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PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

SEMINȚE DE SOI IN FIECARE
GOSPODĂRIE COLECTIVA!

este una

Ing. PETROVICI AUREL
Secretar a! Comitetului raional Alba 

al P. M. R.

Sporirea continuă 
a producției agri
cole la nivelul ce
ratelor 
din cele mai importante sarcini tra
sate de partidul nostru. Experiența 
ne-a dovedit an de an că, dacă se 
wwmcește după regulile științei agri
cole, dacă sînt valorificate cu in
teres toate rezervele din cadrul gos
podăriilor colective, se pot obține pro- 
dncții sporite de pe fiecare hectar 
de teren. Aceasta necesită, așa cum 
s-a subliniat mai sus, străduință, 
pricepere din partea tuturor celor 
ce lucrează în agricultură. In noile 
condiții create de încheierea colecti
vizării, de reorganizarea conducerii 
agriculturii și de lărgirea bazei teh- 
Hico-materiale, au sporit și mal mult 
posibilitățile de ridicare continuă a 
producției agricole, creîndu-se con
diții tot mai largi pentru generali
zarea aplicării în producție a re
zultatelor cercetărilor științifice și 
a metodelor noi, folosite de unitățile 
fruntașe din agricultură.

Concomitent cu aplicarea pe scară 
largă a regulilor agrotehnice, cu ex
tinderea experienței unităților frun
tașe, asigurarea semințelor din so
iurile cele mai productive reprezin
tă o sarcină deosebit de importanta. 
In raportul prezentat la Plenara 
C. C. al P.M.R. din 30 VI — 1 VII 
1961 de către tov. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej se arată că „unul dintre 
elementele cele mai de seamă ale 
agrotehnicii avansate îl constituie 
introducerea și răspîndirea în cultu
ră a unor semințe din soiuri mai 
productive și de calitate superioară".

Experiența acumulată de gospo
dăriile noastre colective, ca și pro
ducția obținută ne arată că, în ace
leași condiții de climă și sol, apiî- 
cîndu-se o agrotehnică asemănătoa
re, se obțin din soiurile și hibrizii 
de mare productivitate recolte cu 
20-40 la sută mai mari decît atun
ci cînd se folosesc semințe din so
iurile obișnuite. Aceasta demon
strează cu toată puterea că sămînța 
de soi este un important factor de 
producție. Ea contribuie în mod 
substanțial la sporirea producției la 
ha, în cazul cînd 
unui soi valoros, 
candițiile naturale 
valoare biologică 
cată și este însămînțată în condiții 
de agrotehnică superioară. Impor
tanța mare a seminței de soi în 
sporirea producției la hectar rezul
tă din recoltele mari realizate de u- 
■ itățile agricole socialiste și răs
pîndirea în cultură a unor semințe 
valoroase.

In anul trecut, de exemplu, nume
roase gospodării agricole colective 
au realizat la grîu pe suprafețe des
tul de mari o producție de peste 

, 2.000 kg la ha, demonstrînd marile
posibilități care există pentru spo- 

F rirea producției de grîu. Astfel, gos-

aceasta aparține 
potrivit pentru 
date, cînd are o 

și culturală ridi-

podăria agricolă co
lectivă din Alba 
Iulia a obținut de 
pe suprafața de 

66 ha însămințată cu grîu din soiul 
Bezostaia I o producție medie de 
2.100 kg la ha, iar gospodăria a- 
gricolă colectivă din Gaida de Jos 
de pe o suprafață de 90 ha însâ- 
mînțată cu grîu din soiul Harrach a 
realizat o producție de peste 2.050 
kg la ha. Asemenea exemple se mai 
pot da și de la gospodăriile agricole 
colective din Teiuș, Cistei, Ciugud 
și altele. La Centrul de stat pentru 
încercarea 
din Galda 
taia I, s-a 
peste 4.000

Cu toate . ____..... ______
din anul 1963. unele gospodării 
gricole colective, datorită folosirii 
semințelor dublu hibrid au obținut 
rezultate bune și Ia cultura porum
bului. Astfel, gospodăriile agricole 
colective din Cistei, Galda de Jos și 
Ciumid au obtinut pe întreaga su
prafață cultivată cu porumb dublu 
hibrid, generația I-a, din soiul H.D. 
103 și 203 peste 2.200 kg porumb 
boabe la ha. iar pe loturile destinate 
culturilor pentru obținerea de 5.000 
kg porumb boabe la hectar s-a ob
ținut în condiții climaterice nefa
vorabile, între 4.500 și 5.200 kg ia 
hectar. Rezultate bune s-au obținut 
și de către cele două gospodării de 
stat care pe întreaga suprafață cul
tivată cu porumb în anul 1963 au 
realizat o producție medie de 3.000 
kg porumb boabe la ha.

Producții mari au fost obținute și 
la alte culturi la, care s-au folosit în 
producție semințe din soiuri valo
roase și s-a aplicat o agrotehnică 
corespunzătoare.

Pornind de la aceste rezultate 
deosebite obținute, ca și de la fap
tul că raionul nostru dispune de 
condiții pedoclimatice deosebit de 
prielnice culturii cerealelor, proble
ma asigurării semințelor de soi și 
înființarea loturilor semincere pen
tru necesarul unităților agricole, 
trebuie să constituie una din pro
blemele principale în atenția con
ducerilor gospodăriilor colective, a 
cadrelor de specialitate din aceste 
gospodării. încă de la însămînțarea 
acestor culturi, s-a indicat tuturor

și omologarea soiurilor 
de Jos, la soiul Bezos- 
obținut o producție de 
kg la hectar.

condițiile nefavorabile 
a-

(Continuare în pag. 4-a)

Măreț palat de cultură, clădirea 
Teatrului de stat iși înalță sveltă 
silueta spre cerul Hunedoarei noi.

ÎNTREȚINERII culturilor CEA

Colectivul de muncă de la E..M. 
Zlatna a obținut în cursul lunii 
mai a.c. succese deosebite în 
ceea ce privește îndeplinirea și de
pășirea planului de producție. Ast
fel, planul la minereu extras a 
fost îndeplinit în proporție de 100.7 
la sută, productivitatea muncii pe 
întreaga exploatare a crescut cu 
4,8 la sută față de plan.

In cadrul întrecerii socialiste ce 
se desfășoară între sectoare, cele 
mai bune rezultate le-a obținut 
sectorul Haneș, care și-a depășit 
sarcinile de plan la minereu ex
tras cu 1 la sută, iar la calitatea 
minereului cu 11.5 la sută, 
sectorul Almaș-Stănija s-a 
tras cu 1.2 la sută mai mult 
nereu, iar la sectorul Valea 
sului cu 1.5 la sută, față de 
cina planificată.

Aceste succese deosebite obți
nute de mineri, au contribuit din 
plin la realizările colectivului de 
muncă de la Uzina de preparare, 
care în luna mai a.c. a depășit 
planul de producție la minereu pre
lucrat cu 101,1 la sută, iar la ca
litatea produsului sarcina a fost 
depășită cu 19.6 la sută.

MAI MARE ATENȚIE
De zor la prășit

Membrii gospodăriei agricole co
lective din Cistei desfășoară în a- 
ceste zile o susținută bătălie îm
potriva buruienilor din culturile de 
păioase și prăsitoare. Pînă la dara 
de 4 iunie, în cadrul acestei gospo
dării, s-a terminat prima prașilă pe 
cele 45 ha însămînțate cu cartofi și 
pe cele 60 ha însămînțate cu sfeclă 
de zahăr. Zilele acestea a început 
prașila a doua la sfecla de zahăr.

Cu Kă

In cadrul acestei gospodării se 
acordă acum o atenție sporită cul
turii porumbului. Din cauza ploilor 
căzute, s-a favorizat creșterea buru
ienilor, astfel că s-au luat măsuri 
pentru grăbirea prășitului la a- 
ceastă cultură. Cu sprijinul mecani
zatorilor David Nicolae, Breazu Mi
hai și al altora s-a efectuat prașila 
mecanică pe o suprafață da peste 
200 ha, iar manuală pe 85 ha.

rnici e
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ECONOMII
Printr-o mai bună organizare a 

muncii, prin folosirea întregii ca
pacități de producție . a agregate
lor. colectivul de muncă de la 
U.C.M. Zlatna obține lună de 
lună succese deosebite în înde
plinirea și depășirea planului Ia 
toți indicatorii. Astfel, pe luna 
mai a.c. planul la valoarea produc
ției globale a fost îndeplinit în 
proporție de 107,3 la sută, pro
ductivitatea muncii crescînd în a- 
ceeași perioadă cu 7.3 la sută 
față de sarcina planificată. Cele 
mai frumoase rezultate le-au ob
ținut secțiile metalurgică și chi
mică. De asemenea, pe primele 
patru luni ale anului 1964, colec
tivul de muncă de la U.C.M. a 
realizat economii în valoare de 
de 1.033.000 lei.

ECHIPA DE LA
La poalele Bilagului, în splendida 

panoramă a primăverii, se întregesc 
tot mai repede contururi precise. 
Se înalță o nouă stea a socialismu
lui — Fabrica de produse refractare.

★
In indexul intim al șefului echi-

La ritmul rapid în care se înalță construcția celulelor țchipa lui 
Păun Nicolae își aduce întreg aportul.

I

Pe ogoarele gospodăriei colective 
din Galda de Jos culturile de pă
ioase și prășitoare sînt bine întreți
nute. Ca urmare a preocupării con
siliului de conducere al gospodăriei, 
toate lanurile de grîu, orz și secară 
în suprafață de 440 ha sînt cură
țate de buruieni. Plantele cresc și 
se dezvoltă în condițiuni bune, fapt 
ce crează încă de pe acum garan
ția obținerii unor recolte bogate.

Cu forțe sporite au trecut colecti
viștii de aici și la îngrijirea cultu
rilor prășitoare. Pînă la data de 2 
iunie a.c. s-a aplicat prima prașilă

pe întreaga suprafață cultivată cu 
cartofi.

Pentru a asigura condiții bune de 
dezvoltarea plantelor, pe suprafețele 
cultivate cu porumb, la 4-5 zile 
după executarea semănatului, s-a fă
cut grăpatul. Apoi, cînd plantele au 
ajuns la 2-3 frunze, s-a trecut de 
îndată la prășit cu sapa rotativă. In 
acest fel, harnicii colectiviști de aici 
au întreținut peste 150 ha din su
prafața de 330 ha porumb pe care 
o are gospodăria.

Lucrările de întreținere continuă 
în aceste zile cu un avînt sporit.

Se pot obține rezultate 
și mai bune

Pe ogoareie gospodăriei colective 
din Ciugud se muncește în aceste 
zile de zor la întreținerea culturilor. 
Acest lucru este dovedit de altfel că 
zilnic pot fi întîlniți în cîmp mulți 
colectiviști și colectiviste. Pînă 
în prezent a fost efectuată prima 
prașilă la floarea-soarelui, cartofi și 
sfecla de zahăr, s-au executat lucrări 
cu sapa rotativă pe aproape 200 ha 
si s-au prășit mecanic peste 80 ha. 
De asemenea, de curînd în această 
gospodărie s-a început cea de a

doua prașilă la cartofi, executîndu- 
se această lucrare pe suprafața de 
7 hectare. Rezultatele nu sînt după 
posibilități. De aceea în zilele ce 
urmează, conducerea gospodăriei a- 
gricole colective din Ciugud, cu 
sprijinul organizației de partid, are 
datoria de a lua toate măsurile pen
tru intensificarea prășitului la po
rumb. mobilizînd în acest scop în
treaga masă de colectiviști, fără a 
se mai aștepta ajutoare din afară, 
fiindcă gospodăria are forțe sufi
ciente.

Prășitul nu suferă
nici o îniîrziere

ÎNĂLȚIME
de fierari betoniști de pe șantie- 
ce înalță fabrica, anii și-au no- 
pregnant prezența. Au consem- 
atîtea și atîtea fapte din Bra- 
sau București, îneît oricîtă 

ar dovedi cineva, faptele

pei
rul
tat
nat
șov
zgîrcenie
sînt greu de cuprins.

Cu cîteva luni în urmă, cînd a
sosit pe șantierul fabricii de produse 
refractare Păun Nicolae, șeful echi
pei, a venit cu întreaga „familie" 
cum obișnuiesc să-i numească to
varășii de muncă echipa. A scrutat 
șesul de la marginea Bărăbanțului 
și apoi s-a adresat oamenilor din 
echipă.

— Ne așteaptă o sarcină grea, 
dar frumoasă prin măreția ei. Vom 
semna și noi prezența pe actul de 
naștere al acestui nou obiectiv in
dustrial. Și nu poate fi mulțumire 
mai mare ca aceea a datoriei îm
plinite...

★
In biroul șefului de șantier se 

discută de cîteva ore probleme ale 
unor metode noi în construcții, me
tode care n-au mai fost folosite 
pînă atunci pe șantier. Lucrările de 
construcție ale celulelor de la de
pozitul de șamotă, ca și cele de la 
castelul de apă, înalt de circa 70 
metri, vor trebui să fie executate

In urma ploilor căzute în ultima 
vreme, în toate lanurile de porumb 
ale gospodăriilor colective s-au dez- 

prin metoda glisantelor. Lui Păun 
și echipei lui i-a revenit una din 
cele mai importante sarcini. El tre
buia să preia glisarea celulelor de 
la depozit. Și nu s-a dat de loc îna
poi. Și-a strîns echipa, iar a doua 
zi a început munca. Primele zile a 
mers mai anevoios. Organizația de 
partid l-a ajutat să-și organizeze 
mai bine munca. Lui Pamfilie Gh. 
și Vîrlan Constantin, dat fiind că 
aveau mai multă experiență, le-a 
dat sarcini mai grele, iar pe me
zinii echipei. Pușcașiu Nicolae și 
Cătescu Constantin i-a luat lîngă el.

— Voi tinerilor, sînteți chemați să 
duceți mai departe ștafeta. Așa ca 
atenție la meserie, nu pînă la ur
mă să-mi ziceți vorbe de ocară. In- 
vățați că aveți cu totul alte con
diții de cum am avut eu.

In cadrul șantierului, întrecerea 
socialistă a cuprins toate echipele. 
Cei din echipa lui Păun zoresc cu 
toate forțele să fie pe primul loc. Și 
nu urmăresc numai cantitate. Cali
tatea lucrării are aici o importanță 
deosebită. Zilele trecute la comite
tul sindicatului s-au încheiat bilan
țurile lunii mai. Echipa lui Păun 
și-a dovedit întreaga hărnicie, reu
șind să-și îndeplinească sarcina de 
plan în proporție de. 146 la sută.

Așadar, în uriașul urcuș al gra
ficului, echipa lui Păun e din nou la 
înălțime.

voltat, odată cu plantele și buruie
nile. Pentru a asigura o producție 
sporită, sarcina principală ce se 
pune în fața fiecărui colectivist este 
executarea prășitului în cel mai 
scurt timp. Din păcate nu peste 
tot se acordă atenția cuvenită aces
tei lucrări. La gospodăria colectivă 
din Mihalț, de exemplu, din cele 860 
ha însămînțate cu porumb, au fost 
prășite pînă în prezent doar 50 ha. 
Aceasta fără a mai vorbi că la cul
tura sfeclei de zahăr, unde în alte 
gospodării se execută prașila doua 
aici mai erau acum cîteva zile 
încă 8 ha neprășite niciodată. Cau
za acestei rămîneri în urmă se dato- 
rește faptului că nu sînt mobilizate

(Continuare în pag. 3-a)

...Pe scena Casei raionale de 
cultură din orașul nostru, în ziua 
de 10 iunie a.c., Teatrul Regional 
București va prezenta concertul spec
tacol „Sera melodiilor".

...In ziua de 12 iunie, pe scena 
Casei raionale de cultură va fi pre
zentată piesa „Cabana cu melodi" 
în interpretarea colectivului Tea
trului Al. Davila Pitești.



Prichindeii au trecut într-a doua
Din florile ce-au împodobit clasa 

I-a B a Școlii de 8 ani nr. 1, atunci 
la început de an școlar, n-a mai ră
mas decît mireasma. Altele proaspe
te, crescute sub razele soarelui de 
primăvară, le-au luat locul. A venit 
luna mai. S-a scurs apoi și ea. Pen
tru elevii dintr-a I-a a răsunat ca 
o izbîndă ultimul sunet de clopoțel 
vestind încheierea anului școlar.

Da la primul lor drum spre școa
lă și pînă acum cînd, cu munca în
cheiată, și-au dat întîlnire cu dru
mețiile, zilele anului s-au scurs pen
tru prichindeii dintr-a I-a, una mai 
bogată în fapte decît cealaltă. In- 
tîi ce-i drept au învățat să se așeze 
în șir. Au trecut apoi pragul clasei 
si s-au deprins să stea în bancă a- 
tenți la spusele învățătoarei,, să 
răsfoiască file de carte și să țină 
fix' condeiul între degete.

Cu acestea gata, noii școlari, unii 
abia de cîteva șchioape, au prins a 
desluși slovele alfabetului ce înso
țeau imaginile din abecedar.

— Copii! Aceasta e litera „a“, a- 
ceasta „b“... Numărul 1 set face 
dintr-o linie dreaptă și un cîrlig în
dreptat în jos — s-a făcut auzită în 
liniștea clasei cu tot mai multă in
sistență vocea învățătoarei.

Și-așa timpul s-a scurs. A trecut 
toamna și-au venit zilele iernii. In 
mintea crudă a. copiilor s-a înmă
nuncheat semn cu semn. Pe drumul 
cunoașterii copiii au mers cu toții 
de la prima și pînă la ultima literă 
din alfabet. Apoi înlănțuindu-le au 
prins a forma cuvinte, propozițiuni. 
Și cu aceasta abecedarul a încetat 
de a-i mai însoți.

Au urmat pentru prichindeii dln- 
tr-a I-a preocupări noi. Și în zbate
rile de zi cu zi, unul cîte unul și-au 
dezvăluit ascunzișurile firii, rîvna 
și înclinațiile. Stanciu Ileana a 

deprins fără greutăți' meșteșuigul 
scrierii frumoase și îngrijite. Cu li
terele însușite. Indrei Mihaeîa tși-a 
încercat puterile învățînd poeziile 
„Zi de august", „Păee“, „A sosit 
vacanța" și altele, iar Sîbișan E- 
leonora și-a așternu:’ pe hîrtfe ro
dul imaginației în- izbutite mici 1 
compoziții.

Prichindeii au crescut de la pri
mul pînă la ultimul’.. Crîstea Gheor- 
ghe și Crăciun Ioatr care, atunci în 
toamnă, în ziua de- început de an 
școlar, au pășit pragul clasei eu la- . 
crimi în ochi despârțindu-se de pă
rinții care i-au condus Ia școală, as
tăzi rîd. De fiecare dată au fost 
printre primii la școală în orele di
mineții. Mantescu Lucian și-a în
vins și el sfiala. Labău Ana cîntăîrr 
fața întregii clase cîntecele „Șueta 
sirenele" și „Tara noastră o iubim' 
și nu-i tremură glasul, iar în jurul 
desenelor executate de Popa Nieo- 
lae se string ciorchină chiar și e- 
levii mai mari. „

încon jurați cu dragoste și, căldură 
de părinți, de slujitorii școlii, altoiul 
cunoștințelor și a bunelor deprinderi 
a rodit bogat în fiecare din copiii , 
dintr-a I-a. Cu toții au învățat să-și , 
prețuiască munca lor și a altora. Au 
învățat să cinstească pe vîrșțnici și 
să îngrijească bunurile școlii.

★
Pentru elevii dintr-a I-a, anul 

școlar s-a încheiat. Tovarășa învă
țătoare Dumitrean Crucită, care 
le-a călăuzit pașii ,de-a lungul anu
lui se bucură împreună cu ei de reu
șită. Prichindeii mi-au trecut într-a 
jj.a — o spune oricui cu bucurie în 
glas harnica învățătoare. Și spun 
acest lucru cu fețele îmbujorate de 
emoție și elevii. Au cu toții dreptul s-o 
spună. Prin rîvnă au trecut cu suc
ces o primă treaptă din viață. Sînt 
într-adevăr într-a Il-a și au des
chise toate drumurile.

Activitate susținută la căminele culturale
FELICITĂRI ȘI FLORIPregătiri pentru marea 

sărbătoare
Alături de oamenii muncii din 

întreaga țară, muncitorii' și colec
tiviștii din raion desfășoară în a- 
ceste zile o însuflețită întrecere 
pentru a cinsti cu cele mai bune 
rezultate apropiata noastră mare 
sărbătoare —• cea de-a XX-a ani
versare a eliberării.

In întîmpinarea însemnatului e- 
venîment pregătiri intense fac șl 
activiștii culturali. Peste tot în 
raîon se pregătesc seri de poe
zie, seri tematice și concursuri’ 
„Cine știe cîștigă" pe teme ca 
„Te cîntăm partid iubit", „Lumi
nile Iui August", „20 de ani de Ia’ 
eliberare" și altele.

O vie animație stăruie și în- 
rîndurile artiștilor amatori. Așa, 
bunăoară, coriștii din Mihalț, 
Stremț, Sard și alte comune pre
gătesc noi cîntece închinate parti
dului, patriei. Brgăzile artistice 
de agitație din Vințul de Jos, 
Cricău, Ampoița, ZIatna, Almașul 
Mare și, în genera! spus toate bri
găzile artistice dirr întreprinderi 
și cămine culturale, pregătesc noi 
programe care să oglindească ma
rile biruinți dobîndite de oamenii 
muncii din așezările țării, sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui. Pentru a ieșî pe scenă, pregă
tiri intense fac, de asemenea, zecî 
de formații de dansuri și sute de 
soliști vocali șî instrumentîștî.

Legumicultoare pe
In scopul ridicării continue a ni

velului culturat și profesional al 
colectiviștilor-, activiștii culturali din

Ziua de 1 Iunie, însorită și fru
moasă asemenea zîmbetului mîiior 
de copii din raionul nostru, a fost 
sărbătorită în toate comunele și 
satele într-un cadru festiv. Pesie 
tot, mame și tați, însoțindu-și copiii 
la căminele culturale, au urmărit cu 
emoție evoluția acestora pe scenă 
bueurîndu-se împreună cu ei de co
pilăria lor fericită.

Ca peste tot ziua de 1 Iunie a con
stituit prilej de sărbătoare șî Ia că
minul cultural din Șard. Aici, în

scena căminului
Ciunud au organizat, nu de mult, cu 
sprijinul comisiei de femei, un con
curs „Cine-știe- răspunde" <*ti tema:. 
Ce trebuie-să știm despre cultura le
gumelor.

Bine pregătit, concursul' s-a bu
curat de- un deplin succes. In fața 
a numeroși colectiviști. întruniți la 
căminul' cultural, concurentele To- 
pîrccun Elena. Angliei M'arta. Stan
ciu Paraschiva și Brarr Paraschiva, 
colectiviste ce lucrează în sectorul le
gumicol al gospodăriei, au răspuns 
precis la toate întrebările.

Colectiviștii prezenți la căminul 
cultural au răsplătit cu vii’ aplauze 
pe toate concurentele care, dovedind 
‘erneiriice cunoștințe cu privire la 
cultura legumelor-, au contribuit la 
popularizarea metodelor bune folo
site în legumicultura în rîndurile tu
turor colectiviștilor din comună.

Pentru rîvna eu care s-au pregă
tit, concurentele au fost de aseme
nea răsplătite cu premii în cărți șî 
alte obiecte. 

prezența a peste 300 de colec’.hrștij. 
după conferința „1 iunie, Ziua Inter
națională a copilului", sub condu
cerea tovarășei Țălnar Eva. copiii 
de la grădinița din sat au prezentat 
un frumos program artistic compus, 
din cîntece, recitări, dansuri și pie
sa de teatru „Grădinarul".

La încheierea programului, părin
ții și-au ’ îmbrățișat cu căldură co
piii, le-au dăruit flori și diverse ca
douri.
Coresp. DUMITREAN DOM1ȚIAN.

Spre nou! cămin cultural din Pă- 
trînjeni își îndreaptă pașii tot mai 
mtrîți țărang muncitori din parte» 
locului.

Simpozion „M; Eminesci*
Cinstind memoria lui M. Emines- 

cu, autorul nenruritoarefer poezii 
! „împărat și profetar", „Luceafă- 
I ral". „Epigonii" și a multor altora. 
I Comitetul comunal U.T.M. din I- 
i ghiu. în colaborare cu activiștii că- 
I minutul cultural de aici' au organi- 
I zat duminica trecută un simpozion.

Despre viața marehii poet și o- 
pera sa. înscrisă cu Titere de aur în 
isteria literaturii noastre, a vorbit 
tovarășul profesor Vasile Davîd. La 
reușita simpozionului și-au dat, de 
asemenea, concursul utemîștiî Dă- 
rămus Viorica. Tudoran Eugen. Tei- 
șan Sorin și Țăndău Ana care, pe 
parcursul expunerii, au recitat pen
tru colectiviști? prezențî la această 
manifestare cîteva din cele mai re
prezentative creații ale marelui 
poet.

Coresp. SANDU HOREA.

IN CLIȘEE: (De la stînga la dreapta) Popescu Nicolaje, Școala 
profesională de construcții, anul 1 electricieni. Manciulea. Ana Școala 
de 8 ani nr. 1, clasa a V-a D. Noaje Ioan, Școala de 8 ani nr. 3, clasa 
a Vll-a A. Neghiu Letiția, Școala medie „Horia, Cloșca și Crișan".

Obținînd numai note de 9 și 10, acești elevi sînt bucurie pentru pă
rinți, mîndrie pentru școala din ca re fac parte și exemplu demn de 
urmat de toți elevii. Pentru rîvna și rezultatele obținute, cinste lor.

Cu grijă pentru viitorul an școlar
Hotărît să cinstească cea de-a 

XX-a aniversare a eliberării patriei 
cu o nouă realizare. Sfatul popular 
al comunei Meteș dă zor terminării 
construcției noii școli de aici. In a- 
cest sens, la îndemîna meșteriior, 
ca și a țăranilor muncitori Gavrilă 

Zile de sfirșit de an școlar la Ș coala de 8 ani din Vințul de Jos. 
•Consultările își găsesc loc chiar și in pauze.

Ion lui Traian, Bolea Maria, Paș- 
tiu Giigor, Parastie Saveta, Hără- 
guș Giigor lui Traian și alții, care 
muncesc cu însuflețire la executa
rea construcției, stă tot materialul, 
lucrările noii construcții ajungînd la 
stadiul de finisaj.

Creatori șî creații
Oglindind noul sau năzuind să 

îndrepte o stare de lucruri sau alta 
ce dăunează mersului nostru îna
inte, scrisorile corespondenților, ale 
cititorilor, ale tuturor oamenilor 
muncii ce scriu ziarului, sînt întot
deauna primite cu bucurie de lu
crătorii din redacție. Fiecare plic 
este desfăcut cu emoție. Fiecare 
scrisoase este cercetată cu interes 
crescînd. Și-i pe deplin firesc acest 
lucru deoarece în fiecare scrisoare, 
fie ea scrisă de mîna muncitorului, 
a colectivistului, a dascălului sau 
a medicului, e cuprinsă o frîntură 
din viața pe care ne-o vrem mereu 
mai bună.

Sînt însă și cazuri cînd. depășind 
limitele scrisului obișnuit, oamenii 
muncii își exprimă bucuriile și nă
zuințele în versuri înflăcărate. „Ție 
patria mea îți închin imn de siavă" 
este versul cu care-și începe tova
rășul G. Persu oda dedicată patriei 
dragi. „Omul cînt. așa cum este cu 
voință înălțătoare" este cîntul o- 
mului nou, liber, stăpîn pe munca 
sa, pe roadele ei, cînt înfiripat în 
vers simțit de tovarășul Samson 
Teodor. „Pe podiș cu creste line, 
cresc livezi cu rod bogat" e o frîn
tură din bogata imagine a satului 
de azi, văzută și prinsă in cadență 
de vers de tînărul Bogdan Nicolae 
în poezia „Țara mea".

Noul ce se plămădește în jurul 
nostru, zi de zi, ceas de ceas, ca și 
cel ce schimbă fața lumii le dă oa
menilor aripi, le încălzește inimile.

Și din fuiorul minții ei deapănă fi
rul creației. Tînăr exaltat, învățăto
rul Gheorghe Odobescu din satul 
Glod, străbate cu gîndul hotarele 
și în poezia „Fie primăvară!" reu
șește să redea în bună măsură, ca 
un imperativ, necesitatea abolirii 
colonialismului și a instaurării unei 
păci trainice. „In loc de zboruri de 
bombardiere, să zboare porumbei pe 
cerul noii ere" sînt două reușite ver
suri din respectiva poezie. Și ase-

Pe marginea cîtorva poezii 
sosite la redacție

menea versuri care vădesc realele 
calități ale tînărului creator pot fi 
si altele citate. Pe alocuri însă. în 
tendința de a imprima ideilor toată 
forța, autorul alunecă pe panta fo
losirii de cuvinte dure, fără prea 
multe tangențe în poezie, fapt ce se 
adaugă ca minusuri la calitatea 
creației.

Meșteșugul versului e un „meș
teșug" greu, pe care ajungi să-l stă- 
pînești după îndelungi zbateri și 
căutări. El însă nu iese din sfera 
posibilului și acest lucru trebuie să 
le fie îndemn tovarășilor G. Persu, 
Samson Teodor, Bogdan Nicolae și 
tuturor celor ce simt chemare spre 
tainicul lăcaș al muzelor. In poezia 
„Hunedoara" tovarășul Nicolae 
Lăncrănjan, ce-i drept, redă unele 
imagini din .Orașul de foc". Parte 

din versuri însă, forțate, sună surd. 
Tovarășul Horia Dezmir, de aseme
nea, folosește unele elemente dure 
în încercările sale, care-i întunecă 
părțile dt-a dreptul frumoase ale 
creației.

Demne de remarcat sînt încercă
rile elevului Petrică Țîrău. Multe ca 
număr și diverse ca temă, poeziile 
„Luna", „Comoara cea mai mare": 
„Marea" și altele, prîntr-o seamă 
de imagini reușite pe care Ie con
țin, depășesc oarecum posibilitățile 
gîndirii unui copil la vîrsta sa. Si 
totuși, ele se înscriu sub numeîe 
său. fapt ce denotă mintea ascuțită 
și imaginația copilului de azi cu 
largi perspective de dezvoltare în 
viitor.

Animați de dorinți, entuziasmați 
de tot ce s-a înfăptuit în țara noas
tră sub conducerea partidului, ti
neri și vîrstnici își pun cu temei pe 
hîrtie simțămintele inimii. Și e îm
bucurător acest lucru. E si aceasta 
o realitate a zilelor noii noastre 
vieți. Pentru oricare dintre creatori 
însă trebuie să fie limpede faptul 
că pentru a dăltui în stînca tare a 
versului, e nevoie să ai dalta bine 
ascuțită. E nevoie să revii de multe 
ori asupra fiecărui element al versi
ficației, să strîngi bucățică cu bu
cățică frumosul pentru a-1 reda a- 
poi în toată complexitatea lui. GreiM 
însă, poate fi și trebuie învins. Se 
apropie marea sărbătoare a elibe
rării. Să înmănunchem în vers fier
binte drumul de victorii străbătut de 
poporul nostru în cei douăzeci de 
ani sub conducerea partidului. Să 
înălțăm cînt de slavă partidului, 
muncii, omului nou, el însuși crea
tor de frumuseți.



VIAȚA DE PARTID

K Sprijinim Inițiativa maselor
Ca și în celelalte unități indus

triale din raionul nostru, și la fa
brica „Ardeleana" se desfășoară o 
entuziastă muncă pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate în între
cerea socialistă.

Angajamentele luate de colectivul 
nostru de muncă, cu ocazia dezba
terii cifrelor de plan, propunerile 
prețioase pe care le fac muncitorii 
în consfătuirile de producție, iniția
tivele valoroase ce apar în procesul 
muncii sînt dovezi grăitoare a preo
cupării și răspunderii maselor de 
muncitori pentru creșterea continuă 
a producției și productivității mun
cii, pentru reducerea prețului de 
cost, pentru încălțăminte de bună 
calitate care să satisfacă pe deplin 
gusturile și cerințele populației.

Din propria noastră experiență am 
. învățat că, oricît de prețioase ar fi 

propunerile și inițiativele venite din 
rîndul maselor, fără sprijinul și în
drumarea organizației de partid, 
fără o muncă politică concretă, mo
bilizatoare. ele rămîn fără rezultate. 
De aceea organizația de bază de la 
fabrica „Ardeleana" sprijină ini
țiativele maselor.

Pentru ca muncitorii să-și poată 
îndeplini angajamentele luate în 
întrecere, iar inițiativa lor să prindă 
viață, organizația de bază ia de 
fiecare dată măsuri concrete refe
ritoare la organizarea exemplară a 
procesului de producție, introduce
rea tehnicii noi. mecanizarea unor 
lucrări, aprovizionarea ritmică a 
secțiilor cu materii prime și mate
riale, asigurarea asistenței tehnice 
necesare desfășurării în cele mai 
bune condiții a procesului de pre- 
ducție.

Sub conducerea și îndrumarea or- 
ganizațieî de bază, comitetul sindi- 

v-A^cai reușește să organizeze mai bine 
'consfătuirile de producție, iar gru
pele sindicale desfășoară o activi
tate mai concretă. Astfel, într-una 
din consfătuirile de producție, tov. 
Frățilă Ioan, membru de partid, a 
propus să se verifice cuțitele de 
ștanță la talpă, deoarece acestea 
sînt prea mari șide aceea se produc 
pierderi de talpă. împreună cu con
ducerea tehnico-administrativă, bi
roul organizației de bază a analizat 
propunerea tov. Frăfilă loan, consi- 
derînd-o valoroasă și cu eficiență e- 
conomică. După analiza făcută, au 
fost luate măsuri de modificarea cu
țitelor de ștanțaf. Ca rezultat al mo
dificărilor făcute se realizează în 
prezent însemnate economii de tal
pă, aducînd pe această cale între- 

. prinderii noastre zeci de mii de lei 
j^zonomîi. Aceasta pe de o parte. Pe 

^ț-Ie altă parte ușurează munca mun- 
^Jcitorilor la executarea operațiilor ur

mătoare în procesul de producție.
Biroul organizației de bază a sti

mulat inițiativa tov. Frățilă loan,

făcînd o largă popularizare prin 
toate mijloacele ce ne stau la în
demînă, gazeta de perete, adunările 
generale ale organizației de bază, 
în ședințele grupelor sindicale etc.

O a’tă inițiativă care a contribuit 
din plin la ridicarea calității pro
duselor a fost aceea a tov. Dan E- 
lena, care a propus ca tălpile încăl
țămintei să fie vopsite înainte de 
finisare, pentru a se înlătura petele 
de vopsea din jurul soitului. Această 
inițiativă fiind considerată de bi
roul organizației de bază deosebit 
de valoroasă pentru îmbunătățirea 
calității încălțămintei, a luat ase
menea măsuri care au dus la apli
carea ei în producție și care dă re
zultate foarte bune.

La executarea diferitelor operații 
pentru fabricarea încălțămintei au 
mai apărut și alte inițiative. Una 
dintre aceste se referă Ia schimba
rea modului de asamblare a 
rîmbului de căpută prin lipirea 
întinderea căptușelii. Propunerea 
fost considerată ca bună.

Intrejinerii culturilor
Prășiful nu suferă 
nici o înfîrziere

(Urmare din pag. l-a)

cea mai mare atenfie
Cînd lipsește preocuparea

•-
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ca- 
și 
a 

iar 
aplicarea ei în producție a dus la
înlăturarea unor deficiente în ceea 
ce privește calitatea încălțămintei.

De remarcat este faptul că intro
ducerea în procesul de producție a 
Dropunerilor făcute de muncitori s-a 
făcut fără cheltuieli în plus, iar re
zultatele obținute prin aplicarea lor 
au dus la reducerea prețului de cost 
a produselor noastre, la realizarea 
unor însemnate economii. Acest lu
cru este oglindit, dacă analizăm re
zultatele obținute de colectivul no
stru de muncă în trimestrul I al a- 
nului 1964. Pe această perioadă pla
nul de producție a fost îndeplinit în 
proporție de 101 la sută, producti
vitatea muncii a crescut fată de plan 
cu 1,21 la sută, iar economiile rea
lizate se ridică la 36.000 lei.

De curînd. organizația de bază de 
la fabrica „Ardeleana" a analizat 
în adunare trenerală felul cum a 
muncit biroul organizației de bază 
pentru îndeplinirea sarcinilor politi
ce ce i-au stat în față, care au fost 
rezultatele obținute. Cu această o- 
cazie au fost dezbătute probleme 
deosebit de importante privind în
deplinirea și depășirea sarcinilor e- 
conomice printre care si aceea a 
sprijinirii, îndeplinirii inițiativelor șl 
angajamentelor muncitorilor. Cu a- 
ceastă ocazie noi ne-am dat seama 
că realizările obținute în această 
direcție oot fi și mai 
cadrul fabricii există 
tăți nefolosite în ce 
terea oermanentă a 
muicii.

Biroul organizației 
sorijini in viitor și mai mult iniția
tiva creatoare a maselor, care con
tribuie la 
sarcinilor

suficient toate forțele din gospodă
rie. In zilele de 2 și 3 iunie. în loc 
să participe Ia lucrările de întreți
nere circa 100 de colectiviste și co
lectiviști, au fost plecați la tîrg. 
Din această situație se desprinde 
clar insuficienta muncă politică pe 
care o desfășoară organizațiile de 
bază pentru a lămuri importanța a- 
cestei lucrări în vederea sporirii re
coltei. Rămase în urmă sînt și gos
podăriile coleciive din Vințul de 
Jos. Teiuș. Straja și altele. La 
gospodăria din Straja, deși porum
bul este destul de îmburuienat. pînă 
la 4 iunie nici nu s-a început pră- 
șitul. în timp ce la Vințul de Jos 
din 260 ha însămînțate cu porumb 
s-au prășit doar 6 ha. iar la Teiuș 
din 481 ha. doar 25 ha. Tot la a- 
ceastă gospodărie mai sînt si azi de 
prășit pentru prima dată 25 ha cul
tivate cu cartofi.

Cum fiecare zi întîrziată poate 
provoca mari pierderi de recoltă, se 
impune a se lua măsuri urgente, ca 
atît prășitoarele mecanice, cît
forțele care există în gospodărie să 
fie folosite din plin la prășit.

Colectiviștii din Căpud cu toate 
că dispun de forțe suficiente, brațe 
și atelaje de muncă, sînt rămași în 
urmă cu lucrările de îngrijire și în
treținere a culturilor. Numai așa se 
explică faptul că pînă la data ce 
3 iunie colectiviștii de aici au exe
cutat prașila l-a pe 10 ha cu floarea- 
soarelui, iar la cartofi, din supra
față de 25 ha cît au însămânțat. au 
efectuat prașila I-a pe suprafața de 
20 ha. In mod nejustificat se amină

efectuat

situația 
de bu- 

în-

și executarea primei prașile la cele 
400 ha însămînțate cu porumb, lu
crare care pînă acum s-a 
doar pe 36 ha.

Pentru a nu se ajunge la 
ca culturile să fie năpădite
ruieni, consiliul de conducere, 
drumat de organizația de partid, 
trebuie să mobilizeze toate forțele 
și să folosească fiecare zi bună de 
lucru la recuperarea 
minerii în urmă.

urgentă a ră-

■I

secretarul

Dăunătorii să fie
In acest an, datorită condițiilor 

climatice favorabile, toate culturile 
din cîmp și grădinile de legume se 
prezintă deosebit de frumoase, pro- 
mițînd recolte sporite. Dar. numai 
cu felul cum se prezintă culturile la 
ora actuală, recolta nu este încă a- 
sigurată, mai ales că au fost sem
nalați dăunători care atacă deja 
culturile. Ce e adevărat, în majori
tatea gospodăriilor colective au fost 
luate măsuri pentru cainbaterea a-

fimp
gîndacului 
gospodării

de 
co-

frumoase. In 
încă uosibili- 
privește cres- 
productivității

de bază va

îndeplinirea și depășirea 
economice.

DRAGO1 IOAN 
organizației de bază — 

fabrica „Ardeleana"

La gospodăriile colective din Galtiu, Vințfll de Jos și altele culturile 
nu sînt întreținute la timp.

BURUIANĂ: Așa președinți mai zic și eu. Nu mănîncă de unul sin
gur. Ne lasă și pe noi să ne cumetrim. Doar mîncăm din aceeași 
strachină.

De ce se neglijează plivitul ?
In multe gospodării colective pli- 

vitului la păioase i s-a acordat toată 
atenția, reușindu-se astfel ca toate 
aceste culturi să fie bine întreținute. 
Din păcate mai sînt unele gospodării 
ale căror conduceri și-au zis: Dacă-i 
griul frumos, totu-i în regulă. 
Numai că lucrurile nu s-au petrecut 
tocmai așa. La gospodăriile colective 
din Galtiu. Drimbar. Oarda de Jos, 
Micești și altele pe unele porțiuni

buruiana și în special rapița e mai 
mare decît griul. Se pune întreba
rea: Oare aceste buruieni nu mă
nîncă tot din aceeași hrană cu griul? 
Cu siguranță că da. și acest lucru 
îl știu și președinții acestor gospo
dării ca și cadrele de specialitate. Se 
impune deci, ca o sarcină imediată, 
de a se lua măsuri pentru plivirea 
tuturor culturilor îmburuienate.

combăfufi la
cestora, în special a 
Colorado. Sînt' însă
lective. ca cele din Ighiu, Cricău și 
Bucerdea Vinoasă, unde, deși s-au 
semnalat astfel de dăunători, pînă 
Ia data de 4 iunie nu s-a luat nici o 
măsură pentru combaterea lor. Mai 
mult, pînă la acea dată nici nu fu
seseră asigurate materialele nece
sare combaterii acestora.

Pentru a asigura o recoltă boga
tă. trebuie ca și conducerile a- 
cestor gospodării să dovedească 
toată preocuparea pentru combaterea 
la timp a dăunătorilor.

------------♦♦------------

Muncesc intens pentru 
realizarea construcțiilor

Dezvoltarea continuă a creșterii 
animalelor este strîns legată de asi
gurarea unor condiții din cele mal 
bune pentru furajare și adăpostlre. 
lată de ce aceste sarcini stau tn 
centrul atenției consiliului de con
ducere al gospodăriei colective din 
Berghin. De altfel, acest lucru re
iese cu putere în evidență chiar șl 
numai dacă privești frumosul com
plex pentru sectorul zootehnic ridi
cat în ultimii ani în cadrul gospo
dăriei, la intrarea în sat.

Ca de fiecare dată, și în acest an 
consiliul de conducere al gospodă
riei a acordat toată atenția lucrări
lor de construcții prevăzute în pla
nul de producție. Astfel, de curînd 
a început construcția gra jdului pen
tru 100 capete. Echipa de construc
ții din cadrul gospodăriei colective, 
formată din
Ioan, Vințan 
cit cu multă 
numai cîteva 
construcție în

Demn de remarcat este faptul că 
aici se acordă o mare atenție folo
sirii resurselor locale. Cărămida, de 
pildă (circa 100.000 buc.), a fost 
confecționată în cadrul gospodăriei, 
iar la fundație s-a folosit o însem
nată cantitate de piatră, redueîndu- 
se astfel consumul de ciment.

Pentru a asigura o bună hraaă 
animalelor, aici au fost luate o se
rie de măsuri și pentru strîngerea 
la timp a furajelor. După ce au fost 
curățite și pregătite cele 2 gropi de 
siloz, s-a trecut la însilozarea lu- 
cernei în amestec cu secară fura
jeră, însilozîndu-se cantitatea de 
100 tone.

Ludvich loan, Haplea 
Horia și alții, a mun- 
hărnicie, reușind ca In 
zile să ridice întreaga 
roșu.

Organizația U.T.M. din cadrul 
gospodăriei colective din Micești cu
prinde un însemnat număr de ti
neri. Mobilizați de comitetul U.T.M., 
alături de ceilalți colectiviști, ei par
ticipă la muncile agricole și la 
alte acțiuni întreprinse de consiliul 
de conducere al gospodăriei colec
tive, adueîndu-și o contribuție de 
pr?ț la întărirea economică a G.A.C.

In cadrul adunărilor generale, or
ganizația U.T.M. analizează diferi
te, aspecte ce frămîntă viața și acti

vitatea tinerilor. Astfel. în aduna- 
^e’a generală a utemiștilor s-a dez

bătut felul cum participă tinerii la 
lucrările agricole de primăvară. In 
ultima adunare, organizația U.T.M. 
a analizat felul cum s-a desfășurat 
învățămîntul politic în cele două 
■cercuri de studierea statutului, 
U.T.M., stabilindu-se în același timp 
măsuri în vederea deschiderii nou
lui an de învățămînt politic. Un în
semnat număr de tineri au partici
pat la munca patriotică pentru cu
rățirea pășunilor.

Printre fruntași în muncile agri- 
•cole de primăvară , se numără și u- 
temiștii Contor Elena. Contor Maria, 
Tinică Ana, Poleac Augustin și alții. 
■Rezultate bune obțin în munca lor 
•și tinerii care lucrează în sectorul 
zootehnic.
^Rezultatele obținute de organi
zația U.T.M. din gospodăria colec
tivă Micești în activitatea pe care 
o desfășoară pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-i stau în față, sînt mihime 
față de posibilități. Aceasta se da- 
torește în primul rînd unei slabe 
munci politice și de mobilizare a 
tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de

Să se descurce cum poate
organizație și economice. Acest lu
cru reiese și din faptul că mai sînt 
unii utemiști care nu-și îndeplinesc 
întocmai îndatoririle statutare. Unii 
nu participă cu regularitate Ia a- 
dunările generale ale organizației 
U.T.M., alții, ce-i drept puțini la 
număr, sînt rămași în urmă cu plata 
cotizației. De aici se desprinde con
cluzia că organizația U.T.M. a 
muncit prea nuțin pentru educarea 
membrilor săi, nu a luat asemenea 
măsuri statutare care să ducă la 
lichidarea lipsurilor.

Este cunoscut faptul că în fața 
organizațiilor U.T.M. stă sarcina 
de mare răspundere de educare a 
tinerilor utemiști și a celorlalți ti
nerii, de a organiza cu aceștia di
ferite activități cultural-educative 
menite să ducă la creșterea nivelu
lui lor politic și cultural. Condiții 
pentru îndeplinirea acestei sarcini 
deosebit de importante există. Că
mine culturale, biblioteci cu mii de 
volume, aparate de radio, cinemato
grafe etc. Ele însă nu sînt folosite 
din nlin pentru educarea tinerilor 
colectiviști. S-ar fi putut organiza 
cu bune rezultate seri literare, 
simpozioane, șezători etc. In cadrul 
gospodăriei colective din Micești, 
organizația U.T.M. nu se folosește 
de mijloacele ce le are la îndemînă 
și nici n-a întreprins acțiuni cu ca
racter educativ.

Există, de asemenea, o slabă 
preocupare din partea organizației

U.T.M. pentru organizarea în mod 
plăcut și educativ a timpului liber 
al tinerilor colectiviști.

Acestea au dus la faptul că unii 
utemiști, eum sînt tov. Tîrnăvean 
Viorica. Harfaș Carolina. Crișan 1- 
leana și alții, să aibă atitudini ne
gative față de munca din gospodă
ria colectivă, să nu participe la ac
țiunile întreprinse de organizația 
U.T.M. și să-și neglijeze îndeplini
rea îndatoririlor ce le au ca ute- 
misti.

In cadrul gospodăriei colective din 
Micești, tinerii au dovedit de fie
care dată că, atunci cînd sînt spri
jiniți și îndrumați în muncă și în 
diferite acțiuni cu caracter patrio
tic, muncesc cu entuziasm, 
rezultate deosebite.

Acest ajutor si îndrumare a lip
sit, în ultimul timp, mai ales din 
partea comitetului de partid din ca
drul gospodăriei, ca de altfel si din 
partea Comitetului orășenesc U.T.M., 
lăsînd comitetul organizației JJ.T.M. 
să se descurce cum poate.

tatea organizației U.T.M. din G.A.C. 
.Micești se fac simțite asemenea lip
suri. Față de această situație comi
tetul de partid va trebui să ia 
astfel de măsuri care să ducă la li
chidarea lipsurilor din activitatea 
organizației U.T.M., să ridice mun
ca în rîndul tinerilor la nivelul sar
cinilor actuale, să creeze tinerilor 
colectiviști cele mai bune 
de a-și petrece timpul liber 
cît mai plăcut și educativ.

De asemenea. Comitetul 
nesc U.T.M. va trebui să îndrume 
mai concert și cu mai multă compe
tență activitatea comitetului orga
nizației U.T.M. din G.A.C. Micești.

condiții 
în mod

orășe-

ooțin

să se descurce cum poate. Deși co
mitetul de partid cunoaște că acti
vitatea organizației U.T.M. nu este 
la înălțimea sarcinilor, că datorită 
acestui fapt unii tineri nu-și înde
plinesc sarcinile încredințate, crea- 
ză greutăți în activitatea organiza
ției U.T.M., nu a analizat niciodată 
munca și activitatea comitetului or
ganizației U.T.M. Iată care este cau
za principală pentru care în activi-

IN CLIȘEU: Noile construcții zootehnice construite de gospodăria 
agricolă colectivă din Berghin,



Orașele patriei în anii puterii populare Din scrisorile corespondenților

RITM INTENS X

Bucur ești în anul XX
Pe nlanseta arhitectului, trecute în 

linii si schite, ideile si îndrăznețele 
căutări încheagă încetul cu încetul 
contururi precise, asemeni culorilor 
într-un portret sub mina artistului 
pictor. Omul din fata planșetei ve
de aevea, mai mult decît oricare al
tul. cum din beton și fier se vor 
înălța noi ansambluri de blocuri 
moderne în cea mai contemporană 
ținută arhitectonică. Mîinile harnice 
ale constructorilpr ridică mereu, zil
nic. N puterea buldozerelor si a ma
caralelor, a basculantelor, la pute
rea betonului și a fierului, liniile 
drepte lin’ile < urbe, liniile frînte 
din hîrtia de calc a proiectantului.

Bucureștîu! căruia acum 30 de 
ani un autor i-a închinat o carte în 
care spune că ..Pe măsură ce îna
intezi spre periferii, casele foarte 
înghesuite și îna’te din centru se ră
resc și se micșorează mereu, pînă se 
reduc Ia cocioabe și sfîrșesc la sol 
în bordee". a ajuns azi în anul 20 
al eliberării, un vast șantier, com- 
nletîndu-se mereu cu noi și mari 
ansambluri de blocuri moderne, a- 
dăugînd întregii sale fizionomii note 
din ce în ce mai distincte, specifice 
marilor metropole. Orașul lacurilor, 
al trandafirilor și al teilor, al largi
lor bulevarde, pe care linia contem
porană a construcțiilor se împleteș
te cu utilul și frumosul cotidian în 
vaste construcții, orașul unei in
dustrii din ce în ce mai puternice 
are acum centrul și în Floreasca și 
pe Calea Griviței și în Piața 1 Mai, 
pe Șoseaua Giurgiului, în Giulești 
și în Balta Albă...

Din vastul plan de sistematizare 
a orașului se împlinesc o serie de 
ansambluri arhitectonice moderne: 
Magistrala Nord-Sud, Balta Albă. 
Șoseaua Ștefan cel Mare. Șoseaua 
Berceni, Jiului-Scînteia, drumul Ta- 
berii etc.

Ofensiva constructorilor pentru a 
schimba fața bătrînului oraș se află 
și anul acesta în plină desfășurare. 
Celor aproape 60.000 de aparta
mente construite pînă acum de Sfa

Dincolo de străvechile ziduri
De sus, de lîngă zidurile vechi 

ale Mînăstirii Dealului care amin
tește de Mihai Viteazul, se zărește 
în toată măreția trecutului său Tur
nul Chindiei și lîngă el, tăcute, le
gendarele ruine ale cetății Tîrgoviș- 
tei. Loc de refugiu al tîrgoveților, în 
timpuri grele, cetatea este azi păs
trată și îngrijită ca monument și 
muzeu al trecutului. In limba lor 
arhaică străvechile bastioane și 
contraforturi glăsuiesc despre glo
rioasa domnie a lui Mircea cel Bă- 
trîn, sau a lui Vlad Țepeș. Cîntat de 
Văcărești de Grigoce Alexandrescu 
și Vasile Cîrlova, orașul Tîrgoviște 
n-a cunascut numai zile luminoase. 
Filele istoriei sale nu sînt scrise nu
mai în litere de aur. Orașul înflo
ritor de odinioară, vestită capitală 
a Țării Romînești, a ajuns apoi,

-SPOBT-
MECIUL RATĂRILOR

Ca si în alte dăți, pasionați i fot
balului, spectatorii albaiulieni, au 
luat loc în număr mare duminica 
trecută în tribuna stadionului Re
fractara, dornici să vadă la lucru 
echipa preferată, care în urmă cu.o 
săptămînă, din deplasare, a venit 
eu o frumoasă carte de vizită (2-2) 
cu C.F.R. Simeria. Speranțele lor 
însă au fost spulberate chiar de la 
începutul primei reprize, cînd jocul 
a început să se desfășoare din ce în 
ce mai dur. Este adevărat că tonul 
l-au dat jucătorii de la Minerul 
Ghelar. Dar n-au rămas mai pre
jos nici unii jucători ai echipei Re
fractara. printre care Cristian. Cu 
tot meritul lui de a înscrie, gestu
rile lui de-a lungul meciului, culmi- 
nînd cu lovirea intenționată a ad
versarului, au fost dezaprobate de 
spectatori.

Și astfel, în loc ca numeroșii 
spectatori să asiste la un joc co
rect și de calitate, Ia o victorie 
mult mai concludentă decît 1-0, au 
trebuit să părăsească tribuna Ia 
sfîrșitul meciului, decepționați —- 
nesatisfăcuți. 
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tul Popular al Capitalei li se vor 
mai adăuga anul acesta încă 15.000. 
Dintre acestea 12.300 revin spre 
construirea Direcției generale de 
construcții și montaje a Sfatului 
Popular al Capitalei, iar restul în
treprinderi de construcții de locuin
țe a Ministerului Industriei Con
strucțiilor.

O notă specifică în concepția ur
banistică a orașului o constituie con
struirea de micro-raioane, adevărate 
unități urbanistice formate din lo
cuințe și dotări social-culturale. In 
marele ansamblu din Drumul Ta- 
berii, de exemplu, din cele 9 micro- 
raioane care se vor construi, două 
sînt într-un stadiu foarte avansat. 
Numai acestea două vor însuma cir
ca 6.000 de apartamente. Fiecare 
din ele este alcătuit din blocuri cu 
5 pînă la 10 etaje, dotate cu com
plexe comerciale de alimentație pu
blică, cooperative meșteșugărești, 
școli, dispensare etc.

In afară de locuințe, bucureștenii 
vor mai primi în folosință anul a- 
cesta încă 13 școli cu 182 de săli 
de clasă, două cinematografe, o 
nouă stație de salvare, o policlinică 
raională în cartierul Vitam, un pa
tinoar artificial și o fabrică de 
gheață (cu o capacitate de 120 tone 
pe zi) în Floreasca, noi spații co
merciale însumînd 23.000 m.p., în 
special în incinta noilor ansambluri 
de locuințe etc.

Proiectanții și constructorii țin 
seama de farmecul natural al ora
șului, de grădini și parcuri, asigu- 
rînd o priveliște elegantă și plină 
de farmec, înscriind în noua geo
grafie a Bucureștilor spații verzi, în
cărcate de frumusețe, confort și 
gust...

Iată schițat în cîteva linii vastul 
panoramic al Bucureștiului-șantier. 
așa cum se înfățișează el acum în 
preajma sărbătoririi celui de al 20- 
lea an de țară nouă.

treptat, o așezare umilă. Așa au 
parcurs tîrgoviștenii istoria... Dar 
azi, din pragul cetății, care poartă 
povara atîtor veacuri, se deschide 
panorama noii așezări a orașului, 
imaginea a tot ce s-a făurit doar în 
două decenii.

Peste vechiul oraș parcă a suflat 
un vînt vrăjit. Cu greu l-ar putea 
recunoaște cel care nu a mai căl
cat pe aici de 20 de ani. Moderna 
uzină de utilaj petrolier are impor
tanța viorii întîi. Halele mari, spa
țioase, pline de lumină, toate clădi
rile noii întreprinderi, au fost con
struite în anii puterii populare. Lu
crători cu înaltă calificare, mînu- 
ind mașini de precizie, făuresc uti
laje cu caracteristici superioare pen
tru schelele petroliere. Produsele lor 
sînt cunoscute azi la noi și în peste
--------------------------------

CLASAMENTUL
Aurul Brad 24 13 6 5 61:26 32
Min. Aninoasa 24 14 4 6 48:27 32
C.F.R. Simeria 24 13 6 4 39:26 32
Parîngul Lonea 24 12 3 9 41:26 27
Constr. Huned. 24 10 6 8 34:30 26
Refractara Alba 24 10 6 8 34:55 26
Minerul Vulcan 24 11 2 11 57.42 24
Textila Sebeș 24 11 2:11 48 39 24
Jiul II Petrila 23 10 3110 38:33 23
Știința Petroșani 24 8 6 10 30:44 22
Dacia Orăștie 24 6 7 11 52:52 19
Minerul Ghelar 21 8 3 13 26:45 19
Retezatul Hațeg 23 6 4 13 24:47 16
Minerul Teliuc 24 4 4 16 21.61 12

ETAPA VIITOARE
Constructorul Hunedoara — Mi

nerul Teliuc; Aurul Brad — Pa- 
rîngul Lonea; Știința Petroșani — 
Refractara Alba lulia; Minerul Ghe
lar — Dacia Orăștie; C.F.R. Simeria
— Retezatul Hațeg; Jiul 11 Petrila
— Textila Sebeș; Minerul Vulcan
— Minerul Aninoasa. 

alte 10 țări din lume, Pe lîngă con
dițiile bune de muncă, metalurgiștii 
au la dispoziție club, dispensar, 
bază sportivă. Și tot pentru ei au 
fost clădite în ultimii ani peste 500 
de locuințe.

Colindînd străzile curate ale ora
șului. tîrgoviștenii îți arată cu mîn- 
drie clădirea clubului petroliștilor, 
biblioteca raională, școlile medii și 
tehnice de petrol, unde învață me
seria de sondor mai mult de 1,200 de 
copii ai petroliștilor, toate con
struite recent.

Dacă ghidul pe care ți l-ai ales 
este muncitor la noua întreprindere 
chimică ..Victoria", te îmbie să faci 
neapărat o vizită prin secțiile, de 
curînd modernizate. în care lucrea
ză. sau la noul lor club. Dacă-i me
dic. te cheamă să admiri spitalul și 
celelalte noi clădiri ridicate pentru 
apărarea sănătății oamenilor. Da
că-i sportiv, te conduce să vezi sta
dionul orașului, ori celelalts baze 
sportive. Cu toții însă, tineri sau 
vîrstnici. constructori de utilaj pe
trolier. sondori, profesori, sau me
dici. îți vor spune desigur că și ei 
au pus umărul la înflorirea orașului 
lor. ca niște adevărați gospodari. 
Bulevardul lung de 2 km, ce se 
întinde de la gară pînă la ieșirea 
din oraș, trotuarele de pe străzile 
mărginașe, noile parcuri, ca și re
țelele largi da iluminat electric con
ductele de apă potabilă, noile com
plexe meșteșugărești și comerciale 
sînt numai cîteva din roadele acți
unii desfășurate cu entuziasm de 
tîrgoveșteni pentru modernizarea ur
bei lor. Iată de ce orașul Tîrgoviște 
este una dintre localitățile cel mai 
bine gospedărite din regiune.

Un capitol nou, iradiind vigoarea, 
lumina vremilor noi, se adaugă 
astăzi cronicii de multe veacuri a 
Tîrgoviștei.

(AGERPRES)

Paralel cu construcția marelui combinat siderurgic, orașul Galațiîși 
schimbă treptat înfățișarea. IN CLI ȘEU : Un grup de blocuri din cen
trul Galațiului, care împrimă bătrî nului port dunărean tinerețe și pros

pețime.

Semințe de soi In flecare 
gospodărie colectiva!

(Urmare din pag. l-a)

gospodăriilor agricole colective să 
aleagă cu multă grijă terenurile 
pentru loturile semincere, după pre
mergătoare recomandate pentru fie
care cultură în parte. Au fost efec
tuate ogoare de toamnă și de vară 
șî în bună măsură s-au aplicat în
grășăminte organice și chimice. Lo- 
turiie semincere de grîu, secară s-au 
însămînțat din toamnă la epoca op
timă.

In urma întocmirii balanței de 
semințe necesare pentru anul agri
col 1964-1965, în cadrul gospodă
riilor agricole colective din raionul 
nostru s-au organizat peste 1.700 
ha însămînțate cu grîu ca lot se- 
mincer. din care peste 1.000 ha din 
soiul Ponca, 500 ha din soiul Ha- 
rach și peste 200 ha din Bezostaia 
1. Asemenea loturi s-au organizat și 
pentru culturile de orz de toamnă, 
secară de toamnă, floarea-soarelui, 
cartofi, fasole și plante furajere.

Dar. numai cu organizarea aces
tor loturi semincere semînța nu este 
cîtuși de puțin asigurată. Grija cea 
mai mare pe care conducerile G.A.S. 
și G. A. C. și toți specialiștii 
din aceste unități trebuie să o 
acorde plivirii buruienilor din

Convinși pe deplin de însemnăta
tea executării la timp a lucrărilor de 
întreținere în vii, în scopul obține
rii unor producți cît mai mari de 
struguri, muncitorii din cadrul 
G.A.S. Galda de Jos, trupul viticol 
Cricău, au acordat în acest an o 
atenție sporită tuturor lucrărilor. 
Pînă în prezent, ei au executat pe 
întreaga suprafață de 77 ha stropi
tul și sapa mare. Timpul prielnic 
din .ultimele zile a fost folosit la

Ce se mai așteaptă
Ca urmare a preocupării și inte

resului dovedit de Comitetul execu
tiv al Sfatului popular comunal 
Șard, an de an. fața comunei a de
venit tot mai frumoasă. Mobilizați 
de deputafi, sute de colectiviști de 
aici au participat cu însuflețire la 
muncă patriotică. Au curățit șanțuri 
pe sute de metri, au nivelat tere
nuri, au executat și au plantat o mul
țime de arbori pe ulițele comunei.

Un lucru însă, deși mărunt, a ră
mas de ani de zile nerezolvat. Este 
vorba despre una din ulițele comu
nei denumită local „Lab". Pe a- 
ceastă uliță, trec zilnic zeci și zeci 
de cetățeni, autovehicole, etc. Trec,

Spectacolul
Sala căminului cultural din Bără- 

banț a cunoscut duminica trecută o 
mare animație. Copii au prezentat în 
fața părinților lor un frumos pro
gram artistic. De la cei mai mici și 
pînă la școlarii mai măricei, copiii 
colectiviștilor din Bărăbanț au pre-

Se mai întîmplâ și așa
Cine dorește să facă o baie de a- 

buri, avînd totuși avantajul să a- 
jungă la Geoagiu, se poate îndrepta 

aceste loturi, mai ales acolo 
unde nu s-a făcut acest lucru, unde 
nu s-a făcut purificarea biologică a 
acestora. Din controalele efectuate, 
se constată că recomandările date 
de Consiliul agricol raional au fost 
în bună parte aplicate pe teren. Din 
păcate mai sînt însă și unele gos
podării agricole colective, ca cele 
din Stremț, Straja, Mihalț și altele, 
unde din cauza slabei preocupări a 
consiliilor de conducere nici pînă Ia 
ora actuală nu au fost etichetate io
turile semincere, nu li s-au aplicat 
lucrările de întreținere necesare și 
nu s-a executat purificarea culturi
lor în lan. Față de această situație 
este necesar ca atît consiliile de con
ducere și cadrele tehnice din aceste 
gospodării cît și organizațiile de 
partid să urmărească îndeaproape 
executarea exemplară a acestor lu
crări, respectîndu-se întocmai regu
lile indicate de agrotehnica înain
tată. De asemenea, este necesar ca 
în toate gospodăriile agricole colec
tive să se ia măsuri încă de pe a- 
cum pentru compartimentarea ma
gaziilor, spre a nu impurifica se
mințele.

O sarcină de mare răspundere ce 
revine tuturor inginerilor din gos
podăriile agricole colective este ac

maximum, treeîndu-se de îndată la 
prașila I-a și la plivit. Aceste lu
crări s-au efectuat pînă la data de 
3 iunie a.c. pe o suprafață de 35 ha.

O contribuție de seamă la execu
tarea lucrărilor de întreținere la 
timp si de calitate au adus-o șefii 
de echioă Prunar Nicolae, Drăgarr 
loan. Diodiu Nicolae și alți munci
tori din cadrul G.A.S. Galda de 
Jos, trupul viticol Cricău.

L. STANCIU

însă de fiecare dată la capătul er 
se împotmolesc. Aici, pe o porțiune 
de circa 300 m.l-, ca urmare a de
gradării în care a ajuns ulița, s-a 
făcut o groapă destul de mare, fapt 
ce o face impracticabilă. Și lucru cu
rios. La o distantă de numai 500 m in 
locul numit „Baia" există din abun^ 
dentă nisio si pietriș. Dar cine să-î 
aducă? Singur, desigur, nu vine.

N-ar fi oare cazul ca atît depu
tății cît și comitetul executiv al 
sfatului popular comunal să treacă 
de urgență la acțiune și pe această 
uliță?

V. IVAN

celor mici
gătit cu răbdare și seriozitate pro
gramul de cîntece, dansuri și reci
tări.

Sîrguința și talentul micilor ar
tiști au fost răsplătite cu aplauze 
și daruri din partea spectatorilor.

RODICA PIHOC

cu încredere spre autobusul
52.205 aparținător I.R.T.A. 
care circulă pe ruta Alba lulia —
Geoagiu. Baia însă, nu se poate 
realiza în orice timp, ci numai șl 
numai în zilele verii. Și aceasta 
potrivit celor relatate de tov. Sta» 
Alecu (șoferul autobusului). Calori
ferul mașinii defectat în timpul iemn 
din cauza unui șurub pierdut Func
ționează acum normal, cu toate că 
nu-i cazul. De! Se vede că s-a» 
găsit șurubul cu pricina.

De fapt pentru noi călătorii 
mai bine de nu se găsea acum 
ci la... iarnă cînd se simte din plin, 
nevoia lui, așa cum de alt fel aî3t 
simțit-o și în iarna trecută. S-ai^^h 
poate pînă atunci o să se piardă 
din nou? Nu credem.

UN GRUP DE CETĂȚENT

țiunea de combaterea dăunătorilor 
și pregătirea campaniei de recoltare. 
In perioada ce urmează, toți ingi
nerii aprobatori vor fi instruiți îrr 
ce privește recunoașterea culturilor, 
urmînd ca în fiecare gospodărie a- 
gricolă colectivă, cu sprijinul larg 
al acestora, să se asigure în între
gime toate semințele necesare re
coltei anului viitor, Nu mai trebuie 
să se repete situații, ca cele petre
cute în anii trecuți la unele gospo
dării colective, ca cele din Benicr , 
Ighiu, Căpud și altele, cînd loturi^ul 
Semincere nu numai că n-au satisfăzv 
cut necesitățile de semințe ale gos
podăriei respective, dar uneori au 
lipsit sau au fost slab întreținute. 
Iată de ce în această direcție răs
punderea trebuie să fie comună, a- 
tît a consiliilor de conducere și a 
cadrelor tehnice, cît și a organiza
țiilor de partid, cărora Ie revine 
sarcina de control permanent de fe
lul cum se îndeplinește această im
portantă sarcină și a mobiliza masa 
de colectiviști să execute numai lu
crări de cea mai bună calitate.

Respectînd cu strictețe și aplicînd 
în condiții de producție cu exigență 
deosebită toate măsurile care con
duc la asigurarea unor semințe de 
calitate, unitățile agricole socialiste 
din raion vor aduce o contributi^ 
însemnată la creșterea continuă 
producției agricole, la continua con’ 
solidare economico-organizatorică, șf 
odată.cu aceasta, Ia sporirea veni
turilor colectiviștilor.
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