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Recoltarea păioaselor trebuie terminată

PENTRU DEZVOLTAREA ȘEPTELULUIFURAJE CÎT MÂI MULTE ȘHuFcăLITăTZ
RaicI-anctiLelâi

Asîgurînd o puternică bază fura
jeră din nutrețuri consistente și cît 
mai variate, luînd măsuri pentru 
hrănirea cît mai rațională a anima
lelor, gospodăriile colective din ra
ionul nostru reușesc în fiecare an 
să obțină cantități tot mai mari de 
produse animaliere, realizînd din 
valorificarea acestora importante ve
nituri bănești.

In momentul de față o sarcină 
deosebită a conducerilor gospodării
lor colective, este valorificarea tutu

ror resurselor existente în fiecare u- 
nitate agricolă în vederea sporirii 
producției de furaje, strîngerii și de
pozitării în cele mai bune condițiuni 
a acestora.

Pentru a vedea felul cum se pre
ocupă conducerile gospodăriilor co
lective de asigurarea furajelor, re
dacția ziarului „Steaua roșie“ a or
ganizat un raid-anchetă. Mai jos pu
blicăm constatările făcute cu acest 
prilej.

Toate batozele să treiere din plin!
Oamenii muncii din agricultura 

raionului nostru desfășoară în aceste 
zile o bătălie susținută pentru strîn- 
gerea recoltei bogate din acest an. 
.Mobilizați de către organizațiile de 
partid mecanizatorii, muncitorii din 
gospodăriile agricole de stat, mem
brii gospodăriilor agricole colective 
folosesc la recoltări toate forțele si 
fiecare clipă bună de lucru, deoare
ce cum griul a ajuns deja la coace
rea deplină orice întîrziere poate 
provoca pierderi de recoltă. Datorită 
extinderii tot mai mari a mecani
zării lucrărilor de recoltări și a fo
losirii forțelor proprii, în majoritatea 
gospodăriilor colective secerișul se 
apropie de sfîrșit. Acolo unde recol

tarea s-a făcut cu combinele, tre
ierișul se găsește într-o fază înain
tată. La gospodăria colectivă din Te- 
iuș, de pildă, din cele peste 400 ha 
recoltate circa 200 ha sînt deja și tre
ierate. De asemenea și în gospodă
riile colective din Micești, Drîmbar 
și altele odată cu secerișul se des
fășoară într-un ritm intens și treie- 
rișul.

In raport însă cil suprafața mare 
de pe care s-a secerat grîul si or
zul (aproape 90 Ia sută) ritmul de des
fășurare a treierișului este încă ne
satisfăcător. Este adevărat că toate 
forțele din gospodării au fost mobi
lizate Ia secerat spre a se recolta 
pe cît este posibil în pîrgă, dar nu 
poate fi cîtuși de puțin neglijată o 
lucrare tot atît de hotărîtoare pentru 
recoltă cu?i este treierișul. Campa
nia de strîngere a recoltei nu are 
etape în desfășurarea sa, ci trebuie 
să se bucure de aceeași mare aten
ție pînă ce ultimul bob de grîu a 
fost strîns și depozitat. Așa după 
cum indică și sarcinile trasate după 
cel mult 2 zile de la începerea sece
rișului trebuie să se înceapă și tre
ierișul. Grîul care se găsește in clăi 
pe cîmp nu este în hambare și deci, 
fie stricarea bruscă a timpului, fie 
diferiți dăunători pot dijmui rodul 
bmemeritat al unui an de muncă. 
Din păcate acest lucru nu este peste 
tot just înțeles. Aceasta reiese din 
faptul că în multe gospodării cu 
toate că secerișul se apropie de 
sfîrșit, treierișul nici n-a început sau 
dacă a început el se desfășoară în 
ritm de melc.

La gospodăria colectivă din Cri- 
cău, de pildă, s-au dobîndit succese 
foarte frumoase la seceriș, dar în 
același timp treierișul cu cîteva zile 
în urmă nici nu începuse. O astfel 
de situație poate fi întîlnită și la 
gospodăriile colective din Totoi și 
Ighiu, unde de asemenea grîul recol
tat cu secera se afla încă în cîmp, 
iar treierișul nici n-a început din 
plin. In mod cu totul nejustificat se 
tărăgănează amenajarea ariilor, 
transportarea snopilor pe arii și clă
direa lor în stoguri spre a preveni 
eventualele stricăciuni ce le-ar pu
tea provoca schimbarea timpului. Pe 
lîngă aceasta netransportarea sno
pilor sau a paielor și deci neelibe- 

La G.A.C. Bucerdea Vinoasă se seceră ultimii snopi.

rarea terenului îngreunează efectua
rea arăturilor adînci de vară pe su
prafețele ce au fost însămînțate cu 
păioase. In această direcție trebuie 
arătat că deși dispun de camioane, 
de care și căruțe, unele gospodării 
agricole colective nu folosesc 
din plin aceste posibilități la tran
sportarea snopilor pe arii spre a se 
intensifica desfășurarea treierișului. 
Pentru a termina cît mai urgent tre
ierișul trebuie luate măsuri ca ba
tozele să funcționeze cu întreaga lor 
capacitate, de dimineața devreme, 
odată cu ivirea zorilor și pînă seara 
tîrziu astfel ca toate batozele să-și 
îndeplinească și să-și depășească 
normele de treier stabilite. Acolo 
unde există posibilități de iluminare 
va trebui să se organizeze funcțio
narea batozelor și în timpul nopții.

In rînd cu preocuparea pentru ter
minarea grabnică a secerișului și 
treierișului în centrul atenției colec
tiviștilor trebuie să stea și alte pro
bleme ale perioadei de față, ca e- 
fectuarea arăturilor adînci de vară, 
însămînțarea de cît mai multe plan
te furajere în miriști, predarea di
rect de la arie a obligațiilor ce re
vin pentru muncile S.M.T. și cele 
din contractele de valorificarea pro
duselor către stat etc. Pentru colec
tiviștii din raionul nostru predarea 
acestor obligații a devenit de mult o 
chestiune de onoare, de patriotism 
înflăcărat. Aceasta reiese din entu
ziasmul în care ei predau aceste 
produse. Gospodăria colectivă din 
Ciugud, de pildă, de îndată ce a re- / 
coltat, a predat la baza de recepție ’ 
peste 60.000 kg grîu. Și asemenea 
exemple sînt nenumărate.

Zilele acestea sînt hotărîtoare 
pentru strîngerea și depozitarea re
coltei. De aceea timpul bun, forțele 
de care dispune fiecare gospodărie 
trebuie folosite la maximum. Or
ganizațiile de partid, comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare, ca
drele tehnice trebuie să sprijine cu 
toate forțele conducerile gospodării
lor colective astfel ca acestea la rîn- 
dul lor să ia toate măsurile nece
sare ca batozele să funcționeze cu 
întreaga lor capacitate spre a ne 
îndeplini cu cinste această importantă 
sarcină economică și politică trasată 
de partid și guvern.

VEȘTI DIN ÎNTREPRINDERI
Mecanizarea lucrărilor pe linie

De curînd, în cadrul secției E 11 
Alba Iuiia a luat ființă un district 
de linie mecanizat, dotat cu mașini 
electrice acționate de un grup elec
trogen transportabil.

Noul district L, prezintă o seamă 
de avantaje care, înmănuncheate, 
constituie o contribuție importantă

Secerișul a fost terminat
Membrii gospodăriei agricole co

lective din Bucerdea Vinoasă att 
muncit cu o deosebită însuflețire la 
seceratul griului. Ca urmare, ieri 
toate brigăzile din gospodărie au 
raportat că au terminat secerișul. 
Paralel cu secerișul aici au fost 
luate toate măsurile și pentru buna 
desfășurare a treierișului. Cele trei 
batoze care se află de mai mult timp 
pe arie lucrează din plin reușind să 
treiere o mare parte din recoltă.

In cadrul întrecerii între brigăzi 
și echipe la seceriș locul I l-a ocupat 
brigada a IlI-a condusă de Muncuș 
Nicolae și echipa IH-a din această 
brigadă condusă de Popa Ștefan.

Ritmul să fie intensificat
La gospodăria colectivă din Oar

da de Jos secerișul se desfășoară 
încă nesatisfăcător. Pînă la data de 
24 iulie au fost recoltate doar 168 
ha din cele 456 ha cultivate cu pă
ioase. Deși timpul este foarte îna
intat nu sînt folosite din plin toate 
mijloacele pentru grăbirea recoltării 
griului. De exemplu în ziua de 21 
iulie, 3 combine stăteau nefolosite 
în locul numit „Cutină".

Colectiviștii din Oarda de Jos dis
pun de forțe suficiente și sprijiniți 
de către mecanizatorii S.M.T. pot și 
trebuie să intensifice ritmul recol
tării în aceste zile.

Rămași în urmă cu secerișul
Gospodăria agricolă colectivă din 

Vințul de Jos a avut în acest an în- 
sămînțată cu grîu o suprafață de 
peste 600 ha. Grîul s-a copt și aici 
ca și în alte gospodării. Cu toate a- 
cestea secerișul se . desfășoară 
nesatisfacător. Pînă la data de 23 
iulie pe întreaga gospodărie s-au se
cerat doar 256 ha însămînțate cu 
grîu, în timp ce alte gospodării co
lective încheie secerișul zilele aces
tea. Trebuie arătat apoi că nici tre
ierișul nu se desfășoară din plin.

Timpul fiind înaintat se impune 
ca, consiliul de conducere al gospo
dăriei (președinte tov. Jicărean I.) 
cu spri jinul organizației de partid și 
al sfatului popular să ia măsuri ur
gente pentru grăbirea secerișului și 
treierișului.

la siguranța circulației. Prin intro
ducerea micii mecanizări la lucră
rile de.linie, s-a rezolvat în bună 
parte burajul traverselor în cale, lu
crare de bază în întreținerea liniei. 
Efortul fizic al muncitorilor a scă
zut cu 50 la sută, iar productivita
tea muncii a sporit cu 15 la sută. A 
crescut de asemenea calitatea lucră
rilor și s-a asigurat prelungirea du
ratei de serviciu a materialului de 
linie și rulant.

NEAMȚU EUGEN

La capătul primului semestru
Odată cu încheierea primului se

mestru din acest an colectivul de 
muncă de la fabrica „Ardeleana" 
din orașul nostru a înregistrat noi 
succese în reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității pro
duselor. Astfel în primele șase luni 
din acest an în cadrul fabricii s-a 
realizat o reducere a prețului de 
cost de 174.000 lei, cu 24.000 lei 
mai mult decît era anga jamentul pe 
întregul an. De asemenea în ce pri
vește calitatea încălțămintei, colec
tivul de aici a muncit cu multă în
suflețire astfel că în acest an în ca
drul fabricii n-a fost înregistrată 
nici o reclamație. In schimb s-au 
primit scrisori de aprecierea calității 
produselor.

In întrecerea socialistă din primul

Insilozează «le zor
In aceste zile colectiviștii din ra

ionul nostru muncesc de zor la re
coltatul ultimelor suprafețe cultivate 
cu păioase. Paralel cu această im
portantă lucrare, care trebuie să fie 
executată la timp șl fără pierderi, în 
majoritatea unităților agricole se 
dă o mare atenție asigurării unor 
cantități îndestulătoare de furaje, de 
cea mai bună calitate, atît de nece
sare efectivelor de animale în conti
nuă dezvoltare.

Preocupați pentru a asigura din

Porumbul furajer constituie o mare rezervă de furaje. IN CLIȘEU: 
Tractoristul Bucur Ioan la semănatul porumbului în miriști.

Porumb furajer pe suprafefe cîf mai mari
însuflețiți de măsurile luate recent 

în vederea sporirii cointeresării pro
ducătorilor în creșterea și îngrășa- 
rea animalelor, colectiviștii din Că
pud, folosind din plin timpul bun de 
lucru, au luat măsuri din timp pen
tru. a asigura în acest an o puternică 
bază furajeră. Astfel, pînă la data 
de 24 iulie, ei au recoltat și strîns în
treaga cantitate de furaje de pe cele 
243 ha cu plante de nutreț și finețe. 
Pentru a completa baza furajeră, 
imediat după recoltarea păioaselor

Recoltatul finului trebuie grăbit
In raionul nostru fînețele naturale 

constituie o importantă sursă de spo
rire a cantităților de furaje. Gospo
dăriile noastre colective posedă pes- 

semestru rezultatele cele mai bune 
au fost obținute de colectivul secției 
de croit care a realizat economii de 
materiale în valoare de 129.000 lei 
și colectivul secției stanță care a 
economisit materiale în valoare de 
56.000 lei.

Prin muncă spornică
De curînd în cadrul stației C.F.R. 

Teius s-a făcut analiza rezultatelor 
obținute în cel de al II-lea trime
stru al anului acesta. După cum a 
reieșit colectivul de muncă din ca
drul stației, sub îndrumarea organi
zației de bază a înregistrat în aceas
tă perioadă rezultate deosebite. Ast
fel la indicatorii de calitate sarcinile 
de plan au fost depășite cu 3,31 la 
sută la regularitatea circulației, -cu 
22,67 la sută la tone nete marfă ex
pediată, cu 7,33 la sută la numărul 
osiilor descărcate. De asemenea sta
ționarea la încărcare-descărcare a 
fost redusă cu 8,88 la sută, iar în
cărcătura statică pe vagon a fost 
îmbunătățită cu 7,62 la sută.

La obținerea acestor rezultate o 
mare contribuție și-a adus-o tura a 
IlI-a condusă de impiegatul de miș
care Dragotă Octavian și de turele 
l-a și a il-a conduse de impiegații 
de mișcare Inocan Gheorghe și La- 
zăr Gheorghe. 

timp cantități sporite de furaje, 
harnicii colectiviști din Cistei pînă Ia 
24 iulie au recoltat furajele de pe 
cele 116 ha finețe și 129 ha cultivate 
cu plante de nutreț. Folosind toate 
resursele de pe raza gospodăriei co
lective ei au trecut cu forțe sporite 
la însilozare. Pînă la această dată 
au și reușit să însilozeze peste 300 
tone de diferite plante de nutreț, iar 
acțiunea de însilozare continuă din 
plin.

ei au trecut la eliberarea terenului și 
executarea arăturilor în vederea în- 
sămînțării unor suprafețe cît mai 
mari cu porumb furajer. Astfel pen
tru a putea crește și îngrășa un nu
măr cît mai mare de animale, colec
tiviștii din Căpud au și însămînțat 
în miriști 12 ha cu plante de nutreț. 
De asemenea, la Căpud se fac ulti
mele pregătiri pentru începerea în- 
silozării unor însemnate cantități de 
porumb care constituie hrana de ba
ză pentru animale în timpul iernii.

te 2.800 ha cu finețe. In prezent, fî
nețele se află în perioada optimă de 
recoțțat, cînd se pot obține cantități 
mari de fin de bună calitate. Ținînd 
seama de aceasta, în ma joritatea u- 
nităților agricole din raion, unde 
consiliile de conducere se preocupă 
îndeaproape de asigurarea bazei fura
jere. s-au luat din timp măsurile cele 
mai corespunzătoare pentru strînge
rea fînurilor. Pînă la data de 24 iu
lie, furajele au și fost recoltate în 
procent de peste 80 la sută. Mai 
sînt însă și unele conduceri de uni
tăți, cei drept puține la număr, care 
nu acordă atenția cuvenită recoltării 
la timp a furajelor. Numai așa se

(Continuare în pag. 3-a)
------------ -----------------

Uftinfonnăitâ

...La 31 august, in matineu și sea
ra, orchestra Sfatului popular al 
orașului Giurgiu prezintă pe scena 
Casei raionale de cultură din oraș 
concertul de muzică distractivă „Suc
ces în si, do, la".

...Incepînd cu data de 1 august 
a.c. „Librăria noastră" din Alba Iu- 
lia și Zlatna pune în vînzare ma
nualele școlare pentru clasele VIII- 
XI.

...Intre 29-31 iulie Ia cinematogra
ful „23 August" rulează filmul co
lorat „Lili", o producție a studiouri
lor americane, iar la cinematograful 
„Victoria" rulează filmul „Dă-i îna
inte fără grijă", producție a stu
diourilor engleze.



Scrisori către redacție
Seducerea prețului de cost 

o sarcină permanentă
Prețul de cost reprezintă în ulti

mă analiză barometrul precis care 
indică desfășurarea întregii activi
tăți a unei întreprinderi. In el se 
reflectă nu numai hărnicia colecti
vului ci și spiritul gospodăresc de 
care dă dovadă fiecare om, de la 
muncitor pînă la conducerea între
prinderii. De aceea bătălia de a pro
duce la un preț de cost cît mai re
dus, fără a lovi cîtuși de puțin în 
calitatea produselor, reprezintă o im
portantă sarcină trasată de partid, 
la înfăptuirea căreia trebuie mobili
zate toate forțele, toate rezervele de 
care dispun colectivele de munci
tori, ingineri și tehnicieni. între
prinderile raionului nostru se preo
cupă zi de zi de a găsi și folosi tot 
ce poate sluji înfăptuirea acestei 
sarcini de seamă. La U.C.M. Zlat- 
na, colectivul de muncă a încheiat 
bilanțul primului semestru cu în
semnate economii la prețul de cost. 
Un exemplu demn de urmat este și 
cel pe care îl întîlnim la Exploatarea 
minieră Zlatna. In anul trecut aici 
s-au înregistrat mari depășiri la pre
țul de cost. Ca urmare a măsurilor 
luate de conducerea exploatării, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
pentru extinderea procedeelor înain
tate și a mecanizării, pentru ridica
rea calificării și gospodărirea mai 
economicoasă a fondurilor bănești în 
acest an, pînă în prezent colectivul 
de muncă de aici a raportat numai 
realizări înseninate la reducerea pre
țului de cost. De asemenea la I- 
prodcoop Alba Iulia valoarea eco
nomiilor pînă . în prezent trece de 
200.000 Iei, la fabrica „Ardeleana" 
de 174.000, etc.

Ce-au condus aceste colective spre 
asemenea realizări? întrebarea e 
destul de clară. Aceste colective au 
analizat temeinic posibilitățile inter
ne și odată găsite le-au folosit cu 
pricepere. Și asemenea posibilități 
■sînt în întreprinderile noastre sufi
ciente. Pentru orice om a! muncii 
din industrie este cît se poate de 
clar faptul că creșterea continuă a 
productivității muncii, reducerea con
sumurilor specifice de materii prime 

■și materiale, combustibil și energie 
•electrică, reducerea cheltuielilor ad
ministrative, accelerarea vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante, etc. 
sînt căi sigure spre economii. Și a- 
ceste căi le-au folosit și unitățile mai 
sus amintite în drumul lor spre suc
cese. La U.C.M. Zlatna, de pildă, 
ca urmare a aplicării inițiativei „La 
fiecare loc de muncă o productivitate 
■cît mai înaltă" s-a obținut o creștere 
mereu sporită a productivității muncii 
•care a dus la reducerea prețului de 
•cost, la realizarea unor însemnate 
•economii.

Nu peste tot însă conducerile în
treprinderilor acordă atenția cuveni
tă reducerii prețului de cost, ca in
dicator de bază al planului de pro
ducție. Sînt conduceri de întreprin
deri care nu se interesează la ce preț 
de cost se realizează planul, numai să 
fie îndeplinit. La întreprinderea „Ho- 
ria", de pildă, sarcina de plan a fost 
îndeplinită. In aceiași timp planul 
prețului de cost a fost depășit cu 
172.090 lei în 6 luni. O astfel de si
tuație nu reflectă cîtuși de puțin că 
prețul de cost a stat în atenția con
ducerii întreprinderii și de altfel a 
întregului colectiv. Cauzele acestei 
depășiri trebuie căutate în primul 
find în productivitatea scăzută a u- 
nor secții, în slaba organizre a mun
cii în unele sectoare, ca cel de la 
Sîntimbru, în cheltuirea unor sume 
în mod neeconomicos. însemnate de
pășiri la prețul de cost au fost înre
gistrate și de către șantierele Alba 
a! T.R.C.H., de O.C.L. comerț mixt 
și cooperativa „Progresul". Cum 
poate oare șantierul Alba al T.R.C.H. 
să realizeze reducerea costului lucră
rilor cînd media productivității lu
nare este 60-70 la sută? Cînd se stă 
în gol de lucru nu se produce, cînd 
se distrug materiale sau se refac lu
crări, se înregistrează pierderi și 
toate acestea nu fac decît să umfle 
prețul de cost. Iată, în situația de 
față o parte din cauze care obligă 
conducerile administrative să facă, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid analize minuțioase pe capito
le, pe locuri de muncă, pentru a se 
cunoaște și a se lua măsuri energice 
în vederea lichidării unor asemenea 
lipsuri.

Reducerea prețului de cost este o 
sarcină ce trebuie să stea în centrul 
atenției. La realizarea ei trebuie mo
bilizate toate forțele din întreprin
dere, toate posibilitățile și analizat 
periodic situația din fiecare sector 
de activitate. Este greșit să se crea
dă că analiza prețului de cost poate 
avea rezu'tate eficiente numai cu 
condiția antrenării în această muncă 
a unui număr cît mai mare de mun
citori, ingineri și tehnicieni. Cine, 
dacă nu participanții direcți la pro
ducție, pot cunoaște mai bine cau
zele de tot felul care încă de la lo
cul de muncă influențează direct 
prețul de cost?

Iată de ce trebuie mobilizat între
gul colectiv de muncă din întreprin
dere la punerea în valoare a inepui
zabilelor rezerve interne care mai 
există și care, așa cum s-a văzut 
din cele relatate mai sus; nu sînt 
puse peste tot în valoare.

FRANDEȘ IOAN 
director la filiala Băncii de investiții 

Alba Iulia

Pe calea continuei întăriri 
a organizației de partid
Organizația de bază de la stația 

C.F.R. Teiuș acordă o atenție deose
bită continuei ei întăriri prin primi
rea de noi membrii și candidați de 
partid din rindurile celor mai buni 
și mai iiarnîci muncitori de aici.

Nu de mult, comuniștii organiza
ției de bază de la C.F.R. mișcare, 
au discutat cererile de primire în 
rîndul candidațiior de partid ale to
varășilor Conda Constantin și La- 
zăr Gligor. Cu acest prilej din cu- 
vîntul fiecăruia a reieșit că ambii 
tovarăși merită înalta cinste și în
credere. Conductorul Conda Con
stantin și impiegatul Lazăr Gligor — 
și-au spus cuvîntul comuniștii — 
sînt oameni vrednici, evidențiați în 
întrecerea socialistă atît în tura în 
care muncesc, cît și individual.

Pe baza faptelor analizate, mem
bri organizației de bază au hotărît 
în unanimitate primirea celor doi to
varăși în rîndul candidațiior de 
partid, fiind convinși că angaja
mentele lor de a munci cu și mai 
multă rîvnă pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin vor fi traduse în 
viață.

CERGHEDEAN AUREL
---------------------- o----------------------

---------BIBLIOTECARA-------- ,
Era în jurul amiezii. Soarele do

gorea puternic încingînd bitumul de 
pe șoseaua ce trece prin Oarda de 
Jos. La ora aceea satul părea pus
tiu. Colectiviștii erau cu toții în 
cîmp, la strînsul recoltei.

In fața bibliotecii comunale un 
grup de tineri purtau o discuție a- 
prinsă. Fiecare avea subțioară cî- 
teva cărți. I-am recunoscut de în
dată: Muntean Gheorghe, Romcea 
Nicolae, Filimon Lucia și alții, ele
vi ai școlii de 8 ani din comună, 
unii din cei mai activi cititori.

M-am apropiat. Pe ușa bibliotecii 
o foaie de hîrtie scrisă cu cerneală 
mi-a atras atenția „Mă întorc peste 
o oră. Sînt plecată pe teren".

—- Nu știți unde e plecată tova
rășa bibliotecară? m-am adresat eu 
celor din grup.

■— Ba da! Știu eu mi-a răspuns 
Muntean Gheorghe, un băiat cu 
fruntea lată, de sub care luceau doi 
ochi negri ca tăciunele. E plecată 
cu aparatul de radio portativ la 
brigada a IV-a, la grajdurile co
lectivei. Acolo se depozitează griul. 
Acum e pauza de prînz. Tovarășa

J - —-c... n - --------- ----- •V,

IN CLIȘEU : Membrii echipei de dansuri a clubului muncitoresc din 
Teiuș, interpreți iscusiți ai jocurilor de bîtă.

Femeile în acliisni obștești
După ce anul trecut, țăranii mun

citori din Valea Mică au primit în 
dar un frumos cămin cultural, anul 
acesta e rîndul altor țărani munci
tori din satele comunei Zlatna să 
trăiască clipele unei asemenea bu
curii. In curs de terminare sînt lo
calurile căminelor culturale din Pă- 
trînjeni și Viitori, care în curînd 
vor fi date în folosință.

La lucrările de construcție a ce
lor două cămine culturale, mobili
zate de comisiile de femei și depu-

Fier vechi
In munca pentru realizarea și de

pășirea sarcinilor de plan, munci
torii reviziei de vagoane C.F.R. Coș- 

bibliotecară le citește cîte ceva co
lectiviștilor și-apoi pune în funcție 
aparatul.

La propunerea unuia din grup, 
plecarăm cu toții într-acolo. Și în- 
tr-adevăr așa stăteau lucrurile. 
Strînși în jurul bibliotecarei erau 
vreo 25 de colectiviști. Ascultau a- 
tenți cele citite de tovarășa Maria 
Barbu din broșura „Agrotehnica 
cerealelor păioase" și din Hotărî- 
rile Consiliului de Miniștri pentru 
sporirea cointeresării producătorilor 
în creșterea și îngrășarea animale
lor șl cu privire la desfacerea căr
nii.

Fața senină a bibliotecarei ra
dia de bucurie cînd văzu că prin
tre colectiviști se aflau și tinerii ei 
cititori. Tocmai termină de citit și 
dăduse drumul aparatului de radio.

După pauza de prînz, veseli co
lectiviștii își reluară lucrul. Iar noi, 
împreună cu bibliotecara, ne în
dreptarăm spre biblioteca unde ne 
așteptau cele peste 2.800 volume de 
cărți.

ALEXANDRU MANOILĂ 

tate, o contribuție de preț și-au a- 
dus-o și femeile. Cele peste 130 fe
mei din cele două sate au prestat 
10.000 ore muncă patriotică reali- 
zînd economii în valoare de 24.000 
lei. Prin hărnicie s-au evidențiat to
varășele Ardean Ana, Zaharie Ele
na, Jit Elena, Jurj Agaftia, Abru- 
dean V. și altele din Pătrînjeni, Puș- 
cău Ana, Oprean Maria, Sularea 
Maria și Presecan Elena din Vii
tori.

PORAN ELENA'

oțelăriilor
lariu obțin pe zi ce trece succese tot 
mai mari. Și, la fel de frumoase în 
rezultate le sînt și acțiunile patrio
tice întreprinse. Așa, de pildă, de la 
începutul anului harnicii muncitori 
de aici au strîns și expediat oțelari- 
lor hunedoreni peste 35.000 kg fier 
vechi și peste 15.000 kg fontă.

In acțiunea de strîngere a fieru
lui vechi alături de tinerii Borza I- 
zidor, Sîrbu Nicolae și Vasile Mo-- 
ga, o contribuție de seamă au adu
s-o și tovarășii Petrean Teofil, U- 
drea Ion, Mitrofan Iuliu, Dima A- 
lexandru, Muntean Ion I și alții.

PADURARU ALEXANDRU

De la Galda de Sus, drumul șer
puiește printre stînci abrupte spre 
Intregalde. In acest cadrul pitoresc 
întîlnești înafara minunatului pei
saj natural, frumusețea sufletească 
:și hărnicia moților statorniciți aici.

Dar, Intregaldele, comună ce nu
mără 11 sate și se întinde pe o su
prafață de 46 km pătrați a cunos
cut în timpul regimului burghezo- 
moșieresc o adîncă înapoiere. Mize
ria și sărăcia din țara de piatră a 
făcut ca moții să ia drumul pribe
giei. Drumurile au devenit pentru 
ei „firești", ca scurgerea anotimpu
rilor, iar scîrțîitul alene al carului le 
era însoțit de cîntul plecărilor sil
nice, singurul lor tovarăș de drum.

Versurile, în care doina se îmbi
nă cu balada, ne-au păstrat vie i- 
imaginea tristă și chinuitoare a mo- 
ților de altădată, cu viața lor grea 
din trecut, cu drumuri nesfîrșite la 
capătul cărora licărea vag speranța 
unei bucăți de pîine. Coborînd pe 
colinele munților, răspîndind pe tot 
podișul ardelean mirosul lemnului 
proaspăt tăiat, al cărbunelui de 
mangan, ureînd din nou către a- 
ceeași sărăcie în cuiburile lor stîn- 
coase, toamnă după toamnă și iarnă 
după iarnă, moții au străbătut dis
tanțe pe care numai istoria poate să 
le măsoare. Și, pribegiile lor trecute 
nu puteau să înceteze decît odată cu 
dispariția pentru totdeauna a socie
tății în care munca le era furată de 
„domnii cu monoclu" rămași astăzi 
doar în versurile poeților și în re
frenul tîrgurilor:

Au plecat moții prin țară...

Ib^ Pe drumuri de munte
Viață nouă în țara moților

Pîlpîirile trecutului s-au stins. In 
locul lor s-au aprins luminile vieții 
noi care pulsează în inima oricărui 
moț de la Intregalde. Și, dacă stai 
cu oamenii de vorbă despre viața și 
realizările lor, simți în glasul fiecă
ruia mîndria muncii libere, demni
tatea de om, încrederea în viitor.

AAoțiî îți vorbesc cu dragoste des
pre viața nouă ce înflorește în „țara 

Cadrul pitoresc al comunei Intre galde se îmbogățește cu noi frumu
seți. IN CLIȘEU : Clădirea școlii noi de aici.

de piatră". A jutorul partidului se 
simte din plin în toate cele 11 sate 
din Intregalde, spun ei. Uite ici vila 
aceasta frumoasă cu eta j. E noua 
școala de 8 ani în care învață copiii 
noștrii. La clădirea acestei școli am 
prestat mii de ore muncă patriotică. 
Dincolo e noua clădire a dispensa
rului medical. Nu departe se vede 
noul magazin universal care, peste 
puțin timp va fi dat în folosință, iar 
de partea cealaltă e noua clădire a 

sfatului popular. Dar să poposim șl 
la Necrilești, la Sfîrcea, Ghioncani, 
la Tecșești și Cristești. Noul te 
întîmpină și aici. Peste tot găsești 
școli noi și magazine bine aprovi
zionate.

Dar, fiindcă veni vorba despre 
construcții, intervine tovarășul Dă- 
rămuș loan, secretarul sfatului popu
lar, cred că n-ar fi lipsit de impor
tanță dacă am mai adăuga ceva. 
Știți oamenii noștrii au depus mult 
sufiet la construcțiile drumurilor 
comunale și a podurilor. Au venit 
din toate satele la muncă patriotică. 
Nistor loan din Necrilești, Bunea 
Florean din Ivăniș, Clamba loan 
din Florești și Ilîrbea Aurel din I- 
liești sînt doar cîțiva din cei care 
au efectuat cele mai multe ore de 
muncă patriotică. S-au prestat 46.978 
ore muncă patriotică și s-au econo
misit 123.978 lei la aceste lucrări.

Grijă pentru sănătatea 
oamenilor

Comună a bolilor cu largă extin
dere în masă. Așa era cunoscută în 
trecut comuna Intregalde. Și nici nu 
puteau să nu existe aceste boli cînd 
la Intregalde nu era nici măcar 
un oficiant sanitar. Astăzi însă, gri
ja pentru sănătatea moților nu cu
noaște limite. Sînt aici doi medici: 
Fodor Elemer și Fodor Sofia, un o- 
ficiant sanitar și o infirmieră care

V. ȘERBU

(Continuare în pag. 4-a)

i
De mai multă vreme, pe stra
da „Gli. Doja" au început lucră
rile de refacerea străzii. In acest 
sens au fost aduse aici piatră, 
nisip și s-au început săpăturile.

Subit lucrul s-a oprit. Urme 
au rămas însă. Un șanț, focar de 
infecții. Iată-1 în clișeul de mai 
sus. O notă rea la adresa gos
podarilor de la sfatul popular 
oraș.

Să-ți fie drag orașul 
și strada pe care locuiești

Oricine e plăcut impresionat tre- 
cînd pe o stradă sau alta văzînd-o 
curată, cu fațadele clădirilor spoite 
și pomii îngrijiți. Și, dimpotrivă, te 
intrigă acele aspecte care dovedesc 
lipsa mîinii bunului gospodar.

Iată-ne, de pildă, pe strada Tra
ian. In dreptul clădirilor cu nr. 4 și 
6 te întîmpină ronduri cu flori care 
dau un aspect plăcut străzii. Dar, ce 
folos? In imediata vecinătate lucră
torii bufetului din colț, aruncă Ia în- 
tîmplare în stradă tot felul de im
purități. In fața clădirilor cu nr. 7 și 
9 cresc nestingherite buruieni de 
tot felul, aceiași aspect putînd fi în- 
tîlnit și de-a lungul întregii străzi 
Stahanov.

Note discordante într-o melodie 
frumoasă se întîlnesc și pe alte 
străzi. Locatarilor de pe aceste stră
zi nu li drag oare orașul și strada 
pe care locuiesc?

CAPRĂ HRISTACHE .



VIAȚA PE PARTID

Răspund cu însuflețire noilor măsuri 
luate de partid și guvern

tru dezvoltarea armonioasă a între
gii economii și totodată ele consti
tuie un puternic îndemn de a folosi 
larg posibilitățile de creștere a șep- 
telului, de a contracta cu statul un 
număr sporit de animale, bine în
grășate, cu o greutate cît mai mare.

* Mai multă atenție cerințelor de sezon
Zilele trecute în organizațiile de 

bază din gospodăria agricolă colec
tivă „Partizanul roșu" din comuna 
Benic, ca și în toate organizațiile 
■de partid ale raionului nostru au 
avut loc adunări generale deschise 
■în care s-au dezbătut noile măsuri 
luate de partid și guvern cu privire 

Ta sporirea cointeresării producăto
rilor în creșterea și îngrășarea ani
malelor și cu privire la îmbunătă
țirea aprovizionării cu carne a popu
lației.

Toți cei care au luat cuvîntul și-au 
■exprimat recunoștința lor în legă
tură cu măsurile luate și, totodată, 
hotărîrea de a munci cît mai bine 
■pentru a pune larg în valoare posi
bilitățile existente în sectorul zoo
tehnic, pentru a crește și a contracta 
■cu statul un număr sporit de ani- 

<Tnale.
Anul trecut, gospodăria agricolă co

lectivă din Benic a realizat prin vîn- 
zări din sectorul zootehnic pe bază 

■de contracte cu statul peste 238.000 
lei. In anul acesta, pînă în prezent 
gospodăria a realizat de asemenea 
suma de peste 78.200 lei din vînza- 
Tea în cadrul contractărilor cu sta
tul.

Cu prilejul dezbaterilor ce au a- 
vut loc în adunarea generală a bri- 
găzii a III-a Galda de Sus din gos
podărie, un număr însemnt de mem
brii și candidați de partid liîînd cu- 
vîntul la discuții au arătat că Ho- 
'tărîrile Consiliului de Miniștri pen- 
•tru sporirea cointeresării producăto- 
■rilor în creșterea și îngrășarea ani
malelor'șt cu privire la desfacerea

«cărnii, reflectă grija partidului pen-

0 gazetă de perete fără activitate
Locul aride este așezată gazeta de 

'perete a organizației de partid din 
gospodăria agricolă colectivă Oarda 
•de Jos este mult frecventat de co
lectiviști. Și privirile lor se îndreap
tă de fiecare dată spre gazetă, dor
nice de a găsi noutăți care să-i în
drume șî să-î mobilizeze în muncă. 
Dar, de mult timp, la gazetă n-a 
ffliai apărut nimic nou. Au mai ră- 

' - mas doar urmele unui singur arti- 
'Col scris de tovarășa Maria Barbu 
■și acesta în luna mai, iar celelalte 
■locuri sînt libere.

Insă nu numai acesta e singurul 
lucru ce te surprinde privind gazeta. 
Și aspectul ei grafic lasă de dorit. In 

■plus gazeta poartă două nume 
„Drum nou" și „Tractorul". E greu 

-de înțeles ce i-a determinat pe to
varășii de la Oarda de Jos să dea 
două nume unei singure gazete de 
perete. Deci după aparență gazeta 

■de perete — organ a! organizației 
■«de partid de Ia Oarda de Jos nu 
spune nimic.

Totuși ea spune ceva și anume că 
inactivitatea ei se datorește lipsei 

«de răspundere față de sarcini de 
•care dă dovadă colectivul de re-

Un aspect din timpul lucrului la construcția serei de 1.000 metri pa- 
trați de la gospodăria colectivă din Micești.

Arături adinei de vară pe suprafețe cit mai mari

I
i Prin efectuarea lucrărilor de pre
gătire și fertilizare a solului, para
lel cu recoltarea cerealelor păioase 
se pun și bazele recoltei pentru a- 
nul viitor. Arăturile de vară făcute 
la timp și de bună calitate crează 
condiții pentru înmagazinarea și 
păstrarea în sol a cantităților de 
apă provenite din ploi. Avem des
tule exemple care demonstrează în
semnătatea deosebită a acestei lu-

Gospodăriile agricole de 
stat în frunte

Munca fiind bine organizată, la 
■gospodăriile agricole de stat execu
tarea arăturilor de vară se desfă
șoară din plin.

Pînă la 24 iulie la gospodăria a- 
gricolă de stat din Oarda de Jos 
au și fost arate cele 60 hectare pla
nificate, iar la gospodăria agricolă 
de stat din Galda de Jos pînă la a- 

"Ceeași dată s-au executat arături de 
vară pe suprafața de peste 100 ha 
din cele 180 ha planificate.

Paralel cu efectuarea arăturilor de 
vară se lucrează și la însămînțarea 
porumbului furajer în miriști. La 
gospodăria agricolă de stat din Gal-

Tocmai de aceea ca și toți ceilalți 
colectiviști din gospodărie,_ cei pre- 
zenți la adunare au îmbrățișat și au 
susținut propunerea făcută de tov. 
Cristea N„ președintele gospodăriei 
colective ca pe baza posibilităților ce 
le are să mai vîndă statului încă 
,3.000 de kg carne bovine peste can
titatea contractată la începutul anu
lui.

Luînd cuvîntul la discuții tova
rășa Bulgărea Anuța, membră de 
partid a arătat că noua hotărîre a- 
cordă avantaje însemnate pentru co
lectiviști și-i îndeamnă să folosească 
mai bine posibilitățile ce le au pen
tru a crește animale în gospodăria 
personală.

Eu am un vițel — a spus tovară
șa Bulgărea șî vreau să-l contractez 
cu statul.

Aceeași dorință și-a manifestat-o 
și tovarășii CI lent i Achim, candidat 
de partid, Igna Ștefan din activul 
fără de partid și alții din brigada a 
III-a precum și din celelalte brigăzi 
ale gospodăriei.

In adunare comuniștii și-au expri
mat totodată hotărîrea de a acorda 
o și mai mare atenție îmbunătățirii 
bazei furajere, punerii mai bine . în 
valoare a tinetelor naturale, cosirii 
și depozitării fînului în cele mai 
bune condiții, fără pierderi, în așa 
fel ca și în timpul iernii animalele 
să crească mai mult în greutate.

dacție, precum și comitetul de 
partid al gospodăriei (secretar tov. 
Jibotean Gheorghe) care a scăpat 
din preocupările sale această muncă 
importantă.

crări pentru sporirea producției.) 
Experiențele făcute dovedesc că în< 
terenul arat vara, imediat după se-\ 
ceriș, înafară de cantități cu mult/ 
mai mari de apă s-au acumulat în< 
medie cu 100 kg azot nitric la hap 
mai mult decît în cel arat în toam-< 
nă. In gospodăriile agricole de stat) 
și multe gospodării colective se lu-\ 
crează intens la arat. ț

da de Jos, pînă ia data arătată mai 
sus au și fost însămînțate peste 20 
hectare.

Avansați cu arăturile
Bine au procedat și conducerile 

gospodăriilor agricole colective din 
Galda de Jos, Cistei, Teiuș și altele 
care, folosind din plin toate mijloa
cele de care dispun, odată cu sece
rișul au trecut la efectuarea arătu
rilor adinei de vară chiar și printre 
clăi. De exemplu, pînă la data de 
24 iulie, la gospodăria colectivă din 
Galda de Jos s-a executat arătura 
de vară pe suprafața de 89 ha, la 
Cistei pe suprafața de 52 ha, iar la 
Teiuș pe suprafața de 40 ha. Pe 
măsură ce terenurile sînt eliberate

De cîteva săptămîni soarele-și trimite razele cu tot mai multă dărni
cie. Așa-i firesc să fie vara — își zic oamenii. Și au dreptate. Numai 
că din spusele lor se desprind și o seamă de cerințe: răcoritoare la tot 
pasul, un ștrand în totul pus la punct, străzi stropite și... cîte altele.

Cum stăm în orașul nostru cu toate acestea? Să pornim la drum. Să 
consemnăm. ,

Răcoritoare... răcoritoare !
Pe timp de căldură, oamenii cau

tă umbra. Și mai caută încă ceva: 
răcoritoare. Ii auzi vorbind, între- 
bînd: o fi înghețată la cofetărie?... 
sirop rece aveți?... ce bună ar fi o 
bere rece!...

întrebările oamenilor sînt în totul 
justificate și în parte își găsesc un 
răspuns satisfăcător. La cele două 
cofetării, de pildă,, găsești cu unele 
excepții aproape tot timpul înghe
țată. Bine ar fi însă s-o găsești în 
sortimente mai variate. Berea însă 
lipsește deseori de la bufete. Parcă 
n-ar intra tot la categoria răcori
toare.

Rău stau cu răcoritoarele cele 
două chioșcuri din oraș. Cînd e una 
nu-i alta. E gheață, nu-i apă mine
rală și invers. De ce-i așa și nu-i 
altfel tovarăși de la O.C.L. comerț 
mixt?.

încă ceva și toate-s bune
Prin grija sfatului popular al o- 

rașului și cu sprijinul cetățenilor 
care au prestat sute de ore muncă 
patriotică, pe malul Mureșului a fost 
construită o clădire arătoasă me
nită să deservească pe amatorii de 
băi în aer liber. Oamenii muncii au 
primit cu bucurie această realizare. 
Și pe bună dreptate. Clădirea este 
prevăzută cu o seamă de cabine, cu 
o terasă frumoasă și un bufet unde 
în ultimul timp răcoritoarele la 
gheață nu mai constituie o problemă.

Pînă aici deci toate bune. Rău 
este însă faptul că plaja de la 
ștrand e numai în parte practica
bilă. Prin retragerea apei, pe nisip 
a rămas un strat de mîl care us- 

de clăi sau paie, se continuă, cu a- 
rătura adîncă pe suprafețe tot mai 
mari.

Nu peste tot lucrurile 
stau însă la fel

In unele gospodării agricole co
lective, executarea arăturilor de vară 
continuă să se desfășoare în' ritm 
necorespunzător în raport cu supra
fețele' recoltate. Aceasta în mare mă
sură din cauza întîrzierilor în strîn- 
gerea paielor după combine și da
torită faptului că nu peste tot s-a 
organizat schimbul II la tractoare. 
Așa se explică de ce, la gospodăria 
colectivă din Alba Iulia, pînă la 
data de 24 iulie deși s-au recoltat 
peste 200 ha, s-au arat doar 18 
ha, la Ciugud s-au arat 30 ha față 
de 335 ha recoltate, iar la Stremț 
deși s-a recoltat suprafața de 410 
ha pînă la data arătată mai sus 
nu s-a arat nici un hectar.

Pentru a se intensifica ritmul a- 
răturilor de vară, este necesar ca 
paiele să fie transportate imediat de 
pe suprafețele recoltate, folosind în 
acest scop toate mijloacele de care 
dispun gospodăriile colective ca, 
prese de balotat paie, remorci și că
ruțe. De asemenea, la arat să fie fo
losită întreaga capacitate de lucru 
a tractoarelor și atelajele proprii. 

cîndu-se zgîrie. E deci neapărat ne
voie ca plaja să fie curățată atît de 
mîlul cu pricina cît și de alte impu
rități. Cîtorva tineri inimoși nu le-ar 
trebui decît cîteva ore să facă acest 
lucru. Deci, încă ceva și... toate-s 
bune la ștrandul de la «Mureș.

Praful
numai apa îl stăpînește
Una dintre metehnele zilelor căl

duroase este praful, mai ales pe ar
terele cu circulație intensă. Trec 
mașinile. Se ridică nori de praf care 
se depune apoi în straturi din ce în 
ce mai groase acoperind totul în 
jur.

.Mai mult decît oricine poate din 
orașul nostru, acest inconvenient îl 
simt cetățenii ce locuiesc pe Calea 
Moților. Stradă mult circulată de 
autovehicole, Calea Moților este 
veșnic prăfuită. Astfel fiind, frun
zele copacilor ca și florile din gră
dinițe își schimbă pe zi ce trece cu
loarea. Ba mai mult. Praful pătrun
de în casele oamenilor chiar și cu 
ferestrele închise.

Praful, numai apa îl stăpînește. 
Acest lucru trebuie să constituie un 
semnal pentru tovarășii de la I.G.O. 
Alba Iulia care au datoria să abată 
mai des cisterna pe Calea Moților 
ca și pe alte străzi la fel de circu
late.

Pe cînd fîntîni arteziene ?
Intenția de a se construi o fîntînă 

arteziană în parcul din centru, a 
---------------------------------- ---------------------------------------

Furaje cit mai multe și de calitate
Recoltatul fînului trebuie grăbit

(Urmare din pag. l-a)

explică faptul că în unele unități a- 
gricole ca Alba Iulia, Ighiu, Galtiu 
și altele, mai sînt încă de recoltat 
însemnate suprafețe cu furaje și la 
această dată. De exemplu, la gospo
dăria colectivă din Alba Iulia mai 
sînt de recoltat 70 ha de fînețe, la 
Ighiu 40 ha fînețe și alte plante fu
rajere, iar la Galtiu 30 ha.

Timpul secetos din ultima perioa
dă dăunează mult asupra cantității 
și calității furajelor. De aceasta tre-

Să fie folosite
Creșterea și dezvoltarea continuă 

a efectivelor de animale pune în fața 
conducerilor unităților agricole so
cialiste din raion sarcina asigurării 
unor cantități mult sporite de fura
je. Pe lîngă nutrețurile cultivate și 
valorificarea resurselor de furaje e- 
xistente ca pășunile naturale, iarba 
din livezi și păduri, flora spontană 
și altele, pot și trebuie semănate în 
miriști plante de nutreț pe suprafețe 
cît mai mari.

Analizînd posibilitățile pe care le 
are fiecare unitate agricolă în par
te, Consiliul agricol raional a re
comandat din timp conducerilor 
gospodăriilor agricole colective ca 
pentru completarea necesarului de 
furaje ale gospodăriilor colective și 
chiar pentru nevoile personale ale 
colectiviștilor, pe măsură ce se re
coltează culturile de păioase, tere
nul să fie imediat arat și însămânțat 
cu porumb furajer. In acest scop a 

Concluzii
Din cele arătate mai sus se poate vedea că acolo unde conducerile uni

tăților agricole socialiste s-au preocupat îndeaproape de asigurarea fu
rajelor, au fost obținute rezultate bune, terminîndu-se pînă Ia data de 24 
iulie în multe locuri cu recoltatul și depozitatul furajelor. De asemenea 
în aceste zile se însămînțează terenul cu porumb furajer și alte plante 
de nutreț. Astfel, în multe gospodării colective ca Micești, Galda de 
Jos, Căpud, Șard, Totoi și altele pînă la această dată au și fost însă
mînțate suprafețe destul de însemnate.

Cu toate acestea trebuie arătat că în munca pentru asigurarea unei 
bogate baze furajere mai există unele deficiențe. Pentru lichidarea lor 
consiliile de conducere din gospodăriile colective au datoria de a lua 
de urgență măsuri pentru grăbirea recoltării furajelor, pentru depo
zitarea în bune condițiuni a plevei și paielor de grîu, pentru urgenta
rea arăturilor și însămînțarea în mi riști a unor mari suprafețe cu furaje 
in cultură dublă.

fost salutată cu satisfacție de oa
menii muncii din orașul nostru. Au 
urmărit cu interes lucrările de con
strucție, mai ales dată fiind forma 
ne care proiectantul o dăduse aces
tei fîntîni. Apoi, a venit și ziua cînd 
din respectiva fîntînă a țîșnit apa 
întregind decorul parcului și împros- 
pătînd aerul din jur.

In1 prezent însă, prin „vinele" 
fîntînii a încetat să mai circule apa. 
I s-a oprit, cum s-ar zice „inima", 
iar bazinul ce o înconjoară crapă de 
uscăciune. In aceeași situație se 
găsește de altfel și fîntînă „artezia
nă" din parcul mare. Fără apă i se 
mai poate zice oare fîntînă? Ce pă
rere au tovarășii de la sfatul popu
lar al orașului?

Fîntînile arteziene vara își au ros
tul. Deci întrebarea: pe cînd fîntîni 
arteziene?... este pe deplin justifi
cată.

Fără a avea pretenția că au 
fost cuprinse în întregul lor ce
rințele de sezon ale oamenilor 
muncii, am redat cîteva din ele 
asupra cărora organele vizate tre
buie să mediteze și să ia măsuri. 
Sînt cerințe ce pot și trebuie sa
tisfăcute. Pentru aceasta însă e 
nevoie de mai multă preocupare.

Și-acum încă ceva. S-a început 
în primăvară amenajarea unui 
parc de distracții pentru copii în 
grădina Școlii de 8 ani nr. 1 a 
cărui termen de dare în folosință 
este mult depășit. Și doar se știe 
că cei mici sînt din fire nerăbdă
tori, mai ales văzînd că zilele verii 
trec și parcul nu se mai termină. 
E și aceasta o cerință ce trebuie 
satisfăcută.

buie să țină seama conducerile uni
tăților care mai au de recoltat fînețe 
și alte culturi furajere, luînd de ur
gență măsurile cele mai eficace care 
să ducă la terminarea grabnică a 
recoltării furajelor de pe toate su
prafețele. Totodată trebuie trecut la 
transportatul și depozitarea lor în 
cele mai bune condiții pentru a asi
gura cantități îndestulătoare de nu
trețuri și de calitate superioară în 
fiecare gospodărie agricolă colec
tivă.

toate resursele
fost întocmit chiar și un plan orien
tativ. (Păcat însă că această sar
cină de plan este mică față de po
sibilități). 4

Deși ne apropiem de sfîrșîtul re
coltării păioaselor, acest plan nu se 
respectă. Față de 750 ha culturi 
duble în miriști cît a fost planifi
cat, pînă Ia data de 24 iulie au fost 
însămînțate doar 140 ha. De exem
plu, gospodăria colectivă din Mi
halț față de 150 ha, a însămînțat 
10 ha, Alba Iulia 2 ha față de 100 
ha ,iar la Vințul de Jos au fost în
sămînțate doar 6 ha față de 100 ha 
planificate.

Această rămînere în urmă trebuie 
să dea de gîndit și comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare comu
nale care sînt chemate să sprijine 
mai mult conducerile gospodăriilor 
colective în vederea aplicării tuturor 
măsurilor care duc la sporirea can
tităților de furaje.



București, mîndrei noastre patrii. Vedere
de pe bulevardul Magheru.

POPASURI PE HARTA PATRIEI DRAGI
SE MIRA LUMEA Pc drumuri <c multe

Se miră lumea, oaspeții, străinii 
de mierea limpezită a luminii, 
ce mîngîîos și dulce se răsfață 
pe munți, pe brazi, pe omeneasca față.

Cîți au mai fost la noi mai înainte 
mărturisesc că n-o păstrau în minte:
— V-ați strămutat pe alte paralele?
Creați culori? Sau vă creează ele?

Surîdem. Șoapta gîndului acela 
dusă de vînt învăluiește schela 
și-atinge, colb cu aripi în zadar, 
mistria noastră simplă de zidar.

Atunci, preț de o clipă, stă echipa, 
jertfim, sus Ia etajul ultim, clipa, 
să le strigăm, tribună fiind zidul:
— Aici n-au fost minuni. A fost partidul. 

Pricepe-vor Sau nu străinii oaspeți 
perpetua filtrare de zori proaspeți, 
noi ne clădim destinul mai departe 
iluminați de sorii fără moarte.

ȘTEFAN IUREȘ

(Urmare din pag. 2-a)

Castelul din celalea oțelului „Oază subtropicală H

veghează necontenit la sănătatea 
oamenilor. Asistența sanitară e bine 
pusă la punct. Despre acest lucru 
ne vorbesc însăși faptele. Noul dis
pensar cuprinde, 10 paturi, labora
tor, rontgen. Indicii de mortalitate 
au scăzut.

Nașterile în prezent sînt toate a- 
sistate, fapt care a făcut să scadă 
mult mortalitatea infantilă. Dar, aici 
la Intregalde, în rețeaua sanitară se 
fac cunoscute însă multe lucruri 
bune care merită a fi consemnate. 
Pentru a ridica nivelul sanitar edu
cativ al locuitorilor se tin cu regu
laritate conferințe la căminul cul
tural, se răspîndesc broșuri cu ca
racter 
uneori 
tare.
nostru

In cetatea oțelului, pe rîulețul 
Zlaștiului, în imediata vecinătate a 
uriașului combinat siderurgic, se 
înalță falnic, cu turnuri semețe, ves
titul castel al Huniazilor. In puter
nic contrast cu ceea ce este astăzi 
Hunedoara, castelul a rămas peste 
veacuri mărturie a vieții de mult a- 
puse a ținutului stăpînit cîndva de 
Corvini.

Cercetările istorice dovedesc că 
el a fost clădit în secolele XIII- 

. XIV. De numele Corvinilor castelul 
este legat, abia prin 1409, cînd Si
gismund, regele Ungariei, îi donea
ză. pentru serviciile de. arme adu6e, 
lui Voicti. Fiul aceștuia din urmă, 
loan de Hunedoara, „cel mai mare 
viteaz și cel mai mare soldat al 
vremii sale", cum îl numește Bonfi-

niu's, istoricul Corvinilor, îi aduce 
numeroase modificări. La fel proce
dează Matei Corvin și urmașii săi.

După stingerea dinastiei Corvini
lor, castelul este transmis altor dem
nitari, iar din secolul al XVllI-lea 
devine proprietatea statului și este 
declarat monument istoric.

Deși a foșt prada a cinci mari 
incendii, castelul s-a păstrat bine în 
ansamblu. Pot fi vizitate sala cava
lerilor. construită în stil gotic de 
Ioan de Hunedoara prin 1452, sala 
dietei, capela, zidită în 1446, turnu
rile Capistrano, turnul Buzdugane
lor, aripile Matia și Loggia, în sti
lul Renașterii etc. De. asemenea, se 
menține o fîntină adîncă de peste 30 
m, care, după o legendă, ar fi fost 
săpată în stîncă de prizonieri turci.

Mai" din regiunea Cri- 
cîștigat de multă vreme

Băile „1 
șana și-au 
un binemeritat renume pentru cali
tățile tămăduitoare ale apelor sale. 
Dar această cunoscută stațiune con
stituie, fără îndoială, și un 
obiectiv turistic.

Tot mai mulți vizitatori 
și din străinătate poposesc 
„1 Mai" pentru a admira

minunat

Plante monumente ale naturii
Așezarea geografică favorabilă și 

condițiile climatice au permis dez
voltarea pe teritoriul patriei noastre 
a unei flore bogate și de o mare va
rietate. Prin tăierea nesăbuită a pă
durilor și prin distrugerea pînă la 
exterminare a unor specii de anima
le și plante sub regimul burgnezo- 
moșiereșc, natura a suferit pe terito
riul țării noastre mari prejudicii. 
Astăzi, ocrotirea naturii se bucură 
de o mare atenție. A luat ființă Co
misia pentru ocrotirea monumentelor 
naturii de pe lîngă Academia R.P.R. 
și comisiile regionale de îndrumare 
pentru ocrotirea naturii din cadrul 
sfaturilor populare. Monumentele 
naturii fiind bunuri ale întregului 
popor, acțiunea pentru ocrotirea a- 
cestora are un caracter patriotic, fie
care regiune străduindu-se să asigure 
condițiile cele mai favorabile pen
tru conservarea frumuseților patri
ei. Astfel au fost create 70 de rezer- 
vații naturale, printre care și Parcul lume.

național al Retezatului, de .10.000 
ha. Aceste rezervații asigură con
servarea unor exemplare rare de ar
bori. precum și menținerea și refa
cerea unor specii de plante și ani
male expuse dispariției.

Dintre speciile forestiere puse sub 
ocrotire sînt laricele, tisa și zimbrul 
și vreo 20 de exemplare de arbori 
seculari (stejari, plopi, fagi ș.a.),u- 
nele prezentînd și interes istoric prin 
legendele create în jurul lor. Dato
rită frumuseții și rarității lor sînt 
ocrotite și citeva plante ierboase care 
erau culese excesiv: albumița (floa
rea de colț), bujorul romînesc, sîn- 
gele voinicului, papucul doamnei, 
laleaua pestriță, planta medicinală 
ghințura galbenă etc. O importanță 
științifică excepțională prezintă și 
speciile ocrotite în unele rezervații, 
ca: lotusul din rîul și lacul Pețea, 
regiunea Crișana, unic în Europa, 
garofița Pietrei Craiului, unică în

din țară 
la Băile 
rezerva

ția naturală de aici, unică în felul 
ei în întreaga Europă. Temperatura 
izvoarelor, care ajunge pînă la 38 
grade, a transformat acest loc 
într-o adevărată „oază subtropicală", 
in care și-au găsit adăpost plante și 
viețuitoare rar întîlnite. Iată, bună
oară, floarea de lotus (Nymphaea 
lotus var thermalis), gingașa plantă 
care a supraviețuit asprei perioade 
cuaternare. Specia aceasta se înru
dește cu lotusul din Nil, India o- 
rientală și Fiiipine.

Pe lîngă floarea de lotus, în ape
le calde ale lacului trăiesc niște mel- 
cișori frumos ornamentați (melanop- 
sis parreysi), care continuă să 
populeze acest mediu de la sfîrșitul 
perioadei terțiare.

Rezervația naturală de la- Băile 
„1 Mai" a atras atenția cercetători
lor. Nu de mult ei au descoperit în 
apele lacului un pește denumit după 
culoarea ochilor „roșioară" (scardi- 
nius racovitzae), specie unică în 
țara noastră. Lungimea peștelui este 
de circa 10 cm. El nu trăiește la o 
temperatură mai mică de 27 grade. 
Cercetătorii au mai descoperit în 
această rezervație fosile de păsări și 
mamifere din perioada cuaternară, 
precum și resturi de cultură mate
rială primitivă, ceea ce dovedește că 
aceste locuri au fost populate din 
timpuri străvechi.

sanitar în casele moților, iar 
se prezintă chiar filme sani- 
Sînt realități ale regimului 
democrat-popular.

Copiii întregăldenilor 
învață

Pentru a vorbi despre numărul a- 
nalfabeților existenți în trecut la In
tregalde, ar trebui să facem o sta
tistică nesfîrșită. Imaginea aceasta, 
ruptă dintr-un trecut nu prea înde
părtat din plină „civilizație" burghe
ză, ne-a lăsat-o viu poetul Emil 
Isac în versurile:

Copiii moților orfani și flămînzi
Și palizi și timizi și triști
Opresc cu mîinile lor pe trecătorii 

străzilor...
Și domnii cu monoclu
Și doamnele cu buze vopsite de ruj 
Ii amenință de atîtea ori cu 

polițiști.
Imaginea aceasta sumbră a fost 

ștearsă din mintea moților pentru 
totdeauna. Copiii moților învață azi 
la școala cea nouă. Au străpuns bez
na neștiinței de carte în care au fost 
ținuți părinții lor. Astăzi la Intre
galde nu mai sînt școli fără învăță
tori și nici copii înafara școlii.

Mulți dintre copiii moților de la 
Intregalde sînt astăzi cu școala me
die, profesională sau chiar faculta
tea terminată. Să amintim pe G. 
Sabin, care este șef de echipă la 
minele din Petroșani, pe Ghioancă 
Victor, care este inginer, Drăgan 
Traian, învățător și mulți alții ca 
ei. Și alți mulți copii ai moților în
vață acum, iar ca mîine vor lucra 
în marile uzine ale patriei sau 
ogoarele colectivelor.

Oamenii trec munții

îndreaptă spre căminul cultural de- 
centru. Aici activiștii culturali orga
nizează regulat acțiuni cultural e- 
ducative interesante și atractive: Nu: 
lipsesc din aceste acțiuni programe
le artistice, serile culturale și litera
re, informările politice sau vizionă
rile de filme. Și seara pînă tîrziu,. 
la lumina electrică, care nu de mult 
a fost introdusă, moții își petrec plă
cut timpul liber.

La acțiunile 
moții participă cu 
marea activiștilor 
Silviu, Crețu Cornel, Cetean Emi
lia, ei au format o brigadă artistic» 
de agitație, o echipă de fluierași cu. 
care s-au prezentat cu bune rezul
tate la concursul al VlI-lea.

Biblioteca comunală de aici nu se 
lasă nici ea mai prejos. Cartea și 
presa se pot găsi pe mese în casele 
din cel mai îndepărtat sat.

Scurt jurnal de vacanță
Prin grija partidului și guvernului 

la Intregalde s-a deschis în acest an 
o tabără la care vin să-și petreacă, 
zilele de vacanță în mod cît mai plă
cut, copiii oamenilor muncii din toată; 
regiunea noastră. Aici sub îndruma
rea tovarășilor Boca Grigore, Noja 
Roman, Tamaș Letiția și alții se 
organizează acțiuni frumoase și bo
gate în conținut. Intre copiii venițî 
la tabără și copiii moților de la. In
tregalde se leagă prietenii strînse de- 
care își vor aduce cu drag aminte.

*
Cîntul plecărilor silnice de altă

dată nu-i mai însoțește pe moți. 
Pleacă moțul și astăzi 
dornic să muncească 
rile ■ șantiere 
socialiste, 
tăzi altă viață.

cultural-educative- 
drag. Sub îndru- 
culturali, Tecșa

pe

laIn zilele de odihnă moții de 
Tecșești, Dealul Geoagiului, iliești 
și din celelalte sate trec munții și se

Fundulea, comună din Cîmpia Bă
răganului, era cunoscută, în urmă 
cu cîțiva ani, numai de locuitorii sa
telor învecinate. Astăzi, această co
mună odinioară anonimă, a căpătat 
un justificat renume. Putini sînt a- 
ceia care nu au auzit de Institutul 
de cercetări agricole de aici. Fun
dulea a deschis unul din cele mai 
importante capitole în istoria dez- 

agrjcole din țaravoltării științei 
noastră.

Institutul de 
reale și plante 
este titulatura 
creat în iarna anului 1957, ca o ex
presie a politicii partidului de dez
voltare a agriculturii pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. Era la început o clădire mo
destă a unei gospodării de stat. Ti
neri entuziaști, alături de cercetători 
cu (bogată experiență, au pornit 
la lucru într-o perioadă cînd agricul
turii romînești îi reveneau sarcini 
tot mai importante. In ritmul pro
priu socialismului. Institutul a cres
cut, s-a dezvoltat continuu, și-a spo
rit baza materială de cercetare. Să-1 
vedem astăzi.

Clădirile noi, laboratoarele, halele 
atelierelor mecanice, imensul com
plex de uscare și selecționare a se
mințelor, blocurile moderne de lo
cuințe pentru cercetători și lucrători, 
drumurile asfaltate din incinta In
stitutului îți dau impresia că te afli 
în mijlocul unui orășel. Adevăratul 
laborator unde lucrează cei 130 de

cercetări pentru ce- 
tehnice — aceasta 

sa exactă — a fost

Creație a regimului * Inoflli
democrat-popular silullll

cercetători cu pregătire superioară, 
îi constituie un teren în suprafață 
de 5.600 ha — cîmpuri experimenta
le și de producție. Cîmpurile expe
rimentale, care totalizează 1.000 ha, 
împărțite în zeci de mii de parcele, 
etichetate și numerotate, sînt un ca
talog viu și complex al tuturor plan
telor cultivate în țara noastră.

In același timp, prin cele 15 sta
țiuni experimentale situate în toate 
regiunile țării, cu centre și loturi 
demonstrative organizate în unită
țile agricole socialiste, activitatea de 
cercetare este extinsă asupra tutu
ror zonelor pedoclimatice ale țării.

întreg ansamblul de rezultate ob
ținute pe cîmpurile experimentale 
ale institutului este verificat pe te
renurile de producție proprii și ale 
stațiunilor. Această etapă constituie 
și începutul generalizării rezultate
lor cercetărilor în marea producție.

Suprafețele cele mai mari sînt re
zervate porumbului, cultură care de 
la început a constituit domeniul 
principal de cercetare. Din întreaga 
țară și de pretutindeni de pe glob, 
unde este răspîndită această pre
țioasă cultură cerealieră, au fost a- 
duse sute și mii de populații, de so
iuri și hibrizi, un vast material bio
logic, adevărat tezaur pentru spe
cialiști. In prezent se studiază peste

10.000 linii consangvinizate. 2.200 
hibrizi simpli, 1.590 hibrizi dubli.

In puținii ani care au trecut de la 
înființarea Institutului de la Fundu- 
lea, au fost creați peste 180 de hi
brizi de porumb. Chiar în primăvara 
aceasta au fost răspîndiți în cultură, 
în unitățile agricole socialiste, 15 
din cei mai productivi hibrizi dubli 
creați de oamenii de știință.

Ca urmare a muncii de cercetare 
desfășurată la Fundulea, țara noa
stră dispune în prezent de mari can
tități de sămînță de porumb dublu 
hibrid, ceea ce permite ca porum
bul hibrid să fie cultivat în 1964 pe 
toată suprafața destinată acestei cul
turi.

Alături de porumb, în activitatea 
cercetătorilor, un loc important îl o- 
cupă grîul. Ei au creat 55 de linii 
de grîu, superioare soiurilor cultiva
te în prezent, linii gata să concure
ze prin producție, rezistență la sece
tă, ger și boli pe cele mai valoroase 
dintre soiurile de pînă acum. Unele 
din aceste linii, care în perioada de 
experimentare au dovedit însușiri 
superioare, sînt înmulțite pentru a 
fi extinse în anii următori în cul
tură.

S-a menționat pînă acum ca o- 
biectiv de cercetare planta însăși. 
Dar solul? Iată doar cîteva proble- ,

me la care trebuie să răspundă spe
cialiștii pentru mărirea potențialului 
productiv al solului: sistemul de pre
lucrare și de fertilizare a solului, de 
aplicare a amendamentelor, tehnica 
semănatului, a lucrărilor de irigare, 
de îngrijire a culturilor, toate a- 
cestea în condiții de irigare 
și neirigate pentru fiecare zonă in 
parte. O problemă nouă luată de 
curînd în studiu o constituie comba
terea chimică a buruienilor, pentru 
a elimina nrășitul manual din cul
tura porumbului.

îmbunătățirea bazei furajere con
stituie, de asemenea, o preocupare a 
cercetătorilor. Ei au experimentat 
atît cultivarea cît și valorificarea po
rumbului siloz, stabilind agrotehnica 
culturii și cei mai productivi hibrizi 
pentru culturile irigate și cele neiri
gate. De mare însemnătate pentru 
practică sînt rezultatele cercetărilor 
întreprinse de specialiști pentru spo
rirea conținutului de proteină al po
rumbului pentru siloz și masă ver
de, prin cultivarea Iui intercalată cu 
soia. Multe gospodării aplică cu re
zultate bune aceste realizări ale In
stitutului de la Fundulea, ca și cele 
cu privire la metodele de sporire a 
producției pe pășunile și fînețele na
turale.

Fundulea reprezintă nu numai o 
poartă de pătrundere în tainele lumii 
vegetale, ci și un admirabil efort de 
transformare a acestei lumi spre bi
nele si în folosul omului.

(AGERPRES)

în ța ra
pe mă- i 

ale construcțiilor 
La intregalde este as- 

Partidul a aprins
lumină ca peste tot și în inima mun
ților deschizînd moților drum larg 
spre cultură și civilizație.

------------- o-------------

Sfaturi pentru turiști
★ Traseul cel mai potrivit este» 

cărarea marcată... Scurtăturile, deși 
la prima impresie par avantajoase- 
de obicei mai mult încurcă decît a- 
jută.

★ In 
căldurii, 
dată cu
le (16—21 gr pe zi). Pentru a pre- 
întîmpina stările proaste provocate 
de acest lucru, se recomandă ca la 
popasul mare să se consume ali
mente sărate.

timpul mersului, datorită 
organismul -pierde — o 
apa — săruri minerale uti-

★ Cînd vă deplasați în grup, res
pectați normele de disciplină ale- 
marșului: nu-1 depășiți pe conducă
torul grupului, opriți-vă la popasuri 
și porniți o dată cu întregul colec
tiv, serviți masa la timpul stabilit, 
nu modificați, de unul singur, planiil. 
excursiei etc.

★ După aproximativ 30—40 de 
minute de la începerea urcușului 
este bine să faceți primul popas (de 
ajustare). Cu acest prilej potriviți-vă 
rucsacul din curele, controlați dacă 
încălțămintea nu v-a produs 
turi, 
care

rosă- 
acomodați-vă îmbrăcămintea, 
trebuie să fie cît mai ușoară.,

In timpul mersului nu vă gră- 
Pasul trebuie să fie potrivit, rar

★
biți.
și continuu (circa 4—6 km/oră, iar 
la urcuș 1—3 km/oră). Brațele să 
fie libere, pentru a vă ajuta la echi
libru și a vă sprijini pe pantele piep- 
tișe. Evitați legănările! inutile ale 
corpului.
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