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11UNIE- Ziua internațională a copilului

Sesiunea Sfatului popular raional

!
In zilele de 30 și 31 mai, în sala de festivități a Casei raionale de cultură, s-au desfășurat lucrările 
sesiunii Sfatului popular raional.

La sesiune au participat, pe lîngă deputați, tovarășul Aurel Bulgărea, secretar al Comitetului regional al 
PJVI.R. Hunedoara, membrii biroului Comitetului raional al P.M.R. Alba, ingineri și tehnicieni 
și zootehniști, mecanizatori, activiști de partid și de stat.

Sesiunea a adoptat următoarea ordine de zi:
1. Raport cu privire la lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale consacrate 

colectivizării agriculturii și sarcinile ce decurg din hotărârile ei pentru raionul Alba.
2. Constituirea Consiliului agricol raional.
3. Planul de măsuri al Sfatului popular raional pentru înfăptuirea sarcinilor ce decurg din 

sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.
/ In entuziasmul deputaților și a numeroșilor invitați, fuînd cuvintul la primul punct al ordinei de zi, tova- 

rășttl Ștefan Boureanu, prim-secretar al Comitetului raional al P.M.R. Alba, a prezentat Raportul cu pri-
> vire la lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale și sarcinile ce decurg din hotărârile ei 
? pentru raionul Alba, numeroase pasagii din raport fiind subliniate cu îndelungi aplauze. Au urmat apoi 

celelalte două puncte de la ord nea de zi după care sesiunea și-a desfășurat lucrările în cele patru secții 
ale Consiliului agricol raional.

v In încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Grigore Mureșan, președintele Comitetului executiv al 
! Sfatului popular raional.

Intr-o atmosferă de nestăvilit entuziasm, participant la sesiune au adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.
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Raportul prezentat de tovarășul ștefan Boureanu
Sesiunea Sfatului popular raional 

Alba își desfășoară lucrările la 
scurt timp după Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Romîn și a sesiunii extraordi
nare a Atarii Adunări Naționale, 
care, făcînd bilanțul uriașei activi
tăți desfășurate de către partid pen
tru transformarea socialistă a satu
lui, au consfințit încheierea colec
tivizării agriculturii în patria noas
tră. „Această victorie, arată tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, ri
dică pe o treaptă mai înaltă alianța 
mundtorească-țărănească și unitatea 
moral politică a întregului popor. 
Cele două clase sociale prietene, 
clasa muncitoare, conducătoare a 
tuturor oamenilor muncii, și clasa 
țărănimii colectiviste, împreună cu 
intelectualitatea, merg umăr la u- 
măr înainte, sub conducerea încer
cată a partidului, spre desăvîrșirea 
construirii socialiste și trecerea trep- 

la construirea comunismului".
tnfățișînd tabloul măreț al suc

ceselor dobîndite de partidul nostru 
în transformarea socialistă a sate
lor, lucrările sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale a subli
niat că una din trăsăturile cele mai 
importante ale construcției socialiste 
la sate o constituie creșterea canti- 
auă a producției agricole vegetale 
și animale.

In raionul nostru culturile cerea
liere, între care un loc important îl 
ocupă grâul și porumbul, au cunos
cut în ultimii ani o puternică dez
voltare, creîndu-se condiții pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al ill-lea al partidului, 
pe baza cărora, pînă în anul 1965 
în raionul nostru, în condiții clima
tice normale, trebuie să se ajungă 
la o producție de 2.400 kg grîu la 
ha în gospodăriile agricole colective 
și 2.500 kg grîu la ha în 
G. A. S. In ce privește producția
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de porumb, va trebui să ajungem în 
1965 la o producție medie pe raion 
de 2.700 kg la ha. Pe o suprafață de 
280 ha gospodăriile colective din Mi
halț, Teiuș, Cistei, Galda de Jos, 
Totoi, Stremț și altele și-au propus 
să recolteze peste 5.000 kg porumb 
boabe la ha pe terenuri neirigate.

Aprecierile făcute de sesiunea 
Marii Adunări Naționale sînt pe de
plin confirmate și de rezultatele ob
ținute în raionul nostru în ceea ce 
privește producția agricolă. O sea
mă de gospodării din raionul nos
tru, cum sînt cele din Țelna, Mihalț, 
Cistei, Galda de Jos și altele, au ob
ținut în anul trecut producții medii 
între 1.800-2.000 kg grîu la hectar 
și între 2.000-2500 kg porumb boa
be la ha. Acest lucru ne demons
trează că acolo unde se aplică în
tregul ansamblu de măsuri agro
tehnice de la însămînțare pînă la re
coltat, se pot obține producții ridi
cate la ha.

Aceste rezultate demonstrează că 
în condițiile colectivizării agricul
turii avem mari posibilități de spo
rire a producției de cereala la ha. 
Muncind în mod organizat cu for
țele de care dispun gospodăriile co
lective, recolta globală de cereale 
și produsele leguminoase în anul a- 
cesta în raionul nostru va fi mult 
sporită față de anii precedenți.

Trebuie să scoatem în evidență ca 
pozitiv faptul că, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid ș'i a sfatu
rilor populare, conducerile gospodă
riilor colective acordă o atenție tot 
mai mare respectării cerințelor a- 
grotehnice. Astfel, gospodăriile co
lective au însămînțat anul acesta 
peste 75 la sută din suprafața cul
tivată cu grîu cu soiuri de mare 
productivitate îlntre care 3.300 ha 
din grâul Ponca, 600 ha Harrach și
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altele. Important este și faptul că 
s-au rezervat 1.600 ha pentru loturi 
semincere, ceea ce va permite ca în 
toamna acestui an întreaga supra
față cultivată cu cereale de toamnă 
să fie însămînțată cu soiuri de înal
tă productivitate. In urma sarcini
lor reieșite din lucrările 
Marii Adunări Naționale, s-au ex
tins culturile intercalate, ; j 
du-se la 4.500 ha fasole și 4.000°ha 
dovleci în culturile de porumb. O 
atenție deosebită s-a dat organizării 
muncii pentru lucrarea viilor și li
vezilor.

Datorită măsurilor luate și faptu
lui că în primăvara aceasta condi
țiile climatice au fost și se mențin 
favorabile, precum și datorită posi
bilităților sporite care s-au creat 
prin colectivizarea agriculturii de a 
se executa la timpul optim și în 
condiții bune lucrările de întreținere 
și recoltare, avem toate perspecti
vele să obținem o recoltă frumoasă. 
Această convingere este întărită și 
mai mult de entuziasmul cu care 
muncesc țăranii colectiviști în 
campania actuală de primăvară. O- 
goarele raionului au fost împînzite 
de colectiviști de la un capăt la al
tul. Ele freamătă azi de munca în
frățită, plină de elan a colectiviști
lor.

Prin specificul raionului nostru, 
prin posibilitățile pe care le avem, 
e de datoria noastră să sporim sim
țitor producția legumicolă. Este un 
fapt pozitiv că gospodăria colectivă 
din Micești și-a dezvoltat an de an

Fruntași la întreținerea culturilor
îndrumați îndeaproape de organi

zația de partid, harnicii 
din Cistei au fost printre 
au terminat lucrările de 
la culturile de păioase. In prezent, 
ei acordă o deosebită atenție lucră
rilor de întreținere la culturile pră
sitoare și în special la porumbul 
pentru boabe cu o producție de 5.000 
kg pe teren neirigat. Astfel, pînă la 
data de 26 mai, colectiviștii de aici 
au terminat prima prașilă la sfecla 
de zahăr și floarea-soarelui pe în
treaga suprafață. Totodată, s-a ter
minat și prășitul mecanic la po
rumb. In aceste zile se lucrează in-
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Conferirea de ordine și medalii celor 
evidențiați în munca de colectivizare 

a agriculturii raionului nostru

(Continuare în pag. 3-a)

Miercuri, la amiază după relua
rea lucrărilor sesiunii Sfatului popu
lar raional, a avut loc festivitatea 
înmînării de ordine și medalii ale 
Republicii Populare Romîne, confe
rite de către Consiliul de Stat al 
R. P. Romîne unor tovarăși din ra
ion care s-au distins în munca de 
colectivizare a agriculturii și de în
tărire economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective. La 
solemnitatea înmînării ordinelor și 
medaliilor au luat parte tovarășii 
Aurel Bulgărea, secretar al Comite
tului regional de partid, Ștefan 
Boureanu, prim-secretar al Comite
tului raional de partid, Grigore Mu
reșan, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular raional.

S-a conferit Ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romine" clasa a

An de an, la 1 iunie, oamenii 
muncii de pretutindeni sărbătoresc 
Ziua internațională a copilului. Ii 
sărbătoresc pe cei mai mici cetățeni 
— cele mai gingașe și mai frumoa
se fiori ale pămîntului — copiii.

Copiii — cită poezie înmănuchea- 
ză cele cîteva litdre strânse în acest 
cuvînt! 0 simt mamele și tații, o 
simte întregul nostru popor. Și pen
tru copiii patriei, pentru viața și fe
ricirea copiilor din întreaga lume, 
sute de milioane de oameni își strâng 
rândurile, ridică tot mai sus steagul 
luptei pentru pace.

Sub cerul mereu senin al patriei 
noastre, la fel ca peste tot în țările 
lagărului socialist, copiii trăiesc o 
viață fericită. Pentru ei se zidesc 
creșe, cămine și școli, palate în care 
cresc și învață, în care le înflorește 
copilăria. Pentru ei se zidește tot 
mai luminos viitorul. Și ei, care as
tăzi cu zîmbet fermecător de copii 
țin în mîini lopățica, mingea, cre

Valeh Ampoiței oferă vizitatorilor nespuse frumuseți. In clișeu : Ele
vii claselor V-Vl de la Școala de 8 ani nr. 1 Alba Iulia, în excursie 
pe Valea Ampoiței se îndreaptă spre „Peștera liliecilor".
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De pe frontul luptei pentru recolte bogate
Execută prașila a

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la gospodăria agri
colă de stat din Galda de Jos, în
drumat în permanență de organiza
ția de partid, muncește cu multă în
suflețire în aceste zile la întreține
rea culturilor în scopul obținerii de 
recolte sporite la hectar. Pînă la da
ta de 28 mai 1962 acest colectiv a

colectiviști 
primii care 
întreținere

V-a tovarășului Vasile Farcaș, se
cretar al Comitetului raional de 
partid.

Au fost decorați cu „Ordinul 
Muncii" clasa IH-a tovarășii: Va
sile Cormoș, I. Oprean, Florica Dra
gan, Cristina Crișan, Ioan Pe- 
trașcu.

„Medalia Muncii" a fost conferită 
următorilor tovarăși: lacob Dobîrtă, 
Partenie Dalea, fon Cisteianu. Iosif 
Kiss, loan Man, Alexandru Mareș, 
Gheorghe Cornescu, Gligor Hada, 
Nicolae Stînea, Mihai Rusu.

De asemenea s-a mai conferit me
dalia „In cinstea încheierii colecti
vizării agriculturii" unui însem
nat număr de tovarăși care s-au 
distins în munca de colectivizare.

Cei distinși au fost călduros fe
licitați, urindu-Ii-se noi succese în 
muncă. 

ionul sau cartea, își făuresc visuri. 
Visează la ziua de mîine cînd vor 
topi oțelul, cînd vor face mai rodnic 
ogorul, cînd vor zidi noi orașe și 
vor cutreiera spațiul cosmic.

Copiii! Acest cuvînt sună ca cel 
mai frumos vers, ca o alintare, ca 
însăși glasul sutelor de mii de copii 
care, de-a lungul și de-a latul scum
pei noastre patrii înalță imn de sla
vă partidului, li mulțumesc iubitu
lui părinte pentru grija cu care-i în
conjoară și-i depun legămînt să-i 
fie vrednici ostași.

Bucurîndu-ne de viața fericită de 
azi și de mîine a copiilor noștri în
să, nu trebuie să uităm nici o clipă 
țhinul și mizeria în care trăiesc mi
lioane de copii din țările capitaliste 
cărora le este furată copilăria. Pen
tru zîmbetul copiilor noștri, pentru 
ca acest zîmbet să înflorească pe 
chipul tuturor copiilor lumii, nicio
dată să nu ni se pară că am făcut 
prea mult.

«sar.-,
doua la porumb
terminat prima prașilă pe întreaga 
suprafață de porumb de peste 170 
hectare și a 'început prașila a doua'. 
La fel de avansate sînt și lucrările 
de întreținere în sectorul viticol un
de s-a terminat sapa mare pe în
treaga suprafață de 90 ha cu vie și 
s-au început lucrările de stropire și 
de plivit în vii.

tens la prășitul manual. Și această 
lucrare se apropie de sfîrșit.

Coresp. DUMITRU LONGHIN 

Să grăbim lucrările 
de întreținere a culturilor

Folosind cu pricepere forțele de 
muncă și timpul frumos din ultimele 
zile, harnicii colectiviști din cele mai 
multe gospodării colective din raio
nul nostru, ca cele din Galtiu, To
toi, Ciugud, Galda de Jos și altele, 

feînt pe terminate cu prima prașilă 
la porumb și au început prașila a 
Il-a la cartofi și alte culturi. Nu a- 
celași lucru se poate spune însă 
despre gospodăriile colective din

(Continuare în pag. 2-a)
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I
...pentru timpul călduros oame
nii muncii din orașul nostru vor 
primi în folosință ștrandul de la 
Mureș complet reamenajat cu ca
bine noi, bufet și plajă. In momen
tul de față se lucrează la termina
rea lui.

...duminică, 3 iunie, la orele 
20,30 Teatrul de stat din Baia 
Mare prezintă pe scena Casei ra- • 
ionale de cultură comedia neplăcută 
„Profesiunea doamnei Warren".

...începînd de . ieri, la cinemato
grafele „Victoria" și „23 August" 
rulează filmele romînești „Post- 
restant" si „Erupția".



JL

VIAȚA DE PARTID LA E. M. „GH. DOJA“

in rîndul membrilor de partid întrecerea socialistă, poate fi mai bine organizată
Gospodăria colectivă din Mihalț 

ca de altfel toate gospodăriile co
lective din raionul nostru, a cres
cut și s-a dezvoltat zi de zi din 
punct de vedere economic. Aci, a 
crescut an de an producția de ce
reale, s-a creat și este în continuă 
dezvoltare sectorul zootehnic, au 
fost ridicate cu ajutorul statului și 
prin forțe proprii numeroase cons
trucții, iar altele vor fi terminate în 
curînd.

Rezultatele economice obținute în 
gospodăria colectivă au dus la 
creșterea continuă a nivelului de 
viață al colectiviștilor. Dar, ceea ce 
este mai important este faptul că o- 
dată cu dezvoltarea gospodăriei co
lective au crescut și oamenii, con
știința lor, preocupările lor pentru 
fapte mari, grija tor pentru dezvol
tarea gospodăriei colective, preocu
parea lor pentru apărarea si păs
trarea avutului obștesc. Acest lucru 
atît de important, nu a venit de la 
sine. El este rezultatul unei susți
nute și permanente munci politice 
și de educare, desfășurată cu multă 
răbdare de către organizația de 
partid, de către fiecare membru de 
partid, este urinarea întăririi conti
nue a organizației de bază din 
gospodărie.

★
Plenara C. C. al P.M.R. care a 

avut loc între 23-25 aprilie ax. a 
făcut bilanțul activității desfășurate 
de partid în domeniul transformării 
socialiste a agriculturii. Colectivi
zarea agriculturii reprezintă tin e- 
veniment istoric în viața poporului 
nostru, o victorie deosebit de im
portantă pe drumul deSăvîrșirii 
construirii socialismului.

In dobîndirea acestei victorii, un 
rol deosebit de important l-a avut 
vasta muncă politică și organizato
rică desfășurată de organele si or
ganizațiile de partid, activitatea 
multilaterală desfășurată de către 
comuniștii de la sate.

In noile condiții create după ter
minarea colectivizării agriculturii, 
sporește și mai mult rolul organelor 
și organizațiilor de partid. Tinted 
seama de complexitatea sarcinilor ce 
stau în fața organizațiilor de pariid 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
agriculturii socialiste, plenara a a- 
doptat o hotărîre cu privire la întă
rirea continuă a rîndurilor partidului.

Hotărîrea plenarei C. C. al P.M.R. 
din aprilie a.c. prevede că acei co
lectiviști, învățători și profesori de 
la sate, ingineri agronomi, zooteb- 
nicieni și alți specialiști din agri
cultură, care s-au dovedit a fi luptă
tori activi pentru aplicarea în viață 
a hotărîrilor partidului, au muncit

Dezvoltarea rapidă a creșterii pă
sărilor constituie o pîrghie impor
tantă pentru consolid area economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor 
colective și aduce o contribuție de 
seamă la aprovizionarea populației.

In chemarea Consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști se arată că, 
așa cum nu există curte de țăran 
fără păsări, să nu existe gospodă
rie colectivă fără crescătorie de pă
sări din cele mai bune rase. Acest 
lucru a fost subliniat și de sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Na
ționale. Chemarea înflăcărată pen
tru realizarea acestei, sarcini a stîr- 
niit un larg ecou și în rîndurile co
lectiviștilor din raionul nostru. Tot 
mai multe gospodării colective au 
trecut în anuil acesta la creșterea 
păsărilor, ramură importantă de 
producție care aduce în timp scurt 
venituri mari colectiviștilor.

In gospodăriile fruntașe o găină 
He rasă bună ouătoare, în greutate 
ide 1,750 kg dă anual 160-180 ouă, 
ou o greutate totală de 10-12 kg 
masă ou, adică de 6-7.ori greutatea ei.

Un mare avantaj îl constituie fap
tul că păsările consumă cantități 
mici de furaje pentru obținerea unui 
kilogram de creștere în greutate. 
'Astfel, cu numai 3,5 kg furaje com
binate se poate obține 1 kg carne de 
pasăre.

In lumina sarcinilor trasate de 
partid, toate gospodăriile de stat și 
colective trebuie să-și creeze un sec
tor avicol puternic, să crească cel 
puțin 500-600 păsări la 100 de ha.

Pentru înfăptuirea acestei sarcini, 
de cea mai mare însemnătate este 
cunoașterea experienței gospodării
lor care cresc cu bune rezultate un 

cu devotament și s-au evidențiat în 
mod deosebit în munca politică de 
masă desfășurată de partid pentru 
colectivizarea agriculturii și organi
zarea gospodăriilor agricole colective 
și care solicită primirea în partid 
pot fi primiți — în mod excepțio
nal — direct în rîndurile membrilor 
de partid, considerîndu-li-se drept 
stagiu de candidat perioada cît au 
participat activ la această muncă.

Aplicînd în viață aceste preve
deri, organizația de bază din G.A.C. 
Mihalț a discutat, în adunarea sa 
extraordinară din 27 mai a.c. cererile 
de primire în partid a tovarășilor 
Breazu Emil, Comșa Simion, Mîrza 
Marian și Man Marian.

Aprecierile biroului organizației de 
bază precum și discuțiile purtate de 
cei ce au luat cuvîntul, au scos în 
evidență fapte demne de toată lau
da la adresa celor de mai sus, fapte 
pentru care ei au fost primiți direct 
în rindui membrilor de partid. Ca
litățile lor moral-politice, dragostea 
lor pentru munca în gospodăria co
lectivă, grija deosebită pentru ave
rea obștească s-au format și dezvol
tat ca urmare a muncii de educare 
desfășurată de organizația de bază 
în rîndul colectiviștilor, folosindu-se 
cele mai variate forme și metode în 
această privință.

Astfel, organizația de bază s-a 
preocupat îndeaproape de educarea 
politică a activului fără de partid, 
l-a antrenat în sarcini concrete, l-a 
ajutat să le ducă Ia îndeplinire. Și 
așa, odată cu membrii de partid 
si alături de ei, membrii din activul 
fără de partid au reușit să-și însu
șească învățătura partidului, să lup
te pentru aplicarea ei în viață. In 
munca politică pentru colectivizarea 
agriculturii comunei Mihalț un a- 
port deosebit l-a adus și activul fă
ră de partid al organizației de bază.

In adunarea generală a organiza
ției de bază din G.A.C. Mihalț, cînd 
tovarășii Breaz Emil, Comșa Simi
on, Mîrza Marian și Man Marian au 
fost primiți în rîndul membrilor de 
partid au fost scoase în evidență 
faptele fiecăruia pentru care ei au 
primit înaltul titlu de membru de 
partid.

Luînd cuvîntul la discuții, tova
rășii Bedelean Gheorghe, Breazu 
loan și mulți alții au vorbit despre 
munca plină de devotament și ho- 
tărire prin care și-au cîștigat acești 
tovarăși încrederea și stima din 
partea colectiviștilor.

Despre fiecare s-au spus numai 
fapte demne de laudă, pentru care 
adunarea generală a organizației de 
bază a hotărit în unanimitate pri
mirea lor direct în rîndul membri
lor de partid.

Să îndeplinim angajamentele 
luate în creșterea păsărilor

număr mare de păsări ca Alba Iu- 
lia, Benic, Vinț și altele. Cine se 
abate în aceste zile pe la gospodă
ria colectivă din Vințul de Jos poa
te vedea multe lucruri frumoase la 
crescătoria de păsări. Aici ca
mera unde cresc puii, este bine a- 
menajată. Se acordă o bună îngri
jire și furajare puilor.

Cu rezultate ca la Vințul de Jos 
și chiar mai bune se pot mîndri și 
alte gospodării colective din raion, 
ca Totoi, Alba Iulia și altele, care 
au luat din timp toate măsurile pen
tru primirea puilor de la incubatoa
re, în cele mai bune condițiuni, în 
adăposturi corespunzătoare și asi
gurarea de personal calificat care 
îngrijește cu multă dragoste puii și 
după toate regulile prescrise.

Sînt însă și unele gospodării co
lective a căror consilii de conducere 
nu în suficientă măsură se îngrijesc 
de această ramură aducătoare de 
mari venituri. La G.A.C. Straja nici 
pînă în prezent nu s-a terminat a- 
menajarea puiernițelor, din care 
cauză puii care trebuiau să fie pri
miți aici au fost dați altei gospo
dării. Rămași în urmă cu amenaja
rea puiernițelor sînt și colectiviștii 
din Henig. Mai mult interes trebuie 
să acorde și conducerea gospodăriei 
colective din Berghin, care nu în în
tregime a amenajat puiernițele ne
cesare. O altă latură negativă care 
trebuie lichidată în grabă constă în 
faptul că îngrijitorii de pui nu sînt

Seară literară 
„I. L. Caragiale“
Cinstind memoria marelui nos

tru dramaturg Ion Luca Caragia- 
le, de la a cărui moarte se împli
nesc 50 de ani, activiștii culturali 
din Berghin au organizat la cămi
nul cultural o seară literară.

Cu acest prilej, în fața a peste 
300 de colectiviști, tovarășa Si- 
mescu Rodica a prezentat viața și 
opera iscusitului scriitor, care a 
zugrăvit cu un talent neîntrecut 
realitățile epocii sale. Colectiviș
tilor întruniți la căminul cultural 
li s-au citit apoi schițele „Vizita" 
și „Domnul Goe" de I. L. Cara- 
giale.

TOTOIAN DOINA

Sprijin de preț 
gospodăriei colective

Muncind cu însuflețire la între
ținerea culturilor, colectiviștii din 
Micești acordă în același timp toa
tă atenția combaterii dăunătorilor 
acestora^ Și, în acțiunile pe care 
le întreprind în acest sens, colec
tiviștii primesc un prețios sprijin 
din partea fiilor lor, elevi la școa
la de 8 ani din sat.

Fără a fi sustrași preocupărilor 
lor din această perioadă, elevii cla
selor I-VI au împînzit, zilele tre
cute, culturile de cartofi, vinete și 
ardei și aiu distrus un însemnat 
număr de gin daci de Colorado. 
Aceiași harnici elevi au luat apoi 
parte la distrugerea omizilor și a 
cărăbușilor de mai din pădurea 
învecinată cu viile gospodăriei.

D. T.

Sărbătoare la Geoagiu
Vestea că faza comunală a fes

tivalului cîntecului și dansului 
„Pe plaiurile Hunedoarei" are loc 
în satul lor, a strîns la căminul 
cultural din Geoagiu de Sus peste 
200 de țărani muncitori din par
tea locului. Și cu toții au trăit cli
pe de înălțătoare sărbătoare.

Urciid, rînd pe rînd pe scenă, 
artiștii amatori din Stremț, Geoa
giu și Geomal au prezentat un reu
șit program de cîntece și dansuri, 
pentru faza raională a festivalu
lui fiind promovate brigada artis
tică de agitație și corul din Stremț, 
echipa de dansuri din Geoagiu» 
soliștii vocali Găldean Elena, Me- 
teș Maria și Radu Mioara.

RUSU MIHAI

controlați în suficientă măsură de 
felul cum își îndeplinesc îndatori
rile. Numai așa s-a putut întîmpla 
la Cistei să aibă un procent mare 
de mortalitate. La fel, o grijă deo
sebită trebuie acordată furajării cît 
mai complete la pui, nu ca la Mi
halț, unde rația de furajare constă 
numai din făină de porumb ameste
cată cu lucernă verde, fără un ames
tec de diferite sortimente de furaje 
și săruri minerale cu o valoare nu
tritivă completă, indicate de specia
liștii raionului.

Mai sînt unele gospodării colec
tive ca: Teiuș, Hăpria, Dumitra, Gri- 
cău care nu și-au prevăzut de loc ca 
în acest an să crească păsări. A- 
ceastă situație nu poate fi îngădui
tă, mai ales că fiecare din aceste 
gospodării au largi posibilități.

Una din posibilitățile mari pe care 
le au gospodăriile colective din raio
nul nostru în sporirea producției de 
carne de bună calitate o constituie 
dezvoltarea păsărilor de apă: gîște 
și rațe.

Păsările de apă se cresc ușor, 
sînt mai rezistente la boli, se îngra
șă lesne și pe lîngă carne produc 
și cantități mari de grăsime. De la 
o singură rață din rasa Peking se 
obțin peste 30 de boboci, care la 
vîrsta de 2 luni ajung la o greutate 
de 2 kg fiecare, rezultînd deci în to
tal 60 kg carne, adică de 20 ori 
greutatea corporală a raței.

Experiența ne-a dovedit cu toată 
tăria că ceea ce imprimă întrecerii 
socialiste caracterul ei mobilizator 
au fost și continuă să fie angaja
mentele echipelor de mineri, felul 
cum sînt concretizate și modul în 
care ele sînt urmărite. In unele sec
toare ale E. M. „Gh. Doja" Zlatna, 
ca uzina de preparare și altele, în
trecerea e temeinic organizată. In 
unele cazuri însă, angajamentele 
n-au fost luate pe măsura posibili
tăților existente și condițiilor create 
la locurile de muncă. Alulți șefi de 
echipă ca Toma Solomon, Gh. Cîm- 
peanu, Traian Florea și alții de la 
Haneș, și-au luat angajamente peste 
posibilități. Cum era și normal, ele 
n-au putut fi îndeplinite și n-au 
constituit un imbold în muncă. For
malismul în întrecere s-a manifes
tat și sub alt aspect. Unii mineri, ca 
Gh. Buna, Cornel Jurca și alții, cu 
toate că aveau create condiții, și-au 
luat angajamente mult prea mici. 
Cît de mobilizatoare au fost ele în 
procesul de producție cînd procentul 
de depășire a depășit angajamentul 
de 5-6 ori, e lesne de înțeles.

Dacă la E. M. „Gh. Doja“ sînt 
multe echipe fruntașe în întrecere, 
apoi trebuie arătat că există și acum 
echipe care rămîn mereu în urmă. 
Care sînt cauzele? Una dintre ele 
este aceea că comitetele sindicale 
din secții nu s-au preocupat de ri
dicarea echipelor codașe la nivelul 
celor fruntașe, n-au analizat temei
nic lipsurile lor și ca atare, n-au pu
tut fi luate măsurile corespunză
toare. Comitetul de sindicat pe ex
ploatare a tărăgănat în mod nejus
tificat aplicarea inițiativei „Fiecare 
echipă și brigadă cu planul depă
șit" cu toate că au fost create toate 
condițiile .pentru preluarea ei. O altă 
lipsă tot așa de gravă este că nu se 
ține nici evidența rezultatelor obți
nute de aceste echipe. Nu sînt an
trenate echipele fruntașe să sprijine

Bărăbanț, Dumitra, Ighiu și Hăpria. 
La aceste unități, datorită unei sla
be organizări a muncii și a lipsei de 
preocupare a conducerii gospodării
lor, lucrările de întreținere a cultu
rilor sînt mult rămase în urmă. De 
exemplu, la Bărăbanț, din 158 ha 
cu porumb au fost prășite doar 18 
ha, la Dumitra 12 ha din 140 și la 
Hăpria 21 ha din 142 ha.

Ținînd seamă că orice întîrziere 
în lucrările de întreținere a culturi
lor are o influență negativă și con
tribuie în mod direct la scăderea

De asemenea, creșterea gîștelor 
este ou atît mai rentabilă cu cît se 
folosește mai mult pășunea. Potri
vit calculelor făcute de specialiști 
pentru producerea și creșterea unui 
boboc de gîscă pînă la 6 luni sînt 
necesare circa 20 kg nutrețuri con
centrate atunci cînd nu se folosește 
pășunea, față de 5,5 kg la creșterea 
pe pășune. In raionul nostru avem 
toate posibilitățile pentru creșterea 
gîștelor.

Creșterea unui mare număr de 
păsări și îndeosebi sporirea efecti
vului matcă va asigura venituri tot 
mai mari gospodăriilor colective, va> 
contribui la îmbelșugarea continuă 
a traiului colectiviștilor și la îmbu
nătățirea aprovizionării populației 
de la orașe cp ouă și carne.

G. SZABO

încă din toamnă 
în plin eîmp, la Fe- 
neș elăsată în pără
sire o batoză pro
prietatea lui Mircea 
Dan din Șard. Peste 
puțin timp începe din 
nou treierișul. Ce se 
va întîmpla cu bato
za ? Organele în 
drept trebuie să răs
pundă. 

pe cele codașe. Unele comitete de 
secție, ca cel de la Almaiș-Stănija și 
altele, au neglijat pur și simplu e- 
chipele rămase în urmă, făcînd doar 
popularitate la unele și aceleași e- 
chipe. Această a făcut ca rămînerile 
în urmă să influențeze în mod ne
gativ rezultatele obținute în produc
ție. La Muncăceasca-vest, de pildă, 
numai cîteva echipe se află în în
trecere, iar urmărirea rezultatelor se 
face doar lunar, în timp ce formula
rele de evidență zilnjcă stau arun
cate prin sertare. Această stare de 
fapte nu poate fi justificată nici de 
comitetul de secție de la Almaș.

Răspunderea pentru slaba orga
nizare a întrecerii în unele secții re
vine și comitetului de sindicat pe 
exploatare, care n-a controlat și în
drumat îndeaproape organizarea și 
desfășurarea întrecerii socialiste. De 
asemenea, nici organizațiile de par
tid nu au controlat cu toată răspun
derea felul cum se desfășoară în
trecerea. Recent, comitetul de partid 
din cadrul exploatării, constatînd a- 
ceste deficiențe, a analizat felul cum 
se ocupă organizațiile sindicale de 
organizarea și desfășurarea întrece
rii socialiste. Și, așa cum au arătat 
și participanții ia plenara comitehj^ 
lui de partid de la E. M. „Gh. Doja-^ 
care a avut loc recent, sînt create 
toate posibilitățile pentru ca între
cerea să fie mai bine organizată. 
Comuniștii au arătat că atît comi
tetul de sindicat cît și comitetele de 
secție sindicală trebuie să acorde 
mai mare atenție stabilirii de o- 
biective cît mai concrete și pentru 
muncitorii din transportul auto, sub
teran și funicular. De asemenea, 
este necesar ca organizațiile de 
partid de la secții să controleze și 
să îndrume organele de sindicat de 
felul cum trebuie urmărită și ținută 
evidența rezultatelor în întrecere, să 
popularizeze fruntașii în întrecere.

I. M.

întreținere a culturilor
producției de cereale la hectar, or
ganizațiile de partid și sfaturile 
populare trebuie să îndrume și să 
sprijine aceste unități cu mai multă 
răspundere, astfel ca în cel mai 
scurt timp să termine lucrările de 
întreținere a culturilor și să e- 
xecute lucrări de calitate, pentru 
a obține producții sporite de cereale 
la hectar.

♦♦

Cu mult 
sub posibilități

La gospodăriile colective din Pe- 
țelca și Căpud lucrările de întreți
nere a culturilor se desfășoară în- 
tr-un ritm nesatisfăcător, cu mult 
sub posibilități.

Această rămînere în urmă estecu 
atît mai condamnabilă cu cît aceste 
unități dispun de forțe suficiente ca 
brațe de muncă și atelaje. Cu toate 
acestea, membrii gospodăriei, lip
siți de ajutorul concret al sfatului 
popular comunal și de îndrumarea 
competentă a organizației de partid, 
pînă în prezent nu au prășit nici un 
hectar de porumb sau alte prășitoare.

Consiliile de conducere din aceste 
unități, au datoria să-și mobilizeze 
toate forțele pentru terminarea lu
crărilor de întreținere a culturilor 
în cel mai scurt timp.
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grădina de legume, realizînd în a- 
nul 1961 prin valorificarea produse
lor legumicole un venit de peste 
1.000.000 lei.

In acest an, prin măsurile luate 
de organizația de bază și consiliul 
de conducere din această gospodă
rie, s-au extins suprafețele pentru 
cultivarea legumelor șî zarzavaturi
lor, iar după cum promite recolta^ 
se vor obține venituri tot mai mari. 
Și în gospodăriile colective din Mi
halț, Totoi și altele au fost mărite 
în acest an suprafețele cultivate cu 
legume pînă la 30 ha. O importanță 
deosebită pentru sporirea producției 
de legume o are irigarea culturilor. 
Raionul nostru este avantajat în a- 
ceastă privință prin faptul că poate 
folosi resursele de apă ale Mureșu
lui, deci va trebui să sporim supra
fața irigată în acest an, încît să a- 
jungem la cel puțin 260 ha.

Sarcini deosebite revin gospodă
riilor colective în legătură cu dez
voltarea viticulturii și pomicultură’. 
Trebuie înlocuite plantațiile slab 
productive sau îmbătrînite, comple
tate golurile cu soiuri superioare 
și extinse cu plantații noi terenurile 
Ja pantă, concomitent cu efectuarea 

lucrări bazate pe o agrotehnică 
viticolă și pomicolă înaintată. O 
mare atenție va trebui să acordăm 
în viitor îmbunătățirii raportului în
tre speciile de pomi. Va trebui ca în 
anul 1965 mărul și părul să repre
zinte 32 la sută, vișinul, cireșul, 
caisul și piersicul 17 la sută din nu
mărul de pomi, iar prunul să scadă 
îa aproximativ 43-44 la sută. In vi
ticultură va trebui să se acorde o 
atenție mai mare plantării soiurilor 
de viță pentru struguri de masă, 
care trebuie să reprezinte în noile 
■plantații cel puțin 50 la sută. Va 
trebui ca suprafața ocupată cu plan
tații de pomi să crească în raion 
pînă în 1965 de la 1.188 la cel pu
țin 2.229 ha. iar cea ocupată cu 
viță de vie de la 1.957 ha la 2.247 
■hectare.

Ca urmare a sprijinului puternic 
acordat de stat prin credite avanta
joase, care numai în acest an au 
fost în valoare de peste 5.000.000 
lei, datorită folosirii într-o măsură 
tot mai mare a mijloacelor proprii 
ale gospodăriilor colective și dez
voltării bazei furajere, în perioada 
•colectivizării agriculturii numărul de 
animale a înregistrat și în raionul 
•nostru o creștere continuă.

Gospodăriile agricole colective 
din raionul nostru pot însă obține 

, Tezultate mult îmbunătățite în pri- 
Avința creșterii animalelor. Față de 

■3.679 bovine din care 1.782 vaci și 
•juninci și 862 vițele cîte aveau gos
podăriile colective la 31 martie 1962, 
pînă la sfîrșitul anului acesta nu
mărul animalelor bovine proprietate 
obștească în G.A.C. trebuie să creas
că la 6.900 din care vaci și juninci 
2.700. De asemenea, în sectorul por
cin va trebui să crească numărul de 
la 2.481 din care scroafe 416 la 
5.000 din care scroafe 800 la sfîrși
tul acestui an. Numărul ovinelor vor 
crește de la 12.366 din care 3.448 cu 
fină fină și semifină la 16.100 din 
tare 8.000 cu.lînă fină și semifină. In 
Acțiunea de creștere a efectivelor de 
bovine trebuie să se acorde o atenție 
deosebită reținerii întregului tineret 
apt pentru reproducție din prăsită 
proprie, precum și procurării tinere
tului obținut -de la animale proprie
tate personală a colectiviștilor. In 
1965 efectivele de animale la gos
podăriile colective din raion trebuie 

■să crească de la 7.100 capete taurine 
cîte avem în anul acesta, din care 
vaci 2.700, ila 12.150 taurine din care 
vaci 6.100, de la 5.000 porcine în 
1962 la 10.700 în 1965 din care 

■scroafe 1.800, de la 16.100 ovine e- 
xistente în prezent la 33.000 în 1965 
din care cu lînă fină și semifină 
■26.000, iar păsări de la 17.234 în 
1962 la 76.000 în 1965. E de-datoria- 
organizațiilor de partid, a sfaturilor 
populate și a consiliilor de condu
cere din fiecare gospodărie colectivă 
să ia -măsuri în așa fel ca să ptt- 
'tem realiza densitatea la suta de 
ha prevăzută pentru acest an. Așa, 
de exemplu, la bovine va trebui să 
asigurăm o densitate de 30 din care 
12 vaci la suta de ha, la porcine 22 
din care 4 scroafe, iar la ovine 70 
capete.

O sursă importantă de sporire a 
producției de carne și de creștere a 
veniturilor colectiviștilor o constitu
ie dezvoltarea efectivelor de păsări.

raionul nostru dez- 
cunoscut-o 
sectorului 

preocupare 
partid și 
consilii de

au 
ale 
de 
de 

unor

ramuri
Lipsa

Trebuie să recunoaștem că această 
ramură deosebit de avantajoasă n-a 
cunoscut în 
voltarea pe care 
celelalte 
zootehnic.
a unor organizații 
sfaturi populare, a 
conducere ale gospodăriilor colective 
pentru creșterea păsărilor este ne
justificată.

îndeplinirea sarcinilor stabilite în 
legătură cu dezvoltarea șeptelului de 
animate va face posibilă asigurarea 
producției de carne, lapte, lină la 
nivelul indicilor stabiliți. Astfel, față 
de 283 tone carne în 1961, gospodă
riile colective din raion vor trebui 
să livreze statului 426 tone în 1962, 
la lînă față de 10.925 kg în 1961 va 
trebui să realizăm în acest an peste 
16.000 kg. Totodată trebuie să lup
tăm pentru sporirea producției de 
lapte pe cap de vacă furajată, ast
fel încît să realizăm de la 3.000 li
tri în 1961, 3.300 în 1962 la gospo
dăriile agricole de stat, iar la gos
podăriile colective de la 1.900 litri 
în 1961 la peste 2.000 litri în 1962. 
In vederea asigurării unui spor de 
bază furajeră, organizațiile de 
partid și sfaturile populare sînt che
mate să organizeze largi acțiuni de 
masă prin mobilizarea colectiviștilor 
și îndeosebi a tineretului 
obștești pentru defrișarea 
rea pășunilor și fînețelor, 
plicarea îngrășămintelor 
cutîndu-se lucrări pentru 
rea eroziunii solului etc.

In lumina sarcinilor reieșite din 
hotărîrile sesiunii Marii Adunări 
Naționale va trebui să acordăm o 
atenție sporită îmbunătățirii conti
nue a condițiilor de adăpostire a ani
malelor. In anul acesta numărul 
grajdurilor va trebui să sporească 
cu încă 29, cu o capacitate de 2.300 
capete, astfel, încît la sfîrșitul aces
tui an să avem 82 de grajduri cu o 
capacitate de cel puțin 5.800 cape
te, pe lîngă care încă vor trebui a- 
menajate adăposturi pentru animale 
în gospodăriile colectiviștilor pentru 
cca. 1.200 capete. Totodată, se vor 
construi în acest an încă 29 mater
nități pentru scroafe cu o capacitate 
de 830 capete, 5 adăposturi pentru

la munci 
și curăți- 
pentru a- 
etc., exe- 
combate-

IN CLIȘEU : Aspect din sală în timpul lucrărilor sesiunii.

830 porci, 6 cotețe pentru 28.250 pă
sări, 10 saivane pentru 5.400 oi.

încheierea colectivizării' agricul
turii ridică în fața noastră noi sar
cini, deosebit de importante legate 
de întărirea economico-organizatori- 
că a gospodăriilor agricole colective, 
sarcini subliniate cu toată puterea 
în Raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Se
siunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale.

O problemă importantă pentru în
tărirea economică a gospodăriilor 
colective din raionul nostru, pentru 
dezvoltarea lor multilaterală o cons
tituie înfăptuirea procesului de uni
ficare a gospodăriilor colective mai 
mici în unități mari, care oferă toate 
condițiile pentru folosirea cît mai 
chibzuită a pămîntului, repartizarea 
cît mai justă a suprafețelor pe cul
turi și punerea în valoare a terenu
rilor neproductive. Colectiviștii să 
fie antrenați la executarea unui vo
lum tot mai mare de lucrări pentru 
combaterea eroziunilor, indiguiri, de
secări etc.

Forța economică a gospodăriilor 
agricole colective se reflectă în ave
rea lor obștească, în mărirea fon
dului de bază, raportat la suta de 
hectare. Dezvoltarea avutului obștesc 

este principala cale de întărire a 
puterii economice a gospodăriilor 
colective, de creștere a veniturilor 
lor, de ridicare a bunăstării colecti
viștilor.

Gospodăriile agricole colective din 
raion au fost orientate să repartize
ze an de an sume tot mai însemnate 
la fondul de bază. Fondul de bază 

putea crește potrivit prevederi- 
preliminare la sfîrșitul acestui 
cu peste 7.400.000 
anul trecut. Este 

lei față 
de da-

va 
lor 
an 
de
toria organizațiilor de partid și 
consiliilor de conducere să studieze 
cu toată seriozitatea posibilitățile de 
dezvoltare a avuției obștești și să 
aloce sume tot mai mari pentru 
creșterea fondului de bază) ceea ce 
va permite să sporească neîncetat 
mijloacele de producție, să dezvolte 
noi ramuri aducătoare de venituri.

Referindu-se la măsurile luate de 
conducerea partidului și statului no
stru pentru reorganizarea conducerii 
agriculturii, raportul scoate cu pu
tere în evidență importanța deose- 

’ bită a acestor măsuri pentru dezvol
tarea agriculturii raionului nostru.

Apreciind sprijinul acordat țără
nimii colectiviste prin trimiterea 
nui mare număr de specialiști 
sate, nu trebuie să ne închipuim 
problemele mari ale agriculturii 
noua etapă a dezvoltării satelor pot 
fi rezolvate numai cu forțele specia
liștilor. Este necesar ca fiecare ță
ran colectivist să-și însușească te
meinic cunoștințele agrozootehnice 
pentru a putea munci în chip ncu 
după cerințele științei agricole.

însuflețiți de victoriile obținute, 
strrns uniți în jurul Partidului Mun
citoresc Romîn, în frunte cu -’ubittrl 
nostru conducător, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, să pornim cu 
încredere și optimism spre noi vic
torii pentru înflorirea necontenită a 
agriculturii noastre socialiste.

u- 
la 
că 
în

închiderea lucrărilor sesiunii
Ieri, după ce au fost dezbătute 

pe larg problemele de bază ale 
dezvoltării agriculturii raionului 
nostru, lucrările sesiunii Sfatului 
popular al raionului au luat sfîr- 
șit. In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Grigore Mure- 
șan, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular raional.

Vorbitorul a spus printre altele: 
Timp de 2 zile am participat cu 
toții la dezbateri fructuoase și pli
ne de învățăminte, la un nrețios 
schimb de experiență care ne va 
ajuta ca întorși acasă să muncim 
mai bine, să consolidăm rezultate
le. Lucrările sesiunii s-au axat pe 
probleme de o excepțională în
semnătate ^pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria noas
tră cuprinse în Raportul prezentat 
la sesiunea Marii Adunări Națio
nale de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Numeroși participanți la 
sesiune în cuvîntul luat și-au expri
mat nețărmurita dragoste și încre
dere în politica înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romîn. Ei au

(Din cuvîntul participanților la sesiune)
In cele două zile cît au durat lu

crările sesiunii Sfatului popular ra
ional. în rîndul deputaților și a nu
meroșilor invitați a domnit tot tim
pul un nestăvilit entuziasm. Luînd 
rînd pe rînd cuvîntul la tribuna se
siunii. ei au dezbătut cu viu ’nteres 
problemele cuprinse în raportul pre
zentat de tovarășul Ștefan Bourea- 
nu, raport plin de învățăminte și 
soluții practice pentru dezvoltarea a- 
griculturii raionului nostru. In ace
lași timp, în întregul lor, vorbitorii 
au oglindit succesele dobîndite de 
unitățile agricole socialiste din ra
ion, au analizat profund și multila
teral cele mai actuale probleme ale 
agriculturii raionului și au făcut pre
țioase propuneri în vederea obținerii 
de noi succese în sporirea produc
ției vegetale și animate.

Publicăm în rîndurile ce urmea
ză, în rezumat, problemele ridicate 
de unii participanți la sesiunea Sfa
tului popular raional Alba.

Sporirea producției de 
cereale — sarcină de bază

Terminarea colectivizării agricul
turii a creat condiții favorabile dez
voltării multilaterale tuturor ramu
rilor agriculturii și în mod deosebit 
sporirii producției la cereale și plan
te tehnice prin posibilitățile de apli
care în practică a celor mai înainta
te metode agrotehnice.

In baza planului de măsuri întoc
mit în lumina Directivelor Congre
sului al lll-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn, raionului nostru îi 
revine sarcina ca în anul 1965 să 
obțină o producție globală de ce
reale boabe de 77.250 tone din care 
29.480 tone grîu și 46.440 tone po
rumb.

In vederea realizării producției 
globale de 77.250 tone este necesar 
ca în următorii ani să se îmbunătă
țească structura culturilor. In acest 
scop se va studia posibilitatea efec
tuării unor schimburi între diferite 
moduri de folosință a terenului ca 
fînaț în arabil, pășuni în fînețe, pă
șuni în livezi încît aceste schimburi 
să facă posibilă obținerea unui ran
dament maxim de pe aceste terenu
ri. Această lucrare va fi urmărită la 
G.A.C. Mihalț, Obreja, Cistei, Teiuș, 
Benic, Cricău, Ighiu și altele.

O atenție deosebită va fi acordată 
creșterii suprafeței arabile pînă în 
anul 1963 cu 365 hectare. /Această 
creștere se va realiza prin defrișări, 
desființări de drumuri care nu mai 
sînt necesare, desțeleniri de fînețe 
61 ab productive și o mai justă am
plasare a sediilor gospodăriilor.

Fertilitatea solului — a arătat 
tov. inginer Suciu Matei, șeful sec
ției cereale a Consiliului agricol ra
ional și alți 
Simion din 
ing. Popovici Titus 
Totoi — în vederea 
ducției de cereale și plante teh
nice se va face prin folosirea în
tregii cantități de gunoi de grajd 
care se obține de la animalele pro
prietate obștească a gospodăriilor 
colective, a membrilor colectiviști și 

vorbitori ca Cristea 
G. A. C. Mihalț, 

din G. A. C. 
sporirii pro-

făcut apoi propuneri deosebit de 
valoroase pentru sporirea produc
ției și productivității în sectorul 
cerealier, pomiviticol și zootehnic. 
In sesiunea noastră — a spus în 
continuare vorbitorul — am adop
tat măsuri de mare importanță 
pentru dezvoltarea agriculturii ra
ionului nostru. Este o datorie de 
onoare a fiecărui participant, a tu
turor celor ce muncesc în agricul
tură de a da viață acestor măsuri, 
de a le face să vorbească prin gra
iul cifrelor.

Comitetul raional de partid și 
Comitetul executiv al Sfatului popu
lar raional au ferma convingere că 
veți munci cu pasiune, cu toată e- 
nergia muncii înflăcărate pentru 
îndeplinirea punct cu punct a ho- 
tărîrilor adoptate de sesiune. în
torși acasă, duceți cu voi întreaga 
însuflețire a muncii care a dom’nai 
această sesiune și munciți cu a- 
ceeași dragoste pentru înflorirea 
gospodăriilor colective. Vă felicităm 
din toată inima și vă urăm r,oi 
succese în viitor. 

de la celelalte animale. In anul 1962, 
se va îngrășa cu bălegar de grajd 
suprafața de 16.500 ha din care 
G.A.C. 9.000 ha, iar în anul 1965 
această suprafață va crește la 19.000 
hectare.

Avînd în vedere că în toate gos
podăriile agricole colective există 
cantități însemnate de diferite res
turi de natură organică ca- paie, co
ceni, pleavă, gunoi, etc. și că prin 
comportarea acestora- -putem obține 
însemnate cantități de îngrășăminte 
organice, este necesar a se trece la 
obținerea acestui îngrășământ în ve
derea extinderii suprafețelor ce se 
vor îngrășa.

In sporirea producției de cereale 
și plante tehnice, un rol hotărînor îl 
are folosirea semințelor din soiurile 
de mare productivitate. Este nece
sar -pentru aceasta ca începînd cu 
toamna anului 1962 întreaga supra
față cultivată cu grîu să fie însă- 
mînțată cu soiuri de înaltă produc
tivitate, iar începînd cu anul 1964 
pc toată suprafața cultivată cu po
rumb să fie folosită sămînța dublu 
hibrid. La cultura porumbului pentru 
siloz se vor folosi 1-3 hibrizi cu du
rata de vegetație definitivă, pentru 
a prelungi perioada de însilozare.

Pentru asigurarea semințelor de 
soi necesare pentru însămînțările 
din toamna anului 1962 și primăvara 
1963 este necesar a se stabili pe fie
care unitate în parte de către ingi
nerul agronom necesarul de sămînța 
pe specii și soiuri, ținînd cont de 
raionarea soiurilor și de nevoile rea
le ale unității.

Creșterea producției la hectar de
pinde în mare măsură de aplicarea 
la timp și pe întreaga- suprafață a 
tuturor lucrărilor de întreținere. Dată 
fiind perioada în care ne aflăm, o 
mare atenție trebuie dată lucrărilor 
de întreținerea culturilor de plante 
prășitoare. Va trebui să se efectue
ze pe toate suprafețele ocu-pate cu 
porumb cel puțin 2 prășite manuale 
și 3-4 -prășite mecanice, iar -la car
tofi și sfeclă 4-5 praiși-le. Cu- ocazia 
prășituilui, o atenție deosebită vom 
acorda densității plantelor, în care 
scop gospodăriile colective vor or
ganiza echipe speciale care vor e- 
xecu-ta răritul, urmărind asigurarea 
densității de 40-50 mii plante la ha. 
In gospodăriile agricole colective 
unde sînt suprafețe însămînțate cu 
porumb destinate să producă 5.000 
kg boabe la hectar în cultură neiri- 
feată, se va da o atenție deosebită 
aplicării întregului complex agro
tehnic prevăzut.

Creșterii animalelor — 
un avint deosebit

Raionul nostru, prin specificul 
său, are larg dezvoltată și ramura 
creșterii animalelor. In ultimii ani, 
în mod special în gospodăriile agri
cole colective au fost luate o seamă 
de măsuri pentru sporirea efective
lor de animale, urmărindu-se în a- 
celași timp îmbunătățirea rasei în 
scopul creșterii productivității lor. 
Dezbaterile care au avut loc au 
scos în evidență că actualul număr 
de animale poate fi simțitor sporit. 
In lumina analizei concrete efectua
te, planul de măsuri adoptat de se
siune prevede ca pînă la finele anu
lui 1963 încărcătura de bovine la 
100 de hectare trebuie să ajungă ia 
50 capete, din care 26 vaci, la por
cine 50, la ovine 135, din care 
107 cu lînă fină și semifină, iar ia 
păsări la cel puțin 500. Pentru spo
rirea continuă a efectivului de ani
male și în special al bovinelor se 
vor reține pentru prăsilă întregul e- 
fectiv de tineret femei apt pentru re
producție.

Statul a acordat și în acest an în
semnate credite pentru procurarea a 
550 vaci, 1.700 vițele, 300 scroafe și 
un mare număr de ovine. Cumpăra
rea animatelor, atît din creditele a- 
cordate de stat cît și din fondurile 
proprii va trebui să fie terminată în 
cel mai scurt timp. G.A.C. Mihalț 

fi sprijinită pentru a pu- 
înființa un complex pen-

va 
tea 
tru creșterea porcilor, iar G.A.C. 
Berghin pentru creșterea pă
sărilor. Pe măsura dezvoltării creș
terii animalelor, va trebui să creas
că în mod considerabil productivi
tatea acestora. In 1965 producția de

N. GIURGIU
(Continuare în pag. 4-a)



Bilanț perspective Stropitul viilor înainte de înflorit
Creșterii animalelor — 

un avînt deosebit

(Urmare din pag. 3-a)

lapte va trebui să ajungă la 2.800 
litri pe cap de vacă furajată fată 
de 2.000 în 1962. De asemenea, prin 
țigaizarea completă a oilor din ra
ion în 1965. producție medie delînă 
va trebui să fie de 2,6 kg, de lapte 
de 43 litri pe cap de oaie.

Așa după cum au subliniat multi 
vorbitori prezenți la sesiune, ca Dă- 
rămuș loan, inginer la G.A.C. Cis
tei, Hrușcă Victoria, inginer la 
G.A.C. Teiuș. Crișan loan, preșe
dintele G.A.C. Stremț și alții, asi
gurarea bazei furajere constituie 
principalul mijloc pentru creșterea 
animalelor și a productivității aces
tora. Pășunile și fînețele ocupă în 
raionul nostru o suprafață de 35.541 
ha, din care 21.161 ha pășune na
turală și 14.380 ha finețe. Peste 70 
la sută din pajiștile naturale regă
sesc în zona de deal și munte cu o 
nroducție în prezent de 5.000-6.000 
kg și care va trebui să crească pînă 
în 1965 la peste 10.000 kg/ha. In 
acest an se va defrișa de ar bare te și 
mărăcinis în raionul nostru supra
fața de 50 ha în comunele Șard, Be- 
nic, Ighiu.

De asemenea, se va introduce, în- 
cepînd cu acest an, irigarea prin 
aspersiune a pășunilor pe suprafața 
de cel puțin 250 ha pe pășunile de 
la Drîmbar, Galda de Jos, Sîntim- 
bru. Pînă în 1965 se va iriga cel pu
țin 80 la sută din suprafața pășuni
lor de șes. Pentru regenerarea pa
jiștilor, se vor extinde loturile de 
ierburi de la 180 ha, în prezent, la 
300 ha în 1965.

Multi participanți la discuții, ca 
Dicu Lidia, inginer la G.A.C. Vințul 
de Jos, Avram Maria, inginer la 
G.A.C. Ighiu, au propus luarea mă
surilor necesare pentru combaterea 
eroziunilor la pășuni. In legătură cu 
pășunile slab productive. în pantă 
de peste 20 grade, tovarășa Dicu Li
dia prooune ca ele să fie plantate 
cu pomi fructiferi la distanțe și in
tervale mărite. Pentru aceste plan
tații trebuie să se aulice aratul pe 
curbele de nivel cu pluguri reversi- 
hi’e și să nu se facă săpături cir
culare în jurul pomilor.

O deosebită atenție va trebui să 
se acorde folosirii creditelor și a 
fondurilor proprii în scopul cons
truirii adăposturilor. Obiectivele sta-

Realități din lumea capitalului
Fapte diverse din Turcia 

„atlantică"

In ziarele turcești apar uneori 
știri zguduitoare.

Deosebit de tristă este povestea 
Selmei Tasker, în vîrstă de 34 de 
ani, mamă a 4 copii. Soțul ei a mu
rit în urma unui accident într-o 
mină de cărbuni. Negăsind de lu
cru luni de-a rîndul și nemaiștiind 
cum să-și ducă viața mai departe, 
ea a rugat redacția ziarului „Mil- 
liet" să o ajute să-și vîndă ochii 
vreunui bogătaș pentru a-și putea 
hrăni copiii. „N-am altă ieșire a 
spus Selma plîngînd — decîi să- 
mi vînd ochii"...

Nu este un caz izolat. Husein Ak- 
baș, locuitor al orașului turc Kir- 
șehir, a anunțat prin ziarul „Vatan" 
că a hotărît să-și vîndă ochii pentru 
a nu muri de foame. Tot așa, în 
ziarul „Gumhuriet" se spune: „Un 
tînăr, în vîrstă de 28 de ani, dorește 
să-și vîndă ochii pentru a plăti chel
tuielile legate de tratarea copilului 
său de 16 luni..."

Stat frecvente și informațiile de
spre sinucideri din cauza mizeriei, 
foamei și șomajului.

Asupra muncitorului Ahmed O- 
gial din orașul Adapazar, care s-a 
aruncat sub tren, a fost găsit urmă
torul bilet: „Nu mai puteam asculta 
plînsetele copiilor mei flămînzi. 6 
luni am stat fără serviciu. Să mă ier
te copilașii mei dragi că nu le-am 
putut asigura o copilărie fericită. 
Nu am fost un om leneș, nu m-am 
dat înlături de la nici un fel de mun
că. Dar rînduielile de la noi stat de 
așa natură încît un lucrător cinstit 

biiite pentru acest an în număr de 
29 grajduri, 24 adăposturi pentru 
porci, 5 îngrășătorii de porci, 6 co
tețe pentru păsări, 10 saivane tre
buie să fie terminate și date ta fo
losință pînă cel mai tîrziu Ia 1 octom
brie 1962. Gospodăriile colective au 
datoria să folosească pe scară cît 
mai largă materialele din resurse 
locale și cele mai economicoase 
soluții în vederea realizării de cons
trucții igienice, trainice și cu chel
tuieli cît mai puține.

Avem în raion condiții minunate 
pentru a da un nou avînt creșterii 
animalelor, avem oameni harnici și 
pricepuți. Trebuie să mobilizăm a- 
ceste posibilități spre a dezvolta ne
contenit creșterea animalelor —ra
mură aducătoare de mari venituri.

La dispoziția populației — 
mai multe legume, 
fructe și struguri!

Creșterea an de an a cerințelor 
populației raionului impune dezvol
tarea tatr-un ritm mai rapid a pro
ducției de legume, a pomiculturii și 
viticulturii raionului. Avem în ra
ion adevărate bazine legumicole, a- 
vem podgorii cu renume. Actuala 
producție însă pe care o dau e sub 
posibiltățile oferite de teren, de cli
mă.

Intrucît grădina de legume pre
zintă pentru fiecare gospodărie o 
însemnată sursă de venituri, e ne
cesar să mărim suprafața însămîn- 
țată cu legume, să sporim neîncetat 
producția la hectar. Așa după cum 
subliniază planul de măsuri — în 
1965 suprafața cultivată cu legume 
va trebui să crească la 600 ha și să 
se obțină o producție medie de 
17.500 kg la ha. In acest scop se 
va mări la cel puțin 15 la sută su
prafața însămînțată cu culturi du
ble si intercalate, se vor iriga la 
G.A.C. Cistei, Obreja. Mihalț, Mi- 
cești. Alba Iulia și alte gospodării 
cei puțin 260 ha și se va îndruma 
profilarea unor gospodării colective 
spre a se ocupa cu cultura legume
lor. De asemena — așa după cum a 
subliniat și tov. Dan Traian, preșe
dintele G.A.C. Micești. este nevoie 
de producerea de legume timpurii. în 
care scot» va trebui extinsă planta
rea de toamnă la spanac, salată, 
ceană și stufat încă în acest an pe 
o suprafață de cel outin 30 ha.

fn direcția dezvoltării pomiculturii 
și viticulturii, sesiunea a adoptat de

nu-și poate hrăni familia din munca 
sa. I

lată doar cîteva citate din ziarele 
turcești care ilustrează cît de grea 
este viața oamenilor muncii din a- 
ceastă țară a așa-zisei „lumi libe
re".

In paginile ziarelor turcești se 
pune deseori întrebarea: de ce „a- 
jutorul" american nu duce la crește
rea nivelului de trai al poporului 
turc, nu contribuie la dezvoltarea e- 
conomică a țării?

La această întrebare, unele ziare 
răspund: „ajutorul american nu îm
bunătățește de loc situația oameni
lor muncii din Turcia, deoarece 
banii americani stat c’neltuiți pentru 
construcția de aerodromuri, baze 
militare aeriene și de racheie. șo
sele strategice, pentru întreținerea 
armatei de 500.000 de oameni, pen
tru retribuirea consilierilor ameri
cani, într-un cuvtat .pentru crearea 
ta Turcia a unui cap de pod racheto- 
nuclear al Occidentului".

„Foametea ia proporții din ce în 
ce mai amenințătoare", „In Turcia 
există 4 milioane de șomeri totali și 
parțiali", sub aceste titluri descriu 
ziarele turcești situația grea a oa
menilor muncii din Turcia, „bastio
nul lumii libere în Oriental Mijlo
ciu", cum o denumesc deseori căpe
teniile N.A.T.O.

Dictatorul este nevoit să-și 
dezarmeze’propriii soldați...

Evenimentele din Spania au re
adus ta atenția ziariștilor de pretu
tindeni și situația din Portugalia, 
cealaltă țară iberică ce trăiește tra
gedia fascismului.' 

asemenea măsuri deosebit de impor
tante. Pînă în 1965 suprafața plan
tată cu vie va spori cu 290 hectare, 
din care cel puțin 50 la sută soiuri 
de struguri de masă. Pentru asigu
rarea materialului săditor se vor 
face noi plantații portaltoi pe o su
prafață de 30 ha. Pentru îmbunătă
țirea calității portal.toilor, se va 
studia înființarea unui complex pen
tru forțarea viței la Cistei, care să 
poată fi utilizat și în alte scopuri 
după terminarea perioadei de forțat.

Așa după cum au subliniat tova
rășii Feneșer Nicolae, președintele 
G.A.C. Bucerdea Vinoasă și Milaci 
Ioan, președintele G.A.C. Șard, o 
mai mare atenție va trebui acordată 
completării golurilor în vii, mai a- 
les că asemenea goluri stat în toate 
viile gospodăriilor colective.

In următorii ani va trebui să ia o 
largă dezvoltare și pomicultura. Ac
tualele bazine pomicole din Stremț 
și Berr'c au o productivitate scăzu
tă. De asemenea stat încă mari su
prafețe de teren sl^J» productive în 
direcția cerealelor și propice însă 
plantărilor de pomi, dar ele nu stat 
plantate. Pentru viitor — așa cum 
a reieșit și din dezbaterile sesiunii 
— trebuie plantate toate aceste te
renuri, completate golurile din live
zi, astfel ca să ajungem în 1965 la 
o suprafață de 2.229 ha, față de 
1.118 în prezent. încă în toamna a- 
cestui an vor trebui plantate 93 ha 
cu pomi, din care 77 cu meri. Se va 
acorda pe viitor o mai mare atenție 
lucrărilor de întreținere a livezilor 
și combaterii dăunătorilor, spre a 
se obține într-un timp scurt nu nu
mai o producție mare, ci și de cali
tate.

Clima și solul ne favorizează pen
tru a dezvolta larg legumicultura și 
sectorul pomiviticol. Trebuie însă 
luptat cu toate forțele ca cifrele pla
nului de măsuri să prindă viață.

★
Sesiunea Sfatului popular raio

nal. care și-a încheiat ieri lucrările, 
a dezbătut multilateral căile de vii
tor pentru dezvoltarea agriculturii 
raionului, a constituit un bogat 
schimb de experiență. Planul de mă
suri. adoptat de sesiune. în lumina 
sarcinilor trasate de cel de-al Ill-lea 
Congres al P.M.R. și a sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări Națio
nale. constituie un program com
plet care trebuie tradus zi de zi în 
viață. Să desfășurăm, deci, cu tot 
entuziasmul bătălia pentru înfăptui
rea Iui.

Revista americană „Time" publică 
o corespondență din Lisabona în 
care se spune că: ..Aci, Salazar nu 
mai este coasiderat infailibil. Sol- 
dații portughezi repatriați din Goa 
au mărturisit eșecul politicii colo
niale a lui Saiazar.

Rezultatul acestei politici este re
flectat in situația economică grea 
din țară. Impozitele și costul vieții 
cresc continuu. Muncitorii stat greu 
loviți de această situație. Chiar sol- 
dații sînt așa de prost plătiți încît 
este un lucru obișnuit să-i vezi cer
șind țigări pe străzile capitalei. Car
tofii, alimentul principal al maselor 
din Portugalia, sînt adesea greu de 
găsit Greutățile economice au dus 
la noi nemulțumiri față de regimul 
asupritor al lui Salazar; Adunarea 
Națională este coruptă, adunările 
publice stat interzise. Pe măsură ce 
nemulțumirea crește, arestările „pre
ventive" cresc și ele".

Avînd în vedere această situație, 
ziarul subliniază că „Saiazar nu 
mai are încredere ta nici o fracțiune 
a armatei: ctad se ivește vreo cri
ză, toți soldați stat dezarmați și ar
mele lor sînt încuiate"...

Zianu'l „France Observateur" 
constată că de la începutul războiu
lui colonialist din Angola în rîndul 
tineretului opoziția față de regimul 
dictatorial s-a intensificat. „Tinerii, 
arată ziarul, trăiesc sub amenința
rea plecării pe front și nu pot găsi 
de lucru, căci întreprinderile ezită 
să-i angajeze pe cei care nu stat 
eliberați de toate obligațiile milita
re. Stat semnalate numeroase de
zertări ta rîndurile studenților che
mați sub arme, ta centrele univer
sitare exasperarea crește. Organiza
țiile politice —- democrația creștină, 
Partidul comunist și grupările so
cialiste, au luat conducerea mișcării 
împotriva dictaturii".

(AGERPRES)

Dacă condițiile meteorologice de 
pînă acum nu au fost prielnice pen
tru încolțirea și dezvoltarea ciuper
cii de „Plasmofora viticola" care 
produce mana la vița de vie, totuși 
acestea se pot ivi în zilele următoare.

Pentru a feri viile de o infecție de 
mană în perioada înfloritului, sar
cina principală ce se pune în fața 
colectiviștilor în momentul de față 
este să facă primul stropit la vii, 
înainte de înflorit.

Acest stropit pune în siguranță re
colta de struguri prin apărarea flo
rilor de mană, de aceea se și nu
mește stropit de siguranță și este 
recomandat de minimele viticole ca 
stropit obligatoriu.

Efectuarea acestui stropit se va 
face între 1-9 iunie cu zeamă bor- 
deleză care să conțină 500 grame 
piatră vînătă, 250 grame var ne
stins sau 1 kg var stins (pastă) și 
100 grame piatră acră la 100 litri 
apă.

Pentru prevenirea Oidiumului, re
comandăm ca în zeama bordeleză

ANUNȚ
Comitetul raional de Cruce Roșie 

face cunoscut tuturor surorilor de 
Cruce Roșie care au absolvit școala 
de 18 luni, că în ziua de 3 septem
brie 1962, la Sibiu, va avea loc e- 
xamenul de echivalare pentru soră 
medicală.

Pentru înscriere la examen, can
didatele trebuie să prezinte urmă
toarele acte:

— Certificatul școlar de absolvire 
a 7 clase elementare;
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j UZINELE METALURGICE g 
| — CHIMICE ZLATNA —. |
1 Raionul Alba, reg. Hunedoara 1

] ANGAJEAZĂ: [
= în condițiile H. C. M. f 
f 1063/1961 în ce privește f 
f stagiul, studiile și re- = 
ț munerația, următorul f 

personal: =

| § ingineri chimiști J 
| H inginer mecanic I 
j fî inginer energetic | 
i Gererile se adresea- | 
I zâ direct conducerii f 
ș Uzinelor metalurgice f 

chimice Zlaina. 1
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AUTOBAZA I.R.T.Ă. ALBĂ IULIĂ
A Pune la dispoziția instituțiilor și organizațiilor

de masă autobuze confortabile și de mare 
capacitate pe orice distanță pentru excursii*

Pentru excursiile organizate in grupuri 
'■------ se acordă mari reduceri tarifare.

Ț Doritorii se pot adresa conducerii Autobazei
prin comenzi scrise. Informații se dau zilnic 

ș la sediul Autobazei sau la telefon 451 —452.

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE MECANICI AGRICOLI 
ALBA IULIA—REGIUNEA HUNEDOARA

ANUNȚA
că recrutează pentru noul an școlar 1962/1963

TIM D DI absolvenți a 7 clase elementare cu o să
lii L 1\ I uătate perfectă și cu dorința să devină

i ni u n mecanizatori in agricultură, avînd domici-
—= liul stabil în cuprinsul regiunii Hunedoara 

la examenul de admitere se fac la unitățile 
S.M.T. din raza de domiciliu a candidatului, 
unde sînt afișate detailat toate condițiunile 
de acte și m a t e r i i I e ce se cer la examen.

înscrierile

r
a
a
2

-

pregătită, să se pună și sulf muia» 
bil (Tiovit) socotit 0,4 la sută, adi
că 400 grame la 100 litri zeamă.» 
care se dizolvă într-un vas separat 
apoi se amestecă cu zeama bordele
ză. Prin acest tratament mixt se 
combate mana, se previne Oidittmuf 
și se mai combate și păianjenul vi
ței (Eriophes vitis) care produce bă- 
șicarea frunzelor.

Dacă la această zeamă bordeleză 
se mai adaugă și soluțiile de îngră
șăminte chimice recomandate de nor 
anul trecut, de 0,5 la sută super- 
fosfat, 0,5 la sută sare potasică șî 
0,3 la sută azotat de amoniu (și a- 
rătate foarte convingător în „Stea
ua roșie" Nr. 659 din 25 mai 1962' 
de ing. Lipovan I. în articolul „In- 
grășarea extraradiculară a viilor") 
s-ar realiza și sporirea producției.

La executarea stropitului se va- 
avea grijă să se pulverizeze bine 
ciorchinii, lăstarii și mai mult do
sul frunzelor pe unde nătrunde boala. 

Stafia de avertizare a mane» 
I.C.H.V. Ighiu

— Diploma de absolvire a școlii' 
de surori de Cruce Roșie organizată 
conform II.C.M. nr. 2108/1955;

— Adeverința din care rezultă’țj- 
cadrarea candidatei pe post de 
firmieră și că are cel puțin 2 ani 
de activitate ca infirmieră salariată.

Actele menționate mai sus, se vor 
depune de urgență la Comitetul ra
ional de Cruce Roșie — str. 30 De
cembrie nr. 6, telefon 703, Alba lu- 
lia.
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i UZINELE METALURGICE 

CHIMICE ZLATNA — 
Raionul Alba, reg. Hunedoara

§ t
i VINDE IMEDIAT
i din stoc supranormativ, 1

ș direct solicitanților |

== următoarele materiale: s
= — fosfat trisodic =

= — țesătură neagră din 1
1 sîrmă (grosime 3 m/m II
== cu ochiul de 3 cm.) i
i — diferite piese de ă
== schimb auto (pentru 3
li GAZ 67). s

=£ OFERTELE se vor adresa

= direct uzinelor vînzătoare. ■ 
g

3
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