
DE PE FIECARE HECTĂR DE PĂȘUNE - 0 
PRODUCȚIE DE MASA VERDE TOT MĂI MĂRE

Dezvoltarea continuă a creșterii 
animalelor, sporirea productivității 
acestora, impune în primul rind asi
gurarea unei puternice baze furaje
re. Cu cit aceasta va fi mai com
pletă, cu atît cresc posibilitățile de 
dezvoltare ale acestui sector la nive
lul sarcinilor trasate de partid și 
guvern.

Alături de celelalte culturii furaje
re, ce se cultivă an de an pe supra
fețe tot mai sporite, raionul nostru 
deține o vastă întindere de pășuni 
și finețe a cărei suprafață trece de 
10.000 hectare. Folosirea rațională 
a acestui fond furajer, luarea măsu
rilor pentru a ridica productivitatea 
de masă verde de pe fiecare hectar, 
este în momentul de față una dintre 
sarcinile deosebit de importante și 
actuale. Experiența anilor trecuți 
ne-a dovedit cu toată puterea că în 
condițiile obținerii unei producții de 
masă verde sporită de pe pășuni, se 
asifi -ă timp de aproape 7 luni — 
începînd din mai și pînă în noiem
brie — o hrană bună și mereu proas
pătă pentru cea mai mare parte a 
animalelor raionului. In același 
timp ne-am putut convinge că au 
fost în comunele raionului și cazuri 
cînd, neluînd măsurile cuvenite la 
timp, unele gospodării colective ca 
cele din Galtiu, Mihalț și altele au 
obținut de pe pășuni producții foar
te scăzute ia hectar.
jPeniru continua sporire a produc

ției de masă verde de pe pășuni și 
finețe consiliuK agricol raional a 
luat în acest an o serie de măsuri. 
Astfel s-a planificat a se îngrășa cu 
îngrășăminte chimice suprafața de 
500 hectare pășune, suprafață care 
în cea mai mare parte a fost deja 
îngrășată. Pe unele terenuri ca cel 
de la Straia s-au aplicat amenda
mente cu dolomită pe o suprafață 
de peste 25 hectare. In vederea spo
ririi suprafeței pășunabile se vor e- 
fectua defrișări la Ampoița, Cricău, 
Stremț și alte locuri. La Feneș, 
Intregalde și Ampoița se vor 
mai executa în acest an nivelarea 
pășupilor cu mușuroaie înțelenite pe 
o sk, afață de peste 130 hectare, 
iar pe iSion se vor mai îngrășa prin 
tîrlire circa 400 hectare și se vor 
curați de buruieni aproape 7.000 ha 
pășuni.

Acordînd importanță deosebită 
sporirii productivității pășunilor și 
fînețelor, numeroase gospodării co
lective au trecut la executarea lu
crărilor de curățire, de desfundarea 
șanțurilor, îngrășarea pășunilor etc. 
La Vințul de Jos, Stremț, Drîmbar 
și alte comune,’ gospodăriile colec
tive care au în folosință pe timp de 
10 ani pășunile comunale au efec
tuat deja lucrările de- curățire pe a- 
proape toate suprafețele planificate, 
îngrășînd în același timp mari su
prafețe. Gospodăria colectivă din 
Stremț, de pildă, a îngrășat cu 20 
hectare mai mult decît avea plani
ficat. De asemenea la gospodăria 
colectivă din Cistei pînă în momen
tul de față s-a curățit peste 70 la 
sută din suprafața planificată.

Din situația care există însă pe 
întregul raion, actualul ritm în care 
se desfășoară lucrările de curățire 
a pășunilor este încă necorespunză
tor. Deși timpul este destul de îna

VEȘTI DIN ÎNTREPRINDERI
înainte de termen

Bilanțul încheiat de I.I.L. „Ho- 
ria" la sfîrșitul lunii ianuarie și 
chiar februarie arată că planul de 
producție a fost îndeplinit și chiar 
depășit. Stimulați de rezultatele ob
ținute pe primele două luni, în luna 
martie s-a muncit cu și mai multă 
însuflețire, iar rezultatele obținute 
sînt grăitoare; cele mai multe secții 
din cadrul întreprinderii și-au în-

Importante
Indeplinirea planului în mod rit

mic, încălțăminte de cea mai bună 
calitate, realizarea de cît mai multe 
economii la piele și talpă prin folo
sirea celor mai înaintate metode de 
muncă, sînt obiective ce stau la 
baza întrecerii socialiste ce se des
fășoară la fabrica „Ardeleana".

In perioada ce s-a scurs de la în

intat, în multe gospodării colective 
nu s-a început curățitul pășunilor. 
Așa stau lucrurile la Mihalț, Galda 
de Jos, Henig și altele unde pînă 
mai zilele trecute cu toate că au e- 
xistat zile frumoase, conducerile 
gospodăriilor colective de aici n-au 
luat nici o măsură pentru a mobi
liza colectiviștii la acțiuni patriotice 
de curățirea pășunilor. Luirul e cu 
atît mai curios cu cît unele gospo
dării ca cele din Mihalț, Benic, I- 
ghiu etc. deși au suprafețe de pă
șuni ce trec de 800 ha fiecare, ami
nă de la o zi la alta acțiunea de 
curățirea acestora. Și față de aceas
tă situație rămîn pasive și sfaturile 
populare comunale. Este adevărat 
că pășunile au fost preluate de gos
podăriile colective în folosință pe 
zece ani, dar aceasta nu constituie 
nici un motiv ca conducătorii comu
nelor să se simtă absolviți de sar
cina de mare importanță ce le re
vine ca gospodari ai comunelor 
noastre.

In unele comune, slaba producti
vitate a pășunilor se datoreșțe fap
tului că se neglijează lucrările de 
îngrășarea pășunilor, de efectuarea 
de lucrări de drenaj pentru scurge
rea apei, care încă băltește pe mari 
suprafețe. Pe pășunea gospodăriei 
colective din Galda de Jos, aflată 
la locul numit „Rîturi" au fost fă
cute cu cîțiva ani în urmă lucrări 
de drenare pentru scurgerea apei. 
De soarta șanțurilor nu s-a mai in
teresat însă nici sfatul popular și 
nici conducerea gospodăriei, astfel 
că în momentul de față pe pășune 
în multe porțiuni băltește apa. A- 
celași lucru se întîmplă și pe pășu
nea de la Oiejdea, pe cea a gospo
dăriei colective din Galtiu și altele. 
La Teiuș, lipsa de grijă față de spo
rirea continuă a producției de ma
să verde pe pășuni, a fost atît de 
mare încît conducerea gospodăriei 
a dispus ca îngrășămintele chimice 
primite pentru îngrășarea pășunii 
să fie folosite în alt scop.

Pentru sporirea continuă a pa
jiștilor naturale se impune ca în a- 
ceste zile atît sfaturile populare cît 
și consiliile de conducere din gos
podăriile colective să ia toate măsu
rile necesare ca lucrările de îngră- 
șare. de curățire și drenare să fie 
terminate în cel mai scurt timp. In 
vederea refacerii pășunilor slab pro
ductive, gospodăriile colective vor 
trebui ca în acest an să treacă la 
efectuarea supraînsămîntărilor pe 
suprafețe mai mari. Alături de a- 
ceste măsuri trebuie urmărit înde
aproape ca să se respecte sarcinile 
stabilite privind defrișarea de ar- 
borete a unor suprafețe însemnate 
la Ampoița, Cricău și altele și efec
tuarea lucrărilor de combaterea e- 
roziunilor pe pășunile de coastă de 
la Totoi și Hăpria. In același timp 
se cere ca în acest an să se acorde 
mai multă atenție pășunatului ra
țional, organizîndu-se în modul cel 
mai sistematic.

Aplicînd cu perseverență toate 
măsurile necesare, să mobilizăm toa
te forțele spre a contribui la asigu
rarea unor producții cît mai mari 
de furaje — chezășia sporirii neîn
cetate a efectivelor de animale, a 
productivității acestora.

deplinit și depășit sarcinile de plan 
înainte de termen. Astfel, sectorul 
ceramic, și-a îndeplinit planul în 
proporție de 130 lai sută, cu 28 la 
sută și-a depășit planul secția lăcă- 
tușerie II, iar colectivul de muncă 
de lai tipografie a produs cu 10 la 
sută mai mult față de sarcina pla
nificată.

economii
ceputul anului și pînă în prezent, 
colectivul de muncă de aici a eco
nomisit o însemnată cantitate de 
piele și talpă în valoare de peste 
212.000 lei. La secția croi, econo
miile de piele realizate depășesc 
cantitatea de 21.000 dm.p. piele, fapt 
pentru care această secție a fost de
clarată fruntașă pe fabrică.
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Folosesc cu pricepere 
timpul bun de lucru

îndrumați îndeaproape de către 
organizația de partid, harn'cii co
lectiviști din Oarda de Jos folosesc 
din plin fiecare oră bună de lucru. 
Astfel, ei dau zor la terminarea în- 
sămînțărilor din epoca l-a. In teren 
bine pregătit, pînă la data de 27 
martie au și însămînțat 10 hectare 
cu mazăre, 5 hectare cu orz, 5 hec
tare cu borceag și însemnate supra
fețe cu ovăz și floarea-soarelui.

O activitatea vie se desfășoară și 
la brigada legumicolă. Aici au și 
fost însămînțate peste 7 hectare cu 
ceapă, fasole, morcovi și alte rădăci- 
noase. Paralel cu lucrările de însă- 
mînțări, se continuă și cu transpor
tul gunoiului de grajd în cîmp, zil
nic tranportîndu-se cîte 65-70 tone.

IN CLIȘEU: Tractoristul fruntaș Stoia Nicolae din brigada a V-a, 
muncește de zor la arat.

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

La fiecare loc de muncă — o productivitate cît mai înaltă

Cînd comuniștii sînt repartizați în posturile 
unde se hotărăște soarta producției

Consfătuirea de producție a sec
ției metalurgice a început de cîteva 
minute. In sală e o liniște perfec
tă. Dar mulțumirea primului suc
ces se putea citi pe fața celor pre- 
zenți. Și bucuria aceasta unanimă 
e pe deplin justificată și constituie 
o grăitoare dovadă a faptului că 
la comuniști nu există nepotriviri 
între vorbe și fapte. De aceasta, 
ți-ai putut da seama de îndată ce 
șeful secției metalurgice de la 
U.C.M. Zlatna, tov. ing. Oanea Pa- 
raschiv a făcut analiza primelor re
zultate privind realizarea obiective
lor propuse în întrecerea inițiată 
pentru o productivitate cît mai înal
tă la fiecare loc de muncă.

Luna martie 1963. Prima lună 
a întrecerii. Deși timpul a fost 
scurt ea marchează realizări deo
sebite, concretizate în creșterea efi
cienței muncii la toate locurile de 
muncă. La finele primului trimes
tru, planul de producție al secției a 
fost depășit cu 2,2 la sută, pe sea
ma creșterii productivității muncii 
cu 2 la sută față de pian. Acesta 
este rezultatul muncii desfășurate, 
sub conducerea organizației de 
partid, de întregul colectiv al sec
ției. Comuniștii Sularea Vasile, 
Laslău Cornel, lancu Florean și 
alții s-au preocupat în mod perma
nent de mărirea capacității de to
pire a noului cuptor, prin stabilirea 
unei șarje optime de lucru. Rezul
tatul muncii lor, a dus Ia depăși
rea indicelui de utilizare cu 
8,5 la sută. De asemenea ca ur
mare a muncii pline de răspundere 
a maistrului mecanic, comunistul 
Dominic Alexandru și a mecanicu

Cti epoca I
Membrii gospodăriei agricole cb- 

lective din Stremț acordă o deose
bită atenție executării lucrărilor a- 
gricole în timpul optim. Folosind 
fiecare zi bună de lucru în cîmp, 
harnicii colectiviști de aici au reușit 
să termine de însămînțat toate cul
turile din prima epocă. Ei au în
sămînțat pînă în prezent 20 hectare 
cu grîu de primăvară, 15 hectare cu 
floarea-soarelui, 15 hectare cu orz 
și ovăz, 10 hectare cu sfeclă, etc.

In cadrul gospodăriei se acordă 
întreaga atenție și celorlalte luciări 
de întreținere a culturilor de toam
nă. Aici s-a început pregătirea te- 

lui comunist Magda Ioan, pentru \ 
mecanizarea operației de turnare, ) 
care au executat lucrarea la un ? 
înalt nivel calitativ, s-a realizat un < 
indice de utilizare cu 7,5 la sută > 
mai mare față de cel planificat. Re- ) 
ducerea timpului la reparația ge- ( 
nerală a noului sector metalurgic j 
cu 8 zile față de cel planificat, a a- 1 
sigurat mărirea indicelui de utili- < 
zare extensiv cu 2,6 la sută. Și / 
aici comuniștii și-au spus cuvîntul. j 
Lucrînd în condiții de muncă deo- < 
sebite, ca urmare a temperaturii J 
extrem de scăzute, comuniștii Fi- ) 
lus Francisc, Balașfi Iosif, Nicula < 
Nicolae, zidari șamotori, Stănculeț < 
Nicolae, mecanic, lancu Dumitru și > 
Cîmpean Luca, topitori și alții, au ? 
executat o reparație de bună caii- < 
tate, reducînd timpul planificat cu / 
8 zile. S-au obținut rezultate fru- / 
moașe și în îmbunătățirea randa- ( 
mentului de extracție, astfel că în $ 
trimestru I acest indice a fost ri- î 
dicat cu 0,1 la sută față de plan.' ( 
La acest rezultat au contribuit de- ( 
opotrivă topitorii și mai ales comu- ) 

niștii PășCuleț Iosif și Avram Ni- j 
colae, precum și rafinatorii comu- 

niști, Tomotaș Petru, Novăceanu I.,
Corpade Partenie și alții.

Raportul continuă. Pe marginea j 
lui se încheagă apoi discuțiile care S 
sînt interesante. Din toate se / 
desprinde același țel, aceeași ho- < 
tărire. Cît mai multă hărnicie pen- ) 
teu ca fiecare să-și aducă contri- ? 
buția la înfăptuirea istoricelor ho- ( 
lărîri ale Congresului al !!]-lea al / 
partidului, la creșterea continuă a 
productivității muncii.

Coresp. TREGER FELIX >
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înctieisrfâ
renului și pentru însămînțarea plan
telor din epoca Il-a, arîndu-se pînă 
în prezent aproape 50 hectare. De 
asemenea au fost executate lucrări 
pentru sporirea productivității pă
șunilor pe o însemnată suprafață.

Rămași în urmă5
Zilele care urmează sînt hotărî- 

toare pentru recolta acestui an. E- 
xecutarea semănatului și a celorlalte 
lucrări în ritm susținut și la un 
înalt nivel agrotehnic asigură pro
ducții sporite de cereale la hectar.

Ținînd seama de aceasta, în ma
joritatea gospodăriilor colective din 
raion, lucrările de îinsămînțări se 
desfășoară din plin. Mai sînt însă 
unele gospodării colective, care deși 
au toate condițiile, continuă să fie 
mult rămase în urmă cu lucrările de 
însămînțări din epoca I-a. De exem
plu, gospodăria colectivă din Alba 
Iulia pînă la data de 28 martie a 

’însămînțat doar 1/4 hectare față de 
62 hectare cît are planificat.

Pentru a lichida această rămînere 
în urmă, consiliul de conducere al 
gospodăriei colective din Alba Iu
lia, are datoria să ia de urgență 
toate măsurile și să termine în tim
pul cel mai scurt însămînțările din 
epoca l-a.

Ritmul lucrărilor 
trebuie intensificat
Gospodăria colectivă din Totoi 

are de însămînțat în prima epocă 
aiproape 70 de hectare cu diferite 
culturi iar 263 hectare mai trebuie 
arate. Dar cu toate că timpul este 
înaintat lucrările agricole în aceas
tă gospodărie se desfășoară nesa
tisfăcător. Pînă în prezent nu sau 
însămînțat cu culturi din prima e- 
pocă decît 3 hectare iar arături s-au 
făcut doar pe 18 hectare.

Și posibilități pentru grăbirea lu
crărilor sînt, dar nu se folosesc. 
Gospodăria are terenuri unde se 
poate ara cu atelajele, dar nu se 
iau măsuri ca aceste atelaje să fie 
puse să lucreze la arat și semănat 
ci se așteaptă să se facă totul cu 
tractoarele. Conducerea gospodăriei 
are datoria să ia măsurile cuvenite ca 
atelajele să fie folosite din plin la 
arat și semănat, atît la Totoi cît și 
la Dumitra și să nu se aștepte de 
pe o zi pe alta, deoarece depășirea 
timpului optim poate provoca pier
deri mari de recoltă.

------------------- K3X-------------------

In ziua de 11 aprilie a.c. pe 
scena Casei raionale de cultură din 
orașul nostru, teatrul de Stat „Va
lea Jiului" din Petroșani va prezen
ta piesa „Fata cu pistrui".

ir Pe ecranul cinematografului 
„23 august" din Alba Iulia, rulează 
începînd de ieri și pînă Ia 31 mar
tie a.c. filmul sovietic „Fi atentă 
bunicuță!".

ir La cinematograful „Victoria" 
rulează filmul „Marile speranțe".



însuflețite manifestări în cadrul celui de-al Vll-lea concurs
Harnici în producție și in activitatea culturală

N-a trecut decît o săptămînă de 
cînd, la Zlatna, s-a desfășurat faza 
intercomunală a celui de-al Vll-lea 
concurs și, duminecă 24 martie, sala 
cinematografului de aici a cunoscut 
din nou o deosebită animație. De 
astădată au urcat pe scenă munci
torii din întreprinderile din locali
tate, și-au disputat întîietatea for
mațiile artistice sindicale.

Cei care au deschis concursul și 
deci care au cules și primele aplau
ze au fost artiștii amatori de la 
U.C.M. Corul de aici, format din 
50 de persoane, a interpretat bine 
cîntecele „Patrie pămînt de aur“ și 
„Țarina de la Găina", fără însă 
a se ridica la înălțimea corului că
minului cultural din comună. In 
schimb s-a remarcat brigada artis
tică de agitație de la U.C.M. Tex
tul brigăzii, alcătuit cu grijă pe te

PE SCENA ARTIȘTII SATELOR
Duminica trecută, în ciuda pri

măverii care și-a anunțat sosirea cu 
cîteva zile în urmă, iarna a încercat 
o ultimă răbufnire. Și, peste dealuri 
și cîmpii s-a așternut din nou smal
țul alb al zăpezii.

Fulgii care n-au încetat să cadă 
de dimineața și pînă seara însă, n-au 
constituit nici o piedică. Porniți să 
se întreacă în cadrul celui de-al 
Vll-lea concurs, sute de artiști a- 
matori au fost prezenți la cele două 
centre, Ampoița și. Vințul de Jos. 
unde a avut loc faza intercomunală 
a concursului.

In jurul orei cincisprezece, la că
minul cultural-din Ampoița s-a a- 
nunțat începerea programului. Pri
mii pe scenă au apărut șerdenii cu 
un cor masiv, format din aproape 
70 de colectiviști care a. interpretat 
cu măiestrie unul după altul cînte
cele „Măreț pămînt al patriei iubi
te", „Jocul prieteniei",, „Horă în 
gospodărie" și „Partidului părinte 
al bucuriei". Și spectatorii au răs
plătit cu vii aplauze pe colectiviștii 
de pe scenă, pe de o parte știindu-i 
harnici pe ogoare, iar pe de alta 
pentru iscusința lor artistică. La fel 
au fost apoi răsplătiți soliștii vocali, 
instrumentiștii și dansatorii din 
Șard.

Atenția tuturor însă a fost reți
nută de apariția pe șscenă a brigăzii 
artistice de agitație. Textul brigăzii, 
creația tovarășului Stanciu Traian 
directorul Școlii de 8 ani din Șard, 
bine inspirat și interpretat cu multă 
vervă de un grup de colectiviști, a 
făcut ca în sală să stăruie tot tim
pul o atmosferă de exaltare.

Părinții elevilor sprijin de preț 
în munca educatorilor

Dacă școlii ii revine principala 
răspundere în instruirea și educarea 
tinerei generații, această mare răs
pundere revine în bună măsură și 
altor factori și în primul rînd fa
miliei. Lucru de altfel firesc. Elevul 
iși petrece cea mai mare parte 
din timp în familie. Și mai mult de 
eît atît. Familia reprezintă pentru e- 
lev punct de plecare în viață. In fa
milie el dobîndește în mod nemijlo
cit primele cunoștințe, primele de
prinderi, pe care școala apoi i le 
dezvoltă. Se întîlnește elevul în fa
milie cu experiența generațiilor mai 
vîrstnice, fapt ce are o înrîurire cu 
iotul deosebită asupra sa. Iată dece 
familiei îi revine sarcina de a fi în 
permanență în pas cu școala, me
reu în sprijinul educatorilor.

Dar pentru ca familia, respectiv 
părinții elevilor, să poată interveni 
cu succes în viața și munca copii
lor lor trebuie ca ei înșiși să fie is
cusiți pedagogi. Și colectivul peda
gogic al școlii noastre și-a orientat 
tocmai în acest sens atenția. Pen
tru a avea un sprijin temeinic din 
partea familiei am înarmat părinții e- 
îevilor cu o seamă de cunoștințe pe
dagogice în cadrul ședințelor luna
re, a lectoratelor, cu prilejul con
sultațiilor și a vizitelor la domiciliu.

la formele de comunicare colecti
vă cu părinții — ședințe lunare și 
lectorat — am pus în discuție pro
bleme cu caracter general, specific 

ma „Muncitorii uzinei luptă pentru 
calitate", a fost cu măiestrie valori
ficat de interpreți. La fel de bine 
s-au prezentat apoi orchestra de 
muzică ușoară, echipa de fluierași, 
soliștii Bobar Ion și Gheorghe Ion 
din cadrul uzinei.

S-au perindat apoi pe scenă, ur
măriți cu interes de sutele de spec
tatori artiștii amatdri de Ia uzina 
de preparare, de la minele Haneș și 
Valea Dosului. Cu o brigadă artisti
că de agitație închegată, pe tema 
„La mina noastră" minerii de la 
Haneș și-au făcut cunoscut din plin 
talentul, iar echipa de dansuri de la 
mina Valea Dosului a cucerit o u- 
nanimă apreciere prin vigoarea și 
suplețea cu care a adus pe scenă cî- 
teva din minunatele noastre dansuri 
populare.

Din punct de vedere al interpretă

A venit apoi rîndul ampoițenilor 
să-și dovedească măiestria artisti
că. Și se poate spune că și ei au 
reușit. Corul de aici, ce-i drept la 
unison, a interpretat totuși bine cîn
tecele „Republică măreață vatră", 
„Te cînt partid", „Mureșana" și al
tele. Au ieșit apoi în evidență prin
tr-o reușită interpretare, rod al 
străduinței cu care s-au pregătit 
pentru concurs, fluierașii, soliștii vo
cali, taragotiștii, dansatorii și mem
brii brigăzii artistice de agitație, 
care prin textul „Viață nouă în sat 
la noi" au popularizat larg însem
natele înfăptuiri din Ampoița în anii 
regimului democrat-popular.

★
Cam în același timp cu desfășu

rarea programului de la Ampoița, 
scena căminului cultural din Vințul 
de iJos era de asemenea plină) de 
freamăt. Faza intercomunală a con
cursului al Vll-lea a întrunit și aici 
zeci de artiști amatori. Și după cum 
e și firesc, rezultatele fiecărei for
mații au fost pe măsura preocupări
lor. Ca și în alte dăți fluierașii din 
Inuri s-au dovedit și cu aceșț prilej 
mînuitori dibaci ai străvechiului in
strument. Spectatorii au aplaudat 
apoi pentru iscusință pe membrii 
brigăzii artistice din Vințul de Jos, 
pe soliștii vocali și instrumentiști 
Bumbea Petru, Opincar Elena1, Că- 
răban Ion, Constanța Mărginean și 
mulți alții.

Caracterizată printr-o participare 
masivă de artiști amatori, faza in
tercomunală, desfășurată duminecă 
la cele două centre, s-a bucurat de 
o bună reușită.

întregului colectiv de elevi. Așa, bu
năoară, în prezența părinților au 
fost expuse referate pe teme ca: 
„Regimul de zi al elevului", „Copiii 
de astăzi — cetățenii de mîine ai pa
triei", „Rolul părinților în cultiva- 

' , „Au-

de pă- 
‘ i spriji- 

intermediul

U*Vi ț pivuiui pcllllillivi 111 UU 
rea vorbirii corecte la elevi", 
toritatea reală și falsa autoritate' 
referate larg dezbătute 
rinți. S-a venit apoi în 
nul părinților și prin i..l 
stației de radioficare. Săptămînal, 
la rubrica „Cuvîntul dirigintelui" au 
fost organizate emisiuni pe teme ca: 
„Să creștem copii cinstiți", „Care 
trebuie să fie ajutorul părinților în 
efectuarea de către elevi a temelor 
de casă", „Părinți, ajutați-vă copiii 
să-și aleagă drumul în viață" și 
altele.

Un fapt asupra căruia am stăruit 
cu toată insistența a fost orientarea 
părinților în direcția întocmirii re
gimului zilnic al elevilor. Și tova
rășii Ignea Mihai, Păcurar ion, Mu- 
reșan Traian, Cernău Victor, Chio- 
rean Ion și alți părinți care au ur
mărit îndeaproape activitatea copii
lor fixîndu-le ore precise de muncă, 
de masă, de recreație și odihnă au 
cules bogat rodul preocupării lor. 
Elevii respectivi au săltat la învă
țătură, au devenit zi de zi mai disci
plinați. Am intervenit apoi, în unele 
situații și la cererea părinților. Ta
tăl elevului M. T. din clasa a V-a 
A, de pildă, i-a făcut cunoscut di- 

rii, bine s-a prezentat și brigada ar
tistică de agitație de la E. M. Zlat
na (birouri). Stăpîni pe text, mem
brii brigăzii s-au descurcat cu ușu
rință. Textul însă, fără un conținut 
destul de adînc, a coborît mult va
loarea interpretării, programul bri
găzii neridicîndu-se la înălțimea aș
teptărilor.

Lăsînd la o parte cîteva neajun
suri care s-au făcut simțite în felul 
cum și-au prezentat programul du
minică formațiile artistice sindicale, 
se poate spune că, în general, ele 
au crescut, s-au mai maturizat și 
au dovedit o mai bună pregătire de
cît la concursurile din anii prece
dent. E un fapt pozitiv care trebuie 
să mobilizeze pe toți salariații în
treprinderilor din Zlatna la o mun
că și mai stăruitoare pentru desă- 
vîrșirea măiestriei lor artistice.

Ce se așteaptă de
Folosind timpul bun de lucru, co

lectiviștii din Bărăbanț au început 
lucrările în cîmp cu hotărîrea de a 
le efectua în condiții agrotehnice su
perioare celor din anii precedenți. 
Și, la baza acestei hotărîri stă buna 
lor pregătire din timpul iernii. Cei 
60 de colectiviști, participanți la cer
cul agrotehnic și-au însușit temeinic 
cunoștințele predate, fiind în măsu
ră să le aplice cu succes în practi
că. Au învățat de asemenea colecti
viștii și în cadrul căminului cultu
ral multe lucruri folositoare din con
ferințele „Să folosim semințe de înal
tă productivitate", „Cum putem ridica 
productivitatea solului", „Folosirea 
chibzuită a îngrășămintelor" și mul
te altele. La cămin au fost organi-

și alți diriginți ca Barbu Zoe, 
Maria, Crișan Lucian, învă- 
Ciortea A., Pădurean M. și

sînt însă și părinți care nu 
atenție cuvenită regimului

rigintelui că fiul său se joacă mult 
rămîndu-i prea puțin timp pentru 
pregătirea lecțiilor. Dirigintele, pro
fesorul Sălăgean. Iacob, făcînd o vi
zită la domiciliul elevului, i-a ajutat 
pe părinții acestuia să întocmească 
un program zilnic fiului lor care, 
respectat, a dat bune rezultate. Și 
în asemenea situații au intervenit cu 
succes ...................... ' ~
Stoica 
țătorii 
alții.

Mai 
acordă 
zilnic al elevilor, îi sustrag de la 
lecții folosindu-i în timp nepotrivit 
la treburi gospodărești. Sînt unii pă
rinți apoi, ambii în producție, care 
n-au posibilitatea să-și supraveghe
ze copiii. Pentru aceștia din urmă, 
conducerea școlii a hotărît, ca oda
tă cu începerea muncilor agricole, 
să creeze în școală condiții de semi- 
internat unde copiii vor putea lua 
masa și se vor putea pregăti sub 
supravegherea cadrelor didactice.

Aportul cu care părinții pot veni 
în sprijinul reușitei procesului in- 
structiv-educativ, practic nu are li
mite. Apropiindu-se cu grijă de 
copiii lor, ei pot stimula în aceștia 
dorința de a cunoaște cît mai mult, 
de a prețui munca și avutul obștesc. 
Pot părinții apoi să sădească în co
pii deprinderi de muncă prin exem
plul lor personal, despre care fiecare 
copil vorbește cu căldură. Pot deci 
și trebuie să fie părinții un sprijin 
prețios în munca educatorilor, reu
șind astfel să pună temelii solide 
bucuriilor lor de mîine.

RANCEA VIORICA 
directoarea Școlii medii Teiuș

Recent, echipa de teatru a că- S 
minului cultural din Ciugud for- 7 
mată din colectiviști fruntași, a ( 
prezentat piesa „Neamurile". S 
In clișeu : Colectiviștii din echi- ) 
pa de teatru. ț

la căminul cultural
zate apqi seri de calcul pe temele 
„Căile sporirii valorii zilei muncă", 
„Creșterea producției la hectar prin 
îngrășarea terenului", au fost pre
zentate programe artistice din care 
la fel colectiviștii au desprins o sea
mă de învățăminte prețioase.

Acum însă cînd campania agri
colă e în plină desfășurare, colecti
viștii așteaptă ca centrul activității 
culturale să fie mutat pe tarlalele 
gospodăriei. Pentru aceasta trebuie 
pregătită brigada artistică de agi
tație. Trebuiesc pregătite expuneri 
scurte și alte forme ale activității 
culturale. Căminul cultural să fie 
mutat deci în cîmp. Acest lucru îl 
așteaptă colectiviștii.

(

Sprijiniți de comitetul comu
nal de partid și sfatul popular, 
activiștii culturali din Șard 
reușit să înjghebeze un cor 
ternic pe patru voci compus 
aproape 70 de colectiviști, 
clișeu: Corul colectiviștilor 
comuna Șard.

au 
pu- 
din
In 

din

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

Acum e momentul
Printre produsele achiziționate de 

cooperativele de consum, ouăle de
țin prin valoarea lor alimentară o 
importanță deosebită. Tocmai de a- 
ceea, U.R.C.C. Alba a luat o seamă 
de măsuri în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de plan și la acest pro
dus. Așa, bunăoară, pentru cumpă
rarea a 450.000 ouă au fost încheia
te convenții cu gospodăriile colecti
ve, cu membrii cooperatori și s-au 
organizat o seamă de acțiuni la do
miciliul producătorilor.

Numeroși producători care au în
cheiat convenții au și predat coope
rativelor numărul de ouă prevăzut. 
Așa e cazul tovarășului Moraru 

Mi nea
In 
un 
de 
Și

Așa e cazul tovarășului 
Traian din Galda de Sus, . _. 
Ana din Ampoița și mulți alții, 
sprijinul acestei acțiuni apoi, 
prețios aport l-au adus comisiile 
femei din Feneș, Meteș, Ighiu 
altele.

Dar cu toate că numai într-o sin
gură acțiune s-au achiziționat peste 
30.000 ouă, rezultatele în ce privesc 
achizițiile de ouă sînt încă nesatis
făcătoare. In acest sens consiliile 
sătești din Șard, președinte tov. 
Nana Teodor, din Stremț, președin-

NE SCRIU CORESPONDENȚII

La îndemnul deputatului
Nu de mult, la îndemnul deputa

tului Pătrînjan Simion, colectiviștii 
din Stremț au întreprins o impor
tantă acțiune patriotică. Printr-o 
muncă hotărîta, la care și-au adus 
deopotrivă aportul colectiviștii Stan 
Simion, Homănă 
cheș Aurel și

Antonica, Be- 
mulți alții, a 

fost spartă ghiața din valea Strem- 
țului pe o lungime de 700 m, înlătu- 
rîndu-se astfel pericolul inundării a 
30 de gospodării situate pe malul a- 
cestei văi. t>

CERGHEDEAN AUREL

O ZI DE NEUITAT 
LA CISTEI

Ziua de 24 martie a rămas înti
părită în amintirea cisteienilor, ca 
o zi de neuitat. Cu tot timpul ne
favorabil, sute de colectiviști s-au în
dreptat spre căminul cultural pentru 
a asista la programul artistic pre
zentat de colectiviștii brigăzii I-a 
de cîmp.

Și prdgramul a început subliniat 
cu aplauze chiar de la prima des
chidere a cortinei. Colectiviș1® . din 
brigada l-a, în colaborare cî/Jedmi- 
sia de femei, au prezentat cu mult 
simț artistic o seamă de cîntece, de 
dansuri populare și programul de 
brigadă „Cîntec și joc în satul meu".

Tovarășul Dobîrtă Mihai, preșe
dintele gospodăriei, a mulțumit co» 
lectiviștîlor pentru programul pre
zentat și le-a urat noi succese în 
muncă și în activitatea culturală.

OTILIA HAȚEGAN 
președinta comisiei de femei

De unde acest drept ?
La debitul de tutun din Pia-

Eroilor nr. 11, gestionară to
varășa, Stoica Maria, stăruie un stil 
de muncă aparte. Gestionara 
chide și închide cînd crede ea 
cuviință debitul și doar acesta 
un program bine stabilit. Mai mult. 
Cumperi un pachet de țigări sau o 
cutie de cremă „Nivea", restul îl pri
mești în ziare.

Aceasta fiind situația la debitul 
din Piața Eroilor, conducerea 
O. C. L. Comerț mixt trebuie să 
intervină obligînd pe tovarășa Stoi
ca Maria să se încadreze în normele 
comerțului socialist.

A. ȘTEF

des- 
de 

are

într-o perioadă 
la acest produs, 
toate conducerile

te tov. IPătrînjan Amos și din O'ej- 
dea, președinte tov. Vicol Filimon, 
nu și-au adus nici o contribute. 
Slabă preocupare au dovedit în a- 
ceastă direcție apoi și unii lucrător’ 
din cooperație ca Rusu Ion, și Rusu 
Gheorghe din Stremț care pe tri
mestrul I al anului în curs au achi
ziționat cantități 
ouă, cu mult sub 
care le au,.

Intrucît sîntem 
vîrf de producție 
este necesar ca 
cooperativelor, lucrătorii acestora și 
consil'ile sătești, să treacă de înda
tă la acțiuni menite să asigure În
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan la ouă. Trebuie, de asemenea, 
la intervale de 2-3 zile ținută legă
tura cu producătorii, urmărite con
vențiile încheiate, iar comitetele să
tești trebuie să analizeze cel puțin 
odată pe săptămînă mersul achizi
țiilor de ouă și să ia cele mai juste 
măsuri în scopul impulsionării aces
tei acțiuni pentru care acum e mo
mentul cel mai potrivit.

CAPRA HRISTACHB

neînsemnate de 
posibilitățile pe



VIAȚA BB PARTID

Gjrijâ pentru activitatea 
organizației 1. T. M.

In raportul C. C. al P.M.R. la cel 
de al II 1-lea Congres se arată că 
„Organele și organizațiile de partid 
trebuie să asigure conducerea per
manentă a organizațiilor Uniunii Ti
neretului Muncitor, să le ajute zi de 
zi în munca pe care ele o desfășoară 
în rîndul tineretului".

Pornind de la importanța deose
bită ce o prezintă această sarcină 
organizația de bază din Depoul de 
locomotive C.F.R. Teiuș, se preocupă 
îndeaproape de îmbunătățirea con
tinuă a activității organizației U.T.M. 
în rîndul tinerilor, pentru mobiliza
rea acestora la îndeplinirea sarcini
lor economice, pentru educarea lor 
în spirit comunist.

in activitatea practică a organi
zației de partid, una din metodele 
de conducere, este ca periodic să a- 
•alizeze, în adunarea generală, mun- 

a organizației U.T.M.
Cu cîteva zile în urmă, adunarea 

generală a comuniștilor din Depoul 
de locomotive C.F.R. Teiuș, a dezbă
tut, felul cum organizația U.T.M. 
luptă pentru îndeplinirea sarcinilor. 
Raportul prezentat de tovarășul Ra
du Dumitru, secretarul organizației 
U.T.M. a oglindit felul cum au mun
cit utemiștii, atît pentru îndeplini
rea sarcinilor de organizație, cît și 
pentru îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Tinerrii muncitori de pe lo- 

' oamotive au realizat însemnate e- 
conomîi de combustibil. Mecanicii 
Conț Iacob, Suciu Vasile și alții se 
numără printre fruntașii Depoului. 
Cu rezultate bune au muncit și to
varășii Urș Mircea, Fleșer Silviu, 
Boțoagă Nicolae, lăcătuși de la re
pararea locomotivelor. Inafară de 
munca în producție — din raport 
s-a desprins faptul că în majorita
tea lor tinerii participă și la diferite 
acțiuni cu caracter obștesc inițiate 
de organizația de partid sau de con
ducerea administrativă, cum ar fi 
lucrări de înfrumusețare, strîngerea 
Serului vechi și altele.

Dovedind grijă pentru activitatea 
tiiie jiului, pentru comportarea lui 
îs societate, în relațiile dintre ei, 
membrii de partid, care au luat cu- 
vîntul la discuții nu s-au referit nu
mai la rezultatele bune, ei au criti- 
cat aspru anumite aspecte negative 
din viața și activitatea unor tineri.

Avem tineri cu care pe bună drep
tate ne putem niîndri, tineri care își 
îndeplinesc și depășesc sarcinile ce 
le sînt încredințate, a spus tovară
șul Chiorean loan în discuțiile pur- 
fate. Alături de aceștia se mai fac 
simțite și lipsurile unora, ce-i drept 
(puțiai la număr, cum este tovarășul

In editura politică a apărut;

Să dezvoltăm și să apărăm 
avutul obștesc

Irt lucrare se arată cum s-a schim
bat în anii noștri conștiința țărani
lor colectiviști, aportul adus de or
ganizațiile de partid, de comuniști, 
în munca educativă în vederea dez
voltării răspunderii personale și co
lective față de creșterea și apărarea 
avutului obștesc, una dintre condi
țiile principale ale consolidării eco- 
«omico-organizatorice a G.A.C.-u- 
rHor.

CONSTRUCȚIA Ot RARTIO Șl Ot STAI

rganizația 
de bază- 
conducătorul 
politic al 
colectiviștilor

Fildam Aurel și Cîmpean loan care 
în loc să-și vadă de lucru fac plim
bări de la un loc la altul, folosesc în 
discuții cuvinte vulgare, ce nu ca
drează cu calitatea de utemist.

Referindu-se la felul cum partici
pă tinerii la cursurile școlii medii 
serale, tovarășul Stremțan Alexan
dru a arătat că unii tineri au o si
tuație slabă la învățătură și vor tre
bui luate măsuri pentru ca în viitor 
această situație să nu se mai repe
te. Acest lucru se datorește și slabei 
preocupări de care a dat dovadă or
ganizația U.T.M. care nu a analizat 
și nu a controlat felul cum tinerii se 
preocupă de ridicarea nivelului lor 
de cultură generală.

Alți tovarăși care au luat cuvîn- 
tul la discuții s-au referit și la alte 
asnecte ale activității tineretului din 
unitatea noastră. Astfel tovarășul Ril
san Nicolae referindu-se la activi
tatea postului U.T.M. de control, a 
scos în evidență faptul că pentru 
activitatea acestuia, organizația 
U.TJVL a avut prea puțină preocu
pare, lucru ce a făcut ca împotriva 
unor lipsuri să nu se ia atitudine 
critică pentru lichidarea lor.

înainte cu șase luni, cîțiva tineri 
absolvenți ai școlilor profesionale 
au fost repartizați în producție la 
Depoul C.F.R. Teiuș. Referindu-se la 
această problemă, la felul cum mun
cesc și cum învață acești tineri, to
varășul Lazăr Ăriton, în discuțiile 
purtate, a criticat organizația 
U.T.M. care nu s-a preocupat de a- 
cești tineri, pentru ca ei să devină 
membrii ai organizației U.T.M.

In această adunare, membrii de 
partid au dovedit multă exigență 
pentru munca și activitatea tineri
lor, grijă deosebită pentru ca ei să 
devină cadre cu un înalt nivel de 
pregătire profesională și de cultură 
generală.

In discuțiile lor, comuniștii au 
criticat pe bună dreptate, atît comi
tetul U.T.M. din cadrul Complexu
lui C.F.R. Teiuș-Coșlariu, cît și bi
roul organizației de partid din Depou 
care în ultimul timp au neglijat ac
tivitatea tineretului, din care cauză 
s-au făcut simțite lipsurile arătate.

Propunerile făcute 
discutat în adunarea 
gajamentul lor de a 
toată răspunderea de 
neretului, cît și măsurile adoptate de 
adunarea generală a organizației de 
partid, vor duce cu siguranță la ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
activității organizației U.T.M. din 
unitatea noastră.

Coresp. V. STREMȚAN

de cei ce au 
generală, an
se preocupa cu 
activitatea ti-

Se pot obține producții mari de porumb de pa fiecare hectar

învățăminte prețioase pentru viitor
In țara noastră porumbul este 

considerat principala plantă agri
colă și pentru aceasta, sprafața ce 
o ocupă în cultură a crescut și creș
te în fiecare an. La gospodăria 
noastră colectivă, acestei culturi i 
se dă importanță foarte mare atît în 
ceea ce privește mărirea suprafeței 
cultivate cu porumb, dar mai ales 
în ceea ce privește sporirea produc
ției la hectar. In anul 1962, cu tot 
timpul secetos, gospodăria noastră 
a obținut o producție medie de 1.920 
kg porumb boabe la hectar de pe în
treaga suprafață de 130 hectare, iar 
pe suprafața de 5 hectare destinată 
pentru obținerea a 5.000 kg porumb 
boabe la ha am realizat 5.200 kg 
porumb boabe la hectar. Pentru ob
ținerea acestei producții încă din 
vara anului 1961, terenul destinat 
porumbului a fost arat la adîncimea 
de 28-30 cm, în funcție de natura 
terenului și grosimea stratului ara
bil. In toamnă s-a executat arătura 
adîncă de toamnă pe suprafața de 
80 hectare și s-a încorporat cîte 15 
tone bălegar de grajd la fiecare ha.

In primăvară, îndată ce au răsă
rit primele buruieni s-a efectuat gră- 
parea întregii suprafețe care a fost 
arată în toamnă. Terenul ce nu a 
fost arat în toamnă în suprafață de 
50 hectare a fost arat în primăvară 
timpuriu Ia adîncimea de 20 cm, e- 
fectuîndu-se paralel cu lucrările de 
arătură și grăparea. Pînă la însă-

Preocupările grădinarilor
Și în anul trecut colectiviștii din 

Oiejdea au avut însămînțată cu le
gume și zarzavaturi o suprafață de 
10 hectare. Recoltele mari obținute 
și valorificarea lor prin unitățile 
cooperației de consum au adus ve
nituri importante gospodăriei colec
tive și colectiviștilor.

In acest an,. ca urmare a expe
rienței cîștigate, s-au luat măsuri 
din timp pentru a se mări suprafața 
de grădină la 28 hectare. Pentru a- 
sigurarea răsadului necesar au fost 
amenajate din timp răsadnițe pe o 
suprafață de 90 m.p„ cu 18 m.p. 
mai mult față de cît a fost planifi
cat ,a se realiza. In prezent răsadu
rile de. roșii, varză timpurie, ardei 
gras și gogoșari se prezintă bine și 
colectiviștii așteaptă timpul optim 
pentru a le planta în terenul bine 
pregătii și îngrășat.

Ca o măsură bună ce a fost luată 
de conducerea gospodăriei în ceea 
ce privește organizarea muncii este 
aceea că, la grădina de legume au 
fost repartizate să lucreze în marea 
lor majoritate femei, care au o bo
gată experiență în această muncă.

Zilele acestea multe colectiviste 
printre care Drăgan Silvia, Socaci 
Etelca, Rusu Ileana, Socaci Ana și 
altele au executat repicatul la roșii 
și la varză.

După, felul cum se lucrează și 
preocuparea care există pentru e- 
xecutarea lucrărilor la grădina de 
legume există toată garanția că co
lectiviștii vor obține recolte mari.

Zilele trecute U.R.C.C. Alba 
a achiziționat o însemnată can
titate de fîn. Din cauza că nu 
s-a făcut balotatul în timpul cel 
mai scurt, acest fîn a fost prins 
de intemperiile vremii, după cum 
se vede și din clișeul de față. 
Socotim că e necesar ca cei vi- 
novați șă fie trași la răspundere.

mînțare, adică pînă la data cînd în 
sol temperatura a ajuns la 8-10 gra
de, tot terenul a fost menținut cu
rat de buruieni și distrusă crusta 
formată de ploile din primăvară 
printr-o lucrare cu discul. Ca ultimă 
lucrare înaintea semănatului, tere
nul a fost lucrat cu cultivatorul la 
adîncimea de 8 cm.

In jurul datei de 10 aprilie 1962 
am început însămînțatul porumbului 
î'n cadrul gospodăriei .noastre, lu
crare ce a durat 11 zile și a fost e- 
xecutată în întregime cu mașina.

In ceea ce privește sămînța, noi 
am folosit în majoritate semințe din 
soiurile cele mai valoroase ca HD 
103, HD 203, generația II', iar pen
tru porumbul de 5.000 kg boabe, se
mințe din soiul HD 203 generația I 
primită de la Agrosem. Pentru 40 
hectare am folosit semințe din popu
lațiile locale. Cînd porumbul a ră
sărit și a ajuns la 2-3 frunze, o su
prafață de 60 hectare a fost lucrată 
cu sapa rotativă, iar restul, suprafe
ței a fost prășită mecanic.. In anul 
1962 noi am aplicat 2 prașile me
canice și 2 prașile manuale la su
prafața de 125 ha, iar la suprafața 
de 5 ha, destinată pentru a produ
ce 5.000 kg boabe la ha am efectuat 
3 prașile mecanice și 3 prașile ma
nuale. Răritul s-a aplicat parțial la 
prașila I-a și definitiv la prașila Il-a 
lăsîndu-se cîte 24-28.000 plante la 
hectar la porumbul obișnuit, iar la

Pentru dezvoltarea pomiculturii și viticulturii

Prin plantarea de pomi fructiferi — 
valorificăm terenurile slab productive

Pentru dezvoltarea continuă și 
multilaterală a gospodăriei noastre 
colective, consiliul de conducere în
drumat îndeaproape de către orga
nizația de partid, în scopul punerii 
în valoare a tuturor suprafețelor de 
teren improprii culturii cerealelor, a 
hotărit să planteze în această pri
măvară cu pomi fructiferi o supra
față de 32 hectare în punctul de ho
tar denumit „Valea sasului".

In scopul traducerii în fapte a ho- 
tărîrii luate, colectiviștii din Stremț 
au trecut încă din toamnăs la măsuri 
concrete. Astfel , s-a făcut picheta
rea terenului, s-a asigurat materia
lul săditor și s-au săpat o parte din 
gropi. Ținînd cont de faptul că reu
șita plantărilor executate în primă
vară este condiționată de executarea 
lucrării respective într-un timp cît 
mai scurt, consiliul de conducere a 
mobilizat toate forțele existente la 
săpatul gropilor și executatul plan
tării. Importanța executării la tim
pul stabilit a lucrărilor de plantări 
a fost înțeleasă pe deplin de către 
majoritatea colectiviștilor, astfel că 
numai în decurs de 6 zile au fost 
săpate peste 3.800 gropi, din tota
lul de 7.000 gropi planificate, fapt 
ce va permite ca terminarea planta

Muncă susfinută pentru amenajarea terasamentelor
in cadrul gospodăriei colective 

„Partizanii păcii" din Ciștei o mare 
suprafață de teren este situată în 
pantă și nu aduce pici un venit co
lectiviștilor.

Toată atenția construcțiilor zootehnice
Creșterea și dezvoltarea continuă 

a efectivelor de animale în cadrul 
gospodăriilor colective din raionul 
nostru, necesită asigurarea unui nu
măr tot mai mare de adăposturi.

porumbul pentru 5.000 kg boabe la 
hectar 35.000 plante la hectar. La 
recoltare pe parcele unde am folosit 
semințe de porumb HD am obținut 
producții de porumb între 2.500- 
2.800 kg la hectar, iar de pe parcele
le semănate cu semințe de porumb 
din populația locală doar 1.600 kg 
la hectar. Trebuie să recunoaștem 
că dacă am fi aplicat mai multe pră
șite iar densitatea ar fi fost de 35- 
40.000 plante la hectar, altele ar fi 
fost și producțiile.

Din practica anului trecut am a- 
vut de învățat multe. Pentru anul 
1963 încă din toamnă am efectuat 
arătura adîncă de toamnă pe supra
fața de 300 hectare, iar pe o supra
față de 50 hectare am încorporat în 
sol cîte 20 tone bălegar la hectar. 
Țin să menționez că dacă în anul 
1962 am avut numai 5 hectare des
tinate producerii a 5.000 kg porumb 
boabe la hectar, în anul acesta am 
mărit suprafața la 20 hectare și în
treaga suprafață de 339 hectare ce 
o vom însămînța cu porumb o vom 
însămînța numai cu porumb dublu 
hibrid din soiurile HD 203, 103,208 
din generația a I-a și HD 203 din 
generația a Il'-a. De asemenea în 
acest an, cu ocazia răritului vom 
lăsa între 35-40.000 plante la hec
tar. De pe acum am trecut la între
ținerea solului prin grapare și în 
același timp să pregătim terenul 
pentru însămînțare. Cu măsurile 
luate pînă acum și cu elanul de 
muncă al colectiviștilor noștrii, sîn- 
tem siguri că vom realiza și depăși 
producția medie de 2.000 kg la hec
tar, pe întreaga suprafață cultivată 
cu porumb.

Ing. affr- GLIGOR 1OAN 
G.A.C. Drîmbar 

ției pe întreaga suprafață să fie 
realizată în timp optim. Pentru a se 
putea obține un randament cît mai 
mare de prindere, în cadrul gospo
dăriei a fost pregătită o echipă spe
cială care urmează să execute lu
crările de plantare. Fruntași în ac
țiunea de pichetare și săpare a gro
pilor sînt colectiviștii Stan loan, Ce- 
tean Cornelia, Cristea Sirnion, Ho- 
mănă Antonica, David Iosif și Pă- 
trînjan loan, brigadierul viti-porni- 
col, care prin munca depusă și in
teresul ce-1 acordă lucrărilor de 
plantare a pomilor a reușit ca nu
mai în 5 zile să termine întreaga 
lucrare de pichetare.

Folosind din plin toate forțele, 
harnicii colectiviști din Stremț, vor 
reuși să realizeze înainte de termen 
plantarea întregii suprafețe planifi
cate, punînd astfel încă o bază so
lidă, la creșterea avutului obștesc 
al gospodăriei colective pentru creș
terea necontenită a nivelului de trai 
și aprovizionarea în următorii ani 
a oamenilor muncii din regiunea 
noastră cu fructe proaspete și de 
bună calitate.

Ing. agr. V. LAPADUȘ 
G.A.C. Stremț

Studiind această situație, colecti
viștii din Cistei au hotărît ca, în. 
mod treptat, pe aceste suprafețe im
proprii culturilor cerealelor să exe
cute lucrări de terasare și să plan
teze viță de vie. Astfel, în primă
vara acestui an ei vor planta supra
fața de 12 hectare de viță de vie. 
In primele zile de primăvară, ime
diat ce timpul a permis, sute de co
lectiviști au început lucrările de te
rasare și în scurt timp au fost ter
minate lucrările pe întreaga supra
față de teren planificată, urmînd ca 
în aceste zile să înceapă lucrările 
de plantare a viței de vie.

Prin participare activă și prin 
calitatea lucrărilor efectuate se evi
dențiază în mod deosebit colecti
viștii din brigada a Il-a condusă de 
tovarășul Dobîrtă Iacob.

Coresp. MARCU DOINA
G.A.C. Cistei

Astfel fiind, paralel cu îngrijirea și 
furajarea animalelor o atenție deose
bită trebuie acordată construcțiilor 
zootehnice. Numai prin asigurarea 
unor condiții corespunzătoare de a- 
dăpostire vom reuși să creștem ani
male sănătoase, bune de repro
ducție și vom putea realiza produc
ții sporite de carne și lapte pe fie- • 
care cap de animal furajat.

De acest lucru trebuie să țină sea
mă și consiliul de conducere al gos
podăriei colective din Benic, care 
urinează să realizeze în acest an 
un volum mare de construcții pen
tru adăpostirea animalelor. Colecti
viștii de aici au de terminat la brigada 
din Benic un grajd pentru 50 cape
te taurine, o maternitate pentru 50 
scroafe. Au de asemenea, de con
struit o puierniță pentru 1.000 pă
sări, iar la brigada din Cetea, un 
grajd de 100 capete, o magazie de 
cereale, un pătul și un saivan pen
tru 1.000 ovine.

In acest sens, e adevărat, au fost 
luate unele măsuri pînă în prezent. 
S-au procurat o parte din materiale 
ca, ciment, pietriș, cherestea și țig
lă, s-a 
pentru 
tehnice, 
pectivă 
ceperea 
Ies la maternitatea de scroafe unde, 
în interior, se putea lucra destul de 
bine la amenajarea și confecționa
rea boxelor.

Ținînd seama de volumul mare de 
lucrări ce trebuiesc realizate în a- 
cest an la Benic, este de datoria 
consiliului de conducere să ia toate 
măsurile pentru începerea lucrărilor 
de construcții și executarea lor în
tr-un ritm cît se poate de susținut, 
fără amînări de pe o zi pe alta.

organizat o echipă specială 
lucrările de construcții zoo- 
Rău este însă că echipa res- 
amînă de pe o zi pe alta în- 
lucrărilor respective mai a-
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Tinerețea Erevanului
La marginea de sud a capitalei 

Armeniei, unde în urmă cu patru ani 
era un teren viran, s-a înălțat un 
adevărat oraș, cu o populație de 
aproape 30.000 de locuitori. Aproa
pe tot atîția locuitori număra îna
inte de 1917 întregul Erevan, pen
tru care erau caracteristice cocioa
bele de lut și străzile întortochiate.

Noul raion, bine amenajat, care 
ar putea constitui centrul oricărui 
oraș modern, a fost construit din 
tuf trandafiriu de Armenia. Aici pre
domină aerul curat și lumina soa
relui. Stilul nou, sobru, este îmbi
nat cu maximum de confort și aten
ția acordată cerințelor estetice ale 
omului.

Casele noilor cartiere sînt orien
tate spre muntele Ararat, iar din 
balcoanele lor se deschide o minu
nată priveliște spre Aragat și pito
rescul defileu al rîului de munte 
Razdan. Cartierele, sau microraioa- 
nele, cum le numesc constructorii, 
ocupă o suprafață de 12-60 ha. In 
fiecare cartier, cu o populație de 
5.000—6.000 de locuitori, există o 
școală, creșe și grădinițe de copii, 
terenuri sportive și baizine de apă, 
cinematograf, o grădină publică, ma
gazine, garaje pentru posesorii de 
mașini particulare.

Centrul social al raionului îl for
mează un ansamblu de trei piețe cu 
un palat de cultură, o sală de expo
ziții și o bibliotecă.

Noul raion al orașului Erevan'va 
continua să se extindă și peste cîți- 
va ani vor putea locui aici aproxi
mativ 60.000 de persoane.

G îgantu! atomic de pe Oon
In curînd vor fi terminate lucră

rile principale pe șantierul centra
lei atomoelectrice de la Novo-Voro- 
nej, care va intra în funcțiune pes
te un an. Fiecare dintre cele trei 
turbine cu abur ale centralei are o 
putere de 70.000 kW. „Inima" cen
tralei o formează un mare reactor 
atomic. Instalații speciale vor pro-

teja oamenii și mașinile împotriva 
acțiunii dăunătoare a radiațiilor ra
dioactive. Apa fluviului va fi debi
tată la reactor de o puternică stație 
de pompare. întreaga centrală va fi 
dirijată de numai patru oameni. Pe 
frontispiciul clădirii principale se 
poate citi inscripția: „Atomul să fie 
muncitor, și nu soldat".

::

Vă oferă prin magazinele:

«
Textile M||
încălțăminte îlfc 
Confecții

un bogat sortiment de imprimeuri din bumbac și 
mătase, modele noi de încălțăminte și confecții 

pentru sezonul de primăvară.

Luminile
In defileul adînc de la poalele 

Pamirului spumegă încătușat în be
ton rîul Vahș. Luminile lui au i- 
nundat Tadjikistanul cu soarele u- 
nei vieți noi. Pe malurile acestui rîu 
de munte, acolo unde au intrat re-, 
cent în funcțiune două puternice a- 
gregate ale primei centrale electri
ce a cascadei de pe Vahș, intensita
tea muncii nu slăbește nici o clipă.

In aceste zile, întreaga atenție 
este concentrată asupra halei mași
nilor unde se montează noi hidro- 
agregate. Un alt obiectiv de primă 
importanță este 
re. înarmate cu

canalul de evacua
ți tehnică puternică

Un excavator
Cu puțin timp >jn urmă admiram 

giganticul pășitor care sapă într-o 
oră pînă la 200 tone pămînt. In pre
zent, la carierele din împrejurimile 
orașului Kursk și în regiunea Cuz- 
----------------------------------

MONUMENTUL VICTORIEI - ,
ASUPRA FASCISMULUI

La Moscova se va construi, după proiectul cunoscutului sculptor so
vietic Evgheni Vucetici, un măreț ansamblu sculptural — Monumen
tul victoriei asupra fascismului — închinat eroismului de care a dat 
dovadă poporul sovietic în timpul Marelui Război pentru Apărarea 
triei.

Monumentul va fi ridicat pe „Poklonnaia Gora“, punctul cel 
înalt al Moscovei. Din depărtare se va vedea o uriașă coloană în

Această chemare de a nu uita că fericirea poporului a 
scump constituie motivul de bază al întregului ansamblu.

De la această coloană, se va deschide o piață largă. Pe partea stin
gă a pieței se va întinde o lungă alee de drapele din piatră cu basore
liefuri care povestesc despre cele mai importante bătălii în obținerea 
victoriei asupra fascismului, precum și despre munca pașnică a oame
nilor sovietici.

In centrul ansamblului se va afla statuia Ostașului sovietic elibera
tor, înaltă de 85 de metri. Călcînd în picioare zvastica fascistă și ți- 
nînd în brațe un copil salvat, el privește mîndru în zare, spre viitorul 
luminos.

Ansamblul se va termina cu o uriașă construcție în formă de cupolă 
unde va arde flacăra veșnică a eroilor. Pereții interiori ai cupolei vor 
fi împodobiți cu imaginile steagurilor victorioase ce fîlfîie în bătaia 
vîntului, iar pardoseala cu imaginile steagurilor cotropitorilor fasciști 
lăsate în jos. In centrul cupolei va străluci imaginea Ordinului Victo
riei.

dat 
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mă de făclie, pe soclul căreia vor fi gravate cuvintele: „Să ții minte!". 
* '" • ’ " --------. - fost plătită

In ultimul timp, în presa sovieti
că au apărut cîteva relatări în care 
la urmă se indica și locul de unde 
au fost transmise: Cosmocentr — 
Centrul Cosmic. Noi și noi amănunte 
vin să întregească tabloul pregăti
rilor care se fac în vederea viitoa
relor lansări în Cosmos, care, după 
declarațiile specialiștilor, vor fi mult 
mai complexe decît cele ale seriei 
navelor cosmice „Vostok 1, 2, 
4".

De altfel, după cum scria 
din cosmonauți, programul de 
gătire al viitorilor cosmonauți 
deosebește de cel pe care l-au 
primii cosmonauți.

Intr-un articol apărut cu cîtva 
timp în urmă în ziarul „Izvestia", 
unul din conducătorii grupului de 
cosmonauți declară că e posibil ca 
Ia viitoarele zboruri să ia parte din 
nou unul din cei patru piloți, care 
au mai fost în Cosmos. După cum 
s-a mai comunicat de altfel printr-un 
ordin de zi al ministrului apărării 
al U.R.S.S., s-au instituit insigne 
de „pilot cosmonaut" pe categorii. 
Clasa Il-a și a IlI-a a acestor insig
ne se înmînează pentru două 
trei zboruri cosmice. Aceste 
își așteaptă purtătorii.

Pregătirile ce se fac la 
Cosmic sînt foarte variate.

3 și

unul 
pre

se 
avut

sau
insigne

Centrul
Ziarul

Vahșului
aici muncesc brigăzile de artificieri. 
Cupa de oțel a uriașei mașini cro
iește pas cu pas drumul canalului, 
iar pe malurile sale circulă într-un 
convoi nesfîrșit puternice camioa
ne autobasculante și buldozere. Aici 
urmează să fie deplasați 600.000 
metri cubi de teren stîncos și tur
nați 12.000 metri cubi de beton. Se 
desfășoară pe un front larg lucrările 
într-o zonă nouă, unde se va con
strui o magistrală de cale ferată.

Constructorii s-au angajat să dea 
în exploatare înainte de termen hi
drocentrala principală a cascadei de 
pe Vahș.

cu nouă cupe
bas lucrează excavatoare care sapă 
1.000 de tone pămînt pe oră.

Noul tip de excavator, construit 
la uzina „A XV-a aniversare a com- 
somolului Ucrainei" din. Donețk, are 
o roată imensă pe care sînt montate 
nouă cupe.

Excavatorul cu roata port-cupe im
presionează prin dimensiunile sale 
(are înălțimea unei case cu trei e- 
taje). El înlocuiește cu succes zece 
excavatoare, pășitoare, care, luate 
laolaltă, ar cîntări 5.000 de tone, în 
timp ce greutatea lui este de numai 
9 tone.

Prin folosire acestui agregat vor 
fi realizate numai într-un an econo
mii în valoare de aproape trei mi
lioane ruble. Agregatul este deser
vit de numai doi oameni.

Pentru minele de mangan
La Dnepropetrovsc a început pro

ducția în serie a unor combine cu 
ajutorul cărora într-o mină de man- 
gan se va putea prelucra un front 
de lucru cu o secțiune de pînă la 3 
m. Combina este dirijată prin tele
comandă de un singur om, ea pu
țind parcurge în șase ore peste 4 m 
liniari. Productivitatea noii mașini 
este de două ori mai mare decît a 
modelelor anterioare ale mașinilor 
similare.

Cosmonauții sovietici
sc pregătesc pentro noi zboruri
„Izvestia" a publicat un interesant 
reportaj despre ajutorii cosmonauți
lor, despre cei ce pe pămînt încear
că costumele și utilajele viitorilor 
zburători spre înalt și iau parte la 
diferite cercetări legate de stările 
fizice din timpul zborului cosmic.

Intr-una din clădirile Centrului 
Cosmic există un laborator în care 
într-o seară a intrat un tînăr de 20 
de ani, pe nume Leonid. Fotografia 
ni-1 înfățișează plutind într-un ba
zin, în care este un lichid de un 
verde închis, cu temperatura de 
34 grade. Experimentatorul nu sim
te nici căldura, nici frigul și după 
un timp nu-și mai simte nici pro
priul corp. Lichidul echilibrează 
greutatea, creînd o stare de impon
derabilitate aproape completă. La 
început, pînă cînd nu s-a acomodat, 
experimentatorul nu putea dormi 
bine. Pe urmă s-a obișnuit și lucru
rile au intrat în normal. El doarme 
în mod obișnuit în acest lichid. 
Lîngă Leonid există permanent un 
medic de serviciu care îl alimentea
ză, îi citește ziare și cărți.

Termenul inițial al experienței a 
fost depășit. Leonid a refuzat însă 
propunerile medicilor de a opri ex
periența pentru a le putea da un 
material cît mai bogat de cercetare. 
Nimeni în lume nu a reușit pînăa- 
cum să stea zece zile în această po
ziție, așa cum a reușit experimenta
torul Leonid. In fotografia despre 
care este vorba el este prezentat în 
a zecea zi de „plutire".

Desigur că printre încercările gre
le prin care trec cosmonauții sînt și 
zilele petrecute în camerele total 1- 
zolate — barocamere (aceste baro- 
camere au fost prezentate în filmele 
sovietice consacrate zborurilor cos
mice).

La sesiunea Secției de științe bio
logice a Academiei de Științe a 
U.R.S.S., sesiune consacrată biolo
giei cosmice, savanții sovietici An
drei Kuznețov și Nikolai Agajanian 
au prezentat un referat consacrat in
fluenței pe care o are asupra orga
nismului omenesc șederea îndelun
gată în barocamere. Intr-un inter-
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Camere studio lip I. L. H
Bucă! ăr 1 i lip I. L. H.

Imfrumusețați apartamentul dvs. cu

Camerele studio, elegante și confortabile, cu furnir din 
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.

se vinci cu plata in rate și se găsesc de vinzare 
la magazinul „Electrice*1 din Alba Iulia și magazinul 
„Metaîo-chimice" Zlatna ale O.C.L. Comerț mixt 

Alba Iulia

DUPĂ UN IOC CONFUZ

C. F. R. Teiuș
Este adevărat că terenul desfun

dat din cauza ninsorii, care a că
zut atît înainte de începerea jocului 
ca și în timpul desfășurării lui, a 
contribuit în mod negativ la contro
lul balonului și a solicitat ambele e- 
chipe la maximum de efort. Dar... 
aceasta nu-i poate scuza cu nimic pe- 
jucătorii echipei C. F. R. Teiuș care 
trebuiau fără drept de apel să cîș- 
tige cele două puncte atît de nece
sare consolidării poziției lor în cla
sament. Fără a nega tactica bună 
folosită de oaspeți, care au știut să 
se apere încă de la început în 6 și 
7 oameni și apoi să atace în același 
fel, gazdele nu au reușit să sesizeze 
această tactică și să procedeze în 
consecință. Teiușenii, au practicat 
un joc de uzură, iar la poartă au 
fost la fel pripiți și fără precizie la 
șuturi în spațiul porții. Degeaba au 

așteptat înflăcărați! suporteri ai e- 
chipei o schimbare a jocului, o sa
tisfacție, — aceasta n-a venit. Din 
contră, spre sfîrșitul întîlnirii jocul 
a degenerat abundînd în ieșiri ner
voase din partea ambelor echipe. 
Bine a procedat deci arbitrul, eli- 
minîndu-i din joc pe cei doi jucă-

Retezatul Hațeg 0-0 
tori, care la o fază au uitat mingea 
și s-au lovit reciproc.

Față de aceste abateri, ca do, T ■ 
fel și a concepției de joc, se 
mandă colectivului sportiv a anali
za și dispune măsurile necesare re-; 
medierii lipsurilor semnalate.

I. PONORAN
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viu acordat agenției „Novosti", au
torii referatului au dat cîteva amă
nunte în legătură cu activitatea ex
perimentatorilor în acest domeniu. 
Barocamera are un volum de 7 m.c., 
fiind dotată cu numeroase aparate 
de cercetare și cu un sistem de aer 
condiționat. In barocamere există 
numeroase aparate de educație fi
zică, deoarece experimentatorii tre
buie să facă cîteva ședințe de gim
nastică pe zi, fiecare de 30-40 de 
minute, pentru a nu-și pierde con
diția fizică. Proviziile „cosmice" se 
află în aceeași încăpere, experimen
tatorul primește hrană caldă doar o 
dată pe zi.

Referindu-se la rezultatele cerce
tărilor, cei doi savanți arată că izo
larea îndelungată influențează asu
pra sistemului nervos. In a 15-a zi 
de izolare experimentatorii încep 
să-și piardă interesul pentru cele 
înconjurătoare, dar în schimb reac
ționează la unele semnale pe care 
nu le luau în seamă în primele zile.

Cercetările dau date din ce în ce 
mai bogate care, generalizate, con
tribuie la perfecționarea sistemu
lui de antrenament al cosmonauților 
care se pregătesc pentru viitoarele 
zboruri cosmice.

ALEXANDRU STARCK 
corespondentul Agerpres la Moscova

Minerul Aninoasa —■ Dacia 
Alba Iulia 4-î (2-0)

Jucînd în deplasare Dacia Aibă 
Iulia a pierdut cu scorul de 4-1 lie 
meci desfășurat în limitele sporti
vității.

Cauzele insuccesului se datorează 
prezentării sub posibilități a jucăto
rilor care nu au dat dovadă de pre
gătirea corespunzătoare pentru re
luarea campionatului. E adevărat că 
e greu să cîștigi în deplasare și mai 
ales cu Minerul Aninoasa care la 
ora actuală dispune de un lot de ju
cători tineri și bine puși la punct, 
cu pregătirile premergătoare reluă
rii campionatului, dar totuși albaitK 
lienii puteau realiza un alt re
zultat.

Se cere ca în viitor să învățăm 
din acest insucces și să privim ctt 
toată seriozitatea la buna desfășu-. 
rare a meciurilor echipei noastre. ;

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE:

Victoria Călan 15 11 3 1 35: 9 25
Minerul Deva 16 10 2 4 42:21 22
Minerul Vulcan 16 10 0 6 30:27 20
Siderurg. Huned 16 7 4 5 20:18 18
Parîngul Lonea 15 7 3 5 34:24 17
Min. Aninoasa 16 6 5 5 28:26 17
C.F.R. Simeria 16 8 0 8 33:27 16
Dinamo Barza 16 7 2 7 33:29 16
Sebeșul Sebeș 16 7 1 8 24:29 15
Dacia Alba 16 6 3 7 15:30 15
Minerul Ghelar 16 6 2 8 30:31 14
Dacia Orăștie 16 6 1 9 27:33 13
C.F.R. Teiuș 16 5 3 8 23:31 13
Jiul II Petrila 16 3 5 8 16:27 11
Constr. Huned. 16 3 5 8 16:34 11
Retezatul Hațeg 16 4 3 9 21:40 11

Siderurgistul Hunedoara — Sebe
șul Sebeș; Jiul II Petrila — Mine
rul Ghelar; Minerul Vulcan — Pa- 
rîngul Lonea; Victoria Călan — 
C.F.R. Simeria; Dinamo Barza — 
Minerul Aninoasa; Dacia Alba Iu-, 
lia — Minerul Deva; Constructorul 
Hunedoara — C.F.R. Teiuș; Reteza
tul Hațeg — Dacia Orăștie.
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