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Pregătirea întreprinderilor pentru 
iarnă—o sarcină de mare răspundere!

TIOIAMim...

Ne aflăm la jumătatea toamnei. 
Timpul a început să se răcească tot 
mai mult, pronosticînd că nu ne 
mai despart decît puține zile de a- 
notimpul friguros al iernii. Așa 
cum e și firesc, apropierea acestui 
anotimp constituie pentru orice bun 
gospodar un semnal. In pe
rioada iernii, capriciile acesteia — 
zăpada, viscolul, gerul — pot pro
voca greutăți în desfășurarea nor
mală a producției. De aceea, efec
tuarea din timp a tuturor pregătirilor 
este o sarcină de mare răspundere 
a perioadei actuale, o sarcină ce 
trebuie înfăptuită întocmai.

Acest lucru a fost înțeles de că
tre marea majoritate a conducerilor 
tehnico-administrative care, cu spri
jinul organizațiilor de partid și al 
comitetelor de sindicat, au analizat 
cu toată răspunderea această pro
blemă, elaborînd planuri de măsuri 
menite să asigure o pregătire e- 
xemplară a tuturor unităților pentru 
perioada de iarnă. La U.C.M. Zlat- 
na, de pildă, pregătirea pentru ano
timpul friguros a constituit obiec
tul preocupărilor încă din luna iu
lie. Un colectiv format din cadre 

•“S tehnice pe specialități, din munci
tori pricepuți, a analizat temeinic 
fiecare loc de muncă. întocmind a- 
poi un plan concret de măsuri. Ur
mărit îndeaproape, planul a înce
put să prindă viață. Pînă în mo
mentul de față s-au revizuit și re
parat rețeaua electrică exterioară, 
grupurile sociale, cazanele de a- 
buri, instalația de apă, linia C.F.I. 
etc. De asemenea, pentru desfășura
rea continuă a muncii în cazuri ex
treme, s-a făcut aprovizonarea cu 
diferite piese de schimb, cu che
restea și alte materiale auxiliare, a- 
-sigurîndu-se astfel stocul tampon 
prevăzut.

Pregătiri intense pentru iarnă s-au 
făcut și la Exploatarea minieră din 
Ziatna și la sectoarele acesteia. 
Dacă în iarna trecută, din cauza 
slabei preocupări pentru aprovizio- 
narea sectoarelor cu lemn de mi
nă, cu materiale pentru construcții 
subterane s-au produs perturbații în 
desfășurarea ritmică a muncii, apoi 
de data aceasta au fost luate mă
suri pline de răspundere. Astfel, la 
Fecare sector s-a asigurat lemn de 
mină pentru 2-3 luni, s-a transpor
tat la punctele de construcții ci
mentul, pietrișul și alte materiale 
necesare pentru lucrările de inves
tiții subterane, s-a făcut aprovizio
narea cu combustibil special pentru 
încălzit și producție, cu bile forjate 
etc. De asemenea, pentru a asigura 
o mai bună păstrare a materialelor 
s-a construit la Ziatna un depozit 
din posibilități interne și s-a amena
jat un șopron în incinta gării pen- 
1ru depozitarea materialelor din 
tranzit. Astfel de exemple mai not 
fi date si de la Depoul C.F.R. Te- 
i«ș, fabrica „Ardeleana" Alba lulia 
și altele.

La fabrica de încălțăminte „Ar
deleana" conducerea tehnico-admi- 
nistrativă, cu sprijinul organizației 
de partid și al comitetului sindicaj 
tului, a reușit în cea mai mare mă
sură să termine revizuirea și repa
rarea imobilelor, a instalației de în
călzit, s-a făcut aprovizionarea cu 
combustibil special etc. Trebuie a- 
rătat însă că numai cu atît desfă
șurarea normală a muncii nu este 
asigurată. Se impune asigurarea u- 
nor materiale încă de pe acum, spre 
a nu fi puși în situația ca din cau
za înzăpezirilor sau a greutăților 
provocate de transporturi să se in
tre în gol de producție. Și în această 
problemă trebuie ca D.G.I.P.I.C. 
București să sprijine acum, din 
timp, conducerea fabricii în apro
vizionarea cu talpă cauciuc micro- 
poros și piele în culori mai varia
te, spre a înlătura pe viitor cazurile 
ca cele din trimestrul HI, cînddin 
lipsa unor asemenea materiale fa

brica a stat în gol de producție cî- 
teva zile.

Sînt încă o serie de întreprinderi 
în raion, unde pregătirile în vede
rea iernii sînt rămase în urmă din 
cauză că nu se înfăptuiesc planuri
le de măsuri. La întreprinderea de 
industrie locală, întreprindere dez
voltată în întregul raion, pregătirile 
sînt întîrziate. In afară de faptul 
că la această întreprindere mai sînt 
încă de făcut revizii și reparații la 
imobile și la instalațiile mărunte, 
s-a făcut încă prea puțin pentru 
pregătirea de iarnă a sectorului ce
ramic de la Sîntimbru. Aici trebuie 
dată o bătălie foarte serioasă pen
tru a se asigura un stoc tampon de 
cît mai multe cărămizi crude:, spre 
a se putea asigura funcționarea sec
torului din plin după începerea se
zonului. De asemenea, aici se cer 
a fi înfăptuite acum, cît mai în 
grabă și alte măsuri care după ce 
dă gerul pot fi cu mai multă greu
tate înfăptuite. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît majoritatea acestor mă
suri sînt prevăzute și în planul 
M.T.O. pe acest an.

Șantierele de construcții din Al
ba lulia și Ziatna au de realizat în 
perioada viitoare sarcini deosebite. 
Trebuie mobilizate acum toate for
țele spre a asigura toate condițiile 
de lucru, tot stocul de materiale 
pentru vremea geroasă. Se impune 
luarea măsurilor operative ca lu
crările de alimentare cu apă și în
călzirea centrală de la blocurile din 
Alba lulia și Ziatna să fie termi
nate acum pînă timpul se menține 
frumos. De asemenea. Grupul de 
șantiere al T.R.C.H. din Alba lulia 
trebuie să urgenteze introducerea 
conductei de apă la fabrica „Ar
deleana", deoarece dacă lucrările 
vor merge în actualul ritm, se va 
ajunge să se lucreze în ploaie sau 
pe zăpadă.

Apropierea iernii ridică probleme 
de o mare importanță în fața unită
ților de transporturi. Este bine cu
noscut faptul că iarna transportul 
nu se face ca vara, ci în condiții cu 
mult mai grele. De acea a fi prevă
zător e o datorie a tuturor lucrăto
rilor din acest important sector. A- 
nul trecut, Autobaza de transporturi
I.R.T.A.  Alba lulia a întîmpinat o

lnsămințatul griului la gospodăria colectivă din Micești se desfășoa 
ră din plin. IN CLIȘEU: un aspect în timpul lucrului.(Continuare în pag. 4-a)

AGROTEHNICA — CALFA SPRE RECOLTE MĂRI

I)nflc trebuie cântată diferența
Gospodăriile agricole colective 

din Galda de Jos și Galtiu nu numai 
că sînt vecine, dar au și terenuri pen
tru cultura cerealelor identice. Ba 
poate chiar colectiviștii din Galtiu 
să fie avantajați deoarece dispun de 
o mare suprafață aluvionară, care 
se pretează deosebit de bine cul
turii cerealelor. Cu toate acestea, an 
de an între cele două gospodării se 
fac simțite diferențe destul de mari 
în ce privește producția medie ce 
se obține la hectar. De fiecare dată 
colectiviștii din Galda' sînt în frun
te. Care să fie cauza? întrebarea 
își are răspunsul ei firesc: Agro
tehnica înaintată aplicată pe scară 
cît mai largă este o cale sigură spre 
recolte bogate.

In anul acesta, cu toată vitregia 
condițiilor nefavorabile, producția 
de grîu a fost bunișoară. Colecti
viștii din Galda au fost și de aceas
tă dată în fruntea galtienilor în ce 
privește producția medie de grîu la 
hectar. Ei au obținut de pe întrea
ga suprafață în medie mai mult cu 
peste 800 kg la hectar. De pe su
prafața însămînțată cu soiul de 
înaltă productivitate, Harrach, pro
ducția medie la hectar a fost încă 
o dată mai mare decît producția me

RESPECTIND REGULILE AGROTEHNICE
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Folosiți din plin întreaga 
capacitate de lucru a tractoa
relor și mașinilor agricole pen
tru însămînțarea griului la 
timpul optim și la un înalt 
nivel agrotehnic.

Fruntași ia însămînțări
Colectiviștii din Cricău, organi- 

zînd mai bine munca, pînă la data 
de 8 octombrie au reușit să însă- 
mînțeze cu grîu suprafața de 145 
ha. Paralel cu continuarea lucrări
lor de însămînțări pe cele 220 ha 
bine pregătite, colectiviștii de aici 
lucrează de zor la recoltatul po
rumbului. Pînă la această dată au 
și recoltat porumbul de pe 140 ha. 
Acțiunea de recoltare se desfășoară 
din plin și odată cu aceasta se eli
berează și terenul de coceni, pentru 
a putea fi pregătit imediat pentru 
însămînțări.

die obținută la grîu de colectiviștii 
din Galtiu.

In toamna anului trecut, cînd 
colectiviștii din Galda au pregătit 
desfășurarea campaniei de însă- 
mînțare a griului, ei au chibzuit a- 
dînc asupra fiecărei probleme. Cu 
spri jinul inginerului agronom al gos
podăriei s-a ales pentru grîu cel 
mai bun teren. S-a însămînțat ast
fel întreaga suprafață dună legumi
noase sau în teren îngrășat odată 
cu efectuarea arăturii adînci de 
vară. Pe întreaga suprafață s-a asi
gurat un pat germinativ de un înalt 
nivel agrotehnic. însămînțarea s-a 
făcut numai cu grîu de înaltă pro
ductivitate din soiurile Harrach, 
Bezostaia și Ponca, la timpul op
tim stabilit de inginerul gospodăriei, 
în funcție de sol și soiul de grîu, 
încadrîndu-se în epoca optimă sta
bilită pe raion. In condițiile terenu
lui din gospodărie s-a stabilit că 
soiul Harrach are o perioadă optimă 
scurtă la mijlocul lunii octombrie. 
Această perioadă, ca de altfel toate 
celelalte au fost întocmai respecta
te. Grîul a răsărit frumos și a in
trat în iarnă bine înfrățit. In primă
vară. centru a ajuta si mai mult la 
dezvoltare, colectiviștii din Galda

Colectiviștii din Bucerdea Vinoasă 
au terminat recoltatul porumbului

îndrumați îndea
proape de către orga
nizația de partid, co
lectiviștii din Bucer
dea Vinoasă obțin pe 
zi ce trece rezultate 
tot mai bune în mun
că. In ziua de .6 oc
tombrie ei au terminat 
recoltatul porumbului, 
pe întreaga suprafață 
de 192 ha. După ce

și-au predat obligații
le contractuale ei au 
suplimentat ^contractul 
cu încă 3.000 kg. De 
asemenea, în aceste 
zile, colectiviștii . de 
aici lucrează de zor 
la transportul coceni
lor de porumb de pe 
ultimele suprafețe, 
pentru a da posibili
tate tractoriștilor să

Timpul bun de lucru trebuie folosit din plin
Recoltarea culturilor prășitoare, 

pregătirea terenului, însămînțarea 
griului și a altor culturi de toamnă 
constituie în aceste zile principatlele 
preocupări ale colectiviștilor din ra
ionul nostru. Și în majoritatea gos
podăriilor colective, unde munca 
este bine organizată, lucrările 
se desfășoară din plin.- In unele gos
podării colective recoltatul porum
bului a fost terminat, iar în altele se 

au dat suplimentar cîte 100 kg a- 
zotat de amoniu la hectar și au a- 
plicat apoi toate lucrările de între
ținere necesare.

Și la Galtiu s-au făcut pregătiri 
în toamna trecută pentru a obține 
o producție sporită de grîu la ha. 
Dar numai cu unele pregătiri nu se 
rezolvă totul. Principalele greșeli 
săvîrșite aici în anul trecut au con
stat în slaba fertilizare a solului și 
nerespectarea perioadei optime. In 
timp ce alte gospodării colective cu 
posibilități mai puține au îngrășat 
terenul în care s-a însămînțat grîul, 
la Galtiu, la data cînd în alte gos
podării se însămînța de zor. 
abia erau îngrășate cîteva hectare. 
S-a decalat anoi foarte mult perioa
da optimă de însămînțări. In timp 
ce în alte gospodării însămînțările 
erau terminate, aici mai erau de în- 
sămînțat circa 200 ha, iar pe
rioada optimă depășită cu o 
lună. O cauză a întîrzierii însămîn- 
țatului a fost și întîrzierea recolta
tului. Din cele de mai sus rezultă 
clar că neîngrășarea terenului, ne
respectarea epocii optime, ca și ne- 
alegerea seminței sînt cauze care 
influențează în mod foarte serios 
asupra producției și deci diferența 
dintr-o gospodărie și alta aici tre
buie căutată.

De altfel trebuie arătat că aici la 
Galtiu nici în această toamnă nu se

(Continuare ta pag. 3-a) 

pregătească terenul 
pentru însămînțări.

Cu mult elan mun
cesc aici și tractoriștii 
la executarea arături
lor și pregătirea tere
nului. Pînă la această 
dată au fost pregătite 
140 ha teren, din care 
s-a și însămînțat cu 
grîu suprafața de 80 
hectare.

lucrează de zor la recoltarea ultime
lor suprafețe. Paralel cu recoltarea 
culturilor de toamnă și eliberarea 
terenului se lucrează intens la pre
gătirea terenului și însămînțarea 
griului. Multe gospodării colective 
au și însămînțat cu grîu suprafețe 
însemnate de teren.-

Cu toate acestea, mai sînt încă 
gospodării colective, unde lucrările
se desfășoară cu multă încetineală, 
din cauză că munca nu este orga
nizată destul de bine. Ca urmare, 
timpul prielnic de lucru din aceste 
zile nu este folosit la maximum. 
Așa se întîmplă, de exemplu, la 
gospodăria colectivă din Galtiu. 
Aici, deși erau pregătite de mai mult 
timp aproape 100 ha de teren, to
tuși semănatul griului n-a început 
decît în ziua de 7 octombrie. Dar 
culmea, cînd a fost adusă semănă
toarea în cîmp lipsea grîul de să- 
mînță pentru începerea lucrului, de
oarece nu a fost transportat la timp.

Timpul fiind înaintat, consiliul 
de conducere (președinte tov. Bar
bu Ioan) trebuie să înlăture de ur
gență aceste defecțiuni și, organi- 
zînd mai bine munca, să vegheze a- 
supra folosirii din plin a timpului 
de lucru.

Avansați la însămînțări, dar 
rămași in urmă cu recoltatul 

porumbului
Colectiviștii din Teiuș sînt avan

sați la însămînțări. Acest lucru se 
poate vedea din rezultatele de pînă 
acum. Aici, pînă la data de 8 oc
tombrie s-a însămînțat suprafața de 
peste 180 hectare, din care 115 ha 
cu grîu de toamnă. Lucrările de în
sămînțări s-ar desfășura în ritm și 
mai intens dacă ar fi teren pregă
tit.

In această toamnă la Teiuș se 
vor semăna cu grîu peste 250 ha 
după porumb. Recoltatul acestuia 
este însă mult rămas în urmă. Pînă 
la această dată au fost recoltate 
doar 90 ha din cele 330 cultivate cu 
porumb, astfel că terenul nu poate 
fi pregătit spre a se însămînța.

Deoarece perioada optimă pentru 
semănatul griului este acum, con
siliul de conducere al gospodăriei 
colective (președinte tov. Timiș Gli- 
gor) trebuie să ia măsuri urgente 
pentru a intensifica ritmul la recol
tatul porumbului și eliberarea tere
nului, dînd posibilitate mecanizato
rilor să pregătească terenul și să 
continue însămînțatul.



CASA ÎN CARE LOCUI» Muncă rodnică cu cartea
Locatari și... locatari

Orice locuință veche sau nouă, 
poate fi frumoasă și primitoare, (ba
că cel care o locuiește știe să și-o 
facă așa. Buna întreținere a locuin
țelor este o problemă complexă, rea
lizarea ei depinzînd de mai mulți 
factori. La întreținerea fondului lo
cativ contribuie nu numai întreprin
derea care are obligația de a exe
cuta reparațiile la vreme. Locatarii 
au și ei un cuvînt de spus. Dacă ei 
vor îngriji bine locuința, vor face 
reparațiile la timp, acestea se vor 
păstra mai bine. Marea majoritate 
a cetățenilor din Alba Iulia își în
grijesc atent casa în care. locuiesc, 
o țin mereu curată, o zugrăvesc și 
îi fac unele mici reparații, în așa 
fel încît starea ei bună să dureze 
cît mai mult timp.

La imobilul din strada Karl Marx 
nr. 12-13 erau necesare a se exe
cuta reparații și unele amenajări. 
Locatarii Pană Florea, Ivan Petru 
și Botei Ironim. prin contribuția lor 
au amenajat trotuare în jurul clă
dirii, dîndii-i un aspect frumos. Tot 
acești locatari au mai amenajat o 
magazie de lemne, dînd dovadă de 
buni gospodari. Locatarii din blo
cul de pe strada Armata Roșie nr. 
1-2, alături de salariații de la 
I.G.O., au contribuit prin muncă pa
triotică la amenajarea zonei verzi 
din jurul clădirii, întrețin în stare 
de curățenie apartamentele, se în
grijesc de înfrumusețarea lor.

Mai sînt însă și altfel de locatari, 
puțini la număr, care nu țin seama 
de obligațiile ce le au, dovedesc ne
glijentă în ce privește întreținerea 
îngrijită a casei în care locuiesc. 
Printre aceștia se numără C. Bă- 
descu, T. Mondoc, locatari ai imo
bilului. din str. F. Engels (cetate), 
care nu se ocupă de executarea mi
cilor reparații ce se cer a fi făcute, 
rui întrețin locuința în stare de cu
rățenie, uitînd că acestea sînt obli
gații elementare ale fiecărui cetă
țean și că fondul de locuințe repre
zintă un bun al întregului popor și 
trebuie păstrat cu cea mai mare a- 
tenție.

Buni și... răi platnici
Statul nostru democrat-popular 

dovedește o grijă deosebită pentru 
a crea oamenilor muncii condiții de 
locuit din ce în ce mai bune. în care 
scop se construiesc în fiecare an și 
se dau în folosință mii de aparta
mente. De asemenea se cheltuiesc a- 
nual sume importante de bani pen
tru repararea și întreținerea fondu
lui de locuințe.

Se știe că pentru spațiul de lo
cuit, fiecare locatar este obligat șă 
plătească o sumă de bani către în
treprinderea de gospodărire orășe

Vești de la corespondenți
Cu planul trimestrial 

îndeplinit
Sub conducerea organizațiilor de 

partid, muncitorii inginerii și teh
nicienii stației C.F.R. Teiuș au ob
ținut în trimestrul III al anului cu
rent importante succese. Astfel, ei 
au realizat în proporție de 154 la 
sută indicatorul tone-marfă expe
diate, au realizat în proporție de 
118 la sută încărcătura statică, iar 
la capitolul staționare-încărcare si 
descărcare a vagoanelor de marfă 
planul a fost realizat în proporție 
de 101 la sută.

La obținerea acestor rezultate și- 
au adus contribuția toți salariații și 
în mod special turele I-a, a Il-a și 
a IlI-a din cadrul stației C.F.R. Te
iuș conduse de impegații de miș
care Dragotă Octavian. Inocan 
Gheorghe și I.azăr Grigore.

Coresp. LIȚU FILIP

Șezătoare literara
In cadrul manifestărilor prilejui

te de „Săptămîna poeziei", în ca
drul bibliotecii Școlii de 8 ani nr. 1 
din orașul Alba Iulia a fost organi
zată zilele trecute o șezătoare lite
rară. Cu acest prilej, tovarășa pro
fesoară Braga Maria a vorbit ele
vilor despre poeții noștri din pre
zent și trecut. In continuare, elevii 
Preduțoiu luliana și Pop Mariana 
au recitat poeziile „O mamă" de 
M. Eminescu și „Mama" de G. 
Coșbuc. Elevele Trifu Voichița și 

nească, reprezentînd chiria. Această 
îndatorire este pe deplin înțeleasă 
de cei mai mulți cetățeni ce locuiesc 
în imobilele proprietate a I. G. O. 
Alba Iulia. Unii dintre locatari, cum 
sînt Tănase Nicolae din Calea Mo
ților nr. 20, Borcea Elena din stra
da Republicii nr. 2 și alții, plătesc 
chiria pe întreg anul. Sau tov. Dra- 
șovean Ioan, Molnar Dezideriu și 
mulți alții, care cu regularitate, în 
mod conștiincios se achită de a- 
ceastă obligație cetățenească. Ase- 
semena exemple sînt nenumărate. 
Din ele se desprinde că cetățenii 
înțeleg pe deplin necesitatea achită
rii la timp a chiriei pentru spațiul 
locativ ce-1 ocupă în imobilele pro
prietatea statului.

Cu toate acestea în evidența în
treprinderii de gospodărire orășe
nească din Alba Iulia figurează și 
unii locatari considerați „răi plat
nici". Și pe bună dreptate sînt con
siderați așa. Poate fi considerat alt
fel Ciugudean Aurel din strada E- 
caterina Varga nr. 2, care nu a plă
tit chiria din luna iulie 1961? Sau 
Titel loan din strada V. Roaită nr.
2. care nu a plătit chiria din anul 
1960? In această situație se găsește 
și Dumitrescu Alexandru, medic, 
din strada Primăverii nr. 8, care din 
luna octombrie 1962 (un an) nu a 
mai plătit nici un leu în contul chi
riei. Pe lista răilor platnici figurea
ză și Nicolaescu Nicolae din Piața 
1 Mai nr. 6, Burdea loan din strada 
Republicii nr. 24.

Deși valoarea chiriei pentru spa
țiile locative pe care le ocupă este mic 
față de cîștigurile ce le realizează, a- 
cești locatari continuă să dea do
vadă de nepăsare în ce privește în
deplinirea la timp a acestei îndatoriri. 
Asemenea acte trebuie condamnate, 
pentru ca ele să fie lichidate în în
săși interesul și folosul celor în 
cauză.

Munteanu Maria au cîntat cîntecul 
„Somnoroase păsărele" de M. Emi
nescu.

In încheierea șezătorii literare, e- 
levilor ii s-a prezentat prin grija 
tovarășei Pășteanu. Ana o audiție 
muzicală.

Coresp. SUCIU SIMION

De ce atîta nepăsare ?
Există în comuna noastră un a- 

gent zooveterinar pe nume Iacșa 
Dorin. Dar... ce folos că există? De 
cerințele noastre el nu ține nicioda
tă seama.

Solicitat mai zilele trecute de co
lectiviștii Popa Marioara, Șeican 
Florian, Muntean Traian și alții, 
ale căror animale prezentau simpto- 
me de îmbolnăvire, tovarășul Iacșa 
Dorin a refuzat, ca și în alte dăți, 
să-și ducă la îndeplinire sarcinile 
încredințate. Și aceasta după ce res
pectivii colectiviști l-au căutat zile 
în șir pentru a-i putea da de urmă.

Rău este faptul că asemenea to
varășului Iacșa Dorin mai sînt și 
alții în gospodăria noastră. Așa, de 
pildă, tovarășii brigadieri Frățilă 
Cornel și Roșu Nicolae, foarte .ac
tivi cînd e vorba de treburile lor 
personale, își neglijează sistematic 
sarcinile din cadrul gospodăriei. Ci
ne le dă oare dreptul să aibă ase
menea comportări? Ce are de spus 
consiliul de conducere al G.A.C. 
Cricău la toate acestea?

Un grup de corespondenți 
din G.A.C. Cricău

Biblioteca comunală din Stremț 
și-a înscris în dese rînduri numele 
în rîndul bibliotecilor fruntașe din 
raion. Și cum colectivul bibliotecii 
de aici ține la acest titlu, munceș
te și în prezent cu aceleași bune re
zultate. In continuă creștere, nu
mărul cititorilor acestei biblioteci a 
ajuns la 754 tovarăși. Manifestările 
de masă cu cartea pe teme ca: 
„Creșterea tineretului taurin", „în
grijirea păsărilor", „Creșterea por
cilor" și altele sînt mult apreciate 
de colectiviști, cum deosebit de pre
țuită este și cartea agrozootehnică.

Grijă deosebită manifestă colec
tivul bibliotecii și concursului „Iu
biți cartea". Ca urmare, în acest an 
peste 30 tineri din comună au de
venit purtători ai insignei „Prieten 
al cărții" și alți 20 de tineri sînt 
în curs de a primi prețioasa insignă.

Din nou împreună
In ziua de 1 octombrie, sute de 

pionieri s-au strîns la Casa pionie
rilor. Avea loc aici deschiderea fes
tivă a noului an de activitate pio
nierească și fiecare purtător al cra
vatei roșii a ținut să fie prezent la 
această festivitate.

La un sunet de trompetă, pionierii 
s-au strîns în careu și festivitatea a 
început. Tovarășa Pascu Lucia, di
rectoarea Casei pionierilor, a scos 
în evidență condițiile tot mai bune 
de muncă și învățătură create pio- 
nierilor de către organele de partid 
și de stat și a urat pionierilor suc
ces deplin în activitatea lor viitoa
re.

Pionierii au prezentat apoi un 
frumos program de cîntece și reci
tări, după care, grupați pe cercuri, 
au luat cunoștință despre progra
mul de desfășurare al activității din 
cercul respectiv.

nleresante și instructive, acti
vitățile pionierești organizate în 
cadrul Casei pionierilor din Alba 
Iulia întrunesc de fiecare dată 
sute de purtători ai cravatei 
roșii.

Oira esperienfa noastră în 
pregătirea emnisiunilor local®

Zilnic, cînd se lasă seara, în ca
sele a aproape 1.500 de muncitori 
și colectiviști din comunele Teiuș și 
Stremț răsună glasul difuzoarelor.
— Aici centrul de radioîicare Teiuș
— se face auzită vocea crainicului. 
Tnceoe emisiunea locala.. Și peste 
7.000 de ascultători se string în ju
rul difuzoarelor.

Obișnuiți ca de fiecare dată să fie 
informați cu cele mai noi vești din 
unitățile industriale, agricole socia
liste și culturale aflătoare pe teri
toriul celor două așezări, oamenii 
muncii, tineri sau vîrstnici. așteap
tă cu interes fiecare emisiune. Iar 
noi lucrătorii din cadrul centrului de 
radioîicare ne străduim să Ie satis
facem exigențele. Cum procedăm? 
Pe baza pianului de muncă, ne în
tocmim tematica fieeărei emisiuni. 
Apoi zilnic, din noianul de fapte le 
alegem pe cele mai semnificative 
care să valorifice în forme atracti
ve cît mai deplin conținutul politic 
al emisiunilor, făcînd uz în acest 
sens de bogatele posibilități pe care 
le oferă, genurile gazetărești radio
fonice. Și, în munca noastră nu sîn- 
tem singuri. Ne bucurăm de spriji
nul unui larg colectiv de colabora
tori și corespondenți care, muncind 
în diverse locuri de muncă, impri
mă emisiunilor noastre un carac

Spre noi succese 
In mișcarea artistică ac amatori

Organizat în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, cel 
de-al VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori s-a încheiat în 
prima sa etapă cu sliccese din cele 
mai de seamă și în raionul nostru. 
Numărul formațiilor înscrise, și 
care au evoluat pe scenele concur
sului, a depășit mult pe cel al for
mațiilor participante Ia concursul 
anterior. Așa, bunăoară, formațiile 
de cor au fost mai multe cu 9, iar 
brigăzile artistice de agitație cu 15. 
Pe scena concursului au apărut 12 
noi formații de dansuri și 9 for
mații instrumentale. In total au 
fost cuprinse în concurs 191 de for
mații artistice din sistemul așeză
mintelor culturale și 25 de formații 
ale sindicatelor și cooperației meș
teșugărești din raion, însumînd pes
te 4.500 artiști amatori.

Creșterea numerică a formațiilor 
artistice a fost însoțită de un sub
stanțial salt în ce privește calita
tea pregătirii artistice a formațiilor 
participante Ia concurs. Sub îndru
marea organizațiilor de partid și cu 
sprijinul sfaturilor populare, majo
ritatea conducerilor căminelor cul
turale, ale sindicatelor și coopera
ției meșteșugărești, instructorii ar
tistici, au acordat atentie sporită în
tocmirii repertoriilor formațiilor ar
tistice, au muncit cu toată răspun
derea pentru buna pregătire a a- 
cestora. Și munca depusă s-a con
cretizat în rezultate. La faza regio
nală a concursului, corul colecti
viștilor din Șard, deși înființat a- 
bia anul trecut, s-a clasat pe locul 
II. brigada artistică a căminului 
cultural din Vințul de Jos s-a cla
sat pe locul III, iar căminului cul
tural din Stremț i-a fost acordată 
„Cupa pentru cea mai bogată ac
tivitate artistică" pe regiune. Bine 
s-au prezentat a noi în perioada des
fășurării concursului formațiile ar
tistice ale sindicatelor de la U.C.M. 
Zlatna, I.R.T.A. și cele ale coopera
ției meșteșugărești din Alba Iulia. 
Corul din Zlatna, și la fel acestuia 
cel al colectiviștilor din Mihalț, 
și-au îmbogățit repertoriile cu bu
căți din cele mai alese. Brigăzile 
artistice de agitație din Coslariu, 
Bucerdea Vinoasă și multe alte bri
găzi din cele 69 formații de acest 
gen, participante la prima etapă a 
concursului, și-au orientat astfel 
programele încît au venit cu bune 
rezultate în sprijinul muncii colec
tiviștilor, iar formațiile de dansuri 
din Stremț, Valea Dosului, Zlatna, 
Cricău și altele, făcînd abstracție 
de faptul că s-au limitat la pre
zentarea de jocuri locale, s-au do
vedit totuși bine pregătite.

Asemenea formațiilor artistice, și 
soliștii vocali și-au ales în mai ma
re măsură cîntece din folclorul nou, 
legate de preocupările oamenilor 
muncii de la orașe și sate, cîntece 
ce oglindesc viața nouă, luminoa
să, din patria noastră.

Rezultatele obținute în prima e- 
tapă a celui de-al VII-lea concurs 

ter variat si un înalt conținut edu
cativ. Colaboratori și corespondenți 
voluntari, cum sînt Alexandru Pă- 
durean. Ion Crisan, Vasile Strem- 
tan, Lițu Filip. Nicolae Tănase, ing. 
Dumitru llie, ing. Victoria Hrușcă, 
profesor Zoe Barbu, Ștefan Cristea 
și mulți alții, țin o strînsă legătură 
cu centrul de radioîicare atît prin 
materialele pe care le întocmesc, cît 
si prin faptul că adesea iau loc în 
fața microfonului. Asemenea lor 
smf apoi o seamă de muncitori e- 
vidențiati și colectiviști harnici care 
răspund cu drag de fiecare dată la 
invitația noastră de a-și împărtăși 
experiența și rezultatele obținute în 
muncă.

Urmare firească a îndrumării 
concrete din partea organizației de 
partid, a preocupării lucrătorilor din 
cadrul centrului de radioîicare și a 
sprijinului pe care ni-1 acordă co
laboratorii și corespondenții, sînt 
emisiunile bogate și interesante pe 
care izbutim să le pregătim. Așa, de 
pildă, materialele avînd ca teme 
„Perfecționarea instalațiilor de frî- 
nare la revizia de vagoane", „An
gajament pentru încă 50.000 lei e- 
conomii", „Spre noi succese în în
trecerea socialistă" și altele de a- 
cest fel, s-au bucurat de aprecierea 
unanimă a ascultătorilor. Tot așa 

constituie mîndria legitimă a fiecă
rui activist cultural, a fiecărui ar
tist amator. Acestea însă, pot și 
trebuie să fie și mai bune în viitor. 
Cea de-a Il-a etapă a celui de-al 
VII-lea concurs ce se desfășoară în
tre 1 octombrie 1963 — 23 August 
1964 trebuie să constituie un nou 
pas înainte pe drumul lărgirii și în
tăririi mișcării artistice de amatori 
din raionul nostru și pentru atinge
rea acestui țel fiecare activist cul
tural trebuie să se simtă mobilizat 
la acțiune.

Nu trebuie uitat însă faptul că în 
perioada pregătirii și desfășurării 
primei etape a concursului, în acti
vitatea unor formații.artistice s-au 
făcut cunoscute și o seamă de lipsuri, 
care nu trebuie să se mai repete în 
viitor. Așa, bunăoară, au fost unele 
formații care, ce-i drept, s-au în
scris în concurs însă, datorită sla
bei preocupări a activiștilor cultura
li, n-au reușit să se pregătească șt 
în consecință n-au participat la ma
rea întrecere, cazul corurilor din I- 
ghiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Vin
țul de Jos, Bărăbanț și Ciugud. In 
aceeași situație s-au aflat apoi și 
brigăzile artistice de agitație din 
Almașul Mare, Cetea, Tibru, Oiej- 
dea, Tăuți, Pețelca și Vinț Vale, e- 
chipele de dansuri din Craiva, Pre- 
saca, Inuri și Căpud. Nici unele for
mații instrumentale n-au participat 
la concurs, cu toate că le-au fost 
create condiții pentru a se putea a- 
firma. Așa este cazul echipei de 
fluierași din Glod si a taratelor că-' 
minelor culturale din Ighiu și Piri
ta.

Trăgînd învățăminte din succesele 
obținute și ținînd seama de lipsu
rile manifestate în desfășurarea pri
mei etape a concursului, activiști
lor culturali le revine sarcina de a 
munci cu forțe sporite în cea de-a 
dona etapă, ridicînd astfel pe noi 
trepte activitatea artistică din în
treprinderi, comune și sate. încă de 
ne acum, să fie înscrise în concurs 
toate formațiile artistice și să se 
treacă de îndată la pregătirea lor, 
în așa fel încît Ia data începerii fa
zelor de desfășurare a concursului, 
acestea să fie pe deplin pregătite. 
O grijă sporită apoi trebuie să a- 
corde activiștii culturali întocmirii 
repertoriilor formațiilor artistice. 
Dacă în nrima etapă a concursului, 
repertoriile majorității formațiilor 
artistice au fost bine orientate, în 
această privință au existat însă și 
o seamă de deficiențe. Textele unor 
brigăzi artistice de agitație n-au 
cuprins aspectele cele mai semnifi
cative din viața satului nou, colec
tivizat, n-au fost destul de operative 
si nici deajuns de concrete în popu
larizarea realizărilor dobîndite pe 
plan local în anii regimului demo
crat-popular, iar din repertoriul u- 
nor soliști vocali și instrumentiști 
au lipsit aproape cu desăvîrșire cîn-

S. POPESCU
N. CIOBOTĂ

(Continuare în pag. 4-a)

de apreciate au fost apoi și mate
rialele cu teme din viața colectiviș
tilor, cum sînt „Recoltatul culturilor 
prăsitoare, și însămînțările de toam
nă — sarcini la ordinea zilei", 
„Sporirea numărului de animale și 
asigurarea bazei furajere". „Să ter
minăm la timp construcțiile zooteh
nice", „Sectorul avicol izvor de 
mari venituri" și multe altele.

In scopul mobilizării tuturor oa
menilor muncii la obținerea de re
zultate cît mai bune în producție, 
problema popularizării evidențiaților 
în muncă, a experienței lor, este 
permanent în atenția noastră. In a- 
cest sens, în emisiunile pe care le 
pregătim folosim forme diverse ca 
portretul, panoul de onoare, iar de
seori, cu concursul formațiilor ar
tistice ale clubului muncitoresc și 
ale căminului cultural din Stremț, 
transmitem programe muzicale de
dicate colectivelor care obțin cele 
mai bune rezultate în muncă.

Preocupați de continua îmbună
tățire a emisiunilor locale, noi am 
obținut rezultate bune. Acestea însă 
pot fi la un și mai înalt nivel în 
viitor. Luptăm zi de zi pentru a- 
ceasta. Urmărim eficacitatea emi
siunilor și ținem seama de sugestii
le ?i propunerile ascultătorilor noș- 
trii pe care ne străduim să le tradu
cem în fapte.

ADRIAN OȚOI 
responsabilul comitetului de redacție 
al centrului de radioficare Teiuș



Informații de partid

A început anul școlar 
în invâtâmîntnl de partid

i

Toate forțele la grăbirea însilozărilor I

In aceste zile, în raionul nostru, într-un cadru festiv, a avut loc des
chiderea anului școlar în învățămîntul de partid 1963-1964, în cercu
rile șl cursurile organizate pe lîngă organizațiile de bază din întreprin
deri și instituții. [l'v

Și în acest an, pregătirea și deschiderea învățămîntului de partid 
a constituit o preocupare permanentă a birourilor organizațiilor de 
bază, în care scop au fost luate din timp o serie de măsuri organizato
rice și politice, menite să ducă la obținerea de noi succese în munca 
de propagandă în cercuri și cursuri, Ia ridicarea conținutului acesteia 
pe o treaptă superioară. Astfel, au fost selecționați pentru conducerea 
cercurilor și cursurilor cei mai buni propagandiști, au fost încadrați 
în învățămîntul de partid membrii și candidații de partid, un însemnat 
număr de tovarăși din activul fără de partid.
Organizațiile de partid au acordat în același timp sprijin organizații

lor U.T.M. în vederea deschiderii anului de învățămînt politic.

De felul cum sînt asigurate cantitățile de furaje necesare pe timpul iernii, depinde în mare măsură ob
ținerea unor producții sporite și constante din sectorul zootehnic. In acest an, șeptelul a crescut mult în 
toate gospodăriile colective din raion. Numărul taurinelor va crește pînă la sfîr.șitu! anului 1963 cu peste 
3.600 capete. In funcție de sporirea efectivelor, fiecare gospodărie și-a prevăzut asigurarea furajelor ne
cesare, iar pentru completarea acestora s-au luat măsuri din timp pentru a se însiloza și însemnate can
tități de porumb și alte diferite furaje.

Acolo unde consiliile de conducere ale gospodăriilor colective au manifestat grijă fată de asigurarea 
furajelor și au luat din timp măsuri pentru însilozări, s-au obtinut realizări însemnate. Dar trebuie arătat 
ca o lipsă foarte serioasă faptul că în multe gospodării colective, din slaba preocupare pentru asigura
rea unor cantități îndestulătoare de furaje siloz, acțiunea de însilozare a fost întreruptă fără nici o justifi
care. Din această cauză procentul de furaje însilozate este de abia 28 la sută pe raion.

In scopul asigurării unor cantități cît mai mari de furaje murate, consiliile de conducere ale G.A.C.- 
__________ _____ . . j funcționare a tuturor tocătoarelor.
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urilor trebuie să întreprindă măsuri urgente pentru punerea în stare de

PREOCUPĂRI INTENSE In ritm continuu

In anul școlar al învătămîntului 
•de partid 1963-1964, la U.C.M. Zlat- 
na au fost organizate pe lîngă or
ganizațiile de bază 19 cercuri și 
cursuri. La 3 octombrie a.c. aici a 
avut loc deschiderea învățămîntului 
de partid. Cu acest prilej, membrii 
comitetului de partid, repartizați pe 
organizații de bază, au vorbit celor 
prezenți la ședința de deschidere 
desnre importanța propagandei de 
partid îri cercuri și cursuri, obliga
țiile fiecărui membru și candidat de 
partid ce decurg din prevederile 
Statutului P.M.R., ridicarea pe o 
treaptă superioară a învățămîntului 
de partid la nivelul sarcinilor trasa
te de cel de-al IlI-lea Congres 
P.M.R.

Datorită faptului că cercurile 
cursurile au fost organizate 
schimburi, chiar de la deschidere 
frecvența a fost bună, la unele fiind 
"chiar sută la sută, cum a fost ca- 
■zul la cercurile conduse de propa
gandiștii Damian Florian, Simian

al

Și 
pe

Emanoil. Muntean Ioan, Treger Fe
lix și alții.

După cuvîntul de deschidere, pro
pagandiștii au expus cuvîntul intro
ductiv la prima temă din programul 
fiecărui cerc și curs, insistîndu-se 
«sunra problemelor de bază din 
temă, cărora cursanții vor trebui să 
le acorde toată atenția. Propagan
diștii au discutat apoi cu cursanții 
despre necesitatea ca fiecare să-și 
noteze în timpul expunerii proble
mele care n-au fost înțelese sufi
cient, pentru ca ele să fie clarificate 
ulterior de către propagandist. In 
timpul discuțiilor purtate au fost 
ridicate și alte probleme, ca respec
tarea programului fiecărui cerc sau 
curs, participarea cu regularitate a 
fiecărui cursant, însușirea cît mai 
temeinică a materialului pentru stu
diu și aplicarea în viața practică a 
ce’^r însușite.

O mare parte din cursanți și-au 
procurat manualele de care au ne
voie pentru studiu, precum și caiete 
în care să facă notițe.

In aceste zile, în cadrul gospo
dăriilor colective din raionul nostru 
se dă o mare bătălie pentru termi
narea grabnică a recoltării culturilor 
de toamnă și eliberarea terenului. 
Paralel cu aceste lucrări, la gospo
dăria colectivă din Totoi se conti
nuă și acțiunea de însilozare. Aici, 
pe lingă porumb și alte furaje se

continuă însilozarea cocenilor de 
porumb. In scurt timp, colectiviștii 
din Totoi au reușit să însilozeze 
peste 200 tone de coceni în amestec 
cu saramură. Și cum. gospodăria 
dispune de cantități însemnate de 
coceni, colectiviștii de aici sînt ho- 
tărîți să însilozeze încă mari canti
tăți, de coceni de porumb.

Au pregătit frunzare
Pentru completarea bazei furaje

re, gospodăriile colective din raion 
și în special cele care posedă turme 
de oi, s-au îngrijit din timp pentru 
pregătirea de 
pentru iarnă.

cît mai multe frunzare 
De exemplu, colecti-

viștii din Benic au pregătit pînă în 
prezent peste 600 grămezi de frun
zare diferite. De asemenea, au mai 
pregătit frunzare pentru iarnă gos
podăriile colective din Bucerdea Vi
noasă, "Ighiu și altele.

Nu e deojuns numas isSît!

La Secția Ateliere Centrale Alba falia
Pe lîngă organizația de bază de 

la Secția Ateliere Centrale din Alba 
lulia vor funcționa în acest an un 
•cerc de economie politică, un cerc 
•de economie concretă, două cercuri 
■de studiere a istoriei partidului.

La deschiderea învățămîntului de 
partid, ce a avut loc zilele trecute, 
au participat toți cursanții și pro
pagandiștii de la toate formele de 
învățămînt. Tov. Țîmpea Andrei, se
cretarul organizației" de bază, a 
vorbit. celor prezenți despre sarci
nile ce revin atît cursanților cît și 

-, propagandiștilor pentru a obține re- 
"zultate bune în ridicarea nivelului 
politic șî ideologic, sarcină deosebit 
de importantă pentru fiecare mem- 

'feru și candidat de partid.
După terminarea ședinței de des

chidere, s-a trecut pe cercuri și 
•.cursuri șî s-a făcut expunerea pri
mei teme din programul de studiu.

La cercul de studierea istoriei 
partidului anul II, tov. Șerban I., 
propagandistul acestui cerc, a ex
pus tema: „P.C.R. organizatorul 
luptei pentru răsturnarea dictaturii 
militare fasciste și întoarcerea ar
melor împotriva Germaniei hitleris- 
te“. Propagandistul fiind bine pre
gătit, a reușit să facă expunerea pe 
înțelesul cursanților, să scoată în 
■evidență problemele esențiale asu
pra cărora cursanții să-și îndrepte 
atenția în studiu. In marea lor ma-

joritate cei ce studiază în acest cerc, 
au studiat în anul de învățămînt de 
partid 1962-1963 în cercul de studiu 
a istoriei partidului anul I. Printre 
aceștia se numără tov. Bărbănțan I- 
lie, Tecșa Victor, Pleșa loan, Fe- 
chete Ioan, Dușa Nicolae și alții, 
care în anul trecut au obținut re
zultate bune în ce privește însuși
rea materialului predat la cercul 
din care au făcut parte.

Colectiviștii din Galda de Jos, 
cu o bogată experiență în creșterea 
animalelor, obțin an 
tot mai frumoase în 
rului de animale și 
ductivității acestora, 
numărul taurinelor 
peste 100 capete numai în acest an, 
iar al vacilor de lapte cu peste 50 
capete. Pentru furajarea în condi- 
țiuni bune a efectivelor tot mai 
mari de taurine, este necesar să se 
asigure cantități sporite de furaje. 
Ce-i drept, la Galda de Jos au fost 
luate o serie de măsuri în această 
direcție și pe lîngă fînurile naturale 
s-au însilozat 
raje. Aceasta 
motiv ca alte 
fie lăsate să 
Gospodăria a 
hăr de pe mari suprafețe. Din lipsa 
de preocupare însă frunzele în loc 
să fie însilozate în combinație cu

de an rezultate 
sporirea numă- 
creșterea pro-

De exemplu, 
a crescut cu

mari cantități de fu- 
însă nu e deloc un ■ 
rezerve care există să 
putrezească în cîmp. 
recoltat sfecla de za-

alte furaje au fost lăsate în cîmp 
expuse intemperiilor. Este absolut 
necesar ca această lipsă să fie li
chidată.

Asigurarea unei baze fura jere co
respunzătoare constituie pentru 
membrii gospodăriei colective din 
Drîmbar o preocupare principală. A- 
cest lucru este dovedit de faptul că 
aici, paralel cu celelalte lucrări a- 
gricole, se continuă și însilozatul 
porumbului și a altor plante fura- 
iere. Cu cîtva timp în urmă, au fost 
însilozate diferite resturi de la gră
dină în amestec cu mohor și alte 
ierburi. Pînă în prezent, pe întreaga 
gospodărie s-au însilozat peste 900 
tone diferite furaje.

Acum, în cadrul acestei gospoda
rii se continuă acțiunea de însilo- 
zări în ritm și mai susținut. Zilele 
acestea a fost adusă o însemnată 
cantitate de tăieței de sfeclă spre a 
fi însilozați în amestec cu coceni 
de porumb. Au fost luate deja tpate 
măsurile ca însilozarea acestor tă
ieței să fie terminată în cel mai 
scurt timp.

Insilozatul cocenilor

Deși cosit de mult timp, trifoiul 
încă nu a fost transportat de pe 
cîmp la G.A.C. Galtiu.

ni fiecare, nu se începe hotărît a- 
ceastă acțiune, mergîndu-se pe pan
ta de a se da cocenii uscați în hra
na animalelor. Această poziție, dău
nătoare trebuie combătută, deoare
ce procedînd așa se irosește jumă
tate din coceni, ei nefiind consu
mați de animale.

• Trebuie luate măsuri, hotărîte ca în 
fiecare gospodărie colectivă să se 
însilozeze întreaga cantitate de co
ceni planificată. Comitetele execu
tive ale sfaturilor populare trebuie 
să acorde mai mult sprijin consilii
lor de conducere ale G.A.C., astfel 
ca paralel cu celelalte lucrări să se 
însilozeze cu toată capacitatea de lu
cru a tocătoarelor.
---------------

Unde trebuie căutată diferența

In condițiile anului acesta, cînd 
balanța furajelor a fost deficitară, 
datorită condițiilor climaterice, o 
mare rezervă pentru completarea 
stocului de furaje o constituie însi
lozarea cocenilor de porumb. In 
multe gospodării colective această 
acțiune a început. Ea însă se des
fășoară în condiții cu totul nesa
tisfăcătoare. Zile întregi tocătoa
rele stau, cu toate că există mari 
cantități de coceni ce pot fi însilo
zați. La Henig de pildă, cu toate că 
trebuie să se însilozeze peste 1.200 
tone coceni, nu s-a însilozat aproa
pe nimic. De asemenea, la Teiuș, 
Vințul de Jos, Galda de Jos și alte 
gospodării, care trebuie să însilo
zeze între 1.500-2.000 tone de coce-

fljrmare din pag. l-a)

face totul pentru respectarea regu
lilor agrotehnice la însămînțat. Deși 
ne găsim în plină epocă optimă, aici 
s-au însămînțat cu grîu pînă la 8 
octombrie abia 22 hectare în timp 
ce colectiviștii din Galda de 
însămînțat 132 ha.

Iată de ce aici la Galtiu 
pune mai multă preocupare 
respectarea regulilor agrotehnice — 
chezășia obținerii de recolte sporite.

Jos au

se im- 
pentru

Această rămînere în urmă dove
dește că conducerea gospodăriei co
lective din Galtiu nu trage învăță
mintele necesare privind pierderile 
de recolte ce se pot înregistra din 
nerespectarea epocii de însămînțare, 
mai ales că asupra acestui fapt s-a 
atras în nenumărate rînduri aten
ția. La aceasta se mai adaugă și 
faptul că suprafața destinată însă- 
mînțării cu grîu este mare și neres- 
nectarea vitezei zilnice atrage după 
sine depășirea perioadei optime.

Atenție deosebită, aprovizionării de iarnă a populației
Ne mai despart puține zile pînă 

ia sosirea iernii. In scopul unei cît 
mai bune aprovizionări a oamenilor 
muncii din raionul nostru cu car
tofi, legume, zarzavaturi și fructe, 
conducerea U.R.C.C. Alba a luat o 
-seamă de măsuri. Așa, de pildă, 
spre toate localitățile raionului au 
lost dirijate însemnate cantități de 
produse de acest fel. S-a trecut a- 

-poi la amenajarea spațiului în care se 
vor depozita 250 tone cartofi, 70 
tone ceapă, 70 tone rădăeinoase și 
peste 80 tone diferite fructe. Conco
mitent cu aceasta, conducerea 
U.R.C.C. Alba a luat din timp mă
surile necesare în vederea însiloză- 
rii pentru iarnă a 181 tone ceapă, 
116 tone rădăeinoase, 287 tone var
ză, 170 tone diverse legume și 1.200 
tone cartofi. Aceasta înseamnă că 
"volumul total ăl însilozărilor de 
cartofi și legume depășește în acest 
an cu 245 tone produse volumul a- 
unului trecut, asigurîndu-se astfel în-

că de pe acum condiții ca în pe
rioada de iarnă unitățile de desfa
cere de legume și fructe să fie din 
belșug aprovizionate cu toate cele 
necesare.

Cu toate rezultatele obținute, în 
activitatea U.R.C.C. Alba și în 
mod special a serviciului de valori
ficări responsabil tov. Farcaș Ludo
vic, vicepreședinte, precum și a tov. 
Ganga Gheorghe, responsabilul 
cu preluarea produselor (comenzi), 
persistă încă o seamă de lipsuri în 
privința preluării ritmice a unor le
gume, zarzavaturi și fructe de la 
gospodăriile agricole colective din 
raion. Așa, de exemplu, în repetate 
rînduri s-ău semnalat cazuri ca 
cele de la gospodăria colectivă din 
Micești, sau de la gospodăriile a- 
gricole colective din Mihalț, Galda 
de Jos și Teiuș cînd însemnate can
tități de roșii, ardei, varză, mazăre 
și alte legume nu au fost recepțio
nate la timp. Astfel fiind, a- 
cestea s-au deteriorat și deci au

(Continuare în pag. 4-a)

I la .«unea zii.. * Plantarea de toamnă a pomilor
Una din sarcinile deosebit de im

portante trasate oamenilor muncii 
din agricultură de către partid și 
guvern este continua dezvoltare a 
pomiculturii și viticulturii. Suprafe
țe mari pe care azi cresc doar bu
ruieni și spini vor trebui să devină 
în timpul cel mai scurt livezi și vii 
roditoare. Potrivit sarcinilor pianu
lui de perspectivă pînă în 1975 su
prafața ce se va planta cu vie în 
raionul nostru va trebui să crească 
cu 1.382 ha, iar cea ce se va planta 
cu pomi cu L858 ha.

In această toamnă, gospodăriile 
colective din raion trebuie să plan
teze cu pomi peste 100 ha teren, im
propriu altor culturi. Practica a do
vedit că cele mai bune rezultate la 
plantarea pomilor se obțin cînd a- 
ceastă lucrare se execută toamna.

Intrucît în această toamnă avem 
de executat plantări de pomi în gos
podăriile colective din Berghin, pe 
34 ha, Henig, pe 41 ha, Teiuș, pe 10 
ha, Bucerdea Vinoasă, pe 10 ha și 
Galtiu, pe 10 ha, consiliile de con
ducere din aceste unități vor tre
bui să ia imediat măsuri de amena
jarea terenului, pichetarea și execu-

tarea gropilor, deoarece pînă la a- 
ceastă dată numai gospodăriile co
lective din Bucerdea Vinoasă și 
Galtiu au asigurate gropile pentru 
întreaga suprafață ce se va planta 
în această toamnă. In majoritatea 
lor și acestea trebuie curățite și pre
gătite.

Asigurarea materialului săditor 
este, de asemenea, o condiție prin
cipală de care conducerile gospodă
riilor colective . trebuie să țină sea
mă, astfel ca în timpul cel mai scurt 
să fie transportat întreg materialul 
săditor de la pepiniera stațiunii 
Geoagiu-Orăștie și Gospodăria de 
stat Aitid.

In momentul plantării rădăcinile 
pomilor se fasonează, apoi se mo- 
cirlesc într-o pastă preparată din 
pămînt galben, bălegar de vacă 
proaspăt și apă. Adîncimea de plan
tare se potrivește în așa fel încît 
după ce pămîntul se așază în groa
pă, pomul să fie îngropat pînă la 
nivelul la care a fost în pepinieră. 
In acest scop, pomul se așază în 
poziție verticală lîngă tutore cu co
letul la 4-5 cm deasupra nivelului 
normal al solului. Rădăcinile se a-

șază răsfirat pe mușuroiul din groa
pă, apoi se pune peste ele un strat 
de 4-5 cm pămînt mărunt și reavăn, 
care se îndeasă bine. După aceasta 
în mai multe reprize se pune 
mîntul 
gropii. De fiecare dată stratul 
pămînt tras în groapă trebuie să fie 
călcat. La fiecare pom este bine să 
se pună cîte 2 găleți de apă, care 
sporește umiditatea din sol și în a- 
celași timp face ca pămîntul să se 
așeze mai bine în groapă, mărind 
contactul între rădăcini și sol, eli- 
minînd aerul care formează goluri 
în jurul rădăcinilor.

Ținînd seama că plantarea pomi
lor se face în. general pe soluri să
race în materii hrănitoare, pămîntul 
destinat pentru umplerea gropii tre
buie să fie amestecat cu 10-15 kg 
bălegar bine descompus, iar a- 
colo unde1 există posibilități, se a- 
mestecă și cu 50-60 gr superfosfat 
și 25-35 gr sare potasică.

Pentru o bună reușită a planta
țiilor din toamna acestui an, gos
podăriile colective din raionul nos
tru vor trebui să depună toate efor
turile ca ele să fie executate la timp 
și în cele mai bune condițiuni.

Ing. BICA VIRGIL 
șeful Secției horti-viticole a 

Consiliului agricol raional Alba

pa- 
necesar pentru umplerea 

de



Sportivii regiunii Hunedoara 

câștigători ai „Cupei Agriculturii”

Prin fața tribunei tiece lotul de sportivi ai regiunii Hunedoara.

Pregătirea întreprinderilor pentru iarnă — 
o sarcină de mare răspundere!

„Cupa Agriculturii" — întrecerea 
care a devenit în ultimii ani ca una 
din cele mai largi competiții de ma
să a tineretului muncitor de la sate 
— a cunoscut prin ediția 1963 încă 
un remarcabil succes. Această în
trecere care se bucură de o valo
roasă tradiție, a chemat și în acest 
an la start sute de mii de tineri pa
sionați ai atletismului, trîntei sau 
gimnasticii, ai fotbalului sau hand
balului etc., cu prilejul etapelor de 
clasificare pentru faza interregio
nală.

Actuala ediție a chemat din nou 
la start pe cei mai buni sportivi din 
satele și comunele regiunilor Ar
geș, București. Oltenia și Hunedoa
ra, pentru a-și da întîlnire în cîteva 
comune din raionul nostru: Teiuș, 
Galda de Jos. Mihalț și Galtiu.

Așteptați cu interes și nerăbdare 
de către locuitorii așezărilor unde 
au avut loc întrecerile, cei peste 600 
de sportivi participant! în cadrul 
competiției „Cupa Agriculturii", au 
fost pretutindeni întîmpinați cu căl
dură și dragoste. Încă din zorii zi
lei de 5 octombrie la Teiuș și Galda 
de Jos, la Mihalț și Galtiu, la tere-

Primii clasați pe discipline spQrtive
ATLETISM

Pe stadionul C.F.R. Teiuș — pes
te 100 de concurenți și-au disputat 
întîietatea la atletism în cadrul u- 
nor întreceri deosebit de pasionan
te. Iată cîștigătorii probelor: Mas
culin: 100 m.p. seniori: Ion Popescu 
(Oltenia); 800 m.p. seniori: Nicolae 
Gagiu (Argeș); greutate seniori: 

Lotul echipei de handbal în 7 al echipei C.F.R. Teiuș. Jucătorii echipei de handbal în 7 a echipei Știința Teiuș.

nurile de sport au fost prezenți sute 
și sute de oameni ai muncii dornici 
să asiste la pasionantele întreceri

Sportivii tuturor celor 4 regiuni 
au dovedit o bună pregătire, luptînd 
cu ardoare pe terenurile de sport 
pentru o evoluție pe măsura condi
țiilor materiale optime create de 
statul nostru democrat-popular dez
voltării sportului de masă.

La capătul celor două zile de în
treceri, cei mai buni din cei buni 
s-au dovedit a fi sportivii din re
giunea Hunedoara, care de altfel 
au și cucerit prețiosul trofeu „Cupa 
Agriculturii".

Demnă de remarcat este și com
portarea foarte bună pe care au a- 
vut-o sportivii din raionul nostru ca 
reprezentanți la disciplinele sporti
ve: fotbal, handbal în 7 băieți și fe
te, voley fete, cîștigînd detașat în 

•fața adversarilor lor.
Cuvinte de laudă și felicitări li 

se. pot adresa de asemenea tovară
șilor profesori de educație fizică și 
antrenori, care s-au ocupat cu dra
goste și atenție pentru educarea ti
nerilor, pentru ridicarea continuă a 
măiestriei lor sportive.

Viorel Negoescu (Argeș); greutate 
juniori: Aurel Berbece (Argeș); 
marș 5 km seniori: Vasile Palcău 
(Hunedoara); lungime seniori: Moi
se Romulus (Hunedoara); lungime 
juniori: Ionel Lazăr (Hunedoara); 
Ștafeta 4x100 m.p. juniori: regiunea 
București; cros seniori: Ion Măcă- 
rescu (București); 800 m.p. juniori: 
Mircea Toma (Hunedoara); înălți

me seniori: Moise Romulus (Hune
doara). Femenin : 100 m.p.
senioare: Maria Herlea (Hu
nedoara); 100 m.p. junioare:
Mariana Goth (Hunedoara); înălți
me senioare: Ana Popovici (Olte
nia); ștafeta 4x100 m.p. senioare: 
regiunea Oltenia; greutate junioare; 
Schuster Caterina (Hunedoara); 
500 m.p. junioare; Ioana Ene (Bu
curești).
GIMNASTICĂ

Pe terenul sportiv din Mihalț, 
s-au executat exerciții G.M.A., pira
mide și exerciții libere alese. Locu
rile I la fete și băieți au fost obți
nute de sportivii din regiunea Hu
nedoara.
VOLEI

Tot la AAihalț au avut loc între
cerile la volei. La fete locul I a fost 
obținut de echipa Avîntul Bărăbanț 
(Hunedoara), la băieți locul I — 
echipa din Valea Oltului Cileini 
(Oltenia).
POPICE

întrecerile Ia popice s-au desfă
șurat la Teiuș. Pe locul I s-a clasat 
echipa Recolta Crișcior (Hunedoa
ra) cu 768 p.d.
CICLISM

Cursa ciclistă a avut loc pe șo
seaua națională, cu punct de ple
care Galda de Jos. Pe locul I s-a 
clasat la fete Petrana Desliu (Bu
curești). pe distanța de 10 km, iar 
la băieți Alexandru 6eorgescu (Ar
geș) pe distanța de 15 km.
T R î N T Ă

Pe terenul amenajat din Galtiu, 
s-au desfășurat probele de trîntă. 
întrecerile au fost dominate decon- 
curenții din regiunile Argeș și Bu
curești, care de altfel au și ocupat 
primele locuri.
OINĂ

Desfășurată la Mihalț, locul I la 
disciplina oină a fost obținut de 
sportivii reprezentanți ai regiunii 
București.
FOTBAL

Meciul a avut loc pe stadionul 
C.F.R. Teiuș. Locul I a fost obținut 
de jucătorii de fotbal din Zlatna, 
care în finală au întrecut pe repre
zentanții regiunii București cu sco
rul de 2-0.
HANDBAL ÎN 7 * ★

In prezența unui mare număr de 
spectatori, pe terenul Școlii medii 
din Teiuș au avut loc întrecerile la 
handbal in 7. La fete pe primul loc 
s-a clasat echipa C.F.R. Teiuș, care 
de-a lungul întrecerilor s-a dovedit 
a fi cea mai bună. La băieți locul 
I a fost ocupat de echipa Știința 
Teiuș. care, de asemenea, a confir
mat forma bună în care se află.

★

Ediția 1963 a „Cupei Agricultu
rii" a luat sfîrșit. Pentru toți parti- 
cipanții la importanta competiție a 
„Cupei Agriculturii" felicitări si 
flori.

I. PONORAN

(Urmare din pag. I-a)

serie de greutăți în desfășurarea 
muncii. Nu s-au asigurat condiții op
time de muncă pentru timpul geros, 
n-a existat o aprovizionare cu ma
teriale. Deci, trebuie trase învăță
minte. deoarece și aici unele pregă
tiri - sînt rămase în urmă. Atît la 
ateliere cît și la autobuze și camioane 
să se treacă la revizuirea și repararea 
ușilor, a geamurilor și asigurarea 
încălzitului. Pentru a se asigura 
transportul în mai bune condiții a 
minerilor de Ia E. M. Zlatna, con
ducerea I.R.T.A. Alba Iulia trebuie 
să studieze ca începînd cu data de 1 
noiembrie să dea pe rutele Balșa 
—Haneș și Almășel—Almaș cîte un 
autobuz. De asemenea conducerile 
reviziilor de vagoane, a stațiilor și i 
a depourilor din raion trebuie să ia 
măsuri ca transportul pe C.F.R. să

Spre noi succese în mișcarea artistică, de amatori
(Urmare din pag. 2-a)

tecele din folclorul nostru nou care 
exprimă în mod plastic și cu o deo
sebită vigoare artistică bucuria de 
a trăi și munci într-o țară în care 
stăpînii bunurilor materiale și cul
turale sînt oamenii muncii.

întreprinderile, comunele și sa
tele raionului nostru dispun de for
țe suficiente neutru a da impuls 
continuu mișcării artistice de a- 
matori. Pentru aceasta însă, e ne
cesară mai multă preocupare și din 
partea organelor locale în scopul 
mobilizării unui cît mai mare nu
măr de oameni ai muncii în for
mațiile artistice existente și crearea 
altora noi. Un rol însemnat în a- 
ceastă privință le revine comitete
lor comunale U.T.M. care, împreu
nă cu activiștii culturali, trebuie să 
ducă o muncă susținută pentru an
trenarea tuturor tinerilor în forma
țiile artistice, mai ales că în prima 
etapă a concursului numărul tine
rilor a fost mult prea mic față de----------------**----------------

Atenție deosebită aprovizionării de iarnă a populației
(Urmare din pag. 3-a) 

adus prejudicii atît gospodăriilor a- 
gricole colective respective cît și 
unităților de desfacere a legumelor 
și fructelor care în acea perioadă 
au fost slab aprovizionate.

Această situație a făcut ca ritmul 
preluărilor de produse de la gos
podăriile colective din raion să se 
facă în salturi, nerespectîndu-se gra
ficul stabilit. Este adevărat apoi, că 
si unele conduceri ale gospodării
lor colective, la rîndul lor nu au res
pectat orariul stabilit de predare a 
produselor, fapt ce a făcut ca atît 
mașinile U.R.C.C.-ului cît și recep
ționară să stea ore în șir așteptînd 
terminarea recoltărilor unor legume

IF O T O A IL
Retezatul Hațeg — Refractara Alba 0-1 (0-1)
Jucînd în deplasare, echipa Re

fractara Alba a repurtat un bineme
ritat succes. Mai dîr ji în atac și mai 
hotărîți în apărare, jucătorii echipei 
Refractara au învins echipa Rete
zatul Hațeg cu scorul de 1-0, punc
tul cu care s-a încheiat partida 
fiind înscris în minutul 14 de către 
Achim. 

se desfășoare în cele mai bune con
diții.

Pășim neste puțin timp pragul a- 
nului 1964. Avem de înfăptuit sar
cini sporite. Tocmai de aceea, dat 
fiind că noul an începe în plină 
iarnă, trebuie să asigurăm pregăti
rea întreprinderilor pentru acest a- 
notimp încît producția să se desfă
șoare în mod ritmic din prima zi.. 
De aceea, pentru fiecare conducere 
administrativă problema pregătiri
lor pentru iarnă să stea în centrul 
atenției și să fie privită cu toată 
răspunderea. In același timp orga
nizațiile de partid, comitetele sin
dicatelor trebuie să sprijine condu
cerile administrative, mobilizînd urr 
număr cît mai mare de muncitori, 
tehnicieni și ingineri spre a-și adu
ce toată contribuția la înfăptuirea 
acestei importante sarcini ale pe
rioadei de față — chezășie a bunu
lui mers al muncii în viitor.------ 

ce! existent în așezările raionului.
Pentru buna pregătire a forma

țiilor artistice este necesar ca în cel 
mai scurt timp comisia raională să 
ia ce'e mai eficace măsuri în scopul 
instruirii activiștilor culturali cu 
sarcinile ce le revin în perioada pre
gătirii și desfășurării celei de-a 
doua etape a concursului. Se simte, 
de asemenea, nevoia ca sfaturile 
populare să asigure formațiilor art 
tistice mijloacele de transport ne
cesare efectuării a cît mai multe 
deplasări în comunele și satele în
vecinate.

Prin grija organelor de partid și 
de stat, activității cultural-artistice 
din raionul nostru îi sînt create 
condiții optime de desfășurare. Să' 
folosim cu chibzuință aceste condi
ții și, pătrunși de simțul datoriei șf 
al dragostei pentru culturalizarea 
maselor de oameni aț. muncii de. la 
orașe și sate, să pornim cu hotărîre- 
spre noi succese în cea de-a doua 
etapă a celui de-al VlI-lea concurs 
al formațiilor artistice de amatori..

și zarzavaturi ce trebuiau preluate', 
Aflîndu-ne într-o perioadă în care 

majoritatea gospodăriilor agricole 
colective se află în toiul recoltării 
legumelor și zarzavaturior se cu
vine ca atît conducerea U.R.C.C. 
Alba cît și consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective din ra
ionul nostru să vegheze îndeaproa
pe la buna desfășurare a modului 
în care decurg aceste lucrări, îh 
așa fel ca produsele respective să 
fie recoltate la timp și preluate de 
către U.R.C.C. fără întîrziere, dînd 
astfel posibilitatea dirijării lor atît 
la unitățile de desfacere a legume
lor și fructelor pentru aproviziona
rea populației, cît și pentru conser
varea lor pe timpul iernii.

Gazdele au avut, ce-i drept,„mai 
multe ocazii de a marca. Acestea 
însă au fost rînd pe rînd ratate. Ra
port de cornere 10-2 pentru Reteza
tul Hațeg.

CLASAMENTUL
Min. Aninoasa 5 4 0 1 14: 5 &
Minerul Vulcan 5 3 1 1 14: 5 7
C.F.R. Simeria 5 3 1 1 7: 6 7
Refractara Alba 5 3 1 1 9:11 7
Parîngul Lonea 5 3 0 2 12: 5 6
Constr. Huned. 5 3 0 2 13: 6 6
Aurul Brad 5 2 2 1 9: 5 6
Dacia Orăștie 5 2 2 1 12:12 6
Sebeșul Sebeș 5 2 1 2 7: 7 5
Știința Petroșani 5 I 2 2 6:11 4
Jiul II Petrila 5 1 1 3 5: 6 3
Minerul Teliuc 5 1 0 4 4:11 2
Minerul Ghelar 5 1 0 4 6:19 2
Retezatul Hațeg 5 0 1 4 4:13 1

Etapa viitoare
Minerul Teliuc — Minerul Ghe- 

lar; Știința Petroșani — C.F.R. Si- 
meria; Aurul Brad — Jiul II Petrila; 
Constructorul Hunedoara — Mine
rul Vulcan; Parîngul Lonea — Mi
nerul Aninoasa; Refractara Alba Iu
lia — Sebeșul Sebeș; Dacia Orăștie 
— Retezatul Hațeg.
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