
i-/AI\1 I vj/a IE I AK1LE, U1M f 1-V A »

Secția turnătorie de la întreprinderea „Horiă" din Alba Iulia desfă
șoară o întrecere socialistă plină de rezultate, în momentul de față lu- 
crînd în contul trimestrului III al acestui an. In clișeu : Turnătorul 
Mermezan Gh„ fruntaș in producție.

Organizarea și desfășurarea întrecerii 
condiție de bază 

în dezvoltarea succeselor economice
socialiste

La fiecare secție

obținute. Un alt

Oamenii muncii din întreprinde
rile raionului nostrțt desfășoară în- 

"frecerea socialistă cu un entuziasm 
tot mai mare, hotărîți să poată ra
porta că sub îndrumarea organiza
țiilor de partid își îndeplinesc cu 
cinste sarcimle de plan, traduc în 
viață angajamentele luate in între
cere. Succesele economice ce se ob
țin zi de zi în întreprinderile raionu
lui sînt în cea mai mare măsură re
zultatul organizării și desfășurării 
întrecerii socialiste în lumina Direc
tivelor C. C. a! P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii so
cialiste. De felul în care comitetele 
de sindicat organizează întrecerea 
în rîndu! muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, de felul cum sînt ur
mărite si popularizate realizările 
depind foarte mult și rezultatele.

Sub îndrumarea și controlul or
ganizațiilor de partid, comitetele de 
sindicat au sporit în ultimul timp 
preocuparea față de organizarea și 
desfășurarea întrecerii, acordă o 
mai mare atenție mobilizării între
gului colectiv la îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecere, 
U.M.C. Zlatna, de pildă, întrecerea 
socialistă, organizată pe echipe, a- 
gregate și schimburi, are la bază 
obiective cit mai concrete legate ne
mijlocit de sarcinile locului de pro
ducție. Aici angajamentele se iau nu 
în procente, ci precis pe cantitatea 

j-'e produse expr mată în tone pe 
care echipa o va da peste plan. Demn 
de remarcat este faptul că în jurul 
întrecerii există o largă popularizare, 
atît a rezultatelor fruntașilor cît și 
a metodelor lor.
există grafice prin care se urmăresc 
Z'lnic rezultatele " / 
grafic așezat la intrarea spre secțiile 
uzinei colectează toate rezultatele 
din sector, înfățișînd zilnic s tuația 
îndeplinirii planutui de producție pe 
întreaga uzină. Demn de remarcat 
este apoi faptul că aici se urmăresc 
zilnic și angajamentele luate în în
trecerea pe întregul an. La secția 
chimică, de pildă, poți găsi un gra
fic sugestiv din care afli cu ușurință 
că acest colectiv a dat din angaja
ment pînă în prezent 49 tone pro
duse.

Pe baze temeinice este organizată 
întrecerea socialistă și la I. I. L. 
„Horia" Alba Iulia și Depoul C.F.R. 
Tenis. Și aici angajamentele luate sînt 
exprimate în cifre absolute și în a- 
celași timp reale, mobilizatoare. Aici 
obiectivul principal al întrecerii este 
reducerea prețului de cost al trans
porturilor prin sporirea volumului 
de economii. Și rezultatele acestei 
întreceri sînt concretizate în cele 
peste 1.000 tone combustibil conven
țional economisit, în faptul că de
poul se află în rîndtd depourilor 
fruntașe din regionala Cluj. Există 
aici însă o lipsă a organelor sindi
cale, deoarece nu în suficientă mă
sură se preocupă de popularizarea 
fruntașilor, a metodelor lor de 
muncă.

In ultimul timp s-au luat măsuri 
pentru o mai temeinică organizare 
și desfășurare a întrecerii socialiste 
și la E.M. „Gh. Doja“. Comitetul 
de sindicat a organizat recent în
trecerea „Pentru cea mai bună e- 
chipă de mineri" și „Pentru cea mai 
bună echipă din cadrul brigăzilor de 
producție". Trebuie însă arătat că
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Să dezvoltăm continuii succesele în întrecere!

în timp ce la centru se fac eforturi 
pentru a pune baze serioase desfă
șurării întrecerii, la sectoare comi
tetele de sector nu se străduiesc să 
traducă în viață indicațiile date. Din 
această cauză la unele sectoare ale 
întreprinderii există încă mult for
malism în organizarea și desfășura
rea întrecerii socialiste. Angajamen
tele ce se iau sînt sub posibilități, 
mai mici decît realizările anterioare. 
Echipe fruntașe, ca cele conduse de 
minerii Guran N„ Ciur Iosif și alții 
de la sectorul Haneș, care obțin de
pășiri lunare în medie de 15-30 la 
sută, își iau angajamente de 3-5 
la sută. Pot fi oare asemenea anga
jamente considerate ca mobilizatoa
re? Categoric că nu! In cadrul unor 
sectoare ale acestei exploatări sînt 
încă multe echipe care nu-și îndepli
nesc nici sarcinile lunare. Și la aceas
ta trebuie arătat că principala lipsă 
pornește de la faptul că aceste echi
pe nici nu sînt antrenate în întrece
rea socialistă.

Mai sînt încă în raidn și alte uni
tăți unde comitetele sindicatului nu 
se preocupă cu toată răspunderea de 
organizarea și desfășurarea între
cerii socialiste, dau dovadă de for
malism în muncă. La întreprinderea 
de panificație Alba Iulia întrecerea 
este lăsată să se desfășoare de la 
s-ne, în timp ce la unitatea de pa
nificație din Zlatna nici nu există 
întrecere. Un caracter formal au u- 
neori și angajamentele de la Atelie
rul de zonă C.F.R. Alba Iulia, fa
brica „Ardeleana", de la cooperati
vele meșteșugărești „Progresul" și 
„Mureșul". La unele secții ale coo
perativei „Progresul" nici nu există 
organizată întrecere. In cadrul în
trecerii prea puțin ajutor se acordă 
celor rămași în urmă, cum se în
tâmplă la fabrica „Ardeleana" Alba 
Iulia, unde nu se stimulează prin toate 
mijloacele fruntașii în muncă, adop- 
tîndu-se nu de puține ori „metoda": 
luna asta unul indiferent de rezul
tate apoi celălalt.

îmbunătățirea organizării și des
fășurării întrecerii socialiste este o 
condiție hotărîtoare pentru consoli
darea și dezvoltarea succeselor eco
nomice în fiecare întreprindere. De 
aceea, comitetele sindicatelor au da
toria de a se preocupa cu mai multă 
răspundere de intensificarea între-

(Continuare în pag. 2-a)

Graficul spune mult. Planul a fost îndeplinit.

Angajamentul anual a fost îndeplinit

de 
fost 
reu-

Colectivul de muncă de la Iprod- 
coop Alba Iulia desfășoară o susți
nută muncă pentru îndeplinirea lună 
de lună, zi de zi, a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. Atît 
la executarea mobilierului tip pentru 
magazinele cooperatiste cît și la con
fecționarea garniturilor de mobilă 
— apreciate pe bună dreptate 
cumpărători — calitatea a 
punctul principal al întrecerii, 
șindu-se să se livreze unităților nu
mai mobilă de calitatea întîia.

In ce privește realizarea sarcinilor 
de plan, în primele 4 luni planul a 
fost depășit în medie cu peste 1,5 
la sută, obținîndu-se rezultate fru
moase'și în primele,15 zile ale lunii 
mai a.c.

In cadrul întreprinderii se acordă 
o mare atenție și realizării a cît mai 
multe economii. Printr-o folosire e- 
conomicoasă a materialelor, prin În
lăturarea cheltuielilor inutile, rod.de 
altfel, al bunei gospodăriri, s-au e-

Dezvoltă avutul obștesc
La gospodăria colectivă din Teiuș 

se acordă o deosebită atenție 
voltării sectorului zootehnic și 
terii pe această cale a avuției 
ștești.

In ultimul timp, în vederea 
voltării creșterii vacilor de lapte, 
gospodăria și-a sporit efectivul de 
vițele cu încă 30 capete. De aseme
nea, pentru sporirea veniturilor bă
nești, au fost cumpărați 20 mînzați 
ce urmează a fi îngrășați și predați 
statului, și au fost reținuți pentru 
batalizare 100 miei.
proprie au mai fost reținute pentru 
dezvoltarea creșterii oilor încă 200 
mieluțe. 

dez-
creș- 

ob-

dez-

Din producție

Paid ancheta —________________________
J In aceste z:le, pe ogoarele gospodăriilor colective din raionul nostru 
) se .dă marea bătălie pentru efectuarea la timp și în cele mai bune con- 
) dițiuni agrotehnice a tuturor lucrărilor de întreținere a culturilor.
( Pentru a vedea cum se desfășoară lucrările de întreținere, redacția a 

organizat zilele trecute un raid anchetă. Redăm mai jos unele constatări.

Cu hărnicie la prașila porumbului
Pentru a obține producții sporite 

de cereale la hectar, harnicii colec
tiviști din Cistei s-au străduit să

conomdsit în primele 4 luni ale a- 
ces’tui an, 99.000 lei, acest colectiv 
îndep’linindiu-și și depășindu-și ast
fel angajamentul pe întregul an.

■---------------------- -------------------- -----------------------------------------------------

Colectiviștii din brigada a IV-a
Venind vorba despre 

întrecerea dintre bri
găzi, tovarășul Ptiiu 
Toma, președintele gos
podăriei colective din 
Ciugud, afirmă fără nici 
o ezitare :

— Fruntași pe gos
podărie sânt membi ii 
brigăzii a IV-a. Au ter
minat în numai cîteva 
zile plivitul griului pe 
140 de hectare și au 
prășit 10 ha cu cartofi. 
Pe 4 ha semănate cu 
sfeclă furajeră au făcut 
prașila oarbă și au e- 
xecutat răritul. Iar a- 
cum...

Președintele gospo
dăriei rămase cu spu
sele neterminate și cu 
mina întinsă spre un 
șir lung de oameni rîn- 
duiți la prașilă în la
nul _ cu ,____ 1, .....
mijlocul cărora se des
prinse un ins. Un 
spătos, cu grabă 
pas și în vorbă.

— Zece hectare 
am și dat gata, tova
rășe președinte.

— Treabă bună — 
i-o întoarse președin
tele. Vezi numai că 
acuși trebuie să pice și 
tractorul. Să-l bagi la 
prăsit în lanul cel de 
5.000.

La această veste, cel 

care se apropia se o- 
pri, O clipă doar pen
tru a gîndi la spusele 
președintelui. Apoi dă
du din nou ghes pasu
lui și vorbei:

— La grădină varza 
timp,urie, prășită a 
doua oară, a început 
să învelească. I-am 
dat apă. Am prășit gu
liile și sîntem pe ter-

minate cu plantatul ro
șiilor și al ardeiului. Se 
țin bine tovarășele de 
la grădină. Oprean Ma
ria e în fiecare dimi
neață ceas deșteptător 
pentru toate cele din 
juru-i. Și-apoi, nici cu 
Hațegan Carolina sau 
Cîmpean Paraschiva nu 
ni rușine. Ii dau oa
menii zor. Zic ei — 
acum e vremea de în
trecere. Și așa gîndesc 
cu toții. Moș Oarga 
Ion Onu a uitat se 
vede de cei 85 de ani 
pe care-i are. Pășește 
în rînd cu cei tineri din 
echipa a II I-a oricît 
i-am spune noi de gri
ja ce le-o purtăm bă- 
trinilor. Oarga Gheor-

porumb, din

om
în

!e-

Z'LE HOTĂRÎTQARE PENTRU SOARTA RECOLTEI

însămînțeze numai semințe de mare 
productivitate, în teren bine pregă
tit.

Semănat la timpul potrivit și în
grijit cu toată atenția, porumbul co
lectiviștilor din Cistei se dezvoltă 
frumos. Astfel, după executarea pri
mei lucrări de .întreținere cu săpa 
rotativă pe întreaga suprafață, ei au 
început din plin prașila I-a. Pînă în 
prezent această Lucrare a și fost e- 
xecutată pe o suprafață de peste 40 
hectare.

Ritmul lucrărilor trebuie intensificat
Colectiviștii din Alba Iulia mun

cesc de zor în aceste zile la întreți
nerea culturilor pentru a obține re
colte tot mai bogate. Munca lor în
suflețită a și început să-și arate roa
dele, mai ales în grădina de legu
me, unde toate lucrările sînt avan
sate, iar plantele se dezvoltă fru
mos. La fel, pînă acum, s-a plivit 
întreaga suprafață de păioase. Mai

Sesiunea
Sfatului popular regional

In zilele de 23 și 24 mai, într-o 
atmosferă de entuziasm și sărbă
toare, au avut loc lucrările celei 
de a Vl-a sesiuni a Sfatului popu
lar al regiunii Hunedoara.

La această sesiune au partici
pat în afară de deputății Sfatu
lui popular regional și numeroși 
invitați. Participant au dezbă
tut sarcinile actuale și de pers
pectivă ale agriculturii, ce decurg 
din hotărîrile sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Naționale.

Participanților li s-a adus, tot
odată, la cunoștință decizia Comi
tetului executiv ai Sfatului popu
lar regional cu privire la consti
tuirea Consiliului agricol regional 
și a repartizării membrilor săi pe 
secții.
Deputății au aprobat planul de 

măsuri pentru înfăptuirea sarcini
lor ce decurg din hotărîrile sesiu
nii extraordinare a Marii Adunări 
Naționale, privind dezvoltarea a- 
griculturii în regiunea noasrră.

ghe Ghinea din echipa 
a Il-a a făcut el trea
bă bună anul trecut la 
oi, dar nici în brazdă 
nu se dă bătut, iar 
Oarga Cornel, șeful de 
la I-a, nu-i modru că 
le-a împrumutat tutu
ror din echipă ceva 
din vigoarea anilor săi 
tineri de se țin scai de 
cei din echipa a IV-a 
a lui Oarga Maxim. ,

Cel ce vorbise părea 
a nu-și mai termina 
spusele. Lucru firesc. 
Avea omul ce spune. 
O voce de departe însă 
îl făcu să tresară.

— Tovarășe briga
dier! Sosește tractorul!

Pe fața-i smeadă își 
făcu loc un zîmbet. Se 
răsuci pe călcîie. Făcu 
cîțiva pași și se în
toarse. Ne întinse mîna:

— Sînt Anghel Teo
dor, brigadier la a 
IV-a Șeușa.

Plecă apoi cu pași 
grăbiți. 11 chema da
toria. Președintele gos
podăriei mă privi cu 
înțeles, 
priviri 
spună: 
dîntr-a
Nu-i mirare că-s frun
tași pe gospodărie.

S. MĂRGĂRIT

I-am citit din 
ce voia să-mi

Așa-s oamenii
IV-a Șeușa.

Muncă spornică
Membrii gospodăriei colective din 

satul Bucerdea Vinoaisă desfășoară 
în aceste zile o susținută muncă 
pentru întreținerea culturilor. Mobi
lizați de organizația de partid din 
cadrul gospodăriei, zilnic ies în cîmp 
sute de colectiviști. 'După ce au e- 
fectuat săpatul mecanic cu prăși- 
toarea printre rânduri, ei au prășit 
peste 150 ha semănate cu porumb.

Colectiviștii din Bucerdea acordă 
în același timp o atenție deosebită 
și executării celorlalte lucrări agri
cole. La vie, de pildă, ■ s-a 
făcut pînă în prezent sapa mare pe 
întreaga suprafață de 130 ha. De 
asemenea, pentru a crea condiții op
time în vederea efectuării stropitu
lui contra atacurilor de mană sau 
oidium, au fost construite în vie 150 
bazine din ciment pentru prepara
rea soluțiilor și 25 fîntîlni pentru a- 
sigurarea debitului de apă necesar.

sînt însă unele culturi la care lucră
rile de întreținere trebuie grăbite. De 
exemplu, în ritm nesatisfăcător se 
execută prașila I-a la floarea-soare- 
lui și cartofi, lucrare care putea fi 
terminată pînă în prezent. De ase
menea, la această unitate încă nu 
s-a început prășitul porumbului, lu-

(Continuare în pag. 3-a)
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Vă prezentăm Școala de meserii dîn Alba lulia

Tineri! V-afi ales
Peste puțin timp, sute de elevi din 

școlile raionului nostru vor absolvi 
cursurile clasei a VIl-a, cursurile 
clasei a Xl-a. Ei vor încheia astfel 
munca dintr-un întreg șir de ani, 
pentru a începe o muncă nouă. Vor 
păși pe drumul ales în viața. Și u- 
nii își vor îndrepta pașii spre șco
lile profesionale și tehnice, alții spre 
aulele universităților. Cu toții însă, 
vor păși cu aceeași încredere pe pif
tia viitorului știindu-se înconjurați 
cu grijă de partid și guvern, de țara 
întreagă.

„Ce să fiu?" „Ce profesiune să-mi 
aleg?"... iată Întrebările care stă
ruie mai mult ca oricind, in sinea 
fiecărui tînăr, acum in preajma e- 
xameneior de absolvire, de maturi
tate. Întrebări firești cind poți să 
alegi !

Dar, oare care meserie-i mai fru
moasă? Cine ar putea răspunde a- 
cestei întrebări? Cei mai mulți din
tre tinerii care in curind vor deveni 
absolvenți ai unui ciclu de învăță- 
mînt s-au gindit încă cu ani in ur
mă la viitorul care-i așteaptă cu 
porțile larg deschise. Alții, poa’e. 
mai stau și acum în cumpănă. Și 
un ajutor e oricind binevenit. Să 
pornim deci la drum. Să facem o 
mică incursiune prin sălile de cla
să, prin atelierele Școlii de meseru 
din Alba lulia. La fața locului che
mările lăuntrice își vor găsi mai 
ușor rezolvarea.

Școala de meserii din Alba lulia. 
ca multe alte școli de acest iei din 
țară, s-a dezvoltat în anii regimului 
democrat-popular din necesitatea de 
a pregăti muncitori cu o înaltă ca
lificare industriei noastre socialiste. 
Și, ca urmare a condițiilor de pre
gătire mereu îmbunătățite, a lărgi
rii numărului de secții, școala dă 
patriei în fiecare an un însemnat 
număr de muncitori bine pregătiți 
atît din punct de vedere teoretic cit 
și practic. Cunoștințele primite de 
elevi în orele de clasă la matema
tici, la tehnologia meseriei și a ma
terialelor, în orele de rezistența ma
terialelor și electrotehnică sînt pe 
deplin fructificate in atelierele do
tate cu tot felul de mașini. Prin gri
ja conducerii școlii, strungurile ru
dimentare cu care era înzestrat a- 
telierul de strungărie au fost rind 
pe rind înlocuite cu strunguri mo
deme produse de uzinele „losif 
Rangheț". Dispune școala de freze 
și raboteze, bonfaiere și alte mașini, 
de ateliere de lăcătușerie. electro
tehnică, mecanică auto, croitorie și 
gospodărie.

Dar, să facem cunoștință și cu cî-

CĂMINUL CULTURAL ÎȘI MUTĂ * 
SEDIUL ÎN CÎMP La fața locului

Gîmpul vuiește pretutindeni de 
muncă! Un adevărat șantier s-a des
chis parcă aici în întinderea de ne
cuprins a lanurilor. Hărnicie, peste 
tot hărnicie fără seamăn.. O hărnicie 
bine înțeleasă. In aceste zile se ho
tărăște soarta recoltei și de aceea 
toate forțele sînt prezente aici la ma
rea bătălie. Pînă și căminul cultu
ral își „mută" în aceste zile fierbinți 
sediiul în cîmp, la fața locului.

Da! Am întîlnit zilele trecute aici 
la Benic un colectivist care mi-a 
vorbit foarte entuziasmat despre ac
tivitatea culturală din cîmp.

— Să vedeți! Ne-am obișnuit a- 
Cum ca de fiecare dată cînd se a- 
propie amiaza să avem afară în 
cîmp cîte iun oaspe nou. Fie că e 
tovarășa Violeta Frîncu, directoarea 
căminului nostru cultural, fie că e 
altcineva dintre activiștii culturali, 
dar cineva e prezent. Și noi de fie
care dată sîntem bucuroși. Avem de 
învățat numai lucruri bune. In tim
pul cît noi stăm în pauza de amiaz:, 
dînșii ne citesc diferite materiale 
legate de lucrările agricole, de fe
lul cum putem spori producția agri
colă. In timpul desfășurării sesiunii 
Marii Adunări Naționale, tovarășa 
Violeta cînd a venit în cîmp a adus 
și aparatul de radio cu dînsa și am 
ascultat despre desfăpwa’-ea ''<Ară- 
rilor sesiunii.

Duminica? Cănîlîuil iarăși se mu
tă pentru o zi în sat. Atunci activi
tatea e și mai bogată. Puteți să 
scrieți despre asta...

Faptele sînt identice. Aici, la că
minul cultural din Benic, activitatea

drumul in viață?
țiva din cei peste 500 elevi ai școlii, 
din care o bună parte, vor lua în 
acest an drumul fabricilor și uzine
lor patriei. lată-i, bunăoară, pe 
strungarii Oană Gheorghe, Andro- 
nic Ion și Cozi Ion. Cînd au pășit 
pragul școlii, strungul li s-a părut 
o mașină căreia cu greu îi poți des
luși tainele. Și acum? Bolțtirile pen
tru benzi transportoare, ca și lobi- 
neții pentru aer comprimat sail ro
lele de funicular, piese strunjite de 
ei. rivalizează cu cele lucrate de 
oricare bun strungar care-si stăoî- 
nește cu măestrie mașina. Lăcătușii 
Bozan llie. Hațegan Simion, Sin- 
timbrean Gheorghe și in general toți 
cei care au îmbrățișat această me
serie minuiesc cu iscusință microme- 
trul. bonfaierui sau pilele de tot 
lelul. iar mecanicii auto Luoșan 
Laurean. Broscățan Ion. Stoase Teo
dor și alții, ca și electricienii lacșa 
loa. Țiganca Dumitru și Seghedi 
Ion. stăpini pe meserie, așteaptă cu. 
emoție ziua cind vor păși trag de 
uzină pentru a-și dovedi măestria.

Școala de meserii din Alba lulia 
de altfel este chiar ea. prin specifi
cul pe care-l are. o mică uzină. E- 
levii învață producind bunuri, co
menzi pentru diferite întreprinderi, 
care se bucură de o largă apreciere. 
Iși însușesc elevii școlii cele mai 
noi metode de muncă, se întrec in a 
da produse multe și de cea mai bună 
calitate. învață să fie „zgirciți" cu 
metalul și cu materialele cu care 
lucrează. Acest lucru este oglin
dit de rezultatele obținute. Pe pri
mul trimestru, ei și-au îndeplinit 
planul la comenzile executate în 
proporție de 119,5 la sută, iar prin 
folosirea cu pricepere a materialului 
pentru confecționarea dulapurilor 
metalice au realizat 12.000 lei e- 
conomii.

Peste puțin timp un însemnat nu
măr de elevi, absolvenți ai Școlii de 
meserii din Alba lulia vor părăsi 
școala unde și-au însușit meseria, 
bine înarmați pentru viața nouă pe 
care o vor începe. Locul lor va fi 
luat de alți tineri dornici să-și* în
sușească tainele unei meserii sau 
alta. Dar. care meserie-i mai fru
moasă? Cei dornici să devină meș
teri pricepuți au de unde alege, căci 
pe lingă secțiile strungărie, lăcătu
șerie, mecanică auto și electroteh
nică, două noi secții — de tinichi- 
gerie și timplărie — vor completa 
profilul școlii. Și încă ceva. Pentru 
viitorii elevi ai Școlii de meserii din 
Alba lulia se construiește în prezent 
un local nou, prevăzut cu toate cele 
de trebuință.

se desfășoară de mai bine de o lună 
în cîmp. Activiștii culturali vin în 
mijlocul colectiviștilor și organizea
ză scurte convorbiri,’ audiții colecti
ve la radio, fac expuneri. In ultimul 
timp, de pildă, s-au ținut numeroase 
expuneri, ca: „Metode avansate pen
tru obținerea de 5.000 kg porumb 
boabe la hectar în teren neirigat". 
„Legumele — izvor de mari venituri", 
„Culturi intercalate pe supra
fețe cît mai mari", etc. S-a organ’- 
zait apoi citirea presei, alegîndu-se 
acele probleme care interesează mai 
mult și se potrivesc specificului gos
podăriei colective din sat. Așa, de 
pildă, nu de mult, în fața colectiviș
tilor din brigada a IlI-a s-a făcut 
expunerea „Cum obținem o recoltă

In mijlocul brigăzii a IIl-a

Nu m-am simfit nici 
o ciipă singur

Cînd mi-am venit în fire, asu
pra mea stăteau aplecați doi oa
meni. Le-am întîlnit privirile și 
zîmbetul. Și, cu toate că nici unul 
nu mi-au adresat nici un 
păreau totuși 
curaj!...

cuvînt, 
curaj!a-mi zice :

★ 
imaculat al halate-

rapid. Și. a- 
mei de mun- 

urgentă Ia 
Alba lulia.

I
După albul 
lor celor ce vegheau la căpătîiul 
meu, mi-am dat imediat seama 
unde mă aflam. Totuși, nu eram 
pe deplin dumirit. Treptat, treptat 
apoi, am reconstituit fapt cu fapt, 
toate cele întimplate în ziua de 16 
( aprilie: cîteva ore de muncă la re- 
( vizia de vagoane din Teiuș, o sta- 
Ire nedefinită, apoi hemoragia da

torită bolii ulceroase de care su
feream.

\ iața îmi era în mare primej
die. Trebuia acționat 
șa au făcut tovarășii 
că. M-au trimis de 
Spitalul unificat din

In fața unui asemenea caz, al
tădată considerat dinainte ca pier- 

1' duL medicii de aici nu s-au des
curajat. Au făcut totul pentru a-mi 
salva viața, pentru a mă reda fa
miliei. muncii. Impletindu-și cu
noștințele specializate cu satisfac
ția împlinirii datoriei, tovarășii 
medici Ciumbrudean Tiberiu. direc- 
< torul spitalului. Chițulescu Luca 
; și sora medicală Jelmărean Ana. 
; care mi-a fr :ut trei transfuzii de 
( singe, au vegheat ore în șir la căpă- 
> tiiul meu. Cu multă dragoste și 
' conștiinciozitate s-au ocupat de 
) m-ne apoi, în aplicarea tratamen- 

■ tul ui prescris, surorile medicale 
Cosma Maria. Moldovan Raveca, 
Radu Elena, Pleșa Elena și Ră- 
ducu Elena. Nu voi uita nicioda
tă cuvintele calde de încurajare 
ale sorei Cristea Cornelia și nici 

atenția încurajatoare a sorei șefe- 
Muntean Cornelia.

Am fost la un pas de primejdie 
dar. datorită grijii ce se acordă 
■n statul nostru democrat-popular 
ănătății oamenilor muncii, am 

trecut peste ea. Pentru aceasta 
mulțumesc din inimă partidului.
< Mulțumesc de asemenea tuturor 
5 -elcr care au contribuit direct pen- 
; Tu a-mi salva viața.
; întors la locul meu de muncă, 
, '•u voi uita niciodată marea gri- 
; jă cu care am fost înconjurat. Și 
< -cestei griji îi voi răspunde prin 
< fapte.

CILFUDEAN PETRU
. muncitor — Revizia de vagoane 

C.F.R. Teiuș

$
)

mare de struguri", în timp ce la 
grajdurile gospodăriei medicul ve
terinar a vorbit celor din brigada 
zootehnică despre metodele înain
tate în creșterea animalelor. Intr-o 
altă zi s-a organizat o amiază de 
întrebări și răspunsuri.

Acestea sînt doar cîteva din acti
vitățile pe care activiștii culturali 
din Benic le organizează zilnic în 
fața colectiviștilor. Ele oglindesc 
însă cu putere că acolo unde există 
preocupare se pot obține rezultate 
din cele mai bune, că „mutînd" se
diul căminului în cîmp. pot fi ofe
rite colectiviștilor aceleași clipe plă
cute, de data asta, desigur, ' acolo 
în cîmp, la fata locului.

N. G.

Mai multă atentie electrificării rurale
In anii puterii populare sateleira- 

ionului nostru și-au schimbat com
plet înfățișarea. S-au ridicat ncâ 
construcții școlare, cămine culturale, 
în caisele țăranilor colectiviști s-au 
statornicit lot mai mult belșugul, 
bunăstarea. O realizare de mare în
semnătate în viața satului nostru a 
fost și introducerea luminii electri
ce. In sate, ca Almașul Mare, Cri- 
cău. Ighiu, Micești, locul lămpii cu 
petrol a fost luat de becul electric. 
De puțin timp „lampa lui Hid" a 
început să ardă și în satul Tatoi.

In acest an în cadrul adunărilor 
populare cetățenești și ale colecti
viștilor s-a hotărît să se clectrifice 
din contribuția bănească a colecti
viștilor și a gospodăriilor colective 
ca și din fondurile locale de inves
tiții ale sfaturilor populare mai mul
te comune și sate, printre care Ciu- 
gud. Hăpria. Stremț, Benic și altele. 
Odată aprobat acest lucru, așa cum 
era și firesc, trebuiau începute lu
crările șt în primul rînd încasarea 
cc "tribuției cetățenești. In multe 
comune -șî sate, ca Benic, Stremț și 
. Ițele, comitetele executive ale sfatu
rilor populare s-au preocupat de în
casarea sumelor, astfel că s-au ob- 
țîhut rezultate frumoase. La Benic. 
de pildă, zilele acestea s-au și înce
put lucrările pentru electrificare.

Trebuie arătat însă, că nu peste 
tot comitetele executive ale sfaturi
lor populare comunale înțeleg să se 
preocupe de această importantă 
sarcină. In comuna Ciugud, de pil

■KZ3-------------------------------------------

Răsplată binemeritată
Pentru merite deosebite în activi

tatea cooperației de consum din ra
ionul nostru, tovarășii Barbu Si- 

' mion, președinte al consiliului să
tesc din Tibiaj, Stînea Nicoiae, pre
ședinte al consiliului sătesc din Si- 
bișeni. Nistor Vasile, gestionar la 
Intregalde, Arion Vasile, gestionar 
la Dumitra și alții au fost distinși 
cu diplome de merit și insigne de 
fruntași în activitatea cooperației de 

i consum. ** I
La propunerea Uniunii raionale, 

i trei tovarăși din rîndul celor eviden- 
I țiați au plecat zilele acestea într-o 
: excursie organizată de Uniunea 
' Centrală a Cooperativelor de Con

i’ sum Centrocoop. In cadrul exetrsi- 
• ei, ei v<or vizita Bucureștiul și minu- 
■ natele noastre stațiuni de pe litora- 
i Iul Mării Negre.

CAPRA HRISTACHE

Un reușit spectacol 
pentru colectiviști

îndrumați de organizația de 
partid, membrii organizației U.T.M., 
și sindicale de la Spitalul de bolnavi 
cronici din Alba Iuiia desfășoară 
o susținută activitate cultural-artis
tică. In pas cu actualitatea, ei pre
gătesc cu regularitate progra ne ar
tistice interesante cu care se depla
sează in mijlocul colectiviști!x din 
raion. •

Cu un asemenea program, tinerii 
artiști amatori de aici s-au deplasat, 
duminica trecută, în comuna Cricău, 
unde. în fața a numeroși colectiviști 
întruniți la căminul cultural, au pre
zentat o seamă de cîntece, recitări

—------------------------ ♦♦

Organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste — 
condiție de bază în dezvoltarea succeselor economice

(Urmare din pag. l-a) 

cerii socialiste, înlăturînd formalis
mul atît în ce privește conținutul 
angajamentelor cît și in urmărirea 
rezultatelor. Nu cu suficient simț de 
răspundere se dezbat problemele în
trecerii in consfătuirile de produc
ție, fapt cc dtue la luarea unor an
gajamente sub posibilități, lipsite de 
caracterul mobilizator. Nici Orgâili- 
zațiile de partid din întreprinderi 
n-au dovedit în întregime grijă 
deosebită pentru buna desfășurare 
a întrecerii socialiste. Acest lucru se 
desprinde din faptul că sînt încă 

dă, ritmul încasărilor merge greoi, 
deoarece nu s-aiu folosit cele mai po
trivite metode în munca de încasa
rea contribuției votate. Și trebuie a- 
rătat că nici organizația de bază n-a 
sprijinit într-o mai mare măsură, 
printr-o intensă muncă politică a- 
ceastă acțiune. Lucrurile nu stau 
mai bine nici ila Hăpria. Și aici, da
torită faptului că comitetul executiv 
a lăsat această acțiune pe planul al 
doilea, strîngerea sumelor din 
contribuția colectiviștilor este mult 
rămasă în urmă, din care cauză nu 
se pot începe lucrările. O situație cu 
totul nepermisă se petrece în proble
ma electrificării Oiejdii. Aici stîlpii 
au fost plantați de cîfiva ani, cum 
spun oamenii din sat au și făcut 
rădăcini, dar becul tot nu arde. Cau
za? In primul rînd, Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al comunei 
Gaida de Jos nu se interesează de 
încasarea în întregime a sumelor și 
apoi o altă lipsă este aceea a Servi
ciului regional de proiectări și ar
hitectură care n-a refăcut nici după 
2 luni proiectul spre a se putea în
cepe lucrările.

Ne aflăm spre sfîrșitul primului 
semestru. Și cum timpul nu așteaptă' 
după nimeni, se impune comitetelor 
executive ale sfaturilor populare ră- 
mase în urmă să urgenteze încasă
rile, spre a se putea începe lucrările 
de electrificare stabilite în cel mai 
scurt timp. De asemenea e nevoie 
ca și comitetele comunale de partid 
să vegheze mai îndeaproape la felul 
cum se muncește în această direcție.

și piesa de teatru „Dragoste nu te 
pripi".

Colectiviștii au răsplătit cu aplau
ze repetate fiecare punct din pro
gram, în mod deosebit evidențiin- 
du-se printr-o interpretare aleasă 
artiștii amatori Pogan Olimpia, Rota 
Mircea, Mancu Octavia și alții.

VIRGIL CISTEIANU

Un lucru făcut 
doar pe jumătate

In ultimii ani, orașul Alba lulia a 
căpătat o înfățișare din ce în ce mai 
frumoasă. Prin grija Sfatului popular 
al orașului au fost extinse zonele 
verzi, s-a plantat un însemnat nu
măr de arbori ornamentali, au fost 
reparate și spoite multe din fațadelc- 
clădirilor.

Intr-un cuvînt spus, veștmîntuluî 
nou al orașului i s-a adăugat an de 
an cîte o găteală.

Și, totuși mai sînt unele lucruri 
supărătoare pe care cetățenii din 
Alba lulia le pun sub semn de în
trebare. S-a stricat, bunăoară, unul 
din cele mai frumoase rondouri din 
narcul din centrul orașului. Sigur că 
intenția a fost ca în locul acestuia 
să apară ceva nou, frumos. Rău este 
însă faptul că intenția a rămas do 
6 luni de zile tot intenție. Lucrarea 
-<ă neterminată dînd un aspect ur:t 
parcului, de altfel în rest destul de 
frumos și îngrijit.

Lucrul făcut numai pe jumătate, 
nu trebuie să persiste în mentalita
tea celor chemați să întregească lu
crarea -începută. Pentru aceasta în
să, Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului trebuie să ia 
măsuri.

P. STOIA

multe organizații de bază care nu 
analizează periodic mersul întrecerii, 
activitatea comitetelor de sindicat, 
nu iau măsuri energice pentru în
lăturarea formalismului în munca 
unor organe sindicale.

Lipsurile în desfășurarea întrecerii 
trebuie grabnic lichidate. Printr-o 
muncă mai intensă e nevoie să dări 
întrecerii un ritm viu, susținut, oiO' 
bilizînd masa largă de muncitori să 
desfășoare o întrecere cît mai entu
ziastă, pentru îndeplinirea și depă
șirea zi de zi a sarcinilor de plan la 
toți indicii, pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate.



VIAȚA DE PARTID

Concretă, meDlilzatoarc si cn rezultate
De cum intri in satul Micești, pe 

ulițe, la sediul gospodăriei sau în 
cîmp, unde muncesc cu însuflețire 
harnicii colectiviști, pretutindeni în- 
iilnești cuvîntul partidului. El este 
comunicat de organizația de bază 
într-o formă simplă, dar mobiliza
toare pentru orientarea eforturilor 
colectiviștilor, spre înfăptuirea sar
cinilor ce le revin prin lozinci, pa
nouri, fotomontaje. Fiecare din ele 
îți vorbesc despre calitatea muncii 
politice desfășurată în rîndul colec
tiviștilor de către organizația de 
bază.

Lozincile sînt așezate în locurile 
vizibile si importante ale gospodă
riei, acolo pe unde trec majoritatea 
colectiviștilor. Prin conținutul lor 
•concret și direct, ele pun în fața co
lectiviștilor un obiectiv imediat de 
luptă, călăuzind eforturile acestora 
într-o direcție precisă.

Astfel, la terenul unde se cultivă 
legume, întilnim o chemare ca a- 
ceasta: „Colectiviști, însămînțînd su
prafața de 109 ha cu legume și zar
zavaturi, vom obține un venit de 
1.643.000 lei". Se pot întîlni și alte 
lozinci ca, de exemplu: „Colectiviști, 
aUtivati suprafața de 24 ha ro- 

care ne vor aduce un venit de 
580.000 lei". O altă lozincă se adre
sează astfel: „Colectiviști, 50 scroa
fe cu cite 11 purcei întăreați și în- 
grășați la 100 kg fiecare vor aduce 
gospodăriei colective un venit de 
450.000 lei anual". Sau „Colectiviști, 
puteți obține o producție sporită 
de lapte, dacă păstrați igiena vaci
lor prin spălarea și masarea ugeru
lui, curățirea grajdului și adminis
trarea hranei la timp și rațional".

Colectiviștii, îndreptindu-și privi
rile asupra uneia din aceste lozinci, 
înțeleg imediat încotro, spre ce scop 
concret trebuie să-și îndrepte efor
turile, pricep foloasele practice pe 
care le vor aduce munca lor. Și a- 
semenea lozinci sînt îmbinate armo
nios cu alte forme ale muncii politi
ce de masă, care toate la un loc ac
ționează puternic asupra conștiinței 
iiecărui colectivist, contribuind la 
dezvoltarea spiritului de răspundere 
față de sarcinile ce le revin.

Pe lîngă lozincile care-ți vorbesc 
în mod sugestiv de sarcinile 'rasate 
de partidul nostru întîlnești de cum 
intri pe poarta gospodăriei colecti
ve un panou mare destinat pentru 
fotografiile fruntașilor în muncă. Pe 
el în mod sugestiv sînt desenate 
două mîini unite care string parcă 
cu o putere de neînvins — una un 
ciocan, iar alta un mănunchi de 

’spice ca simbol al alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare. Jos este scris cu litere mari 
de tipar un vers care însuflețește, 
.mobilizează:

„Cu brațele noastre clădim 
fericirea

Pe drum de victorii, conduși de 
Partid".

Nu sînt scăpați din vedere nici

viticultorilor îngrășarea extraradiculară a viilor
Una din metodele prin care se 

mărește cantitatea de substanțe ne
cesare plantelor este îngrășarea su
plimentară extraradiculara, adică 
’îngrășarea care nu se face prin in
termediul rădăcinilor, ci prin frun
ze. Rezultatele obținute în urma a- 
plicării acestei metode arată că în- 
•grășarea suplimentară extraradicu- 
lară a plantelor agricole contribuie 
la sporirea recoltelor în medie ou 
'30 ila sută la cultura griului de pri
măvară, cu 14 la sută la roșii și cu 
peste 900 kg de zahăr la hectar la 
•cultura sfeclei de zahăr. Această me
todă a fost experimentată în ultimii 

• ani și la culltura viței dc vie, obți- 
nîndu-se sporuri dc producție pînă'la 
36-44,3 la sută. Pe ilînigă sporurile 
mari de producție, îngrășarea su- 
-plimentară extraradiculara a dus la 
îmbunătățirea calității recoltelor de 
struguri. Așa după cum s-a consta
tat, cele mai bune rezultate se ob
țin cînd îngiășarea se execută con
comitent cu aplicarea tratamentelor 
de combatere a manei. In această si
tuație prepararea soluțiilor nutritive 
fee face prin amestecarea îngrășă- 
rnîntului cu zeama bordeleză ce se 
pregătește pentru combaterea manei. 
De o deosebită importanță este fap

codașii, cărora „ariciul" de lîngă 
panou! de onoare îi înțeapă.

Panoul de onoare este completat 
cu gazeta de perete „Legumiculto
rul1, organ al organizației de bază, 
care prin cuvinte simple se adre
sează direct, pe înțelesul colectiviș
tilor, le vorbește despre obiectivele 
luptei lor concrete de fiecare zi.

Despre preocuparea organizației 
de bază din gospodăria colectivă 
pentru organizarea unei agitații vi
zuale concrete, bogată în conținut, 
legată de problemele actuale ale sa
tului colectivizat, iți vorbește și col
țul roșu. Aici întîlnești pe lingă lo
zinci mobilizatoare și fotomontaje 
grupate pe probleme, ca: „Imagini 
din viața nouă a satelor", „Cultura 
nouă în satele noastre", „Statul de
mocrat-popular acordă ajutor țără
nimii muncitoare", „Creșterea bu
năstării colectiviștilor" etc., in care 
sînt înfățișate aspecte din țară și 
din regiunea noastră.

Este demn de laudă și aspectul 
exterior al agitației vizuale. Și la a- 
ceasta trebuie remarcată și contri
buția cadrelor didactice și a ingine
rei agronom din sat. care s-au stră
duit să îmbine conținutul cn o for
mă plăcută, atractivă.

Toate acestea precum și alte for
me ale muncii politice de masă, ca
racterul lor concret și d rect de îm
binare armonioasă a obiectivelor ge
nerale puse de partid cu sarcinile 
specifice ale colectiviștilor, au fă
cut ca rezultatele să fie tot mai 
frumoase în muncă. De fapt în a- 
ceasta și constă forța lozincii — in 
puterea ei de influențare. în răsune
tul puternic pe cared are in conș
tiința oamenilor.

Rezultatele muncii politice sînt 
oglindite în fiecare realizare dobîn- 
dită în Întrecerea socialistă. Colec
tiviștii muncesc organizați în două 
brigăzi. Cu atita însuflețire se mun
cește în ambele brigăzi incit e greu 
să precizezi care din ele este bri
gada fruntașă.

In prezent, lucrările de înlretine- 
P ' ' ’ ' 

La G.A.C. Micești se acordă o deosebită atenție agitației vizuale și 
scrise.

tul că prin amestecare soluțiile res
pective nu-și pierd cîtuși de puțin 4 
eficacitatea, iar aplicarea acestei me
tode reduce volumul de muncă.

In urma experiențelor făcute de 
cadrele de specialitate din domeniul 
viticulturii, s-a constatat că îngră
șarea extraradiculară trebuie să se 
facă în patru etape: una înainte de 
înflorit și trei după înflorit, folosin- 
du-se soluții decante. La prepararea 
•soluțiilor trebuie să se folosească 
0,3 la sută azotat de amoniu, 0,5 
la sută suipetfosfat și 0,5 la sută 
sare de poțasiu, în amestec cu zea
ma borddleză. Comerțul de stat pune 
la dispoziția viticultorilor ameste
curi de îngrășăminte gata pregătite, 
.care se pot administra odată cu zea
ma bordeleză.

In anuil 1961, în podgoria Benic, 
s-au făcut cîteva încercări timide de 
îngrășare suplimentară extraradicu
lară la vița de vie și rezultatele 
obținute au entuziasmat pe viticul
tori, făcîndu i ca să solicite ea în a- 
nul 1962 această metodă să se apli
ce pe scară largă în întreaga vie a 
gospodăriei. In acest scop, în cadrul 
gospodăriei s-au și făcut din timp 
toate pregătirile1, procurîlndu-se toate 
materialele -necesare. 

re a culturilor sînt avansate. Pe 
porțiunile mai slabe ale griului de 
toamnă au fost administrate îngră
șăminte chimice. Griul de toamnă a 
fost grăpat, tăvălugit. Toată supra
fața de 192 ha a fost plivită de bu
ruieni. Prășitul porumbului este in 
toi. La grădina de legume se mun
cește cu spor pentru plantarea ro
șiilor timpurii pe șpaliere. a ardei
lor, verzei etc.

Peste citeva zile gospodăria va 
valorifica prin cooperație mii de ki
lograme de ceapă verde și gulioare, 
iar in curînd — la începutul ini iu
nie vor valorifica mari cantități de 
cartofi iarovizați.

In vie e pe sfirșite sapa mare. Nu 
sînt lăsate în voie nici construcțiile. 
S-au făcut 12.000 de bucăți cărămi
dă pentru grajdul a cărui construc
ție va incepe in curînd.

Peste tot, in gospodărie se simte 
freamătul muncii însuflețite. Și fie
care fir viguros de roșii, fiecare fir 
de ceapă, fiecare cărămidă, iți vor
bește de hărnicia colectiviștilor, 
după cum fiecare zimbet. fiecare 
casă nouă construită, in care astăzi 
s-a statornicit belșugul și „lampa lui 
llici", îți vorbește de viața nouă, lu
minoasă.

Și cit de minunați sînt acești cons
tructori ai vieții noi. Cu cită înflă
cărare muncesc ca viața lor să fie 
azi mai bogată, mai frumoasă decit 
ieri, miine mai bogată, mai frumoa
să decit azi. Așa gindește și luptă să 
înfăptuiască și Cricovean loan. Țăl- 
nar Ion, Oarga Teodor, Hiter Elena. 
Gavrilă Gheorghe, Crișan Elena. 
Creivean Ion, Muntean Victoria. Or- 
dean Ana și mulți alți fruntași in 
muncă. Și ca ei gindesc toți ceilalți 
colectiviști. Da! Vor merge tot mai 
departe, spre tot mai bine și mai 
frumos. Pe acest drum ii conduce 
organizația de bază, care cu price
pere folosește mijloace eficiente de 
mobilizare a oamenilor, pentru a 
obține succese tot mai mari in mun
că.

F. D.

Datorită faptului că viile din pod
goriile raionului nostru au iernat în 
ccndițiuni bune, iar în primăvară li 
s-au aplicat lucrările la timp și de 
bună calitate, se prevede o recoltă 
mare de struguri cum de mulți ani 
nu a mai fbst. Pentru ca strugurii 
să se dezvolte în condiții optime, 
este necesar să venim în ajutorul 
viilor, aplicîndu-le la timp ingrășa
rea extraradiculară.

In vederea asigurării condițiilor 
efectuării acestei lucrări e ne
voie să fie aprovizionate ne- 
întîrziat unitățile cooperatiste din 
raion cu toate cantitățile de în
grășăminte necesare. In același 
timp, în scopul sporirii producției de 
struguri, conducerile gospodăriilor 
colective pot și trebuie să aplice a- 
cest sistem de îngrășare pe supra
fețe cit mai mari de vii. Totodată, 
cadrele de specialitate din gospo
dării pot să studieze pe parcele 
experimentale numărul de siropiri 
necesare și perioadele cele mai e- 
ficace în condițiunile de climă și ve
getație specifice raionului nostru, 
specifice fiecărei gospodării colecti
ve în parte, care posedă vii.

Ing. LIPOVAN T. 1OAN
G.A.C. „Partizanul roșu" Benic

Nici o clipă pierdută! Toate forțele
la întreținerea cuiturilor!

Ritmul lucrărilor trebuie intensificat
(Urmare din pag. l-a) 

crare care la majoritatea gospodă
riilor colective din raionul nostru sc 
execută din plin.

Pentru lichidarea răminerii în ur
mă a lucrărilor de întreținere a cul
turilor organizația de partid și con- 

Activitate rodnică
Hotâriți să obțină recolte bogate, 

‘ colectiviștii din Drîmbar muncesc de 
zor la Întreținerea culturilor. Astfel, 

| după ce au terminat de plivit cele 
180 ha cu grîu. au început prașiia 

! I-a la cartofi, prășind întreaga su
prafață de 8 ha. Și Ia grădina de le
gume a gospodăriei se lucrează cu

3 n pas
Trebuie grăbite lucrările de între

ținere a culturilor și la gospodăria 
agricolă colectivă din Straja, care 
este rămasă in urmă. Pînă fa 23 
mai, la această unitate s-a executat 
prima prașîiă la fioarea-soarelui a- 
bia pe 7 ha. din cele 10 ha, la car
tofi pe 12 ha din 23 ha și la porumb 
numai pe 2 ha din totalul de peste 
JX) ha.

Colectiviștii din Straja au toate 
condițiile create, dispun de atelaje

Râmași
La G-A.C. „Tractorul" din Oarda 

de Jos trebuie intensificată munca 
pentru terminarea grabnică a lucră
rilor de întreținere la culturile de 

1 cartofi și floarea-soarekr. aceste lu- 
- crâri fiind mult rămase in urmă. 

Pica la 24 mai din totalul de 
40 ha cultivate cu cartofi au fost 
prășite dear 5 ha. iar la floarea- 
scareka 5 ha din cete 15 ha.

) Cu prilejul raidului s-a puiuț vedea că in unele gospodării colective 
: lucrările de întreținere a culturilor sînt rămase în urmă. Executarea <a 
. timp a acestor lucrări trebuie considerată de către organizațiile de 
r partid și sfaturile populare ca o sarcină de cea mai mare importanță, 

; ? pentru a cărei realizare trebuie luate toate măsurile necesare.

------------♦♦-----------

Asigurarea furajelor —
La gospodăria agricolă dc stat 

Alba Iulia se acordă o mare atenție 
sporirii producției de carne și lapte 
marfă.

Organizația de partid și consiliul, 
gospodăriei, analizînd posibilitățile 

| pe care le are în această direcție, au 
I ajuns Ia concluzia că cea mai mare 
I parte din furajele necesare pot fi 
I obținute din producție proprie. •

Pentru a asigura o furajare de 
j calitate și echilibrată a animalelor, 

lucrătorii gospodăriei acordă o deo
sebită importanță cuitivării porum
bului boabe și de siloz. .Astfel, ia 
primăvara acestui an s-au semănat 
170 ha cu porumb boabe pentru con
centrate. Cunoscînd că nutrețurile 
insilozate constituie un furaj foarte 
valoros, s-an însămînțat peste 100 
ha cu porumb, mazăre, borccag, se
cară și trifoi de siloz, ceea ce va 
asigura producerea a cel puțin 
2,400 tone de siloz. Atenție cuvenită 
se acordă și țintirilor naturale de 
trifoi și borceag, iar în scopul com
pletării necesarului de masă verde, 
se cultivă peste 40 ha cu trifoi și 
secară.

IN CLIȘEU : Insilozarea secării furajere la G.A.S. Alba Iulia.

silful de conducere al gospodăriei 
trebuie să-și intensifice inai mult 
controlul și să ia măsuri de mobili
zare a tuturor forțelor la executarea 
neîntirziată a fiecărei lucrări de în
treținere și îngrijire a culturilor în 
scopul obținerii de recolte tot mai 
sporite la hectar.

în toate sectoarele 
multa însuflețire la prășitul roșiilc-r, 
castraveților, verzei și a cepei arpa
gic.

Tot în aceste zile, harnicii colec
tiviști din Drîmbar, din resurse lo
cale. au amenajat pe malul rîului 
Mures o frumoasă crescătorie de 
gîște. Coresp. HAȚEGAN ALEX.

<3 e m ele
și forțe de muncă suficiente, le lip
sește însă îndrumarea necesară în 
organizarea muncii.

Sfatul popular al comunei Hăpria 
și organizația de partid trebuie să 
sprijine și să îndrume mai concret 
această unitate pentru o mai bună 
organizare a muncii, să ajute la 
mobilizarea tuturor forțelor, pentru 
ca lucrările de întreținere a culturi
lor din această perioadă să fie grab
nic terminate.

în urmă
Organizația de partid trebuie să 

sprijine și să îndrume mai îndiea- 
nroape consiliul de conducere al 
gospodăriei în mobilizarea forțelor 
pentru grăbirea lucrărilor de întreți
nere ia culturiie prășitoare și mai 
ales la porumb, cultură care este 
cultivată pe suprafața de peste 470 
hectare.

în centrul preocupărilor
Secara cultivată pe cele 27 hec

tare. bine întreținută, a dat o 
producție de 21.000 kg masă 
verde la hectar. Deoarece întreaga 
masă verde de secară proaspătă nu 
poate fi consumată, lucrătorii gos
podăriei au luat inițiativa de a o 
însiloza în amestec cu melas pentru 
a-i prelungi durata — inițiativă 
bună de urmat și de celelalte uni
tăți socialiste din raionul nostru,

.Masiffile luate pentru o cit mai 
bună furajare a animalelor reies din 
analiza sectorului zootehnic făcută 
de către organizația de partid, cu 
care ocazie s-a constatat că produc
ția planificată de carne și lapte mar
fă pe aiuri 1962 este îndeplinită și 
chiar depășită. Astfel, s-a constatat 
că sporul de greutate zilnic planifi
cat de 800 gr pe cap de animai a 
! ist depășit cu 100 gr. La fel, bune 
rezultate s-au obținut și la produc
ția dc lapte, realizîndu-se zilnic 10 
litri lapte pe fiecare cap de vacă 
furajată.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de îngrijitorii Balaur Nico- 
lac. Stariciu .Maria și Bran Ioan.
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Planuri generale de dezvoltare a orașelor din R.S.F.S.R.
In viitorii doi ani se vor elabora 

planuri generale de dezvoltare a tu
turor orașelor din R.S.F.S.R. — cea 
mai mare republică sovietică.

La Institutul de proiectare a ora
șelor din Leningrad tema principală 
în rezolvarea arhitectonică a viito
rului aspect al orașelor o constituie 
ideea colectivismului. De aceea, se 
preconizează realizarea unor gru
puri de caise de locuit pentru 1.500- 
2.500 de persoane. In fiecare din a- 
ceste grupuri de clădiri, înconjurate 
de un brîu de plantații verzi, vor fi 
amplasate magazine, încăperi cu 
destinații speciale, unde se vor pu
tea face nunți, organiza diferite 
reuniuni, sau unde pur și simplu ve
cinii vor sta împreună la un pahar 
de ceai.

Patru sau șase de astfel de gru
puri de clădiri vor constitui un mi- 
croraion cu un sistem dezvoltat de 
deservire a populației. La fiecare din

ele vor exista cluburi, terenuri spor
tive, grădini etc.

Cîteva microraioane vor forma u.n 
raion mai mare cu o stradă princi
pală, lungă de aproape 1,5 km, de-a 
lungul căreia se vor afla mari ma
gazine, cinematografe, teatre, res
taurante.

In planurile generale de orașe cu 
o populație de peste 300.000 de lo
cuitori sînt incluse și zonele subur
bane unde pe cele mai bune terenuri 
vor fi construite case de odihnă, 
vile, tabere pentru copii. și adoles
cenți. Tot aici vor fi amplasate gos
podăriile care vor aproviziona pe 
orășeni cu lapte, legume, fructe.

In prezent arhitecții din Leningrad 
elaborează planuri generale pentru 
70 de orașe. Pentru Pskov, Krasno- 
iarsk, Iaroslavl, Vologda și alte 
mari orașe din R.S.F.S.R. asemenea 
planuri au și fost întocmite.

Unul din cele mai mari sisteme de irigație din Europa
Ținutul Stavropol, situat în partea 

de sud a. R.S.F.S.R., octrnă o supra
față de peste 150.000 de km pătrați. 
Pe teritoriul lui ar putea să încapă 
cu ușurință trei țări de mărimea El
veției. In curîrid, aici se va crea ri
nul din cele mai mari sisteme de 
irigații din Europa. Sistemul de ca
nale și de bazine de acumulare, a 
căror construcție a început în 1957, 
vor iriga 200.000 de ha și vor ali
menta cu apă 3,000.000 de ha.

In anii viitori urmează să se cons
truiască aici alte zece mari rezer
voare de compensare și 19 hidro
centrale. Imensele întinderi de ste
pă și semipustiuri, care în U.R.S.S. 
sînt denumite „a doua regiune a pă- 
mînturilor înțelenite" se transformă 
în grădini înfloritoare, în vaste 
cîmpuri cultivate, pe care se vor pu
tea obține recolte mari la diferite 
culturi.

R. D. Germană

Lucrări de construcție la Rostock
In anii de după război, în orașul 

portuar Rostock s-au construit 
12.000 de case. In timpul războiu
lui, în urma bombardamentului an- 
glo-american de la 27 aprilie 1942. 
orașull a căzut pradă flăcărilor și 
aproape jumătate din centrul lui a 
fost distrus. In prezent numărul lo
cuitorilor Rostock-uluii este de două 
ori mai mare față de perioada an
tebelică, cifrîndu-se la circa 175.000 
de persoane.

Marinarii și turiștii străini care 
vin astăzi la Rostock sînt uimiți de 
amploarea construcțiilor din acest 
oraș. Se modernizează șantierele, se

construiesc instituții culturale și in
stalații sportive. Prin cele două ra
ioane noi, Rostock a depășit fostele 
sale hotare.

Recent, Uniunea arhitecților din 
R. D. Germană a elaborat proiectul 
unui nou cartier de locuințe pentru 
orașul Rostock. Noul cartier se va 
numi Luetten și peste cîțiva ani va 
pune la dispoziția oamenilor muncii 
apartamente pentru 55.000 de per
soane.

Paralel cu construcția de locuințe, 
la Rostock se fac pregătiri în vede
rea transformării orașului intr-un 
port oceanic.

R P. Polonă

Dezvoltarea industriei 
de mase plastice

In ultimii ani, în orașele poloneze 
s-au deschis numeroase magazine 
specializate în vânzarea de obiecte 
de uz casnic, confecționate din ma
se plastice.

Masele plastice găsesc o largă în
trebuințare în aproape toate ramu
rile industriei poloneze — industria 
electrotehnică și radiotehnică, în 
construcția de mașini și în construc
ția de locuințe.

In Polonia se produc în prezent 
aproximativ 3.000 de diferite obiec
te din materiale realizate în între
prinderile industriei chimice.

R. D. Vietnam

Dezvoltarea energeticii
I In 1954, după instaurarea păcii, 

în R. D. Vietnam, existau doar trei 
centrale electrice — la Hanoi, Hai- 
fon și Hon Ghai, dar și acestea cu 
instalații foarte uzate și a căror pu
tere însuma doar 30.000 kW.

Cu ajutorul Uniunii Sovietice și 
al altor țări socialiste în R. D. Viet
nam au fost construite o serie de 
centrale electrice noi în diferite lo
calități, au fost lărgite și moderni
zate centralele vechi, iar în diferite 
regiuni ale republicii au fost insta
late noi linii electrice. încă în anul 
1960 puterea instalată s-a ridicat la 
100.000 kW, iar producția de energie 
electrică a fost de 256 milioane kW 
— de 5 ori mai mare decît în 1954.

R.P. Ungară
Un nou material refractar

La Institutul central de cercetări 
științifice al 'industriei materialelor 
de construcție din Budapesta a fost 
pus la punct un nou material refrac
tar denumit riopirit. Noul material 
este obținut pe baza unui liant ce
ramic din perlita —- o sticlă vulca
nică, foarte răspîndită în natură. U- 
nele tipuri de riopirit rezistă la tem
peraturi de 900-1.350 grade, fiind 
mai bune izolatoare decît alte ma
teriale refractare similare.

Experimentarea în producție a ri- 
opiritului a demonstrat înalta efi
ciență economică a noului material 
care este mult mai ieftin decît ma
terialele refractare folosite pînă în 
prezent. Datorită greutății specifice 
reduse, din riopirit se pot confecțio
na straturi izolatoare mai subțiri de
cît din alte materiale.

Pentru a nu știu cita oară, iubi
torii sportului cu balonul rotund din 
orașul nostru au părăsit și duminica 
trecută tribuna stadionului complet 
dezamăgiți de jocul slab prestat de 
jucătorii A. S. Auto în compania e- 
chipei Dacia Orăștie. Și nu atît re
zultatul de 1-1 cu care s-a încheiat 
meciul, deși în momentul de față a- 
cesta conta foarte mult, mai ales a- 
cum cînd echipa e pe punctul de a 
juca la... Limba, cit jocul confuz, 
lipsit de o orientare tactică, lent.

Jucătorii noștri au dovedit și de 
data aceasta că le lipsește pregăti
rea fizică, le lipsește un stil propriu 
de joc. Ei au jucat și duminica tre
cută exact cum i-a convenit adver
sarului, lent, de fiecare dată net de
pășiți, cu mingi adresă și bineînțe
les că întotdeauna stis, cît mai sus. 
Cele mai grave greșeli au fost însă 
slabul plasament și neatenția în ur
mărirea adversarului. Nu odată ju
cătorii de la Dacia au fost lăsați 
singuri în fața porții. Nu e mai pu
țin adevărat că marcarea primului 
gol s-a făcut dintr-o clară poziție de

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

CLASAMENTUL
Metalurg. Cugir 2113 3 5 49:20 29
Minerul Deva 2212 3 7 39:20 27
Dinamo Barza 21 12 3 6 45:24 27
Sebeșul Sebeș 21 12 3 7 56:41 27
Min. Aninoasa 2112 2 7 41:23 26
Parîngul Lonea 2211 4 7 43:29 26
Minerul Vulcan 21 11 4 6 4430 26
Jiul II Petrila 22 9 6 7 42:38 24
Victoria Călan 22 9 4 9 34:30 22
C.F.R. Simeria 22 5 6 11 29:49 16
Minerul Ghelar 21 5 3 13 31:59 13
C.F.R. Teiuș 22 4 5 13 23:71 13
Auto Alba-Iulia 21 3 6 12 24:40 12
Dacia Orăștie 20 5 2 13 18:44 12

Etapa viitoare
Minerul Vulcan — C.F.R. Simie- 

ria; Minerul Deva — Dinamo Bar
za;'C.F.R. Teiuș — Sebeșul Sebeș; 
Minerul Aninoasa — Auto Alba Iu
lia; Dacia Orăștie — Jiul II Petrila; 
Metalurgistul Cugir — Victoria Că- 
lan; Parîngul Lonea — .Minerul 
Ghelar.

H
Din Astnrio pînă în Andaluzia

„100.000 de muncitori spanioli în 
grevă"; „Anul hotărîtor pentru dic
tatura lui Franco"; „Manifeste pe 
străzile Aladridului". Titluri culese 
cu caractere groase în primele pa
gini ale presei din lumea întreagă 
relatează despre cea mai putern'că 
criză a regimului franchist. Decre
tarea „stării excepționale" în trei 
provincii din nordul Spaniei, spori
rea numărului așa-ziselor forțe de 
ordine alcătuite din trupe și poli
țiști trimise împotriva greviștilor, 
măsurile represive și teroarea in
staurată de guvernul franchist nu au 
putut mfrînge hotărîrea de luptă a 
oamenilor muncii spanioli pentru 
majorarea salariilor și îmbunătăți
rea condițiilor de trai. Dimpotrivă. 
Ultimele telegrame ale agențiilor de 
presă anunță extinderea mișcării gre
viste care a cuprins acum atît regiu
nile industriale situate în nordul 
Spaniei, cum sînt Asturia, Biscaya, 
Quipuzcoa, cit și Andaluzia, una din 
regiunile înapoiate din sud.

Spania „Gitanelor“ sau o 
țară de oameni înfometați ?

Afișele de reclamă ale societăților 
spaniole de turism înfățișează deo- 
bicei două aspecte ale Spaniei. Pri
mul este Spania lui Franco — țara 
unde plăcerile pot fi cumpărate ia 
prețuri ieftine de turiștii occidentali 
și marea burghezie autohtonă. Cel 
de-al doilea se referă la Spania „gi- 
tanelor", a procesiunilor pitorești 
alcătuite dip țărani călărind măgă
ruși pe principalele șosele ale țării. 
Dar aceasta este Spania afișelor de 
reclamă. Adevărata Spanie, cea a 
muncitorilor metalurgiști și textiliști, 
a minerilor care extrag cărbunele,

mercurul și plumbul, ca și a țăranilor 
înfometați nu figurează pe traseele 
rezervate autobuzelor turiștilor stră
ini. Iar acest lucru nu este de fel 
întîmplător.

Au trecut 23 de ani de cînd fran- 
chiștii au venit la putere în Spania. 
Sînt 23 de ani în care marii moșieri 
și capitaliști și-au sporit de cîteva 
ori averile, în timp ce nivelul de 
trai al oamenilor muncii a rămas 
îngrozitor de scăzut. In întreaga 
țară sînt cunoscute numele familii
lor marilor moșieri Medinaceli si 
Alba. Primii stăpînesc pământuri în 
suprafață de 79.000 hectare. Ceilalți 
dispun de , numai" 47.000 hectare. 
Pe marile lor proprietăți, țăranii 
muncesc cîte 14 ore pe zi, primind 
în total 60 de pesetas, adică o jumă
tate de dolar. In decurs de 15 ani, 
acționarii, marile bănci și-au văzut 
Profiturile sporind cu 829,92 procen
te. Aceasta în timp ce majoritatea 
muncitorilor nu mănîfncă decît o 
singură dată pe zi, iar din cauza 
somatului crescînd în fiecare an 
10.000 de spanioli părăsesc țara și 
pleacă să-și caute de lucru în alte 
părți ale lumii.

58.000 de profesori lipsă
Regimul franchist se menține la 

putere mimai datorită militarizării 
totale a statului, numai bazindu-se 
pe forța baionetelor. Cheltuielile mi
litare reprezintă trei pătrimi din bu
getul statului, care contează în ace
lași timp pe un „ajutor" anual de 
142 milioane dolari primit din par
tea S.U.A. In schimbul acestuia, la 
ora actuală capitalul nord-american 
controlează aproape în întregime in
dustria constructoare de automobile,

textilă, electrotehnică, chimică și 
construcțiile de nave ale țării.

In țara lui Cervantes, Lope de 
Vega și Garcia Lorca cultura este 
în mare suferință. Potrivit datelor 
oficiale, școlile duc lipsa a 58.000 
de profesori, iar peste două milioa
ne de copii între 6 și 14 ani nu au 
posibilitatea să învețe carte, mărind 
numărul analfabeților. Cenzura se
veră împiedică manifestarea oricăror 
idei progresiste. Și toate acestea în 
condițiile) intensificării terorii poli
țienești și judiciare. Închisorile spa
niole sînt pline cu zeci de mii de 
patrioți aruncați îndărătul gratiilor 
pentru că s-au opus regimului fran
chist.

Timpurile se schimbă
Actualele greve și demonstrații din 

Spania sînt continuate pe scară 
mult mai largă a manifestațiilor a- 
semănătoare din ultimii ani. Grevele 
și demonstrațiile de masă care au 
avut loc în 1947 în Biscaya, demon
strațiile din 1957 de la Madrid și 
Barcelona, grevele care au cuprins 
Asturia în 1958-1959 și greva gene
rală din ianuarie 1959 arată că cla
sa muncitoare spaniolă este tot mai 
hotărîtă în lupta pentru revendică
rile ei. Subliniind acest aspect, in
fluentul ziar francez „Le Monde" 
scria recent: „Intensificarea greve
lor, faptul că regimul a ezitat mult 
timp să adopte măsuri drastice de
monstrează că în Spania timpurile 
s-au schimbat. Toate acestea ar fi 
fost de necrezut în urmă cu 20 de 
ani".

Intr-adevăr timpurile se schimbă 
în Spania și ele arată că oamenii 
muncii din această țară iau fățiș a- 
titudine împotriva regimului fran
chist pe care l-au urît din totdeauna.

(AGERPRES)

ofsaid, semnalată prima dată de ar
bitrul de tușă, și apoi tot de el ne
gată în mod nejust. In ce privește 
arbitrajul, trebuie arătat că echipa 
albaiuliană a fost nedreptățită, de
oarece un 11 m, tot așa de clar ca 
și primul (golul albaiulieniior a fost 
marcat din 11 metri), poate mai 
clar, n-a fost acordat de arbitru.

Pînă la sfîrșitul returului mai sînt 
puține meciuri de jucat. Acest lucru 
e cu atît mai îngrijorător cu cît si
tuația în clasament constituie un 
semnal de alarmă, care obligă jucă- 
cătorii să facă maximumul de efort, să 
joace cu toată puterea, spre a acu
mula cît mai multe puncte posibile. 
Numai astfel vom putea rămî.ne îrr 
campionatul regional.
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g UZINELE METALURGICE | 
| CHIMICE ZLATNA J 
1 Raionul Alba, reg. Hunedoara ' t

î ANGAJEAZĂ: I
= în condițiile H. C. M. f 
1 1063/1961 în ce privește J 
| stagiul, studiile și re- | 
| munerația următorul f 

personal: B

I H ingineri chimiști |
— =

1 fi inginer mecanic I
j H inginer energetic |
f Geverile se adresea* j
f zâ dived conducerii ț 
1 Uzinelor melaluvgice g 

chimice ~ Zlalna.
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ANUNȚĂ
că recrutează pentru noul an școlar 1962/1965

TIMED! absolvenți a 7 clas 
e t Lu nătate perfectă și

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE MECANICI AGRICOLI
ALBA IULIA — REGIUNEA HUNEDOARA

înscrierile4
u

-X-. 
absolvenți a 7 clase elementare cu o să- 

,i cu dorința să devină 
mecanizatori în agricultură, avînd domici
liul stabil în cuprinsul regiunii Hunedoara 
la examenul de admitere se fac la unitățile 
5.M.T. din raza de domiciliu a candidatului, 
unde sînt afișate detailat toate condițiunile 
de acte și materiile ce se cer la examen.
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LUNA. MAI
LUNA IMPRIMEURiLORI

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

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

AUTOBAZĂ LR.T.A. ALBA IULIA

sss’-

■'W :-

h Pune la dispoziția instituțiilor și organizațiilor
V de masă autobuze confortabile și de mare

capacitate pe orice distanță pentru excursii.
Pentru excursiile organizate în grupuri 
------ - se acordă mari reduceri tarifare.

y Doritorii se pot adresa conducerii Autobazei
ș= prin comenzi scrise. Informații se dau zilnic
Ă la sediul Autobazei sau la telefon 451—452.
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