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NICI O CLIPA PIERDUTA

Hotărâri importante pentru dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste

de 

cu 
create prin încheierea 

agriculturii patriei

întreaga presă a publicat zilele 
trecute două importante hotărîri a'e 
C. 0. al P.M.R. și Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. — Hotărirea cu 
privire la redistribuirea cadrelor de 
specialiști din agricultură și Hotă- 
rîrea privind dezvoltarea și îmbu
nătățirea învățămîntului agricol. A- 
lături de întregul popor, oamenii 
muncii din cuprinsul raionului nos
tru au primit cu o însuflețită bucurie 
aceste hotărîri, deoarece ele consti
tuie o nouă dovadă a grijii deosebite 
pe care partidul și guvernul o poar
tă ridicării continue a agriculturii 
noastre socialiste, vin să întregeas
că și mai mult șirul măsurilor luate 
în vederea consolidării unităților a- 
gricole socialiste, a sporirii neînce
tate a producției agricole.

Așa după cum se arată în Hotă- 
rîrea cu privire la redistribuirea ca
drelor de specialiști din agricultură, 
încheierea colectivizării agriculturii 
și trecerea la o nouă etapă mai înal
tă p-esiinune continua îmbunătățire 
a organizării, îndrumării și condu
cerii procesului de producție al agri
culturii. Și un rol de mare impor
tanță în această direcție revine ca
drelor de specialiști din agricultură. 
Ei sînt chemați ca, pe baza cunoș
tințelor tehnico-științifice pe care le 

TÎTri să organizeze, aici jos unde se 
hotărăște soarta recoltei, un adevă
rat front de luptă pentru sporirea 
producției vegetale și animale, pen
tru dezvoltarea multilaterală a avu
ției obștești. Acesta e de fapt și sco
pul pentru care partidul și guvernul 
au hotărît adoptarea măsurilor 
redistribuire a cadrelor de speci 
liști din agricultură în raport 
noile condiții 
colectivizării 
noastre.

Agricultura 
special gospodăriile agricole colec
tive au primit prin redistribuirea ca
drelor de specialiști din agricultură 
un ajutor neprecupețit de mare. In
ginerii care au plecat să lucreze în 
"osnodăriile colective din raion au 
înțeles marea sarcină încredințată 
de partid și guvern, au înțeles că 
cea mai deplină mulțumire e să te 
dedici muncii de făurire de belșug 
pe ogoare fără haturi, să lucrezi a- 
lături de cei ce, hărnicind, pun ba
zele pîinii. Și exemplele anilor tre- 
cuți, cele a!e puținelor zile care au 
trecut de cînd au sosit în gospodării 
sînt puternic reliefate de fapte, de 
îndrăznețe planuri de viitor. Urmare 
a îndrumării specialiștilor existenți, 
în gospodăriile colective din Cistei, 
Oiejdea, Obreja, etc., pe terenurile 
Țx-pantă, slab productive, s-au plan- 
Uit viță de vie și pomi fructiferi pe 
suprafețe însemnate, iar la Vințul de 
Jos, tînăra ingineră Dicu Lidia stu
diază în prezent aplicarea amenda
mentelor calcaroase la o suprafață 
însemnată de teren în vederea re
dării ei producției agricole. La Benic, 
inginerul Lipovan Teofil studiază 
condițiile pentru sporirea suprafețe
lor cu pomi și a creșterii producti
vității acestora. De aselmenea, în ve
derea sporirii producției de struguri, 
în acest an se va aplica pentru pri-

raionului nostru și în

------------ ♦♦-------------

A fost constituit Comitetul executiv 
al Consiliului agricol raional

In ziua de 12 mai 1962 a avut loc 
ședința de constituire a comitetului 
executiv al Consiliului agricol raio
nal pe baza Legii cu privire la în
ființarea Consiliului Superior al A- 
griculturii și a Consiliilor agricole 
regonale și raionale.

In ședința de constituire, în co
mitetul executiv al Consiliului a- 
gricol raional au fost numiți urmă
torii tovarăși:

Ing. PETROVICI AUREL preșe
dinte;

Ing. SUCIU MATEI vicepreșe
dinte ;

Med. vet. TATU LADISLAU vi
cepreședinte.

CRI ȘAN GHEORGHE secretar al 
Comitetului raional Alba al P.M.R.;

CHELNER RUDOLF medic vete
rinar;

HONDOLA ALEXANDRU inginer 
hortiviticol la G.A.C. Sard;

CiRNAȚ NICOLAE inginer 
G.A.C. Ciugud;

Ing. MOCANU AUGUSTIN 
rector la G.A.S. Galda de Jos;

MILACI IOAN președinte 
G.A.C. Șard; 

la

di-

la

ma dată îngrășarea extraradiculara 
a viei, lucrare ce se va face odată 
cu primul stropit.

Acestea sînt doar cîteva din mul
tele exemple ce oglindesc munca en
tuziastă a specialiștilor plecați să 
lucreze în agricultura raionului. Ele 
dovedesc în același timp că in fie
care gospodărie colectivă există un 
cîmp extraordinar de larg pentru 
a-și putea pune în folosul patriei în
treaga capacitate de muncă, tot e- 
lanul creator. Muncind la fața locu
lui, împreună cu harnicii colectiviști, 
fiecare specialist poate și trebuie să 
studieze condițiile din gospodăria 
respectivă, să îndrepte munca crea
toare spre cea mai scurtă cale ce 
duce spre recolte mari, spre bogăție. 
Trebuie dată o bătălie în toate gos
podăriile pentru sporirea producției 
de ceieale, pentru dezvolti.es creș
terii animalelor. E firesc insă în a- 
celași timp ca specialiștii din sec
toarele pomiviticole ale raionului — 
Șard, Ighiu, Țelna, Bucerdea, Cri- 
cău, Benic și Stremț — paralel cu 
lupta pentru sporirea producției ce
realiere și pentru dezvoltarea creș
terii animalelor să-și îndrepte aten
ția în mod special spre dezvoltam 
viticulturii și pomiculturii prin noi 
plantări in terenurile slab producti
ve, prin completarea golurilor, încă 
destul de mari ce sînt atît în vii cît 
și în livezi. Trebuie dezvoltată în- 
ir-o mai mare măsură legumicultura 
în raion și extinsă producerea legu
melor timpurii, sector încă aproape 
inexistent în raion.

Reliefînd cu putere grija părin
tească a partidului și guvernului, 
I! olari rea prevede un șir de măsuri 
menite să asigure condiții optime de 
viață atît specialiștilor cît și familii
lor lcr. Aceste măsuri sînt completate 
de gospodăriile colective, care, tăs- 
punzînd ajutorului ce-1 primesc, sînt 
datoare să se îngrijească de condi
țiile de trai ale specialiștilor, să-i 
înconjoare cu întreaga dragoste. Cu 
cît se va simți specialistul mai strîns 
legat de marea familie a colectiviș
tilor, cu atît mai spornică îi va fi 
munca.

încheierea colectivizării agricul
turii ridică și alte sarcini deosebit 
de importante. Oricare ar fi străda
nia specialiștilor pentru ca munca 
lor să fie cit mai rodnică, ei au ne
voie de colectiviști cu largi cunoș
tințe și deprinderi tehnice, de oa
meni capabili să aplice în practica 
muncii de zi cu zi metodele agro
tehnice înaintate, de mecanizatori 
pricepuți, de un număr și mai mare 
de cadre de ingineri și tehnicieni din 
toate sectoarele activității agricole, 
lată de ce Hotărirea apărută zilele 
trecute în presă cu privire la dezvol
tarea și îmbunătățirea învățămîniu- 
lui agricol prevede o serie de mă
suri în acest sens. Astfel, Hotărirea 
prevede dezvoltarea și îmbunătăți
rea învățămîntului agrozootehnic e- 
șalcnat pe 3 ani care să includă o 
masă cît mai mare de colectiviști și 
muncitori din gospodăriile agricole 
de stat și S.M.T. Pentru colectiviștii

(Continuare în pag. 4-a)

CIBAN MIHAI președinte la 
G.A.C. Alba lulia;

COSTEA AVRAM inspector sta
tistic, membri. (Continuare în pag. 3-a)

La Alba lulia a fost terminată construcția blocului din centrul orașului

LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR!

Colectiviștii din Stremț, îndrumați 
îndeaproape de organizația de partid 
și ajutați de către mecanizatorii de 
la S.M.T., au fost printre primii cate 
au terminat semănatul culturilor de 
primăvară. Hotărîți să obțină re
colte sporite de produse la liectar, 
ei și-au organizat bine munca și în 
vederea executării la timp și în bune 
condițiuni a lucrărilor de întreținere 
a culturilor, lucrare de care depinde 
în mare măsură creșterea producției

IN CLIȘEU : Tractoristul Sechereș Gheorghe de la S.M.T. Alba e- 
xecută prășitul mecanic al porumbului la G.A.C. Stremț.

Floarea-soarelui a fost prășită
Harnicii colectiviști din Mihalț 

muncesc cu multă însuflețire pentru 
a obține și în acest an roade bogate 
de pe ogoarele gospodăriei. Ei folo
sesc din plin timpul bun de lucru 
și sînt avansați cu toate lucrările a • 
gricole. In aceste zile, colectiviștii 
din Alihalț acordă o deosebită grijă 
întreținerii culturilor.

Munca fiind bine organizată, pri
ma prașilă pe cele 25 ha cu floarea- 
soarelui a fost terminată în ziua de 
15 mai. De asemenea, se apropie de 
sfîrșit prașila l-a și la cele 41 ha cu 
cartofi. La fel, sînt pregătiți și pen
tru începerea primei prașile ia po
rumb. Zilnic se controlează tarlalele 
semănate cu porumb, pentru ca pră-

-------------------------->----------------------------------

Preocupări și rezultate
Semănat din toamnă, în teren bi

ne pregătit, grîul colectiviștilor din 
Teiuș a ieșit viguros din iarnă. Căl
dura primăverii l-a ajutat să se dez
volte. Dar în lan a apărut și buru
iana. Colectiviștii n-au așteptat nici 
o clipă ci, așa. după cum i-a îndrumat 
organizația de partid și consiliul de 

de cereale la hectar. Astfel, lucrări
le de întreținere a culturilor de 
toamnă la gospodăria colectivă dm 
Stremț sînt pe terminate. Zilele tre
cute, cu ajutorul S.M.T-ului, tot 
printre primii, colectiviștii au înce
put prima prașilă la porumb, lucra
re ce se execută mecanic și în con
dițiuni foarte bune sub directa su
praveghere a inginerului agronom, 
V. Lăpăduș, care îndrumă această 
gospodărie.

șitul să poată fi început la vreme.
îndrumați îndeaproape de organi

zația de partid, colectiviștii din Mi- 
lialț sînt hotărîți să facă din gos
podăria lor o puternică unitate so
cialistă, frumoasă și îmbelșugată.

Peste minus 120 se așternu de cî- 
teva clipe o tăcere de mormînt. A- 
dîncul părea să-și intre de această 
dată în legea lui adevărată. în
cremeniră cu toții! Gurău Nicolae, 
șeful echipei, era singurul care nu 
prea ținea la momentul festiv. Din 
cînd în cînd, depășindu-și firea, 
mai arunca cite o glumă.

Mecanicii pregăteau de zor pri
ma probă. Cele două mașini de în
cărcat, aduse aici la Haneș, pre
zentau ce e drept curiozitatea lor. 
Nicicînd așa ceva n-a mai coborît 
în fund de mină. Și încă unde? 
Tocmai aici la minus 120. Gurău 
mai lucrase cu astfel de mașini în 
altă mină. La început și pentru el 
era ceva nou. Cînd însă a prins să 
lucreze din plin cu ele, n-ar mai fi 
făcut schimb cu nimeni. Sporeau 
rezultatele muncii, dar la aceasta 
îl ajuta și mașina. Atunci cînd a 
fost decorat cu Ordinul Muncii 
clasa I prin hărnicia lui, a echipei 

realizase 
cîte

și cu ajutorul mașinii, 
cea mai rapidă înaintare din 
s-a cunoscut în mină.

Aici, la Haneș, se pregătea 
lași drum. Mașinile vor ajuta 
minerii din echipa comunistului 
Gurău să rupă limita și să înain
teze cu viteze noi. Deodată, în 
frontul puternic luminat începură 
să duduie 
gonete cu 
suprafață.

a ce
pe

noile mașini. Primele va- 
minereu luară calea spre

★
Cu ma>i bine de două luni în urmă, 

cînd echipa ilui Gurău Nicolae a 
chemat la întrecere socialistă toate 
celelalte echipe din sector, unii își 
spuneau că îndrăzneala e mare.

— Avem aieî echipe cu mai mul
tă experiență — își ziceau unii. De

Realizîndu-și și depășindu-și sar
cinile de plan pe primul trimestru, 
țn deplină siguranță a circulației, co-, 
lectivul de muncă de la Revizia de 
vagoane C.F.R. Coșlariu a obținut 
un binemeritat succes. In întrecerea 
cu celelalte revizii de vagoane din cu
prinsul Regionalei C.F.R. Cluj, har
nicii lăcătuși din cadrul reviziei au 
realizat cel mai înalt punctaj, 
tuîndu-se 
gională.

si- 
revizie fruntașă pe re

Prin perfecționări 
tehnice

La întreprinderea ,,Horia“ din o- 
rașul nostru crește tot mai mult in
teresul muncitorilor pentru perfec
ționarea procesului de producție și 
introducerea metodelor noi de mun
că. In ultimul timp, în cadrul între
prinderii au fost făcute o seamă de 
propuneri prin aplicarea cărora se 
obțin mari economii de materiale și 
o însemnată creștere a productivi
tății muncii.

Astfel, prin perfecționarea meto
dei de confecționare a ușilor și poli
țelor la dulapurile tip „Fișet", per
fecționare propusă de tov. Pleșa Tri- 
fan, se economisește la fiecare dulap 
confecționat în medie 15 kg tablă. 
O altă perfecționare este cea propu
să de tov. Dreghici Ion. înainte, la 
sudarea plaselor de sîrmă lucrau 
doi muncitori. Prin aplicarea dispo
zitivului de prins ramele, această 
lucrare se execută numai de către un 
singur om. De asemenea, în cadrul 
întreprinderii se aplică în prezent cu 
mult succes dispozitivul propus de 
tov. Corlaciu Ioan pentru îndoitul 
fierului cornier necesar Ia șasiul 
roabelor. Perfecționări importante 
au fost realizate și de alți muncitori 
ca Groza N. și alții.

ce tocmai el, că doar echipa lui are 
oamenii cei mai tineri.

Da! Echipa lui Gurău are poate 
vîrsta cea mai tînără. Cel mai „bă- 
trîn" om are 33 de ani, și și acela 
e... Gurău. Se vede treaba că echi
pa aceasta își măsoară forțele toc
mai cu tinerețea. De cînd a înce
put întrecerea pe sector, locul de 
echipă fruntașă aparține mereu e- 
chipei 'lui. A încercat echipa lui 
Bîlbău Viorel s-o i-a înainte, dar 
oamenii lui Gurău nu s-au lăsat.

La sfîrșitul lunii aprilie, minerii 
din sectorul Haneș l-au desemnat 
pe Gurău să-i reprezinte la lucră
rile Sesiunii AVarii Adunări Națio
nale. In față i s-a ridicat o pro
blemă: Cui va lăsa comanda e- 
chipei. Nu numai zilele, ci și orele 
erau prețioase. Angajamentul e- 
chi-pei va trebui să fie îndeplinit, 
orice s-ar întîmpla. A strîns oa
menii din echipă, s-a consultat cu 
Co6tea Macovei, Felea Gheorghe, 
Sicoe Constantin, cu Moisiu Nico
lae, toți fruntași în echipă. PJnă 
la urmă s-a hotărît.

— Comanda echipei o voi lă
sa-o... echipei.

★
Sfîrșit de aprilie și început de 

mai. Întors de la sesiune, Gurău 
ardea de nerăbdare să-și întîlneas- 
că minerii din echipă. II interesa 
situația planului, dorea să le îm
părtășească din acea sesiune isto
rică. Echipa, așa cum era- și firesc, 
1-a așteptat cu o nouă bucurie.

— Să știi, tovarășe Gurău, că e- 
chipa și-a depășit sarcinile de plan 
la înaintări cu peste 30 la sută. Nu 
ne-am dat bătuți...

S-au îmbrățișat, s-au felicitat re
ciproc.

/

dezvolti.es
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) In aceste zile, colectiviștii 
■ din întregul nostru raion des- 
j fășoară o însuflețită muncă 
) pe ogoare. Folosind fiecare 
t clipă bună de lucru, mem» 
\ brii multor gospodării colec- 
) tive au terminat plivitul pă
ți joaselor, au executat în bună 
j măsură lucrările în vii, în 
j grădinile de legume și au 
' început prășitul porumbului. 

Lupta pentru roade mari 
ț este dusă cu toate forțele. 
( Avînd în frunte pe comuniști 
Iși mobilizați de lucrările re

centei Sesiuni extraordinare 
a Marii Adunări Naționale, 
colectiviștii participă’cu en
tuziasm la muncă în toate 
sectoarele, în sprijinul muncii 
în gospodăriile agricole co
lective, cot la cot cu colec
tiviștii fiind mecanizatorii, 
organele sfaturilor populare, 
cadrele tehnice din agricul
tură, activiștii culturali.

Comuniștii - exemplu 
insuflețitor in muncă

Tinără. abia ia început de drum, 
gospodăria colectivă din satul Totoi 
a pornit cu pași repezi pe drumul 
succeselor. încă anul trecut, primul 
an de muncă in comun, umvnd e- 
xemplul insuflețitor al comuniștilor, 
colectiviștii de aici au obținut re
zultate de seamă. De pe ogoarele 
colectivei au fost strinse roade mari 
ia hectar, a fost dat in folosință un 
însemnat volum de construcții gos
podărești și au fost puse baze trai
nice creșterii animalelor.

Folosind experiența acumulată, 
colectiviștii din Totoi au pornit la 
muncă în acest an cu și mai multă 
însuflețire. Și munca le e concreti
zată in rezultate. Insămințjrile de 
primăvară au fost terminate la tiinp. 
Griul de toamnă, plivit pe țoale cele 
245 ha. se dezvoltă frisnos. Pe cele 
25 ha de grădină plantatul răsadu
lui e pe terminate, iar în livadă au 
fost plantați 2.119 meri și 561 peri. 
A fost construită o puiemiță lungă 
de 12 m și s-a turnat fundația unui 
nou grajd cu capacitate de 100 ca
pete vite mari.

Realizarea în timp optim a tutu
ror obiectivelor din planul de pro
ducție este urmarea firească a preo
cupării consiliului de conducere, în
drumat de organizația de partid. 
Prin membrii săi — 32 membri de 
partid și 15 candidați — repartizați 
în toate sectoarele gospodăriei, or
ganizația de bază a dat un puternic 
impuls muncii, a stimulat inițiativa 
creatoare a colectiviștilor. Comuniș
tii Nichimiș Ion și Mustață Pavel 
au imprimat colectiviștilor din bri
găzile de cîmp pe care le conduc 
un înalt simț de răspundere față de 
calitatea muncii, față de bunul ob
ștesc. La grădina de legume hărni
cia colectivistei Lăncrănjan Maria, 
candidată de partid, de asemenea re
ține atenția colectiviștilor care-i ur
mează exemplul, iar pentru conti
nua dezvoltare a creșterii animale
lor și sporirii productivității aces
tora, pentru ridicarea de noi con
strucții, luptă cu succes comuniștii 
Birăuță Pavel, Anca Teodor, Ni
chimiș Pavel, Benga Ana, Țălnaru 
Maria și alții, urmați îndeaproape 
de toți membrii gospodăriei.

In rîndurile colectiviștilor din To
toi stăruie entuziasmul, chezășie si
gură că încă din acest an gospodă
ria de aici își va face intrarea in 
rîndul gospodăriilor colective mi
lionare.

IN CLIȘEU : Se verifică rezultatele combaterii cu ierbicide a buru
ienilor din cultura de grîu.

In s])i'ijinul muncii în G.A.C.
Documentele Sesiunii Marii Adunări Naționale — puternic imbold în muncă

Oamenilor muncii cantități sporite 
de legume și zarzavaturi

Colectiviștii din Galda de Jos acordă o deosebită atenție îngrijirii 
animatelor. In clișeu: Tov. Teberean Vasile, președintele gospodăriei, 
dind îndrumări îngrijitorilor de animale din brigada de ia Oiejdea.

La sediul
Bine cunoscuți de co

lectiviștii din comună 
prin munca desfășu
rată în timpul iernii, 
activiștii culturali din 
Galda de Jos sint la 
datorie și acum ciad 
cimpoi freamătă. Sint 
colectiviștii la piivitu! 
păioaselor, la sapa vi
ei. la plantatul răsa
durilor în grădina de 
legume sau le prășitul 
porumbului — printre 
ei sînt zilnic și acti
viștii culturali.

Cum s-ar spune, că
minul cultural și-a mu
tat sediul în cîmp. Lu
cru cit se poate de fi
resc. Unde să fie acti
viștii culturali dacă nu 
în mijlocul oamenilor? 
Și. cite 2-3. repartizați 
pe brigăzile din g.ns-

podârie, activiștii cul
turali desfășoară o 
muncă susținută. To
varășul Păcurar Au
re'. directorul căminu- 
nului, le-a vorbit în 
clipe de răgaz colecti- 
tiviștilor aflați la sapa 
viei, despre lucrările 
Sesiunii extraordinare a 
Alarii Adunări Națio
nale. Colectiviștilor a- 
fiați ia plivitul griului 
li s-a arătat de către 
tovarășa inginer agro
nom Petrovici Lidia 
importanța lucrării pe 
care o execută, iar cu 
îngrijitorii de animale 
au fost organizate la 
locul lor de muncă 
două consfătuiri pe te
mele „Căile obținerii 
unei producții sporite 
de lapte" și ..Preveni

Sînt necesare măsuri energice
Bespre activitatea căminului cul

tural din Ighiu, în aceste- zile numai 
lucruri bune nu se pot spune. Și, nu 
se pot spune deoarece acestea lip
sesc. Activiștii culturali de aici, cu
prinși de o nejustificată moleșeală, 
și-au uitat cu totul îndatoririle. Ast
fel fiind, la căminul cultural stăruie 
o liniște apăsătoare, iar cîmpul unde 
colectiviștii duc lupta pentru belșu
gul anului, încă n-a fost călcat de 
nici unul din activiștii culturali.

S# |n mijlocul colectiviștilor, împreună cu ei
-------- -------------------- ♦
De mai bine de o oră inginerul 

Teofil Lipovan cutreieră lanurile de 
1 grîu ale gospodăriei din Benic, în

soțit de președinte și de brigadierul 
de cîmp. Se oprește din loc în loc, 
cercetează stadiul de dezvoltare al 
culturilor și-și face notări într-un 
carnețel. A ajuns la trltima porțiune 
din lanul de la marginea satului. Se 
oprește și, parcă cuprins de mîn- 
dria unei victorii, se adresează pre
ședintelui gospodăriei. Ion Frîncu:

— După cum vedeți, „minunea" 
s-a produs. Pălămida cu tendințe de 
trufășie și-a plecat capul, și iat-ola

căminului și in cîmp
rea și combaterea bo
lilor la animale".

Știind însă că după 
o săptămînă de lucru 
în cîmp colectiviștii își 
îndreaptă cu plăcere 
pașii spre căminul cul
tural, activiștii cul
turali din Galda de 
Jos sînt pregătiți să 
dea și zilelor de odih
nă un conținut bogat. 
Pe lingă cîntecele „Re
publică măreață va
tră", „Părinte drag 
partid iubit" și „Rî- 
de iarăși primăva
ra", corul pregă

tește altele noi. De a- 
semenea, în curs de 
pregătire e un nou pro
gram de brigadă artis
tică de agitație și pie
sa de teatru „Cina de 
onoare".

Firesc este ca acestei stări de lu
cruri să i se pună capăt. Pentru a- 
ceasta însă, e nevoie de intervenția 
energică a sfatului popular comu
nal. Să i se aducă încă odată amin
te tovarășului Stană Ion, directorul 
căminului, că cine nu muncește nu-i 
vrednic nici să mănînce. Să fie 
smulși din toropeală toți activiștii 
culturali și mobilizați la acțiune în 
sprijinul muncii pe ogoare.

pămînt. Așadar experiența a reușit. 
De rrrîine vom începe combaterea 
buruienilor cu ierbicide pe toată su
prafața însămînțată cu păioase, v>om 
economisi circa 1000 zile muncă...

Ideea i-a venit Iul Lipovan atunci 
cînd, urmărind lucrările Sesiunii 
Marii Adunări Naționale, a desprins 
că va trebui să se facă mai mult 
pentru aplicarea metodelor înaintate 
în agricultură. De atunci a fost me
reu preocupat pentru combaterea bu
ruienilor pe cale chimică. A ous 
problema în discuția consiliului de 
conducere al gospodăriei. Existau 
îndoieli. !

— De ce n-am face tot așa cum 
am mai făcut — ziceau unii.

Alții, și aceștia erau cei mai mulți, 
înclinau parcă să se treacă la 
noua metodă. Lipovan Ie explică tu
turor pe bază de calcul că se eco
nomisesc circa 1.000 zile-muncă prin 
aplicarea combaterii chimice a bu
ruienilor. S-a făcut și o probă. Cînd 
au ieșit a doua zi colectiviștii în la
nul cu holdă și au văzut cum pă
lămida și-a întors deja frunzele nu 
și-au putut ascunde mulțumirea.

— Adevărate minuni! Grîul înalt 
și frumos, iar pălămida în cîteva ore 
la pămînt! Să ne trăiți, tovarășe in
giner !

L-am întîlnit într-una din zilele 
trecute pe inginerul Teofil Lipovan. 
Era mereu preocupat. Nu fără te
mei. In fața gospodăriei se pun sar
cini mari care-și cer rezolvare în
tr-un timp scurt. După unificare cu 
gospodăria din Cetea se cer luate

Timp de patru zile cît au durat 
lucrările recentei Sesiuni a Marii A- 
dunări Naționale, gîndurile tuturor 
colectiviștilor din Micești au fost 
îndreptate spre Capitala scumpei 
noastre patrii, spre marele sfat al 
țării. Ziarele au reținut în cele pa
tru zile mai mult ca altădată atenția 
colectiviștilor. Apoi, despre desfășu
rarea lucrărilor sesiunii, ca și des
pre sarcinile de viitor ce le revin în 
vederea continuei întăriri a gospo
dăriei lor, colectiviștilor din Micești 
le-a vorbit tovarășul Dan Traian, 
președintele gospodăriei.

Larg popularizate de către preșe
dintele gospodăriei și de agitatorii 
Oarga Teodor, Beanga Gheorghe, 
Dancea Petru și alții, documentele 
sesiunii constituie pentru colectiviș
tii din Micești un puternic imbold

Activitate rodnică în toate sectoarele gospodăriei
întors de la București, unde a par

ticipat ca invitat la lucrările Sesiu
nii extraordinare a Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Joldoș Petru, 
președintele gospodăriei din Cricău, 
a analizat împreună cu consiliul de 
conducere prevederile cuprinse în 
planul de producție în lumina docu
mentelor sesiunii. Și, în unanimita
te, membrii consiliului de conducere 
au ajuns la concluzia că în gospo
dărie există încă mari rezerve pen
tru a căror valorificare au făcut pre
țioase propuneri. Așa, bunăoară, s-a 
propus ca în plan să fie prevăzut a 
se obține în acest an în medie 2.000 
kg grîu ia hectar și 2.500 kg porumb 
în loc de 1.600 kg grîu și 2.000 kg 
porumb cît a fost inițial prevăzut. 
S-a prevăzut apoi ca în punctele de 
hotar „Pleș“ și „Sorgos", în scopul 
combaterii eroziunii solului, să fie 
plantați 40.000 puieți de salcîm și să 
se intensifice munca de construcții 
pentru terminarea grajdului cu ca-

-----------------------------K3Î-----------------------------

Ira pas cu actualitatea
Indrumat îndeaproape de organi

zația de partid, colectivul de redac
ție al gazetei de perete din G.A.C. 
„30 Decembrie" Teiuș desfășoară o 
susținută muncă strîns legată de 

anumite măsuri. Unele din ele, așa 
cum le-a propus și Lipovan, încep 
să prindă viață. De pildă, în vederea 
asigurării unei mai puternice dez
voltări a creșterii animalelor, a spo
ririi producției acestora, au fost lua
te măsuri pentru aducerea lotului de 
vaci din Cetea la Benic și mutarea 
turmei de oi și a tineretului bovin 
la Cetea, sus în munte în tabăra de 
vară.

— Dispunem de minunate condiții 
naturale spre a crește cît mai multe 
animale — îmi spune Lipovan. Pe 
lîngă oi și tineret bovin, începînd 
din acest an, vom duce s<us la stină 
și un lot de cel puțin 30 purcei pen
tru îngrășare. Și apoi cîte alte pla
nuri nu avem pentru viitor...

Inginerul Lipovan Teofil se în
toarce apoi spre Dealul Cetii și, 
scrutînd depărtarea, adăugă:

— Acolo, la poalele înălțimi
lor, vrem să facem un mic sat co
lectivist. Vom muta acolo întreg sec
torul zootehnic și vom crea îngriji
torilor și tuturor celor ce lucrează 
aici toate condițiile spre a se muta 
cu familiile. Vrem să nu simtă sin
gurătatea și de aceea celor ce vor 
lucra aici,-în mijlocul acestui splen
did colț al naturii, le vom crea toate 
condițiile, să nu le lipsească nimic, 
nici chiar radioul sau cartea...

E adevărat, deocamdată acesta e 
un plan de viitor. Dar, cum între 
planuri și realitate, în zilele noas
tre, nu există deosebire, nimic nu 
ne oprește să spunem cu legitimă 
mîndrie: Asa va fi...

N. G. 

în muncă. In scopul obținerii de can
tități sporite de legume de pe cele 109 
ha de grădină, ei au hotărit să du
bleze suprafața de 25 ha propusă i- 
nițial pentru irigare. Intre membrii 
celor două brigăzi conduse de tova
rășii Țălnaru Ion și Cricovean Ion 
s-a pornit o însuflețită întrecere, re
zultatele obținute fiind din cele mai 
bune. Iscusiții legumicultori au plan
tat în timip optim varza timpurie și 
guliile, au plantat 64.000 fire roșii 
timpurii repicate în cuburi nu
tritive, 20.000 fire castraveți de 
asemenea în cuburi, lucrările în 
grădină ca și cele la cultura 
mare fiind la zi. Tot acum, din gră
dina colectiviștilor din Micești au 
fost recoltate și livrate cooperației 
primele cantități de ceapă verde și 
salată.

pacitate de 100 capete vite mari și 
a saivanului pentru 500 oi.

Președintele gospodăriei s-a in- 
tîlnit apoi cu toți colectiviștii în a- 
dunare generală, cu care prilej le-a 
vorbit despre importanța Sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări Na
ționale și despre sarcinile ce se des
prind din lucrările acesteia pentru 
întărirea gospodăriei din Cricău.

Colectiviștii au primit cu entuzi
asm noile sarcini și în zilele care au 
urmat, ei și-au dovedit printr-o mun
că spornică hotărîrea de a face din 
gospodăria lor o unitate tot mai pu
ternică. In puține zile plivitul a fost 
terminat pe întreaga suprafață de 
grîu. A fost de asemenea terminată 
sapa mare la vie și s-au plantat in 
întregime puieții de salcîm în punc
tele expuse eroziunilor. S-a pornit 
de asemenea o însuflețită întrecere 
în rîndul colectiviștilor din sectorul 
zootehnic pentru buna îngrijire a a- 
nimalelor și creșterea productivității 
acestora.

preocupările actuale ale colectiviști
lor. Drept urmare a acestui iapt, în 
ultima ediție a gazetei, ca și în edi-v 
țiile anterioare, au apărut articole 
cu conținut bogat, citite cu interes 
de colectiviști. In articolul ,,Cum 
ne-am organizat munca", tovarășul 
Lazăr Aurel, brigadier de cîmp, îm
părtășește colectiviștilor modul de 
organizare a muncii în brigada a 
Ii!-a pe care o conduce. Despre me
todele folosite cu bune rezultate pen
tru obținerea unei producții sporite 
de lapte semnează un articol tovară
șul Muntean Ion, brigadier zoo
tehnic, iar un articol în legătură 
cu lucrările ce trebuie făcute pe lo
tul destinat obținerii de 5.000 kg 
porumb boabe în condiții de neiri- 
gare a scris gazetei tovarășa Hritș- 
că Victoria, inginera gospodăriei.

Bucurîndu-se de o atenție deose
bită din partea organizației de 
partid, gazeta de perete este de un 
real sprijin în munca colectiviștilor, 
care-i urmăresc cu regularitate e- 
dițiile, știind că în articolele publi
cate își văd oglindite munca și viața 
lor, pe zi ce trece tot mai luminoasă.

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

Au apărut în editura 
politică și agro-silvică:

— Consolidarea G.A.C. temelia
producției mari și a bunăstării 
colectiviștilor

— Agricultura generală
— 5.000 kg porumb boabe la ha.
— Ingrășămintele și recolta
— Creșterea vacilor de lapte
— Cultura sfeclei de zahăr



Tot sprijinul dezvoltării 
activității sportive de masă

îmbunătățirii

Este bine cunos
cut faptul că în 
anii puterii popu
lare, ca urmare a 
dezvoltării economiei, 
condițiilor de muncă și de trai ale 
celor ce muncesc și creșterii bazei 
materiale a culturii socialiste, s-au 
creat condiții minunate pentru dez
voltarea educației fizice și a mișcă
rii sportive de masă.

Și în raionul nostru, sportul care 
î-n trecut a fost o noțiune aproape 
necunoscută, în acești ani a căpătat 
un tot mai larg caracter de masă. 
Conduse și îndrumate de organiza
țiile de partid și cu sprijinul celor
lalte organizații de masă, asocia
țiile sportive din raionul nostru 
au obținut o seamă de rezultate po
zitivei în ceea ce.privește consolida
rea lor organizatorică, dezvoltarea 
continuă a activității competiționale 
de mase, precum și dezvoltarea ba
zei materiale.

Zilele trecute, biroul comitetului ra
ional de partid a analizat activitatea 
desfășurată de Consiliul raional 
TJ.C.F.S. Alba de la alegeri și pină în 
prezent. Cu acest prilej a reieșit că 
CorîStfiul raional U.C.F.S. se bazează 
in activitatea sa pe ajutorul unui 
mare număr de oameni ai muncii. 
De la ultimele alegeri numărul mem
brilor U.C.F.S. a crescut de la 14.293 
la 15.295. Activiștii voluntari, în nu
măr de peste 50, desfășoară o rod
nică activitate în asociațiile sportive 
și în comisiile pe ramură de sport. 
In cele 7 comisii pe ramură de sport 
de pe lingă Consiliul raional 
U.C.F.S. muncesc numeroși activiști 
obștești care au primit sarcini con
crete să se ocupe de secțiile din a- 
sociații, de organizarea competiții
lor de mase etc.

Hotărîrile partidului și guvernului 
au trasat mișcării sportive sarcina 
să dobîndească un larg caracter de 
mase, să devină un mijloc eficient 
de întărire a sănătății celor ce mun
cesc, de educație comunistă, de 
•creștere a unei generații viguroase, 
•capabilă să îndeplinească în bune 
cbndițiuni mărețele obiective ale 
construirii socialismului.

Deosebita grijă a partidului și gu
vernului manifestată față de cultura 
fizică și-a găsit expresia și in crea
rea unei puternice baze materiale. 
In întreprinderile raionului nostru, 
cum sînt, de pildă, complexul 
C.F.R. Alba, cooperativa „Mureșul", 
complexul C.F.R. Teiuș și altele, se 
dezvoltă tot mai mult activitatea 
sportivă. Un număr tot mai nare de 
muncitori se conving de influența 
binefăcătoare pe care o au exerciții
le fizice și sportul pentru întărirea 
sănătății, fortificarea organismului 
și creșterea capacității de muncă. 
Organizațiile de partid din aceste 
întreprinderi se preocupă 
susținut de dezvoltarea 
sportive de masă.

Este demn de remarcat

ION MĂRGINEAN 
secretar al Comitetului raional 

al P. M. R. Alba

în mod 
activității

faptul că

Menită să devină principala pe
pinieră de cadre necesare industriei 
și agriculturii noastre socialiste în 
plin arvfînt, școala este în permanen
tă în atenția partidului și guvernu
lui. Și marea grijă a partidului și 

‘statului nostru democrat-popular 
față de școală este pe deplin oglin
dită atît în marile orașe ca și în cele 

-mai îndepărtate cătune unde, an de 
an, în fiefcare toamnă, mii, zeci, și 
sute de mii de elevi au trecut prag 

cde școală nouă, pragul a noi săli de 
■clasă, laboratoare, ateliere, etc.

Ca peste tot în țară, grija parti
dului și guvernului față de școală se 

fece pe deplin simțită și în raionul 
■nostru. Și acest lucru retoultă chiar 
-și numai dîn realizările obținute în 
ultimul timp pe tărîmul asigurării 
de baze materiale puternice învăță- 
Thîntuilui public. Nu de mult în en
tuziasmul tuturor oamenilor muncii 
din Zlatna, a fiilor acestora, a fost 
inaugurat aici noul și modernul lo
cal de școală medie înzestrat cu toa
te cele de trebuință unui învățămint 
de calitate. A fost construită și dată 
în folosință o școală nouă la Oarda 
de Sus. La Intregailde, așezare uita
tă ijn timpul regimului burghe.zo-mo- 
șieresc, s-a construit de asemenea o 
școală nouă cu 8 săli de clasă din 
■care 4 sînt deja complet terminate, 
iar la Denie au fost adăugate 3 r.oi 
•săli de claisă celor existente.

Din fond centralizat sau din con
tribuția voluntară a cetățenilor din

sportul a pătruns 
tot mai larg în 
satele raionului no
stru. L. . .11

rănilor muncitori din comunele și 
satele Mihalț, Ciugud, Vințul de Jos, 
Drîmbar și altele s-au încetățenit tot 
mai mult întrecerile sportive.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, mase tot mai largi de oameni 
ai muncii îndrăgesc turismul. Ex
cursiile de masă în afara orașului 
sau raionului au devenit tot mai 
numeroase. In desfășurarea compe
tițiilor de masă de mult succes s-au 
bucurat cele ale asociațiilor sportive 
Voința Alba Iulia, C.F.R. Alba Iu
lia, Știința Zlatna, Minerul Zlatna, 
Știința Alba etc.

Crosurile organizate în cinstea zi
lei de 1 Mai, spartachiadele sînt de 
asemenea adevărate sărbători ale ti
neretului. Spartachiada de iarnă a 
tineretului a întrunit în startul în
trecerilor peste 7.000 participant din 
37 de asociații, iar la crosul „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai" un număr de peste 
5.500 tineri și tinere din toate aso
ciațiile sportive, evidentiindu-se aso
ciațiile sportive C.F.R. Alba, Știința 
Alba. Alinerul Zlatna, Știința Teiuș, 
Recolta Mihalț și Ardeleana Alba.

O rodnică activitate se desfășoară 
si în cele 7 asociații sportive dm șco
lile medii și profesionale. Este demn 
de remarcat faptul că la toate aces
te realizări obținute sub conducerea 
și îndrumarea organizațiilor de 
partid, un sprijin prețios l-au adus 
organizațiile sindicale și ale U.T.M.

Dar, cu toate realizările obținute 
trebuie să recunoaștem, însă, că mai 
există încă unele lipsuri care trebuie 
lichidate cu desăvârșire. Biroul ra
ional de partid în analiza pe care 
a făcut-o apreciază că atît Consiliul 
raional U.C.F.S. cît și unele orga
nizații de partid din întreprinderi și 
sate n-au luptat cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea principalei sar
cini, aceea a atragerii maselor largi 
de oameni ai muncii și îndeosebi a 
tineretului ta practicarea sistematică 
și organizată a exercițiilor fizice și 
sportului. S-a pus prea puțin accent 
pe dezvoltarea formelor simple, ușor 
accesibile și atractive ale educației 
fizice, care au un mare rol în căli- 
rea sănătății și în educarea tinere
tului.

In unele întreprinderi, ca I.I.L. 
„Horia" Alba Iulia. Exoloatirea 
..Gh. Doja" Zlatna. T.R.C.H. grupul 
de șantiere Alba, O.C.L. Comerț 
Mixt. U.R.C.C. Alba și altele, ain 
cauză că organizațiile de partid nu 
îndrumă și pu controlează suficient 
activitatea sportivă, spartachiadele, 
crosurile si alte forme competitiona
le nu se bucură încă de atenția cu
venită, deși dispun de cadre sporti
ve de specialitate.

S-a făcut prea puțin în ceea ce 
privește introducerea gimnasticii în

In viața ță-

(Continuare în pag. 4-a)

Construcțiile școlare —
> 9

problemă la ordinea zilei
s-au a- 
de ase-

raionul nostru s-ă construit, 
sigurat elevilor din o seamă_ ......
zări condiții optime de învățătură. 
Dar, putem 
Putem oare 
dezvoltarea 
țămînfuil în 
mul trecerii 
ani? Desigur că nu! Acest lucru, de 
altfel, rezultă din înseși construc
țiile școlare începute, unele anul 
trecut, iar altele în primăvara aceasta.

Ținînd seama însă de timpul în 
care ne găsim, e necesar ca din 
problema impulsionării lucrărilor la 
construcțiile școlare în vederea dării 
lor în folosință în toamna acestui 
an, să facem o problemă la ordinea 
zilei. In acest sens un bun exemplu 
îl oferă sfaturile populare din Ciu- 
gud, Inuri, Oarda de Jos și din alte 
comune, care manifestă o permanen
tă preocupare față de procurarea 
materialelor și de mersul lucrărilor 
la construcțiile începute. Un bun e- 
xemplu îl constituie, de asemenea, 
conducerea școlii de meserii din Al
ba Iulia prin interesttf pe care-1 de
pune pentru buna desfășurare a 
lucrărilor de construcții la noul lo
cal de școală.

Sînt însă și unele sfaturi populare 

oare să ne oprim aici? 
să nu ținem seama de 

pe care a luat-o învă- 
raionul nostru pe dru- 
treptate la școala de 8

j Trei surori — 
j mîndria școlii
( — Copiii...! Unde-s copiii? —
) se aude vocea colectivistului Ma- 
( rica Ion, întors de la muncă de pe
> ogoarele colectivei.
) Și întrebarea nu-i rămîne fără 
S ecou. Intr-un singur ciripit îi răs- 
( pund opt glasuri. Apoi, cei opt 
J dragi a lui Alarica își ocupă fie- 
ț care locul preferat: unii pe ge- 
( nunchii tatălui, iar cei mai mări- 
j cei pe cîte un scăunel, dar tot ți 
? preajma acestuia.
) Privindu-i, harnicul colectivist 
? din Țelna uită de oboseală. Im- 
s parte fiecăruia cîte o mîngăiere.
> Le vorbește despre munca din gos- 
( podărie, despre viitor. Și copiii îi
> sorb cu nesaț vorbele-î calde, ba 
? se pomenesc și ei glăsuind:
) Tată! Spune-mi de ce n-am și 
( eu 9 ani să primesc cravata roșie 
; de pionier ? .
( Cea cu întrebarea e Rodica. O 
S fetiță cu ochi sclipitori. E elevă 
? în clasa a Il-a a școlii de 8 ani 
( din sat și-i tot așa de silitoare la 
( învățătură ca și surorile ei mai 
Îmari — Ana șt Galena.

Zilnic, la aceeași oră, cele trei 
surori se îndreaptă* voioase spre 

, școală. Trecătorilor le dau binețe. 
\ Așa le-au învățat și învățătorii și 
r comunistul Alarica Ion, tatăl lor. 
) La școală apoi, nu-i zi în care să 
s nu adauge noi note bune în cata- 
( loage.
) Trei surori... Ana în clasa a 
( VI-a, cea mai bună elevă pe școa- 
! lă; Galena, cea mai bună 
) din clasa a IV-a; Rodica, 
( de harnică în clasa a Il-a.
< surori... Alîndria școlii și a părin-
) ților.

elevă
la fel

Trei

I

Coresp. AUREL POPA

Colectiviștii din Bărăbanț lucrează de zor la plantatul roșiilor

ne-

Ali- 
încă 

întocmirii docu-

toate că pentru

care așteaptă în mod cu totul 
justificat încheierea anului școlar 
pentru a începe sau a continua lu
crările de construcții. Așteptînd a- 
cest lucru. Sfatul popular din 
halț, de pildă, n-a întreprins 
nimic în vederea 
mentațieî și nici pentru procurarea 
materialelor, cu 
construcția școlii din Cistei Ministe
rul învățământului și Culturii a pus 
la dispoziția sfatului popular un 
credit rambursabil de 80.000 lei. 
Sfatul popular din Meteș, cu toate 
că posedă autorizația de construc
ție, nu s-a preocupat de procurarea 
materialelor și nici de întocmirea 
formelor pentru demolarea unei con
strucții vechi, de unde se pot recu
pera în bună măsură o seamă de 
materiale.

Situații asemănătoare în ce pri
vesc construcțiile școlare stăruie a- 
poi și în alte părți din raionul nos
tru. La Bărăbanț, sumele necesare 
sînt strînse, documentația întocmită 
și cetățenii gata să participe la 
muncă. Sfatul popular al orașului 
Alba, I’ulîa însă tărăgănează înce
perea lucrărilor, același lucru fiind 
valabil la adresa sfatului și în ce 
privește construcția sălii de clasă

(Urmare din pag. l-a)

conducere, au început munca de 
plivire. întrecerea dintre echipe și 
brigăzi, axată pe calitatea lucrului 
și folosirea din plin a timpului favo
rabil, a făcut ca în seara zilei de 12 
mai să se termine complet de plivit 
întreaga suprafață de 431 ha, semă
nate cu grîu de toamnă.

Tot pînă la această dată s-a ter
minat și sapa mare la cele 14 ha

Toată atenția combaterii gîndacului din Colorado
In aceste zile s-a semnalat apari

ția gindacului din Colorado în cul
turile de cartofi ale gospodăriilor 
colective din raionul nostru și in 
special la gospodăriile care cultivă 
suprafețe mari de teren cu cartofi, 
cum sînt gospodăriile din Galda de 
Jos, Alba Iulia, Micești, Galtiu, Oar
da de Jos și altele.

Combaterii gindacului din Colo
rado, cel mai mare dușman al car-

• tofilor, trebuie să i se acorde o a- 
; tenție deosebită de către conducerile 

unităților noastre socialiste.
Pentru controlul suprafețelor ata

cate, stringerea și distrugerea aces
tui mare dăunător, conducerile gos
podăriilor colective trebuie să-și mo-

Rămași în urmă la întreținerea culturilor

cul- 
la 
pe

450 
De

Colectiviștii din Berghin, cu toate 
că dispun de forțe suficiente, brațe 
și atelaje de muncă, sînt rămași în 
urmă cu lucrările de îngrijire și în
treținerea culturilor. Pînă la 16 mai, 
singura lucrare de întreținere a 
turilor este începerea plivi tului 
grîu, lucrare ce a fost executată 
o suprafață de 300 ha față de 
ha cît are semănat gospodăria.

din cartierul „Lumea nouă". Pentru 
construcția unui nou local de scoală 
la Ighiel, ce-i drept. Sfatul popular 
comunal din Ighiu a făcut demersu
rile necesare, însă în mod concret 
nimic altceva, iar la Pirita, unde 
sînt fonduri și materiale strînse, se 
stă în loc din cauză că tehnicienii 
sfatului popular raional nu s-au 
deplasat la fața locului pentru a sta
bili amplasamentul noii construcții, 
același lucru putîndu-se spune și în 
legătură cu construcțiile școlare ce 
urmează să se ridice la Feneș-Ga- 
lați, Sîntimbru și alte așezări.

De nimeni contestat este faptul că 
în față sfaturilor populare, orășe
nesc și comunale, stau în această 
perioadă sarcini multiple: sprijini
rea gospodăriilor colective pentru 
executarea la timp și în bune con- 
dițiuni a campaniei de întreținerea 
culturilor, executarea unui însemnat 
volum de construcții zootehnice, în
frumusețarea orașului, comunelor și 
satelor etc. Preocuparea pentru im
pulsionarea construcțiilor școlare 
însă, trebuie să-și ocupe și ea lOoul 
cuvenit. Și, punîndu-sc un deosebit 
accent pe procurarea materialelor 
prin mijloace locale, pe aportul pe 
care-1 pot da cetățenii din comunele 
și satele raionului la lucrările de 
construcții să se pornească cu mai 
multă rîvnă această muncă, astfel 
ca începerea noului an școlar să ne 
săsească cu construcțiile școlare 
terminate. 

vie, s-au plivit 0,50 ha cu ceapă, s-a 
prășit suprafața de grădină plan
tată cu 75.000 fire varză și gulii, iar 
în momentul de față se continuă 
prima prașilă la floarea-soarelui și 
la sfecla de zahăr.

Activitatea cea mai rodnică au 
desfășurat-o colectiviștii din brigă
zile conduse de tov. Cornel Fostoc, 
Muntean Ion (cumătrui), Oprița 
Teodor și alții.

Coresp. ADRIAN OȚOIU
♦ ♦

bilizeze toate forțele, să orga
nizeze acțiuni de masă cu tineretul 
și elevii școlilor, să organizeze e- 
chipe speciale pentru executarea a- 
cestei lucrări cu toată răspunderea. 

O contribuție de seamă trebuie 
să-și aducă la depistarea și comba
terea acestui dăunător organele teh
nice agricole de la comune. Comba
terea gindacului din Colorado se 
face prin strîngerea acestuia în sti
cle cu soluție de formol, sare sau 
petrol.

Pe 
face 
sută, 
prin 
trație de 1,5 — 2 la sută.

■xzs-----------

cale chimică, combaterea se 
prin prăfuire cu D.D.T. 5 la 
dindu-se 40 kg la hectar, și 
stropire cu soluție în concbn-

asemenea prășitul la floarea-soare
lui de pe cele 22 ha încă nu a înce
put. in mod nejustificat se amînă și 
executarea primei prașile la cele 35 
ha plantate cu cartofi, lucrări care 
la majoritatea gospodăriilor din ra
ionul nostru au fost terminate.

Pentru a nu se ajunge în situația 
ca culturile să fie năpădite de bu
ruieni, consiliul de conducere, mdru- 
mat de organizația de partid, tre
buie să mobilizeze toate forțele și 
să folosească fiecare zi bună de lu
cru la întreținerea culturilor.

------------ t-----------------

Cînd lipsește preocuparea
Consiliul de conducere al gospo

dăriei colective din Hăpria trebuie 
să acorde mai multă atenție orga
nizării și executării lucrărilor de în
grijire a culturilor, lucrare de exe
cutarea căreia depinde în mare mă
sură creșterea producției la hectar. 
Cu tot timpul bun de pînă acum, co
lectiviștii din Hăpria încă nu au în
ceput executarea prașilei a l-a pe 
cele 12 ha plantate cu cartofi și nici 
la floarea-soarelui de pe cele 5 ha.

Organizația de partid și Sfatul 
popular din comuna Hăpria au da
toria să îndrume și să sprijine mai 
îndeaproape această unitate socia
listă, pentru ca în cel mai scurt timp 
lucrările de îngrijire a culturilor să 
fie terminate la cartofi și floarea- 
soarelui și să se înceapă prima pra
șilă la porumb, lucrare care la multe 
gospodării din raion se și execută 
din plin.

- ---------♦ ❖----------

In cadrul 
festivalului regional 
Pe plaiurile Hunedoarei"
Duminică, 13 mai, la căminul cul

tural din Mihalț a avut loc faza co
munală a festivalului regional ai 
cîntecului și dansului „Pe plaiurile 
Hunedoarei" cu participarea forma
țiilor artistice din Mihalț și Cistei.

Cu acest prilej, în fața a aproape 
400 colectiviști, corul căminului cul
tural din Mihalț a interpretat cinte
zele „Gloria clasei muncitoare", 
„Cîntec de viață nouă", „Colectiva 
noastră-i bună", iar artiștii amatori 
din Cistei au prezentat programul 
de brigadă intitulat „înflorește sa
tul meu" și „Dansul muncii".

Inspirate din viața noastră nouă, 
atît cîntecele cît și programul de 
brigadă sau dansurile prezentate 
s-au bucurat de aprecierea unanimă 
a spectatorilor, care au răsplătit cu 
ropote de aplauze străduințele ar
tiștilor amatori de a le crea clipe 
plăcute și instructive.

Coresp. DUMITRU LONGHIN
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Urme ele vâafa în meteorii i Memorandumul C. C. al P. C. 
j din Germania

Tot sprijinul dezvoltării 
activității sportive de masă

(Urmare din pag. 3-a)

Oamenii de știință de la labora
torul paleontologic al Institutului de 
cercetări petroliere din Leningrad 
au descoperit rămășițe microscopice 
de origine organică în meteoritul 
căzut la 18 iunie 1889 pe teritoriul 
fostei gubernii Herson din Ucraina.

După analiza prafului carbonifer 
din meteorit și a tratării lui cu a- 
cizi și reactivi concentrați, oamenii 
de știință au reușit să separe origi
nale formații de felul sporilor, de 
culoare galben închis și brună, pre
cum și rămășițe microscopice dis
persate, de origină organică.

Boris Timofeev, cercetător princi
pal al laboratorului, a declarat că 
cercetarea^ micropaleontologică a 
meteoriților va lărgi posibilitățile 
de cunoaștere a vieții în afara Pă- 
mîntului și va duce la noi descope
riri în astrobiologie și meteoreiică. 
Găsirea de spori poate constitui o 
dovadă a originii meteoriților ca 
rezultat al dezagregării unor cor
puri cosmice de dimensiuni și mase 
suficient de mari, pe care a existat 
viață înainte de catastrofă.

GENEVA (Agerpres). —
O delegație a C. C. al Partidu

lui Comunist din Germania, alcă
tuită din Hugo Paul și Emil Car- 
lebach, a înmînat secretariatului 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, delegațiilor reprezen
tate în acest comitet și reprezen
tanților guvernelor celor două sta
te eqrriiane memorandumul în 
problema dezarmării al C. C. al 
Partidului Comunist din Germa
nia și o scrisoare din partea lui 
Max Reimann, prim-secretar al 
C. C. al P. C. din Germania.

Aparat pentru constatarea sănătății copacilor
Biologul Iuri Kașiro din Sverd

lovsk a realizat un aparat cu ajuto
rul căruia se poate stabili cu iuțea
la fulgerului dacă un copac este să
nătos sau bolnav.

Omul de știință a stabilit că re
zistența electrică a celulelor repre
zintă un perfect informator asupra 
stării copacului. Stratul cel mai ac
tiv și mai important al trunchiului 
— bastul — este bun conducător de 
electricitate. La un copac bolnav a- 
ceste proprietăți ale bastului slăbesc 
și conductibilitatea sa electrică sca
de considerabil.

Aparatul lui Iuri Kașiro funcțio-

Un nou preparat 
dezvoltării

Alicrobiologuî sovietic Nikolai 
Krasilnikov a realizat preparatul Vi- 
tamicina, care contribuie în mare 
măsură la creșterea în greutate a 
animalelor, în special a celor tinere.

Vitamicina adăugată în cantități 
mid în hrană exercită o influență 
favorabilă asupra întregului orga
nism al animalelor. De pildă, păsă
rile devin imune la bolile de ochi, 
larg răspindite. Folosirea prepara
tului duce Ia creșterea în organis
mul animalelor, în deosebi în ficat, 
a «-.-întitătii de vitamina

Principala destinație a nouiui pre
parat o constituie combaterea avita
minozei. *

Oamenii de știință, în special chi- 
miștii, și-au exprimat părerea că 
vitamicina este o vitamină nouă,

nează tocmai pe acest principiu. 
Este suficient să se perforeze stratul 
de sub scoarță cu niște mici electrozi 
și să se închidă apoi circuitul, 
pentru ca rezistența electrică a bas
tului să semnalizeze în ce stare se a- 
flă copacul. Cu ajutorul aparatului 
lui Kașiro se poate stabili și în ce 
măsură se dezvoltă bastul și în con
secință și întregul copac.

Aparatul cântărește circa un ki
logram. Sursa de alimentare este o 
baterie electrică de buzunar. Pentru 
întregii sezon de vară sint suficien
te 5-4 baterii de acest tei.

pentru stimularea 
animalelor
necunoscută încă de știință, sau tn 
nou stimulent de creștere.

Chimiștii sovietici și-au propus să 
dezlege enigma noului preparai mi- 
crcixan.

La Jostitiriul de n. crotuulăgie. sch 
îndrumarea lui Nikolai Krasilnikov, 
s-a organizat studierea fizi>l:giei și 
seiecțipoarea unor forme noi de nn- 
croorgac-smc. Au fost separate o 
serie de culLxi roctioind amice o- 
cizi. care pot fi Moșite larg in zu> 
tehrrie.

In laboratorul lui Krasilnikov s-a 
• •bțimit "renaratul microbian ..Kor- 
mogrizin". In urma unor cercetări 
minuțioase a reieșit că prin adăuga
rea lui în hrana animalelor se acce
lerează creșterea tineretului cu 10-20 
la sută.

) 
)

Cercurile oficiale vest-germane 
sprijină pe 0. A. S.-iști

PARIS (Agerpres). —
P-mȘ cum transmite din Berlinul 

occidental Roger Theret, trimisul 
special al ziarului ..l.‘Humanite“, 
in tr'timele zile s-au putut citi re
latări in presa din Germania oc
cidentală in legătură cu sprijinul

! acordat de către cercurile oficiale 
vest-Fermane organizației fasciste 

; O.A.S. ■
I

Ziarul vest-german „Westfali- 
sche Pimdschati" scrie că în ulti- 

> -nete Iun O.A.S. a tipărit în 
RT.G. o mare parte din materia
lul său de propagandă. ..Acest 
materia’, ad? -"i ziarul, a fost 
tran-nortat ir Franța prin diver
se căi. în special prin autocamioa
ne ale a-matei franceze".

>

) 
)

ex- 
iui

Puternic val de greve 
in Spania

MADRID (Agerpres). —
Irt ciuda nrodamării stării 

cepticna’e de către guvernul
Franco in trei prov neii din nordul 
Spaniei, a numeroaselor arestări 
in rândurile militantilor sindicali 

«-»rist-:cr. neste 100.000 de

| revendicativă.
r'r«'S ev- relatează «gerurile oc- 

! cidentale de presă in principalele 
( centre muncitorești din Spania 
1 greviștii se mențin ferm pe pozi- 

ți le lor. Zilnic, în semn de solida
ritate cu greviștii, muncitorii din 
cete fT”J d-feriie ramuri de activi
tate din Spania încetează lucrul.
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Sub puternicele 
lovituri ale luptei 
de eliberare națio
nală, colonialiștii 
englezi s-au văzut siliți să răspun
dă cerinței populației Indiilor de 
vest și să le promită independența. 
Astfel, potrivit declarațiilor lordului 
Hailes, guvernatorul general al a- 
cestor colonii, Federația Indiilor de 
vest urmează să fie dizolvată la 31 
mai 1962.

★
Cu secole în urmă, Christofor Co- 

lumb ș-a îndreptat din Europa spre 
vest în căutarea continentului asia
tic. Ajuingînd în aceste insule din 
Marea Caraibilor și crezînd că a 
descoperit continentul căutat, el le-a 
numit insulele Indiilor de vest. A- 
ceastă denumire greșită se păstrea
ză și astăzi.

Federația Indiilor .de vest nu cu
prinde însă toate insulele, ci numai 
Jamaica, Trinidad, Barbados, Do
minica, Grenada, St. Lucia, St. 
Vicent, Antigua, Montserrat, St. 
Christopher-Nevis și Anquilla. Lua
te la un loc, aceste insule au o su
prafață de 20.202 kmp și o popu
lație de 3.711.600 de locuitori formată 
din negri și mulatri, urmași ai scla - 
vilor aduși cu două secole în urmă 
din Africa.

Deși subsolul acestor insule nu 
este prea bogat în zăcăminte, încă 
din secolul . al XVI-lea Franța, An
glia, Olanda, Spania și în cele din 
urmă Statete Unite și-au disputat 
„dreptul" asupra lor datorită pozi
ției lor strategice și faptului că pe 
aci trec importante căi maritime in
ternaționale.

Ca urmare a exploatării nemiloa
se de veacuri a acestor insule de

INDIILE DE VEST
către colonialiști, dezvoltarea lor a 
fost puternic frînată, colonialiștii o- 
cupîndu-se numai de acele ramuri 
de care aveau ei trebuință. Așa se 
face că în prezent în aceste mici te
ritorii se mențin puternice rămășițe 
feudale în relațiile de producție.

Situația maselor s-a agravat și 
mai mult după 1941, cînd Anglia, în 
schimbul a 50 de distrugătoare, a 
acordat Washingtonului dreptul de 
a instala pe aceste insule baze mi
litare. Micii proprietari au fost a- 
lungați de pe pămînturile lor. Mari 
întinderi de pămînt au fost rezer
vate instalațiilor militare. Această 
stare de lucruri a dus la greve ge-

In fața, hărții
nerale, demonstrații și marșuri ale 
foamei, mitinguri și revolte. Colo
nialiștii englezi au reprimat cu bru
talitate toate aceste acțiuni de pro
test. Numai după 1945 ei au trimis 
în aceste teritorii ciinci expediții de. 
pedepsire „pentru a restabili ordi
nea". Cu toate acestea, lupta mase
lor pentru independență, împotriva 
exploatării coloniale, a continuat cu 
o și mai mare înverșunare. Crearea, 
la începutul anului 1958 a Federa
ției Indiilor de vest este tocmai re
zultatul direct al .acestei lupte. Popu
lația a cerut ca Federația să aibă o 
constituție democratică, cu un par
lament unicameral ales de popor. 
Colonialiștii au creat însă o federa
ție de colonii și au întărit puterea 
Angliei asupra insulelor, iar cerin
țele populației au fost complet ig
norate.

Hondurasul britanic și Guiana 
britanică au sesizat la timp scopul

manevrelor Londrei 
și au refuzat să 
facă parte clin fe
derație. Nu a trecut

prea mult timp ca și celelalte insule 
să-și dea seama că federația nu co
respunde nici pe departe cerințelor 
și aspirațiilor lor spre libertate. Ast
fel, la 23 aprilie 1960, Eric Wil
liams, primul ministru al Tjinida- 
dului, a anunțat în cadrul unui mi
ting la Port of Spain că țara sa se 
declară independentă. El a ars în 
mod simbolic constituția Indiilor de 
vest și acordul militar anglo-ame- 
rican din 1941 și a cerut desființa
rea bazei militare americane din 
Trinidad. Nu a trecut decît un an de 
1a această dată și populația de pe 
o altă insulă, Jamaica', a votat în 
toamna anului 1961, în cadrul unui 
plebiscit, împotriva rămînerii în fe
derație. Dat fiind că principalele in
sule au ieșit din federație, Anglia 
s-a văzut silită să accepte desfiin
țarea federației și să promită acor
darea independenței insulelor. Po
trivit conferinței de la Londra, care 
a avut loc la începutul acestui .an. 
Jamaica va fi prima insulă care își 
va căpăta independența și anume la 
6 august anul acesta.

Evoluția evenimentelor din Indiile 
de vest constituie o confirmare în 
plus a faptului că colonialiștii sint 
din ce în ce mai neputincioși în fața 
valului lu-ptei de eliberare națională 
ce a cuprins acum toate teritoriile 
care încă mai zac sub opresiunea 
odiosului sistem colonial. Marșul 
impetuos spre libertate al popoare
lor nu poate fi oprit.

(AGERPRES)

producție în întreprinderi și institu
ții. La fabrica „Ardeleana" Alba Iu- 
lia, cooperativa „Progresul" Alba lu- 
lia și alte unități, deși a fost intro
dusă de 2 ani, nu se urmărește cu 
răspundere. De asemenea, trebuie să 
recunoaștem că față de condițiile 
create de regimul democrat-popular, 
participarea femeilor în activitatea 
sportivă este încă insuficientă, atit 
sub raport calitativ, cît și cantita
tiv. Organizațiile de partid și comi
tetele și comisiile de femei nu des
fășoară o muncă susținută de pro
pagandă în rîndurile lor, pentru a 
ie arăta influența pozitivă a acestei 
activități asupra sănătății organis
mului, a fortificării lui și a creșterii 
capacității de muncă.

S-a făcut încă puțin pentru copii 
in ceea ce privește amenajarea par
curilor, spațiilor verzi, a locurilor de 
joacă.

In ceea ce privește activitatea 
sportivă la sate trebuie, de aseme
nea, să arătăm că mai avem multe 
de făcut. Unele asociații sportive 
sătești, cum sint „Avîntul" Benic, 
. Avîntul" Cricău, „Recolta" Sîntim- 
bru, „23 August" Bărăbanț si altele, 
nu desfășoară încă o activitate spor
tivă susținută pentru organizarea 
diferitelor concursuri și competiții, 
întrecerile populare specifice sătu
li:'. cum sint „Dimtinici’e cultural- 
sportive", „Cupa agriculturii" și al
tele, nu se bucură de atenția cuve
nită din partea atit ?. Consiliului ra
ional U.C.F.S., cît și a unor asocia
ții snorti-'<“. l a această linsă se a- 
daugă și faptul că Consiliul raional 
U.C.F.S. nu colaborează strîns cu 
organizația raională U.T.M. în sco
pul organizării unei activități mai 
susținute și mai variate, ca formă și 
conținut.

Este necesar de asemenea ca în 
școli să se rid’ce nivelul activității 
sportive. Organizațiile de partid și 
de U.T.M. din școli trebuie să com
bată tendința ca activitatea sportivă

să se reducă numai la orele prevă
zute în programa de învățăminte 
Organizațiile de partid trebuie să 
acorde o mai mare atenție comple
xului sportiv ca formă superioară în 
pregătirea multilaterală a tineretu
lui. Trebuie luate asemenea măsuri 
ca fiecare curte a școlilor din raion 
s» devină adevărate complexe spor
tive.

In cea ce privește activitatea spor
tivă la sate, este necesar ca acolo 
tinde nu există baze sportive, sfatu
rile populare comunale, sub îndru
marea directă a comitetelor comu
nale de partid, de îndată să ia mă
suri pentru amenajarea acestora. To
todată să fie ajutate mai mult aso
ciațiile sportive în desfășurarea unui 
bogat calendar competițional, în al
cătuirea căruia să se țină seama de 
specificul satului și de preocupările- 
țărănimii noastre muncitoare.

In vederea îmbunătățirii continue 
a activității sportive de masă, or
ganizațiile de partid au datoria să 
analizeze periodic modul cum se 
desfășoară această muncă și prin 
măsurile care le iau, prin îndruma
rea și controlul permanent pe care-f 
efectuează să determine ridicarea la 
un nivel tot mai înalt a acestei .ac
tivități. Organizațiilor U.TJV1. le re
vin de asemenea sarcini mari în >Gz- 
volterea activității soortive. De'ttg^a 
este necesar ca ele să întreprindă 
oermanent acțiuni care să ducă la 
îmbunătățirea continuă a activității 
sportive de masă.

In raionul nostru avem toate con
dițiile pentru a obține rezultate tot 
mai bune în activitatea sportivă de 
masă. Să nu precupețim nici un e- 
fort pentru a asigura îndeplinirea 
sarcinilor de cinste ce ne-att fost în
credințate de partid în vederea ex
tinderii continue a educației fizice șr 
sportului în mase, contribuind la 
dezvoltarea armonioasă, la călirea 
fizică și morală a cetățenilor și prin 
aceasta la măreața operă de desă- 
vîrșire a construcției socialiste în- 
patria noastră.
-----------------------------------

Hotărîri importante pentru dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste

_____ 1 Urmare din pag. Ea)_____  
care nu vor putea fi cuprinși in a- 
ceste cursuri se vor organiza încon- 

I tinuare in fiecare an prin căminele 
i culturale cicluri de conferințe agro- 
: zootehnice. Hotărirea stabilește apoi 

măsuri complexe pentru pregătirea 
-rî-e'or de ingineri și tehnicieni ne

cesare ramurilor producției igrico- 
te. De asemenea, sint prevăzute con
dițiile pentru pregătirea mecanicilor 
agricoli si a maiștrilor mecanici a- 
gricoli. Măsurile stabilite sint de o 
mare importanță nu numai pentru 
creșterea numărului de noi cadre 
specializate, ci și pentru fapiul că 
aceste măsuri vor asigura un înalt 
nivel de pregătire a acestora, astfel 
ca să poată îndeplini cu cinste ma

rile sarcini ce stau în fața agricul
turii noastre socialiste. De o mare 
importanță este apoi faptul că în 
școlile de cultură generală de 8 ani 
de la sate se va preda ca obiect 
„Agricultura", legînd astfel mat 
mult învățătura de viața concretă a 
satului, de munca practică.

Recentele hotărîri adoptate t de 
partid și guvern au o mare -nițJef- 
tantă pentru dezvoltarea agricul
turii noastre socialiste. De aceea, da- 
datoria fiecărui colectivist, a fiecă
rui specialist din agricultură este să 
răspundă acestor noi măsuri printr-o 
muncă entuziastă, să depună în
treaga energie a muncii creatoare 
pentru ridicarea agriculturii raionu
lui nostru la nivelul sarcinilor tra
sate de partid.
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LUNA MAI
LUNA IMPRIMEURILOR!

Imprimeuri pentru rochii în modele 
noi din bumbac și mătase, găsiți la 
MAGAZINELE TEXTILE

O.C.L. COMERȚ MIXT
ALBA IULIA ȘI ZLATNA

ț AUTOBAZĂ I.R.T.A. ALBĂ IULIA W 1
Pune la dispoziția instituțiilor și organizațiilor J
de masă autobuze confortabile și de mare î
capacitate pe orice distanță pentru excursii.

Pentru excursiile organizate în grupuri
- ~ se acordă mari reduceri tarifare. ?

Doritorii se pot adresa conducerii Autobazei 7
prin comenzi scrise, informații se dau zilnic =

, la sediul Autobazei sau la telefon 451—452.
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