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Să realizăm cu un an mai devreme indicii prevăzuți pentru 19651

Sporirea efectivelor de animale — o 
sarcină deosebit de importantă

Cel de al Ill-lea Congres al parti
dului nostru, a pus în fața tuturor 
oamenilor muncii din agricultură 
sarcina deosebit de importantă de-a 
dezvolta neîncetat șeptelul de ani
male și a spori pe toate căile produc
tivitatea acestuia. „Problema dez
voltării rapide a efectivelor de ani
male și creșterii cont'nue a produc
tivității lor, în mod deosebit în uni
tățile socialiste — sublinia tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la ple
nara din iulie 1961 — este o pro
blemă ce trebuie să stea în centrul 
atenției partidului și guvernului, a 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultural".

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, membrii gospodăriilor co
lective din raion, au dobîndit an de 
an succese tot mai mari în dezvol
tarea creșterii animalelor. Acest lu
cru este un rod al faptului că a- 
ceastă ramură foarte importantă d'n 
viața economică a gospodăriilor noa
stre colective aduce mari venituri 
și stă la baza consolidării continue 
a uniiăților rfoastre socialiste. La 
gospodăria colectivă din Teiuș, de 
pildă, sectorul zootehnic a influen
țat foarte puternic dezvoltarea și 
întărirea întregii gospodării. Anul 
trecut gospodăria a realizat din sec
torul zootehnic un venit de aproape 
o jumătate de milion de lei. Pers
pectivele de viitor sînt însă și mai 
mari și ele cresc continuu pe tnăsu- 
a dezvoltării acestui sector. In a- 

cest an gospodăria va preda stătu- 
lui pe baza contractului încheiat 350 
porci grași. Gospodăria colectivă din 
Teiuș și-a dezvoltat și își dezvoltă 
sectorul bovin și în special al vaci
lor cu lapte. La finele anului acesta 
numărul vacilor cu lapte va ajunge 
la circa 200 față de 80 cîte sînt în 
prezent. Dezvoltarea de viitor este 
asigurată prin faptul că gospodăria 
are o puternică fermă de tineret bo
vin care numără aproape 300 ca
pete. De altfel trebuie apreciat fap
tul că în cadrul acestei gospodării 
a fost reținut tot tineretul bovin și 
ovin rezultat din fătările din gos
podărie.

Cu multă răspundere și interes 
s-a preocupat de creșterea și dez
voltarea sectorului zootehnic și gos
podăria colectivă din Cistei. Orien- 
tîndu-se bine, conducerea gospodă
riei a dezvoltat în așa măsură acest 
sector încît în momentul de față a- 
ceastă gospodărie are una dintre 
cele mai mari încărcături la suta de 
hectare. In baza condițiilor pe care 
le au colectiviștii din Cistei au ini
țiat o însuflețită întrecere socialistă 
cu toate gospodăriile colective din 
raion propunîndu-și să realizeze cu 
un an mai devreme indicii prevă
zuți în planul de perspectivă al gos
podăriei pentru anul 1965. Luptînd 
pentru a traduce în viață acest an
gajament, membrii gospodăriei co
lective din Cistei, sub conducerea 
organizației de partid, au reușit să 
dezvolte în așa măsură sectorul zoo
tehnic încît angajamentul luat va fi 
tradus în viată încă în acest an. O 
serie de rezultate frumoase în dez
voltarea șeptelului de animale au
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obținut și alte gospodării colective 
ca cele din Galda de Jos, Drimbar 
și Oarda de Jos, unde s-a urmărit 
îndeaproape dezvoltarea în primul 
rind a creșterii vacilor cu lapte. In 
gospodăriile colective de mai sus, 
consiliile de conducere îndrumate de 
organizațiile de bază au înțeles pe 
deplin importanta dezvoltării secto
rului zootehnic folosind cu chibzuin
ță atît creditele acordate de stat, 
cit și fondurile proprii pentru procu
rarea de animale astfel că împreună 
cu cele rezultate din prăsilă proprie 
au putut forma ferme mari de ani
male, aducătoare de venituri.

In baza condițiilor pe care le au 
gospodăriile colective din raionul 
nostru pot și trebuie să dezvolte și 
mai mult sectorul zootehnic astfel 
ca în fiecare unitate să se asigure 
o încărcătură la suta de hectare co
respunzătoare sarcinilor trasate de 
partid și guvern. Avem încă în ra
ion gospodării colective mari, cu 
largi posibilități de asigurarea ba
zei furaiere ca cele din Mihalț, Cri- 
cău, Benic și altele, dar care din 
slaba preocupare a consiliilor de 
conducere dezvoltă încet acest im
portant sector, și în special lărgirea 
fermelor de vaci cu lapte. Oricine 
cunoaște suprafața de teren a gos
podăriei colective din Mihalț, posi
bilitățile de care dispune, apreciază 
pe bună dreptate că actualul număr 
de 93 vaci cu lapte este cu mult sub 
posibilitățile reale. Este adevărat că 
în acest an gospodăria și-a pro
pus să ajungă la 235 vaci cu lapte, 
dar deși sîntem la sfîrșitul lunii a- 
prilie nu s-a procurat nici o vacă, 
nici din credite și nici din fondurile 
proprii. De altfel nici față de pro
curarea vițelelor cu credite de la 
stat nu există interes suficient, de
oarece din 106 vițele planificate s-au 
procurat doar 10 vițele. In ce pri
vește procurările de vaci și vițele cu 
credite acordate de stat și din fon
duri proprii trebuie arătat că nici 
alte gospodării nu sînt la înălțime. 
Gospodăriile colective din raion tre
buie să-și mărească numărul vaci
lor cu lapte cu peste 1.000 capete și 
cel al vițelelor cu peste 1.300 ca
pete. Pînă la ora actuală însă deși 
sîntem la sfîrșitul lunii aprilie nu 
s-au cumpărat decît 32 vaci și 88 
vițele. Unele conduceri de gospodă
rii colective ca cele din Henig, Mi- 
cești, Straja, Mihalț și altele deși 
au acordate credite pentru cîte 20-30 
vaci n-au cumpărat nici una, fără 
a mai vorbi de obligația asumată în 
planurile de producție de a-și pro
cura im mare număr de vaci din 
fonduri proprii.

Dezvoltarea continuă a creșterii 
animalelor, sporirea productivității 
acestora, depinde de asigurarea 
unei baze furajere corespunzătoa-

(Continuare în pag. 2-a)

La gospodăria colectivă din 
Teiuș creșterea vițelelor consti
tuie o bază a dezvoltării fermei 
de vaci cu lapte.

In clișeu : O parte din vițelele 
gospodăriei. *5
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In cinsteazilei de 1 MQlI
Primii la prășitul

sfeclei de zahâr
Colectiviștii din Teiuș au semă

nat în acest an sfeclă de zahăr pe 
o suprafață de 50 ha.

Semănată la timp și în teren bine 
pregătit, sfecla a răsărit și s-a dez
voltat. frumos necesitînd a i se face 
prima prașilă. Acest fapt n-a scă
pat harnicilor colectiviști care în 
scopul obținerii de producții sporite 
la ha, au trecut de îndată la execu
tarea acestei importante lucrări.

Organizîndu-și bine munca, co
lectiviștii din brigăzile a IlI-a și a 
I-a, conduse de tovarășii Lazăr Au
rel și Fostoc Cornel au prășit, în 
numai cîteva zile, peste 10 hectare 
de sfeclă și prășitul continuă cu 
forțe sporite.

Folosind din plin capacitatea de 
lucru a mașinilor și a atelajelor 
proprii colectiviștii din Teiuș obțin 
bune rezultate și la alte lucrări. Așa, 
de pildă, pînă la 25 aprilie ei au 
însămînțat cu porumb aproape 200 
hectare.

Ritm susținut pentru
Pe ogoarele gospodăriei colective 

din comuna Stremț continuă să se 
desfășoare într-un ritm susținut lu
crările din campania agricolă de 
primăvară.

După ce harnicii colectiviști de 
aici au terminat de însămînțat cul
turile din prima epocă au trecut cu 
forțe sporite la pregătitul terenului 
și executarea însămînțărilor din e- 
poca a 11-a.

In schimb prelungit
Intre gospodăria co

lectivă din Cistei și 
brigada 11-a de trac
toriști din SJV1.T. Alba 
Iulia, care deservește 
această unitate de mai 
mulți ani, s-a statorni
cit o legătură strînsă 
și o colaborare tot mai 
rodnică, mecanizatorii 
situîndu-se alături de 
colectiviști în fruntea 
acțiunilor pentru spo
rirea producției.

Dotarea brigăzii cu 
un număr tot mai mare 
de mașini agricole per
fecționate, a creat con
diții pentru executarea 
unui volum mai mare 
și mai variat de lu
crări. Numai acum, în 
campania agricolă de 
primăvară ei au execu
tat arături și cultivări 
pe suprafața de peste 
360 ha, au însămînțat 
pînă la 24 aprilie 200 
ha cu porumb și peste 
140 de ha cu alte cul
turi ca 45 ha sfeclă de 
zahăr, 30 ha plante de 
nutreț, 15 ha mazăre, 
etc. S-a pregătit apoi 
terenul în care s-au în
sămînțat cele 42 ha 
cu cartofi și alte 
culturi. De asemenea, 
în scopul executării în 
timpul optim și la un 
nivel agrotehnic ridU

cat al lucrărilor din 
campania agricolă de 
primăvară, mecaniza
torii brigăzii a 11-a 
condusă de tovarășul 
Popa loan cu spriji
nul consiliului de 
conducere, (președinte 
tovarășul Dobîrtă Mi
hai) și-au organizat 
munca în schimb pre
lungit, asigurînd la 
locul de muncă aprov-

COLABORARE 
RODNICĂ

zionarea cu carburan
ți, semințele necesare 
și hrană mecanizatori
lor, folosind din plin 
timpul bun de lucru și 
întreaga; capacitate a 
celor 10 tractoare. Din 
zori și pînă seara tîr- 
ziu, tractoriștii mun
cesc cu sper reușind 
să realizeze împreună 
cu atelajele gospodă
riei un ritm zilnic de 
50 ha la.arat și pregă
tit teren precum și 50 
ha la semănatul po
rumbului. Majoritatea 
mecanizatorilor din 
brigadă ca de exemplu 
Varvara Sabin, Ciplean 
Victor, Cociobea Nico- 
lae, Goia Nicolae și 
alții se străduiesc zi 
de zi să execute lucrări 
de cea mai bună cali
tate, în condiții agro
tehnice corespunzătoa

Angajamentele au fost 
înfăptuite

Muncitorii și tehnicienii stației 
C.F.R. Alba Iulia întîmpină măreața 
zi de 1 Mai cu rezultate deosebite 
în îndeplinirea angajamentelor lua
te în întrecere. Printr-o muncă în
suflețită în cadrul stației s-a reușit 
să se asigure circulația în depline 
reguli de siguranță, iar staționarea

| vagoanelor a fost redusă cu 36 la 
I sută față de 3 la sută cît era anga- 
! jamentul. De asemenea sarcina sta

tică pe vagon a fost realizată în 
proporție de 2,57 la sută, cu peste 
2 la sută mai mult decît s-au anga
jat. In același timp a fost îndeplinit 
și angajamentul luat de a conduce 
prin muncă patriotică un tren de 
marfă pe distanța Alba—Zlatna.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent ca și cele din primul trimestru, 
cî.nd cu toate condițiile grele cau
zate de iarnă, sarcina de plan a fost

Bruma nu va mai constitui un pericol pentru grădina de legume a 
gospodăriei. Colectiviștii din Micești folosesc în acest scop polietilena.

terminarea campaniei
Prin folosirea judicioasă a timpu

lui prielnic din aceste zile ei au reu
șit să însămințeze pînă la data de 
24 aprilie, o suprafață de peste 200 
ha cu porumb.

Mîndri de rezultatele deja obținu
te, colectiviștii din Stremț sînt ho- 
tărîți să termine însămînțatul po
rumbului pe toate cele 33S hectare 
pînă la data de 28 aprilie, închinînd 
aceasta, măreței sărbători de la 1 
Mai. k&âîti BWi 

re. Hărnicia mecaniza
torilor, împletită cu 
cea a colectiviștilor 
face ca gospodăria din 
Cistei să fie mereu în 
fruntea întrecerii ini
țiate de ei cu celelalte 
gospodării colective 
din raion.

Colaborarea rodnică 
între brigăzile de cîmp 
și brigada S.M.T. care 
s-a permanentizat în 
această unitate, asi
gură realizarea sarci
nilor care stau în fața 
gospodăriei collective 
din campaniile agri
cole. Cu ajutorul sus
ținut al mecanizatori
lor, ei vor reuși să ter
mine printre primii lu
crările de însămînțări 
și celelalte lucrări de 
întreținere a culturilor 
și combaterea dăunăto
rilor. Asigurarea unei 
colaborări strînse în
tre brigada de tractoa
re și brigăzile de cîmp, 
precum și o mai bună 
organizare a muncii 
prin folosirea cît mai 
judicioasă a capacită
ții de lucru a mașini
lor și cu dragostea de 
lucru care o au meca
nizatorii, muncind în 
schimb prelungit, pre
zintă garanție sigură 
că lucrările agricole în 
tot timpul anului vor 
fi executate la timpul 
optim și la un înalt 
nivel agrotehnic.

G. SZABO

depășită cu 17,31 la sută, dovedesc 
hotărîrea colectivului de muncă din 
stație de a cuceri din nou diploma 
de stație fruntașă pe regională.

însemnate economii 
peste plan

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la Uzinele chimico- 
metalurgice Zlatna, desfășoară o 
rodnică activitate în vederea reali-
zării de cît mai multe economii pes
te plan. In primele 3 luni din acest 
an, printr-o judicioasă folosire a 
materialelor și materiei prime, prin 
folosirea intensivă a capacității de 
lucru a mașinilor colectivul de 
muncă al uzinei a reușit să realizeze 
economii în valoare de peste 1 mi
lion lei. Rezultate deosebite au fast 
obținute și în primele două decade 
ale lunii aprilie, timp în care harni
cul colectiv de aici a reușit să re
ducă în mod simțitor consumurile 
specifice și să realizeze economii ce 
trec de 100.000 lei.

La obținerea acestui frumos suc
ces o contribuție deosebită și-au a- 
dus-o colectivele de muncă de la 
secțiile chimică și metalurgică, ca și 
colectivul de muncă din cadrul ate
lierelor de întreținere.

La ștart tinerețea
i La începutul fiecărei primăveri > 

întrecerile sportive adună la ștar- ț 
’ tul lor sute și mii de băieți și fete J 
! dintre care unii fac primii pași ? 
i în sport, sau își întăresc prietenia < 
' cu una din ramurile sportive: atle- J 
J tism, fotbal, ciclism, tir, etc. ? 
i Întrecerile organizate duminică, f 
; 21 aprilie, pe stadionul „Dacia* din ț 

Alba Iulia au dat semnalul des- ) 
chiderii manifestărilor sportive de ) 
masă din cadrul Spartachiadei de < 
vară a tineretului.

Devenite tradiționale, manifes- ? 
țările din cadrul spartachiadei c 
s-au transformat într-o adevărată ) 
sărbătoare pentru tinerii din ora- 2 
șui nostru. Duminică 4.763 de ti- < 
neri s-au aliniat la ștartul între- S 
cerilor de atletism, ciclism, fot- ? 
bal, tir, gimnastică, popice, orga- < 
nizate de U.C.F.S., raionul Alba ( 
în colaborare cu Comitetul orașe- i 
nesc U.T.M. Alba Iulia.

Numărul mare de participant j 
la probele de atletism, peste 600, ) 
cît și rezultatele promițătoare ob- ? 

. ținute ne-au demonstrat încă oda- ’ 
, tă existența unor elemente bine > 
i dotate fizic, care antrenate cu pri- 
i cepere pot obține rezultate de va- i 
' loare. De asemenea, s-a putut ob- î 
' serva că discipline sportive ca , 
i ciclismul atrag un număr mare de ' 
1 participant și formula de dispu>- ' 
' tare bine gîndită de către orga- 
i nizatori, a contribuit la succesul < 
' deplin al acestei întreceri. S
' Este necesar a se urmări în > 
, continuare promovarea cu mai < 
1 mult curaj de noi discipline spor- S 
J tive ca box, haltere, handbal pen- $ 
, tru antrenarea tuturor tinerilor ? 
> din școlile, întreprinderile și insti- < 
I tibiile orașului nostru la întrece- ) 
i A. D.

Vă informăm că...
Pe scena Casei raionale de cul

tură din localitate, elevii Școlii 
medii „Horia, Cloșca și Crișan“vor 
prezenta în ziua de 5 mai spectaco
lul „Concertul primăverii".

La data de 8 mai a.c. orele 20 
Teatrul de stat din Valea Jiului va 
prezenta piesa „Băiat bun dar cu 
lipsuri".

La cinematograful „23 August" 
între 25-28 aprilie 1963 va rula fil
mul sovietic colorat „Pînze purpu
rii", iar la cinematograful „Victo
ria" va fi prezentat filmul „Va
canță la mare" o producție a stu
dioului din București.



IN CADRUL CELUI DE-AL VII-LEA CONCURS ZILE HOTĂRITOARE PENTRU RECOLTĂ

Sute de spectatori la căminele culturale Cu toate îorjele la semănatul porumbului
In cadrul manifestărilor artistice 

prilejuite de cel de-al VH-lea con
curs, duminica trecută a avut loc 
faza intercomunală la centrele Te
iuș și Berghin. Și, atît la clubul 
muncitoresc din Teiuș, cît și la că
minul cultura! din Berghin, însufle
țită întrecere a artiștilor amatori a 
întrunit sute de spectatori.

La Teiuș și-au disputat întîietatea 
formațiile clubului și cele ale cămi
nelor culturale de pe raza comune
lor Stremț și Pețelca. Corul ceferiș
tilor, bine pregătit, a interpretat cu 
măiestrie cîntecele „Tinerețe", ,,Le
nin e cu noi", „înflorești pămînt al 
bucuriei", „Mureș apă curgătoare" 
și „Țarina de la Găina", la fel de 
bine prezentîndu-se și celelalte for
mații artistice ale clubului. Suita de 
cîntece și potpuriurile executate de 
orchestră au fost rînd pe rînd a- 
plaudate, cu vii aplauze fiind subli
niată apariția pe scenă a echipei de 
fluierași și a echipei de dansatori, 
care au adus în fața spectatorilor 
„Haidăul" și „Călușerul".

Artiștilor amatori din Teiuș, le-au 
urmat stremțenii. Coriștii din Stremț, 
frumos costumați, lucru ce le-a lip- 
șit teiușenilor, s-au dovedit și ei 
buni interpreți ai cîntecelor „Părinte 
drag, partid iubit", „Hora colecti
viștilor", „Republică măreață va
tră" și altele. Bine s-au prezentat, 
de asemenea, colectivistele din bri
gada artistică de agitație cu tema 
,’Noi stremțencele", colectiviștii din 
taraf, din echipa de dansuri, soliștii 
vocali și instrumentiști din centrul 
de comună și satele Geomal și 
Geoagiul de Sus.

La fel cu formațiile artistice care 
i-au precedat, dovada grijii cu care 
s-au pregătit pentru concurs au do
vedit-o și colectiviștii din Pețelca. 
Brigada artistică de agitație de aici, 
soliștii vocali și mai ales dansatorii 
au demonstrat cu tărie că la ~ 
mișcarea artiștilor amatori 
tot mai mulți aderenți.

O vie animație a stăruit 
cursul zilei de duminică și 
trul de concurs Berghin. Camioane
le gospodăriilor colective, sosite rind 
pe rînd, au adus la căminul cultural 
ce găzduia concursul, artiști ama
tori din întreg jurul. Și, cu sala că
minului înțesată de marele număr 
de spectatori, concursul a început. 
Pe scenă au urcat membrii brigăzii 
artistice de agitație din Drîmbar și 
o seamă de soliști vocali din acest 
sat. Și-au dovedit apoi măiestria în 
cîntec și dans colectiviștii din Stra
ja, țiterașii reținînd în mod deosebit 
atenția sutelor de spectatori.

Pețelca 
cîștigă

în tot 
la cen-

Cil mal multe păsări în gospodăriile colective
Cu grijă de buni 

gospodari
Membrii gospodăriei agricole co

lective din Galda dc Jos se preocupă 
cu toată răspunderea de dezvoltarea 
creșterii păsărilor în cadrul gospo
dăriei. încă cu mult timp înainte, 
conducerea gospodăriei a luat mă
suri ca pînă la terminarea puierpi- 
țclor sistematice să se asigure toate 
condițiile creșterii unui număr cît 
mai mare de pui. Astfel, cu posibi
lități locale au fost amenajate la 
brigada din Oiejdea camere speciale, 
fiecare pentru cîte un tot de 50 pui. 
De curînd .în cadrul gospodăriei a 
sosit primul lot de 1.500 pui. Dato
rită îngrijirii cu toată atenția a a- 
cestor pui, asigurării temperaturii 
necesare și alimentației bogate în 
vitamine, puii se dezvoltă frumos, 
fără mortalitate.

In acest an gospodăria va dez
volta și creșterea gîștetor. Zilele a- 
cestea urmează să fie puse la clocit 
primele ouă.

Ds ce nu se termină 
amenajarea puiernițeîor ?
In întregul raion majoritatea con

ducerilor gospodăriilor agricole co
lective au dovedit o intensă preocu
pare pentru amenajarea puiernițelor 
necesare creșterii puitor. Orientîn-

Ca și în alte dăți, frumos costu
mate și sigure pe roluri, au cules 
roadele sîrguinței lor colectivistele 
din Hăpria. Corul, ce-i drept, nu 
prea numeros a executat totuși bine 
cîntecele „Te cînt partid", „Frunzu
liță măr rotat", „I-auzi mîndră co- 
lo-n deal" și altele, iar brigada ar
tistică de agitație cu textul „Bucurii 
de viață nouă" a reușit să ocupe un 
loc de cinste în rîndul formațiilor de 
acest gen, prezente la concurs.

In încheierea fazei intercomunale 
a concursului, desfășurată duminica 
trecută la Berghin, pe scenă au evo
luat formațiile artistice din Henig 
și cele ale căminului cultural gazdă. 
Henegarii s-au prezentat cu o bri
gadă artistică de agitație, o echipă 
de dansuri și cîțiva soliști, iar co
lectiviștii din Berghin au apărut cu 
o formație corală, o fanfară și o 
brigadă artistică de agitație cu tema 
„Bună dimineața viață".

Felul cum s-a desfășurat dumi
nica trecută concursul la cele 
centre, 
că atît 
artiștii 
pentru 
fiecărui activist cultural, a fiecărui 
artist amator să vizeze noi și noi 
rezultate pentru continua dezvoltare 
a mișcării artistice în fiecare comu
nă și sat din raionul nostru.

S. MĂRGĂRIT

două 
faptul 
cît și 
rîvnă

datoria

demonstrează cu tărie 
instructorii formațiilor 
amatori au muncit cu 

reușită. E însă de

O zi caldă de primăvară în 
care frumusețea costumelor na
ționale se îmbină cu nuanțele 
suave ale \primelor flori. In 
clișeu: Un grup de artiști ama
tori din satul Henig gata pentru 
a urca pe scenă.

(Urmare din pag. l-a)
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du-se bine în multe gospodării co
lective ca cele din Teiuș, Galda de 
Jos, Benic și altele, unde nu au fost 
terminate construcțiile noi, s.-au a- 
menajat camere corespunzătoare în 
spațiul existent în cadrul gospodă
riei.

Cu toate însă că timpul este îna
intat și peste citeva zile se vor 
primi puii, mai sînt și unele gospo
dării untie problema asigurării spa
țiului necesar e scăpată din preocu
pări. Așa stau lucrurile la gospodă
riile agricole colective din Bucerdea 
Vinoasă. Ighiu și Căpud. Gospodă
ria colectivă din Bucerdea Vinoasă, 
de pildă, trebuie să crească în a- 
ceastă primăvară un număr de 1.500 
pui. Pînă mai acum cîteva zile însă 
aici nu numai că nu era luată nici 
o măsură pentru a amenaja spațiul 
de creștere necesar, dar nici cel pu
țin. nu se știa unde se va amenaja 
acest spațiu. La Ighiu, s-a încercat 
să se facă ceva și într-o oarecare 
măsură cu sprijinul comitetului co
munal al femeilor s-a amenajat o 
cameră. Față însă de numărul de 
pui ce va fi crescut acest spațiu este 
insuficient. O astfel de situație este 
și la gospodăria colectivă din Că
pud, unde de asemenea spațiul ame
najat nu corespunde pe deplin.

Ținînd cont de faptul că timpul 
este înaintat conducerile gospodă
riilor colective de mai sus ca și al
tele unde pregătirile în puiernițenu 
sînt terminate au datoria de-a lua 

în ritm susținut
La gospodăria colectivă „Tracto

rul" din Oarda de Jos mecanizatorii 
și colectiviștii folosesc din plin tim
pul bun de lucru la arat și semănat, 
reușind astfel să însămînțeze zilnic 
peste 40 ha cu porumb. Numai în 
cîteva zile ei au însămînțat cu po
rumb peste 230 ha.

Ritmul susținut cu care se lucrea
ză, dovedește hotărîrea ordenilor 
de-a termina printre primii însămîn- 
țările din campania de orimăvară. 
De asemenea, o mare atenție se a- 
cordă la această unitate calității lu
crărilor. Convinși fiind că numai în 
teren bine pregătit și cu aplicarea 
strictă și la timp a regulilor agro
tehnice pot realiza producții sporite 
de cereale de pe fiecare hectar cul
tivat, ei acordă o atenție deosebită 
pregătirii unui bun pat germinativ 
pe întreaga suprafață de teren.

Mai multă operativitate
Aceste zile cînd timpul s-a încăl

zit în mod simțitor sînt hotărîtoare 
pentru succesul înșămînțărilor. Cum 
epoca optimă pentru semănatul po
rumbului este relativ foarte scurtă 
(5-8 zile), executarea semănatului 
într-un timp cît mai scurt este o 
sarcină de mare răspundere a me
canizatorilor. De hărnicia și con
știinciozitatea lor depinde în mare 
măsura realizarea înșămînțărilor de 
primăvară la timp și la un nivel a- 
grotehnic superior — lucru pe care 
l-au înțeles marea ma joritate a me
canizatorilor din raion. In fiecare 
gospodărie colectivă, mecanizatorii 
se întrec pentru a face toate lucră
rile la timp și de calitate. Astfel, la 
24 aprilie în majoritatea gospodării- 

măsuri urgente pentru pregătirea e- 
xemplară a acestora, mobilizing la 
aceste acțiuni mase cît mai largi de 
colectiviste care âu experiență în 
creșterea puitor. Pentru fiecare con
ducere de gospodărie, trebuie să fie 
clar că, de felul cum se asigură con
dițiile depinde creșterea unor pui 
riguroși și fără a avea mortalități.

Puii trebuis îngrijiți 
cu răspundere

Experiența de pînă acum ne-a 
dovedit cu toată puterea că acolo 
unde există grijă, unde se lucrează 
cu răspundere, puii primiți de la in
cubator pot fi crescuți în bune con
diții, fără a avea mortalitate. Din 
păcate nu peste tot această sarcină 
este privită cu întreaga răspundere. 
La Mihalț, de pildă, gospodăria a 
primit primul lot de pui. Dar în timp 
ce în alte gospodării, unde există 
grije suficientă, puii cresc și se dez
voltă frumos, aici într-o singură zi 
au murit 100 de pui. Și nu există la 
mijloc nici o cauză obiectivă, cum 
se susține. Adevărata cauză este că 
din slaba preocupare a brigadieru
lui zootehnic Breazu S. și a îngriji
torului Florea David puilor li s-au 
dat furaje alterate.

Pentru înlăturarea unor asemenea 
lipsuri, conducerea gospodăriei tre
buie să întărească controlul și' asu
pra acestui important sector al gos
podăriei.

Felicitările adresate tractoristului Stoia Nicolae sînt pe deplin justifi
cate. Calitatea lucrărilor, ritmul zii mc îl situează în fruntea brigăzii a 

" ' de Jos.V-a care lucrează la G.A.C. thirds 

lor colective au și fost însămînțate 
cu. porumb peste 50 la sută din su
prafețele planificate.

Ținînd seamă însă că timpul nu 
așteaptă și că fiecare zi întîrziată 
duce la scăderi de recoltă de 30-50 
leg boabe la ha, este necesar să se 
lucreze cu întreaga capacitate a 
tractoarelor și a atelajelor de care 
dispun unitățile agricole și mai ales 
la Mih/alț, Vințul de Jos și Straja 
unități care mai au de însămînțat 
însemnate, suprafețe cu porumb și 
nu folosesc la maximum nici tim
pul și nici tractoarele și atelajele. 
Pentru ca să se realizeze și să se. 
depășească viteza zilnică planificată 
la semănat, este necesar ca consiliul 
agricol raional împreună cu con
ducerea S.M.T. să urmărească fe
lul cum se execută lucrările agri
cole, să deplaseze mai operativ trac
toarele și mașinile de la unitățile 
care termină semănatul la . cele ră
mase în urmă.

De asemenea S.M.T. Alba lul'a 
trebuie să ia măsuri mai operative 
pentru repararea tractoarelor, deoa
rece la Mihalț încă și în ziua de 22 
april’e un tractor stătea nefolosit 
din cauza unei defecțiuni care tre
buia mai de mult reparată.

Sporirea efectivelor de animale — o 
sarcină deosebit da importantă

de grija ce se acordă a- 
cestui sector. In multe gospodării 
colective ca Teiuș, Oarda de Jos, 
Ciugud și altele la sectorul zooteh- 
n'c au fost repartizați să lucreze cei 
mai harnici și pricepuți colectiviști, 
care îngrijesc animalele, le furajea- 
ză în mod rațional. Mai sînt însă și 
gospodării colective ca cele din To- 
toi, Stremț, Straja, Vințul de Jos 
etc. unde furajele n-au fost suficient 
asigurate, iar îngrijitorii nu-și fac 
pe deplin datoria. La Straja, de pil
dă, din lipsă de îngrijire s-au în- 
tîmplat chiar și mortalități. De ase
menea la Totoi unii îngrijitori ca 
Popescu I., Bogdan I. și alții, nu 
urmează exemplul îngrijitorilor 
fruntași din această gospodărie ci 
se complac în a ține vitele de care 
răspund, neîngrijite și nealimentate 
rațional.

Pentru a asigura o continuă dez
voltare a efectivelor de - animale, toa
te lipsurile de mai sus trebuie lichi
date. Sfaturile populare, Consiliul 
agricol raional, trebuie să analizeze 
sistematic felul cum se îndeplinesc 
sarcinile stabilite, cum se folosesc 
fondurile destinate dezvoltării șep
telului de animale. In aceiași timp 
conducerile gospodăriilor colective 
cu sprijinul inginerilor agronomi, al 
medicilor veterinari trebuie să în
drume și să ajute personalul din fer
mele zootehnice pentru organizarea 
temeinică a reproducției, pentru a- 
sigurarea unui procent de fecundi
tate cît mai ridicat. De asemenea se 
impune o mai mare atenție reținerii 
și îngrijirii întregului tineret bovin 
și ovin rezultat din fătări. In secto
rul ovin atenția întreagă trebuie în
dreptată spre batalizarea unui nu
măr cît mai mare de berbeci, asi- 
gurîndu-se astfel o mare sursă de 
lînă și carne. In sectorul avicol se 
impune ca în cel mai scurt timp să 
se termine puiernițele și să se ridice

Cu multă însuflețire
Colectiviștii din Ciugud îndruma

ți îndeaproape de către organizația 
dc partid și comitetul executiv al 
sfatului popular comunal au ItraL 
din timp masurile cele mai cores
punzătoare pentru desfășurarea lu
crărilor dc însămînțări într-un ritm 
susținut și totodată de cea mai bună 
calitate.

Astfel, organizînd bine munca și 
i'olosind dm plin fiecare oră bună de 
lucru în cîrnp, colectiviștii din Ciu
gud. sprijiniți de către mecanizatorii 
S.M.T. din Alba Iulia și cu forțele 
proprii au reușit ca pînă la data de 
25 aprilie să însămînțeze peste 200 
ha-cu porumb din cele 297 cît au 
prevăzut în planul de producție. 
Ritmul intens cu care se lucrează la 
această unitate, dovedește preoclț 
narea consiliului de conducere lato 
de această importantă sarcină și 
hotărîrea colectiviștilor de a termi
na. însămînțatul de 
întreaga suprafață 
"instea zilei de 1 
totodată lucrări de 
rioară.

primăvară pe 
planificată, în 
Mai executînd 
calitate supe-

puii de la incubatoare, asigurînd 
toate condițiile de îngrijirea aces
tora.

Animalele aflate în proprietatea 
colectiviștilor și a țăranilor din sa
tele de munte reprezintă o mare pon
dere în întreaga producție anima
lieră a raionului. Din păcate această 
problemă scapă din preocuparea sfa
turilor populare și a organizațiilor de 
part d. Comitetul raional de partid, 
Sfatul popular al raionului au re
comandat consiliilor de conducere 
din gospodăriile colective să cum
pere perflru gospodării, acele ani
male pe care proprietarii lor vreau 
să le vîndă pe piața neorganizată. 
Dar o asemenea preocupare nu exis
tă în suficientă măsură, astfel că 
un mare număr de animale ca viței 
miei, vaci, oi, porci, iau uneori ca
lea sacrificării, sau trec în alte ra
ioane, în timp ce gospodăriile noas
tre colective sînt rămase in urmă cu 
îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare 
a șeptelului. S-au format în comune 
si active spre a sprijini această 
problemă. Multe din ele însă ca cele 
dm Hăpria, Sîntimbru și altele nil 
desfășoară o activitate satisfăcă
toare.

Gospodăriile colective din raionul 
nostru au toate condițiile să spo
rească in mod considerabil șeptelul 
de animale. Pentru aceasta este ne
cesar ca pe lîngă gri ja față de spo
rirea numărului acestora să se asi
gure o puternică bază furajeră atît 
de pe pășuni și finețe cît și prin 
producerea unor cantități cît mai 
mari de nutrețuri însilozate; să se 
acorde apoi o atenție deosebită în
grijirii animalelor, furajării acestora 
pe bază de program. Vom contribui 
în felul acesta la sporirea efectivu
lui de animale, la creșterea volumu
lui de produse animaliere, asigurînd 
o bază solidă dezvoltării și consoli
dării continue a gospodăriilor noas
tre colective.



VIAȚA DE PARTIDPornind de la o diplomă
La intrarea în sediul gospodăriei 

colective din Straja, un lucru ce-ți 
atrage atenția este o diplomă de o- 
noare. Este un semn distinctiv a- 
cordat de Comitetul regional al 
U.T.M., organizației de bază din 
G.A.C. Straja pentru merite în mun
că in cinstea celei de-a 40-a ani
versare a U.T.C. (diploma poartă 
data de 2 mai 1962). Este un lu
cru de cinste pentru organizația 
U.T.M., pentru toți tinerii din Stra
ja.

Diploma de onoare acordată, este 
răsplata unei activități rodnice des
fășurată de organizația U.T.M. sub 
conducerea și îndrumarea organiza
ției de partid.

Sînt într-adevăr, aici în gospodă
ria colectivă din Straja tineri har
nici, entuziaști, care dovedesc mul
tă dragoste pentru munca în colec
tivă, tineri care se străduiesc ca a- 
lăttiri de colectiviștii mai vîrstnici 
să-și aducă aportul lor la înflorirea 
gospodăriei colective. Tinerii Todor 
loan, Popescu Constantin, Toma 
Gheorghe și alții sînt bine cunoscuți 
și apreciați de toți colectiviștii pen
tru hărnicia de care dau dovadă, 
pentru atitudinea lor plină de grijă 
față de avutul obștesc, pentru com
portarea lor tovărășească în relațiile 
cu oamenii. Ei participă activ la 
viâța organizatei U.T.M., își înde
plinesc sarcinile ce le sînt încredin
țate. Pentru felul cum au înțeles 
să-și facă datoria în ce privește în
deplinirea sarcinilor încredințate, 

_ tov. Todor Vasile, Roșu Victor și 
Popescu Gheorghe au fost primiți 
în rîndul candidaților de partid.

Comparînd însă activitatea orga
nizației U.T.M., din anul trecut, cu 
cea din prezent, constați, cu părere 
de rău, o mare deosebire. In loc ca 
rezultatele obținute în 1962 să fie 
lărgite și consolidate, ele sînt sub 
nivelul posibilităților de care dispu
ne organizația U.T.M. din gospodă
ria colectivă din Straja.

Dacă în anul trecut tinerii desfă
șurau o vie activitate cultural-educa- 
tivă, în prezent acest lucru nu se face 
din plin simțit. Pentru educarea co
munistă a tinerilor încă se face prea 
puțin. Unii utemiști cum sînt Dăian 
Ioan, Stanciu Cornel, Mureș Ioan 
și alții, lipsesc de la muncă din ca
drul gospodăriei colective. însăși 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. tov. Radu loan, nu consti- 

. tuie exemplu pozitiv în această di
recție. Există de asemenea o slabă 
preocupare din partea organizației 
U.T.M. în ce privește organizarea în 
mod cit mai plăcut, cît mai instruc
tiv și educativ a timpului liber al 
tinerilor. Din această cauză — așa 
cum spunea un tovarăș — tinerii își 
.petrec timpul liber la voia întîm- 
plării.

Din cele cîteva exemple — ele 
sînt mai multe — se desprinde deo
sebirea ce există între activitatea 
desfășurată de organizația U.T.M. 
cu puțin timp în urmă și cea din 
prezent.

Care să fie cauzele care au dus 
la această situație? Ce s-a întîmplat 
că lucrurile s-au schimbat așa deo
dată ?
. Cauza cauzelor, este insuficienta 
preocupare a biroului organizației 
de partid din gospodăria colectivă, 
pentru conducerea, îndrumarea și 
sprijinul ce trebuie să-l acorde or
ganizației U.T.M. însăși tov. Ro- 
dean Ștefan, secretarul organizației 
de partid afirmă că activitatea or
ganizației U.T.M. este slabă, că ti
nerii nu desfășoară activitate cul
turală în gospodăria colectivă. Ba 
că unii nu vin la lucru. Tovarășul 
Rodean Ștefan însă nu arată că de 
aceste lipsuri se face vinovat în 
primul rînd biroul organizației de

ca metri

bază. Dacă se cunosc aceste lipsuri 
de ce nu se iau măsuri concrete, o- 
perative pentru lichidarea lor, pen
tru îmbunătățirea muncii?

La începutul lunii aprilie a.c. a- 
dunarea generală a organizației de 
partid a avut ca ordine de zi: 
cum muncește organizația U.T.M.

Felul cum a fost pregătită aduna
rea generală a organizației de bază, 
cît mai ales felul cum s-au des
fășurat lucrările acestei adunăr, 
este o dovadă in plus, de subapre
ciere nepermisă din partea biroului 
organizației de bază și a celorlalți 
membrii de partid prezenți la adu
nare.

Raportul prezentat în adunarea 
generală nu oglindește nici pe de
parte adevărata situație din viața 
organizației U.T.M. In raport nu se 
arată felul cum s-a muncit, care 
sînt rezultatele, ce lipsuri au exis
tat. Nu se evidențiază nici un tînăr, 
nu se critică nimeni.

In mod firesc, se cerea
brii de partid să-și spună părerea 
despre felul cum muncește organi
zația U.T.M., ce măsuri vor trebui 
luate pentru ridicarea activității u- 
temistilor la nivelul sarcinilor actua
le. Să fie criticați cu toată aspri
mea acei membrii de partid care do
vedesc indiferență față de activita
tea și viața tinerilor.

Acest lucru însă nu s-a făcut. In 
adunarea generală nici un membru 
de partid, prezent aici, nu a luat 
cuvîntul ia discuții. Oare tov. Ro
dean Ștefan, secretarul organizației 
de bază, care este răspunzător de 
activitatea organizației de bază 
U.T.M. nu avea nimic de spus? Cei
lalți membri ai biroului organizației 
de bază (Manciulea Mihai, Cons
tantin Ioan, Gligor Gheorghe și Gli- 
gor Maria) nu aveați nimic de dis
cutat despre activitatea tinerilor din 
gospodăria colectivă, despre felul 
cum vă ocupați de educarea și creș
terea lor?

Erau foarte multe de spus, despre 
felul cum muncesc tinerii, despre ac
tivitatea organizației U.T.M., cum 
este organizat timpul liber al tine
rilor, cum se distrează tineretul și 
multe alte probleme legate de viața 
și munca lor.

Organizația de partid din G.A.C. 
Straja, fiecare membru de partid 
trebuie să simtă mai multă răspun
dere pentru activitatea și viața or
ganizației U.T.M. Aceasta este sar
cină deosebit de imoprtantă căruia 
trebuie să i se acorde atenția cu
venită.

Organizația de partid să dove
dească toată grija pentru creșterea 
și educarea tinerei generații.

E. GLIGA
A..-*
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Au recupera! 

rămînerea în urmă
Din inițiativa biroului organi

zației de partid din stația C.F.R. 
Teiuș, la începutul lunii martie 
a.c. a fost organizată o ședință la 
care au luat parte membrii comi
tetului sindical, conducerea ad
ministrativă și alți tovarăși cu 
munci de răspundere din cadrul 
stației.

In ședință au fost analizate cau
zele nerealizării planului de pro
ducție pe lunile ianuarie și februa
rie și s-au stabilit măsuri politice 
și organizatorice ce trebuiau 
luate pentru recuperarea rătnî- 
nerii în urmă și îndeplinirea pla
nului pe trimestrul 1 la toți indicii.

Intensificînd întrecerea sociali
stă între turele de serviciu, pla
nul pe luna martie a fost îndepli
nit și depășit, fapt ce a dus nu 
numai la realizarea planului pe 
trimestrul I, ci și la o depășire de 
1,04 la sută.

La obținerea acestor rezultate 
în rnod deosebit s-au evidențiat 
tovarășii Dragota Octavian, Bis- 
cariu loan, Popa Todor, Trifan 
Nicolae și alții.

V. STREMȚAN

Pentru îndeplinirea 
planului M. T. O.

Organizația de bază de Ia moa
ra „N. Băicescu", a analizat în 
adunare generală, pe baza unui 
raport prezentat de tov. T. Fe- 
rency, directorul morii, felul cum 
se îndeplinesc sarcinile reieșite 
din planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice.

In mod deosebit discuțiile pur
tate de tov. A. Iancu, I. Brătilă, 
A. Atbu, P. Javla și alții s-au re
ferit la ceea ce este 
se întreprindă pentru 
întocmai a măsurilor 
planul M.T.O.

necesar să 
îndeplinirea 
stabilite în

11 stimăm și-i prețuim ajutorul

Un om harnic, cu privire ageră 
și vorbă chibzuită. Așa-1 caracteri
zează oricine din cadrul atelierului 
de zonă C.F.R. Alba lulia pe mai
strul Spătaru Gheorghe.

Noi insă, cei pe care priceputul 
maistru ne-a crescut cu grijă, nu

ne mulțumim numai cu atît. Și ni 
se pare pe deplin firesc acest lucru. 
Am trăit ani de-a rîndul alături de 
tovarășul Spătaru Gheorghe și fie
care zi muncită în preajma sa a în
semnat pentru noi un pas înainte. 
— Uite ici aparatele de rulare, de 
tracțiune și tamponare. Sînt elemen
te importante în munca noastră — 
ne spunea de fiecare dată iscusitul 
maistru învățîndu-ne tainele mese
riei.

Anii au trecut. Cu ajutorul mai
strului m-?m calificat lăcătuș. A- 
poi sprijinit în continuare, mi s-a 
încredințat conducerea unei partide. 
Și nu sînt singurul care povățuit de 
tovarășul Spătaru Gheorghe, 
crescut. Dreghici Artenie, 
partidă, lăcătușul Mîrza 
tîmplarul Nadiu Vasile, 
Rusu Vasile și alți muncitori, sînt 
și ei din cei care-și datoresc pre
gătirea profesională maistrului nos
tru împreună cu care întîmpinăm 
ziua de 1 Mai cu planul pe primele 
două decade ale lunii aprilie depă
șit cu 2 la sută, cu timpul de imo
bilizare a vagoanelor redus cu 5 la 
sută și alte însemnate realizări.

ZDR1NC PETRU

am 
șef de 
Marcu, 
sudorul

Comuna noastră poate fi mai frumoasă !
Noi găldenii, am putea face ca și 

comuna noastră să cunoască noul 
în aceste zile însorite de primăvară. 
Dar, din -păcate, propunerile și an
gajamentele luate dc cetățenii co
munei încă din luna martie, au ră
mas simple piese la dosar.

Spre exemplu s-a hotărît ca prin 
acțiuni comune atît din partea con
ducerii gospodăriei colective, gospo
dăriei agricole de stat și sfatului 
popular să se planteze un număr de 
300 pomi ornamentali, să se efec
tueze pavarea unor trotuare, ba 
chiar să se amenajeze un parc în 
centrul comunei.

Pe bună drenate noi cetățenii 
comunei Galda de Jos ne întrebăm 
pînă cînd va mai continua aceasta 
stare de moleșeală din partea celor 
în drept? Ne așteptăm ca noi să 
fim îndrumați și sprijiniți în acțiu
nile gospodărești pe care trebuie și 
vrem să le întreprindem ca și co
muna noastră să îmbrace haină de 
sărbătoare, ca multe altele din ra
ionul nostru, în întîmpinarea măre
ței sărbători de la 1 Mai.

SABAU AUGUSTIN

Fier vechi pentru oțelării

Spicoirâ dliara
In .cinstea zilei de 1 Mai, coope

ratorii din cadrul cooperativei meș
teșugărești „Progresul", din Alba 
lulia, s-au angajat să obțină rezul
tate deosebite în ceea ce privește în
deplinirea și depășirea sarcinilor dc 
plan. Și ori de cîte ori colectivul de 
muncă de aici a întreprins acțiuni, 
în sprijinul acestora a venit și ga
zeta de perete „încălțămintea"
ganul de presă al organizației de 
partid.

Ultima ediție publică chemarea la 
întrecere socialistă în cinstea zilei 
de 1 Alai, lansată de cooperatorii de 
la secția comandă Nr. 1 prin care 
-aceștia se anga jează să-și depășeas-

or-

E. MENDE

Gospodăria colectivă din Totoi acordă atenție creșterii păsărilor. 
IN CLIȘEU : Aspect de la ferma de păsări.

Comisiilor permanente mai mult sprijin și îndrumare
In rezolvarea multiplelor sar

cini, sfaturile populare au un 
sprijin de seamă din partea comi
siilor permanente. Ele studiază a- 
numite probleme legate de viața e- 
eonomică și social culturală a co
munelor și satelor, și pe această 
bază fac propuneri sfatului popular. 
Se înțelege insă că activitatea co
misiilor permanente depinde de fe
lul cum acestea sînt îndrumate în 
munca lor de către sfatul popular 
pe lîngă care sînt organizate.

La sesiunea de constituire a sfa
tului popular al comunei Meteș au 
fost organizate 3 comisii permanen-'

te pe probleme. In hotărîrea adop
tată în încheierea lucrărilor sesiunii 
se spune: „Sfatul popular obligă co
misiile permanente noi alese, de a 
lua în studiu cele mai importante și 
mai urgente sarcini ce stau în fața 
sfatului popular în perioada actuală, 
iar în prima ședință de lucru fie
care comisie să-și organizeze acti-

PE TEME ALE 
SFATURILOR POPULARE

-
ultima eslifie

ca planul producției globale cuca planul producției globale cu 2 la 
sută, să ridice productivitatea mun
cii cu 1 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, să 
realizeze economii de 10.000 lei prin 
reducerea prețului de cost.

Alt articol, semnat de tovarășul 
Sicoe Avram se referă la rezultatele 
obținute de cooperatori pe trimes
trul I al anului 1963, din care se 
desprinde că planul a fost depășit 
cu 3,98 la sută, că s-au realizat e- 
.conomii de peste 126 kg talpă cru- 
pon, evidențiindu-se tovarășii Iancu 
NicoTae, Roșu Ștefan, Petrifăleanu 
Andrei și alți cooperatori.

vul de cetățeni la care să fie atrași 
oameni de specialitate".

Analizînd felul cum a fost înde
plinită această hotărîre, constați că 
pînă în prezent nu s-a făcut nimic. 
Nici una din cele 3 comisii perma
nente nu au planuri de muncă din 
care să reiese ce vor face, ce pro
bleme și-au propus să ia în studiu, 
cum vor sprijini munca sfatului 
popular. De asemnea nici una din 
comisii nu s-a întrunit în ședință 
pentru a discuta ce măsuri ar fi ne
cesare să fie luate pentru îmbună
tățirea muncii în sectorul respectiv. 
N:ci activul de cetățeni pe lîngă co
misiile permanente nu a fost orga
nizat.

Sînt în comuna Meteș probleme 
economice care pentru a fi rezolvate 
cer o preocupare mai susținută atît 
din partea sfatului popular, cît și 
a comisiilor permanente.

in campania electorală pentru a- 
legerile de la 3 martie a.c. cetățenii

din Meteș au făcut prețioase propu
neri în vederea bunei gospodăriri a 
comunei lor, printre care: începerea 
construcției la noul local de școală, 
împrejmuirea dispensarului medical, 
îndiguirea malului rîului Ampoi la 
Lunca de Jos și altele. Deși propu
nerile prezintă importanță deosebi
tă, îri viața economică a comunei, 
ele nu constituie un studiu pentru 
comisiile permanente și în mod deo
sebit pentru comisia permanentă de 
gospodărire comunală (președinte 
tov. Hărăguș Șofron).

Drumul de la „Isca" este aproa
pe inpracticabil. Și nu s-au luat mă
suri pentru a fi reparat deși, nu 
este altceva de făcut decît a se exe
cuta lucrări de canalizare pentru 
scurgerea apei. Apoi există condiții 
pentru a se executa lucrări de îndi
guire a unor porțiuni din malul Am- 
poiului la Lunca Găurenilor și Po
ieni pentru prevenirea inundațiilor.

Comisia permanentă de gospodă
rie comunală ar putea lua in stu
diu aceste cîteva probleme si în baza 
celor analizate să facă propuneri 
comitetului executiv al sfatului 
popular.

Comisiile permanente, cu spriji
nul sfatului popular comunal să 
t eacă de îndată la organizarea ac
tivului de cetățeni, care vor da un 
r al ajutor în rezolvarea multor pro
bleme ce se pun în fata lor. Sfatul 
popular al comunei Meteș să dove- 
(foasca mai mult interes în ce pri
vește îndrumarea și sprijinul comi- 
sTor permanente.

Tinerii 
„Hori a “ 
sebită 
fierului

Prin acțiunile întreprinse de 
'-anizatia de bază U.T.M. din „ 
drul întreprinderii sub directa con
ducere a organizației de bază P.M.R., 
s-a reușit ca în cursul acestui an să 

furnaliștilor

din cadrul 
acordă o 
colectării 
vechi către

întreprinderii 
atenție deo- 
.-si predării

I. C. "M. 
or- 
ca-

fie s-trînsă și trimisă furnaliștilor 
Ilunedoreni cantitatea de peste 25 
de mii de kg fier vechi.

La obținerea acestui frumos suc
ces, .o contribuție de seamă au a- 
dus-o tovarășul Biro Arpad, secre- 
i.irul organizației de bază U.T.M. 
pe întreprindere, precum și tinerii 
utemiști. Andrortic loan, Ciopo Ente
ric, Hadg Vasile și alții. ' A. G.

------- ------------—XZ3-------------------r-

Pe urmele

materialelor publicate

,.Tractoarele să fie folosite 
din plin“

In numărul 706 din 19 aprilie al 
ziarului ..„Steșua, roșie" ă fost sesi
zat faptul că unii tractoriști, ieșind 
'dimineața tîrziu la arat și semănat 
nu folosesc pe deplin timpul biin de 
lucru.

Răspunzînd criticii făcute, condu
cerea S.M.T. Alba arată că lipsurile 
semnalate au fost lichidate chiar a 
doua zi prin intensificarea contro
lului la brigăzile de tractoare și 
prin îndrumarea mecanizatorilor de 
a lucra în schimb prelungit.

Pășunea a fost curățită
Gospodăria colectivă din Mihalț 

posedă un însemnat, număr de anii 
male pentru hrana cărora trebuie a- 
si,mirata o puternică bază furajeră'.O , .. ■ ■
animalelor o 
Conducerea 
î

O sursă de seamă pentru hrana 
constituie pășunea, 

gospodăriei colective 
să, n-a dovedit destulă operativi- 
tc pentru curățirea ei și acest fapt 

a fost criticat în numărul 705 din 
12 aprilie al ziarului „Steaua roșie".

Critica făcută a contribuit la li
chidarea acestei lipse. Așa cum re
zultă din răspunsul trimis redacției 
^e către conducerea gospodăriei, în 
prezent întreaga suprafață de pășu
ne pste curățită.



Un proiect al navei pe perna 
de aer de acum 110 ani

Inventatorii și constructorii navei 
sovietice pe pernă de aer, care se 
poate deplasa cu o viteză de peste 
100 de noduri pe oră pe suprafața 
apei, a mlaștinilor și chiar a gheței, 
au aflat cu uimire că au avut un 
predecesor încă acum 110 ani. In 
arhive a fost descoperită o scrisoare 
a inginerului-arhitect Ivanov din 
orașul Arhanghelsk (nordul Rusiei), 
adresată ministerului căilor de co
municații țarist în anul 1853. In a- 
ceasta autorul descrie amănunțit

proiectul unei nave de o construc
ție specială, pe care propune insta
larea unei pompe mecanice, care să 
pompeze aerul sub navă. Ivanov a- 
nunță în scrisoare că a creat deja 
un model, care dovedește că vasul 
se poate deplasa cu mare viteză 
chiar și împotriva vîntului... Din 
păcate funcționarii țariști nu au se
sizat importanța acestei prețioase 
invenții și au „înmormîntat-o“ în 
arhive.

Un milion de oi

Roadele 
primelor măsuri
Guvernul revoluționar al Cubei a- 

cordă deosebită grijă ocrotirii să
nătății populației cubane. Una din 
primele măsuri luate de guvern a 
fost înființarea de spitale în mediul 
rural, unde înainte de revoluție nu 
existau astfel de instituții. In pre
zent, în mediul rural există 1.400 de 
medici, față de 250 înainte de revo
luție. Numărul paturilor de spital a 
crescut de la 20.000 în 1962 la 40 
de mii în prezent. Se acordă o aten
ție deosebită creșterii numărului de 
studenți în facultățile de medicină 
existente.
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Cantitatea de lînă obținută de la 
acestea poate fi înlocuită cu lavsa- 
nul produs într-un an de unul sin
gur dintre noile agregate construite 
la uzina „Karl Marx" din Leningrad 
pentru combinatul de fibre sintetice 
de la Kursk.

Agregatul pentru lavsan este o li
nie automată de producție în flux 
continuu. Puterea lui este cît a u- 
nei fabrici mai mici: in 24 de ore el 
produce 12-18 tone de fibre sinte
tice de calitate superioară.

Coincidența sau inteligență?
In orășelul Trente din Italia un 

cîine a fost lovit de un automobil, 
rupîndu-i piciorul. Animalul s-a tî- 
rît pînă la o casă unde a zgîriat ușa 
și a lătrat pînă ce i s-a deschis. Era 
spitalul orașului. Un chirurg a ope
rat laba fracturată. Cîinele se află 
în prezent în convalescență... în-

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

Comerț cu sclavi
Pare de necrezut, dar comerțul cu 

sclavi continuă și în zilele noastre. 
Se poate spune chiar că în ultimii 
doi ani el s-a intensificat. Acest 
comerț este deosebit de prosper în 
Arabia Saudită și în șeicatele arabe 
ale petrolului, unde bogătașii, dor
nici să-și completeze haremul, plă
tesc oricît pentru o fată frumoasă.

Sclavii nu mai sînt transportați

tr-un colț din holul spitalului. Me
dicii se întreabă dacă e vorba de 
coincidență sau inteligență.

Ciudățenie în
Curcile de stufăriș din Australia 

și Noua Guinee au pășit de mult 
pe calea progresului. Ele nu-și mai 
clocesc ouăle, ci se servesc de in
cubatoare. Mai mult chiar, parti
zane ale producției în masă, ele au 
descoperit că incubatorul poate scoa
te un număr mare de pui, iar con
strucția lui se face mai repede mun- 
c'nd în comun. In e.poca reprodu
cerii, curcile de stufăriș australiene, 
se adună în adevărate asociații și 
construiesc împreună un mare incu
bator, un tumulus uriaș din pămînt, 
guano și vegetale în descompunere, 
unde toate femelele vin să-și depună 
ouăle. Căldura degajată de vegeta-

Peste 600.000 copii 
înafara școlii

Conform datelor furnizate de In
stitutul italian de statistică, în anul 
școlar 1961-1962 procentul copiilor 
care nu s-au bucurat de „obligati
vitatea instrucției elementare" în 
Italia a fost de 25,77.

Aceasta înseamnă că din 2.500.000 
de copii, peste 600.000 au rămas în 
afara școlițg

lumea păsărilor
lele î’n descompunere face ca ouăle 
să se clocească tot atît de bine ca 
în incubatorul electric. Este inexpli
cabil cum știu aceste păsări să po
trivească temperatura necesară și 
cum cunosc numărul exact de zile 
pînă la ieșirea puilor din găoace. 
Păsările vin, din cînd în cînd, asi
gură aerisirea și reglează tempera
tura îngroșînd în control stratul de 
vegetale sau subțiindu-1. In ziua 
cînd ies puii fiecare curcă ia sub a- 
ripa sa un număr de pui, poate chiar 
ai ei, dacă există vre-un mijloc de 
recunoaștere, sau pur și simplu a- 
doptă un anumit număr, de pui pe 
care să-i îngrijească.

ca în trecut cu caravanele, ci cu a- 
vionul. Avantajul este dublu — dru
mul costă mai ieftin și sclavii nu 
pot fugi.

Dar comerțul cu sclavi este prac
ticat și în unele țări europene. Dom
nul Papadopoulos, directorul creșei 
comunale din Salonic, a fost prins 
vînzînd copii care îi fuseseră încre
dințați. Prețul lor varia între 5.000 
și 12.000 de drahme, după starea 
copilului și posibilitățile cumpără
torului.

Copaci colorați în timpul creșterii
Se știe că anumiți specialiști în 

horticultură obișnuiesc să foloseas
că soluții colorante pentru a obține 
flori de culori neobișnuite. Pînă a- 
cttm, nu se cunosc însă cazuri de 
tratare a copacilor cu astfel de so
luții colorante. Cu puțin timp în 
urmă, o firmă engleză a inaugurat 
un procedeu care permite colorarea 
copacilor în timpul creșterii, și în 
special a fagului, folosit foarte mult

în fabricarea furnirului prin metoda 
derulării.

Culoarea pătrunde în toate stra
turile tulpinei pînă în măduva co
pacului. Pot fi folosite diferite nu
anțe succesiv sau simultan. Opera
ția este continuată timp de cîteva 
zile. Ea este considerată ca reușită 
atunci cînd frunzele copacului în
cep să se coloreze.

Deși Soarelui îi datorăm lumina 
și căldura care asigură viața pe 
Pămînt, totuși Luna — astrul rece 
— a devenit din cele mai vechi tim
puri prieten nedespărțit al oameni
lor în nopțile de veghe sau de că
lătorie. Astronomii nu au putut con
cepe socotirea timpului fără a ține 
cont și de mișcările Lunii. Divini- 
zînd-o, anticii au considerat-o „in- 
ventatoarea" scrisului și a calenda
rului, „stăpînă" a înțelepciunii, „iz
vor" a! prosperității. Poeții tuturor 
timpurilor i-au închinat multe ver
suri, iar autorii de romane științifi- 
co-fantastice i-au dedicat multe pa
gini.

Pînă la luneta lui Galileu ochiul 
era singurul mijloc care punea în e- 
vidență caracteristicile acestui as
tru. fncepînd cu dezvoltarea apara
turii optice și apoi cu cercetările ra- 
dioastronomice, mare parte din 
„tainele" Lunii au fost elucidate. 
Fața ascunsă de Pămînt a Lunii n-a 
putut fi însă cunoscută decît atunci 
cînd stația automată sovietică a fo
tografiat-o la 7 octombrie 1959.

Pînă cînd omul va ajunge să pu
nă piciorul pe Lună și să transmită 
pămîntenilor ce a văzut pe acest 
astru ne vom mulțumi cu datele cu
lese prin alte mijloace. Iată ce cu- 
coaștem deocamdată despre Lună:

Ce știm despre Lună
Satelit natural al Pămîntului, Lu

na face împreună cu acesta parte 
din sistemul solar. Ea se rotește în 
jurul Pămîntului pe o orbită aproa
pe circulară la distanța medie de 
384.000 km, echivalentă cu 60 de 
raze terestre. (Distanța maximă pe 
orbită = 406.000 km, distanța mi
nimă = 354.000 km).

Luna se rotește în jurul axei sale 
în 27 1/3 zile și din cauză că ea 
efectuează în același timp și o miș
care de revoluție completă în jurul 
Pămîntului, noi vedem mereu acee
ași față a Lunii.

Zilele și nopțile lunare sînt foarte 
lungi ajungînd pînă la două săptă- 
mîni fiecare. Luna se rotește îm
preună cu Pămîntul în jurul Soare
lui.

Diametrul Lunii este de 3.476 ki
lometri, circa un sfert din cel al 
Pămîntului. Suprafața ei este de 14 
ori mai mică de cît a Pămîntului, 
fiind cam cît aceea a Asiei.

Volumul Lunii este de 50 de ori 
mai mic decît al Pămîntului, masa ei 
— de 81 de ori mai mică, densitatea 
medie — de 1,5 ori mai mică decît 
a Pămîntului.

Forța de gravitație a Lunii este 
de 6 ori mai mică decît a Pămîntu
lui, astfel că un om care ar ajunge 
in Lună ar cintări în medie 10 la 
12 kilograme.

Pe Lună nu este apă și nici at
mosferă. Denumirea unor mări și 
oceane este convențională și cores
punde nivelului de cunoștințe din 
secolul al XVII-lea. Datorită lipsei 
de atmosferă cerul Lunii este com
plet întunecat. Lipsa de atmosferă 
face ca să nu existe crepuscul, iar 
în clipa cînd soarele trece la ori
zont se produce o obscuritate to
tală.

Investigațiile radioastronomice au 
arătat că materia lunară e spon
gioasă, asemănătoare cu materia 
vulcanică de pe Pămînt. La supra
fața Lunii temperatura trece brusc 
de la plus 120 grade ziua, la minus 
160 grade noaptea. In timpul eclip
selor lunare temperatura la supra
fața Lunii scade repede cu 150 de 
grade, datorită faptului că ea este 
un slab conducător de căldură (de 
1.000 de ori mai slab decît granitul).

Cea mai mare înălțime pe Lună 
este de 9 km și se află la polul sud

va avea loc examenul de admitere pentru școala de 
casieri bilete gradul 511, 
cursurile urmînd a se deschide la 3 iunie.
Pentru școlarizare se primesc bărbați și femei în

tre 18 și 35 ani, absolvenți ai școlii medii, cu și fără 
examen de maturitate.

Dosarele se vor depune la Grupul școlar Timișoara 
pînă la data ținerii examenului și vor cuprinde ur
mătoarele acte:
— certificat de naștere, copie legalizată
— cerere de înscriere
— certificat de studii in original
— dovadă de stare materială a candidatului și a părin

ților săi
— autobiografie
— referat de cadre pentru cei din cadrele C. F. R:
— adeverință pentru cei din sectorul agricol că pot urma 

cursurile școlii
— certificat medical că nu sufere de epilepsie
— declarație că nu au mai fost angajați în C. F. R. pen

tru cei dinafara cadrelor
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oQ Imprimeuri din bumbac și mătase
0 pentru sezonul de primăvară găsiți la magazinele
S 0, C. L. COMERȚ MIXT DIN ALBA IULIA Șl ZLATNA

fOTBAL
Nu-i de ajuns să domini

0. F. R. Teiuș — Victoria Călan 0-0
Numeroși spectatori, printre care 

foarte multi veniți din Călan, au a- 
sistat duminică după masă la. un 
joc viu disputat, în care victoria ar 
fi putut reveni formației gazdă în 
ciuda faptului că i se opunea rezis
tența dîrză a unei echipe ce se a- 
flă pe primul loc în clasamentul re
gional de fotbal.

Spre deosebire de întîlnirile pre
cedente cînd echipa C.F.R.-istă a 
prestat un joc de o mai slabă factură 
tehnică, de astădată cuplul celor 11 
din Teiuș a reușit să satisfacă spec
tatorii.

Din primele minute ale jocului, 
gazdele se instalează în careul ad-

ALTE REZULTATE
Minerul Deva — Minerul Vulcan 

3-0; Parîngul Lonea — Minerul 
Ghelar 1-0; Sebeșul Sebeș — Con
structorul Hunedoara 1-0; Minerul 
Aninoasa — Jiul II Petrila 1-0; 
C.F.R. Simeria — Siderurgistul Hu
nedoara 1-3; Dacia Orăștie — Au
rul Brad 0-2.

pe muntele Leibnitz. Cel mai mare 
dintre circurile lunare are diame
trul de 300 km.

De la astronomii germani Beer și 
Madler deținem prima descriere a 
suprafeței Lunii, datînd din anul 
1834, pe o hartă cu un diametru de 
95 centimetri. Un atlas al feții Lunii 
a apărut în U.R.S.S. în 1960 în ur
ma fotografiilor efectuate de stația 
automată sovietică la 7 octombrie 
1959. S-a întocmit astfel și primul 
glob al Lunii.

Pînă în prezent s-au stabilit coor
donatele a 32.000 accidente de relief 
lunar, iar circa 200.000 nu sînt tre
cute pe hartă. Harta Lunii a putut 
fi desenată cu o precizie de un ki
lometru.

La 3 noiembrie 1958 astronomul 
sovietic Nikolai Kozîrev a descope
rit și a fotografiat pe Lună, lingă 
vîrful central al craterului Alfons, 
o erupție de gaze conținînd mole
cule de carbon. Mai tîrziu, Kozîrev 
a detectat degajarea de hidrogen 
molecular din craterul Aristarc.

Uniunea Sovietică a lansat pînă 
acum patru rachete cosmice spre 
Lună, dintre care cea de-a doua a 
plasat la 14 septembrie 1959 pe su
prafața satelitului natural al Pă
mîntului emblema de stat a 
U.R.S.S., în apropierea mării Ploi
lor.

vers, exercitînd o accentuată domi
nare. Dar cu toate acestea nu reu
șesc să înscrie ca urmare a ratări
lor efectuate de Staicu, Suciu și 
chiar Grubschi.

Oaspeții au prestat de asemene* . 
atît în apărare cît și în atac, u.i 
ioc spectaculos însă fără să-și poată 
finaliza acțiunile la poarta apărata 
de Mătăsaru.

I. PONORAN

CLASAMENTUL
Victoria Călan 19 13 4 2 41:12 30
Minerul Deva 20 13 2 5 50:24 28
Slderurg. Huned..20 10 5 5 28:19 25 J-
Minerul Vulcan 20 12 0 8 44:31 24
Min. Aninoasa 20 8 5 7 30:29 21
Aurul Brad 19 9 2 8 37:31 20
Parîngul Lonea 19 8 3 8 35:33 19
Dacia Alba 20 8 3 9 23:38 19
C.F.R. Simeria 20 9 011 38:37 18
Sebeșul Sebeș 20 8 210 30:33 18
Constr. Huned. 20 6 6 8 25:37 1»
Jiul II Petrila 20 6 5 9 22:30 17
Minerul Ghelar 20 6 410 32:35 16
Dacia Orăștie 20 6 3 11 30:39 16
C.F.R. Teiuș 19 5 410 24:35 1*
Retezatul Hațeg; 20 5 4 11 26:52 14.

ETAPA VIITOARE:
Parîngul Lonea — Sebeșul Sebeș; 

Minerul Ghelar •— C.F.R. Simeria; 
Siderurgistul Hunedoara — Mine
rul Aninoasa; Jiul II Petrila — Mi
nerul Deva; Minerul Vulcan — 
C.F.R. Teiuș; Victoria Călan — Da
cia Orăștie; Aurul Brad — Reteza
tul Hațeg; Dacia Alba Iulia — 
Constructorul Hunedoara. ___

POPICE
In zilele de sîmbătă 20 și dumini

că 21 aprilie s-a disputat pe terenul 
fabricii de încălțăminte „Ardeleana" 
din orașul nostru întîlnirea de po
pice dintre echipele Ardeleana șî 
Voința Alba Iulia, contînd pentru 
campionatul republican de pop’ce 
pe echipe masculin pe anul 1963.

Cu un plus de antrenament și cu 
o echipă mai omogenă, jucătorii de 
la Ardeleana au reușit să-și adjude
ce victoria cu rezultatul de 4.664 
popice doborîte la 4.562 popice do- 
borîte, deci cu o diferență de 102 
popice doborîte.

In urma acestei victorii, echipa 
Ardeleana din Alba Iulia a devenit 
campioană raională pe anul 1963 și 
s-a calificat pentru faza regională.
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