
învățămîntul agrozootehnic 
de masă ~ la un nivel cit mai înalt!
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In raportul prezentat Ia Sesiu
nea extraordinară a Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că în actua
lele condiții create de colectivizarea 
agticulturii, colectiviștii noștri tre
buie să învețe să muncească în 
chip nou, să știe să folosească în 
scopul creșterii producției și pro
ductivității muncii în agricultură a- 
lît descoperirile științei agricole, cît 
și mijloacele tot mai moderne puse 
4a dispoziția agriculturii de către 
statul nostru, lată de ce partidul 
nostru acordă o atenție deosebită 
organizării și desfășurării învăță
mîntului agrozootehnic cu 
de trei ani.

Pornind de la această 
de preț, sub îndrumarea 
lui raional de partid, în 
raionului nostru au fost organizate 
în anul 1962-1963 un număr de 63 
cercuri în care au fost cuprinși pes
te 3.400 colectiviști și mecanizatori. 
Ca urmare a măsurilor luate în 
anul de învățămînt care s-a înche
iat au fost dobîndite succese deo
sebite, mult superioare față de a- 
nii precedenți. In multe gospodării 
eolpetive cursurile învățămîntului 
agricol de masă au devenit 
ale unei activități intense, 
viștii muncind cu pasiune 
a-șî însuși cele învățate. La 
daria agricolă colectivă din 
dea Vinoasă, de pildă, la cercul vi
ticol prezența colectiviștilor a fost 
de fiecare dată foarte bună. De re
marcat este faptul că aici lectorul, 
tov. ing. Coțea Nicolae a îmbinat 
jitrîns lecțiile teoretice cu cele prac
tice organizînd demonstrații cu 
cursanții despre altoirea viței de 
vie. De asemenea la Vințul de Jos, 
la cercul zootehnic lecțiile teoretice 
au fost urmate de lucrări practice 
privind hrănirea rațională a ani
malelor, prepararea silozului etc. 
In ce privește exemplificarea lec
țiilor în vederea însușirii lor temei- 
rrice, unii lectori ca cei de la 
cercurile din gospodăriile colective 
din Galda de Jos, Teiuș, Cistei, Al
ba lulia și altele au folosit la pre
dare diferite planșe, mulaje, plante 
din producția gospodăriei, grafice etc. 
căutînd să actualizeze Ia condițiile 
proprii fiecare temă predată. Ingi
nerul Dărămuș Ioan, de la gospo
dăria colectivă din Cistei, de pildă, 
nu numai că a avut tot timpul la 
dispoziția cursanților o colecție 
completă de plante din gospodărie, 
dar cu prilejul predării lecțiilor a 
folosit des și diafilme. De aseme
nea, la gospodăria colectivă din Te
iuș, cercul agrotehnic a avut orga
nizată o expoziție cu cele mai fru
moase plante, cu explicațiile com
plete despre solul în care s-au cul
tivat și denumirea tarlalei. Eficien
ța acestor măsuri, ca și a lucrărilor 
practice care au avut loc în perioa
da vară-toamnă pe loturile demon
strative din gospodării au fost con
cretizate într-o serie de rezultate 
în producție și numeroase propu
neri ale cursanților făcute ca ur
mare a constatărilor lor cu prilejul 
lucrărilor practice pe aceste loturi. 
Așa, de exemplu, în gospodăriile 
colective din Teiuș, Galda de Jos 
și Alba lulia, ca urmare a rezulta
telor obținute în loturile demon
strative, în toamna acestui an s-au 
însămînțat cu grîu 2-3 soiuri care 
au dat cele mai bune rezultate pe o 
mare suprafață de teren. De ase
menea datorită rezultatelor obținu
te în loturile legumicole prin folo
sirea foilor de polietilenă, pentru a- 
nul ce vine cultura legumelor sub 
astfel de foi va spori de la supra-, 
fața de 5.000 m.p. la peste 40.000 
m.p.

Trebuie arătat însă că dacă în 
majoritatea gospodăriilor agricole 
colective, cursurile învățămîntului 
agrozootehnic s-au desfășurat la un 
înalt nivel, 
traducînd în

cursanții asimilînd și 
practică cele învățate,
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noiembrie, a.c.,
din

...Sîmbătă,
Teatrul de stat „Al. Davilla" 
Pitești, va prezenta în sala Casei 
raionale de cultură spectacolul de 
estradă „Sus revista".

...La cinematograful „23 August" 
va rula între 14 și 17 noiembrie a.c., 
filmul sovietic „La 30 de ani".

...Intre 15 și 17 noiembrie a.c., la 
cinematograful „Victoria" va rul'a 
filmul sovietic „Estrada, estrada". 
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am avut în raion și unele cercuri 
alei învățămîntului agrozootehnic 
care nu și-au desfășurat activitatea 
la nivelul cerut. Unele gospodării 
colective ca cele din Ciugud, Mi
halț, Galtiu și a'tele nu s-au orien
tat în cuprinderea în aceste cursuri 
a colectiviștilor tineri, cu perspecti
ve în traducerea în viață a mate
riei predate. La gospodăria colecti
vă din Benic s-a mers atît de de
parte cu superficialitatea 
tarea cursanților îneît au 
cuți în tabele colectiviști 
nu știau că sînt cursanți 
cerc, iar la gospodăriile
din Galtiu și Straja au fost înscriși 
unii colectiviști la cîte două cercuri, 
sau s-au recrutat cursanți bolnavi.

In unele cercuri nici predarea lec
țiilor nu s-a ridicat ia nivelul ce
rut. Unii lectori ca tov. Dăian Teo
dor, Ghelicec Maxim, Alexe Mar
tin și alții nu s-au îngri jit de procu
rarea materialului didactic necesar, 
ci s-au mulțumit să predea lecțiile 
în mod scolastic fără a fi exempli
ficate cu ajutorul materialului di
dactic. Astfel de manifestări au pu
tut fi întîlnite și în cercurile din 
gospodăriile colective din Ighiu, 
Cricău, Dumitra, Hăpria și altele, 
unde lecțiile au fost uneori transfor
mate în conferințe generale, fără 
actualizarea lor la condițiile locale. 
Aceste defecțiuni ca și lipsa de gri
jă din partea unor sfaturi populare 
și consilii de conducere ale gospo
dăriilor colective ca cele din Hă
pria, Straja, Dumitra, față de asi
gurarea condițiilor materiale de ți
nerea lecțiilor, au făcut ca prezența să 
fie la unele cercuri slabă. Aceasta 
a atras după sine amînarea lecții
lor si apoi îngrămădirea lor spre 
sfîrsit de an. îngreunînd astfel a- 
similarea materialului predat, fapt ce 
a dus la nepromovarea unui număr 
mare de cursanți. Asemenea lipsuri 
trebuie să constituie un semnal de 
alarmă spre a se lua măsuri ca ele 
să nu se mai repete.

Zilele acestea sute și sute de co
lectiviști. mecanizatori și lucrători 
din gospodăriile agricole de 
din raion vor păși din nou 
școala recoltelor bogate. Din 
asemeni celor mai sîrguincioși 
lari, ei vor parcurge căi noi 
știința agricolă, căutînd zi de zi să 
dea viață, să materializeze cele în
vățate, smulgînd pămîntului recolte 
tot mai mari sau determinînd prin 
munca lor harnică alte sectoare să 
se dezvolte, să realizeze o produc
tivitate tot mai înaltă. Se impune 
însă, acum la început de nou an în 
învățămîntul agrozootehnic, ca con
siliile de conducere din gospodării, 
cu sprijinul organizațiilor de partid 
si al sfaturilor populare, să ia toa
te măsurile ca învățămîntul agro
zootehnic de masă care începe, să 
se desfășoare Ia nivelul sarcinilor 
trasate de partidul nostru.

In cadrul pregătirilor făcute pînă 
în prezent au fost deja luate o se
rie de măsuri valoroase care au o 
mare importanță în buna desfășu
rare a cursurilor. Astfel încă cu 
mai bine de o lună în urmă Consi
liul agricol raional, împreună cu 
lectorii și consiliile de conducere 
din gospodării au stabilit numărul 
cursanților care vor continua în a- 
nul II și au fost recrutați în marea 
lor majoritate cursanții anului 1. 
In unele gospodării colective a a- 
vut loc și predarea primelor teme. 
Trebuie arătat însă că pregătirile 
pentru noul an nu au fost complet în
cheiate. Nici pînă la ora actuală nu 
s-a asigurat recrutarea tuturor 
cursanților, astfel ca cercurile să 
aibă efectivul conform cu sarcinile. 
De asemenea în unele gospodării

(Continuare în pațr. S-al

Strungarul Uivari Nicolae de la secția Ateliere centrale din oraș, se 
numără în rîndul evidențiaților în muncă.
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Arături adinei pe toate suprafețele!

deTractoristul Deac Amos, de la 
Jos, lucrează de zor la efectuarea

Centrul experimental din Galda 
arăturilor adînci de toamnă.

DE ZOR
Cunoscuți după hărnicia lor, co

lectiviștii din Mihalț se pregătesc 
intens încă de pe acum să obțină 
producții sporite de cereale în anul 
ce urmează. Și, eliberînd din timp 
terenul cultivat cu diferite culturi 
prăsitoare au creat posibilitate 
mecanizatorilor să efectueze arături 
adînci de toamnă pe suprafețe mari. 
Astfel, cei 14 tractoriști care deser-

Ritmul arăturilor este nesatisfăcător

14
e-
15

Gospodăria colectivă din Ighiu 
și-a propus ca în toamna aceasta să 
efectueze arături adînci pe supra
fața de 250 ha. Deși timpul este 
foarte înaintat, pînă la data de 
noiembrie, această lucrare nu s-a 
xecutat decît pe o suprafață de 
hectare.

Ritmul necorespunzător se vede 
și prin faptul că la această unitate 

De ce nu se trag învățăminte?
La gospodăria agricolă colectivă 

din Oarda de Jos, cu toată expe
riența de pînă acum în ce privește 
măsurile ce trebuiesc luate din 
toamnă în scopul sporirii produc
ției de cereale din anul următor, se 
constată încă și la această dată o 
încetineală. Astfel, arătura de toam
nă, lucrare de bază care contribuie 
în mod nemijlocit Ia sporirea pro
ducției vegetale din anul următor, 
a fost executată pînă la data de 
14 noiembrie doar pe suprafața de 
75 ha față de 400 ha cît auțîn plan.

Față de această rămînere în ur
mă, membrii consiliului de condu
cere din această gospodărie colec
tivă, trebuie să tragă toate învă- 

organizînd mai bine 
judicios 

la

țămintele, și 
munca, să foloseacă mai 
capacitatea tractoarelor puse 
dispoziție, în așa fel îneît în timpul 
cel mai scurt să termine arăturile.

LA ARAT
SO-vesc această unitate agricolă 

cialistă lucrează din plin la execu
tarea arăturilor de toamnă, contri
buind astfel la sporirea producției 
agricole din anul viitor. Ei au e- 
fectuat arătură adîncă pe suprafața 
de peste 440 ha din cele 650 ha 
planificate a fi arate în toamna a- 
cesttii an.

agricolă într-o perioadă de timp de 
7 zile s-au arat doar 15 ha.

Deoarece în zilele care urmează 
timpul se poate strica, se cere ca în 
aceste zile să se lucreze intens, să 
se folosească întreaga capacitate de 
lucru a tractoarelor, iar terenurile 
care nu pot fi arate cu tractorul, să 
fie arate cu atelajele proprii.

Pregătirea producției anului viitor 
în centrul atenției noastre

tone 
de

Peste puțin timp vom păși pra
gul unui nou an de muncă, an în 
care colectivul întreprinderii noas
tre are de îndeplinit sarcini sporite 
atît în ce privește producția, cît și 
pe linia îmbunătățirii continue a 
calității produselor.

Pentru anul 1964, ținînd cont de 
necesitățile locale .ale raionului 
nostru, de cerințele mari pentru u- 
nele produse, întreprinderea noas
tră va trece la producerea unor sor
timente noi, ca usi duble centru co
șuri, fărașe vopsite, diferite bidoane 
etc. Ca urmare a măsurilor luate 
pe linia îmbunătățirii calității mo
bilei. odată cu începutul noului an. 
se va trece de la lustrul manual al 
mobilei la lustrul cu nitrolac. De 
asemenea a crescut mult cerința 
pentru bentogelul pe care îl livrea
ză întreprinderea noastră, astfel că 
față de anul acesta noi va trebui 
să livrăm în 1964 cu 1.000 
mai mult. Sarcini sporite avem 
înfăptuit și în celelalte sectoare.

Ținînd cont de toate acestea 
trăgînd învățăminte din acest 
cînd în direcția pregătirii produc
ției am avut o serie de lipsuri, con
ducerea întreprinderii, cu sprijinul 
organizației de partid, a trecut la 
luarea din timp a tuturor măsurilor 
necesare desfășurării producției în 
cele mai bune condiții. Astfel pen
tru realizarea sortimentelor noi de 
produse s-a trecut la confecționarea 
matrițelor și la aprovizionarea in
tensă cu materiale. De altfel apro
vizionarea cu materiale a stat și 
stă în centrul preocupării noastre 
pentru toate sectoarele.

Realizarea sarcinii sporite deben- 
togel nu este posibilă cu actualele 
mijloace. De aceea conducerea în
treprinderii a luat măsura de a dota 
secția cu un uscător de mare pro-
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Peste 800 hectare arate
Colectiviștii din Stremț cu o bo

gată experiență în cultura cereale
lor, sînt hotărîți să depună eforturi 
sporite încă din toamna acestui an 
oentru sporirea producției de cerea
le din anul următor. Astfel, orga- 
nizînd mai bine munca în campa
nia agricolă de toamnă ei au reu
șit în scurt timp să recolteze cultu
rile tîrzii și să elibereze terenul, 
dînd posibilitate mecanizatorilor să 
treacă la executarea arăturilor de 
toamnă. Pînă la data de 14 noiem
brie, mecanizatorii care deservesc 
această unitate agricolă socialistă 
au reușit să efectueze arături de 
toamnă ne sunrafața de peste 300 
hectar- din cele 400 hectare planifi
cate. Si, avîntul cu care se lucrează 
aici la pregătirea terenului, dove
dește hotărîrea colectiviștilor din 
Stremț, de-a obține rezultate și mai 
bune în sporirea producțiilor de ce
reale la hectar.

S-au luat măsuri
In urma măsurilor luate de către 

consiliul de conducere al gospodă
riei agricole colective din Cricău, 
munca s-a îmbunătățit. Aici în cele 
7 zile care au trecut (7-14 noiem
brie) munca fiind mai bine organi
zată și capacitatea tractoarelor fo
losită din plin, s-au executat arături 
de toamnă 
200 ha din

Ritmul în 
aceste zile 
toamnă, ne
colectiviștilor din Cricău, care sînt 
hotărîți să depună toate eforturile 
pentru a pregăti încă de pe acum 
baze trainice recoltei de cereale din 
anul viitor. ■ 

♦♦-------------------------------

pe suprafața de peste 
cele 350 ha planificate, 
care se desfășoară în 
lucrările de arături de 
dovedesc preocuparea

ce privește moara pentru 
toate materialele sînt a- 
și se lucrează la montat, 
continua sporire a pro- 

conducerea în- 
noastre, îndrumată

ductivitate și cu o moară de mă
cinat. Uscătorul este deja procurat, 
iar în 
măcinat 
sigurate 
Pentru 
ductivității muncii, 
treprinderii 
fiind de organizația de bază, acordă 
o atenție sporită extinderii micii 
mecanizări. Astfel la linia de ben- 
tonită se va introduce cu fonduri 
din mica mecanizare fluxul tehno
logic complet mecanizat. De ase
menea la sectorul ceramic se va 
introduce mecanizarea transportu
lui cu cablu în toate șooroanele. 
Pentru a se asigura desfășurarea 
producției de cărămidă în timnul 
iernii s-a luat măsura de închidere 
a unui șopron. Aceste lucrări se 
află în prezent în faza de terminare.

■ Pe măsura dezvoltării continue 
■ a producției, a cerințelor față de 
calitatea produselor, în întreprinde
rea noastră se simte nevoia de a 
forma noi cadre, de a ridica cali
ficarea celor existente. In acest 
scop, cu sprijinul comitetului sindi
catului în cadrul întreprinderii s-a 
luat măsura, ca pe lîngă formele 
existente, să mai fie organizate încă 
un curs de calificare de scurtă du
rată pentru 20 tîmplari și unul pen
tru 50 cuptorari.

Desigur măsurile arătate mai sus 
sînt doar o parte din cele ce se vor 
lua pentru viitor. Colectivul nos
tru de muncă se va strădui să com
pleteze aceste măsuri permanent 
cu altele, astfel că pășind 
noului an să putem raporta 
zi îndeplinirea sarcinilor de

ȘOFRON MUNTEAN 
Ing. șef la întreprinderea raională 

de industrie locală Alba lulia

pragul 
zi de 
plan.



Un eveniment de seamă 
in viața organizațiilor sindicale Prin unitățile culturale în preajma iernii

Nu de mult în, cadrul instituțiilor 
de la orașe și sate, au început adu
nările de dări de seamă și alegeri 
a organelor sindicale care vor con
tinua în etapele următoare în ca
drul întreprinderilor și organizații
lor de masă.

Acest eveniment deosebit de im
portant în viața organizațiilor sin
dicale constituie un important pri
lej de analiză multilaterală a acti
vității desfășurate pînă în prezent, 
de luare a unor măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea continuă a 
muncii organizațiilor sindicale.

Sub îndrumarea permanentă a 
Comitetului raional de partid, Con
siliul raional sindical, în timpul 
scurs de Ia ultimele alegeri și pînă 
in prezent, a căutat ca în munca de 
îndrumare și control să ajute ope
rativ organizațiile sindicale din în
treprinderi și instituții în scopul 
orientării lor spre problemele pro
ducției, a întrecerii socialiste ce 
s-a desfășurat pe o scară tot mai 
largă, a ridicării calificării munci
torilor, a reducerii prețului de cost, 
etc.

Acolo unde comitetele de sindicat 
ca cele de la U.C.M. Zlatna, între
prinderea de industrie locală Alba 
Iulia, întreprinderea de morărit 
Alba Julia și altele au privit cu 
toată răspunderea sarcinile încre
dințate, rezultatele nu au întîrziat 
să se arate. Planurile producției 
globale ale acestor întreprinderi, pe 
primele 10 luni ale anului au fost 
realizate înainte de termen, iar în
trecerea socialistă s-a desfășurat în 
permanență într-un ritm viu.

In analiza făcută nu de mult cu 
ocazia desfășurării unor adunări de 
dări de seamă și alegeri din cadrul 
grupelor sindicale de la școlile 
medii și de 8 ani din oraș, cit și din 
unele comune, a reieșit că o sea
mă de grupe sindicale nu s-au în
grijit îndeaproape ca dările de sea
mă prezentate să fie cit mai bogate, 
să trateze în mod amănunțit proble
mele muncii și nu la general. Ast
fel fiind, pe marginea acestor dări 
de seamă discuțiile purtate au fost 
la oeneral, iar în unele grupe 
sindicale ca cele de la Școala de 8 
ani nr. 3, Școala medie Horia. Cloș
ca și Crisan, Școala medie Teius, 
Școala profesională Zlatna și altele 
discuțiile s-au desfășurat la întîm- 
plare.

Aflîndif-ne în perioada premergă
toare alegerilor din întreprinderi si 
instituții este necesar ca dările de 
seamă ce se vor prezenta să cu
prindă cele mai esențiale probleme 
de producție, să fie analitice și să 
dezbată în spirit critic și autocri
tic activitatea desfășurată de mem
brii grupei sindicale, a organizato
rului de grupă, să sublinieze în a- 
celași timp sarcinile de viitor și 
modul în care trebuie muncit pentru 
îndeplinirea lor. In întreprinderi, 
un loc însemnat trebuie să-1 ocupe 
în darea de seamă întrecerea socia

Să creăm din timp condiții bune 
pentru iernarea animalelor

în .perioada de față, una din preo
cupările principale ale colectiviști
lor din raionul nostru trebuie să 
fie aceea a terminării pregătirilor 
în vederea unei iernări cît mai 
bune a animalelor. Pe lîngă com
pletarea balanței furajere și gospo
dărirea chibzuită a furajelor se im
pune și terminarea și darea în fo
losință în timpul cel mai scurt a 
adăposturilor necesare. Dacă în 
majoritate, consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective din raion 
sau pregătit din timp, asigurînd 
condiții bune iernării întregului e- 
fectiv de animale, nu se poate tre
ce cu vederea nici faptul că în u- 
nele gospodării colective, ce-i drept 
puține la număr, pregătirea în ce 
privește adăpostirea corespunză
toare a animalelor este încă mult 
rămasă în urmă și la această dată.

Gospodăria colectivă din Ciugud, 
de exemplu, deși n-a .avut în acest 
an de ridicat decît numai un sin
gur grajd pentru 100 capete, nici 
acesta nu este încă gata. Abia în 
aceste zile se lucrează la lemnărie 
pentru acoperiș. Dar și acum rit
mul lucrărilor se desfășoară cu în
cetineală, sub posibilități. Mai mult, 
deși gospodăria colectivă dispune 
de însemnate cantități «le bușteni 

listă, cum a fost organizată, care 
a fost ajutorul acordat muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan, etc. Este necesar să se scoată 
în evidență care a fost contribuția 
grupei sindicale Ia mobilizarea tu
turor muncitorilor în întrecerea so
cialistă pe baza unor obiective con
crete, legate de reducerea prețului de 
cost și realizarea de economii. De 
asemenea să se sublinieze felul cum 
grupa sindicală, sub îndrumarea 
comitetului sindical, a analizat în 
consfătuirile de producție proble
mele cele mai esențiale ridicate de 
procesul de producție la locul de 
muncă și cum au fost rezolvate a- 
cestea.

Deosebită grijă trebuie să se a- 
corde în timpul desfășurării adună
rilor ca fiecare membru de sindicat 
să-și spună părerea despre munca 
sa și a tovarășilor săi, despre toate 
problemele importante ale vieții or
ganizației sindicale.

La alegerea organului și a orga
nizatorului de grupă să fie subli
niate rolul și sarcinile crescînde pe 
care le au sindicatele în toate do
meniile și ca urmare necesitatea ca 
în grupele și comitetele sindicale 
să fie promovați cei mai buni mun
citori, tehnicieni și ingineri, oameni 
bine pregătiți din punct de vedere 
politic si profesional, care au dove
dit inițiativă și grijă față de avutul 
obștesc, care se bucură de încredere 
și autoritate în rîndul membrilor de 
sindicat și dovedesc în întreaga lor 
activitate, devotament fată de poli
tica Partidului Muncitoresc Romîn 
și a statului nostru democrat-popu
lar.

Organizarea adunărilor de dări 
de seamă și alegeri în grupele sin
dicale din întreprinderi și instituții 
este o activitate de mare răspunde
re. In strînsă legătură cu aceasta, 
organele sindicale au de în
deplinit si alte sarcini deosebit de 
importante, care cer folosirea cu 
chibzuință a forțelor, o judicioasă 
planificare și o activă mobilizare a 
tuturor organelor sindicale, la mo
bilizarea colectivelor de muncă pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe 1963 Ia toți indicii.

Pregătirea temeinică și buna 
desfășurare a adunărilor de dare 
de seamă și alegeri a organelor 
sindicale din cadrul întreprinderilor 
și instituțiilor vor duce la dezvolta
rea pe mai departe a capacității or
ganizatorice a sindicatelor noastre, 
la îmbunătățirea activității lor în 
toate domeniile, la mobilizarea ma
selor largi de oameni ai muncii 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor izvorîte din Directivele celui 
de-al Ill-lea Congres al partidului 
nostru pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în patria noastră dra
gă, Republica Populară Romînă.

BUCUR NiCOLAE 
președintele Consiliului sindical 

raional Alba

de brad, transportul acestora la 
joagăr pentru confecționarea lațu
rilor necesare se amînă de pe o zi 
pc aha Din lipsa acestor lațuri șe 
va întîrzia încă mult acoperirea 
grajdului De aceasta trebuie să 
țină seama atît tov. Puiu Toma, 
președintele gospodăriei colective, 
cî* șj tov. Pleșa loan care răspun
de de construcțiile zootehnice, tre- 
cînd de urger.+ă la mobilizarea tu
turor forțelor care există în gospo
dăria colectivă și organizînd mai 
bine munca, spre a se folosi din 
plin fiecare clipă bună la executa
rea în ritm intens a lucrărilor pen
tru terminarea și darea în folosință 
în timpul cel mai scurt a grajdului 
respectiv. Aceasta se impune cu atît 
mai mult cu cît numai în acest fel 
se va asigura adăpostirea întregu
lui efectiv de taurine. Trebuie de 
asemenea luate măsuri urgente pen
tru repararea ușilor și ferestrelor la 
construcțiile existente în vederea 
bunei iernări a animalelor.

Și în ce privește folosirea chib
zuită a furajelor se poate și trebuie 
să se facă mai mult Ia Ciugud. Este 
drept că în acest an s-au asigurat 
mari cantități de furaje fibroase, 
grosiere, suculente și concentrate. 
Dar tel. atît de adevărat este și 
faptul că dacă aceste furaje nu sînt

---------------------- ----------------------------------------- ----------
In curînd, cu muncile în cîmp terminate, colectiviștii din raionul, 

nostru își vor muta centrul preocupărilor lor în sat. Vor începe zilele 
iernii, atît de prielnice desfășurării unei intense activități cultural-e
ducative și artistice.

Activiști culturali! Ați luat. toa- 
te măsurile pentru a ieși, bine 
pregătiți, în întîmpinarea zilelor 
ce vin, pentru a satisface pe de
plin așteptările oamenilor în mij
locul cărora trăiți și munciți?

întrebarea își așteaptă un răs
puns prompt, fără ocoluri, 
acest sens redacția ziarului 
ua roșie" a întreprins un 
anchetă. Redăm mai jos 
constatări făcute cu acest

și în 
„Stea- 
raid- 

cîteva 
prilej.

Pe deplin pregătiți
îndrumați și sprijiniți de organi

zația de partid și sfatul popular 
comunal activiștii culturali din Me- 
teș reușesc să organizeze la cămi
nul cultural activități tot mai apre
ciate de țăranii muncitori din sat. 
Așa bunăoară, în ultimul timp la 
căminul cultural din Meteș a fost 
organizată ziua zootehnistului, li 
s-au prezentat țăranilor muncitori 
de aici programe artistice bine pre
gătite și o seamă de jurnale vorbi
te, seri culturale și de întrebări și 
răspunsuri.

Cu activitatea desfășurată pînă 
acum, activiștii culturali din Meteș 
se mîndresc. Și p.e bună dreptate. 
Ei însă, sînt iiotărîți ca în zilele 
iernii să-și facă activitatea și mai 
cuprinzătoare. Dovadă în acest sens 
sînt pregătirile ce le-au făcut. Lo
calul căminului a fost reparat și 
curățit, s-a asigurat combustibilul 
necesar, s-a revăzut mobilierul și 
s-au confecționat o seamă de ele
mente scenice.

Avînd baza materială asigurată, 
activiștii culturali din Meteș și-au 
îndreptat atenția spre organizarea 
activității culturale propriu zise. 
Și au reușit și în această direcție. 
In planul de muncă întocmit cu gri
jă, au fost prevăzute activități va
riate pentru țăranii muncitori de 
toate vîrstele. Planul de muncă a 
fost defalcat cu sarcini concrete pe 
fiecare activist cultural, iar forma
țiile artistice, completate cu noi 
artiști amatori, au început munca 
de pregătire a repertoriului ce ur
mează a fi prezentat în etapa a 
doua a celui de-al VII-lea concurs.

îngrijite și nu se folosesc chibzuit 
încă de pe acum, ele nu vor asi
gura 1 rănirea rațională și în bune 
condițiuni a celor aproape 400 ca
pete taurine pe întreaga perioadă 
de stabulație. Aici, din neglijența 
membrilor consiliului de conduce
re, care nu au luat din timp cele 
mai corespunzătoare măsuri, o 
parte din frunzele și coletele de 
sfeclă. în loc să fie însilozate sau 
date în consum, au fost lăsate să 
se strice. Tf.t așa se va întîmpla și 
cu frunzele de varză și celelalte 
resturi din grădina de legume care 
stau grămadă lîngă tocătoare dacă 
nu se vor lua măsuri urgente pen
tru folosirea sau conservarea Iqt. 
Și condiții există la Ciugud.Ș Sînt 
gropi amenajate, există tocătoare, 
iar gospodăria agricolă colectivă 
dispune de tractoare care pot fi fo
losite din plin, la prepararea fura
jelor. Trebuie însă mai multă ope
rativitate în organizarea și desfă
șurarea în ritm intens a acestor 
importante lucrări de care depinde 
în mare măsură creșterea și dez
voltarea neînlieruptă a efectivelor 
de animale proprietate obștească.

Colectiviștii din Ciugud au crea
te toate condițiile. Acestea însă 
trebuiesc folosite, din plin și în a- 
ceste zile cit timpul mai permite să 
se treacă cu forțe sporite la termi
narea lucrărilor de pregătire în ve
derea iernării animalelor în condi
ții cît mai bune.

Cu dragoste și pasiunex
Multiplele manifestări de masă 

organizate de biblioteca comunală 
din Teiuș, ca și cei peste 1.000 ci
titori cuprinși în evidențele acestei 
biblioteci, sînt dovadă grăitoare a 
dragostei și pasiunii cu care se mun
cește aici pe linia popularizării și pă
trunderii cărții în mase. Despre a- 
cest lucru vorbesc și cifrele, dar 
mai mult decît ele vorbesc oame
nii, succesele obținute de ei ca ur
mare a învățăminte'or desprinse din 
cărți. Din cele 13 cărți citite cu pri
vire la îngrijirea și furajarea vaci
lor de lapte, de pildă, mulgătorul 
Hîrceagă Ioan și-a însusit cuno
ștințe prețioase, care-1 situează în 
fruntea celorlalți îngrijitori mulgă
tori din gospodărie;. Colectivistul 
Ursit VasUe a desprins și el din 
cărțile citite metode valoroase de 
creșterea porcilor, iar colectivistele

Plano! nn-1 deci! mepnfnl!
Pînă nu de mult, despre activita

tea desfășurată de căminele cultu
rale de pe raza comunei Feneș nu 
s-au putut spune prea multe. Și, 
nu s-a putut spune deoarece acea
sta s-a făcut prea puțin simțită și 
în mod cu totul sporadic.

In ajutorul activiștilor culturali 
din Feneș însă, au venit metodiștii 
Casei raionale de cultură, cu a că
ror sprijin activiștii culturali de aici 
și-au întocmit un bogat plan de 
muncă pentru lunile de iar
nă. Și-au întocmit apoi programul 
de activitate pe luna noiembrie și 
și-au fixat repertoriul fiecărei for-

Solicitați să efectueze unele 
lucrări la căminul cultural din 
Ighiu, tovarășii de. la I.G.O. Al
ba Iulia au răspuns „prompt" 
prin trei... măsurători din pri
mar ară pînă-n toamnă. Lucră
rile însă, nici acum n-au înce
put. Și, nu se poate spune că nu 
jîi?1 așteptați...

Aceeași atenție tuturor unităților culturale
Cu grijă de buni gospodari, to

varășii din Sfatul popular comunal 
Vințul de Jos au asigurat căminu
lui cultural din centrul de comună 
condiții din cele mai bune de desfă
șurarea muncii. Și, drept urmare, 
în cadrul căminului cultural de aici 
se organizează cu regularitate tot 
felul de activități cultural-educati
ve și artistice.

Sînt însă pe teritoriul comunei 
încă două cămine culturale, la Vur- 

—----- ----------- —- Concluzii ---------------- ---- —
Cele cîteva constatări făcute cu prilejul efectuării raidului, sînt de

parte de a oglindi, în ansamblu, stadiul pregătirii unităților cultu
rale din raion în vederea desfășurării activității lor în lunile de iar
nă. Din materialele prezentate însă, se pot trage concluzii. Acolo unde 
sfaturile populare s-au preocupat cu răspundere de asigurarea bazei' 
materiale, unde căminele culturale și bibliotecile au fost curățite, a- 
provizionate cu combustibil și materiale necesare, activitatea culturală 
cunoaște încă de pe acum o puternică înviorare. Așa stau lucrurile la 
Stremț, la Ampoița, Cricău, Galtiu și alte așezări. Și invers. Acolo 
unde sfaturile populare au scăpat din centrul preocupărilor această 
importantă sarcină, nici activiștii culturali n-au trecut la treabă, ca
zul la Mihalț, Berghin, Benic, Cetea, Straja, Dumitra și alte comune 
și sate din raion.

Zilele trecute a avut loc plenara Comitetului raional de cultură și 
artă la care, pe lîngă directorii de cămine culturale și bibliotecari, au 
participat și președinții sfaturilor populare. Și, din materialele pre
zentate, ca și din discuțiile purtate pe marginea acestora, s-au des
prins clar sarcinile activități culturale în perioada ce urmează. Să 
se treacă deci cu toate forțele la muncă. Să-i fie imprimat activității 
culturale un ritm viu, mobilizator în toată perioada de iarnă, venind 
astfel în mod concret în sprijinul muncii colectiviștilor pentru conti- 
nua întărire a gospodăriilor agricole colective.

Șuteu Maria și Chirilă Elena, har
nice îngrijitoare de păsări și la fel 
de pasionate cititoare ale bibliotecii, 
au reușit să predea 240 pui în greu
tate de 1 kg la vîrsta de numai 
două luni.

Rezultate asemănătoare, ca ur
mare a activității desfășurate de 

. biblioteca comunală se pot da încă 
mulțe din Teiuș. Tocmai acest lu
ciu Insufle ește atît pe tovarășa 
Nagy Tatiana, bibliotecară, cît și 
întreg colectivi! acestei biblioteci 
de a-și intensifica și mai mult mun
ca în lunile ce urmează. In acest 
scop, de altfel, au și fost luate o 
seamă de măsuri ca organizarea de 
consfătuiri cu cititorii pe diferite 
teme, întocmirea de liste bibliogra
fice, organizarea de expoziții, bi
blioteci volante și altele care cu
siguranță își vor dovedi eficiența.

mâții artistice înscrise în concurs.
Ceea ce s-a făcut, constituie un 

pas înainte pentru activitatea cul
turală din comuna Feneș. Activiști^ 
culturali de aici însă, trebuie să 
știe că planul nu-i decît începutul 
și că pentru realizarea lui trebuie 
depusă muncă, trebuie mobilizate 
toate forțele din comună.

Pînă cînd asemenea lipsuri ?
Faptul că zilele iernii sînt unde* 

va pe aproape, nu se face cîtusi de 
puțin simțit la căminul cultural din 
Mihalț. Frumos, ce-i drept, în ex
terior, încăperile clădirii căminului 
cultural sînt cît se poate de rău în
treținute. Pereții sînt loviți și mur
dari, sticla multor geamuri e lipsă 
sau spartă. Sobelor de teracotă le 
lipsesc ușitele care au fost smulse 
de la loc cu plăci cu tot, iar mobi
lierul nou-nouț e aruncat în toate 
părțile fără pic de grijă.

Față de această situație, nu poți 
să nu-ți pui întrebarea: pînă cînd 
asemenea linguri tovarăși gospo
dari din Mihalț? (președinte al 
stalului popular tov. Trata Petru). 
Si apoi, aceeași întrebare este va
labilă si în ce privește activitatea 
culturală ce se desfășoară în aceas
tă comună.

Iarna nu așteaptă. Va veni ca 
peste tot și Ia Mihalț. Deci la mun
că tovarăși! Folosiți din plin timpul 
care ne mai desparte de zilele ge
roase. îndreptați relele. Faceți to
tul ca în zilele iernii activitatea 
culturală să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni.

păr și Mereteu, care, de asemenea, 
ar trebui’ să se bucure de atenție. 
Față de acestea însă, sfatul popu
lar nu manifestă aceeași grijă șl 
rezultatele sînt pe măsura preocu
părilor. La Vurpăr pregătirile pen
tru iarnă întîrzie, iar la Mereteu 
lipsește mobilierul. Ba mai mult. Clă
direa căminului cultural din Me
reteu e folosită în scopuri străine 
celor pentru care a fost construită.



Conferințe de dări de seamă și alegeri in organizațiile de partid Din scrisorile sosite la redacție

Delegații comuniștilor din orga
nizațiile de bază ale Complexului 
C.F.R. Teiuș-Coșlariu au dezbătut 
in conferința de partid care a a- 
vut loc în urmă cu cîteva zile, felul 
»cum a muncit comitetul de partid, 
Care sînt rezultatele activității poli
tice desfășurate de organizația de 
•partid și ce trebuie făcut în viitor 
pentru îmbunătățirea continuă a 
activității noului organ ales.

Atît din conținutul dării de sea
mă cît si din cuvîntul participanți- 
lor la discuții pe marginea aceste
ia, s-a desprins că o preocupare 
permanentă a comitetului de partid 
a fost educarea politică a membri
lor și candidaților de nartid, a tu
turor oamenilor muncii din cadrul 
complexului și pe această bază mo
bilizarea lor la îndeplinirea sarci
nilor privind transportul pe calea 
ferată în cele mai bune condițiuni 
de siguranță și regularitate a cir
culației. In acest scop comitetul de 
partid a luptat pentru îndeplinirea 
întocmai a sarcinilor reieșite din 
hotărîrea conferinței de partid din 
anul 1962, care a atras atenția or
ganului de conducere să dovedeas
că mai multă preocupare pentru e- 
ducarea politică a oamenilor mun
cii din unitățile C.F.R. de pe raza 
de activitate a comitetului de partid.

Una din metodele de educare a 
membrilor și candidaților de partid 
ejte educarea folosită cu multă efi
cacitate la locul de muncă. îndru
mate de comitetul de partid, orga
nizațiile de bază au renartizat fie
cărui membru și candidat de partid 
sarcini concrete iar periodic, aceș
tia au fost chemați să informeze orga
nizația de bază despre felul cum 
își îndeplinesc sarcinile încredințate.

Se știe că adunările generale 
•organizației de bază constituie 
șCoălă de educare comunistă, 
pregătire politică a membrilor 
■candidaților de nartid. Aceasta 
pinde însă de felul cum sînt pregă
tite adunările, de problemele ce se 
pun în discuția membrilor de partid. 
Dînd dovadă de preocupare pentru 
aceasta, îndrumate de comitetul de 
partid, birourile organizațiilor de 
bază din Complexul C.F.R. Teiuș- 
Coșlariu au reușit să obțină în a- 
ceastă direcție rezultate bune. Pe 
îîșgă o frecvență de peste 90 la 
sută la adunările generale, proble
mele puse în discuție sînt larg a- 
nalizate, cei prezenți la adunare 
iau parte activă la dezbateri, criti- 
c- aspectele negative și fac propu
neri pentru lichidarea lor. ceea ce 
■cdnfirmă creșterea conștiinței mem
brilor si candidaților 
răspunderea lor pentru 
stau în fața organizației

Altă latură a muncii 
tire politică o constituie 
iul de partid. Acestei probleme i s-a 
accr-’at atentia cuvenită din partea 
■comitetului de partid. In perioada 
la care se referă darea de seamă, 
au fost organizate și și-au desfă
șurat activitatea, cu bune rezultate, 
40 cercuri și cursuri ale învățămîn- 

ale 
o 

de
Ș> 

de-

de partid, 
sarcinile ce 
de partid, 
de pregă- 
învătămîn-

tului de partid în care au fost înca
drați peste 800 tovarăși. Pentru e- 
ducarea celorlalți oameni ai mun
cii, nemembri de partid s-au folo
sit și alte metode. Astfel, peste 250 
tovarăși fac parte din activul fără 
de partid al organizațiilor de bază, 
care participă activ la îndeplinirea 
sarcinilor de partid.

Periodic, prin grija comitetului 
de partid, în fata salariaților din 
complex sînt expuse conferințe cu 
caracter politic, ideologic și tehnic. 
In perioada la care se referă darea 
de seamă au fost expuse 41 confe
rințe, printre care: „Rolul conducă
tor al P.M.R. în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialismului în 
patria noastră". „30 de ani de la e- 
roicele lupte ale ceferiștilor", „Uti
lizarea materialului rulant" etc.

Eficacitatea educării politice a 
oamenilor muncii este oglindită în 
realizările de seamă ce le-au obți
nut în îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, în activitatea lor obștească, 
în comportarea lor în viata socia

LA COMPLEXUL C. F. R.
TEIUȘ-COȘLARIU

lă. Astfel, colectivul depoului de lo
comotive și-a îndeplinit și depășit 
planul de producție, s-au economisit 
2.025 tone combustibil convențio
nal, prețul de cost a fost redus cu 
3,96 la sută. Colectivul de muncă al 
stației Coșlariu și-a depășit planul 
de producție pe perioada la care 
se referă darea de seamă cu 5 la 
sută, iar cel al stației Teiuș cu 17 
la sută. La revizia de vagoane din 
Teiuș planul a fost îndeplinit în 
proporție de 134 la sută, iar la 
Coșlariu a fost depășit cu aproape 
11 la sută. Economiile realizate 
peste plan se ridică la 783.000 lei.

Dînd dovadă de o înaltă con
știință moral-politică, comuniștii Si- 
mion Ioan. Nistor Ioan, 
Mircea, Petrovici Vasile, 
mion, ing. Dumitru Ilie 
în slujba producției toate 

realizînd numeroase 
au adus unităților C.F.R. din 
fac parte însemnate economii, 
îndeplinirea sarcinilor de ser- 
comunistii au dat dovadă de 
si spirit de răspundere pentru

Moldovan 
Ungur Si- 
și-au pus 
cunoștin- 

inovațiițele, 
care 
care

In 
viciu 
grilă , 
apărarea avutului obștesc. Astfel, 
pe ' *------“ !
cui 
lea 
ne 
acțiunea lor au evitat un eveniment 
de cale ferată. Tov. Cîmpean Du
mitru, lăcătuș la revizia de vagoa
ne Coșlariu, dovedind răspundere 
pentru munca ce o prestează, a des
coperit la un vagon defecte ascunse 
ceea ce ar fi avut urmări privind 
siguranța circulației. Același lucru 
l-au dovedit și tov. Trif Florian și 
Popescu Iancu, care descoperind

cînd se aflau în cursă, mecani- 
Oltean Iacob și fochistul Her- 
Ironim, au observat o defecțiu- 

la locomotivă. Numai atenția și 

la vagoane unele defecte au luat 
măsuri pentru înlăturarea lor.

Din darea de seamă s-au mai 
desprins și alte aspecte care dove
desc creșterea nivelului politic al 
membrilor și candidaților de partid 
și în general al salariaților din ca
drul complexului C.F.R. Teiuș-Coș- 
larii". In întrecerea socialistă sînt 
antrenați peste 1.200 muncitori din 
care mai mult de 600 sînt membri 
și candidați de partid. Un mare 
număr de muncitori au luat parte 
la acțiuni patriotice ca amenajarea 
de terenuri sportive, colectarea me
talelor vechi, acțiuni de înfrumuse
țare a locului de muncă etc.

Dezbaterile ce au avut loc în ca
drul conferinței de partid au scos 
de asemenea în evidență creșterea 
nivelului politic al membrilor de 
partid, urmare firească a preocu
pării organizațiilor de bază. In 
dorința sinceră și hotărîtă de a 
contribui la continua îmbunătățire 
a activității politice și economice. 
ce> <-e nu luat cuvîntul la discuții 
printre care tov. Domșa Vaier, 
Suciu Vaier, Zaharie Ioan, Tătiase 
Nicolae, Stremțan Vasile și alții 
au criticat lipsurile din activitatea 
comitetului de partid și mai ales ale 
Direcției regionale C.F.R. Cluj, lip
suri care au avut influentă negativă 
în îndeplinirea unor sarcini econo
mice.

Preocuparea pentru rezultate 
mai bune, răspunderea pentru bu
nul mers al activității politice și e- 
conomice de care au dat dovadă 
cei prezenți la conferința de partid, 
sînt chezășie sigură că în viitor sub 
conducerea noului organ ales, co
lectivele de muncă din cadrul Com
plexului C.F.R. Teiuș-Coșlariu vor 
obține rezultate și mai bune.

La lucrările conferinței de partid 
pe Complexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu 
a luat parte tov. Ion Ardeleanu, 
secretar al Comitetului regional de 
partid și tov. Ștefan Boureanu 
prim-secretar al Comitetului raio- 
nal de partid.

Scenă din filmul sovietic „Estrada, estrada" ce rulează în aceste 
zile la cinematograful „Victoria" din orașul nostru.

Planul depășit 
la toți indicatorii

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, colectivul de muncitori al 
stației C.F.R. Alba Iulia obține lună 
de lună realizări tot mai frumoase 
în producție. Bilanțul încheiat in 
ultimele două luni exprimă hărni
cia muncii lor. Planul producției 
globale pe lunile septembrie, oc
tombrie a fost realizat în propor
ție de 116,28 la sută și respectiv
110.5 la sută. Ca urmare a unei mai 
bune organizări a muncii, folosirii 
metodelor înaintate de muncă, pro
ductivitatea muncii. a crescut cu
6.5 la sută. De asemenea în cursul 
acestui an. s-au obținut lună de 
lună rezultate deosebit de impor
tante și în privința reducerilor la 
maximum a timpului de staționare, 
de încărcare și descărcare a măr
furilor.

Rezultate de seamă în muncă au 
înregistrat tovarășii Popa loan, im
piegat de mișcare, Stoia loan, a- 
car, Roșu loan — șef manevră, 
Giurea loan — manevrant și alții 
care de fiecare dată și-au îndepli
nit și depășit planul de producție.

GH. FILIP

Noi secții ale cooperativei 
„Meșteșugarul0 din Teiuș

Zilele trecute s-au deschis la Te- 
itiș alte două secții de deservire a 
populației în cadrul cooperativei 
„Meșteșugarul". Cu acestea numă-

---- ----

Invățămîntul agrozootehnic de masă 
la un nivel cît mai înalt !

(Urmare din pag. l-a)

colective ca cele din Totoi, Ighiu, 
Straja și altele, lectorii n-au pre
gătit nici pînă în momentul de față 
material didactic ajutător ca mu
laje, planșe, colecții de plante din 
producția gospodăriilor colective 
respective spre a se asigura pre- 

rul secțiilor de deservire ale coo
perativei s-a ridicat la 25. Prin 
deschiderea celor două noi secții 
— de electromecanică și de prelu
crat plapume — încadrate cu lu
crători bine pregătiți din punct de 
vedere profeșional și dotate cu u- 
tilaj și aparataj modern, coopera
tiva „Meșteșugarul" din Teiuș va 
răspunde în viitor și mai bine ce
rințelor mereu 
nilor ■ muncii.

crescînde ale oame-

ADRIAN OȚOI

Muncă și rezultate
Cumpărătorul care trece pragul 

magazinului nr. 20 cu autoservire 
din orașul nostru, iese de fiecare 
dată din acest magazin pe deplin 
mulțumit. Aceasta, ca urmare a or- 
dinei care domnește în interiorul 
magazinului, a deservirii prompte 
și conștiincioase practicate de fie
care lucrător de aici. Și munca pli
nă de răspundere, desfășurată de 
întregul colectiv al magazinului, 
este răsplătită cu cuvinte de lau
dă atît de cumpărătorii din oraș, 
cît și de cei din alte localități 
trecere prin orașul nostru.

Cuvintelor de laudă, lucrătorii 
cestei unități le adaugă lună de 
lună și frumoase realizări obținute 
în muncă. Așa, bunăoară, ei au rea
lizat planul de desfacere pe tri
mestrul III în proporție de 111,51a 
sută, iar pe luna octombrie în pro
porție de 115,2 la sută.

VIRGIL PIHOC

în

a-

darea lecțiilor la un nivel cît mai 
înalt și însușirea materialului pre
dat. Trebuie de asemenea o preo
cupare mai mare pentru asigurarea 
sălilor pentru ținerea cursurilor.

Paralel cu desfășurarea cursuri
lor în cercuri, pentru colectiviștii 
necuprinși, au fost organizate ci
cluri de conferințe. Comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare comu
nale și organizațiile de partid tre
buie să asigure toate condițiile ți
nerii acestor conferințe Ia un ni
vel cît mai înalt, spre a nu se mai 
repeta lipsuri ca cele din trecut cînd 
în unele comune și sate ca Șard, 
Mesentea, Oarda de Jos și altele a- 
ceste conferințe fie că nu s-au ți
nut, fie că s-au ținut fără să fie ac
tualizate la condițiile locale con
crete.

Pășim într-un nou an din învăță- 
mîntul agrozootehnic de masă. Să 
desfășurăm o susținută muncă po
litică si organizatorică pentru a asi
gura desfășurarea Iui la un nivel 
cît ma' înalt, mobilizînd zi de zi 
colectiviștii, mecanizatorii din 
S.M.T. și lucrătorii din G.A.S. să 
participe regulat la cursuri, să-și 
însușească materialul predat și să 
traducă tot mai mult în viață cele 
învățate contribuind astfel la con
tinua sporire a producției agricole.

In ziua de 9 noiembrie ac. a a- 
•vut loc la Exploatarea Minieră 
Zlatna, conferința de partid pe ex
ploatare. La lucrările conferinței au 
luat parte tov. Stefan Roureanu, 
•prim-secretar al Comitetului raional 
de partid și tov. Vasile Farcaș, se
cretar al Comitetului raional de 
partid.

Conferința de la E. M. Zlatna a 
analizat activitatea comitetului de 
partid în ce privește îndrumarea or
ganizațiilor de bază pentru îndepli
nirea obiectivelor politice și econo
mice ce le-au stat în față.

Darea de seamă a comitetului de 
partid a fost cuprinzătoare. Din 
cuprinsul ei s-au desprins metodele 
și stilul de muncă al comitetului 
de partid și al organizațiilor de 
bază, preocuparea acestora pentru 
ridicarea muncii politice pe o treaptă 
superioară. Avînd mereu această 
preocupare organizația de partid 

•de la E.M. Zlatna, a reușit să mobi
lizeze întreaga masă de salariați la 
îndeplinirea sarcinilor economice, 
obiinind pe această linie, compara
tiv cu aceeași perioadă a anului 
trecut, rezultate deosebite.

Ocupîridu-se de aceste rezultate, 
darea de seamă a comitetului de 
partid scoate în evidență, că de la 
conferința de partid din anul tre
cut s-au obținut o seamă de rezul
tate pozitive, oglindite în îndepli
nirea planului la valoarea produc
ției globale în proporție de 110,31a 
•sută. De asemenea planul la va-

Introducerea tehnicii noi în central discuțiilor
loarea producției marfă a fost de
pășit cu 15,4 la sută, iar la produc
ția valorică sarcinile de plan 
sînt depășite cu aproape 8 la sută.

Odată cu prelucrarea cifrelor de 
plan pe anul 1963 colectivul de 
muncă s-a angajat să realizeze în 
acest an, economii la prețul de cost 
în valoare de 106.000 lei. Angaja
mentul a fost nu numai îndeplinit 
dar chiar depășit. In perioada la 
care se referă darea de seamă au 
fost realizate economii în valoare 
de 5.779.000 lei. Sînt scoase în e- 
v’dentă și alte rezultate ca, înde
plinirea planului la lucrări geolo
gice în regie și depășirea sarcini
lor privind aceste lucrări în antre
priză.

Dezbaterile ce au avut loc pe 
marginea dării de seamă a comite
tului de partid, la care au luat cu
vîntul peste 20- tovarăși, referindu- 
se la realizările economice obținu
te, au scos în evidență aportul 
comuniștilor de Ia fiecare loc de 
muncă, la mobilizarea maselor în 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor 
din planul de producție.

O mare parte din cei ce au luat 
cuvîntul la discuții s-au referit la 
felul cum s-a ocupat comitetul de 
partid de îndrumarea conducerii 
administrative a exploatării pentru 
introducerea tehnicii noi în proce

sul de producție în vederea crește
rii productivității muncii.

In anul 1963 — a arătat în dis
cuțiile purtate tov. Suciu Petru —• 
în cadrul exploatării noastre, ca 
urmare a îndrumării comitetului de 
partid, a existat preocupare pentru 
introducerea metodelor de muncă 
înaintate în minerit, pentru crește
rea productivității muncii, pentru 
ușurarea eforturilor fizice ale mun
citorilor. A fost introdusă metoda

La E. NI. Zlatna

rerforaiii’ui umed, se folosește de 
mai multe echipe metoda înaintării 
rapide, metode care au dat bune 
rezultate. S-a arătat apoi că au fost 
făcute în anul acesta 15 propuneri 
de inovații, o parte din ele aplicate 
dau rezultate frumoase. Economiile 
realizate prin aplicarea lor se ridi
că Ia mai mult de 386.000 lei.

Această problemă a mai fost 
dezbătută și de tov. Neamțu Tra
ian, Constantinescu C„ Dascău Ioan 
și alții.

Cei ce au luat cuvîntul, au criti
cat lipsurile ce s-au manifestat în 
cadrul exploatării privind preocupa
rea pentru mișcarea de inovații și 

raționalizări. In această privință a 
fost scos în evidență că în această 
direcție vina principală o poartă 
cabinetul tehnic care insuficient 
s-a ocupat de sarcinile ce le-a a- 
vut. Din această cauză numărul de 
inovații si raționalizări este mic 
și mai ales la sectoarele extractive. 
Aceasta și pentru faptul că propa
ganda tehnică prin conferințe în 
această perioadă nu a fost susți
nută pe măsura cerințelor și mai 
ales pe măsura forțelor existente 
în cadrul exploatării. Slab s-a o- 
cupat cabinetul tehnic, așa cum a 
reieșit din discuții, de organizarea 
unor schimburi de experiență, pen
tru a populariza și extinde metode
le de muncă avansate.

Sînt în cadrul exploatării echipe 
de mineri care realizează o viteză 
mare la înaintări, iar altele din a- 
celași sector de muncă sînt rămase 
în urmă. Referindu-se la această 
problemă, tov. Androne T. în discu
țiile purtate a arătat căci pe lîngă 
introducerea tehnicii noi în produc
ție si a metodelor înaintate de mun
că este necesar să dovedim o mai 
mare preocupare pentru ridicarea 
calificării muncitorilor pentru ca 
aceștia să stăpînească tot mai bine 
utilajele moderne cu care este în
zestrată exploatarea. Pentru că — 
a arătat în continuare vorbitorul 
— numai așa se explică, de ce u

nele echipe se găsesc la o diferen
ță mare față de altele care lu
crează cu același utilaj și în ace
leași condiții.

Este cunoscut faptul că în mine
rit unul din materialele de bază îl 
constituie lemnul de mină. In ultimul 
timp lemnul a fost înlocuit cu alte 
materiale cum ar fi prefabricatele 
din beton. Și la E. M. Zlatna con
ducerea tehnico-adminîstrativă, în
drumată de comitetul de partid a 
luat unele măsuri pentru înlocuirea 
lemnului de mină cu alte materiale, 
începutul este bun și a dat rezul
tate pozitive. Dar așa cum s-a des
prins din dezbateri în cadrul con
ferinței de partid, această acțiune 
nu a fost continuată cu mai multă 
perseverență din partea conducerii 
tehnice a exploatării, iar comitetul 
de partid nu a tras la răspundere 
pe cei chemați să rezolve această 
importantă problemă.

Din lucrările conferinței de partid 
de la E. M. Zlatna s-a desprins 
necesitatea ca în viitor să se a- 
corde mai multă atenție introducerii 
tehnicii noi în procesul de produc
ție, să fie răspîndită în toate sec
toarele miniere, experiența pozitivă 
acumulată chiar în cadrul exploa
tării.

Există toate condițiile ca lipsu
rile privind introducerea noului 
în producție, analizate și criticate 
în conferința de partid de la E.M. 
Zlatna să fie lichidate, munca în 
această direcție să fie îmbunătățită.
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Lucrările de toamna In vii
La dispeceratul central al căilor ferate
Strînse între șirurile de blocuri 

noi care le străjuiesc de cîtva timp 
intrarea spre inima capitalei, ma
gistralele de calc ferată venind 
dinspre Brașov, Constanța, Iași 
sau Craiova se destind parcă, în- 
cepînd de la Podul Grant intr-un 
imens evantai. Apoi pornesc să se 
încrucișeze, să se întretaie și să se 
amestece într-un adevărat păienje
niș. Ici-colo, mîini nevăzute mută 
macaze, fac să sclipească -oșul, 
galbenul ori verdele semafoarelor. 
Mai departe, învolburarea de linii 
prinde să se liniștească pentru ca,

C. F. R. — _
...Pe una din aceste linii și-a o- 

prit rostogolirea roților trenul care 
mă aducea de la Brașov. In răstim
pul celor cîteva ore de călătorie am 
trecut prin toate anotimpurile anu
lui, eșalonate — de drept — într-o 
ordine nefirească. Am părăsit Țara 
Bîrsei încălzită de un soare care a- 
mintea de începuturile verii: am 
admirat, înfiorat, măreția Bucegi- 
lor pe ale căror culmi iarna își aș
ternuse prima mantie de zăpadă; o 
ploaie rece de toamnă se cernea 
monoton deasupra pădurii de son
de a Văii Prahovei, pentru ca, în 
București, să ne întîmpine, primi
toare, o zi primăvăratecă.

O întîmplare fericită mi-a adus 
tovarăș de călătorie pe șeful stației 
C.F.R. București-Nord. In cele cî
teva ore de drum ei mi-a dezvăluit 
o întreagă epocă — i-aș putea spu
ne epoca modernă — a istoriei căi
lor noastre ferate. Mi-a vorbit, cu 
entuziasmul caracteristic ceferiști
lor, despre locomotivele Diesel-e-

Sistemul nervos al circulației
,,Transportul intră în procesul 

nostru de producție cu aceeași im
portanță ca și materia primă" — 
îmi spunea nu de mult directorul u- 
nei mari întreprinderi. Semnifica
ția afirmației am pătruns-o vizitînd 
ia locul său de muncă pe dispece
rul central al Direcției generale a 
Căilor Ferate.

...Ora 11. Un birou simplu, capi
tonat, pentru a-1 izola de zgomo
tele exterioare, un microfon, un 
difuzor, mai multe telefoane. Aici 
se află creierul circulației noastre 
feroviare. Către el converg printr-o 
rețea de telecomunicații — adevă
rat sistem nervos al căilor ferate 
— toate veștile privind desfășura
rea circulației trenurilor în țară; 
pornesc dispoziții, îndrumări, co
menzi, care fac ca trenurile să a- 
lerge unul după altul, într-o ordine 
deplină.

Străjuit de munții Paring, Rete
zat, Șurian și Vilcan, bazinul Văii 
Jiului pare o adevărată cetate. Fru
musețile sale naturale, cu defilee 
adinei și ape învolburate, fac din 
această parte a țări o regiune în- 
cîntătoare. Ea atrage mii și mii de 
vizitatori. Cu valea aceasta, natu
ra a fost deosebit de darnică, căci 
în pămîntul său sălășluiește de mi
lenii o imensă bogăție — cărbune
le. Straturi bogate de cărbune, si
tuate la diferite adîncimi, se întind 
pe zeci de kilometri, de la izvoa
rele Jiului de est și pînă în regiu
nea Cîmpul lui Neag, Valea Jiului 
este cel mai mare bazin carbonifer 
al țării!

In trecut, extracția cărbunelui 
constituia o muncă grea si primej
dioasă. Cărbunele era exploatat ru
dimentar, cu cele mai înapoiate u- 
nelte: tîrnăcopul, lopata și roaba. 
Minerii munceau în subteran 12-14 
ore pe zi, pentru un salariu de mi
zerie. Bolile profesionale și cele 
provenite de pe urma condițiilor 
grele de hrană și locuit secerau mii 
de vieți. Din statisticile vremii re
iese- că Valea Jiului deținea un trist 
record în Europa în ce privește bo
lile, mortalitatea și analfabetismul. 
Șomajul arunca pe drumuri, în fie
care an, mii de mineri. Grija față 
de ziua de mîine plana ca o plagă 
chinuitoare asupra vieții oamenilor.

Nimic nu mai poartă astăzi am
prenta acelor vremi îngrozitoare. 
Aici, în mijlocul munților, s-au ri
dicat orașe muncitorești, uzine, in
stalații electrice; s-au construit șo
sele, căi ferate. Munca a devenit 
mai ușoară, mai rodnică. Minele 
au fost înzestrate cu mașini și uti
laje moderne. S-au repus în func- 

pînă la urmă, să se canalizeze de-a 
lungul celor 14 peroane ale gării. 
Aici se înmănunchează, ca într-o 
inimă ale cărei pulsații nu înce
tează nici ziua, nici noaptea, toate 
ramificațiile „sistemului circulator" 
feroviar, a cărui rețea măsoară mai 
mult de 10.200 km. Vin sau pleacă 
în 24 de ore din cea mai mare 
gară a țării 100 de trenuri care 
transportă zilnic 30.000 de călători. 
In lunile de vară numărul pasageri
lor echivalează zilnic cu întreaga 
populație a unui oraș de mărimea 
Buzăului.

lectrice, care acum satisfac 11 la 
sută din transportul pe căile noas
tre ferate; despre instalațiile de 
centralizare electro-dinamică cu a- 
jutorul cărora un singur om îndru
mă întreaga circulație dintr-o gară, 
schimbarea macazelor și a luminii 
semafoarelor, prin simpla apăsare 
pe cîteva butoane. Mersul lin al 
trenului, fără obișnuitele trepidații 
pe care le imprimă vagonului tre
cerea roților peste locurile de îmbi
nare a liniilor, a deschis discuția 
despre avantajele sistemului de 
linii continue, sudate cap la cap, 
care de cîțiva ani s-a introdus și în 
rețeaua noastră feroviară. Deose
bit de interesantă mi-a părut rela
tarea pe care experimentatul cefe
rist mi-a făcut-o despre blocul au
tomat de linie care a condus cir
culația trenului nostru și a altora 
pe traseul dintre Ploiești și Bucu
rești, fără ca personalul din stații 
să fi intervenit cu ceva.

La masa de lucru, în fața „colii 
de circulație", inginerul Eugen Po
pescu se întreținea prin fire telefo
nice cu operatorii de circulație de 
la București. Craiova, Brașov, Ti
mișoara, Cluj și Iași. Era vorba de 
punerea la punct a ultimelor amă
nunte ale programului de transport 
din următoarea zi de lucru. E cu
rios, dar pentru ceferiști ziua de 
muncă începe la ora 19 și se termi
nă la aceeași oră din ziua urmă
toare. Discuțiile, grație mijloacelor 
moderne de comunicație, se desfă
șurau ca și cum toți interlocutorii 
s-ar fi aflat în jurul unei mese, vor- 
bindu-și și ascultîndu-se direct. O 
serie de amănunte din convorbiri: 
de ce trenul nr. X a întîrziat ieri în 
Brăila 3 minute; care sînt cauzele 
care au făcut ca garnitura încăr-

țiune minele Vulcan și Lonea, în
chise de capitaliști; s-a deschis o 
mină nouă la Uricani. Exploatările 
carbonifere și uzinele din Valea 
Jiului au fost înzestrate cu mașini 
și instalații moderne, pentru care 
în ultimul deceniu s-au alocat pes
te un miliard lei. Cu ajutorul unor 
asemenea investiții s-a asigurat un 
înalt grad de mecanizare, mai cu 
seamă pentru lucrările efectuate în 
subteran și în același timp s-a ușu
rat mult munca oamenilor.

Minerii Văii Jiului răspund gri
jii părintești pe care Ie-o poartă 
partidul și guvernul, prin munca 
lor însuflețită pentru depășirea rit
mică a sarcinilor de plan. Metodele 
avansate de lucru sînt larg utiliza
te în mai toate locurile de muncă. 
Iată, de pildă, brigada lui Stancu 
Tudorescu, de la exploatarea mi
nieră Uricani. Studiind posibilități
le minei, șeful brigăzii, împreună 
cu ortacii săi, a pornit valoroasa 
inițiativă de a lucra două zile pe 
săptămînă cu lemn de mină econo
misit. Din rîndul miilor de mineri 
care lucrează în acest bazin carbo
nifer s-au născut și alte inițiative: 
„Două fîșii extrase pe zi din abata
jele frontale", „Două cîmpuri de 
cărbune, în fiecare schimb, din fie
care aripă de abataj" și altele, de 
pe urma cărora sînt consemnate 
noi și noi recorduri de producție. 

cată cu cartofi și-a prelungit tim
pul de parcurs; de ce vagoanele nu 
au fost încărcate la timp la fabrica 
de ciment Y etc — toate m-au fă
cut să înțeleg mai bine pe ce front 
larg se duce bătălia ceferiștilor 
pentru utilizarea cît mai rațională 
a mijloacelor de transport. Și, tre
buie să recunoaștem, treaba ope
ratorului nu este de loc ușoară, 
mai ales dacă ne gîndim că zilnic, 
pe rețeaua căilor noastre ferate cir
culă aproximativ 2.000 de trenuri 
de marfă și că, de la un timp, nu
mărul vagoanelor încărcate în 24 
ore este cu peste 1.000 mai mare 
decît în „vîrful de trafic" de anul 
trecut. Este și acesta un barometru 
al uriașilor pași înainte pe carș îi 
face economia- noastră națională...

„ANONIM 1“
Privind o hartă a căilor de tran

sport vezi aproape 130 de ramifi
cații de linie ferată, care se des
prind din cele 8 magistrale ale ță
rii. Pe acestea, anul trecut au fost 
transportați aproape 238.900.000 de 
călători. Așadar, în fiecare zi apro
ximativ 650.000 de oameni au tre
buit să fie duși în diverse colțuri 
ale țării. Colorate viu apar pe har
tă, și mai numeroase, liniile care 
marchează traseele autobuzelor, na
velor și avioanelor. Călătorilor cu 
trenul li se asigură legături și cu 
celelalte vehicule. Dar cine se în
grijește de aceasta? Cine veghează, 
de pildă, ca trenul ce pleacă din 
București să ajungă la timp la Tg. 
Jiu, iar de acolo pasagerii să aibă 
o legătură cu un alt tren pînă la 
Rovinari și, mai departe,, cu atobu- 
zul spre inima munților?

Răspunsul mi l-a dat șeful servi
ciului tehnic, Ion Gheorghe.

— Aici la noi se pregătește,. în 
fiecare an, începînd din vară, noul 
mers al trenurilor anului viitor. La 
întocmirea lui conlucrează cu cefe
riștii lucrători ai sfaturilor popu
lare, diverselor mari întreprinderi, 
masa de oameni ai muncii, care 
fac mii de propuneri...

Pe o coală milimetrică din ser
viciul tehnic, reorezentînd o secțiu
ne de traseu feroviar, am desci
frat în liniile frînte, desenate cu 
diferite culori, drumul unor trenuri 
în mișcare, ori oprite într-o stație; 
am avut imaginea tuturor acelora 
care fac ca trenul „să meargă"; 
mecanici de locomotivă, acari, im- 
piegați de mișcare, revizori de va
goane, lucrători de la telecomuni
cații etc... Sînt cei peste 140.000 de 
ceferiști care făuresc azi, sub o- 
chii noștri, istoria nouă, modernă, 
a căilor ferate romînești.

(AGERPRES)

Jiului
l-am cunoscut pe minerii din bri

gada complexă condusă de șefii de 
schimb loan ionescu, Martin Vass 
și Constantin Dan. Ei, o mină de 
oameni, sapă în stîncă, în fiecare 
zi, o galerie lungă de 13 m. Am 
cunoscut la Uricani și brigăzile de 
mineri conduse de Alexandru Pîn- 
zaru, Victor Cîrciumaru și Stan 
Maftei. Fiecare miner scoate zilnic 
la suprafață cite 140 kg de cărbune 
peste prevederile planului. Tristele 
recorduri de odinioară care făceau 
din Valea Jiului o vale a plîngerii 
au dispărut. Socialismul a creat o 
faimă nouă acestui bazin carboni
fer.

■ir
S-a schimbat din temelii înfăți

șarea așezărilor muncitorești din 
Valea Jiului. Întreaga Vale a de
venit în tdt-'mii ani un imens șan
tier. Așezările miniere reconstruite 
constituie un lanț de perle albe în 
împărăția cărbunelui. La Petroșeni, 
la Vulcan și Ltfpeni, la Paroseni, 
la Petrila și Uricani, peste tot, se 
construiește. In locul vechilor co
cioabe insalubre, în care locuiau în 
trecut minerii, au apărut 12 cartie
re moderne, cu blocuri elegante, a- 
vînd peste 8.000 de apartamente. 
S-au clădit pentru minerii 6 cluburi și 
cinematografe, spitale, școli de diver
se grade, un institut tehnic superior.

Sporirea continuă a producției 
de struguri, îmbunătățirea calității 
acestora, constituie factorii princi
pali pentru, crearea belșugului de 
produse viticole și pentru întărirea 
economică a gospodăriilor colecti
ve. Aceasta presupune însă ca, a- 
semenea tuturor culturilor, viticul
turii să i se acorde întreaga atenție, 
să se aplice toate lucrările prevă
zute de știința agricolă, la timp si 
de cea mai bună calitate. Alături de 
celelalte lucrări ce se aplică în vie, 
lucrările de toamnă au o influență 
hotărîtoare în ridicarea producției 
viței de vie. In perioada actuală 
pentru a avea o producție sporită 
în anul viitor sînt necesare efectua
rea pe toate suprafețele a lucrărilor 
de tăieri de ușurare, îngropatul, 
arătura adîncă după îngropat, des- 
fundatul printre rînduri etc. Toate 
aceste lucrări trebuie executate la 
un înalt nivel agrotehnic.

TĂIEREA DE UȘURARE. A- 
ceastă lucrare constă în a tăia din 
toamnă o parte din coardele de 
prisos cil scopul de-a ușura îngro
patul. Ea se recomandă în general 
pentru viile tinere și destul de vi
guroase. La acestea se lasă o re
zervă de coarde de 2-3 ori mai 
mare decît este necesară la tăierea 
de primăvară.

Cunoscînd însă situația viilor 
noastre din gospodăriile agricole 
colective din raion, care sînt în 
majoritatea lor bătrîne, această tă
iere de ușurare trebuie limitată nu
mai la scoaterea coardelor nece
sare pentru altoire. De aceea este 
bine să se îngroape tot lemnul pen
tru ca la tăierea de primăvară să 
se poată alege și lăsa tot ceea ce 
este bun.

ÎNGROPATUL. Spre deosebire 
de cea sălbatică, vița din cultură 
și-a snorit sensibilitatea. De a- 
ceea, fără apărarea acesteia împo
triva temperaturilor scăzute și a 
dăunătorilor, cultura economică a 
acestei plante devine cu neputință. 
Apărarea viței de vie împotriva 
temperaturilor scăzute, se asigură 
pe t'mo de iarnă prin îngropat. In 
condițiile climaterice din raionul 
nostru, îngropatul viței de vie se 
impune pretutindeni, ca o măsură 
agrotehnică de siguranță împotriva 
gerului. Chiar dacă gerurile mari, 
ca cele din 1929, 1941 și 1963 cînd 
au degerat viile din raion care nu 
au fost îngropate, ar surveni odată 
la 15-20 ani, viile trebuie totuși în
gropate.

Pierderea recoltei, după aseme
nea geruri, pe o perioadă de 1-2 
ani valorează cu mult mai mult de
cît cheltuielile făcute cu îngropatul 
în acest interval de timp. In a- 
ceastă direcție trebuie trase învăță
mintele necesare din iarna acestui 
an. Gospodăria colectivă din Bu- 
cerdea Vinoasă, care a efectuat în

Odată cu deschiderea minei, pe 
locul vechiului sat Uricani s-a înăl
țat un oraș modern. Vulcan, altă
dată o așezare cu case pipernicite, 
s-a transformat într-un oraș fru
mos, din cuprinsul căruia desprinzi 
pregnant simetria bulevardelor și a 
cvartalelor.

O viață nouă pulsează acum în 
marele bazin carbonifer al Văii 
Jiului. Călătorul care străbate as
tăzi acest minunat colț al patriei 
nu mai întîlnește nimic din imagi
nile zguduitoare ale trecutului în
tunecat descris de Geo Bogza. Va
lea Jiului, cu așezările și oamenii 
ei, freamătă de bucuria vieții noi, 
socialiste.

(AGERPRES) 
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toamna trecută îngropatul, a obți
nut producții deosebite în timp ce 
unele gospodării agricole colective 
ca cele din Cricău, Șard, Benic, 
etc, gospodării cu profund carac
ter viticol, care au lăsat aproape 
în totalitate viile neîngropate, au 
avut producții foarte mici și chiar 
de loc. Gospodăriile din Cricău și 
Ighiu de pildă, de pe suprafețele 
neîrmropate nu au recoltat nimic.

Calitatea acestei lucrări este de
osebit de importantă pentru recoltă. 
De aceea îngropatul trebuie supra
vegheat si executat cu foarte mare 
atenție sure a se evita ruperea coar
delor sau a brațelor butucului. 
Coardele si butucul trebuie acope
rite peste tot cu un strat de pă- 
mînt de 10-18 cm. Obiceiul de a 
lăsa baza coardelor la locul de ar
cuire neaconerită cu pămînt, cum 
se observă la unele gospodării colec
tive ca cele din Galda de Jos, I- 
ghiu, Cricău si altele este tot atît 
de greșit ca și atunci cînd vița de 
vie ar r-mîne peste iarnă complet 
descoperită.

îngropatul vitei trebuie făcut, a- 
tunci cînd frunzele au căzut sau 
funcționarea lor a încetat din cauza 
brumei. In condițiile raionului no
stru. în această perioadă, este mo
mentul cel mai potrivit pentru în- 
uronat’il viței de vie, urgentîndu-se 
ca ’ucrarea să fie făcută în cel mai 
scurt timn.

ARATUL ADÎNC DUPĂ ÎNGRO
PAT. Aceasta este cea mai impor
tantă lucrare de toamnă, deoarece- 
are ca scon să retină toată ume
zeala ce provine din ploile de toam
nă. dm zănadă si din p'oile de pri
măvară. Acumularea zăpezii pe a- 
ceastă cale, poate asigura obține
rea unei recolte normale pentru a- 
nn| următor, chiar dacă vara ar fi 
doct.,) He secetoasă. Inafară de a- 
ceasta aratul adînc de toamnă îm
bunătățește reoimul de aer si căl- 
r’ură în sol, favorizînd activitatea 
microorganismelor folositoare. Ară- 
tn<-a de toamnă la vie se face la o 
adîncime de 20-25 cm. Dacă însă 
nu s-a aplicat în fiecare an această 
arătură adîncă, iar rădăcinile viței 
s*nt prea ’a suprafață, atunci adîn- 
cimea arăturii de 20-25 cm nu se 
face dintr-odată, ci treptat, în 2-3 
ani la rînd.

Ar”+«ra se lasă în brazde pentru 
a retine mai ușor zăpada și a expu
ne la îngheț diferite larve de in
secte dăunătoare. Ea se face cu plu
gul tras de cal, întrucît distanfa 
dintre rînduri, la viile din raion, nu 
permite să se lucreze mecanizat. In 
această privință este demn de a- 
mintit preocuparea gospodăriilor a- 
gricole de stat si în special a bri- 
păz'Ior din Șard, Țelna, Cricăp, 
care în fiecare toamnă execută a- 
ceastă lucrare pe importante supra
fețe de vie.

Deși odată cu îngropatul viței și 
cu efectuarea arăturii se poate con
sidera încheiată campania lucrări
lor dintr-un ciclu de producție, to
tuși sînt o serie de lucrări ce nu 
sînt legate direct de ciclul unui an 
de producție, dar ele contribuie din 
plin Ia pregătirea procesului de pro
ducție a anilor următori. Astfel în 
această perioadă se construiesc pa- 
razăpezi, se execută gropile necesare 
pentru completarea golurilor și tot
odată și redesfundarea pe rînd a- 
colo unde nu s-a putut ara cu plu
gul, se pregătesc araci se face a- 
provizionarea cu material de legat, 
se repară inventarul etc, astfel ca 
odată cu începerea campaniei de 
primăvară, să fie totul pregătit, iar 
lucrările să poată fi executate la 
timp și la un nivel agrotehnic su
perior.

Ing. PETROVICI AUREL 
președintele Consiliului agricol 
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