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Șl LA UN ÎNALT NIVEL AGROTEHNIC

TIMP

Toate lorfele pentru succesul 
campaniei agricole de primăvara

IN FRUNTE

Planul trimestrial a fost 
depășit

Am intrat din 
plin într-una din 
cele mai importan
te campanii ale 
anului — campania 
■avară. In fața tuturor oamenilor 
muncii care lucrează în agricultura 
Taîonului stă sarcina de a munci, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, cu abnegație, cu toată ho- 
tărîrea pentru a traduce în viață 
sarcinile trasate de către cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R.. de spo
rire a producției agricole la hectar.

Pentru a executa Ia un nivel a- 
jrotehnic superior și într-un timo 
scurt toate lucrările agricole de pri
măvară, oamenii muncii din agri
cultura raionului nostru s-au pre
gătit temeinic, aprovizionîndu-se cu 
toate semințele din timp, pregătind 
Vtilaiele ce vor lucra în primăvara 
acestui an, administrînd cantități 
sporite de îngrășăminte chimice și 
•rganice pe suprafețe întinse. In 
toamna trecută, printr-o organizare 
mai bună a muncii și utilizarea ra
țională a bazei materiale de care 
dispune agricultura raionului, se
mănatul griului s-a executat Ia .un 
■ivel agrotehnic superior față 
alți ani. Totodată au fost făcute a- 
rături pe circa 7.600 ha. Dacă la 
toate acestea se adaugă și faptul că, 
unitățile agricole au dobîndit o ex
periență bogată în aplicarea meto
delor agrotehnice, dispun de canti
tăți mari de semințe de hibrizi din 
soiuri valoroase, de îngrășăminte 
chimice și organice, insecticide și 
erbicide, rezultă că sînt create con
diții din cele mai bune ca în acest 
an pămîntul să fie folosit mai in
tensiv și să se obțină recolte spo-
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agricolă de pri-

de

' Pentru punerea în valoare a aces
tor condiții este necesar ca, acum 
în primăvară, să se acorde cea mai 
mare atenție folosirii din plin a for
țelor de lucru, a timpului prielnic, 
•o atît mai mult cu cît în această 
primăvară condițiile de lucru se deo
sebesc față de anul trecut și în spe
cial la lucrările agricole ce au drept 
scop păstrarea apei în pămînt. In 
raionul nostru terenul a fost acope
rit peste iarnă cu un strat subțire 
de zăpadă, iar pămîntul a acumu
lat rezerve mici de apă. Cum în re
giunea noastră în prima jumătate a 
primăverii, vremea este de cele mal 
multe ori uscată, este necesar a se 
aplica o serie de măsuri agrotehni
ce pentru păstrarea apei în sol, pen
tru a putea fi folosită în perioada 
cînd plantele vor avea nevoie de ea. 
In cadrul lucrărilor pentru menține
rea apei în sol o deosebită atenție 
trebuie acordată îngrijirii semănătu
rilor de toamnă ca grîu, secară, orz, 
etc., a căror stadiu de vegetație este

fel de lu- 
sint des-

această

în prezent diferit 
de la o unitate la 
alta. De aceea, a- 
ceste lucrări trebuie 

executate în mod diferențiat de la 
o gospodărie Ia alta. In gospodă
riile colective din Berghin. Ighiu. 
Stremț și altele unde semănăturile 
de toamnă sint abia în curs de ră
sărire, nu se va face nici un 
crare, pină ce plantele nu 
tul de viguroase.

Condițiile specifice din
primăvară cer. de asemenea, o deo
sebită grijă și la executarea lucră
rilor de întreținere a ogoarelor de 
toamnă și la executarea arăturilor 
de primăvară. îngrijirea terenurilor 
arate din toamnă se va face imediat 
ce pămîntul s-a zvîntat la suprafață 
și se poate ieși în cîmp. Intrucît ros
tul acestei lucrări este de a împie
dica evaporarea apei din sol și de 
a pregăti un pat germinativ cores
punzător însămînțărilor de primă
vară, este bine ca ea să fie executa
tă în majoritatea cazurilor cu gra
pele reglabile, perpendicular pe di
recția brazdelor. Pe arăturile mai 
bătătorite este necesar să se pună 
pe grape greutăți pentru a pătrun
de mai adînc în sol. Intîrzierea gră- 
patului duce la pierderi mari de apă. 
Cercetătorii au constatat că în zilele 
calde se evaporează în 24 ore o can
titate de 20.000 — 50.000 I. apă la 
hectar. Cum pentru a produce 1 kg 
de porumb boabe sînt necesare 600 
1 apă înseamnă că se poate pierde 
în fiecare zi cîte un sac de porumb 
la hectar. Bune rezultate au obți
nut în această direcție gospodăriile 
de stat Alba Iulia și Galda de Jos, 
precum și gospodăriile colective din 
Galtiu, Mihalț, Alba. Mai slab stau 
gospodăriile colective din Berghin, 
Henig. Căpud. Ighiu, care pînă în 
prezent au realizări ce nu depășesc 
25 la sută la întreținerea arăturii de

îndrumați și sprijiniți cu toată 
răspunderea de către organizația 
de partid, colectiviștii din Cistei 
desfășoară o rodnică activitate pe 
ogoare. Organizind mai bine munca 
și folosind cu pricepere fiecare oră 
bună de lucru în cîmp. față de cele 
105 ha cît au avut prevăzut să însă- 
mînțeze cu plante furajere, pînă la 
data de 8 aprilie ei au însămînțat 
o suprafață de 116 ha teren în cele 
mai bune condiții agrotehnice.

Paralel cu lucrările de pregătirea 
terenului și a însămînțărilor de pri
măvară, colectiviștii din Cistei lu
crează cu toate forțele la 
rea lucrărilor de terasa re 
tare a celor 15 ha cu viță

După volumul mare și 
lucrărilor executate pînă în prezent, 
gospodăria agricolă colectivă din 
Cistei se situează în frunte.

Muncind cu hărnicie, colecti
vul de muncă de la lprodcoop Al
ba lulia a obținut în primul tri
mestru succese deosebite în mun
că. Ca urmare a desfășurării în
trecerii socialiste pe bază de o- 
biective concrete, mobilizatoare, 
sarcinile de plan au fust îndepli
nite lună de lună iar productivi
tatea muncii a crescut tot mai 
mult. In luna trecută, de. pildă, 
productivitatea muncii a crescut 
cu 2.2 Ia sută față de sarei.-ia pla
nificată.

Zilele acestea colectivul de mun
că de aici a raportat că și-a în
deplinit sarcinile ce i-au revenit 
pe primul trimestru in proporție de 
115 la sută, înscriind totodată in 
dreptul rezultatelor obținute și 
realizarea de peste 10.000 lei eco
nomii la prețul de cost. Cele mai 
frumoase rezultate au fost obți
nute de către muncitorii din echi
pele conduse de tov. Dadeș Vic
tor și Vinersan Simion.

mîna populației cît mai multe măr
furi, în sortimente diferite. Aceas
ta a făcut ca planul la sortimente 
să fie îndeplinit în proporție de 127 
la sută. Rezultatele obținute pînă 
în prezent, confirmă faptul că și 
în viitor membrii cooperativei „Mu
reșul" vor obține noi succese în ce 
privește buna 
lației.

deservire a popu-

spornică
muncă de la I.P.H.

(Continuare în pag. 4-a)

termina- 
și plan- 

de vie.
calitatea

DAU ZOR
Cu toate că timpul din zilele trecu

te a fost încă destul de vitreg (dese 
precipitații) pentru executarea dife
ritelor lucrări în cîmp, în majorita
tea gospodăriilor colective din raion 
unde munca a fost temeinic organi
zată și forțele existente repartizate 
judicios s-au obținut rezultate fru
moase la însămînțarea culturilor fu
rajere, a cartofilor, mentei, sfeclei 
de zahăr și a altor culturi din pri
ma epocă. Astfel, gospodăria colec
tivă din Teiuș, pînă la data de. 8 a- 
prilie a însămînțat suprafața de 162 
ha față de 143 ha cît avea planifi
cat, gospodăria colectivă din Alba 
Iulia 60 de ha față de 42 ha plan, 
cea din Ciugud 88 față de 72 ha, iar 
gospodăria colectivă din Vințul de 
Jos 86 ha față de 79 cît a avut pre
văzut. Rezultatele de mai sus arată 
cît se poate de clar că, acolo unde 
există preocupare din partea mem
brilor consiliilor de conducere și 
a colectiviștilor se pot executa la

Succese ale meșteșugarilor
încă din prima zi a anului, con- 

tinuind succesele anului trecut meș
teșugarii din cadrul cooperativei 
...Mureșul" din Alba Iulia. mun
cesc cu hărnicie pentru respecta
rea angajamentelor luate de a în
deplini planul de producție, sarci
nă deosebit de importantă.

Bilanțul încheiat la sfîrșitul pri
mului trimestru a anului 1964 cu
prinde cifre și fapte care scot în e- 
vidență că lucrătorii de la coope
rativa „Mureșul" și-au respectat 
angajamentul luat. Astfel. în a- 
ceastă perioadă planul producției 
globale a fost îndeplinit în pro
porție de 100,1 la sută, iar cel al 
producției marfă a fost depășit cu 
6 la sută. A existat din partea con
ducerii cooperativei o mai mare 
preocupare pentru a pune la înde-

Muncă
Colectivul de 

subunitatea din Alba Iulia sub în
drumarea organizației de partid a 

:• cheiat primul trimestru al acestui 
a’i cu rezultate deosebite în mun
că. In această perioadă sarcina de 
pian a fost îndeplinită în proporție 
de 108 la sută la producția globală 
și 111 la sută la producția marfă. 
I . luna martie, de pildă, acest 
harnic colectiv a realizat planul 
producției globale în procentaj de 
104.85 la sută, iar cel al producției 
marfă în proporție de 117,50 la 
sută. Productivitatea muncii a 
crescut în această perioadă cu 2,1 
la sută față de sarcina planificată.

însemnate economii peste plan
Colectivul de muncă din cadrul 

sectoarelor întreprinderii de gos
podărire orășenească, se străduieș
te să-și îndeplinească și să-și de
pășească angajamentele luate în 
întrecerea socialistă. In primele 
trei luni din acest an pe lîngă că 
sarcina de plan a fost îndeplinită 
și depășită s-au realizat însemnate 
economii. Astfel, prin folosirea e- 
conomicoasă a fondurilor pentru 
cheltuieli interne gospodărești, prin 
reducerea consumurilor la diferite 
materiale au fost realizate eco
nomii în valoare de aproape 100 
<le mii lei.

(Continuare în pag. 3-a)

Toate gospodăriile colectiva la nivelai color fruntașe!

Cu hărnicie spre continua consolidare
A fost o perioadă cînd gospodă

ria noastră colectivă își desfășura 
activitatea nu tocmai în cele mai 
bune condiții. Ba ne lipsea una, ba 
nu știam să ne descurcăm în alta. 
Și de cele mai multe ori neajunsuri
le veneau tocmai din slaba orga
nizare a muncii. Desigur toate a- 
cestea și-au avut urmările lor. Gos
podăria s-a dezvoltat sub posibilități.

Dar situația aceasta nu putea 
merge la infinit. Organizația de 
partid, toți comuniștii, au analizat

La G.A.C. Alba Iulia repicatul roșiilor e tn toi.

cu mai multe Ipni în urmă stadiul 
dezvoltării gospodăriei și au 
sprijinit concret consiliul de con
ducere spre a lua măsuri pentru li
chidarea defecțiunilor care au exis
tat și a păși cu hotărîre spre con
tinua consolidare. Și am pornit 
mai de acolo de unde trebuia, 
la organizarea muncii. Încă 
crimele zile ale noului an au 
luate o serie de măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea muncii. Cu 
sprijinul inginerului agronom, tov. 
Cîrnaț Nicolae. consiliul de condu
cere a repartizat toate culturile pe 
brigăzi și echipe. Pentru ca fiecare 
colectivist să-și'cunoască sarcinile 
din planul de producție au fost or
ganizate pe fiecare brigadă adunări 
unde s-au dezbătut atît sarcinile de 
plan cît și măsurile ce trebuiau 
luate.

Pentru continua sporire a produc
ției agricole la hectar în toamna 
trecută am însămînțat suprafața de 
300 ha cu grîu de înaltă producti
vitate din soiurile Harach, Ponca, 
Cenad 117. soiuri care au fost în 
prealabil încercate în cadrul gos
podăriei și au dat rezultate din cele 
mai bune. Dar recolta sporită nu se 
asigură numai cu însămînțatul. De 
aceea am verificat de mai multe ori 
împreună cu brigadierul de cîmp, 
starea culturilor, constatînd, spre 
mulțumirea noastră, că griul a ieșit 
des ca peria.

O atenție deosebită am acordat

toc- 
de 

din 
fost

.pregătirii și desfășurării campaniei 
din această primăvară. Astfel, cele 
20 ha prevăzute a fi însămînțate în 
prima epocă cu plante furajere au 
fost însămînțate, iar în prezent sîn- 
teni 
tul 
alți 
dat 
jirii

gata să începem și însămînța- 
porumbului. Spre deosebire de 
ani, de data aceasta am acor- 
toată atenția pregătirii și îngri- 
terenului unde vom însămînța 

această valoroasă plantă de cultu
ră. Astfel, întreaga suprafață de 
250 ha a fost arată și îngrășată, — 90 
ha cu gunoi de grajd, iar 160 ha 
cu cantitatea de 30.000 kg superfos- 
fat. De asemenea întreaga cantitate 
de sămînță a fost schimbată, astfel 
că vom însămînța numai porumb 
dublu hibrid. Acum așteptăm doar 
momentul optim spre a putea însă
mînța. Am obținut o serie de rezul
tate bune și în celelalte sectoare, și 
în special în sectorul zootehnic. In 
momentul de față avem un număr 
de 400 capete bovine din care 104 
vaci cu lapte, 900 oi. 120 porci din 
care 40 scroafe montate. Cu toate 
greutățile pe care le-am întîmpinat 
din cauza deficitului balanței fura
jere. harnicele noastre colectiviste 
Drăgan Otilia, Chiorean Salvina, 
Petric Iustina, Oțoi Sofica și altele 
s-au străduit și au muncit cu toată 
dragostea la îngrijirea animalelor.

Prin măsurile luate sub îndruma
rea organizației de partid, prin hăr
nicia colectiviștilor vom depune toa
te forțele să ridicăm gospodăria 
noastră la nivelul gospodăriilor co
lective fruntașe.

CRISTEA NICOLAE 
președintele G.A.C. Benic

Printre numeroșii muncitori de la 
secția Ateliere centrale din Alba 
lulia care obțin lună de lună rezul
tate tot mai frumoase în întrecere 
se numără și tovarășul Szalbert 
Kurt de Ia mașina de alezat. Pen
tru rezultatele obținute în anul tre
cut el a fost distins cu insigna de 
„Fruntaș în întrecerea socialistă pe 
1963“. In primele trei luni din a- 
cest trimestru el a obținut de ase
menea rezultate frumoase în mun-

9 ®>

...Sîmbătă 11 aprilie a.c. orele 20 
pe scena Casei raionale de cultură, 
ansamblul artistic al sindicatelor 
din Deva va prezenta spectacolul 
muzical „Concertul tinereții".

...In cadrul fazei raionale din e- 
tapa a doua a celui de-al VII-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori, duminică începînd cu orele 
9, pe scena Casei raionale de cul
tură vor evolua formațiile artistice 
ale sindicatelor din unele întreprin
deri din orașul nostru și formațiile 
artistice ale căminelor culturale din 
Berghin, Henig, Hăpria, Straja, Șeu- 
șa, Vințul de Jos, Inuri și Micești 
promovate pentru această fază.

...In ziua de 18 aprilie orele 20, 
pe scena Casei raionale de cultură 
se va prezenta un concert de muzi
că populară romînească susținut de 
către orchestra de muzică populară 
„Doina Argeșului".



Oamenii muncii scriu ziarului
0 secție cu realizări de seamă, 

cu un colectiv tînăr și harnic
Era într-o noapte de ianuarie. In 

întunericul de afară, spart ici colo 
de lumina becurilor înșirate de-a 
lungul uzinei de preparare a E. M. 
Zlatna se auzea din cînd în cînd cîte o 
izbitură de ciocan. Acele Ceasornicu
lui trecuseră de mult de ora 24. 
In uzină însă, munca se desfășura 
la fel de spornică ca și în timpul 
zilei. Deodată dintr-o parte a uzi
nei se făcu auzit un freamăt de voci 
agitate. Ce se întîmplase? Cineva a- 
dusese vestea că la stația de pom
pare se ivise o defecțiune din cau
za gerului, defecțiune care pericli
ta pomparea apei în conductele ce 
alimentau uzina.

Nu era timp de stat pe gînduri. 
De aceea, spre locul defecțiunii se 
îndreptară mai mulți muncitori. Și 
aici, înfruntînd gerul și puterea slo- 
iurilor de gheață ce se strînseseră în 
fața stației de pompare, harnicii 
muncitori Sîrbu loan, Pestișan Mir
cea, Pădurean Aurel, Cîmpean la
cob, Băcilă Gheorghe și alții, în 
frunte cu comunistul Galat Ștefan, 
șeful secției, s-au dovedit mai tari 
decît capriciile naturii. In zorii zi
lei ei au raportat că pe o porțiune 
de 500 m.l. a fost înlocuită conduc
ta principală, iar pentru recondi- 
ționarea apei de la decantorul de 
steril a fost montată o altă pompă 
care asigura funcționarea normală 
a conductei de apă spre uzina de 
preparare.

De atunci și pînă acum bilanțul 
realizărilor de seamă obținute de 
acest harnic colectiv s-a îmbogățit 
zi de zi cu noi și noi fapte. Oamenii 
au crescut, s-au oțel it, și despre șe
ful de sector, inginerul Galat Ște
fan, ca și despre preparatorii Zur- 
man loan, Cîmpean lacob. Băcilă 
Gheorghe, sau despre maistrul de 
preparare Todea loan și mulți alții ce 
muncesc aici se pot spune încă mul-

DUPĂ TREI LUNI
Sub îndrumarea permanentă a or

ganizației de partid, colectivul de 
muncitori din cadrul I.C.R.A. Alba 
lulia desfășoară o însuflețită mun
că în toate sectoarele de activitate 
în scopul realizării ritmice a planu
lui, pentru cît mai buna aprovizio
nare cu mărfurile și produsele soli
citate de cumpărători prin unitățile 
de alimentație publică. Astfel, bi
lanțul încheiat pe primele trei luni 
ale acestui an exprimă întrutotul 
strădania harnicului colectiv de 
muncitori de aici, planul de desfa- 

Echipele de control obștesc pe teren

Cerințe de care trebuie să se tină seama
Adaus la prima impresie
Situată în piața „1 Mai", deci în 

plin centru, unitatea de cofetărie nr. 
71 din orașul nostru este zilnic 
frecventată de zeci de consumatori. 
Și e pe deplin firească această a- 
fluentă. Cunoscută fiind valoarea 
nutritivă a dulciurilor, acestea sînt 
tot mai mult consumate.

Intri deci în cofetărie. Soliciți o 
'prăjitură sau un alt produs. Ai de 
unde alege. Și-apoi ești și servit cum 
■se cuvine.

Pînă aici toate bune. Cînd te a- 
la masă însă, îți dai seama că 
nu e îl: regulă. Motorina cu 
este îmbibată podeaua nu nu
că răspîndește un miros înțe-

șezi 
ceva 
care 
mai 
pător, dar îți murdărește și îmbrăcă
mintea dacă nu ești destul de gri
juliu.

Așadar primei impresii plăcute, i 
se adaugă una mai puțin plăcută 
care ar putea lipsi dacă locul pode
lei l-ar lua mozaicul. Și-apoi nu-i 
singurul neajuns de Ia această uni
tate. 1 rigiderul, bunăoară, stă de
fect și doar nu-i departe timpul cînd 
va trebui folosit. Rafturile din ma
gazie sînt prea puține fapt ce dă 
impresie de dezordine, iar pereții bu

de sea- 
concen-

de cost

te lucruri bune. Nu există zi în care 
să nu fie prezenți la locurile cheie 
ale uzinei începînd de la platforma 
funicularului, la antezdrobitoare, la 
secțiile steampuri și pînă jos la fil
tre ei sînt aceia care veghează ne
obosit la buna desfășurare a procesu
lui de producție, la obținerea unui 
minereu de calitate. Organizîndu-și 
cu pricepere munca în fiecare sec
tor, comuniștii din cadrul uzinei de 
preparare a E. M. Zlatna au înche
iat anul trecut cu rezultate 
mă. Ei au dat mii de tone 
trate cu un conținut bogat, au rea
lizat o economie la prețul 
de aproape un milion de lei. Au în
treținut în bune condițiuni întreaga 
instalație de prelucrare a minereu
lui, prelungind astfel cu aproape 6 
luni durata de funcționare a agre
gatelor.

Apreciind strădania harnicului co
lectiv, drept răsplată pentru rezul
tatele obținute în cursul anului tre
cut, colectivului de muncitori al u- 
zinei de preparare i s-a atribuit di
ploma de fruntaș în întrecerea so
cialistă pe anul 1963. iar unui nu
măr de 7 muncitori ii s-a acordat 
insigna de fruntași.

Avînd la bază rezultatele bune 
obținute în cursul anului trecut, har
nicul colectiv de muncitori de la u- 
zina de preparare a pășit hotărît la 
o muncă si mai spornică încă din 
prima zi a acestui an. Și rezultatele 
s-au strîns din nou mănunchi. Pe 
primele trei luni ale acestui an, har
nicul colectiv de aici și-a îndeplinit 
sarcina de plan în proporție de 
102,7 la sută, realizing o economie 
de peste 40.000 lei la prețul de 
cost.

S. MAIOR și P. URDEA 
punctul de corespondenți de 

la E. M. Zlatna 

;ie decerc fiind reali 
i07.4 la sută.

O contribuție de seamă Ia frumoa
sele rezultate obținute au adus-o 
tovarășii Groza Simion, Muntean 
Romulus Bran Petru, Avram Pa
vel, Dreghici Vasile, Anghel Petru 
și alți muncitori ai I.C.R.A. Alba 
lulia care și-au depășit lună de lună 
sarcinile de plan, constituind în a- 
celași timp exemplu bun pentru toți 
ceilalți muncitori.

I. GLODEANL

cătăriei utide se pregătește cafeaua 
și ceaiul, demult și-au pierdut cu
loarea fiind un indiciu că trebuie 
din nou zugrăviți.

Cele 
fetăria 
trebuie 
ceasta, 
ducerii 
operative și eficace.

Scurt popas la policlinică

cîteva neajunsuri de la co- 
din piața „1 Mai" pot și 
să fie lichidate. Pentru a- 
se așteaptă din partea con- 
O.C.L. comerț mixt măsuri

O zi obișnuită. La policlinica de 
adulți din Alba lulia, activitatea se 
desfășoară fără nimic ieșit din co
mun. Medicii sînt la datorie, iar cei 
ce trec pragul cabinetelor medicale 
ies de aici în general mulțumiți.

Sînt însă unele lucruri, care puse 
la punct ar face asistența medicală 
de la policlinică ș> mai apreciată de 
oamenii muncii. Medicii de la ca
binetele de oftalmologie, endocrino
logie și neurologie, de pildă, lucrea
ză fără ajutoare fapt ce face ca a- 
ceste cabinete să fie continuu aglo
merate. Oare conducerea policlinicii 
nu poate remedia acest neajuns? La 
laborator apoi, locul laborantului îl 
ține femeia de serviciu ceea ce dău
nează calității muncii, iar din apa-

DIN TIMP LA REALIZAREA 
CONSTRUCȚIILOR PLANIFICATE

Pentru a asigura condiții tot mai 
bune de adăpostirea animalelor lor, 
colectiviștii din Mihalț au hotărît 
să construiască în acest an o ma
ternitate cu o capacitate de 50 
scroafe fătătoare.

Hotărîrea consiliului de conduce
re, privind construcția noului obiec
tiv, a fost primită cu însuflețire de 
colectiviști. Profitînd de faptul că 
munca în cîmp le-a dat oarecare ră
gaz, ei au început lucrările de con
strucția maternității încă la jumă
tatea lunii martie.

Muncind cu hărnicie, colectiviștii 
Truța Sever. David Virgil, Deceanu 
Petru și alții au reușit să termine 
pînă în prezent lucrările de zidărie. 
Ei sînt însă hotărîți să-și continuie 
cu aceeași intensitate munca, asigu- 
rînd astfel realizarea noii construc
ții chiar înainte de termenul fixat.

MEDRIȘ CORNEL 
punctul de corespondenți Mihalț

Avansuri bănești la zi muncă
Zilele trecute, colectiviștilor din 

gospodăria agricolă colectivă „Drum 
nou“ din Galtiu le-au fost distri
buite însemnate sume de bani drept 
avans pentru zilele-muncă prestate în 
trimestrul I al anului în curs.

Calculat la 4 lei de zi-muncă, su
me însemnate ca avans au primit 
colectiviștii Filipescu Zaharie, 
ghian lacob, Cristea Emilia, 

I- 
~___ ____  _ Cri-
șan Anghel și Căpudean loan din 
Galtiu, Mărcuș Gavrilă și Vlad E- 
lena din Coșlariu, Giurgiu Nicolae 
și Fleșer Marian din Sîntimbru. Și 
ca ei, însemnate sume de bani pen
tru zilele-muncă efectuate în primul 
trimestru al anului au primii alți 
multi colectiviști din G.A.C. Galtiu.

POPA IOAN
punctul de corespondenți Galtiu

Zlatna se 
de o bine-

Cu un bogat repertoriu echipa de 
fluierași a U.C.M. din 
bucură de fiecare dată 
meritată apreciere.

ratura policlinicii mai lipsesc 
aparat pentru aerosol și un electro
cardiograf. pentru procurarea 
rora 
buie

E oare vorba de lucruri 
mărunte ?

că- 
conducerea acestei unități tre
să insiste cu toată perseverența.

Preocupat de faptul că n-are crea
te condiții optime de magazinarea 
mărfurilor, tovarășul Mărginean Du
mitru, gestionarul magazinului ali
mentar nr. 25 de pe strada Repu
blicii, s-a adresat conducerii O.C.L. 
comerț mixt. Și în sesizarea fă
cută a arătat că podeaua magaziei 
de mină este stricată, că pereții pre
zintă găuri de rozătoare, că geamu-; 
rile înfundate cu scînduri nu per
mit pătrunderea luminii și nici ae
risirea magaziei.

Sesizările juste ale gestionarului 
însă, pînă în prezent, au rămas sim
ple sesizări. Conducerea O.C.L. Co
merț mixt n-a luat încă măsuri pen
tru remedierea lipsurilor semnalate. 
De ce oare? Consideră oare, con
ducerea O.C.L. comerț mixt că pro
blema păstrării mărfurilor în cele 
mai bune condițiuni este o proble
mă măruntă? Pare exclus acest lu
cru. Și totuși măsurile întîrzie. Pînă 
cînd?

RAZUȘ TEODOR, VESELOV- 
SCHI ELISABETA și TOTIR 

IOAN din comisiile de control 
obștesc.

Printr-o muncă însuflețită în ca drul căreia metodele agrotehnice 
și-au găsit o largă aplicare, colec tiviștii din Teiuș au reușit să smul
gă pămîntului, an de an, recolte tot mai mari la hectar.

Cu probe din produsele obținu te, colectiviștii din Teiuș au orga
nizat o expoziție permanentă în ca drul casei laborator. Și, adesea, ei 
vin aici, fiecare colț al expoziției vorbindu-le despre succesele mun
cii lor harnice. 

A

Pe scena căminului cultural din Vințul de Jos
Nu de mult, pe ulițele mai mult 

circulate din Vințul de Jos au apă
rut cîteva afișe care anunțau: „sîm- 
bătă seara, căminul cultural prezin
tă procesul literar „O tragedie ame
ricană" după romanul lui Theodor 
Dreiser".

Noua formă promovată de acti
viștii căminului cultural, în colabo
rare cu cei ai bibliotecii comunale, 
a stîrnit un viu interes în rîndurile 
colectiviștilor, faptul fiind pe deplin 
dovedit. In seara spectacolului 250 
de colectiviști din comună au popu
lat sala căminului cultural și, in 
fața acestora, printr-o prezentare 
dramatică dar pe alocuri nu lipsită 
de humor, interpreții au reușit

reliefeze puternic trimbițatul „hmmI 
de viață american", orînduirea săl
batică,care împinge omul spre se«- 
timente inumane, spre înșelăciune, 
minciună, furt și crimă.

Liniștea deplină care a stăpiait 
sala căminului cultural tot timpdl 
spectacolului s-a destrămat doar la 
sfîrșitul acestuia. Spectatorii au ce
rut ca procesul literar „O tragedie 
americană" să fie repetat și condu
cerea căminului cultural n-a putut 
să nu țină seama de acest lucra^x/ 
Chiar a doua zi, interpreții Limbeanr* 
Victor, Androne Emil, Voju Nicolae, 
Limbean Olivia și alții au urcat din 
nou treptele scenei evoluînd cu ace
lași succes de astădată în fața a 
peste 400 spectatori.

VESA MARIA 
punctul de corespondenți 

Vințul de Jos

Difuzarea cărții 
n rîndurile tineretului

Apreciind învățămintele desprinsa 
din cărți ca prețios îndrumar ta 
munca și viața lor, tot mai mulți 
tineri din întreprinderile și institu
țiile orașului nostru își constituie 
biblioteci personale. In acest sens 
ei sînt îndeaproape îndrumați de or
ganizațiile U.T.M. și permanent a- 
jutați de tinerii difuzori de eaăe > 
din întreprinderile unde muncesrM •• 
Numai în 20 de zile din luna tre- x 
cută, aceștia au difuzat cărți în va
loare de 5.851 lei, cele mai multe 
cărți fiind cumpărate de tinerii din 
întreprinderile secția Ateliere cen
trale, „Ardeleana" și I.R.I.L. Alba 
lulia.

RĂV1NEALĂ MARIA
—------------ ------------------------

îndatoriri uitate sau neglijență?
Pe timp frumos, ca și pe vreme 

rea, zeci de factori poștali străbat 
zilnic străzile orașului sau ulițele 
satelor împărțind din tolba lor pli
nă, scrisori de la cei dragi, ziare 
sau reviste, mandate sau alte trimi
teri poștale. Și, se poate spune că 
în marea lor majoritate acești har
nici muncitori ai P.T.T.R. se stră
duiesc să-și îndeplinească cu cinste 
sarcinile încredințate.

Sînt unii cetățeni însă, care în 
mod voit îi împiedică să-și ducă u- 
neori toate sarcinile la bun sfîrșit. 
Așa este cazul tovarășilor Dicules- 
cu Gheorghe, str. Dobrogeana Ghe- 
rea 4, Turean Veturia de pe aceeași 
stradă nr. 5, Roșian Ioan, str. En
gels nr. 1, Stoica Ștefan și Stoica 
Ferdinand din str. Lumea Nouă și 
alți cîțiva, care nu-și achită cu re
gularitate abonamentele radio-ra- 
dioficare. Or aceasta e o îndatorire ce
tățenească de la care nimeni n-are 
dreptul nici să se sustragă și nici 
s-o privească cu neglijență.

C. RADU

Așa cum se vede din caricatura 
alăturată, clădirea i 
apropiere a căminului 
Ighiu nu mai are alt 
contrasteze cu jurul.

din imediata 
i cultural dia 

rost decît să

EI :CETĂȚENII INTRE
— Am construit noi căminul, să 

nu fim în stare să lichidăm dărăpă
nătura asta?

(După o sesizare primită de 
la punctul de corespondenți din 
Ighiu).
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La închiderea învățămîntului de partid de la sate

*0u răspundere și conștiinciozitate
In anul de învățămînt de partid 

1963-1964, pe lîngă organizațiile de 
bază din gospodăria colectivă Bu- 
eerdea Vinoasă au fost organizate 
trei forme ale învățămîntului de 
partid. Grija' pentru buna desfășu
rare a propagandei de partid 
cercuri și cursuri, pentru educarea 
politică ’ _
și candidaților de partid, a consti
tuit în tot cursul anului o permanen
tă preocupare din partea organiza
țiilor de bază.

Acum la închiderea anului școlar 
a învățămîntului de partid de la sa
te această preocupare este oglindită 
în frumoasele rezultate obținute de 
membrii și catjdidații de partid, a- 
tît în ce privește însușirea teoretică 
a materialuluiMțudiat cît și în apli
carea lui în viața practică.

U Pentru educarea condidaților de 
Vspartid, pentru pregătirea lor politi

că în vederea primirii lor în rînduri- 
le membrilor de partid a fost orga
nizat un cerc de studierea Statutu
lui P.M.R. (propagandist tov. Be
nicean Aurel).

In zilele de 4 și 5 aprilie 
a. c. au avut loc ședințele pentru 
seminariile recapitulative. Dovedind 
răspundere și conștiinciozitate, ma
rea majoritate a cursanților au fost 
prezenți 1a ședințele cercului.

Convorbirile în cadrul cercului au 
fost interesante avînd un caracter 
viu. combativ.

Discutînd la tema : „P. M. R.
■conducătorul poporului în ooera de 
construire a socialismului", tov. 
Constantin loan, Bolea Nicolae, Be
nicean Aurelia și Florea Nicolae au 
vorbit cu conținut despre lupta pe 
care a dus-o partidul nostru pentru 

țJericîrea poporului, despre realiză- 
i*VÎle deosebite obținute de oamenii 

■ muncii din țara noastră, conduși de 
partid, pentru făurirea unei vieți tot 
mai fericite. Referindu-se la măre
țul program de desăvîrșire a con
struirii socialismului în patria noas
tră, elaborat de cel 
Congres al P.M.R. și 
vorîte din lucrările 
al P.M.R. din aprilie 
după ce au dezbătut 
prinse în aceste 
scos în evidență 
mice obținute în 
xea economică a 
tive ca urmare a 
de partid și de statul 
crat-pooular.

— Plenara C. C. al 
aprilie 1962 — a spus 
tin Ioan — a trasat sarcini impor
tante nentru toate organele și orga- 

Vgrațiile de partid, în ce privește
"tărirea muncii de partid în gos- 

i podăriile colective. De aceea noi va 
trebui să muncim și mai bine în 
viitor, să îndeplinim cu cinste sar
cinile jncredințate pentru a ne do-

in

și ideologică a membrilor

de-al IlI-lea 
la sarcinile iz- 
Plenarei C. C. 
1962, cursanții 
problemele cu- 

documente, au 
rezultatele econo- 
ce privește întări- 
gospodăriei colec- 
sorijinului acordat 

nostru demo-

P.M.R. din 
tov. Constan-

vedi demni de încrederea ce ne-a 
acordat-o organizația de bază din 
care facem parte, aceea de a fi can
didați de partid".

Deosebit de interesante și cu con
ținut au fost discuțiile purtate de 
tov. Bîrz Vasile, Dochiță Florian, 
Bujin Viorel și alții, pe marginea 
sarcinilor ce revin membrilor și 
candidaților de partid pentru întă
rirea permanentă a vieții interne de 
partid, pentru respectarea întocmai 
a prevederilor Statutului P.M.R.

însușirea acestor probleme de că
tre cursanți este oglindită și in a- 
titudinea combativă pe care au 
luat-o în cadrul discuțiilor împotri
va unor manifestări de indisciplină 
de care mai dau dovadă unii mem
brii si candidați de partid atît în 
activitatea politică cit și in cea e- 
conomică.

— „Noi membrii și candidații de 
partid — arăta tov. Benicean Tra
ian în discuțiile ce le-a purtat — 
trebuie să luptăm pentru întărirea 
disciplinei de partid, să dovedim 
prin fapte acest lucru. Avem rezul
tate bune în această direcție. Majo
ritatea membrilor și candidaților de 
partid se achită în mod conștiincios 
de sarcinile încredințate de organi
zația de bază, muncesc cu dragoste 
pentru înflorirea gospodăriei noas
tre colective, sînt exemplu demn de 
urmat pentru toți colectiviștii. Dar 
mai sînt unii care au încă lipsuri în 
această direcție. Unii nu vin regulat 
la adunările generale ale organiza
ției de bază, nu-și îndeplinesc întoc
mai sarcinile încredințate, ba în u- 
nele cazuri lipsesc de la muncă în 
gospodăria colectivă. Pentru lichi
darea acestor lipsuri, a încheiat tov. 
Benicean. cu toții trebuie să luăm 
atitudine critică și să-i ajutăm pe a- 
cești tovarăși să înțeleagă că și ei 
sînt datori să-și îndeplinească sar
cinile încredințate de organizația de 
partid".

Atît numărul mare de cursanți 
care au luat cuvîntul, cît mai ales 
conținutul dezbaterilor purtate în 
jurul problemelor puse în discuție, 
sînt o dovadă grăitoare a răspun
derii cu care au studiat și s-au pre
gătit cursanții de la cercul de stu
diere a Statutului P.M.R. din G.A.C. 
Bucerdea Vinoasă.

Aceleași cuvinte se cuvin și 
cursanților din celelalte două for
me de învățămînt 
îat activitatea tot 
5 aprilie a.c.

Rodul însușirii 
diat este oglindit 
punsuriie pline de conținut pe 
le-au dat în cadrul seminariilor re
capitulative, ci mai ales în entuzias
mul și dragostea cu care colecti
viștii muncesc pentru a obține noi 
succese în dezvoltarea economică a 
gospodăriei lor colective.

care și-au înche- 
în zilele de 4 și

materialului 
nu numai în

stu- 
răs- 
care

lucrările agricole TIMP
SI LA UN ÎNALT NIVEL AGROTEHNIC

DAU ZOR
(Urmare din pag. l-a)

timp și în bune condiții toate lucră
rile agricole.

In aceste zile, harnicii colectiviști 
din multe gospodării colective ale 
raionului ajutați de către mecani
zatorii S.M.T. Alba Iulia dau zor 
la pregătirea terenului în vederea 
însămînțării porumbului la cel mai 
înalt nivel agrotehnic, punîndu-se 
baze solide sporirii producțiilor de 
cereale în acest an.

Activitate
Hotărîți să obțină producții spo

rite la hectar, colectiviștii din He- 
nig au trecut cu toate forțele la e- 
xecutarea însămînțărilor de primă
vară în perioada optimă. Pînă la 
data de 8 aprilie ei au însămințat 
10 ha cu floarea-soarelui, 10 ha cu 
sparcetă. 55 ha cu trifoi (cultură 
ascunsă în griu) și 8 ha cu lucerna. 
In prezent se fac ultimele pregătiri 
pentru însămînțarea sfeclei și a car
tofilor.

Fiind organizate și repartizate forțe
le de lucru existente în mod judicios, 
paralel cu executarea lucrărilor de

Tractoarele să fie folosite 
din plin

Executarea volumului mare de lu
crări :n intervalul scurt de timp 
care ne stă la dispoziție depinde în 
însemantă măsură de munea me
canizatorilor, de folosirea din plin 
și cu randament sporit a tuturor 
tractoarelor și mașinilor agricole. 
G importanță deosebită o are în 
această privință buna organizare a 
muncii si folosirea chibzuită a fie
cărei ore bune de lucru.

Nu peste tot însă se desfășoară 
lucrurile așa cum trebuie. La gos
podăria colectivă din Drîmbar, de 
exemplu, în ziua de 4 aprilie din 
cele 8 tractoare ale brigăzii a 6-a 
lucra doar unul singur. Mai mult, 
în perioada de la 1 la 7 aprilie în 
timp ce un tractor la brigada din 
Teleac a arat suprafața de 20 ha 
toate celelalte 7 tractoare din Hă
pria nu au reușit să are 5 ha de 
ren.

Felul defectuos cum lucrează 
ceastă brigadă trebuie să dea
gîndit și conducerii S.M.T. Alba Lu- 
lia care este obligată ca în timpul cel - 
mai scurt să întreprindă măsuri co
respunzătoare pentru lichidarea lip
surilor semnalate.

te-

a- 
de

DE CE ATITA ÎNTÎRZIERE ?
Sporirea producțiilor agricole ve

getale la hectar este determinată în 
măsură hotărîtoare de executarea 
însămînțărilor în termenul optim, 
folosind soiurile de semințe cele 
mai potrivite pentru fiecare parcelă 
în parte, respectîndu-se toate mă
surile privind adîncimea de îngro
pare a semințelor și densitatea plan
telor la ha. îndeplinirea acestor ce-

rodnică
pregătirea terenului și executarea 
însămînțărilor de primăvară, colec
tiviștii din Henig au plantat și su
prafața de 24 iîa cu pomi fructiferi.

Printre cei evidențîați la însă- 
mînțări și plantarea pomilor se nu
mără colectiviștii" Avram Alexandru. 
Sasu Alexandru, Avram loan. Dre- 
ghici loan. Muntean loan, Arion Ioan, 
Muntean
Muntean

Vasile. Avram Gheorghe.
Gheorghe și alții.
Coresp. Valeriu PAN'ȚA

rințe trebuie să'constituie în această 
perioadă principala preocupare a 
fiecărei unități agricole socialiste, 
a fiecărui colectivist în parte.

Cu toate rezultatele bune ce au 
fost obținute pînă în prezent în ma- 
joritatea unităților agricole din ra
ion la însămînțările de primăvară, 
trebuie arătat că mai există unele 
g ’spodarii colective, ce-i drept pu
ține la număr, ale căror consilii de 
conducere nu s-au preocupat în su
ficientă măsură de a termina semă
natul culturilor din prima epocă. 
Printre acestea se numără gospodă
riile agricole colective din Stremț, 
Căpud, Ighiu și altele.

De ce atîta întîrziere? La aceasta 
trebuie să răspundă conducerile uni
tăților vizate mai sus prin măsu
rile întreprinse care să ducă în tim
pul cel mai scurt la însămînțarea 
în întregime a suprafețelor de teren 
planificate.

Pe aici va crește pădurea
De pe muche, „Cornetul de Jos" 

al Bucerzii îți apare asemenea co
pacului dezgolit de vîntul toamnei 
tîrzii. Privești în jur și coama să
racă a dealului te poartă în urmă 
la anii cînd, aici sus, cînta în tri
luri lungi privighetoarea. Bătrînii 
își mai aduc bine aminte. Iși amin
tesc deopotrivă de pădurea deasă ca 
și de momentul cînd i s-a pornit 
sfîrșitul. Anii au consemnat faptele, 
filă de filă, pînă ce vîrful a rămas 
golaș, pradă eroziunilor. Zeci 
ani în șir regimurile 
deschis ochii la jaful 
întindea peste tot în 
nea pîrjolului de foc. 
nat să-și sece singure 
turilor. Și nu aveau nici un interes...

★
în zilele acestei pri- 
în ortăcia șefului O- 
din Alba Iulia, tov.

de 
trecute n-au 
acesta ce se 

raion, aseme- 
Ar fi însem- 
izvprul profi

Am paposit 
măveri tîrzii. 
colului Silvic 
inginer Stanciu Vasile. prin cîteva 
„șantiere" ale viitoarelor păduri. 
Semnificația faptelor întîlnite e a- 
dîncă, pătrunzătoare. Pe sute și mii 
de hectare golite de exploatarea ne
miloasă a capitaliștilor se plantea
ză an de an noile păduri. Am aflat 
cîteva din cifrele ce pot convinge 
pe oricine de acest adevăr. In cursul 
anului trecut în raionul nostru sta-

In întrecerea ce s-a desfășurat 
în anul 1963 între comunele raionu
lui privind buna gospodărire și în
frumusețare, comuna Hăpria s-a 
clasat în rîndul comunelor cu re
zultate nesatisfăcătoare. Planul de 
măsuri cu privire la executarea u- 
vior lucrări de gospodărire și înfru
musețare nu a fost îndeplinit.

Sfatul popular comunal. în sesiu
nea din 7 februarie a.c. a aprobat 
planul de măsuri pe anul 1964 pri
vind lucrările ce se vor executa prin 
muncă patriotică pentru înfrumuse
țarea comunei. Ar fi fost necesar ca 

Lin această sesiune, sfatul popular co- 
' Nrmunal să fi analizat, pe baza unui 

raport, felul cum s-a muncit în anul 
1963, care sînt rezultatele obținute 
șî măsurile ce vor trebui luate pen
tru lichidarea lipsurilor. Acest lu
cru însă nu s-a făcut. In cadrul dez
baterilor sesiunii s-a amintit în 
treacăt că „stăm rău cu înfrumuse
țarea comunei".

La sfîrșitul luni martie a.c., adică 
după încheierea primului trimestru 
al anului 1964, sfatul popular comu
nal dezbate în sesiune următoarea 
problemă: „Raport privind realiză
rile obținute în munci patriotice pe 
anul 1963 și măsurile ce se vor lua 
în vederea desfășurării în bune con- 

toiz^ițiuni a planului pe anul 1964".
A Raportul comitetului executiv pre

zentat
■munal 
planul 
privire
sețarea comunei nu a fost îndepli-

Pe teme ale sfaturilor populare

CONCLUZII LA CÎTEVA SITUAȚII

sesiunii sfatului popular co- 
scoate în evidență faptul că 
de măsuri pe anul 1963 cu 
la gospodărirea și înfrumu-

nit, precizînd: ..ne postăm la un 
procent nemulțumitor. Comuna 
noastră s-a situat nrintre ultimele 
comune pe raion". Raportul nu a- 
nalizează însă cauzele care au dus la 
o asemenea situație. Se arată doar 
că se face vinovat atît comitetul e- 
xecutiv’ cît și deputății sfatului 
popular comunal.

Raportul ar fi trebuit să scoată în 
evidență faotul că în cursul anului 
1963 nu a fost organizată întrecerea 
între circumscripțiile electorale, de
putății nu s-au întîlnit cu alegătorii 
decît. foarte rar, iar sfatul popular 
și comitetul executiv au dovedit o 
slabă preocupare pentru mobiliza
rea cetățenilor la acțiuni concrete, 
cu caracter gospodăresc și de înfru
musețare.

Referindu-se la activitatea comi
siei permanente de gospodărire co
munală, în prima , parte a raportului 
comitetului executiv se arată: „Co
misia permanentă de gospodărire 
comunală a studiat cu atenție o se
rie de probleme și sesizări ale cetă
țenilor și a făcut propuneri eare au 
fost transpuse în viață**. Dar, ee 
probleme a luat în studiu, ce pro
puneri a făcut comitetului executiv, 
ce măsuri au fost luate și care sînt 
rezultatele obținute nu se amintește 
nimic. Ba ceva mai mult, tot din ra
port se desprinde faptul că comisia

permanentă de gospodărire comu
nală (președinte tov. Mitrofan Ioan) 
a desfășurat în această perioadă o 
activitate nesatisfăcătoare.

Sesiunea sfatului popular comunal 
a ascultat și coraportul comisiei per
manente de gospodărire comunală. 
Coraportul este însă lipsit de conținut. 
Problemele sînt tratate la general, 
valabile oriunde și oricînd și de a- 
ceea el nu a constituit, în cadrul 
sesiunii, bază de discuții.

Comitetul executiv al sfatului 
popular comunal a informat depu
tății prezenți la sesiune despre rea
lizările obținute pe primul trimes
tru al anului 1964 privind acțiunea 
de gospodărire și înfrumusețare. 
Printre altele se arată că au fost 
executate lucrări de desfundarea șan
țurilor, refaceri de drumuri, văruit 
garduri, reparat fîntîni și altele. O 
situație privind realizările obținute 
prin acțiuni patriotice a fost înain
tată și Comitetului executiv al Sfa
tului popular raional. Pe lîngă cele 
arătate în sesiunea sfatului popular 
eomunal, în această situație se mai 
precizează că au fost plantați pe dru
mul Hăpria-Drîmbar o mie de pomi, 
a fost împrejmuită școala din Drîm- 
bar și au fost executate lucrări de 
lărgire a drumului Drîmbar-Teleac. 
(Situația poartă data de 2 aprilie 
1964 și este semnată de tov. Pe-,

trașcu loan președinte și tov. Chi- 
rilă loan, secretar al comitetu
lui executiv al sfatului popular 
al comunei Hăpria). Confruntînd 
datele din situație cu realitatea de 
pe teren constați mari nepotriviri. Pe 
drumul Hăpria-Drîmbar nu s-a plan
tat nici un pom, iar pe drumul din
tre Drîmbar-Teleac nu au fost exe
cutate lucrări de amenajare din care 
cauză pe unele porțiuni drumul este 
aproape impracticabil. Ce părere a- 
veți tovarăși de la Hăpria despre o 
asemenea situație? Credem că în 
această privință trebuie luate mă
suri care să curme din rădăcini ase
menea practici în muncă.

tul a investit pentru refacerea pă
durilor distruse de capitaliști mai 
mult decît s-a cheltuit în perioada 
dintre cele două războaie mondiale, 
adică mai mult decît în 27 de am 
din timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc. E firesc ca aceste cifre să 
nu sufere comparație.

Și în acest an au fost alocate 
sume mari pentru refacerea păduri
lor din raion. Pe o suprafață de a- 
proape 500 ha se lucrează de zor la 
plantări de puieți de pin, gorun și 
alte specii. Și graba echipelor, răs
firate de la un capăt la altul al ra
ionului, e pe deplin justificată. Fo
losirea timpului umed din aceste 
zile hotărește, la urma urmei, cali
tatea întregii lucrări executate. De 
aceea se muncește cu toată însufle
țirea. Echipa lui Constantinescu To
ma, pare să fie pînă acum neîntre
cută. Cele aproape 30 hectare de pe 
„Cornetul de Jos" au fost plantate 
într-un timp destul de scurt. S-a 
ajuns chiar și la 9.000 puieți plan
tați într-o zi. Și nu e deloc de mi
rare. Cu oameni ca Mladin Aurel, 
Oprița Elena, Savu Vasile, Dumi- 
trașcu Virgil, Țuru Elena sau cu 
plantatoarea Tiță Ioana întreaga e- 
chipă se mîndrește. Sînt cum s-ar 
zice cei mai buni dintre cei buni. 
Freamătul muncii entuziaste al a- 
cestor oameni ce plantează viitoa
rele păduri de pini sau gorun nu-I 
întîlnești numai aici. Nu! I! întîl- 
nești deopotrivă la Țelna, Vintul de 
Jos și în alte multe părți. Oamenii 
prinși în toiul muncii entuziaste 
plantează în zilele acestea ceea ce 
alții au distrus în decenii. Este șî 
acesta un semn al vremurilor noi. 
Și încă un semn cu o semnificație 
deosebită.

★
Duminica, cînd plantatorii viitoa

relor păduri se află în sat, ți-e drag 
să le calci pragul așezărilor. Intîl- 
nești aici la ei o primăvară tumul
toasă. Peste tot îi întîlnești în cîn- 
tec și voie bună. Răsună cîntece, 
răzbate veselia. E semn că se întîl- 
nesc primăverile...

N. GIURGIU

(

Se muncește de zor la plantatul puieților.



Animalelor — o bogată bază furajeră! Filme noi pe ecrane

Toată atenția curățirii și întreținerii pășunilor
Dezovltarea continuă a creșterii animalelor, sporirea productivității 

acestora necesită a se asigura în pri mul rînd o bogată bază furajeră. 
Alături de furajele cultivate, pășu nile reorezintă în raionul nostru o 
importantă rezervă pentru a spori producția de masă verde. De pe a- 
ceste pășuni — aproape 10.000 hectare — se poate asigura pe o pe
rioadă lungă o hrană permanent pr oaspătă și consistentă. Pentru a- 
ceasta se impune luarea de măsuri de pe acum pentru curățirea și în
treținerea acestor pășuni, îngrășare a lor, astfel ca sporul de iarbă ce 
se obține să fie cît mai mare. Tgflți *5* r -> ne v s <

In cele de mai jos vom reda une le aspecte de felul în care decurg în 
unele locuri lucrările de curățire și întreținere a pășunilor.

Cu întreaga răspundere
Colectiviștii din majoritatea gospo

dăriilor colective din raion acordă 
în aceste zile, paralel cu celelalte 
lucrări din campania agricolă de 
primăvară toată atenția îmbunătățirii 
pășunilor. Mobilizați de organiza
ția de partid, colectiviștii din gos
podăria agricolă colectivă din Gal- 
tiu au curățit întreaga suprafață de 
pășune de spini, au împrăștiat mu
șuroaiele și au efectuat îngrășarea 
cu îngrășăminte chimice a unei su
prafețe de peste 50 ha. Măsuri 
bune pentru sporirea producției de 
masă verde pe pășuni au fost luate 
și de către gospodăria colectivă din

Peste tot trebuie 
aceeași grijă

Din suprafața totală de pășune a 
raionului o mare parte se află în 
satele de munte, unde de fapt sînt 
condiții deosebite pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor. Dacă în marea 
lor majoritate comitetele executive 
au dovedit grijă pentru curățirea și 
îngrijirea acestor pășuni, trebuie a- 
rătat că în unele comune această 
muncă este făcută mai mult de 
mîntuială. In comuna Meteș. de pil
dă, lucrările făcute au fost de slabă 
calitate. In pășunea numită „Bara
ta" deși spinii au fost tăiați, ei au 
fost lăsați în pășune'fără să fie ri
dicați sau arși. La aceasta se mai 
adaugă și faptul că nici celelalte lu
crări n-au fost executate așa cum se 
cerea. Pentru a se asigura o pro
ductivitate sporită pășunilor, comi
tetul executiv al sfatului popular co
munal are datoria să ia măsuri pen
tru lichidarea acestor lipsuri.

O atenție deosebită se cade să se 
acorde și pășunilor din Feneș. Aici 
pășunile „Negrileasa" și „Paragi- 
noasa" în suprafață de circa 80 ha 
au fost reînsămînțate. Comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular comunal 
trebuie să vegheze ca pășunatul pe 
aceste pășuni să se facă în condiții 
cînd nu mai există pericol de com
promiterea pășunii reînsămînțate.

Vințul de Jos. Aici ca urmare a in
teresului dovedit, peste 400 de co
lectiviști au participat Ia acțiunile 
patriotice inițiate în vederea cură
țirii pășunii pe întreaga suprafață 
de peste 350 ha.

De dragul măsurilor
Gospodăria colectivă din Căpud 

nu prea se poate lăuda că dispune 
de un surplus de bază furajeră pen
tru hrănirea animalelor. Cu toate a- 
cestea aici s-au luat unele măsuri 
care în loc să ducă la dezvoltarea 
bazei furajere o slăbesc. Aceasta 
deoarece consiliul de, conducere 
al gospodăriei a închiriat fi- 

I natul din „Berc" unor ciobani străi
ni. cu toate că se știe destul de bine 
că gospodăria duce lipsă de pă
șune. La aceasta se mai adaugă și 
faptul că păscutul acestui teren cu 
oile scade producția de masă verde 
la hectar.

Consiliul de conducere trebuie să 
ia măsuri pentru a îndrepta cît 
mai repede această situație.

Unde nu există interes
Grija față de continua sporire a 

productivității pășunilor este în mo
mentul de față o problemă care tre
buie să se bucure de întreaga aten
ție* din partea tuturor factorilor 
chemați să contribuie la sporirea 
bazei furajere. Se pare însă că pen
tru comitetul executiv al Sfatului 
popular al comunei Cricău, această 
problemă nu prezintă mare impor
tanță și este lăsată pe pla
nul al doilea. Și faptele do
vedesc cu toată puterea acest lu
cru. In satul Craiva (aparținător 
comunei Cricău) pe coasta dinspre 
Bucerdea Vinoasă se întinde o su
prafață de circa 60 ha pășune. Din 
păcate însă această suprafață nu
mai pășune nu se poate numi. Cît 
vezi cu ochii, de jos de la intrarea 
în sat și pină sus la poalele pădurii.

nu întîlnești decît tufișuri de arbo
rele fără nici o valoare furajeră. Se 
pune întrebarea cum poate rămîne 
comitetul executiv al sfatului popu
lar comunal indiferent față de fap
tul că o astfel de suprafață de pă
șune este lăsată în părăsire, fără 
să producă decît... tufișuri de arbo- 
rete ce nu pot fi folosite nici ca frun
zare? De ce rămîne și Consiliul a- 
gricol raional indiferent față de sta
rea pășunii de la Craiva?

Comitetul executiv al sfatului 
popular comunal, cu sprijinul orga
nizațiilor de partid, al cadrelor de 
la consiliul agricol, au datoria de 
a studia temeinic această problemă 
și a lua măsuri cît mai urgente pen
tru a reda pășunatului intensiv a- 
ceastă însemnată suprafață.

Din cele de mai sus reiese cu pu tere în evidență faptul că pe lîngă 
rezultatele frumoase obținute în acțiunea de curățirea și îngrășarea 
pășunilor se mai manifestă o serie de lipsuri care trebuie lichidate în 
timpul cel mai scurt, deoarece orice întîrziere poate duce la scăderea 
producției de masă verde pe pășu ni. De aceea în gospodăriile rămase 
în urmă cu lucrările pe pășuni — Oarda de Jos, Micești, Ighiu și 
altele — vor trebui luate măsuri ur gente organizîndu-se acțiuni patrio
tice pentru efectuarea acestor lu crări. De asemenea acolo unde ur
mează să se facă lucrări de îmbunătățire cu sume prevăzute în planurile 
de producție trebuie trecut operativ la executarea acestor lucrări, avîn- 
du-se în vedere, bineînțeles, cheltui rea economicoasă atît a banilor cît 
și a zilelor muncă. Și în comunele de munte ca Almașul Mare, Valea 
Dosului, Ziatna, Feneș, Ampoița și altele se impune a se lua măsuri cît 

_mai_urgente pentru curățirea și îngrijirea întregului fond de pășune.

Intre 13-15 aprilie a.c. la cinema tograful „23 August" din oraș va 
rula filmul cehoslovac „Nori albi".

Inspirat din lupta partizanilor slovaci împotriva fasciștilor filmul 
redă impresionanta poveste a priete niei dintre partizanul Petr și mica 
orfană Zuzka, pe care acesta o întîl nise într-un sat distrus de fasciști.

Despărțit de tovarășii săi în tim pul unei lupte, Petr va fi nevoit să 
rătăcească multă vreme prin munți împreună cu Zuzka.

Legați printr-o afecțiune sinceră, născută din suferințe comune cei
doi oameni — bărbatul și copila — nu se vor mai despărți decît atunci
cînd gloanțele nemților vor pune ca păt vieții fetiței.
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ANGAJEAZĂ:
— ingineri minieri
— ingineri mecanici
— ingineri chimiști
— tehnicieni topografi
— tehnicieni geologi
— maiștrii minieri

Condițiile de stagiu și pregătire sînt cele prevăzute de 
| H.C.M. 1.053/1960.
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După un joc spectaculos

„Minerul44 Teliuc — „Refractara44 Alba 1-2 (1-0)
Jucătorii echipei de fotbal Refrac

tara din orașul nostru au confirmat 
forma bună din ultima vreme, ob- 
ținînd al treilea succes consecutiv, 
de data aceasta o victorie cu 1-2 
în deplasare cu echipa Minerul din 
Teliuc.

Meciul de un bun nivel tehnic, a 
prilejuit o întrecere dîrză, aprigă 
pentru cucerirea victoriei dar jucă
torii de la Refractara jucînd incon
testabil mai bine. Peunvînt puternic, 
uneori în rafale au culcat bine min
gea, pasînd cu precizie din acțiuni 
în viteză. Un merit în plus atît al 
antrenorilor cît mai ales al jucători

lor albaiulieni a fost acela al adop
tării de-a lungul desfășurării meciu
lui a sistemului de joc 4—2—4 (o- 
pus jucătorilor din Teliuc) sistem 
care s-a dovedit deosebit de eficace, 
încă odată s-a putut desprinde cu 
tărie faptul că atunci cînd jucătorii 
echipei noastre privesc cu seriozita
te meciul, depun în joc întreaga lor 
voință, rezultatul nu poate fi eleat a 
favorabil. Meritul victoriei îl au 
jucătorii echipei albaiuliene și m* 
special Suciu, Rotaru, Demeter, 
Șarchadi și Cristian care s-au do
vedit deosebit de activi în tot tim
pul meciului.

(Urmare din pag. t-a) 

toamnă. Este necesar ca și în aces
te unități să se urgenteze toate lu
crările de menținerea apei în sol.

Din toamnă au rămas unele su
prafețe nearate. Această lucrare tre
buie făcută acum la desprimăvărare. 
cit mai devreme, la adincime mică 
de 14-16 cm. Aratul se va executa 
obligatoriu cu plugul în agregat cu 
grapa stelată sau cu grapa cu colți.

Paralel cu aceste lucrări o grijă 
deosebită trebuie acordată însămîn- 
tărilor. In prezent în raion se des
fășoară semănatul orzului, ovăzu
lui, mazării, borceagului, sfeclei de 
zahăr și a celorlalte culturi. In multe 
gospodării agricole colective din ra
ion semănatul acestor culturi s-a 
terminat, astfel că din totalul de 
786 ha cît trebuia însămînțate în e- 
poca l-a, s-a realizat 939 ha depă- 
șindu-se astfel sarcina planificată. 
In această direcție trebuie eviden
țiate gospodăriile colective din Gal- 
da de Jos. Cistei, Alba Iul ia și al
tele care, folosind fiecare oră bună 
de lucru, an început să însămînțeze 
culturi și din epoca a doua.

Obținerea unor producții ridicate 
la hectar depinde în foarte mare 
măsură de calitatea semănatului. In 
această privință este necesar să se 
urmărească îndeosebi uniformitatea 
distribuirii semințelor și adîncimea 
de îngrooare a lor. Acolo unde nu 
s-a putut însămînța, o atenție deo
sebită se va acorda însămînțării cul
turilor furajere, mai ales a trifo- 
lienelor, care au semințe mici. Tre
buie să se treacă la metoda însă
mînțării lucernei fără plantă protec
toare asigurîndu-se o densitate nor

Toate forțele pentru succesul 
campaniei agricole de primăvară
mală de plante, ceea ce va asigura 
în următorii ani recolte sporite de 
furaje în fiecare gospodărie colectivă. 

Pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă, pricinuite de precipitațiile 
din ultimeie zile, consiliile de con
ducere din gospodării, cu sprijinul 
organizațiilor de partid, au datoria 
să mobilizeze toate forțele spre a 
folosi cu maximum de randament 
timpul prielnic si forțele de lucru de 
care dispun, știind că ne-a rămas 
puțin timp pentru însămînțarea tu
turor culturilor din primăvara aces
tui an. Conducerea S.M.T.-uIui din 
Alba lulia trebuie să vegheze și să 
mențină în stare de funcționare în
tregul parc de mașini și tractoare, 
iar cadrele tehnice și specialiștii să 
aleagă cu mult discernămînt. pe 
baza situației concrete, mașinile și 
uneltele de lucru în cîmp. Acolo 
unde se poate, trebuie organizat 
schimbul doi pentru efectuarea lu
crărilor de pregătirea terenului.

Dintre culturile cerealiere ce ocu
pă suprafețele cele mai mari în ra
ion și care se seamănă în perioada 
ce urmează este cultura porumbu
lui. Pentru obținerea unor producții 
sporite la această cultură. Consiliul 
agricol raional a luat o serie de mă
suri tehnico-organizatorice ca, apro
vizionarea cu semințe de porumb 
dublu hibrid generația l-a pentru 
întreaga suprafață ce se va însă
mînța în gospodăriile colective, in
struirea tuturor specialiștilor, meca
nizatorilor și brigadierilor în ce pri

vește agrotehnica porumbului și fo
losirea mașinii 2-S.P.C.-2, stabilirea 
densității optime de plante la hec
tar, semănatul în perioada optimă 
cu mașina 2-S.P.C.-2 în rînduri cît 
mai drepte pentru înlesnirea execu
tării mecanizate a orașilelor, verifi
carea în permanență a bunei func
ționări a mașinilor și completarea 
discurilor potrivit cu calibrul semin
ței de porumb. De asemenea, are o 
deosebită importanță pregătirea și 
îngrijirea corespunzătoare a tere
nurilor destinate acestei culturi, în 
raport cu îngrășămintele de care 
dispune fiecare gosnodărie agricolă 
colectivă în parte. Trebuie avut gri
jă ca semănatul porumbului să se 
execute la începutul perioadei opti
me în așa fel ca pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni semănatul să fie termi
nat în întregime și în condiții bune.

In urma ploilor căzute, pe Valea 
Mureșului și Ampoiului au fost i- 
nundate însemnate suprafețe de te
ren. atît pe culturile de toamnă cît 
și pe terenuri pregătite spre a fi în
sămînțate. Pentru a evita stagnarea 
apei pe aceste culturi și terenuri, 
conducerile gospodăriilor colective 
trebuie să ia măsuri ca îndată ce a- 
pele rîurilor s-au retras să execute 
lucrări de scurgerea bălților, prin c- 
fectuări de canale de scurgere, e- 
vitînd astfel pierderi la culturile su
puse inundațiilor cît și întîrzierile 
în efectuarea lucrărilor de însămîn- 
țare. Specialiștii din unitățile agri
cole trebuie să urmărească în conti

nuare starea fito-sanitară a culturi
lor, controlînd cu regularitate, atît 
semănăturile de toamnă cît și cele 
de primăvară, luînd măsuri de com
batere a tuturor dăunătorilor. O 
luptă dîrză trebuie dusă împotriva 
buruienilor, de oarece ele absorb o 
cantitate de apă din sol de trei ori 
mai mare de cît cerealele.

In condițiile acestui an, dictate de 
secetă în toamnă, zăpadă puțină în 
timpul iernii și precipitații ptiține în 
primăvară, prașilele trebuie să se 
facă fără nici o întîrziere, cu toată 
grija și ceva mai adine. Gospodă
riile care dispun de erbicide trebuie 
să le aplice Ia timp, Ia prășitoare 
de-a lungul rîndului semănăturii, în- 
trucît ele opresc de Ia început apa
riția buruienilor. La cerealele păioa- 
se combaterea chimică a buruieni
lor se face îndată ce acestea au a- 
părut.

Aplicarea măsurilor tehnico-orga
nizatorice și aplicarea diferențiată a 
celor mai potrivite lucrări în aceas
tă primăvară este o datorie a tutu
ror celor ce lucrează pe ogoare și 
îndeosebi a specialiștilor, deoarece 
de aplicarea întocmai a acestora de
pinde în mare măsură obținerea u- 
nor producții sporite la hectar.

Organizațiile de partid, comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
comunale și cadrele tehnice care lu
crează în agricultură sînt chemate 
să desfășoare o intensă muncă poli
tică și organizatorică pentru execu
tarea însămînțării porumbului și a 
celorlalte culturi de primăvară la 
timp și la un nivel agrotehnic înalt. 
Toate forțele trebuiesc folosite din 
plin pentru a pune o temelie solidă 
recoltelor bogate în acest an.

Făcînd o scurtă relatare a desfă
șurării meciului și amintind că e- 
chipa din Teliuc a luptat din răspu
teri pentru un rezultat favorabil, 
mai ales că erau pe teren propriu, 
precum și faptul că echipa Refrac
tara a fost dezavantajată de cele 
două decizii ireale ale arbitrului N.
Florea din Deva (minutul 5 și 85) 
cînd a marcat de altfel din combi
nații și situații absolut normale, re
iese clar forma bună în care a evo
luat întreaga echipă.

ALTE REZULTATE:

A tirul Brad — Textila Sebeș 6-0 
(1-0); C.F.R. Simeria — Jiul II Pe- 
trila 0-1 (0-0); Știința Petroșani — 
Minerul Aninoasa 1-0 (1-0); Pa- 
rîngul Lonea — Dacia Orăștie 5-1 
(2-1); Constructorul Hunedoara — 
Retezatul Hațeg 3-0 (2-0); Minerul 
Ghelar — Minerul Vulcan 1-0 (0-0).

CLASAMENTUL
C.F.R. Simeria 16 
Aurul Brad 16 
Min. Aninoasa 16
Constr. Huned. 16
Parîngul Lonea 16 
Minerul Vulcan 16
Știința Petroșani 16
Refractara Alba 16 
Jiul II Petrila 16
Textila Sebeș 15 
Dacia Orăștie 16 
Minerul Ghelar 15 
Retezatul Hațeg 16
Minerul Teliuc 16

4

10 4 2 24:12 24
9 4 3 40:14 22
9 3 4 33:17 21
7 6 3 25:10 20
8 3 5 25:16 19
8 2 6 39:19 18
5 6 5 19:26 16
6 4 6 19:36 l^Ț
6 2 8 25:22 14
6 2 7 23:25 14
4 4 8 29:34 12
4 2 9 17:37 10
3 310 15:37 9
2 311 13.41 7
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