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Bucureștiul

se aplice acestei 
lucrări ca și la 
boabe. Singura 

în faptul că la 
siloz se lasă cu

. •«

vineri, 12 mai 1961

Toată atenția 
lucrărilor de îngrijire a culturilor

Acum, cînd pe întinsul ogoarelor 
unităților agricole socialiste se în- 
sămînțează ultimele hectare de po
rumb și alte culturi prășitoare, cînd 
multe din aceste culturi sînt deja 
răsărite, una din principalele sarcini 
care se pune în fața oamenilor 
muncii de pe ogoare este asigurarea 
Ia timp a lucrărilor de îngrijire a 
culturilor.

Experiența multor gospodării co
lective,și întovărășiri agricole arată 
că executarea Ia timp și în bune 
condițiuni a tuturor lucrărilor de 
îngrijire a culturilor ajută la obți
nerea de recolte bune chiar și în 
condiții de umiditate mai puțină. 
Anul trecut, de exemplu, gospodăria 
colectivă din Mihalț a obținut la 
griul Cenad 117, care a fost îngră
șat suplimentar și plivit de două 
ori, o recoltă de peste 2.000 kg la 
hectar. Gospodăriile colective din 
Țelna, Șard, Bucerdea Vinoasă și 
altele, unde prașilele s-au aplicat la 
timp și ori de cîte ori a fost nevoie, 
au obținut o producție medie de peste 
3.000 kg porumb la hectar. De a- 
cțea, fiecare unitate agricolă trebu
ie să ia din timp măsuri pentru a 
stîrpi buruienile, pentru a le împie
dica să invadeze culturile și să fu
re hrana acestora din pămînt.

Hotărîți să obțină recolte cît mai 
mari și de calitate, colectiviștii din 
Oiejdea, Berghin, Galda de Jos și 
alte gospodării colective au termi
nat plivitul păioaselor de toamnă în 
întregime. Colectiviștii din Benic, pa
ralel cu plivitul păioaselor, au exe
cutat prima prașilă la cartofi și floa- 
rea-soarelui. Membrii gospodăriei 
colective din Șard au executat de 
asemenea prașila I-a la cartofi, iar 
colectiviștii din Teiuș au efectuat 
prima prașilă la sfecla de zahăr.

In satele Oarda de Sus, Totoi, 
Hăpria și Cricău însă, deși buruie
nile au început să năpădească cul
turile de păioase, plivitul continuă 
să fie rămas mult în urmă. La gos
podăriile colective din Alba lulia, 
Sîntimbru, Limba și altele, unde 

' cartofii și floarea soarelui au răsă
rit și au nevoie de prașilă, această 
lucrare este mult întîrziată.

in ce privește lucrările de între
ținere la culturile prășitoare, prac
tica a dovedit că pentru a se obține 
recolte cît mai mari, la porumb și 
floarea-soarelui trebuie să se exe
cute cel puțin trei prașile și patru 
prașile la celelalte culturi prășitoare.

Lucrările de îngrijire a cuiturilor 
trebuie făcute cu mare atenție, ast
fel îneît să se asigure desimea op
timă a plantelor la hectar — prin
cipală condiție în obținerea unei re
colte bune.

Pentru ca rodul să fie bogat, este 
necesar ca lucrările să fie aplicate 
diferențiat de la loc la loc, de la 
o cultură la alta atunci cînd trebuie.

După cum se știe, porumbul însi- 
lozat este principala plantă de nu

Sărbătorirea
Marți, 9 Mai, cu prilejul Zilei 

Victoriei, la Monumentul Eroilor So
vietici din orașul nostru au fost de
puse coroane de flori. Tot în aceiași 
zi au fost depuse coroane de flori 
și la cimitirul ostașilor romîni și 
sovietici, căzuți în iuptă împotriva 
fascismului german, pentru elibera
rea popoarelor.

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, delegați ai oa
menilor muncii din întreprinderile și 
instituțiile din Alba-Iulia, elevi si 
pionieri.

lucrărilor

de îngri- 
deosebită

mod exemplar, pentru ca 
ce se obțin să fie de cea 
calitate.
cu desfășurarea lucrărilor

treț care asigură obținerea unei 
producții sporite de lapte și carne. 
Dar, pentru a obține cantități im
portante de porumb pentru siloz, 
este necesar să 
culturi aceleași 
porumbul pentru 
deosebire constă 
porumbul pentru
15-20 mii plante la hectar mai mult 
ca la porumbul pentru boabe, acesta 
permițînd să se obțină o producție 
maximă de porumb pentru însilo- 
zat.

La executarea lucrărilor de între
ținere la culturile prășitoare, un 
sprijin prețios sînt chemați să-l dea 
colectiviștilor, mecanizatorii de la 
S.M.T. urmînd ca prășitul mecanic 
al porumbului să fie executat de 
aceiași tractoriști, care au executat 
însămînțările, obținîndu-se în felul 
acesta executarea lucrărilor în cele 
mai bune condițiuni. In același timp 
gospodăriile colective și întovără
șirile agricole trebuie să folosească 
toate mijloacele proprii la pregă
tirea lucrărilor de îngrijire a cul
turilor și executarea lor la timpul 
optim. Un accent deosebit trebuie 
să se pună pe calitatea 
efectuate.

In perioadă lucrărilor 
jire a culturilor, o atenție 
țrebuie dată loturilor semincere de 
cereale păioase. Lucrările de plivit 
și purificație la aceste loturi trebuie 
făcute în 
semințele 
mai bună

Paralel 
în cîmp, o muncă susținută trebuie 
să se desfășoare în aceste zile în 
grădinile de legume unde trebuie 
să se planteze cu răsad ultimele su
prafețe și să se intensifice executa
rea lucrărilor de îngrijire a culturi
lor plantate din vreme. Un bun 
exemplu în această direcție îl con
stituie gospodăria colectivă din Cis- 
tei, care a executat prima prașilă pe 
întreaga suprafață a grădinei.

Toată atenția trebuie să se a- 
corde, de asemenea executării pra- 
șilei și celorlalte lucrări de întreți
nere în vii.

O contribuție de seamă la desfă
șurarea în cele mai bune condițiuni 
a lucrărilor de îngrijire a culturilor 
sînt chemate să-și aducă comitetele 
executive ale sfaturilor popukye de 
la comune și organizațiile de partid, 
care trebuie să considere executarea 
la timp și de bună calitate a lucră
rilor agricole ca o sarcină de cea 
mai mare importanță și să ia cele 
mai potrivite măsuri politice și or
ganizatorice pentru înfăptuirea lor.

Oameni ai muncii de pe ogoare! 
Folosind fiecare zi, fiecare oră bună 
de lucru în cîmp pentru executarea 
la timp și în cele mai bune condi
țiuni a lucrărilor de îngrijire a cul
turilor, asigurați obținerea unor re
colte bogate de produse agricole.

■O—.—----------------------

. zilei victoriei
Au fost depuse coroane de flori 

din partea Comitetului raional și a 
Comitetului orășenesc de partid, 
Sfatului popular al raionului, Con
siliului raional al sindicatelor, Co
mitetului raional al femeilor, Sfatu
lui popular la orașului, din partea 
colectivelor de muncă ale întreprin
derilor și instituțiilor locale.

După depunerea coroanelor, parti- 
cipanții la solemnitate au păstrat un 
moment de reculegere, în memoria 
celor ce și-au dat viața pentru in
dependența patriei noastre.

Spectacol de gală 
cu filmul „Setea

La 9 mai, la cinematograful „Vic
toria" din Alba-Iulia a avut loc o 
premieră de gală cu noul film ro- 
mînesc „Setea", cu care prilej oa
menii muncii din orașul și raionul 
nostru s-au întîlnit cu o parte din 
realizatorii filmului.

Filmul „Setea", adaptare cinema
tografică după romanul cu același 
nume de Titus Popovici, sub regia 
lui Mircea Drăgan, realizat în cin
stea celei de-a 40-a aniversări a 
partidului constituie o frescă vie de 
un adînc dramatism. El evocă ma
rea luptă pentru înfăptuirea refor
mei agrare din 1945, cînd la che
marea partidului țărănimea săracă 
a trecut la împărțirea pămînturilor 
moșierești.

CONSOLIDÎND SUCCESELE OBȚINUTE

Să dâm un nou avînl întrecerii socialiste
Roadele muncii avântate

aniversare a partiduluiMăreața
a
muncă al Atelierului central de re-

Măreaț.a aniversare a partidului 
a fost întîmpinată de colectivul de 
muncă al Atelierului central de re
parații din Alba-Iulia cu succese 
deosebite în producție. Planul pro-

fost întîmpinată de colectivul de

Alba-Iulia cu succeseparații din 
deosebite în producție. Planul pro-

<
/ Comunistul Drăghici Pavel, su- 
( dor, la I.I.L. ,,Horia" din Alba-Iulia
> este fruntaș în produefie și inovator. 
ț Muncind cu multă însuflețire în 
( întrecere, el și-a realizat pe luna
> aprilie sarcinile de plan în propor-
< (ie de 162 la sută, adueîndu-și în 
\ același timp o contribuție de seamă 
? la economiile realizate de secția în
< care lucrează.
( In clișeu : Comunistul Drăghici 
( Pavel la locul de muncă.

mai îndeplinirea sarcini- 
din planul de producție din 

primăvară în pro-

Cu planul în campania 
de primăvară îndeplinit
Avînd zi de zi exemplul însufle- 

țitor al comuniștilor, mecanizatorii 
de la S.M.T. din Alba-Iulia au des
fășurat întrecerea socialistă în cin
stea aniversării partidului cu rezul
tate deosebit de rodnice. Harnicul 
colectiv de aici a raportat la data 
de 6 
lor 
campania de 
cent de 101 la sută, obținînd toto
dată și o economie la combustibil 
și piese de schimb în valoare de 
15.000 lei.

Cele mai frumoase realizări le-au 
obținut mecanizatorii 
ghe, Miclăuș Viorel, 
nilă, Frățilă Simion, Todică Gligor 
și alții care și-au îndeplinit sarci
nile de plan între 150-260 la sută. 

Ivan Gheor- 
Damian Dă-

ducției globale a fost realizat pe 
luna aprilie de către harnicul colec
tiv în proporție de 110,64 la sută, 
iar planul producției marfă a fost 
depășit cu 35 la sută. Muncitorii și 
tehnicienii atelierului au realizat de 
asemenea 73.000 lei economii la 
prețul de cost, cu 13.000 lei mai 
mult decît s-au angajat a realiza 
pînă la data de 8 Mai.

O contribuție de seamă în obține
rea acestor frumoase rea/zări au 
avut-o muncitorii brigăzii a IlI-a 
de la secțiile anexe, condusă de co
munistul Moldovan Sim'on, precum 
și mecanicii Beligăr Simion, Mogo- 
șan Iosif, Meteș Nicolae, Bucur 
ion, strungarii Be'dean Nicolae, 
Pleșa Maria, Fechete Nicolae și 
mulți alții.

Primăvara s-a statornicit pe Va
lea Mureșului, ca de altfel peste tot 
în țară, frumoasă și îmbietoare. Cîm- 
purile sînt iarăși presărate cu flori. 
Din înălțimi coboară raze calde, iar 
în lăstăriș păsărele gureșe țin sfat 
trimițîndu-și pînă departe trilurile 
lor.

Curtea școlii din Mihalț e și ea 
scăldată de seninul primăverii. Ră
sună peste tot cîntece vesele. Obrajii 
copiilor sînt rumeni, iar jocurile lor 
mai aprinse...

Pentru Rodica Morar din clasa a 
V-a însă, jocurile, atît de plăcute și 
gustate de copii, rămîn ceva docare 
îi este , teamă să se atingă. Fruntea 
ei umbrită, razele soarelui nu izbu
tesc s-o, lumineze. Rodiră e mereu 
abătută de parcă ar duce pe umeri, 
la 12 ani, poveri nemăsurate. Iar 
adesea cînd colegii ei o îndeamnă la 
joacă, ochii i se umezesc. Rodica își 
pleacă amărîtă căpșorul, chinuită de 
un glas lăuntric : 
acasă? Oare 
masă? Oare
Oare...

Asemenea
Rodica și la

„Oare mama o. fi 
pregătește ceva pentru 
mă va ajuta la lecții?

gînduri o însoțesc pe 
plecarea de la școală. 

Acasă apoi tristețea tatălui său o 
cufundă și mai mult pe gînduri'. In 
tăcere, însă, ea îi respectă suferința 
cu o grijă nemărginită. Ar da mult 
ca să-l poată ajuta. La rîndu-i, ta
tăl său ar da oricît să-și poată a- 
juta fiica, s-o ferească de suferințe, 
de necazuri. Dar, copila îi este mare 
de acum, nu-i mai poate ascunde ni
mic din ceea ce-1 roade. Iși dă prea

capitala Patriei noastre — devine pe zi ce trece mai 
mîndru, mai înfloritor.

Fruntașă pe regională
Colectivul de muncă de la Revi

zia de vagoane C.F.R. Teiuș a des
fășurat cu un deosebit avînt întrece
rea în cinstea glorioasei aniversări 
a partidului. Bilanțul lunii aprilie 
dă dreptul acestui colectiv să se 
mîndrească cu rezultatele obținute: 
sarcina de plan pe luna aprilie a 
fost depășită cu peste 8 la sută, a- 
sigurîndu-se în același timp ca toate 
trenurile să fie expediate în cea mai 
perfectă siguranță a circulației.

Dar ca urmare a muncii desfășu
rate, acest colectiv are deosebita sa
tisfacție că în cadrul Reviziei a mai 
fost adus un trofeu. Pentru rezulta
tele obținute în întrecerea socialistă, 
— îndeplinirea planului în propor
ție de 114 la sută pe trimestrul I.— 
Revizia de vagoane C.F.R. Teiuș a 
fost declarată Revizie fruntașă 
Regionala C.F.R. Cluj.

pe

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

H B Blooo
bine seama că ea sufere alături 
el din cauza mamei.

Și, suferințele celor doi nu-s 
ieri de alaltăieri. Sînt 7-8 ani 
cînd Virginia Morar din Mihalț 
depărtat de ai săi, furișîndu-se
viața unor cetățeni din sat și îndeo
sebi în viața lui Mihăilă Breaz- 
Lupu. Și doar are și el familie — 
soție,

Un 
reatt 
rența 
tal.'

ele

de 
de 

s-a 
în

copil, nepoți!...
timp, întîlnirile celor doi, pă- 
simple întîmplări, iar indife- 
față de familii ceva inciden- 

Mai apoi însă, Virginia Morar 
și Mihăila Breaz au început a-și în
șela sistematic credința copiilor și 
a consătenilor lor. Privirilor între
bătoare ale copiilor și celor ale ce
tățenilor satului au prins a le răs
punde cu duritate, zbătîndu-se între 
minciună și vagi încercări de eva
dare în umbră.

Comportarea lui Mihăila față de 
familie, dură și nepăsătoare, a con
dus la destrămare. Ne mai putîn- 
du-i îndura duritățile repetate, Dom- 
nica Breaz, soția sa, a fost nevoită 
să-și părăsească căminul care-i era 
atît de drag altădată și pentru care 
a trudit cu toată ființa sa. Dar Mi- 
hăjlă Breaz a rămas indiferent. N-a 
găsit în el forța morală să se recu- 
lcagă și să părăsească calea-i lip
sită de demnitate. Oare să se as
cundă în el atîta răutate și perfidie?

Astăzi, cînd fiecare om al muncii 
își are rostul său, colectivul în care 
muncește, familia în care își clă
dește viitorul, personalitatea și via- 

C. TlRNOVEANU
(Continuare în ap '



însuflețite manifestări în cinstea glorioasei aniversări a partidului Impresii de călătorie

Pe scena Casei raionale 
de cultură și pe terenul de sport

Oamenii muncii din orașul și raio
nul nostru au sărbătorit aniver
sarea a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia în 
atmosfera unui puternic și nestăvi
lit entuziasm. Muncitorii din între
prinderi, colectiviștii și întovărășiții, 
au raportat cu mîn- 
drie că și-au înde
plinit și depășit an
gajamentele în cins
tea glorioasei ani
versări, iar artiștii 
amatori, sportivii, 
pregătiți din timp 
a întîmpina mă
reața zi de 8 mai, 
au prezentat pe sce
nă și arena de sport 
prograție din cele 
mai alese.

Duminică, 7 mai, 
sala de festivități a 
Casei raionale de 
cultură s-a dovedit 
neîncăpătoare față 
de marele număr de 
oameni ai muncii 
veniți să vizioneze 
spectacolul de gală, la care și-au 
dat concursul cele mai bune formații 
artistice diii oraș și raion. Și fiecare 
din acestea au fost la înălțime. Corul 
Casei raionale ca și cel al colecti
viștilor din Obreja au înălțat cînt 
de slavă partidului, brigada artis
tică de agitație a I. M. „Gh. Doja“ 
a evocat momente din marea luptă 
a partidului, iar membrii brigăzii 
artistice de agitație a căminului cul

Aspecte dc la manifestările ce au avut loc cu prilejul aniversării partidului.

tural din- Vințul de Jos au adus pe 
scenă frînturi din viața nouă, feri
cită, a țăranilor muncitori din sa
tul lor. De un deosebit succes s-a 
bucurat; de asemenea, programul de 
brigadă întitulat „Pagini de glorie" 
interpretat de un talentat colectiv

Brigada artistică de agitație — Vințul de Jos.

de artiști amatori din orașul nostru.
In după-aniiaza aceleiași zile, pro

gramul a continuat la stadion, unde 
au avut loc reușite ansambluri de 
gimnastică și primirea de către con
ducătorii organizațiilor de partid și 
de stat locale a ștafetelor oamenilor 
muncii din raionul nostru.

In continuare, pe stadion s-a des
fășurat un bogat program artistic.

In satele raionului
In cinstea glorioasei aniversări a 

partidului, artiștii amatori ai cămi
nului cultural din Hăpria au pre
zentat un frumos program artistic. 
Corul de aici a interpretat cu mă
iestrie cîntecele „Părinte drag 
partid iubit", „Să fi partidului oș
tean" și altele, iar membrii echipei 
de teatru au evoluat într-o reușită 
piesă de teatru.

Cei peste 200 de țărani munci
tori din Hăpria, prezenți la căminul 
cultural, au manifestat îndelung 
pentru partidul iubit, care-i conduce 
spre o viață tot mai îmbelșugată și 
fericită.

Coresp. HAȚEGAN ALEX.
★

Duminica trecută, pe unul din 
dealurile ce împrejrnuiesc Mihalțul, 
pionierii și școlarii de aici s-au 
strins în jurul unui foc de tabără. 
Și cîntecele lor închinate partidului 
au răsunat pînă departe peste sat. 
Brigada artistică de agitație a cla
sei a V-a apoi, a prezentat un reu
șit program pe tema: „Părinte drag, 
partid iubit, îți mulțumim".

Cu prilejul marii aniversări, cinci 
școlari dintre cei mai buni au fost 
primiți în organizația de pionieri, 
revenindu-le marea cinste de a face 
parte din „Promoția a 40-a aniver
sare a partidului".

Coresp. CÎRNAȚ VALERICA 
profesoară

Despre frumusețea și bogăția 
țării noastre, despre chipu-i întregit 
cu giganți industriali, cu întinse și 
mănoase holde muncite în comun, 
împletesc poeții minunate versuri, 
vorbesc în romane scriitorii noștrii. 

Dar poți oare cuprinde în vers 
și-n cărți toată măreția noului, 
grandioasa transformare, forfota și 
hărnicia milioanelor de constructori 
ai socialismului? Pentru a vedea și 
a cunoaște toate acestea, tot ce me
rită și este demn de văzut, ți-ar 
trebui luni întregi, ani poate.

Spun aceasta convinsă că spun 
un mare adevăr. O spun și alții, 
toți acei care, ca și mine, au avut 
fericirea de a călători pe drumurile 
patriei, fie ca turiști, fie în alte îm
prejurări.

Noi, grupul de femei din regiunea 
Hunedoara, care am făcut timp de 
trei zile o excursie prin țară, am 
văzut la drept vorbind, puține. Dar, 
totuși, impresiile lăsate în urma a- 
cestei călătorii sînt puternice, stă
ruie viu în amintirea noastră.

Și, un sentiment încercat de cei 
ce au întreprins astfel de excursii 
mă îndeamnă și pe mine să-mi aș
tern impresiile.

★
In seara zilei de 24 aprilie, ne-am 

întîlnit la Alba-Iulia, venind de prin 
satele raionului vreo douăsprezece 
femei. Erau viitoarele mele tovarășe 
de călătorie, colectiviste din Teiuș, 
Mihalț, Micești, Cistei, muncitoare 
din întreprinderile industriale din 
raion, și gospodine. Ne-am împrie
tenit repede. Au început comenta
riile, am început a ne împărtăși pă
reri despre viitoarea noastră- călă
torie.

RĂMAȘI*!
La gospodăria agricolă colectivă 

din satul Șeușa, lucrările din cam
pania dc întreținere a culturilor sînt 
rămase în urmă. Această situație se 
datorește lipsei de operativitate de 
care dă dovadă consiliul de condu
cere care, ajutat și îndrumat în sla
bă măsură de Comitetul executiv al 
Sfatului popular comunal Ciugud, 
nu dovedește tot interesul pentru 
buna" organizare a muncii și execu
tarea la timpul optim a lucrărilor 
de întreținere. Din această cauză 
plivitul buruienilor din lanul de 
grîu, în suprafață de 127 ha, și a 
orzului abia a început în ziua de 8 
mai, cu toate că timpul prielnic per
mitea executarea acestei lucrări cu

La Sebeș, în zorii zilei următoare, 
ne-am întîlnit cu un grup mai mare 
de femei din celelalte raioane ale 
regiunii noastre.

Abia de aici a început adevărata 
excursie. Itinerarul fixat dinainte, 
ne-a dus prin Brașov, pe minunata 
vale a Prahovei, la muzeul Doftana, 
la București. Aveam de stră
bătut un drum lung. Călătoria a 
fost însă plăcută. Ne-au fost puse 
la dispoziție două autocare ale 
O.N.T.-ului, mari, elegante.

Și, călătoria a început.
Deși era înnorat, și picuri deși și 

mărunți de ploaie se prelingeau în 
rîulețe mici pe geamuri, se puteau 
vedea de o parte și de alta a șose
lei întinderile ondulate. Și-n aceste 
părți, în drum spre Sibiu, ca și pe 
Ia noi, se vedea că oamenii și-au u- 
nit forțele. Incepînd de la șosea și 
pierzîndu-se în depărtări, sau .după 
dealuri, se întindeau mari suprafețe 
semănate cu grîu, cu porumb, nes- 
fîrșite livezi cu pomi fructiferi, bo
gățiile gospodăriilor colective din 
Apoldul de Sus, Săcel, Cristian și 
din alte sate.

Peisajul e altul de la Sibiu. Spre 
străvechiul oraș al Făgărașului 
munții încearcă parcă să ne țină 
piept. După un popas de o oră ne 
continuăm drumul spre Brașov. Ani 
străbătut. păduri, ne-am oprit un 
moment la cimitirul eroilor sovietici 
de la Codlea, căzuți în cel de-al 
II-lea război mondial. Am trecut 
prin Poiana Țapului, Predeal, pe 
aici, pe unde azi oamenii muncii își

(Continuare în pag. 4-a-).1-*
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mult înainte. Mai mult, la această 
unitate pe suprafețele plantate cu 
cartofi de vară ca și pe suprafețele 
cultivate cu floarea-soarelui, care 
încep să fie năpădite de buruieni, nu 
a început prășitul, deși gospodăria 
dispune de atelaje și brațe de mun
că suficiente.

Față de tărăgănarea dovedită de 
consiliul de conducere al gospodă
riei colective din Șeușa în executa
rea lucrărilor de întreținere a cul
turilor, Comitetul executiv al Sfa
tului popular al comunei Ciugud are 
datoria de a îndruma cu mai mult 
simț de răspundere această unitate 
agricolă socialistă, pentru ca toate 
lucrările să se facă la timpul optim.

Prin fața tribunei trec în pas ca
dențat pionierii, viitorii cetățeni ai 
patriei. Ei poartă pe fețele lor se
ninul zilelor fericite pe care le 
trăiesc.

--------♦♦--------

La lumina torțelor
Peste orașul împodobit sărbăto

rește au coborît umbrele serii. Ani
mația însă e aceeași ca și în timpul 
zilei. Străzile sînt la fel de populate.

Dinspre arena de sport răzbat su
nete de fanfară. Și sunetele se a- 
propie. In urma fanfarei o coloană 
impresionantă purtînd torțe, scan
dează lozinci: „Trăiască glorioasa 
aniversare a partidului", „Trăiască 
Partidul Muncitoresc Romîn".

Coloana de manifestanți trece prin 
centrul orașului Alba-Iulia, se în
dreaptă spre sediul Comitetului ra
ional de partid. Aici, în prezența 
conducătorilor de partid, la lumina 
torțelor, mii de oameni ai muncii 
manifestează pentru Partidul Mun
citoresc Romîn, pentru prietenia cu 
Uniunea Sovietică, pentru pace.

De unde a pornit întrecerea

Pentru continua dezvoltare a sectorului zootehnic
La gospodăria colectivă din Cis

tei, în cîmp, la plivitul holdelor, la 
prășitul culturilor, în grădina de le
gume și în pepinieră unde se plan
tează în aceste zile ultimele fire de 
viță altoită, colectiviștii muncesc cu 
multă însuflețire.

Dezvoltîndu-și multilateral ramu
rile de producție, ei obțin în 
același timp rezultate frumoase 
și în sectorul zootehnic. Prin cum
părări pe bază de credite acordate 
de stat și din prăsilă proprie, a 
sporit de la începutul anului și pînă 
în prezent numărul de vaci de lapte 
cu 10 cațlete, în total numărul va
cilor și junincilor gospodăriei ridi- 
cîndu-se în prezent la 60 de capete. 
O simțitoare creștere s-a înregistrat 
de asemenea la tineretul bovin pînă 
la 2 ani, al cărui număr a crescut 
de la începutul anului cu încă 26 
capete, în total, pe gospodărie nu
mărul lor fiind în prezent de 131 
taurine.

Rezultate bune s-au obținut și în 
ce privește producția de lapte. Prin 
o bună îngrijire și o furajare rațio
nală a vacilor, în hrana cărora nu
trețul de bază a fost porumbul siloz, 
s-a obținut o producție medie de 
1.920 litri lapte pe cap de vacă fu
rajată, statului predîndu-se pe bază 
de contract o producție marfă de 
18.183 litri lapte.

La porcine, ramură de producție 
căreia i se acordă o atenție tot mai 
mare în gospodărie, s-a obținut la 
prima fătare în medie 7 purcei de 
ia fiecare scroafă de prăsilă și s-a 
pus la îngrășat întregul lot contrac

tat de 90 capete, din care 15 porci 
au fost îngrășați și valorificați la 
o greutate de peste 100 kg fiecare.

A sporit de asemenea numărul de 
ovine cu 106 mieluțe cu lînă semi- 
fină.

Colectiviștii din Cistei, de la care 
a pornit întrecerea între gospodă
riile colective din regiune pentru 
continua dezvoltare și întărire a 
sectorului zootehnic și care și-a 
propus să livreze' statului pe bază 
de contract 3.000 kg carne la o 100 
ha teren arabil, a și valorificat 
pînă la 1 mai 50 la sută din canti
tatea planificată.

Din cele arătate rezultă că 
colectiviștii din Cistei au obți
nut unele rezultate bune în ce pri
vește dezvoltarea sectorului zooteh
nic din gospodărie. Dacă facem în
să o analiză mai amănunțită a re
zultatelor obținute în acest sector, 
în baza angajamentelor luate în în
trecere, vedem că gospodăria 
mai are multe de făcut pentru a 
împlini ceea ce și-a propus.

De exemplu, gospodăria, și-a pro
pus să realizeze 15 vițele la 100 ha 
teren agricol. Pînă în prezent însă nu 
a realizat numărul de vițele decît în 
procent de 5 la sută. Și aceasta 
pentru că din cele 60 vițele plani
ficate a fi cumpărate pe bază de 
credit, gospodăria deși are asigu
rate în acest scop fondurile nece
sare, datorită slabei preocupări în 
această direcție a conducerii gos
podăriei, nu s-au cumpărat pînă în 
prezent decît 5 vițele.

Cu mai multă răspundere trebuie 
să îndrume organizația de partid 
conducerea gospodăriei pentru a-și 
completa prin cumpărări, din vre
me, numărul de vaci prevăzut să-l 
realizeze, deoarece numai așa se 
poate asigura îndeplinirea planului 
de lapte contractat.

Pînă în prezent nu s-a luat nici o 
măsură pentru înființarea crescăto
riei de păsări planificată și nici 
pentru construirea cotețelor necesare 
adăpostirii lor. Mai multă preocu
pare trebuie să dovedească condu
cerea gospodăriei pentru a asigura 
mulgătorilor inventarul necesar, 
pentru a le crea condiții optime de 
muncă și igienă.

Cu privire la asigurarea de con
diții cît mai bune de adăpostirea 
animalelor, dacă gospodăria a do
vedit preocupare pentru a amenaja 
grajdul existent cu decovil în inte

O parte din vacile gospo dăriei colective din Cistei.

rior pentru transportul gunoiului, re
zervor de urină și instalație de lu
mină electrică, tot interesul trebuie 
să-l acorde începerii construcției ce
lui de-al 2-lea grajd, în care scop 
gospodăria are asigurate toate ma
terialele necesare. Și cum dis
pune de o echipă de cons
trucție cu meșteri pricepuți din rîn- 
dul colectiviștilor, această unitate 
socialistă poate realiza construcțiile 
de care are nevoie la timp și la un 
preț de cost redus.

Gospodăria colectivă din Cistei 
are toate condițiile pentru a obține 
rezultate tot mai bune în dezvolta
rea sectorului zootehnic în întrece
rea cu celelalte gospodării din re
giune. Și consiliul de conducere al 
gospodăriei, îndrumat de organiza
ția de partid, dacă va dovedi tot in
teresul în această direcție, rezulta
tele nu vor întîrzia să se arate.

FI. BARABAȘ



VIAȚA DE PARTID

Comitetul comunal de partid 
și propriile hotărîri
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Cu șase luni în urmă, la comite
tul comunal de partid Oarda de Jos 
a avut loc adunarea generală a mem
brilor și candidaților de partid pen
tru dare de seamă și alegeri. Cum 
era și firesc, adunarea a a- 
probat o hotărîre în care au fost 
stabilite o seamă de sarcini concre
te, menite să ridice la un nivel mai 
înalt întreaga activitate de partid 
din organizațiile de bază de pe raza 
comunei. Pe parcurs, comitetul co
munal a analizat în plenarele sale 
diferite probleme legate de consoli
darea și dezvoltarea sectorului so
cialist al agriculturii, de ridicarea 
nivelului ideologic și politic al mem
brilor și candidaților de partid, de 
îmbunătățirea activității organiza
țiilor de masă din comună etc.

Să vedem însă cum s-a preocupat 
■comitetul comunal de partid de 
materializarea hotărîrilor adoptate, 
care este eficiența lor în ridicarea 
nivelului muncii politice 
mice în comună.

In hotărîrea adoptată 
rea de dare de seamă și 
o sarcină principală stabilită a fost 
mobilizarea organizațiilor de bază, 
a tuturor comuniștilor spre a des
fășura o intensă muncă politică 
pentru atragerea țăranilor muncitori 
pe calea gospodăriei colective. Tre- 
cînd la înfăptuirea acestei hotărîri, 
comitetul comunal a repartizat mem
brii săi cu sarcini precise pe fiecare 
organizație de bază, spre a-i spri
jini în desfășurarea muncii politice. 
S-a muncit intens. Drept rezultat, 
după cîteva luni în comună au fost 
înființate două gospodării colective — 
una la Oarda de Jos și una la Oar
da de Sus. Tot în această hotărîre 
s-a stabilit ca sarcină îndrumarea 
cu mai multă competență a comite
tului comunal U.T.M. Deși cu oare
care întîrziere, comitetul comunal a 
trecut și la îndeplinirea acestei ho
tărîri. Membrii comitetului au pri
mit sarcini să participe la adunările 
organizațiilor U.T.M., să îndrume 
conducerile acestora în analizarea 
problemelor principale ce se ridică 
în munca de tineret. Pe parcurs 
să multe din sarcinile stabilite 
fost neglijate.

In luna februarie, comitetul 
munal a analizat activitatea comi
tetului comunal U.T.M. In baza lip
surilor semnalate, a fost adoptată 
o hotărîre care prevedea, printre al
tele, sarcina ca fiecare organizație 
de bază să analizeze activitatea or
ganizației U.T.M. O hotărîre cît se 
poate de bună. Răul mare a fost 
însă că îndeplinirea acestei hotărîri 
n-a mai fost urmărită, din care 
cauză nici una din organizațiile de 
bază din comună n-a analizat acti
vitatea organizațiilor U.T.M.

și econo *
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N-a perseverat comitetul comunal 
nici pentru îndeplinirea prevederilor 
hotărîrii în ce privește buna desfă
șurare a învățămîntului de partid, 
întărirea rîndurilor partidului prin 
primirea de noi membri și candidați, 
îmbunătățirea agitației vizuale. Da
torită faptului că membrii comitetu
lui n-au fost repartizați pe cercuri 
și cursuri de care să răspundă tot 
anul de învățămînt, nivelul învăță
mîntului a fost nesatisfăcător, pre
zența a fost slabă și unele lecții 
nici n-au fost predate. Din această 
cauză la organizația de bază din 
Pîclișa cercul de învățămînt nici n-a 
fost încă închis. Lipsa e cu atît 
mai gravă cu cît secretarul organi
zației de bază, tov. Florea Ion, 
este și membru al comitetului. In 
ce privește îmbunătățirea agitației 
vizuale, hotărîrea prevedea ca pînă 
la 1 ianuarie a.c. să se confecțio
neze gazete de perete în organiza
țiile de bază din Pîclișa și Oarda 
de Sus și să se numească colecti
vele de redacție ale acestor două 
gazete. Comitetul comunal n-a ur
mărit însă nici îndeplinirea acestei 
hotărîri. Mai mult, nici organizația 
de bază din G.A.C. Oarda de Jos 
n-are organ de presă. Slab se preo
cupă comitetul comunal de îndepli
nirea hotărîrilor pentru creșterea și 
întărirea rîndurilor partidului. Deși 
în comună sînt colectiviști fruntași, 
tineri destoinici, munca de atrage
rea lor în rîndul partidului se des
fășoară la un nivel necorespunzător. 
Mai mult, deși la organizația de 
bază din Pîclișa sînt de multă vre
me 5 candidați cu termenul expirat, 
comitetul comunal n-a urmărit re
zolvarea dosarelor acestora.

Neîndeplinirea hotărîrilor comite
tului comunal își are rădăcina 
stilul defectuos 
tetului comunal 
ficient numai 
Important este 
cerea lor în viață. Or, tocmai aceasta 
comitetul comunal n-a făcut-o. Re
iese clar acest lucru din însăși fap
tul că în timp de 6 luni comitetul 
n-a analizat niciodată felul cum 
se îndeplinesc hotărîrile proprii.

— Avem încă lipsuri în ce priveș
te urmărirea îndeplinirii hotărîrilor 
— recunoaște tov. Anghel Gheorghe, 
secretarul comitetului comunal.

Să recunoști însă că sînt lipsuri 
și să nu pornești hotărît la lichida
rea lor nu e suficient. Trebuie să 
fie clar că o condiție principală a 
succesului în munca de partid o 
constituie tocmai organizarea și 
controlul îndeplinirii hotărîrilor, gri
ja ca măsurile stabilite să fie mate
rializate. In această direcție tre
buie să-și îndrepte activitatea comi
tetul comunal de partid.

de 
de 
să 
să

în 
muncă al comi- 
partid. Nu e su- 
adopți hotărîri. 
urmărești tradu-

Vom dezvolta puternic sectorul zootehnic
Gospodăria agricolă colectivă din 

satul Totoi a luat ființă abia în a- 
cest an. Ținînd cont de veniturile 
mari ce le aduc animalele, aduna
rea generală a gospodăriei colective 
a hotărît să pună bază puternică 
sectorului zootehnic, mai ales că co
lectiviștii noștri au o tradiție veche 
în creșterea animalelor.

Astfel fiind, din cele 50 capete 
vaci cu lapte, 30 capete tineret bo
vin și 200 oi planificate pentru a ni 
le procura în acest an, folosind cu 
grijă fondurile proprii și împrumu
tul acordat de stat, ne-am și cum-

părat pînă în prezent 34 capete vaci 
cu lapte, 10 capete tineret bovin, 
104 oi și 60 mieluțe.

In plus de aceasta ne-am îngri
jit și de asigurarea de adăposturi 
corespunzătoare pentru animale. La 
începutul lunii mai noi am amena
jat un grajd pentru 35 vaci și 40 
capete tineret bovin și în curînd vom 
începe construirea unui alt grajd 
pentru 100 capete bovine, pentru 
care ne-am și procurat o bună parte 
din materialul pentru construcție.

BIRAUȚA PAVEL 
brigadier G.A.C. Totoi

Acțiuni patriotice ale pionierilor
Pionierii și școlarii de la Școala 

de 7 ani din Tăuți, pe lîngă că sînt 
sîrguincioși la învățătură sînt și 
harnici și pricepuți gospodari.

Ei și-au înfrumusețat curtea școlii 
cu rondouri de flori, trotuare pietrui
te și și-au amenajat un teren de vo
lei. Cu aceeași hărnicie au muncit 
elevii din Tăuți și la plantări de

puieți. Pe terenul denumit „Baraț- 
ca“, din împrejurimile satului, au 
plantat aproape 7.000 puieți de sal- 
cîm.

Totalul orelor de muncă patrio
tică efectuate de ei ta aceste munci 
se ridică pînă ta prezent la peste 
2.000 ore.

Prof. FRAȚI LA PETRU

Un binemeritat succes
Brigada artistică de agitație din 

satul Dumitra, formată de curînd 
din tineri și tinere colectiviste, a 
pregătit seri de-a rîndul un bogat 
program artistic închinat celei de-a 
40-a aniversări a partidului. Și, 
roadele muncii depuse au fost 
de curînd culese cu prisosință de 
către tinerii interpreți cu prilejul 
prezentării a două programe ar
tistice, unul pe scena căminului cul
tural din Hăpria, în cadrul ștafetei 
culturale „A 40-a aniversare", iar 
celălalt prezentat la 7 mai la că
minul cultural din satul Dumitra, 
cu ocazia sărbătoririi evenimentului.

La reușita programului și-au a- 
dus aportul întreaga brigadă și în 
mod deosebit tinerii și tinerele Co- 
man Vasile, Coman Nicolae, Dreghi- 
ci Ioana, Coman Lidia, Dobrescu 
Ana si alții.

MARCU ION DUMI

Drumuri inutile 
și pierdere de timp

Sarcinile de producție din cadrul 
gospodăriei noastre colective din 
satul Șard ne îndreaptă zilnic pașii 
spre prăvălia sătească a cooperati
vei „Ighiana" pentru anumite cum
părături. Pînă aici toate bune. Măr
furi sînt. Prăvălia e peste drum, dar 
ce te faci că din vina conducerii 
cooperativei „Ighiana" gestionarului 
din sat nu i s-au dat nici bonier 
tipizat și nici facturier pentru a ni 
se elibera bonul sau factura odată 
cu cumpărarea mărfii.

Din această cauză sîntem purtați 
pe drumuri pînă la centrul de co
mună Ighiu, pentru eliberarea fac
turii. atît eu casierul gospodăriei 
cît și gestionarul prăvăliei ca să o 
semneze. Credem că e timpul 
acestui procedeu, care ne face 
ne pierdem 
capăt.

ca 
să 

timpul, să i se pună

La gospodăria colectivă din Mi- 
cești, haitnicii colectiviști mun
cesc cu multă însuflețire. Din cele 
80 hectare grădină cît cultivă ta 
acest an, ei au plantat pînă la 11 
mai 3 ha vinete, 3 ha ardei, 40 
ha roșii și au executat prima pra- 
șiiă la cartofii timpurii, varza de 
vară și gulii.

IN CLIȘEU: Plantatul răsa
dului de roșii repicat în cuburi 
nutritive.

FILIPOVICI EMIL
G.A.C. Șard .

...dulgheri, tîmplari și zidari. A- 
tîția lucrează la imobilul din strada 
Tudor Vladimirescu 43 din Alba-lulia. 
Lucrează și nu mai termină. Și doar 
n-au început de ieri de alaltăieri, ci 
hăt din 3 aprilie.

Cu puțin timp în urmă, au avut 
loc lucrările conferinței raionale a 
U.R.C.C. Alba. Aproape 200 de de
legați ai membrilor cooperatori din 
raion și invitați au dezbătut cu răs
pundere activitatea 
•conducere al I' 
1960, activitatea 
general, de 
ție de consum 
cum a reieșit < 
prezentată la 
viu Băiescu, 
din discuțiile 
•tivul acordat, 
rația din raion a făcut pași însem
nați pe calea continuei îmbunătățiri 
a activității ei.

Unitățile cooperației de consum 
din raion au desfăcut în anul trecut 
-populației cu 10.079.000 lei mai mul
te mărfuri decît în 1959, reprezen- 
tînd o creștere de peste 22 la sută. 
Către țărănime au fost vîndute în 
1960 cu peste 7.500.000 lei mai mul
te confecții, cu peste 1.200.000 lei 
mai multă mobilă, cu peste 660.000 
lei mai multă încălțăminte etc. La 
materiale de construcții valoarea 
mărfurilor vîndute în 1960 este cu 
38 la sută mai mare ca în 1959.

Realizări frumoase au fost obți
nute în specializarea, dezvoltarea și 
amenajarea de noi magazine în re
țeaua de desfacere. In anul trecut 
au fost date în folosință 4 noi ma
gazine: la Beldiu, Pețelca, Mereteu

consiliului
U. R. C. C.

i desfășurată 
întreaga coopera- 
din raion. Și așa 

din darea de seamă 
conferință de tov. Li- 
prcședintele U.R.C.C., 

purtate și din califica
ta anul trecut coope-

de
Pe 
în

Pe marginea lucrărilor conferinței raionale a U.R.C.C

Cooperația de consum pe calea continuei întăriri
și Galați, iar în acest an două ma
gazine ■— la Hăpria și Cistei. Au 
fost apoi dotate cu mobilier alte 
numeroase magazine, iar altele spe
cializate.

Vorbind despre desfacerea pro
duselor industriale, trebuie spus 
că pe lîngă rezultate au existat 
la unele cooperative și o seamă 
de lipsuri, provenite tocmai din sla
ba preocupare a unor conduceri de 
cooperative, ca cele din Ighiu, Me
teș, Galda de Jos și altele, care au 
lăsat problema studierii atente a 
cererii de consum și uneori aprovi
zionarea pe planul al doilea. La u- 
nele magazine, ca cele din Mereteu, 
Benic, Beldiu, Stremț, Totoi și Șard, 
au lipsit zile în șir articole de pri
ma necesitate, ca petrol, sare, chi
brituri etc. Toate acestea au dus la 
faptul că U.R.C.C. în ansamblu să 
nu-și realizeze planul de desfacere 
la produsele industriale decît în 
proporție de '93 la sută. Serviciul co
mercial din cadrul U.R.C.C. a tole
rat în mod nepermis ca la unele u- 
nități să nu se respecte minimul o- 
bligatoriu de mărfuri stabilit prin 
decizia 21 a Centrocoopului. S-a to
lerat cooperativelor din Galda de Jos, 
Mihalț, Vințul de Jos etc. să nu 
servească preparate proprii ca mici,

grătare, diferite minuturi, deși unele 
din ele au fost dotate cu aragaze.

O bună parte din lucrările confe
rinței au fost 
contractări și 
desprinse din 
ta comparație 
perativele din 
1960 să se achite cu mai multă răs
pundere de intensificarea schimbu
lui dintre sat și oraș. Cîteva date 
stat cît se poate de edificatoare. In 
1960, prin unitățile cooperației să
tești au fost valorificate pe bază 
de contract și achiziționate cu 1.123 
tone cereale și floarea-soarelui și cu 
243 tone cartofi mai mult ca în 
1959. Cu sprijinul organizațiilor de 
partid, al sfaturilor populare, și ca 
urmare a muncii desfășurate, 
cooperativele din Hăpria, Oarda 
de Jos, Teiuș și altele au reu
șit să se situeze în frunte 
preluînd întreaga cantitate de pro
duse contractate.

Trebuie însă să scoatem în evi
dență faptul că au mai existat și 
conduceri de cooperative care nu au 
acordat atenția cuvenită preluării 
produselor contractate. Așa s-au 
petrecut lucrurile la cooperativele 
din Galda de Jos, Ighiu, Benic și 
Mihalț, unde conducerile cooperati
velor n-au muncit cu răspundere,

fără bază 
dovedit și o 
față de pre- 
situația de

destinate 
achiziții, 

dezbateri 
cu anul 
raion au

muncii de 
Concluziile 
au fost că 
trecut, coo- 
reușit în

s-au încheiat contracte 
materială și în plus au 
nepăsare condamnabilă 
luarea produselor. Din 
mai sus se poate trage concluzia că
aici a fost insuficient și ajutorul co
mitetelor comunale de partid, al or
ganizațiilor de bază și al sfaturilor 
populare. Rămînerea în urmă la 
preluări din contractări se datorește 
și faptului că serviciul de valorifi
cări din U.R.C.C. nu s-a preocupat 
în suficientă măsură de organiza
rea muncii de contractări și achi
ziții.

Și în domeniul financiar rezulta
tele obținute dovedesc o îmbunătă
țire simțitoare față de trecut. Re
zultatele puteau fi însă mult spo
rite dar unele conduceri de coope
rative ca cele din Cricău, Feneș, 
Meteș și Zlatna care, lucrînd dezin
teresat, au realizat cheltuieli de cir
culație mult mai mari decît cele pla
nificate. La Vințul de Jos se înre
gistrează consumuri interne de mii 
de lei, umflînd cheltuielile de circu
lație. Depășirea cheltuielilor de cir
culație și în mod special nerealiza- 
rea planului la achizițiii au făcut ca 
U.R.C.C. în loc de beneficii să în
cheie balanța anului trecut cu pier
deri. Această situație trebuie să 
constituie punctul de plecare spre o 
mai temeinică organizare a muncii, 
spre a se înlătura toate deficiențele, 
astfel ca activitatea cooperației să
tești să se îmbunătățească tot mai 
mult.

Ce fac în acest timp locatarii imo
bilului? Stau cu lucrurile strînse, 
iar cînd plouă așază diferite oale și 
olițe în pod în dreptul găurilor din 
acoperiș.

Imobilul cu pricina necesită repa
rații... de sus în jos. I.G.O. , căreia 
îi aparține imobilul însă, a luat mă
sura de a le efectua de jos în sus. 
Astfel fiind, au fost executate ceva 
tencuieli, ceva reparații la dușumele, 
fără să se țină seama că răul por
nește tocmai de la acoperiș a că
rui tablă este în multe locuri gău
rită. Și-apoi, vorbind de operativi
tatea cu care lucrează cei șapte 
meșteri care nici acum n-au termi
nat cele începute, ca și de calitatea 
lucrărilor efectuate, întrebarea: ce 
fel de control exercită conducerea 
I.G.O. asupra salariaților 
este cît se poate de firească, 
această

săi?.... 
La 

întrebare așteptăm răspuns.

O nonă
sală 

rată la 
ducerii 
reți, iar ca acoperiș ____
Ziua, pentru orice siguranță a cir
culației este invizibilă! Se deschide 
doar noaptea la personalul ce so
sește aici după ora 1 noaptea. A- 
tunci (au fost luate și măsuri de 
bună deservire) călătorii ce sosesc 
cu acest tren sînt poftiți afară din 
vechea sală și... rugați să-și ocupe 
loc în sala acoperită de... cer.

Se prea poate că cei din conduce
rea stației să se fi gîndit la lună, 
la stele, la... visare. Nu se știe. In 
orice caz e o invenție ingenioasă 
pe care n-ar strica dacă ar folosi-o 
și inventatorii. Călătorii sînt sătui.

de așteptare a fost inaugu- 
Zlatna. Prin bunăvoința con- 
stației, noua sală n-are pe- 

---- 3 are... cerul.
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