 
fruntași în brtoada noastră.

OARGA I0AN
secretarul organizației de bază 

din brigada a IV-a

Paraschiva, 
Maria, 0- 
Nicolae și 
partid, care 
partid sînt

jPagznd realizata cu. 
sprijinul colaboratorilor 
ziarului din G. ¥i. G. 
Giugud.
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GERMAN ȘI CEHOSLOVAC
La 8 și respectiv 9 mai a.c. popoarele din R.D. Germană și R. S. 

Cehoslovacă au sărbătorit intr-o atmosferă de puternic entuziasm cea 
de-a 18-a aniversare a eliberării lor de sub jugul fascist de către glo
rioasa armată sovietică. Și la capătul celor 18 ani de viață liberă, atît 
oamenii muncii din R. D. Germană, cît și cei din R. S. Cehoslovacă au 
făcut cunoscute lumii întregi marile lor succese obținute in lupta pen
tru construirea socialismului.

Dezvoltarea industriei chimice în Cehoslovacia i

In ultimii ani în R. S. Cehoslova
că se acordă o mare atenție con
strucției de uzine chimice. O mare 
importanță pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale cehoslovace o va 
avea uzina „Kaucuk" din Kralup.

Uzina din Kralup va produce cau
ciuc din alcool sintetic și din et'l- 
benzen. Această materie primă va 
fi livrată de Combinatul de la Ză
luzi, care prelucrează cărbunele 
brun extras în bazinul " • ■ ■ 
nord. Combinatul obține alcool sin
tetic prin prelucrarea combustibilu
lui de calitate inferioară. Prețul de 
cost al acestui alcool este cu 50 la 
sută mai mic decît acela al alcoolu
lui natural.

------------♦♦------------

Cehiei de

Uzina „Kaucuk" va fi pusă în 
funcțiune în vara acestui an. A- 
proape toate obiectivele tehnologice 
sînt instalate sub cerul liber. De a- 
ceea, cheltuielile de construcție re
prezintă doar 15 ja sută din totalul 
cheltuielilor de investiții. Uzina va 
ocupa o suprafață de aproximativ 
114 hectare.

Pe șantierul de construcție lucrea
ză numeroși tineri. Mulți dintre e! 
au hotărît să rămînă în uzină și 
după terminarea lucrărilor de con
strucție. In acest scop ei își însu
șesc noi specialități.

Cifre și fapte
R. D. Germană face parte din

tre primele zece țări industriale de 
seamă din lume.

■fc In 1958 fiecare a 20-a familie 
din R.D.G. avea un televizor iar în 
1961 aproape fiecare a patra fami
lie.

■jV După 1958 agricultura R.D. Ger
mane a fost înzestrată cu 30.312 
tractoare, 4.969 combine, 6.467 com
bine pentru recoltatul cartofilor, 
3.728 combine pentru recoltatul sfe
clei.

> In ultimii patru ani producția 
industrială a R. D. Germane a cres
cut de la 58,1 miliarde mărci în 
1958, la 80,1 miliarde mărci în 1962.

Șt In 1961 numai pentru învăță- 
mînt, cultură, ocrotirea sănătății au 
fost cheltuite 20,7 miliarde mărci, 
ceea ce reprezintă 1.210 mărci pe 
cap de locuitor. Guvernul de la Bonn 
a alocat în aceleași scopuri numai 
580 mărci pe cap de locuitor.

ANUNȚ
La data de 13 mai a. c., la

GRUPUL ȘCOLAR TIMIȘOARA,

Nouiâfi din orașul Jena

g va avea Ioc examenul de admitere pentru școala de =
| casieri bilele gradul III,
i cursurile urmînd a se deschide la 3 iunie.

Pentru școlarizare se primesc bărbați și femei în- g 
1 tre 18 și 35 ani, absolvenți ai școlii medii, cu și fără y 
y examen de maturitate. >
f Dosarele se vor depune la Grupul școlar Timișoara f 
f pînă la data ținerii examenului și vor cuprinde ur- g 
f mătoarele acte: y,
1 — certificat de naștere, copie legalizată g-
§ — cerere de înscriere =
= — certificat de studii în original
= _ dovadă de stare materială a candidatului și a părin- y
g ților săi s
= — autobiografie =
ș — referat de cadre pentru cei din cadrele C. F. R: =
f — adeverință pentru cei din sectorul agricol că pot urma f.

cursurile școlii “
ș — certificat medical că nu sufere de epilepsie 
= — declarație că nu au mai fost angajați în C. F. R. pen
's tru cei dinafara cadrelor 
flliiiii|p!iiin|liini||liiiil||liini||linn||li>iil||liail||liiiil|HHHI||li'Ml|IH»illinnililliiiil||liiiii||liiiil||iiiiil||.... .

Cea mai înaltă productivitate din istoria uzinei
Se schimbă fafa 

capitalei cehoslovace
Peisajul bătrînei capitale cehos

lovace întinerește pe zi ce trece. In 
trei ani, Praga s-a îmbogățit cu 
17.500 apartamente. Peste cîțiva ani, 
în partea de nord a orașului va a- 
pare un cartier nou în care vor lo
cui 137.000 cetățeni.

Același ritm și un tot atît de mare 
entuziasm caracterizează șantierele 
de construcții de locuințe din alte 
orașe cehoslovace. Bratislava, Brno, 
Ostrava, Plzen, Ceske Budejovice, 
Hradec Krâlove și altele.

Se renovează clădiri vechi, apar 
cartiere noi. Noile locuințe sînt fru
moase și confortabile.

Intre anii 1946-1962, fondul de 
locuințe din Cehoslovacia a cres
cut cu 800.000 apartamente.

Dezvoltarea transportului 
feroviar

Anul acesta volumul construcții
lor capitale în domeniul transportu
lui feroviar al R. S. Cehoslovace a 
crescut în comparație cu anii trecuți. 
Din cele 1.800 de obiective impor
tante, aflate în construcție, 1.300 
vot fi date în exploatare chiar în 
acest an.

In luna mai se va încheia electri
ficarea liniei ferate Ostrava-Bohu- 
miin-Petrovice;

In Cierna-nad-Tisou, va fi term;- 
nată o rampă de transbordare a 
minereului și un tune! de deconge
lare a minereului.

Orașul Jena, așezat în valea ou
lui Saale, și-a cîștigat în ultimele 
decenii un renume mondial bineme
ritat, datorită succeselor obținute de 
unele întreprinderi mari.

Uzinele „Car! Zeiss" din Jena 
(R.D.G.), renumite de acum 50 de 
ani, se numără astăzi printre cele 
mai mari întreprinderi de mecanică 
fină și optică din lume. Numeroasele 
și variatele produse ale acestor u- 
zine le poți vedea la planetariile din 
Volgograd. Pekin sau Brno, la spi
talul de oftalmologie din Varșovia.

Uzinele Zeiss din Jena dispun de 
un mare număr de laboratoare de 
cercetări, săli de construcții și ate
liere, în care lucrează specialiști cu 
o înaltă calificare. Succesele obți
nute sînt rodul unei strînse îmbi
nări a activității laboratoarelor cu 
munca în producție.

Acum colectivul uzinelor se stră
duiește să renunțe la vechea meto
dă clasică de fabricare separată a 
elementelor de construcție și 
treacă la tehnologia de grup, 
ceastă inițiativă este preluată trep
tat de numeroase întreprinderi din 
R.D. Germană.

In prezent uzinele Zeiss din Jena 
funcționează într-o serie de blocuri 
noi cu multe etaje.

★
Pe unul d'n acoperișurile blocuri

lor se aprinde în fiecare seară o lu-
---------------- O----------------

să
A-

In localitatea Săla din Slovacia a 
fost construită cea mai mare fabrică 
de îngrășăminte artificiale a R. S. 
Cehoslovace, lucru deosebit de im
portant pentru agricultura Cehoslova
ciei. Cehoslovacia nu dispune de ma
terii prime proprii pentru 
de îngrășăminte artificiale.

producția 
Fosfații și

Primul motor Diesel 
de 8.100 cai putere

Ziarul „Berliner Zeitung" relatea
ză că fabrica de motoare Diesel din 
Rostock a construit primul motor 
Diesel de 8.100 cai putere. Noul mo
tor funcționează cu țiței greu, ief
tin, care face posibilă o economie 
de combustibil de 100.000 mărci a- 
nual.

sărurile potasice erau importate. De 
aceea s-a hotărît construirea acestei 
fabrici de îngrășăminte artificiale 
în care se folosește ca unică materie 
primă indigenă gazul natural. Fa
brica a fost utilată cu instalații fur
nizate de uzinele „Victoria din Fe- 
bruariei".

O nouă clinică de urologie
La Berlin a fost dată în folosință 

cea mai modernă clinică de urolo
gie din R. D. Germană. Noua cli
nică, înzestrată cu cele mai perfec-

ționate instalații medicale, dispune 
de două săli de operație două săli 
cu instalații de raze X și cinci ca
binete de consultații.

Participante active la viața obștească
In economia Republicii Socialiste 

Cehoslovace numărul femeilor care 
lucrează reprezintă acum 43 la 
sută dfiin numărul total al oame
nilor muncii. Ele participă activ la 
viața obștească. Din 368 de depu- 
tați ai Adunării Naționale 61 sînt 
femei (înainte de război din 450 de 
deputați și senatori numai 16 erau 
femei). In comitetele naționale de 
toate categoriile activează aproxi
mativ 44.000 de femei, adică peste

20 la sută din numărul total al de- 
putaților. Multe dintre ele sînt pre
ședinte ale Comitetelor naționale 
locale și raionale.

Numeroase femei din Cehoslova
cia au obținut înalte distincții gu
vernamentale. Astfel, 13 femei au 
titlul de artist al poporului, 46 au 
titlul de artist emerit, 24 de femei 
sînt laureate ale „Premiului de stat", 
11 femei ah obținut medalia „Pentru 
eroism" etc.

mină albastră de neon în forma u- 
nei uriașe litere „J“, inițiala între
prinderii „Jenapharm". încă înainte 
de 1950, anul înființării acestei în
treprinderi, intr-unui din laboratoa
rele institutului de microbiologic din 
Jena începuse producția de penici
lină.

In numai cîțiva ani produsele în
treprinderii „Jenapharm" au început 
să fie apreciate. In ultimii cinci ani 
producția ei a crescut de trei ori. 
Aceasta în urma concentrării pro
ducției asupra a trei articole prin
cipale: antibiotice, vitamine și hor
moni steroizi. Datorită acestei spe
cializări in 1962 productivitatea 
muncii a crescut cu 22 la sută față 
de anul precedent.

In curînd întreprinderea va începe 
producția de Dekristol, preparat fo
losit la combaterea rahitismului, 

punct de ase- 
vaccin BCG 

profilactice îm- 
Printre produ
și noul medi- 

un compus

losit 
„Jenapharm" pune la 
menea producția de 
destinat vaccinărilor 
potriva tuberculozei, 
sele sale se numără 
cament „Summavit", _ 
din 10 vitamine diferite.

Rezultatele din campionatul 

regional de fotbal după etapa 

1963din 5 mai

(0-0);
Călan
Dacia
Aninoașa
(0-0); Dacia Orăștie

(Urmare din pag. I-a)

agitația vizuală, orient! nd-o spre 
obiective concrete, mobilizatoare.

La capul a două luni de întrecere 
entuziastă rezultatele întrecerii des
fășurate pentru o productivitate cît 
mai înaltă sînt deosebite. Pe întrea
ga uzină pe lîngă depășirea sarcini-

De ce nu în același ritm ?
bine de o lună în urmă, 
oprea la șantierul de lo- 
T.R.C.H. iotul Ziatna era

lor de plan, îmbunătățirea calității' 
produselor și reducerea prețului de- 
cost, s-a înregistrat și o creștere a 
productivității muncii în proporție 
de 114,8 la sută, cu 29,3 la sută mai 
mult decît realizările anului 1962 și. 
cu 11,8 la sută mai mult decît în 
luna, martie a.c. — prima lună a în
trecerii.

Cu mai 
oricine se 
cttințe al 
entuziasmat de ritmul de desfășu
rare a construcțiilor. Se muncea in
tens, se folosea la maximum timpul 
de lucru.

De un timp însă ritmul muncii a 
scăzut în mod cu totul nejustificat. 
Deși s-a organizat munca în schimb 
prelungit, pînă la ora 22, aceasta 
nu se respectă. In seara zilei de 3 
mai, de pildă, după ora 21 nu s-a 
mai lucrat. De asemenea datorită 
slăbirii nivelului de organizare a 
muncii pe șantier (șef șantier Nas-

■O-------------------- -

Campionatul raional 
CLASAMENTUL

I

ta L.) nu se folosește din plin tim
pul de lucru, fapt ce a dus la reali
zarea unei productivități scăzute, 
sub 80 la sută. De altfel trebuie a- 
rătat că au fost uneori cazuri cînd 
din lipsă de materiale, nu s-au putut 
lucra ore în șir, cum a fost cazul cu 
nisipul.

Toate acestea ca și alte defecțiuni 
care mai există, au influențat ca pe - 
întregul grup de șantiere producti
vitatea să fie sub 70 la sută.----------- ----------------

Dezvoltarea creșterii păsărilor — 
o sarcină deosebită a fiecărei 

gospodării colective

(Urmare din pag. l-a)

Siderurgistul 
Retezatul Ha- 
1-1 (0-0); Se- 
Alba Iulia 3-1 

Mine-

Minerul Deva 
Hunedoara 2-0 
țeg — Victoria 
beșul Sebeș — 
(2-1); Minerul 
rul Ghelar 3-1
— Minerul Vulcan 1-0 (1-0); C.F.R. 
Teiuș — Jiul II Petrila 5-0 (2-0); 
C.F.R. Simeria — Parîngul Lonea 
1-0 (1-0); Constructorul Hunedoara
— Aurul Brad 2-1.

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE:

Victoria Călan 22 14 6 2 46:14 34
Minerul Deva 22 14 2 6 52:27 30
Siderurg. Huned. 22 11 5 6 29:21 27
Minerul Vulcan 22 13 0 9 46:32 26
Min. Aninoașa 22 9 5 8 33:31 23
Parîngul l.onea 22 9 4 9 38:36 22
Aurul Brad 21 9 3 9 39:34 21
Dacia Alba 22 9 310 26:42 21
C.F.R. Simeria 22 10 012 39:38 20
Sebeșul Sebeș 22 9 211 34:36 20
Constr. Huned. 22 7 6 9 28:40 20
Jiul II Petrila 22 7 510 25:35 19
Minerul Ghelar 22 7 411 34:38 18
Dacia Orăștie 22 7 312 31:42 17
C.F.R. Teiuș 21 6 411 29:37 16
Retezatul Hațeg 22 5 6 11 28:54 16

C.F.R. Simeria —- Sebeșul Sebeș; 
Parîngul Lonea — Minerul Aninoa- 
sa; Minerul Ghelar —■ Minerul De
va; Siderurgistui Hunedoara — 
C.F.R. Teiuș; Jiul II Petrila — Da
cia Orăștie; Minerul Vulcan — Re- 
■tezatul Hațeg; Victoria Călan — 
Constructorul Hunedoara; Aurul 
Brad — Dacia Alba Iulia.

Aurul Ziatna
Recolta Galda 10
Avlntul Micești 10
Victoria A.Iulia 9

9
8
8
8

Spicul Obreja 
Ardealul A. Iulia 
Ardeleana Alba 
Voința A. Iulia

1010
6
5
4
4
3
0
0

0
1
1
1
1
0
2
2

0
3
4
4
4
5
6
6

52: 6
21:11
15:19
21:15
12:18
12:11
7:27

12:45

20
13
11
9
9
6
2
2

se ceară de urgență sprijinul consi
liului agricol raional în procurarea' 
puilor. De asemenea trebuie desfă
șurată o largă muncă în rîndul co
lectiviștilor spre a-și dezvolta creș
terea unui număr cît mai mare de 
păsări și în gospodăriile personale. 

Organizațiile de partid și sfaturile 
populare trebuie să acorde toată a- 
tenția acestei probleme, mobilizînd 
toate forțele ca în fiecare gospodă
rie să se de-a un nou avînt creșterii 
păsărilor. In felul acesta ne aducem 
o largă contribuție la îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu ouă, 
dame și grăsimi, la înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid și guvern,.

♦♦-------------------------------- -
SFATUL SPECIALISTULUI

h*bfes sfeclei'
Unul din dăunătorii plantelor de 

cîmp, care în această perioadă pro
duce pagube importante, este găr
gărița sfeclei (Bothynoderes punc- 
tiventris). Ea a început să fie des
tul de răspîndită în toate gospodă
riile colective din raionul nostru. 
Pînă la această dată, primul atac 
puternic semnalat a fost la gospo
dăria colectivă din Ciugud unde 
s-au și luat măsuri de combaterea 
acesteia.

Pentru a preîntîmpina distruge
rea de recolte la sfeclă trebuie luate 
din timp toate măsurile pentru com
baterea acestui periculos dăunător. 
Insectele adulte apar primăvara cînd 
solul se încălzește Ia temperatura 
de 8-10 grade celsius și au culoa
rea neagră cu aripioarele cenușii- 
cafenii cu 10 rînduri de puncte lon
gitudinale, care se micșorează de 
la bază spre vîrf. Cînd temperatura 
în aer este de 18-20 grade celsius, 
gărgărița adultă face sboruri în 
căutarea hranei. Femela depune 
ouăle în stratul superficial al solu
lui in jurul sfeclei. Ouăle sînt de
puse eșalonat pînă la sfîrșitul lunii 
mai. O femelă depune 100-200 ouă.

După 11 zile ies larvele, care 
hrănesc cu rădăcinile sfeclei.

Daunele mai mari sînt pricinuite 
de adulți cînd sfecla este de abia 
răsărită retezîndu-i tulpinele. Cînd 
atacul este mare, întreaga cultură 
trebuie arată, fiind compromisă. 
După ce sfecla are 4 frunze, gărgă
rițele rod limbul producînd și în a- 
cest caz daune mari.

In stadiul de larvă atacă rădăci
nile și pivotul, frunzele vestejindu- 
se de la exterior către interior. Pen
tru combaterea acestor dăunători va 
trebui în primul rînd să se ia mă
suri de depistarea lor prin controa
le repetate în toate culturile de sfe
clă. Acolo unde se semnalează, tre
buie să se treacă imediat la prăfui- 
rea suprafețelor cultivate cu sfeclă 
cu Hexotox, 3 la sută praf, în can
titate de 30 kg la ha. Materialul de 
combatere se va ridica de la Con
siliul agricol 
mod gratuit 
tractate, iar 
contra cost.

Ing. BICA VIRGIL
șeful secției Horti-Viticole

se-'

raional. El se dă în 
pentru culturile con- 
pentru celelalte culturi
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