
Cu toate tortele la arat și semănat I
Am intrat într-una din cele mai 

importante campanii agricole ale 
anului — campania agricolă de 
primăvară. De succesul acesteia, de 
executarea lucrărilor în timpul op
tim și de calitate, de productivitatea 
seminței ce o punem în pământ de
pinde soarta intregii recolte.

Oamenii muncii din agricultura 
raionului nostru, pășesc pragul ac
tualei campanii de primăvară în 
condițiile noi, create prin colectivi
zarea completă a agriculturii. A- 
ceasta (constituie de fapt o bază 
foarte solidă ca în acest an să ob
ținem în gospodăriile noastre co
lective producții sporite de pe fie
care hectar însămînțat. Și este pe 
deplin posibil deoarece fiecare co
lectivist muncește azi, sub conduce
rea organizației de partid, cu toată 
pasiunea și interesul pentru conti
nua consolidare a gospodăriei co
lective.

In momentul de față timpul a de
venit 'prielnic lucrărilor pentru pre
gătirea terenurilor și însămînțarea 
culturilor din prima epocă. In multe 
gospodării colective lucrările au și 
început. La gospodăriile colective 
din Berghin, Stremț, Teiuș și altele, 
folosindu-se fiecare oră bună de lu
cru s-au însămînțat suprafețe în
semnate cu culturi din epoca l-a. 
De asemenea cu sprijinul S.M.T.- 
ului s-au început în multe gospodării 
colective și lucrările pentru pregăti
rea terenului. Este știut că datorită 
zăpezii căzute din abundență pre
cum și ploilor din primăvara aceas
ta, timpul necesar efectuării lucrări
lor agricole a fost practic scurtat. 
De aceea trebuie luate măsuri ca 
toate forțele, tot timpul prielnic, să 
fie folosite cu maximum de randa
ment la lucrările din cîtrtp. Cadrele 
de ingineri din gospodăriile colec
tive au datoria ca în aceste zile să 
verifice în fiecare tarla, starea te
renului și să înceapă lucrările de 
pregătirea terenulm și însămînțarea 
culturilor din eoodh l-a. Gospodă
riile colective din raionul nostru tre
buie să însămînțeze în prima epocă 
peste 1.500 hectare. Analizînd insă 
stad ul actual trebuie arătat că rit
mul Cu care se desfășoară lucrările 
pentru pregătirea terenului și însă
mînțarea culturilor din prima epocă 
e necorespunzător. Pînă la data ac
tuală au fost însămînțate abia 50 
hectare. Unele gospodării agricole 
colective ca cele din Galda de Jos, 
Mihalț și altele cu toate că 
au de însămînțat peste 100 hectare, 
fiecare, cu culturi din epoca l-a, pe 
lingă că n-au însămînțat decît foar
te puțin, n-au pregătit nici terenul 
necesar, deși acest lucru a fost po
sibil.

Căderea timpurie a zăpezii în a- 
nul trecut a împiedicat în foarte 
mare măsură efectuarea arăturilor 
adînci. Acest fapt a determinat ca 
să avem de efectuat in prezent ară
turi de însămînțări pe mari supra (Continuare în pag. 4-a)

Să creștem cit mai multe păsări
In gospodăriile agricole colective 

din raionul nostru există largi posi
bilități pentru a crește un număr 
tot mai mare de păsări, -pentru a 
dezvolta puternice ferme avicole. 
Măsurile ce se iau pentru sporirea 
continuă a producțiilor de cereale, 
existența unor suprafețe mari de 
ape necesare creșterii gîștelor și ra
țelor precum și experiența tot mai 
bogată a' harnicelor noastre colec
tiviste care lucrează în număr tot 
mai mare în acest -sector, constituie 
baze sigure ca în fiecare umtate să 
se crească cît mai multe păsări la 
.100 de hectare.

Creșterea păsărilor, așa cum a 
rezultat din experiența multor gos
podării colective ca cete din Alba 
luili-a, Galda 'de Jos, Drîm-bar, Vin
țul de Jos și altele, este deosebit de 
rentabilă. In același timp, datorită; 
faptului , că păsările se - înmulțesc u-' 
șor și ajung într-o perioadă scurtă 
la o greutate optimă -pentru valori
ficare, ele constituie o sursă per
manentă de carne proaspătă. Cal
culele făcute demonstrează că de la 
o singură găină din rasele mixte, 
se pot scoate cel puțin 40 de pui 
care la două luni a jung în medie la 
1,200 kg greutate. Anual se pot ob
ține deci 48 kg de carne, ceea ce 
înseamnă mai mult de 20 ori greu
tate păsării adulte.

Traducerea în viață a Directive
lor Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
privind dezvoltarea creșterii păsă
rilor impune ca acestui sector să-i 
acordăm o atenție sporită, să luăm' 
toate măsurile pentru folosirea tu
turor posibilităților existente în u- 
nități în vederea organizării unor 
ferme avicole dezvoltate. Preocupa

fețe. La Mihalț, de pildă, vor tre
bui arate pentru însămînțări nu mai 
puțin de 1.064 hectare. Mari supra
fețe mai sînt de arat și la Vințul de 
Jos, Cistei, Henig și alte gos
podării. Deci trebuie să se efectueze 
în plus un volum mare de lucrări și 
aceasta necesită timp, forțe. Tocmai 
pentru a preveni depășirea epocii 
optime pentru fiecare cultură, sînt 
necesare luarea unor măsuri spre 
a se folosi la maximum, atît trac
toarele și mașinile S.M.T.-ului, cît 
și atelajele gospodăriilor agricole 
colective. Orice întîrziere poate pro
voca pierderi de recolte. In anul 
trecut de pildă, la gospodăriile co
lective din Vințul de Jos, Cricău 
și Pețelca întîrzierea însămîn- 
țării porumbului a dus la scăderea 
producției la hectar cu cel puțin 
500-600 kg.

Fertilizarea solului are un rol ho- 
tăritor în sporirea continuă a pro
ducției la hectar. Iată de ce în zi
lele acestea trebuie să fie mobilizate 
toate atelajele spre a se transporta 
întreaga cantitate de gunoi în cîmp. 
In această direcție se cere mai multă 
răspundere față de soarta recoltei 
în special în gospodăriile colective 
din Vințul de Jos, Galtiu și altele 
unde mai sînt de transportat mari 
cantități de gunoi și cu toate aces
tea, atelajele nu sînt folosite cu în
treaga capacitate. De asemenea se 
impune cu toată urgența să se trea
că la aplicarea amendamentelor pe 
terenurile acide.

Prin grija partidului și guvernu
lui în gospodăriile noastre colective 
au fost repartizate cadre calificate 
de ingineri agronomi, care să-și a- 
ducă întreaga contribuție la efectu
area lucrărilor la timp și la un înalt 
nivel agrotehnic. Sarcina princi
pală a perioadei de față a acestor 
cadre este dc- a îndruma cu toată 
răspunderea masa colectiviștilor, 
mecanizatorii, să execute lucrările 
în cele mai bune condiții dictate de 
știința agricolă, să riu se admită 
sub nici un motiv ca anumite lucrări 
să fie făcute sub nivelul indicat 
de agrotehnică. In același timp cu 
sprijinul organizațiilor de partid va 
trebui valorificată bogăția de cuno
ștințe acumulate de colectiviști la 
învățământul agrozootehnic, astfel 
ca odată cu încheierea lecțiilor pro
priu zise să se treacă la traducerea 
celor învățate în viața practică.

Paralel cu lucrările de pregătirea 
terenului și însămînțări trebuie acor
dată toată atenția reținerii apei 
în pământ și îngrijirii semănăturilor 
de toamnă, îngrijirii și îngrășării 
pășunilor. In urma controlului te
meinic efectuat în cîmp vor trebui 
executate duipă cum dictează situa
ția, lucrări de tăvălugire, de grăpa- 
re, etc. De asemenea se cer luate 
măsuri urgente pentru scurgerea a- 
pei de pe semănături și celelalte te- 

rea tot mai mare a consiliilor de 
qon-ducere ale gospodăriilor colecti
ve, a comitetelor de femei, a spe
cialiștilor care lucrează în unități 
și în . cadrul circumscripțiilor vete
rinare va asigura în acest an, ob
ținerea unor rezultate mult supe
rioare față de anul trecut. Și aceas
ta o dovedesc pe deplin măsurile 
luate pînă în prezent.

In cadrul acestor măsuri se nu
mără și consfătuirile organizate de 
Comitetul raional al femeilor. care 
au avut loc în toate gospodăriile a- 
gricole colective d>n raion pe tema 
creșterii păsărilor.

Cu acest prilej colectivistele au 
făcut prețioase propuneri și s-au an
gajat să asigure îndeplinirea și de
pășirea planului de creșterea 
păsărilor stabilit în fiecare u- 
nitate agricolă. Astfel, . colectivistele 
din Teiuș s-au angajat să crească în 
acest an 4.000 de pui peste plan, 
cele din Galda de Jos 2.500 de pui 
peste plan, colectivistele din Totoi 
vor crește 100 curci peste plan, iar 
cele din Ighiu au hotărît să spriji
ne intens această acțiune. De ase
menea, un număr-foarte mare de 
femei s-au angajat să crească în 
acest an, un număr sporit de păsări 
în gospodăriile lor individuale, să 
valorifice prin cooperație tot mai 
multe ouă și păsări.

Creșterea și dezvoltarea rapidă a 
fermelor de păsări necesită pregăti
rea din timp a adăposturilor nece
sare pentru numărul de păsări ce 
urmează a fi crescute.

De aceea, este necesar ca în pe
rioada 'actuală să se acorde toată a- 
tenția pregătirii condițiilor pentru
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ALTE COLECTIVE DE MUNCĂ PBEIAU INIȚIATIVA

La flecare loc de rnicâ — o
cîî mai înalta!

protincllfltatc

La secția metalurgică a U.C.M. Zlatna. Se toarnă o nouă șarjă.

Măsuri care vizează rezultate
Inițiativa „La fiecare loc. de mun

că o productivitate cît mai înaltă", 
pornită de muncitorii ’ secției me
talurgice d U.C.M. Zlatna, a găsit 
un larg ecou și în rî-ndul muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor de 
la I.I.L. „Floria", care în urma unei 
temeinice analize, au hotărît s-o 
traducă în viață în fiecare din sec
țiile și sectoarele întreprinderii. Pen
tru aceasta au și fost luate o serie 
de măsuri. Așa de pildă, prin cons
truirea noii linii tehnologice, la sec
torul ceramic „Sîntimbru" produc
tivitatea muncii va crește cu- 2 la 
sută. De asemenea, se va realiza o 
creștere considerabilă a produc
tivității muncii la secția lăcătu- 
șe-rie II prin dotarea acesteia cu o 
presă excentrică de 25 tone, iar prin 
introducerea unei mori cu pietrii de 
mare randament va crește producti
vitatea muncii pentru producerea 
bentogelului.

O productivitate înaltă la fiecare.

creșterea puilor produși în unități 
saiu procurați. Una din problemele 
cele mai importante care trebuie să 
preocupe conducerile unităților, este 
amenajarea de puiernițe corespun
zătoare, prevăzute cu sobe și insta
lații de iluminat. Aceste lucrări tre
buiesc grăbite mai ales la gospodă
riile colective din Vințul de Jos, Mi
halț. Henig și Ciugud care la înce
putul lunii aprilie urmează să pri
mească 4.000 pui de o zi din prima 
serie. Deși s-au luat unele măsuri 
pentru- 'amenajarea puiernitelor la 
gospodăriile colective din Teiuș, Ari
cești, Alba lulia, Berghin, Stremț, 
Ben-ic și Galda de Jos, lucrările se 
desfășoară încă destul de încet. Fa
ță de acea-stă situație, conducerile

(Continuare în pag. 4-a)

Campania a început. In clișeu : un aspect la controlul calității ară
turii la Oarda de Jos.

Vineri, 22 martie 1963 

loc de muncă va fi asigurată de 
asemenea prin sporirea volumului 
muncii- pe bază de norme cu moti
vare tehnică -la munca în acord și 
prin ridicarea calificării -muncitori
lor de la secția sîrmă și sectorul ce
ramic în cadrul cursurilor de califi
care, care se vor deschide la 1 apri
lie a.c.

■Ar
Șt în cadrul Uzinei chimico-me- 

talurgice din Zlatna tot mai multe 
colective de muncă din secții preiau 
inițiativa colectivului secției meta
lurgice. Astfel zilele acestea 
inițiativa a fost preluată și de către 
secțiile chimică I, II și III și altele.

folosirea judicioasa a iurajelor - 
o sardea principala

RAID ■ A ti C 1! E T Ă

( La indicațiile organelor de partid și de stat, în cele mai multe uni- 
> tați agricole din raionul nostru s-au asigurat în vara și toamna trecută 
? cantități îndestulătoare de furaje care să asigure în mod rațional și 
< judicios hrana necesară animalelor pe timp de iarnă. Și bunii gospo- 
1 dări au luat măsuri de folosire cu maximtlm de randament a furajelor 
? grosiere. Așa cum s-a indicat în multe gospodării agricole colective 
( fînurile, porumbul siloz și celelalte furaje sîlnt folosite rațional ceea ce 

duce la asigurarea hranei necesare animalelor pe toată perioada de șta- 
? bulație. Dar așa cum s-a desprins însă din raidul-anchetă organizat 

de redacție, sînt și unele cazuri cînd din neglijență se face risipă ne- 
s permisă de furaje.

ejdsiă preocupare
Colectiviștii din Cistei cu o expe

riență bogată în creșterea animale
lor, îndrumați îndeaproape de că
tre organizația de partid au acordat
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Angajamente sporite
Colectivul de muncitori, tehnicieni 

și ingineri de la moara „N. Bălces- 
cu“ din Alba lulia au primit cu un 
deosebit interes inițiativa metalurgiș- 
tilor de la U.C.M. Zlatna. In ca
drul unei recente adunări colecti
vele secțiilor morii au analizat te
meinic posibilitățile de care dispun 
pentru creșterea continuă a produc
tivității muncii la fiecare loc de 
muncă și în scopul sporirii acesteia 
și-au propus Să ia o seamă de mă
suri tehnico-organizatorice.

Printre altele colectivul de muncă 
de aici și-a propus să stimuleze tot 
mai mult progresul tehnic. In acest 
scop se vor monta două noi motoare 
de 55 kw, ceea ce va avea ca efect 
mărirea capacității de producție cu 
12 la sută și creșterea productivită
ții muncii cu 2,35 la sută. De ase
menea pentru reducerea gradului de 
nocivitate și a efortului fizic se va 
pune în funcțiune o lopată mecani
cii pențrtt descărcarea vagoanelor 
cu grîtt. O serie de măsuri se vor 
lua și pentru o mai justă folosire a 
utilajului. Astfel se va îmbunătăți 
forța de acționare cu 110 kw, se va 
mări vi leza periferică a valțurilor de 
la 4,5 la 5,3 metri pe secundă, mă
rirea turației la sitele plane cu 2,5 
la sută ceea ce va duce la mărirea 
indicilor de utilizare cu 12 la sută.

Sînt prevăzute apoi măsuri pen
tru îmbunătățirea calității, ridica
rea calificării, etc. Toate acestea vor 
ajuta colectivul să sporească con
ținu productivitatea muncii.

tot timpul o atenție deosebită folo
sirii cît mai raționale a furajelor e- 
xistente. Țin-înd seama de faptul că. 
prin tocarea și prepararea furajelor 
grosiere calitatea acestor nutrețuri 
se îmbogățește mărind, și gradul lor 
de folosire, ei au acordat o mare a- 
tenție acestui lucru. Astfel, încă din 
toamnă, ei au organizat munca de 
preparare a întregii cantități de fu
raje dare le -asigură -pe deplin can
titățile de furaje necesare pe întrea
ga perioadă de sta-bulație.

Măsurile luate și felul cum colec
tiviștii din Cistei și-aui gospodărit 
fu-rajele, dovedesc grija și preocupa
rea lor deosebită față ide această 
importantă sarcină trasată de par-; 
ti-d în legătură cu folosirea judicioa
să a furajelor.

S-au tras învățăminte
Și Ia gospodăria colectivă din 

Oarda de Jos, în urma învățămin
telor însușite la cercurile agroteh
nice precum și datorită preocupării 
mai mari a consiliului de conducere 
față de folosirea cît mai judicioasă 
a furajelor, au fost obținute unele
_____ (Continuare îb pag. 3-a)



Cîntec $1 joc pc Valea Ampolului
Ocolind înălțimile, Ampoiul își 

mînă apele spre șes ducînd cu el 
freamăt de sărbătoare. E duminică. 
O zi însorită din acest început de 
primăvară în care, spre Zlatna și 
Meteș își poartă pașii sute de artiști 
amatori de pe întreaga vale renăs
cută în anii vieții noastre noi. Și, 
în fiecare din ei stăruie dorința de 
a se prezenta cît mai bine pe scena 
fazei intercomunale a celui de-al 
VH-lea concurs.

lată-ne la Zlatna. Sala cinemato
grafului unde are loc concursul, a 
devenit neîncăpătoare față de nu
mărul mare al celor veniți să asiste 
la această sărbătoare a cîntecului 
și dansului. Și programul începe. In 
sală răsună puternic notele cîntecu
lui „Te cînt partid". Corul căminu
lui cultural din Zlatna, care deschi
de concursul, se impune chiar de la 
început nu atît prin numărul coriș
tilor, cît mai ales prin interpretarea 
aleasă a repertoriului, prin finețea 
vocilor, aplauzele spectatorilor fiind 
în acest sens grăitoare. Corul exe
cută apoi cu același calificativ, 
foarte bine, cîntecele „Republică 
măreață vatră", „Horă în gospodă
rie", aranjamentul muzical „S-a co
lectivizat țara" însă, fiind în mod 
deosebit subliniat ca cel mai reușit 
atît ca temă cît și ca interpretare.

Rînd pe rînd pe scena concursului 
se perindă apoi un întreg șir de 
formații artistice, soliști vocali și 
instrumentiști. Cîntă cu voce plină 
solista Moguț Ioana, se întrec în 
interpretarea unui reușit text de 
brigadă artistică de agitație, elevii 
școlii profesionale din Zlatna. Apoi 
tot acești elevi, fruntași la învăță
tură și în activitatea culturală, 
dovedesc și dansatori iscusiți, 
ritm vioi ei execută „Fecioreasca" 
și „Barbuncul".

Aplauzele nu mai contenesc. Sînt 
răsplătiți pentru bună interpretare 
călușarii de la Almasul Mare, so

la Pi-
aseme- 
La sce- 
ca unii

se
In

listele dfe aici, dansatorii de 
rita și Valea Mică fiind de 
nea în atenția spectatorilor. 
Mă deschisă sînt aplaudați, 
dintre cei mai buni, dansatorii de la 
Valea Dosului care, degajați, exe
cută cu mult talent și vervă o sîrbă 
cu figuri.

Inmănunchind cele mai bune for
mații artistice, faza intercomunală 
a celui de al VlI-lea concurs des
fășurată duminică la Zlatna, se ca
racterizează printr-o participare 
masivă de artiști amatori, fapt re
marcat de altfel și la Meteș unde de 
asemenea și-au disputat întîietatea 
un însemnat număr de echipe artis
tice. Strînși la căminul cultural din 
Meteș sute de țărani muncitori de 
aici s-au întîlnit cu frumosul repre
zentat în cîntec și joc. Corul diri 
Galați a executat cu multă măies
trie melodiile „Partidul ne condu-

Cum am obținut 2.428 kg porumb boabe la hectar
Porumbul este considerat pe bună 

(dreptate principala plantă agricolă 
din țara noastră. Datorită multiple
lor lui întrebuințări, suprafața ce o 
ocupă în cultură a crescut an de an.

In cadrul gospodăriei noastre a- 
yem condiții bune pentru cultivarea 
porumbului. Gospodăria noastră es
te situată pe un tip de sol brun-roș- 
cat de pădure, iar ca soluri intra- 
zonale avem aluviunile cu tendință 
de brunificare, soluri propice cul
turii porumbului, cu condiția îngră
șării ltti cu bălegar.

In anul 1962, gospodăria noastră 
ă însămînțat cu porumb pentru boa
be suprafața de 309 hectare. Pentru 
buna reușită a acestei culturi, încă 
din toamnă și vară, terenul destinat 
porumbului a fost arat la o adînci- 
me de 25-35 cm, în funcție de natu
ra terenului, de textura lui și în 
funcție de grosimea stratului ara
bil. Odată cu arătura adîncă de 
toamnă pe suprafața de 30 hectare, 
destinată culturii porumbului pentru 
obținerea de 5.000 kg boabe la hec
tar în condiții de neirigare s-au a- 
plicat îngrășăminte naturale în can
tități ce au variat între 12.000 — 
15.000—30.000 de kg la hectar, în 
funcție de gradul de fertilitate al 
parcelelor respective. Pentrți cultura 
obișnuită s-a îngrășat o suprafață 
de 40 hectare cu o cantitate de 
15.000—20.000 kg la hectar, ținîndu- 
se și aici seama de gradul de ferti
litate al solului. Acest îngrășămînt 
■atura! s-a transportat în timpul 

ce“, „Scumpă Republică", „Zi bade 
cu fluiera" și altele, la fel de bine 
prezentîndu-se la concurs formația 
de fluierași și echipa de dansuri din 
Galați, brigada artistică și forma
ția de taragotiști din Meteș.

Bogată în rezultate, faza interco- 
munală a celui de al VlI-lea con
curs desfășurată duminica trecută 
la cele două centre, a oglindit grija 
cu care s-au pregătit pentru aceas
tă sărbătoare a cîntecului și dansu
lui majoritatea activiștilor culturali 
și a artiștilor amatori din comunele 
Zlatna, Almașul Mare, Feneș și 
Meteș. Ea constituie însă, în același 
timp, un prilej de învățăminte pen
tru cei care urmează să-și dispute 
întîietatea pe scena concursului în 
zilele ce urmează. Centrele fixate a 
găzdui faza intercomunală trebuie 
să îmbrace în ziua concursului cea 
mai sărbătorească haină. Concursul 
să fie larg popularizat, iar în tim
pul care le-a mai rămas pînă să 
urce treptele scenei, toate formațiile 
artistice sînt chemate să-și între
gească măiestria. Să fie revăzute, 
punct cu punct, programele ce ur
mează a fi prezentate de o echipă 
sau alta, să fie de pe acum pregă
tită costumația. E necesar de ase
menea a șe face, pe scenă proprie, 
repetiții de intrare, ieșire și aranja
ment în scenă.

Concursul al VlI-lea, a găsit un 
larg ecou în inimile a mii de artiști 
amatori din raionul nostru. Dovadă 
sînt pregătirile cu care i-au ieșit în 
întîmpinare. Să facem din el însă 
peste tot o sărbătoare a cîntecului 
și dansului, o sărbătoare a vieții 
noastre noi tot mai fericite spre care 
ne conduce partidul.

S. MĂRGĂRIT

Cîteva clipe înainte de a apare pe scenă. In clișeu : Formația de 
dansuri a căminului cultural din V alea Dosului.

Se pot obține producții mari de porumb ia fiecare hectar

iernii și a fost încorporat in sol o- 
dată cu arătura de primăvară.

In primăvară, imediat ce timpul 
și solul au permis, s-a ieșit la gră- 
parea puternică a arăturilor de 
toamnă 'cu grapa cu colți reglabili. 
Terenul arat 
iarnă, fiind 
timpuriu s-a 
adîncime de 
fost grăpată 

din vară și îngrășat în 
bătătorit, primăvara 

arat cu S.M.T.-ul la o 
18-22 cm. Arătura a 
imediat. Pînă la însă-

SÂ REALIZAM CU UN AN MAI DEVREME 
INDICII PREVĂZUT! PENTRU 1965

mînțare terenul a fost menținut cu
rat de buruieni, printr-o singură lu
crare cu discul. înaintea însămînță- 
rilor s-|a discuit din nou și la mo
mentul optim s-a trecut la însămîn- 
țare. In cadrul gospodăriei noastre 
în anul 1962 momentul optim a co
incis cu data de 9 aprilie.

Insămînțarea pe întreaga supra
față s-a făcut cu mașinile. Sămînță 
folosită a fost provenită din gos
podăria noastră, din soiurile de popu
lație locală „Romînesc de Arieș", 
„Lăpușneac" și generația a 1I-a din 
hibridul K.A. 4. De asemenea s-a 
folosit și sămînță de porumb dublu 
hibrid 103 și 203 generația l-a. 
Cantitatea de sămînță a variat în
tre 25-32 kg la hectar. Distanța de

Ing. agr. HRUȘCĂ VICTORIA
G.A.C.  Teiuș 

(Continuare în pag. 4-a)

NE SCRIU CORESPOMDENȚII
Fruntașă pe regiune

In sala de festivități a Sfatului 
popular al raionului, a avut loc în 
ziua de 20 martie a.c. un schimb de 
experiență organizat de Direcția re
gională C.E.C. Hunedoara.

Darea de seamă a scos în eviden
tă faptul că în anul 1962 cele mai 
bune rezultate, ca urmare a unei 
mai bune organizări a muncii, le-a 
obținut colectivul de muncă de la 
Casa raională C.E.C. Alba Iulia. 
Pentru succesele obținute Casa ra
ională C.E.C. Alba Iulia a primit 
drapelul de unitate fruntașă pe re
giune. B. C.

O interesantă descoperire 
arheologică

La Bucerdea Vinoasă, în tocul 
numit Curături — Podeie unde se 
fac plantările de pomi, colectivul 
Muzeului regional Alba Iulia a i- 
dentificat, la sesizarea tovarășului 
inginer agronom Cotea Nicolae, o 
mare așezare din epoca de bronz.

Dată fiind marea importanță a a- 
cestei așezări, care datează de circa 
3.500 de ani, colectivul muzeului va 
face cercetări pentru completa ei 
lămurire. ANGHEL GH.

Atenție sporită fabricării 
pîinii

Plinea pusă în vînzare la centre
le de desfacere din Teiuș este d:n 
ce în ce mai bună, consumatorii 
fiind pe deplin mulțumiți de calita
tea ei. Și totuși, din cînd în cînd, 
consumatorii au și unele lucruri de 
obiectat la adresa conducerii între
prinderii de panificație și a colecti
vului de muncă de la secția Teiuș. 
Motivul? Uneori în pîinea pusă în 
vînzare se găsesc diverse impurități 
lucru care denotă lipsă de grijă în 
fabricarea acestui aliment de con
sum zilnic. Faptul nu poate fi .mo
tivat sub nici o formă și el nu tre
buie să se mai repete în viitor.

D. I.

nu
a 

de

„Secretul"
Gospodăria noastră colectivă 

obținut anul trecut de pe lotul 
peste 10 hectare cultivat cu porumb
H.D.  203 o producție de 6.820 kg la 
hectar. Este adevărat că o asemenea 
producție nu s-a mai pomenit prin 
partea noastră și cu toate acestea 
calea spre o asemenea recoltă nu e 
totuși un secret. Nu! La baza aces
tui rezultat a stat știința agroteh
nică, a stat munca harnicilor noștri 
colectiviști și bineînțeles sămînță de 

înaltă productivitate pe care noi am 
folosit-o.

De la bun început noi am acordat 
toată atenția îngrășării terenului, 
calității seminței și efectuării lu
crărilor de întreținere. In primul 
rînd aș vrea să arăt că terenul în 
care noi am însămînțat anul trecut 
porumb de 5.000 kg ia hectar a fost 
arat din toamnă și îngrășat cu 25- 
30 tone bălegar la hectar, în func
ție de fertilitatea solului. După pre
gătirea terenului, pe care am făcut-o 
în cele mai bune condiții, am făcut 
semănatul între 18-23 aprilie cu 
sămînță din porumb H.D. 203. Cînd 
porumbul a răsărit și a ajuns la 2-3 
frunze am efectuat primul prășit. 
Dată fiind creșterea buruienilor cau
zate de ploile dese, am efectuat 
după 2 săptămîni și prășitul al doi
lea. La prășitul al doilea noi am 
săvîrșit o greșeală mare care a in-

Căminul cultural
Pentru activiștii culturali chemați 

să întrețină mereu vie flacăra știin
ței și culturii în satele raionului 
nostru, primăvara vine însoțită de 
un întreg șir de întrebări. Cu ce-mi 
ieșiți în întîmpinare? — este „gla
sul" primăverii. Ați făcut totul pen
tru ca oamenii satelor să pornească 
bine pregătiți pe ogoarele care-i aș
teaptă? V-ați încadrat în viața lor 
și a satului? Și activiștii culturali 
din Șard, Stremț, Hăpria, Vințul de 
Jos și mulți alții sînt în măsură să 
răspundă prin fapte și fără ocol, în
trebărilor cu care vine însoțită pri
măvara.

La Ighiu însă, pînă în ultimul 
timp, altfel au stat lucrurile. Puși 
în fața unor asemenea întrebări, ac
tiviștii culturali de aici s-au găsit la 
mare încurcătură. Și nu fără moti
ve. Aci multe din zilele _ iernii s-au 
irosit. In lunile decembrie și ianua
rie, bunăoară, căminul cultural a 
stat mai mult cu ușile închise. Ca 
urmare a acestui fapt, cu expunerile 
din ciclul de conferințe agrozooteh
nice s-a rămas în urmă. Serile de 
calcul sau cele de întrebări și răs
punsuri au fost și ele puține, iar 
activitatea artistică" prea puțin sim
țită.

S-a scurs deci la 'Ighiu un timp 
destul de lung în care căminul cul
tural a fost rupt de viața satului. Și 
doar colectiviștii de aici erau și ei 
dornici să ia parte la o activitate 
culturală intensă, dornici să-și pe
treacă plăcut și instructiv timpul li
ber, să învețe să-și facă munca mai 
spornică și viața mai frumoasă.

Astfel fiind, puteau oare fi negli
jate și pe mai departe cerințele oa
menilor? Desigur că nu. Și comite
tul comunal de partid, sfatul ț»pu- 
lar, analizînd situația în care se a- 
fla activitatea culturală, au venit de 
astădată mai concret în sprijinul 
activiștilor căminului, ajutîndu-i să

VEȘTI DIN G. A. C. TEIUȘ
Continuă semănatul
Ca niciodată în acest an, colecti

viștii din Teiuș s-au întîlnit cu pri
măvara, nu la sediul gospodăriei, 
nu la atelierul de fierărie, nici la 
cel de rotărie sau prin magazii eău- 
tînd după sămînță. Ei s-a-u întîlnit 
cu primăvara afară la, cîmp, tră- 
gînd brazdă adîncă în pămîntul pu
fos de mustul zăpezii, acoperind să
mînță bună din care să crească rod 
bogat.

Aceasta își are explicația în mă
surile concrete luate de consiliul de 
conducere, îndrumat de comitetul de 
partid al gospodăriei, privind re
pararea din timp a întregului utilaj 
agricol, transportul gunoiului și a- 
sigurarea întregii cantități de să
mînță necesară celor 567 ha, ce vor 
fi însămînțate în această primăvară 
cu culturi de păioase și culturi pră
și toare.

hectar, 
atn a- 
decît în

i e totuși secret 
fluențat asupra producției la 
Printr-o orientare greșită nu 
sigurat densitatea la hectar 
proporție de 34.000 plante la hectar 
în loc de 40—45.000. Aceasta a dus 
la o scădere de cel puțin 1.500— 
1.600 kg la hectar. Am efectuat a- 
poi pe măsură ce condițiile au ce
rut încă două prașile, astfel că po
rumbul s-a dezvoltat frumos, dînd 
o producție cum nu s-a mai întîlnit 
prin părțile Bucerzii.

Experiența anului trecut a fost 
pentru noi o adevărată școală, un 
îndemn spre a realiza în acest an 
producții sporite de porumb de pe 
suprafețe și mai mari. Astfel lotul 
în care vom însămînța porumb de 
5.000 kg la hectar, a fost sporit de 
la 10 hectare la 45 hectare. Pentru 
a asigura o producție sporită noi 
am efectuat arătura adîncă din 
toamnă pe întreaga suprafață, în- 
grășînd fiecare hectar cu cîte 30 
tone bălegar. Pentru menținerea a- 
pei în pămînt am început să efec
tuăm lucrările de grăpare si în a- 
celași timp să pregătim terenul în 
vederea însămînțatului. Trebuie să 
arătăm că acordăm toată atenția și 

însămînța cu po- 
altfel și pentru 
noi am asigurat 
productivitate din 
am îngrășat te- 
îndată ce intrăm

terenului ce-1 vom 
rumb obișnuit. De 
porumbul obișnuit 
sămînță de înaltă 
producție proprie, 
renul, urmînd ca 
în epoca optimă să trecem la însă- 
mîntări.

Ing. agr. N. COȚEA 
G.A.C. Bucerdea Vinoasă

și viața satului
iese din impasul în care se găseau.

Îndrumarea și sprijinul dat acti
viștilor culturali de către organele 
de partid și de stat s-a concretizat 
în scurt timp în fapte. La cămin au 
fost prezentate una după alta confe
rințele „Folosirea semințelor de 
înaltă productivitate asigură recol
te bogate", „Să cunoaștem și să 
combatem dăunătorii culturilor", 
„îngrijirea viilor pe rod" și altele. 
Au fost organizate la cămin o sea
ră de poezie cu tema „16 februarie" 
și o seară literară întitulată „Fe
meia oglindită în literatură", iar în 
urma prezentării conferinței „Retri
buția după zile-muncă și producția 
la hectar" a avut loc (la cămin o 
seară de întrebări și răspunsuri cu 
terna „Cine-i mai cîștigat"?.

S-a făcut apoi simțită la Ighiu, în 
ultimul timp, o înviorare și în ce pri
vește activitatea artistică. In vede
rea participării la cel dc al VlI-lea 
concurs,_ corul a pregătit cîntecele 
„Republică măreață vatră", „Pri
vesc din Doftana" și „Jocul priete
niei", pregătiți pentru concurs fiind 
de asemenea membrii brigăzii artis
tice de agitație, taraful și un însem
nat număr de soliști.

Activitatea culturală desfășurată 
la cămin a stimulat munca colectiviș
tilor din sat. Pentru obținerea de 
roade mari, șiruri lungi de care au 
transportat mii de tone de îngrășă
minte pe ogoarele colectivei-. S-au 
pregătit uneltele de muncă, s-au 
strîns și pregătit pentru viile gos
podăriei 170.000 de pari.

După o perioadă de stagnare ac
tivitatea căminului cultural din I-, 
ghiu e din nou în pas cu viața sa- ’ 
tului. E și acesta ’un merit. Dato
ria activiștilor culturali de aici însă 
este de a merge în viitor neabătuți 
pe acest drum, fără pauze în mun
ca ce le este încredințată.

POPESCU SABIN

Pînă acum colectiviștii din bri
găzile a I-a, a Il-a și a IlI-a au în
sămînțat întreaga suprafață cu orz, 
mazăre și ovăz, continuând însamîn- 
țatul sfeclei de zahăr și al altor cul
turi din epoca I-a.

Legumicultorii
Colectiviștii din brigada lui Teo

dor Oprița sînt oameni harnici că
rora nu le e în fire să lase lucrurile, 
de azi pe mîine. Ei se țin de ceea , 
ce au învățat și învață la cursul a- 
grozootehnic, urmează cu încredere 
sfaturile inginerei' agronom Victoria 
Hrușcă și niciodată nu-i auzi tîn- 
guindu-se că au dat greș.

Cei din brigada lui Oprița au 
fost primii din rîndul colectiviștilor 
teiușeni, care în acest an au văzut 
fața neagră a pămîntului. După ce 
au curățit pe mai bine de 500 m.p. 
zăpada groasă de un genunche, au 
prins cu sete hîrlețele și au obligat 
pămîntul proaspăt descoperit să ia 
forme dreptunghiulare,. denumite în 
limbaj legumicol, răsadnițe.

Cînd aceste paturi calde pentru 
obținerea de răsaduri timpurii au 
fost gata de amenajat, legumicul
torii au trecut la încălzitul apei în 

.cazane pentru udatul lor. N-a trecut 
mult și iată că aici, înconjurata de 
imensa zăpadă a lui februarie să
mînță a început să încolțească. Pri
măvara adusă aici, prin hărnicia și 
priceperea oamenilor era față în 
față cu iarna ce se menținea în toa
tă puterep cuvîntului. Multe zile și 
nopți lai rînd, furioasa iarnă a trimis 
asupra acestui colț de primăvară 
nenumărate săgeți de gheață pentru 
a nimici totul. încercările i-au fost 
însă zadarnice.

însușirea de către colectiviști a 
cunoștințelor predate la. lecțiile des
pre iegumicultură, studierea temei
nică a cărților de specialitate și 
punerea în practică a celor învă- 
iațe au învins. Acum oamenii 
din brigada lui Oprița te învită cu 
multă plăcere să le vezi rodul mun-. 
cii. Trecerea de Ia o răsadniță la 
alta este însoțită de explicații de 
un bun nivel științific, cu termeni 
și denuimiri latinești de care cu ani 
în urmă colectiviștii nici nu auzise
ră, iar acum le cunosc așa cum știu 
ce-i aceea lopată, sapă, greblă, etc. 
Iți arată roșiile lOXbizon, varza 
timpurie, ardeiul, conopida, vinete
le, gulioarele crescute mai mult de- 
cît latul palmei. La unele răsadnițe 
se face repicatul. Și toate cele puse 
aici cresc văzînd cu ochii. Nu ne . 
îndoim de hotărîrea legumicultori
lor de Ia G.A.C. Teiuș, de a ieși pri
mii pe piață cu roșii, castraveți, 
varză și alte legume. Cuvîntul lor 
este cuvînt.

Coresp. A. OȚOI



VIAȚA DE PARTID

Lipsă „motivai"
Am discutat zilele trecute cu to- 

«mrășul Birăuță Teodor, secretarul 
«cganizației de bază din gospodăria 
aolectivă Totoi, despre munca sa, 
despre metodele și stilul de muncă 
al biroului, despre rezultatele obți
nute în îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid. Tovarășul n-a scăpat 
să-mi arate cum muncesc grupele de 
partid din brigăzi și care sînt rezul
tatele activității lor, cum fiecare 
membru și candidat de partid a pri
mit sarcini concrete și toate acestea 
pe bază de documente.

Am verificat împreună unele do
cumente de partid. M-am oprit a- 
sttpra conținutului unui proces-ver- 
bal. Era întocmit cu ocazia adunării 
generale a organizației de bază. 
Purta data de 12 ianuarie a.c. Din 
acest document de partid se des
prinde faptul, că adunarea generală 
a organizației de bază a analizat 
felul cum s-a desfășurat învățămîn- 
tul de partid. Se desprinde de ase
menea, felul cum s-au desfășurat 
lucrările adunării generale. Dar, 
•eea ce mi-a atras mai mult atenția 
este faptul că un număr destul de 
mare de membrii și candidați de 
partid nu au participat la această 
adunare. Din 44 membri de partid 
au participat 31, iar din 44 candi
dați de partid au luat parte la adu
nare doar 22. Restul de 13 membrii 
Și 22 candidați de partid sînt tre
cuți în procesul-verbal al adunării 
generale a organizației de bază ca 
lipsă „motivat". Din procesul-verbal 
»tl se desprinde pentru ce anume 
motive, un număr așa de mare de 
membrii și candidați de partid au 
lipsit de la această adunare a orga
nizației de bază. Se pune în mod fi
resc întrebarea, oare toți cei ce nu au 
luat parte la adunarea de partid din 
luna ianuarie a.c. să fi avut motive 
IWne întemeiate? Să fie acesta un 
caz izolat? Pentru a găsi răspuns la 
aceste întrebări am cercetat și alte 
(procese verbale, încheiate cu ocazia 
desfășurării altor adunări generale 
ale organizației de bază. Și, situa
ția din luna ianuarie s-a repetat și 
î» luna februarie. In această lună 
(februarie), membrii și candidații de 
partid au fost convocați în două a- 
dunări extraordinare (organizația 
de bază nu a ținut adunarea gene
rală ordinară conform planului de 
muncă). La adunarea generală din 
4 februarie din cei 87 membrii și 
oandidați de partid aflați în eviden
ța organizației de bază, au fost pre- 
zenți 60 tovarăși. In procesul-verbal 
oeilalți,-un număr destul de mare 
de membrii și candidați de partid, 
sînt trecuți lipsă „motivat". Să nu 
știe oare biroul organizației de ba
ză, pentru ce motive poate fi consi
derat cineva lipsă motivat de la a- 
dunarea de partid? M-am convins 
că știe acest lucru. Dar nu a luat 
itnăsuri pentru a preveni această si
tuație. Și sub această lipsă „moti
vat" biroul organizației de bază a 
căutat să justifice de fapt lipsa lui 
de preocupare pentru a face ca fie

Colectarea metalelor vechi, o acțiune patriotică,
Destinafia: Hunedoara

In Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla- 
j-iu, colectarea metalelor vechi este 
o preocupare a fiecărui colectiv de 
muncă, fie că este vorba de depou 
sau de mișcare, fie că este vorba de 
revizia de vagoane sau district. A- 
•easta ca urmare a faptului că fie- 
eare dintre colectivele de aici con
sideră colectarea fiecărui kg de 
asetale vechi, o acțiune patriotică, 
un important sprijin dat oțelarilor 
jjentru a-și putea îndeplini angaja
mentul de a da patriei cit mai mult 
®țel. v

De la începutul anului și pînă în 
prezent ceferiștii din Complexul Te- 
iuș-Coșlariu au colectat și expediat 
stelarilor cantitatea de 20.900 kg 
tontă veche și 7.100 fier vechi.

In cadrul întrecerii care se desfă- 
*»ară în această acțiune cele mai 
âune rezultate le-a obținut colecti- 

-vn! de muncă de la revizia de va

care membru și candidat de partid 
să înțeleagă că participarea la a- 
dunările generale ale organizației 
de bază este o îndatorire statutară 
și fiecare este obligat s-o îndepli
nească întocmai.

Sînt într-adevăr în gospodăria co
lectivă din Totoi — în marea lor 
majoritate — membrii de partid ca
re își îndeplinesc cu cinste sarcini
le încredințate. Tovarășii Barna 
Ioan, Gligor Dumitru, Benga Ioan, 
Popescu Pavel, Marian Valeria și 
mulți alții, dovedesc multă preocu
pare pentru munca de partid, sînt 
în fruntea acțiunilor întreprinse de 
organizația de bază. Exemple dem
ne de (urmat îl constituie și candi
dații de partid Benga Maria, Con
tor Ioan, Toderici Maria și alții 
care într-adevăr se străduiesc să 
muncească în așa fel pentru a răs
punde prin fapte încrederii ce le-a 
fost acordată de a face parte din 
rândurile candidaților de partid. Dar 
nu trebuie trecute cu vederea faptul 
că unii membri și candidați de 
partid lipsesc de la adunările orga
nizației de bază, așa cum sînt to
varășii Popescu Simion, Muntean 
Simion. Bogdan Nicolae, Macovei 
Ana, Marian Marta și alții. Este a- 
devărat însă că nici biroul organi
zației de bafă și nici ceilalți mem
brii de partid nu au muncit suficient 
pentru a-i face pe acești tovarăși să 
înțeleagă că ei sînt obligați să par
ticipe la adunările generale ale or
ganizației de bază, că aceasta este 
o îndatorire statutară.

Biroul organizației de bază cu
noaște aceste aspecte negative din 
munca sa. Există evidența celor 
care nu participă la adunările or
ganizației de bază. Dar aceasta nu 
rezolvă totul. Pentru a lichida lip
surile care se repetă de la o aduna
re de partid la alta, biroul organi
zației de bază va trebui să ia mă
suri pentru a lichida cu asemenea 
fenomene negative. Prezența mem
brilor și candidaților de partid tre
buie privită cu mai multă răspun
dere de biroul organizației de bază, 
ca dealtfel și de tov. Munteanu Au
rel, instructor al Comitetului raio
nal de partid. Să nu justificăm, fără 
motive bine întemeiate lipsurile u- 
nor membrii sau candidați de partid 
de la adunări. Să nu fie considerată 
lipsă motivată orice lipsă așa cum 
s-a procedat pînă în prezent, ci nu
mai motive bine întemeiate. Atitudi
nea acelor membrii și candidați de 
partid care nu participă la adună
rile de partid și nu-și îndeplinesc a- 
ceastă obligație statutară, să cons
tituie o problemă pe care adunarea 
generală a organizației de bază s-o 
analizeze cu toată răspunderea, iar 
mășurile ce vor fi luate ulterior să 
ducă la lichidarea acestor lipsuri, 
la activizarea tuturor membrilor și 
candidaților de partid, la îndeplini
rea ' sarcinilor politice și economice 
ce stau în fața organizației da bază. 

E. GLIGA
----------------------------— 

goane C.F.R. Coșlariu care a co
lectat peste 7.000 kg fier vechi. In 
mod deosebit s-au evidențiat tinerii 
Moga Vasile, Sîrb Nicolae, Muntean 
Ioan II și alții.

!n primele luni
Continuînd acțiunea de strînge- 

rea fierului vechi și a altor 
metale, colectivele de muncă din 
întreprinderile și unitățile eco
nomice ale raionului nostru au 
obținut rezultate deosebite. Ast
fel, în luna ianuarie a. c. a 
fost colectată și expediată prin
I.C.M.  cantitatea de 61 tone metale 
vechi, iar în luna februarie a fost 
expediată oțelăriilor 113 tone, me
tale vechi.

Cele mai însemnate cantități au 
fost colectate de către colectivele de! 
muncă de la E. M. Zlatna, U.C.M. 
Zlatna, 1.1. L. „Horia", fabrica 
„Ardeleana" și altele.

Folosirea judicioasă a furajelor — o sarcină principală
S-an tras învățăminte 0e ce anta târâgânarc?

(Urmare din pag. I-a) 

rezultate frumoase. Aceasta se vede 
la -fața locului, după felul cum a- 
rată animalele gospodăriei în pe
rioada de față. Aspectul frumos, cu
rățenia și ordinea care domnește 
aici, oglindesc preocuparea colecti
viștilor, sde la brigada zootehnică 
condusă de brigadierul Barbu Gli
gor, pentru îngrijirea animalelor și 
pentru furajarea lor cit mai rațio
nală în perioada de stabulație.

Cu procese-verbale 
nu se hrănesc animalele

Conducerea gospodăriei colective 
din Vințul de Jos (președinte tov. 
Jicăreanu loan) trebuie să se preo
cupe cu mai multă răspundere de 
folosirea cît mai judicioasă a fura
jelor existente. La această gospodă
rie se susține că s-au luat toate mă
surile și pentru a te convinge ți se 
arată și un proces-verbal care cu
prinde o serie de măsuri bune' ca, 
stabilirea rațiilor, repartizarea lor 
pe cîte zece zile și modul cum se 
administrează furajele. De aseme
nea, fiind vorba de coceni de po
rumb, în procesul-verbal se arată că 
aceștia se folosesc sub formă pre
parată, tocați. Verificînd însă la 
fața locului felul cum sînt aplicate 
măsurile înscrise în procesul-verbal, 
constați că în mare parte' au rămas 
doar pe hîrtie. Aceasta se vede din 
felul cum s-a înțeles și se face to
carea cocenilor. Aici, cocenii sînt 
trecuți printr-o batoză care înmoaie 
coceanul în diferite locuri și fărâ
mițează frunzele dar nici nu poate 
fi vorba de o preparare care să con
tribuie la mărirea gradului de folo
sire a cocenilor. In felul acesta ani
malele nu consumă cocenii, se face 
o mare risipă de furaje și. toate a- 
cestea se petrec sub privirile consi
liului de conducere al gospodăriei 
și ale tovarășei Dicu Lidia, inginera 
agronom a gospodăriei.

Ținînd seama că față de numărul 
mare de animale pe care-1 are în 
prezent gospodăria colectivă din 
Vințul de Jos este deficitară la fu

Furaje risipite. Unde? In jurul g raidului la gospodăria colectivă din 
Vințul de Jos.

Mai multă preocupare pentru înfrumusețarea comunelor
Gospodarii comunelor — sfaturile 

populare comunale — au dobîndit 
o bogată experiență în ceea ce pri
vește înfrumusețarea și buna gos
podărire a comunelor. Mii de cetă
țeni mobilizați de sfaturile populare, 
au participat cu entuziasm la mun
că ;patrtotică, contribuind în felul a- 
cesta la gospodărirea satelor și co
munelor.

In anul 1962 și în raionul nostru, 
în ceea ce privește înfrumusețarea 
și buna gospodărire a orașului și 
comunelor s-au înregistrat succese 
deosebite. Au fost construite noi că
mine culturale și dispensare medi
cale, noi săli de clasă, magazine, au 
fost reparate drumurile comunale, 
s-au plantat mii de pomi și arbori 
ornamentali. De asemenea în gos
podăriile colective au fost ridicate o 
seamă de construcții zootehnice. 
S-au executat lucrări de canalizare 
și extinderea iluminatului public. 
Noi sate din cuprinsul raionului au 
fost electrificate. La toate aceste 
deosebit de importante realizări gos
podărești se mai pot adăuga și al
tele, care au făcut orașul și satele 
noastre tot mai frumoase.

Pentru anul 1963, sfaturile popu
lare ale orașului Alba lulia și ale 
comunelor din raionul nostru, pe 
baza unor planuri de măsuri, și-au 
stabilit să execute o seamă de lu

Cu ijoate indicațiile date și reco
mandările făcute de către consiliul 
agricol raional referitor la folosirea 
cit mai judicioasă a furajelor exis
tente, conducerea gospodăriei colec
tive din Galtiu, tărăgănează în mod 
cu totul nejustificat luarea unor mă
suri concrete pentru prepararea fu
rajelor grosiere. Deși această unitate 
dispune de o mare cantitate de co
ceni de porumb, nici pînă la data 
de 18 martie nu s-au luat încă mă
suri pentru tocarea acestora. Și toa- 

raje, este necesar ca în timpul cel 
mai scurt să se ia toate măsurile 
pentru o folosire cît mai judicioasă 
a furajelor existente, să fie luate 
măsuri practice deoarece animalele 
nu se hrănsc cu procese-verbale. Și 
de aceasta trebuie să țină cont atît 
consiliul de conducere cît și ingi
nera gospodăriei.

Se cere de asemenea un mai mare 
sprijin și control din partea comi
tetului executiv al sfatului popular 
comunal (președinte tov. Stanciu 
Gh.) pentru aplicarea în viață a ho- 
tărîrilor care se iau.

★
Pînă la scoaterea animalelor la 

pășune mai este încă o perioadă 
destul de lungă. De aceea, folosi
rea cu cea mai mare grijă a furaje
lor în așa fel ca ele să ajungă, tre
buie să constituie o preocupare de 
seamă a conducerilor unităților a- 
gricole din raion, a tuturor îngriji
torilor.

Organizațiile de partid trebuie să 
îndrume cu mai multă competență 
conducerile unităților agricole pri
vind buna gospodărire a furajelor 
ce le au, deoarece de aceasta de
pinde atît realizarea producției pla
nificate cît și păstrarea sănătății a- 
nitralelor.

GEORGE S.

crări cu caracter edilitar și gospo
dăresc, să întreprindă noi acțiuni 
pentru a lărgi și consolida succesele 
obținute în anul trecut. Și începutul 
este promițător. S-au luat unele mă
suri. In parcul orașului Alba lulia 
au început lucrările de curățire a 
arborilor ornamentali, la Teiuș au 
fost curățite șanțurile de pe unele 
străzi.

Trebuie spus însă, că față de nu
mărul mare de lucrări cu caracter 
edilitar și gospodăresc, ce au fost 
propuse, pînă în prezent s-a făcut 
puțin, iar în unele comune nu s-a 
executat încă nimic, ceea ce denotă 
sțaba preocupare a sfaturilor popu
lare pentru a-și respecta propriile 
lor angajamente.

Planul de măsuri al sfatului popu
lar al comunei Stremț prevede o 
seamă de obiective spre a fi re
alizate în acest an, pentru înfrumu
sețarea comunei. S-a propus de pil
dă să se execute lucrări pentru des
chiderea unui drum pe o porțiune de 
200 metri, să se repare podul din 
satul Geomal de la punctul „Vă- 
lău“. De asemenea s-a mai "revă
zut să se execute rigole și trotuare 
pe o suprafață de 750 m.p., să se 
curețe toate șanțurile din cele trei 
sate ce aparțin comunei. In afară 
de acestea au mai fost prevăzute și 
alte lucrări gospodărești. Analizînd 
însă ce s-a executat din toate aces

tă lipsa de preocupare care există 
din partea conducerii față de aceas
tă importantă problemă, se datoreș- 
te în primul rînd amînării de pe o 
zi pe alta a trimiterii unei căruțe 
care urmează să transporte tocătoa- 
tea respectivă la grajdul din Sîn- 
timbru unde sînt depozitați cocenii 
de porumb.

De ce 'atîta amînare? De ce există 
atîta tărăgănare pentru rezolvarea 
unor probleme atît de importante? 
Este datoria consiliului de condu
cere, a tovarășului Barbu Traian, 
președintele gospodăriei, să răspun
dă prin fapte, să ia măsuri urgente 
pentru a se trece la tocarea și pre
pararea cocenilor de porumb. Nu
mai așa se va putea îmbunătăți ca
litatea furajului respectiv și mări 
gradul lui de folosire de către ani
male. Lucrul acesta este foarte im
portant și se cere să i se acorde toată 
atenția., deoarece numai asigurîndo 
furajare rațională și de calitate vom 
putea spori producția de carne și 
lapte în acest an.

„Mișcarea muncitorească din 
Transilvania între anii 1890-1895“ 
este titlul lucrării apărute în Edi
tura științifică. Autorul — Augus
tin Deac — ne descrie în această 
lucrare istoria mișcării muncitorești 

1 din Transilvania de la sfîrșitul vea
cului al XIX-lea între anii 1890- 
1895, perioadă importantă și încă 
puțin cercetată în istoria noastră.

„Altfel nu face să trăiești" 
este titlul cărții apărute în Editura 
pentru literatura universală scrisă 
de Vera Ketlinskaia.. Romanul 
demonstrează că progresul se 
înfăptuiește prin eforturile tuturor 
oamenilor muncii și că uneori este 
nevoie de o perioadă de încercări 
pentru ca fiecare individualitate 
areatoare să-și manifeste pe deplin 
posibilitățile, să-și dea în întregime 
contribuția la cauza comunismului.

In Editura tehnică au apărut: 
„Magnetofonul. Descriere, întreți
nere, depanare" de Mircea Popescu. 
In lucrare ne sînt prezentate me
tode de măsurare, întreținere și de
panare a magnetofoanelor cu exem
plificări pe magnetofoane existente 
in țară. Se adresează tehnicienilor 

I și unui cerc larg de cititori radio- 
! amatori.

tea constați că nu s-a făcut nimic. 
Deși erau posibilități pentru efec
tuarea unor lucrări cum ar fi, des
fundarea de șanțuri, transport de 
pietriș pe unele străzi, alinieri și 
reparări de garduri, lucrări de în
treținerea drumurilor, etc., sfatul 
popular nu a folosit din plin tim
pul favorabil executării acestora 
pînă la începerea campaniei de pri
măvară. Această situație este va
labilă și pentru alte sfaturi popu
lare comunale cum sînt cele din Ali- 
halț, Sîntimbru și Pețelca, care de 
asemepea au slabe rezultate privind 
buna gospodărire a comunei și mo
bilizarea cetățenilor la acțiuni cu 
caracter obștesc.

Ne găsim in campania agricolă 
de primăvară. Toate forțele trebuiesc 
folosite pentru executarea în cele 
mai bune condițiuni a lucrărilor a- 
gricole. Dar aceasta nu înseamnă 
ca celelalte probleme ce stau în fa
ța sfaturilor populare, printre care 
și buna gospodărire a comunelor, să 
fie neglijate. Să fie combătută me
toda de a se munci unilateral. Mun
ca să fie organizată în această pe
rioadă, ca de altfel și în continuare, 
în așa fel ca, concomitent cu execu
tarea lucrărilor agricole de primă
vară să se desfășoare o susținută 
acțiune de continuă înfrumusețarea 
orașului si comunelor raionului nos
tru. G. E.



Nr. TOI

Din lumea științei și tehnicii
Pentru economisirea țițeiului
La uzina constructoare de 

mașini pentru industria chi
mică din Sverdlovsk a înce
put fabricarea unor aparate 
a căror intrare în funcțiune 
va duce la economisirea unui 
sfert de milion tone de țiței 
pe an. Aceste aparate pot ex
trage aproape în întregime

Doar de
fabrica de aparate de 
din Dresda s-au cons-

La 
radio 
truit elemente de construcție 
module care pot fi folosite la 
cele mai diferite aparate elec
tronice. Ele nu sînt mai mari

3

Sub influența unui șoc nervos, 
părul pisicilor, clinilor și cailor 
începe să cadă.

Dintr-un singur salcîm bine în
florit albinele pot culege 8 kg de 
miere, iar dintr-un tei — 2,5 kg.

In Pakistanul de nord s-au gă
sit vase de pămînt cu inscripții 
grecești și persane confecționate 
cu 500 de ani înainte de-. trece
rea lui Alexandru Macedon prin 
aceste locuri. înseamnă 
„europeni" au trecut pe 
intea lui.

In Katanga se obține 
'la sută din producția mondială dd 
cupru a lumii capitaliste, dar 60 
la sută din producția mondială de 
cobalt și 80 la sută din producția 
mondială de germania.

Retina ochiului are 3X108 celule, 
■fiecare dintre acestea 
creierului 100 milioane de 
suri pe secundă. Fiecare 
este provocat de atingerea 
mai cîtorva fotoni.

că alți 
aici îna-

numai 8

trimițînd 
impul- 
impuls 
a nu-

Potrivit datelor O.N.U. 
în lume 12.550 de posturi 
dioemisie și '385.100.000 de apa
rate de radio.

există 
de ra

din deșeurile rafinăriilor pro
dusele petrolifere pe care le 
mai conțin aceste deșeuri. A- 
paratul prelucrează pînă la 
10 m.c. de deșeuri într-o oră. 
O singură instalație poate re
cupera în decurs de un an a- 
proape 10.000 tone de țiței.

3 grame
decît un cub de zahăr și cîn- 
tăresc doar 3 grame. Aceste 
elemente de construcție, al
cătuite din tranzistori, diode 
și rezistențe sînt în prezent 
cele mai mici din lume.

Mașina de calculat „EPOS"1
La Institutul de cercetări 

științifice pentru mașini ma
tematice din Praga a fost da
tă în exploatare de probă o 
parte din utilajul noii mașini 
electronice de calculat, cu 
cifre — „Epos". Aceasta este 
o mașină de calculat cu co-

mandă automată, destinată în 
primul rînd pentru evidență 
și efectuarea de calcule teh- 
nico-științifice. Ea poate e- 
fectua pînă la 17.000 operații 
pe secundă, iar modelul cu 
tranzistori efectuează pînă la 
30.000 de operații pe secundă.

----------------- ♦î<♦♦♦--------------------------

Cel mai mic orășel <9in lume
Cel mai mic orășel din lume se 

află în Cehia apuseană, în apropiere 
de Plzen — renumit în lumea în
treagă pentru mașinile construite 
aici și berea sa unică.

In fiecare an sosesc la Plzen mii 
de turiști, dar puțini dintre ei știu 
că la numai cîțiva kilometri depăr
tare se află cel mai mic oraș din 
lume — Rabstein pe Strela.

Dreptul de a se .numi oraș i s-a 
acordat încă în sec. al XlV-lea. In 
prezent, Rabstein are în total 81 de 
locuitori.

—---------- o-------------

Din aforismele lui lULIâM TUWIN
— Pe mine nu mă surprinde fap

tul că astronomii au descoperit d'- 
ferite planete; interesant este altce
va: cum au reușit să afle denumi
rea lor.

— Radioul este una dintre inven
țiile cele mai m'nunate. O 
mișcare a mîinii — și nu 
aude nimic.

— Progres: păsările care 
mult stăteau pe firele de 
s-au mutat pe antene.

■— Dacă apuci un elefant de pi
ciorul din spate și acesta încearcă 
să scape din mîinile tăie, nu-i opu
ne rezistență.

— Iulie este luna în care în tram
vaie nu se pot deschide geamurile 
ce nu se închid în luna ianuarie.

singură 
se mai

mai de 
telegraf

Orășelul este cocoțat ca un cuib 
de vulturi pe niște culmi stîncoase 
deasupra râului Strela. Căsuțele joa
se sînt împrejmuite de rămășițe de 
ziduri medievale, iar în jur — ruine 
sumbre. In decursul istoriei sale în
delungate orașul a fost de multe ori 
atacai de dușmani, dar niciodată nu 
a fost ocupat.

Rabstein nu seamănă cu nici un 
alt oraș din lume. Aici nu există 
străzi pavate. In locul lor sînt braz
dele săpate în decursul veacurilor în 
stîncă de roțile căruțelor. Totul aici 
îți amintește de basmul „Frumoasa 
din pădurea adormită".

In curând el va cunoaște însă o 
viață nouă. Se restaurează clădirile 
străvechi, zidul orașului. Ospitalie
rul orășel se pregătește să-și pri
mească turiștii.

Scurte povestiri
— Am vînat tigri în Africa, 

lăuda un vînător prietenilor săi.
— Bine, dar în Africa nu sînt 

gri, spunea cineva.
— Normal, continuă vînătorul, n-a 

mai rămas nici unul. Pe toți i-am 
împușcat.

se

ti-

Cmriozită.ți ale naturii

MIRAJELE
S-a stabilit că în Sahara se ob

servă în fiecare an 160.000 de mi
raje ■— stabile sau mobile, verti
cale sau orizontale. Mirajele sînt de 
diferite grade. In regiunile Sahel și 
El Djuf chiar și cele mai ademen'- 
toare miraje se deosebesc ușor de 
realitate : mirajul tremură în arșiță 
tropicală'. Diferite culori se conto
pesc, și el dispare repede de la o- 
rizont.

In Talaka, mirajul „se comportă" 
altfel: el este imobil atîta timp cît 
caravana nu ajunge foarte aproape 
de el. Uneori asemenea miraje dis
par numai duipă ce soarele a trecut 
de zenit.

Foarte des călătorii sînt victima 
mirajelor în pustiul Erg-er-Ravi. 
Oamenii „văd" la o distanță de 2-3 
km oaze, care se află de fapt la cel 
puțin 700 km depărtare.In 1904 a 
căzut victimă mirajului o caravană 
condusă de o călăuză cu experien
ță, tuaregul Seihs Iusef. Oamenii 
,’,au văzut" în fața lor oaza Bir-Ula, 
care se afla de fapt la 360 km de ei. 
Mergînd spre miraj, ei s-au înde
părtat cu 60 km de fîntînă.

înainte vreme, pentru a se con
vinge că au în față un miraj sau un 
obiect real, exploratorii aprindeau 
un foc. Unduirea slabă a focului și 
fumul împrăștiau repede mirajul. In 
prezent s-au strîns date despre .lo
curile unde apar cel mai des mira
je. Există hărți ale drumurilor ~ 
care sînt marcate locurile unde 
văd cel mai des miraje. Se știe, 
asemenea, cam în ce anotimp și 
ce zi apar ele cel mai frecvent 
sînt cele mai înșelătoare. Importan-

SAHAREI
ța acestor hărți este foarte mare, 
căci și astăzi în Sahara cea mai 
mare parte a transporturilor se face 
cu ajutorul cămilelor.

"Jr
Descurajat de vremea ploioasă 

din Londra, un turist întreabă pe 
un trecător:

— Spuneți-mi, cînd este vară 
la dv.?

■— N-aș putea să vă spun precis. 
Anul trecut, de exemplu, Vara a fost 
într-o zi de miercuri.

Cum am obținut 2.428 kg. porumb boabe la hectar
(Urmare din pag. 2-a)

pe 
se 
de 
în 
și

semănat a fost de 75 cm între rân
duri, iar pe rând după rărire la cul
tura mare distanța a fost de 45-50- 
60 cm. La porumbul pentru 5.000 
kg boabe la hectar numărul de 
plante recoltabile la hectar a fost 
de peste 38.000 plante la hectar. Ca 
lucrări de întreținere am făcut 3 
prașile mecanice și 3 prașile ma
nuale pe întreaga suprafață desti
nată culturii obișnuite adică pe 279 
hectare și 4 prașile manuale și 4 
prașile mecanice pe lotul de 5.000. 
Alte lucrări aplicate au fost răritul 
pe toată suprafața, executat cu oca
zia prașilei a I-a și definitivat cu 
prașila a 11-a. Pe lotul de 5.000 s-au 
aplicat după semănat și pînă la 
prașila a Il-a o lucrare cu sapa ro
tativă și una cu grapa pentru dis
trugerea crustei și a buruienilor. Lu-' 
crările de prășit aplicate la timp pe 
întreaga suprafață au făcut ca, cul
tura de porumb să nu sufere de se-

ceta excesivă care a fost în timpul 
verii anului trecut.

La recoltare am constatat că pro
ducția obținută a foist diferită de la 
o tarla la alta în funcție de densi
tatea plantelor și de îngrășămintele 
aplicate. Media pe gospodărie, 
toată suprafața de 309 hectare 
fost de 2.428 kg la hectar,
parcelele destinate culturii pentru 
5.000 kg la hectar producția a 
variat între 4.964 kg la hectar și 
5.350 kg boabe

Din practica 
cele mai bune, 
parcelele unde
20.000 kg la hectar și am realizat o 
densitate de 39-40.000 plante 
ha. Pe parcelele unde cantitatea 
gunoi a fost de peste 22.000 kg 
hectar pînă la 30.000 kg sporul
producție nu a echivalaț cu contra
valoarea bălegarului dat în plus, 
respectiv nu a crescut în raport cu 
cantitatea de bălegar aplicată. Mai 
mult de cît atît, pe unele parcele cu 
o textură mai ușoară, plusul de bă-

pe 
a 

Pe

la hectar.
noastră, rezultatele 
le-am obținut de pe 
am îngrășat cu 18-

la 
de 
la 
de

; Vă oferă prin magazinele: 
Textile ...
încălțăminte III; 
Confeeții 1111

»
: un bogat sortiment de imprimeuri din bumbac și 
ț mătase, modele noi de încălțăminte și confecții
■ pentru sezonul de primăvară.►
>♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<♦♦♦♦♦♦♦♦ *-•«♦♦♦♦♦»< ♦«♦♦W ♦♦♦♦♦♦♦< »<»»«««?

Imfrumusețați apartamentul dvs. cu:
Camere studio tip I. L. HL
B u c ătări i tip I. L. H.

i.

! Camerele studio, elegante și confortabile, cu furnir din 
i păr african și fag, finisate cu luciu oglindă cu nitrolac, 

se găsesc la magazinele de mobile ale O. C. L. 
Comerț mixt din Alba Iulia și Zlatna.

&

î se vînd cu piața în rate și se găsesc de vînzare f 
J| la magazinul „Electrice*1 din Alba Iulia și magazinul 1. 
f „Metalo-chimice** Zlatna ale O C.L. Comerț mixt > 
i Alba Iulia

Să creștem est mai multe păsări
(Urmare din pag. l-a)

unităților arătate mai sus trebuie șă 
ia o atitudine hotărîtă, să organi
zeze mai bine munca~ ca lucrările 
respective să se desfășoare într-un 
ritm mai intens.

Cu tot timpul înaintat și cu toate 
recomandările făcute pînă acum, mai 
sînt încă unele conduceri de unități 
ca cale din Cricău, Straja, Oarda de 
Jos, Bucerdea, Ighiu și Șard care nu 
au luat încă măsuri pentru amena
jarea puiernițelor necesare.

Un rol deosebit de important în 
dezvoltarea normală a' păsărilor îl 
are alimentația, care se compune 
din porumb, orz și ovăz, în propor
ție de 75-80 la sută djn rație și la 
care se adaugă nutrețuri bogate în 
albumină, vitamine și săruri mine
rale. De aceea se cuvine ca în toate 
unitățile să se folosească gospodă
rește furajele și în deosebi grăunțe
le, să se ia măsuri din timp și să se 
asigure nutrețurile necesare, în can
tități îndestulătoare. In unele unități 
se poate trece încă de pe acum la 
semănatul mazării, orzului și ovă
zului. Extinderea suprafețelor culti
vate cu lucerna, care folosite atît în 
stare verde pentru acoperirea nece-

saruilui în vitamine, cît și sub formă 
de făină, reprezintă una din condi
țiile obținerii unor rezultate bune î® 
creșterea păsărilor. Sănătatea păsă
rilor depinde în primul rînd de fe
lul în care sînt hrănite și îngrijite, 
de preocuparea care . există pentru 
păstrarea curățeniei și efectuarea de- 
zinfecției. Un rol important în pre
venirea bolilor Ia păsări îl are res
pectarea regulilor de igienă. Curăți
rea și dezinfectarea periodică a a- 
dăposturilor, padocurilor și a între
gului utilaj influențează direct asu
pra menținerii sănătății păsărilor.

Experiența cîștigată pînă acum îh 
creșterea păsărilor, îmbogățită, me
todele folosite de unitățile fruntașe 
și cele recomandate de către cadre
le de specialitate, trebuie să fie și 
mai mult puse în valoare, în vede
rea creșterii unui număr cît mai 
mare de păsări la suta de hectare,, 
a sporirii producției de ouă și car
ne.

G. SZABO

legar a avut un efect nociv, pro
ducția fiind sub 5.000 kg la ha.

Pentru anul 1963, vom continua 
experiențele noastre cu cantități di
ferite de bălegar la ha și cu densi
tăți diferite la unitatea de suprafa
ță, pentru a putea stabili care va
riante dau rezultatele cele mai bune.

Practica anului trecut, ne-a dove
dit că și densitatea mică la unita
tea de suprafață a diminuat recolta 
la hector cu cel puțin 5-600 kg. Ast
fel în timp ce în brigada Il-a con
dusă de tovarășul Muntean loan, 
densitatea la hectar fiind mai mare 
pe toată suprafața, producția a fost 
de 2.724 kg boabe la hectar, iar în 
ferigada a 1 V-a condusă de t|ov. Câm
pean facob unde densitatea a fost 
în jurul a 22.000 plante la hectar și 
producția a fost de numai 2.211 kg 
la hectar pe suprafață de 37 ha.

Invățînd din practica noastră și 
din exemplele bune ale altor gospo
dării fruntașe în cultura porumbu
lui, colectiviștii noștrii s-au angajat 
odată cu răspunsul la întrecerea i- 
nițiată de G.A.C. Cistei să depă
șească producția de 3.250 kg la ha 
pe toată suprafața destinată acestei 
culturi pentru 1963.

Cu toate forțele Ia arat 
și semănat

(Urmare din pag. l-a) 

renuri. In terenurile gospodăriilor 
colective din Galtiu, Mihalț, și alte
le apa băltește pe suprafețe destul 
de mari, dar cu toate acestea consi
liile de conducere tărăgănează in 
mod cu totul nejustificat luarea mă
surilor necesare pentru scurgerea a- 
pei.

Succesul deplin al campaniei a- 
gricole de primăvară constituie o e- 
tapă importantă în lupta pentru re
colte bogate, pentru traducerea în 
viață a prevederilor Directivelor 
Congresului al Ill-lea al P.M.R. De 
aceea toate forțele trebuie mobiliza
te să folosească fiecare oră prielnică, 
astfel ca lucrările de pregătirea te
renului și însămînțări să fie făcute 
în timpul optim și de cea mai bună 
calitate, însămînțîndu-se numai să- 
mînță de înaltă productivitate, cu
rățată și tratată.

Organizațiile de partid din gos
podării au datoria de a mobiliza co
muniștii, ca tfi să fie în fruntea tu
turor lucrărilor. In același timp tre
buie organizată întrecerea socialis
tă, astfel ca în fiecare gospodărie, 
întreaga masă de colectiviști să fie 
antrenată în bătălia pentru recolte 
tot mai mari la hectar. Să facem din 
campania de primăvară o bază so
lidă pentru continua dezvoltare și 
consolidare a gospodăriilor noastre- 
colective!

Redacția și administrația: Alba Iulia, Piața .1 Mai* nr. 14. Tel. 739 - Tiparul lntr. „Horia* - unit. Poligrafică A. Iulia tel. 501, - o. 301 - STAS 5452-52,


