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Dezvoltarea sectorului zootehnic _ - - - - - __ 0 sarcjnaprin creștere proprie 
de mare însemnătate

în 
colective 

și-au sporit con- 
de animale pro- 
In multe unități 

ca cele din Drîm- 
Galda de Jos și 
Ia 100 de hectare

Toate forțele pentru grăbirea 
lucrărilor agricole___

La iicedi treierișul este pe sfârșit

Una din principalele sarcini tra
sate de partid cu privire la intări- 

. rea economico-organizatorică a gos
podăriilor colective o constituie dez
voltarea continuă a sectorului zoo
tehnic. Extinderea creșterii anima
lelor asigură o valorificare supe
rioară a unei mari părți din produ
sele agricole, crează condiții pentru 
folosirea deplină, în tot timpul anu
lui, a brațelor de muncă și duce la 
obținerea în mod permanent a unor 
importante venituri bănești de că
tre gospodăria colectivă.

Cu sprijinul puternic acordat de 
stat prin credite în condiții avanta
joase și datorită folosirii tot mai 
judicioase a mijloacelor proprii, 
ultimii ani, gospodăriile 
din raionul nostru 
siderabil numărul 
prietate obștească, 
agricole socialiste 
bar. Cistei, Teiuș, 
altele, încărcătura 
a și depășit media de 38 capete tau
rine cît a fost prevăzut. Efectivele 
de taurine ale gospodăriilor colec
tive din raion au crescut în primele 
6 luni din acest an cu aproape 2.C0C 
capete. O creștere mare s-a înregis
trat de asemenea și la celelalte spe
cii de animale ca porcine, ovine și 
păsări. Este adevărat că o parte din 
animale au fost procurate prin cum
părări. In marea lor majoritate însă, 
animalele de care dispun unitățile 
noastre agricole provin din prășilă 
proprie, aceasta fiind principala sur
să de creștere rapidă a numărului 
de animale.

Consiliile de conducere ale gos
podăriilor colective din raionul 
nostru îndrumate îndeaproape de 
către organizațiile de partid, acordă 
an de an o grijă tot mai mare com
pletării și măririi numărului de ani
male prin reținerea tuturor exempla
relor corespunzătoare pentru prăsilă 
ale tineretului femei. In acest an gos
podăria colectivă din Oarda de Jos 
a reținut din creșterea proprie 54 
vițele, cea din Galtiu 50 vitele, din 
Galda de Jos 46 vițele, din Alba Iu- 
lia 44 vițele și din Teiuș 43 vițele. 
O mai mare grijă s-a acordat creș
terii numărului de porcine din pră 
silă proprie prin reținerea scrofițe- 
lor. Rezultate frumoase au obținui 
în această direcție gospodăriile co
lective din Teiuș, Cistei, Alba Iulia 
și altele care au reținut fiecare cîte 
50 scrofițe din creștere proprie.

In scopul dezvoltării continue a 
efectivelor de animale, consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve au fost îndrumate și ajutate să a- 
sigure condiții cît mai bune de în
treținere și hrănire a animalelor 
mamă, iar colectiviștii care lucrea
ză în sectorul zootehnic să respecte 
toate regulile zooveterinare deoarece 
acestea sînt hotărîtoare pentru spo
rirea procentului de natalitate.

Pe lingă măsurile luate pentru 
păstrarea și creșterea întregului nu
măr de animale tinere, în special 

Cu un asemenea local de cămin cultural, țăranii muncitori din Pătrîn
jeni sînt pe deplin îndreptățiți să se mîndrească.

femele apte pentru prăsilă, o deose
bită importanță pentru creșterea e- 
fectivelor de animale o reprezintă a- 
chiziționarea de către gospodăriile 
agricole a animalelor bune de repro
ducție și a tineretului taurin oferite 
spre vînzare de către colectiviștii din 
gospodăria lor personală. Măsurile 
luate de partid și guvern pentru pro
tejarea și dezvoltarea șeptelului per
mit gospodăriilor colective să cum
pere direct de la colectiviști și pro
ducători individuali vițele și juninci 
pentru prăsilă. Folosind mai judicios 
creditele acordate de stat și fondu
rile proprii, gospodăriile colective 
au reușit să achiziționeze în timp 
scurt un număr mare de animale 
matcă. Astfel, pînă în prezent s-au 
procurat prin cumpărări 246 vaci și 
juninci montate, 414 vițele între 1 
și 2 ani și peste 580 viței sugari. 
Dacă, insă din creditele acordate nu
mărul prevăzut de animale a fost 
realizat și chiar depășit, nu același 
lucru se poate spune și de felul cum 
unele conduceri de gospodării colec
tive se preocupă de procurarea din 
fonduri proprii a numărului de vaci 
și vițele planificate. Așa de exem
plu gospodăria colectivă din Mihalț 
deși are prevăzut în planul de pro
ducție pe acest an procurarea din 
fonduri proprii a unui număr de 59 
vaci și juninci, pînă la această dată 
nu a achiziționat nici una, 
cele 91 vițele planificate, a 
doar 5 capete. Intr-un mod 
nejustiîicat se tărăgănează 
de procurare a vacilor și 
planificate și la gospodăria 
din Cricău. Aici la fel din 
vaci și juninci nu s-a procurat nici 
una, iar din cele 90 vițele s-au cum
părat doar 2 capete. Nesatisfăcător 
se desfășoară apoi acțiunea de achi
ziționare a vacilor și junincilor și la 
gospodăria colectivă din Micești, 
Alba lulia și altele. Mai mult, la 
unele gospodării colective ca Alba 
Iulia, din lipsă de îngrijire și 
supraveghere se înregistrează ca
zuri de îmbolnăviri și chiar 
mortalitate. In ce privește procurarea 
vițelelor din fonduri proprii, pînă la 
data arătată mai sus s-au procurat 
abia 5 Ia sută din numărul prevăzut 
de a fi achiziționate pînă la sfîrșitul 
anului. Prea puțin s-a făcut în a- 
ceastă direcție la gospodăriile co-

iar din 
procurat 
cu totul 
acțiunea 
vițelelor 
colectivă 
cele 35

(Continuare în pag. 4-a)
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Zi de sărbătoare la Pătrînjeni
Pășind în cea de-a doua jumătate 

a lunii iulie, țăranii muncitori din 
Pătrîn jeni au început a număra zi
lele una cîte una. Știau cu toții că 
la 28 avea să fie inaugurat căminul 
cultural cel nou și ardeau de nerăb
dare să-i calce pragul, să se bucure 
laolaltă cu alți oameni de pe valea 
bătrînului Ampoi de frumoasa lor 
realizare.

In întîmpinarea Zilei minerului
însemnate realizări 

la E. M. Zlatna

mai 
noi 

a-

de 
în- 
de-

sectorul Valea Dosului, 
colectivul de muncă a 
luna iulie cu însemnate 
de plan. Astfel la produsul

In toate sectoarele E. M. Zlatr^ 
se desfășoară în aceste zile o însu
flețită muncă în întîmpinarea zi
lei minerului. Din adîncuri mi
nerii trimit spre suprafață tot 
mult minereu, înscriind astfel 
realizări la șirul celor de pînă 
cum.

La 
pildă, 
cheiat 
pășiri 
de bază acest colectiv a dat peste 
plan cu 3.6 la sută mai multe pro
duse, evidențiindu-se în mod deo
sebit minerii Damian Nicolae, De- 
oanca Traian, Oprea Ioan I și No- 
văcean Aurel.

Rezultate deosebite au obținut 
și colectivele de muncă de la sec
toarele Almaș și Stănija. Harnicii 
mineri de la mina Almaș, de exem
plu, și-au îndeplinit sarcinile de 
plan pe luna iulie la data de 27 
iulie, iar cei de la mina Stănija 
la data de 29 iulie. De asemenea 
în cursul lunii iulie succese de sea

mă au fost obținute și de către co
lectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la uzina de preparare 
care și-a realizat sarcinile de plan 
în proporție de 105,2 la sută.

Și ziua mult așteptată veni așa 
cum și-o doriră pătrîn jenarii. Zorii a- 
părură furișați pe după creste mai 
îmbietori parcă decît altă dată, iar 
cînd soarele era la cîteva sulițe de 
coamele ce străjuiesc satul au prins 
a sosi oaspeții: muncitori de la 
U.C.M. și mineri de la Exploatarea 
Zlatna, țărani tineri și vîrstnici din 
așezările din jur, pe straiele cărora 
erau reprezentate toate culorile 
curcubeului.

Mai gătiți însă decît oricare alții 
se strînseră să trăiască clipele bu
curiei muncii lor împlinite, oamenii 
satului. Și, cu emoția pe care numai 
un asemenea moment ți-o sădește în 
inimă, ei au făcut să răsune pînă de
parte valea de aplauze. Tradiționala 
panglică.a fost tăiată. Căminul cul
tural și-a deschis larg si primitor 
ușile.

Oamenii pășiră pragul noului că
min cu fețele radiind de bucurie și, 
în clădirea cu miros proaspăt de 
var, se făcură auzite ecouri lăuntri
ce: — Uite ici o sală de-ți îneîntă 
ochii. Colo-i biblioteca tot așa de 
frumoasă. Dincolo sala artiștilor...

Pe scaunele noi, dăruite pă
trîn jenarilor de Comitetul de cultu
ră și artă, fiecare și-a găsit locul. In 
primele rînduri s-au așezat, așa cum 
era și firesc, cei care și la lucrările 

Membrii gospodăriei agricole co
lective din Micești folosesc toate 
forțele la grăbirea treierișului. De 
dimineața din zori și pînă seara tîr- 
ziu ei treieră cu întreaga capacitate 
a mașinilor. Pînă în ziua de 1 august 
ei au treierat peste 88 la sută din

La gospodăria colectivă din Bu- 
cerdea Vinoasă treierișul griului se 
apropie de sfîrșit. IN CLIȘEU: Echi
pa l-a din brigada a IV-a în timpul 
lucrului.

Ritm intens la arături
Colectiviștii din Ighiu acordă o 

deosebită atenție efectuării arături
lor adinei de vară. Ei s-au convins 
din experiență proprie că efectuarea 
acestei lucrări duce la creșterea pro
ducției la hectar. De aceea de îndată 
ce au secerat, ei au eliberat terenul 
dînd posibilitatea tractoarelor să e- 
fectueze arături adînci. Pînă în ziua 
de 1 august în această gospodărie

Secerișul trebuie urgentat
La gospodăria colectivă din Oarda 

de Jos secerișul griului se desfășoa
ră într-un ritm cu totul nesatisfăcă
tor. Deși griul a ajuns la răscoacere 
conducerea gospodăriei n-a luat mă
suri urgențe pentru a mobiliza toate 
forțele la secerat. Gospodăria dis
pune de suficiente forțe, dar acestea 
nu sînt mobilizate spre a folosi la 
maximum timpul de lucru. Așa se

De ce cu așa rîim lent ?
Gospodăria colectivă din Ciugud 

a terminat secerișul cu mai multe 
zile în urmă. Dat fiind faptul că de 
pe o mare suprafață de teren griul 
a fost secerat cu forțe proprii se 
impunea organizarea cît mai te
meinică a treierișului. Din păcate 
aici nu numai că nu s-a luat măsura 
ca după 2-3 zile de la începerea se
cerișului să înceapă și treierișul, dar 
și după ce s-a trecut la treierat, a- 
cesta se desfășoară într-un ritm ne
satisfăcător.

Cu toate că 3 batoze funcționea
ză de o săptămînă, datorită faptului 
că treierișul se începe dimineața tîr- 
ziu și se încheie seara devreme, nu 

de construcție au fost mereu în frun
te: Zaharie Ștefan, Gîmpean Petru, 
Jurj Pamfil, Nistor Nicolae, Arde- 
an Ana, Zaharie Elena, Nistor A- 
mos, Nistor Petru, Țibea Nicolae, 
Jurj Gheorghe, Ardean Aurel, Mer- 
tan Simion și mulți alții.

In freamătul bucuriei unanime, to
varășul Onea Ștefan, președintele 
Sfatului popular. Zlatna, declară că
minul cultural din Pătrîn jeni dat în 
folosință. Apoi, tovarășul Ardeau 
Ștefan, președintele comitetului de 
cetățeni oglindește cîteva momente 
și fapte din timpul efectuării lucră
rilor de construcție. La lucrarea 
terminată la 26 iulie 1963 ce
tățenii satului au prestat 25.632 ore 
muncă patriotică realizînd economii 
în valoare de 64.080 lei.

Un ropot de aplauze subliniară 
ultimele cuvinte ale vorbitorului. Era 
o răsplată pentru hărnicie și imbold 
pentru noi realizări. Era o spontană 
mulțumire adresată partidului care a 
deschis căi noi spre lumină, oame
nilor din acest sat de munte.

Bucuria pătrîn jenarilor s-a concreti
zat apoi în cîntec și joc. Corul con
siliului sindical local și al sindica
tului de la U.C.M. Zlatna a prezen
tat pentru localnici și oaspeți un mi
nunat program de cîntece, iar melo
diile orchestrei de la uzină le-au fost 
îndemn pentru dans.

Și chiotul bucuriei a răsunat pînă 
tîrziu pe Valea Ampoiului.

S. POPESCU

cuvîntul 
colective 
exemplu 
angaja- 
au pre-

recolta de păioase. De asemenea pa
ralel cu lucrările de treieriș la Mi
cești se acordă toată atenția efectuă
rii arăturilor adînci de vară pe su 
prafete cit mai mari.

Hotărîți să-și respecte 
dat, membrii gospodăriei 
din Micești au ținut să fie 
și în ce privește predarea 
mentelor contractuale. Ei 
dat direct de la arie întreaga canti
tate de grîu, toate muncile S.M.T 
și au început transportul griului m 
baza contractului încheiat cu statul.

★
Cu multă intensitate se desfășoară 

lucrările de treieriș și în alte gospo
dării colective. La Teiuș, Galda de 
Jos și altele ca urmare a bunei or
ganizări a muncii, batozele lucrează 
intens, astfel că aici s-a treierat în
tre 60-75 la sută din recoltă.

s-au efectuat arături adînci pe 71 la 
sută din suprafața planificată să 
fie arată.

Multă hărnicie dovedesc și trac
toriștii care lucrează pe ogoarele 
gospodăriilor din Bucerdea-Vinoasă 
și Cricău. Ei au arat la Bucerdea 
Vinoasă 78 la sută și la Cricău 52 
la sută din întreaga suprafață pla
nificată.

explică faptul că mai sînt de secerat 
încă suprafețe destul de mari.

Rămasă în urmă cu seceratul este 
și gospodăria colectivă din Vințul 
de Jos. Și aici ca de altfel în toate 
gospodăriile care nu au terminat se
cerișul, se cere luarea tuturor măsu
rilor ca în cel mai scurt timp'sece
rișul să fie terminat.

s-au treierat decît păioasele de pe 91 
ha față de 383 ha cît are gospodă
ria. Dacă se face un simplu calcul, 
reiese că într-un asemenea ritm gos
podăria va termina abia în septem
brie.

Trebuiesc luate măsuri pentru in
tensificarea treieratului și la Căpud. 
Și aici dintr-o gravă lipsă de orien
tare, treierișul a început doar de cî
teva zile.

Cum se împacă conducerile aces
tor gospodării cu faptul că sînt co
dașe la treierat?

Unde este grija pentru 
recolta viitoare ?

Gospodăria agricolă colectivă din 
Berghin a dobîndit, ca urmare a 
aplicării agrotehnicii înaintate an de 
an recolte tot mai mari. In mo
mentul de față o lucrare de mare im
portanță pentru recolta anului vii
tor o constituie efectuarea arături
lor adînci de vară pe suprafețe cît 
mai mari. Posibilități pentru efec
tuarea acestei lucrări există și aici 
la Berghin cum de altfel sînt în toa
te gospodăriile colective din raion. 
Și cu toate acestea efectuarea arătu-

(Continuare în pag. 3-a)
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...La 6 august, Filarmonica de 
stat din Bacău, orchestra populară 
„Plaiurile Bistriței" va prezenta în 
sala Casei raionale de cultură din 
orașul nostru concertul — spectacol 
„Trandafir de la Moldova".

...Incepînd cu data de 5 august 
a.c. librăriile vor începe distribui
rea către școli a manualelor pentru 
eievii claselor I-VII ce urmează a fi 
date gratuit elevilor.

...Examenele de corigență, absol
vire, admitere și maturitate din se
siunea de toamnă — curs de zi, se
ral și fără frecvență de la Școala' 
medie „Horia, Cloșca și Crișan" din 
Alba Iulia se țin între 15 august —• 
30 septembrie 1963. _ u
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Măsuri bune — rezultate frumoase
La întreprinderea de industrie lo

cală „Horia" din oraș sporirea con
tinuă a productivității muncii con
stituie o preocupare principală a în
tregului colectiv de muncă. Zi de zi, 
sub îndrumarea organizației noastre 
de partid și cu sprijinul deosebit de 
prețios al muncitorilor, conducerea ad
ministrativă studiază diferite aspec
te ale activității noastre luînd mă
suri operative pentru a spori eficien
ța muncii.

O problemă care a frămîntat mult 
colectivul de muncă și în special ca
drele tehnice din întreprindere a 
fost sporirea continuă a productivi
tății muncii, în special la secțiile lă- 
cătușerie II și sîrmă, secții cu pon
derea cea mai mare în activitatea e- 
conomică a întreprinderii. Se cereau 
luate o seamă de măsuri în direcția 
reorganizării fluxului tehnologic. O- 
dată cu terminarea construcției noii 
hale, toate măsurile privind reorga
nizarea au devenit posibile. Astfel 
cu cîtva timp în urmă în noua hală 
procesul tehnologic a fost organizat 
în flux continuu. Măsurile au fost 
dispuse în așa fel încît operațiile se 
execută în flux fără a mai fi nevoie 
de întoarceri. In același timp, secția 
a mai fost dotată cu o presă de mare 
productivitate.

In centrul atenției a stat și stă și 
organizarea temeinică a locului de 
muncă. La secția lăcătușerie II, de 
pildă, în locurile hotărîtoare ale pro
ducției au fost repartizați să lucreze 
cei mai pricepuți și harnici munci
tori. La mesele de montat panouri, 
muncitorii cu o calificare mai înaltă 
lucrează cu cîte un muncitor cu mai 
puțină experiență spre a-și putea ri
dica calificarea. In ce privește reor
ganizarea locului de muncă Ia sec
ția de sîrmă măsura de-a se diviza 
munca pe om și mașină s-a dove
dit a fi deosebit de bună. De pil
dă, înainte schimnul III nu produ
cea niciodată la nivelul celorlalte 
două schimburi. Odată cu măsura 
luată de-a se defalca sarcinile de 
producție pe om și mașină și urmă
rirea rezultatelor pe bază de grafic, 
productivitatea muncii a crescut cu 
aproape 40 la sută, cum de altfel re
zultate bune in creșterea producti
vității s-au obținut și la secția lăcă
tușerie II, unde productivitatea mun
cii a crescut ca urmare a măsurilor 
luate, cu peste 20 la sută.

Ing. MAGDA DUMITRU 
șeful serviciului producție la 

I.I.L. „Horia" Alba Iulia

Pentru publicul călător
Buna deservire a publicului călă

tor este un indicator de bază la ca
lea ferată și muncitorii Atelierului 
de zonă Alba iulia concură cu re
zultate tot mai bune la realizarea a- 
cestui indice de plan. Așa, de pildă, 
pentru a crea condiții din cele mai 
bune călătorilor pe linia îngustă Al
ba Iulia — Zlatna, colectivul atelie
rului de zonă și-a propus să capito
neze toate vagoanele de călători cla
sa II-a ce circulă pe acest traseu. 
Este un lucru bun, primit cu satis
facție de oamenii muncii.

FILIP GHEORGHE

Inițiativa colectiviștilor și acti
viștilor culturali din Cistei, de a des
fășura în fiecare brigadă din G.A.C. 
o activitate culturală intensă, a fost 
îmbrățișată cu căldură și de acti
viștii căminului nostru. Si putem 
spune că acțiunile întreprinse 
sînt primite cu satisfacție de colec
tiviști. In pas cu preocupările ac
tuale ale acestora, activiștii noștrii 
culturali, repartizați pe brigăzile din 
gospodărie, organizează în pauzele 
de prînz la locul de muncă al co
lectiviștilor scurte informări politice, 
lecturi din ziare și din diferite bro
șuri, discuții cu privire la mersul 
lucrărilor agricole și audiții colec
tive radio în care scop ne-am pro
curat un aparat portativ.

Prezentările de cărți și recenzii 
sînt, de asemenea, în atenția noas-

Una-n vorbe alta-n fapte
In comuna Ciugud cu satele apar

ținătoare — Limba și Șeușa — tre
buia ca în trimestrul II al anului în 
curs să se înceapă lucrările de e- 
lectrificare. In acest sens, comitetul 
executiv al sfatului popular, cu spri
jinul deputaților, a strîns sută la 
sută sumele din contribuția cetățe
nilor pe care le-a depus la 
în contul I.R.E.H. Deva.

Lucrarea deci se putea 
Pentru aceasta, la 18 iulie 
Ciugud, primiți cu căldură de co
lectiviștii de aici, un grup de 6 mun
citori de la stația rețele Alba Iulia.

Ocupați cu strînsul recoltei, co-

B.R.P.R.

începe, 
a sosit la

lectiviștii se întorceau tîrziu din 
cîmp. Dar, cu toate acestea, nici u- 
nul din ei n-a dat înapoi de la să
patul gropilor necesare plantării 
stîlpilor între care urmau să se în
tindă firele.

Ce au făcut în acest timp cei 6 
tovarăși de la stația de rețele? Au 
bătut vreo 10 țăruși și au transpor
tat vreo 10 stîlpi. Apoi... au prins a 
căuta locuri cu umbră deasă. Oare 
muncind astfel, va putea fi respec
tat angajamentul conducerii stației 
de rețele de a se aprinde becul în 
cele trei așezări în ziua de 23 Au
gust ?

tră. In acest sens în cadrul brigăzi
lor de cîmp au fost prezentate bro
șurile „Cultura furajelor în miriști" 
și „5.000 kg porumb boabe la hec
tar", iar în brigada zootehnică, pe 
lîngă prelucrarea hotărîrilor Consi
liului de Miniștri, s-a prezentat ex
punerea „Să răspundem prin fapte 
grijii partidului și guvernului" și s-a 
făcut prezentarea bibliografică 
„Creșterea tineretului bovin".

Pe lîngă aceste activități, spriji
nite de activiștii culturali, tinerele 
Oprea Viorica, Simion Elena, Cioa
ra Armeana și Dragosin Emilia din 
brigada I-a au pregătit și au pre
zentat la căminul cultural piesa de 
teatru „S-a furat un mire", exem
plul lor fiind urmat și de colecti
viștii Marian Traian, Groza Nico- 
lae, Simion Elena și alții din bri
gada a II-a și brigada zootehnltfăl 

îndrumați de organizația de 
partid, noi am obținut rezultate bune 
pe linia desfășurării activității cul
turale în brigăzile din cadrul gos
podăriei. Și neprecupețindu-ne for
țele sîntem hotăriți să mergem mai 
departe pe acest drum.

SABINA REPEDE

3n zilele vacantei r

POPA N1COLAE

Un lucru început se cade să fie și terminat
în urmă, ziarul 
făcut o surpriză

Ai?

IN CLIȘEU : Membrii tarafului căminului cultural din Stremț. La mij
loc una din cele mai talentate soliste vocaîe a acestui cămin.

Cu puțin timp 
„Steaua roșie" a 
plăcută locatarilor de pe Calea Mo
ților. Sub titlul „Praful numai apa 
îl stăpînește" în coloanele ziarului a 
fost publicat un articol în care se 
arăta cum că strada Calea Moților, 
fiind mult circulată de autovehicule, 
necesită să fie mai des stropită pen
tru a se stăvili praful ce se ridică în 
urma mașinilor.

Chiar a doua zi după apariția în 
ziar a respecivului semnal critic, 
prin grija sfatului popular orășenesc 
și a conducerii I. G. O. Alba Iulia. 
strada a fost stropită cu motorină. 
Bună treabă și cu temei făcută — 
și-au zis oamenii. Numai că această 
remarcă n-au putut-o face decît ce
tățenii ce locuiesc de la linia ferată 
îngustă și pînă la intersecția Căii 
Moților cu bulevardul Dimitrov. Pe 
cealaltă jumătate (de la intersecția 
cu bulevardul Dimitrov și pînă la 
spitalul veterinar) nefiind stropită, 
strada a rămas la fel de prăfuită.

De ce oare s-a făcut lucrul numai 
pe jumătate? Oare pe porțiunea de

stradă arătată nu circulă tot atîtea 
mașini? Sau praful nu e tot praf ca 
și mai jos? Atunci? Ar trebui ca un 
lucru început să fie și terminat. De 
ce să fie făcut numai pe.jumătate?

Locatarii celei de a doua jumătăți 
a Căii Moților așteaptă. Așteaptă cu 
încrederea că cei în drept vor lua 
măsuri pentru stăvilirea prafului și 
în partea de stradă locuită de ei.

CORMOS TRAIAN, OANA IOAN, 
GOMBOȘ VASILE

Ca peste tot în țară și elevii șco
lilor de 4 ani din Valea Mică și 
Pătrînjeni își petrec zilele vacan
ței în mod plăcut și instructiv.

Nu de mult, de pildă, ei au în
treprins o excursie pe meleagurile 
regiunii noastre. Cu acest prilej 
au vizitat obiectivele industriale 
din Hunedoara, Călan și Gurabar- 
za, gospodăria colectivă din To- 
tești și G.A.C. Orăștie, stațiunea 
horticolă și stația meteorologică 
Geoagiu.

Peste tot, în întreprinderile și 
unitățile agricole socialiste vizita
te, oamenii muncii le-au vorbit e- 
levilor despre dragostea și bucu
ria muncii, îndemnîndu-i să fie 
sîrguincioși la învățătură pentru a 
le fi vrednic schimb pe drumul ob
ținerii de realizări și mai mărețe 
sub flamura slăvitului nostru 
partid.

O. V.

Rezultatele-s bune
Magazinul cooperativei din Țelna, 

curat și bine aprovizionat cu măr
furi, satisface pe deplin cerințele 
harnicilor colectiviști de aici. Acest 
lucru rezultă limpede din realizările 
obținute. Pe primul semestru, de 
pildă, prin intermediul acestui ma
gazin, au fost desfăcute către popu
lație mărfuri în valoare de peste 
257.000 iei, cu 31.000 lei mai mult

• • • dar condițiile?

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni al fabricii „Ardeleana", 
a încheiat bilanțul primului semestru 
din acest an cu rezultate deosebite 
în muncă, rezultate care reflectă cu 
toată puterea hărnicia colectivului 
nostru și hotărîrea lui de a lupta 
neobosit pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid și guvern.

In cadrul muncii de zi cu zi, mo
bilizați de către organizația de 
partid, harnicii noștrii muncitori s-au 
străduit ca pe lîngă continua îmbu
nătățire a calității produselor să re
ducă neîncetat prețul de cost al a- 
cestora, printr-o mai judicioasă fo
losire a materialelor, prin înlătura
rea cheltuielilor inutile. După pri
ma jumătate de an încheiată cu o 
lună în urmă, putem raporta că mun
ca colectivului nostru a fost rodnică. 
Pe lîngă depășirea sarcinilor de plan 
la producția globală și marfă, am 
reușit să realizăm și o reducere a 
prețului de cost al produselor de 
174.000 lei cu 24.000 lei mai mult 
decît era angajamentul întregului an.

Spre acest rezultat frumos noi 
am pornit încă din prima zi a anu
lui. Îndrumați permanent de către 
organizația de bază și cu sprijinul 
comitetului sindicatului, conducerea 
administrativă a luat o serie de mă
suri tehnico-organizatorice menite să 
asigure desfășurarea întrecerii socia
liste în cele mai bune condiții. Pen
tru a pune în valoare cît mai multe 
din rezervele existente la fiecare loc 
de muncă a fost activat colectivul 
de descoperirea și valorificarea re
zervelor interne și colectivele de e- 
conomii pe secții. împreună aceste 
colective au studiat situația fiecărei 
secții, a fiecărui loc de muncă în 
parte, posibilitățile de reducere a

DIN EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR

CIaeia succeselor noastre 
în reducerea prețului «Ie cost 
consumurilor specifice, de economi
sire a energiei electrice, de introdu
cerea tehnicii noi și utilizarea ma
șinilor la un randament optim. Cu 
prilejul consultărilor pe care aceste 
colective le-au avut cu oamenii din 
secții, au fost făcute și o seamă de 
propuneri valoroase care au fost in
cluse în planul general al măsurilor 
tehnico-organizatorice.

In baza acestor studii și a solu
țiilor practice date asupra folosirii 
rezervelor existente, colectivele și-au 
luat o serie de angajamente sporite 
în întrecerea socialistă. Așa, de pil
dă, colectivul secției de croit s-a an
gajat să economisească piele și pîn- 
ză în valoare 
secției stantă 
34.000 lei, iar 
pregătit-cusut 
diferite materiale în valoare 
31.000 lei. La acestea se adaugă an
gajamentele luate privind calitatea 
produselor, creșterea productivității 
etc. Conducerea administrativă, sub 
îndrumarea organizației de bază a 
sprijinit 
viață a 
la timp 
ce. Așa, 
luni au
din 14 cîte cuprinde planul tehnic pc 
întregul an. Aceste măsuri contri
buie în mod deosebit la creșterea 
productivității muncii și la înlătura
rea cheltuielilor inutile. Astfel la sec-

de 84.000 lei, cel al 
talpă în valoare de 
colectivele secțiilor de 
fețe și tras-terminat 

de

îndeaproape traducerea în 
acestor angajamente luînd 
măsuri tehnico-organizatori- 
spre exemplu, în primele 6 
fost înfăptuite 7 obiective

ția de stanță s-a montat o bandă 
glisantă, s-a mecanizat operația de 
transportat fețe de la secția de pre- 
gătit-cusut, la secția de tras-termi- 
nat, pentru ridicarea continuă a ca
lificării muncitorilor în cadrul fa
bricii a fost organizat un curs urmat 
de un mare număr de muncitori.

In bătălia pentru creșterea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost un rol deosebit l-a a- 
vut organizarea și desfășurarea în 
bune condițiuni a întrecerii socialis
te. In prezent întrecerea socialistă în 
cadrul fabricii este vie, mobilizatoa
re. Comitetul sindicatului folosește 
acum forme atrăgătoare, pline de 
conținut. La secția de croit pot fi în- 
tîlnite lozinci mobilizatoare prin care 
muncitorii sînt chemați să urmeze 
exemplul croitorilor fruntași Ana 
Moldovan, care a economisit în 6 
luni 3.838 dm.p. piele și a lui Marin 
Anghelescu care a economisit în 
primul semestru 5.164 dm.p. piele. 
Muncind în cadrul întrecerii socia
liste după metoda de stanțare în pa
ralelogram și în brăduleț, stanțato- 
rul Hațegan Ioan II a economisit 
288 kg talpă, iar stanțatorul Dreghici 
Ioan 184 kg. De altfel trebuie să 
arătăm că secțiile de croit și stanțat 
sînt în fruntea luptei pentru econo
mii, prima din ele realizînd o econo
mie în valoare de peste 120.000 lei.

După cum rezultă și din cifrele de 
mai sus angajamentele luate pe

secții pentru perioada de un an au 
fost realizate în numai 6 luni de 
zile. Aceasta scoate cu toată pute
rea în evidență faptul că avem încă 
multe rezerve pe care încă nu le-am 
valorificat în întregime. Avem încă 
posibilități de a spori productivita
tea muncii, de a ridica nivelul de 
calificare al muncitorilor, de a gos
podări mai bine materia primă și 
materialele. Sub conducerea organi
zației de partid, colectivul nostru de 
muncă se angajează de a munci cu 
mai multă însuflețire pentru a do- 
bîndi în cel de-al II-lea semestru 
rezultate și mai bune în întrecerea 
socialistă.

JID EUGEN
contabil șef la fabrica „Ardeleana" 

Alba Iulia

decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Dar, dacă în ce privește curățenia 
și felul în care tovarășul Marica 
loan, gestionarul magazinului, își 
deservește consumatorii se pot spune 
numai cuvinte bune, alta este situa
ția condițiilor de păstrare a mărfu
rilor. Cînd plouă, plouă și în ma
gazin. Și, cooperativa a solicitat 
Sfatului popular al comunei Ighiu 
proprietarul clădirii în care funcțio
nează magazinul, să încheie un con
tract de închiriere pe lungă durată 
pentru a putea justifica repararea 
magazinului care necesită sume mai 
mari decît poate aloca cooperativa 
pentru reparații curente.

La cererea cooperativei, sfatul 
popular comunal a răspuns că aco
perișul clădirii se va repara în 
cursul verii acesteia și că nu este 
deci nevoie de încheierea unui con
tract de 
ta însă, 
lipsurile 
leași.

Ar fi bine ca atît din partea coo
perativei cît și a sfatului popular 
comunal, să se manifeste mai multă 
înțelegere pentru rezolvarea opera
tivă a acestei probleme.

CAPRA HRISTACHE

lungă durată. Pînă una al- 
se discută, timpul trece și 
continuă să rămînă ace-

IN CLIȘEU: Un grup de muncitori de la fabrica de încălțăminte 
„Ardeleana" evidențiați în muncă.



VIATA 0F PARTID

Să pregătim temeinic începerea noului an 
în mvățămintui de partid

Ritm intens construcțiilor școlare
Anul de studiu în învățămințul de 

partid care s-a încheiat, a marcat noi 
succese în îmbunătățirea și creșterea 
nivelului teoretic al propagandei, a 
eficacității ei practice.

Organizațiile de partid din raio
nul nostru s-au ocupat în anul de 
studiu trecut mai concret și mai sis
tematic de organizarea și conduce
rea învățămîntului de partid.

In centrul atenției învățămîntului 
de partid a stat însușirea temeinică 
de către membrii și candidații de 
partid, de către ceilalți oameni ai 
muncii, a bazelor ideologiei mar- 
xist-leniniste și a politicii partidului, 
mobilizarea lor Ia realizarea sarci
nilor trasate de Congresul al IH-lea 
al P.M.R.

Axț-nai rămas puțin timp pînă la 
deschiderea noului an în învățămîn- 
tul de partid. Față de condițiile și 
posibilitățile existente, față de înal
tele cerințe puse de partid, învăță- 
mîntul de partid din acest an este 
■chemat să-și aducă un aport și mai 
mare la îndeplinirea sarcinilor ce 
stau în fața organizațiilor de partid, 
a colectivelor de muncă din între
prinderi, instituții, gospodării colec
tive, să-i mobilizeze pe oamenii 
muncii în vederea realizării sarcini
lor desăvîrșirii construcției socialis
te.
^Problema principală pentru viito

rul an școlar o constituie îmbunătă
țirea calitativă a învățămîntului de 
partid în așa fel îneît el să determi
ne cunoașterea temeinică de către 
cursanți a politicii partidului, a ba
zelor ei științifice, însușirea princi
piilor fundamentale ale învățăturii 
marxist-leniniste, a documentelor de 
partid, urmărindu-se creșterea efi
cacității practice a propagandei, a 
legăturii sale cu viața, a contribu
ției sale la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor și la mobiliza
rea lor pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

Pe baza indicațiilor Comitetului 
raional de partid și totodată trăgînd 
învățămintele necesare dir> expe
riența anului trecut, organele și or
ganizațiile de partid din cuprinsul 
raionului nostru au luat unele mă
suri încă de la încheierea anului în 
Fivățămîntul de partid, care să asi
gure înlăturarea fenomenelor nega
tive ce s-au mai manifestat în do
meniul propagandei.

In prezent organele și organiza
țiile de partid din raion și-au inten
sificat activitatea pentru pregătirea 
temeinică a desfășurării noului an 
în învățămîntul de partid.

Ținînd seama de faptul că îmbu
nătățirea învățămîntului depinde de 
gradul de pregătire al propagandiș
tilor, Comitetul raional de partid a 
indicat organelor și organizațiilor de 
partid să acorde toată atenția recru
tării propagandiștilor.

Bazîndu-se pe această indicație 
organele și organizațiile de partid 
din cuprinsul raionului nostru au 
selecționat în rîndul propagandiști
lor un număr din cei mai pregătiți—--------------««---------------
a sarcM îmbiată citarea fînurilor naturale

îndeplinită cît mai

colective din raion 
în prezent cea mai 

fînurile naturale. La

Pe lingă furajele cultivate, raio
nul nostru are. datorită condițiilor 
pedo-climatice, întinse suprafețe cu 
fînuri naturale, fînuri foarte valo
roase care, dacă sînt recoltate la 
timp valorează cît grăunțele. Iată 
de ce recoltarea acestor fînuri din 
timp este în momentul de față o sar
cină ce trebuie .................
urgent.

Gospodăriile 
au recoltat pînă 
mare parte din ___ __
Benic, Drîmbar, Totoi și alte gospo
dării, recoltarea fînurilor naturale 
■s-a făcut pe toate suprafețele. Sin
gură, gospodăria colectivă din 
ghiu va trebui să urgenteze 
situl.

Pe lîngă terenurile cu fînețe 
•gospodăriilor colective, suprafața 
peste 10.000 ha este deținută de 
tele de munte. Strîngerea fînurilor 
de pe această suprafață este de o 
importanță dosebită pentru continua 
dezvoltare a șeptelului raionului. 
Multe comitete executive ale sfaturi
lor populare s-au preocupat de mo
bilizarea oamenilor la recoltarea a- 
cestor fînuri. Ca urmare a acestui 
fapt la Inuri, Ampoița, Meteș, Al- 
mașul Mare și altele s-au recoltat 
fînurile de pe toate suprafețele. Sînt 
însă și comune unde strîngerea fi
nului se desfășoară nesatisfăcător. 
La Zlatna, de pildă, cu cîteva zile 

membrii de partid. Bine s-a 
orientat în acest sens Comitetul 
de partid de la U.C.M. Zlatna care 
a recrutat ca propagandiști pe to
varășii Barb Dumitru, Popa Traian, 
Filimon Victor, Treger Felix care au 
dovedit o pregătire temeinică și au 
o experiență în munca de propagan
dă.

La fel organizațiile de bază din 
G.A.S. Oarda de Jos, S.M.T., comi
tetele de partid din G.A.C. Vințul de 
Jos, G.A.C. Galda de Jos, G.A.C. 
Cricău, comitetele de partid din co
munele Meteș, Feneș și altele care 
au avut preocupare pentru selecțio
narea ca propagandiști pe cei mai 
buni tovarăși și cu experiență în a- 
cest domeniu de activitate.

Odată cu această problemă orga
nele și organizațiile de partid au în 
atenția lor încadrarea judicioasă a 
membrilor și candidaților de partid 
și a celorlalți oameni ai muncii în 
funcție de gradul de pregătire și de 
dorința acestora, în diferite cursuri 
și cercuri.

Pentru a realiza această sarcină 
cît mai bine, multe organizații de 
partid și-au format colective din 
membrii birourilor organizațiilor de 
bază și din propagandiștii propuși 
pentru noul an școlar care să stea 
de vorbă cu fiecare cursant pentru 
ca acesta să-și aleagă forma de stu
diu.

Astfel Comitetul de partid din 
G.A.C. Ciugud a format în acest 
scop 3 colective. Din aceste colecti
ve fac parte secretarii organizațiilor 
de bază, responsabilii cu propagan
da și agitația și un propagandist. A- 
ceste colective muncesc pe baza u- 
nui plan concret sub îndrumarea 
tov. Puiu Toma, responsabil cu pro
paganda și agitația în comitetul de 
partid al gospodăriei.

Colectivele formate pentru organi
zațiile de bază nr. 4 și 5 au stat de 
vorbă în ziua de 27 iulie a.c. cu un 
număr de 18 cursanți cărora le-a 
explicat importanța studiului și ce 
îndatoriri au cursanții. Cu acest pri
lej tovarășul Oarga Ioan 1. Sasu, 
și-a exprimat hotărîrea de a studia 
mai temeinic în acest an și totodată 
a propus să se respecte data ședin
țelor de cerc sau curs. De aseme
nea tov. Hațegan Nicolae a arătat 
că în anul trecut a frecventat cu re
gularitate la ședințele de cerc și a 
învățat numai lucruri bune. In 
acest an se va strădui și mai 
mult pentru însușirea materialului 
care va fi predat. Asemenea discuții 
au mai purtat și alți tovarăși.

Colective de acest fel s-au mai 
format și în alte organizații de 
partid, ele dovedindu-se utile.

Trebuie să arătăm însă că nu pes
te tot aceste colective muncesc cu 
conștiinciozitate. Așa este cazul la 
Comitetul de partid din G.A.C. Oar
da de Jos unde tov. Muncuș Maria 

IOAN CACOVEANU 
directorul cabinetului de partid al 
Comitetului raional P.M.R. Alba

(Continuare în pag. 4-a)

ha,în urmă mai erau de cosit 425 
la Feneș peste 200 hectare, la Valea 
Dosului peste 300 hectare.

Tărăgănarea cositului duce la pier
derea valorii nutritive a finului. 
De aceea în aceste zile comitetele 
executive ale sfaturilor populare, or
ganizațiile de partid din comunele 
și satele rămase în urmă trebuie să 
ia toate măsurile ca recoltarea fî- 
nurilor naturale să fie grabnic ter
minată.

IN CLIȘEU : Vițeii gospodăriei colective din Teiuș.

Peste puțin timp școlile de cultură generală din raionul nostru vor 
fi din nou populate de mii și mii de elevi. Va începe un nou an școlar.

In vederea însemnatului eveniment, la multe din școlile raionului pre
gătirile au început odată cu încheierea cursurilor. S-au luat măsuri pen
tru repararea și curățirea localurilor, a mobilierului, s-au luat de ase
menea măsuri pentru darea în folosință a noi școli și săli de clasă.

In privința construcțiilor școlare însă, nu peste tot se manifestă a- 
ceeași preocupare. Redăm în acest sens cîteva aspecte.

Rezultate bune în munca de construcții
Sfatul popular Zlatna a acumulat 

o bună experiență în munca de con
strucții. Despre acest lucru vorbesc 
deosebit de grăitor faptele. Avînd 
din plin sprijinul deputaților și fo
losind cu chibzuință timpul cînd ță
ranii muncitori au fost mai puțin o- 
cupați cu alte munci, Sfatul popular 
al comunei Zlatna a dat în folosin
ță, la 28 iulie, căminul cultural din

Noul termen trebuie respectat întocmai
această construcție și acum. Sînt 
dese situații cînd din cauza proastei 
aprovizionări cu materiale din par
tea l.G.O. Alba Iulia oamenii stau. 
Sînt apoi cazuri cînd chiar avînd 
materiale la îndemînă se pierde 
timp prețios de parcă lucrarea s-ar 
putea termina singură. Sfațul popu
lar al orașului trebuie să intervină 
cu toată energia și într-un caz și în 
celălalt căci numai în acest fel va 
putea fi respectat cel de-al doilea 
termen de dare în folosință — 15 
septembrie 1963.

In scopul creării de condiții op
time desfășurării muncii instructiv- 
educative la școala de 8 ani din 
răbanț, în vara anului trecut a 
ceput aici construirea a două 
săli de clasă, a unei cancelarii, 
unei săli pentru păstrarea materia- 1 
lului didactic, termenul de dare în 1 
folosință fiind luna decembrie 1962.

Prin felul cum s-a muncit însă, 
la respectivul termen zidurile noii 
construcții abia ajunseseră la jumă
tate. Și, într-un ritm- cu totul nesa
tisfăcător se desfășoară lucrările la
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Unde este grija pentru recolta viitoare?

Bă- 
în- 
noi 
și a

(Urmare din pag. l-a)
rilor adînci de vară întîrzie în mod 
cu totul nejustificat. Pînă la data 
de 1 august în această gospodărie 
s-a executat arătura adîncă doar pe 
13 la sută din suprafața planificată, 
deși recoltarea s-a făcut la timp și 
a fost terminată de mult. Atunci 
care este cauza?

Intr-una din zilele trecute tracto
riștii din brigada de tractoare de 
aici au fost pur și simplu surprinși 
de un procedeu interesant. Ingine
rul gospodăriei, tov. Vicleanu loan, 
a „hotărît" să nu mai dea tractoriș
tilor de arat pe motiv că aceștia au 
refuzat să are un teren accidentat pe 
care nu se putea executa arătură de
cît de 12 centimetri. Și cîteva zile 
între tractoriști și inginer au fost 
tot dispute. Terenul cu pricina nu

Li2LtlM!l zilei Pregătirea spatiilor pentru însilozare
Măsurile recente luate în vederea 

sporirii cointeresării producătorilor 
în creșterea și îngrășarea animale
lor constituie un puternic îndemn 
pentru toți oamenii muncii din agri
cultură de a folosi toate posibilită
țile de asigurare a bazei furajere 
astfel ca să se poată crește un nu
măr cît mai mare de animale. Odată 
cu recoltarea fînețelor, trifoiienelor 
și semănatul culturilor duble o mare 
atenție trebuie acordată însilozării 
furajelor. In acest an sînt condiții 
să se asigure cantități sporite 
de nutrețuri însilozate. Trebuie 
folosite din plin aceste condiții în- 
silozînd pe lîngă plantele cultivate 
în acest scop și cantități cît mai 
mari de iarbă, rogoz, lucernă, tri
foi, vreji de mazăre, resturi de la 
grădina de legume, frunze și colete 
de sfeclă de zahăr, iar toamna co
ceni de porumb în amestec cu bor
hot. O importantă sursă de nutre
țuri care se pot însiloza o consti
tuie plantele cultivate în miriști.

Pătrînjeni și peste puține zile va da 
în folosință și căminul cultural din 
Vîltori.

Cu aceleași bune rezultate a con
dus Sfatul popular din Zlatna și lu
crările de construcție a școlii din 
Pirita. Acestui local i se fac în pre
zent ultimele finisări, astfel că fiii 
țăranilor muncitori de aici vor în
cepe noul an școlar în școală nouă.

putea fi într-adevăr arat, deoarece 
nu intra plugul decît la suprafață. 
In același timp însă alt teren unde 
s-ar fi putut efectua arături bune și 
în ritm intens nu putea fi arat pen- 
trucă „nu era voie". In acest fel trac
toarele în loc să fie folosite din plin 
la arat au fost ținute în teren unde 
pe lîngă că nu puteau ara nici un 
hectar Ia zi, nici calitatea nu era după 
regulile agrotehnice. O astfel de po
ziție este complet dăunătoare deoa
rece, pe deoparte, împiedică efectua
rea arăturilor la timp, iar pe de altă 
parte o lucrare făcută de formă nu 
este cîtuși de puțin în sprijinul recol
tei. Iată de ce se cere ca tov. ingi
ner să-și verifice atitudinea atît față 
de tractoriști cît și față de grija 
pentru sporirea continuă a recoltei.

Rezultatele bune care au fost ob
ținute în ultimii ani prin folosirea 
porumbului siloz mai ales în crește
rea producției de lapte, au îndemnat 
gospodăriile colective din raionul 
nostru să-și prevadă pentru acest an 
însilozarea unor cantități de furaje 
cu mult sporite față de anii trecuți. 
Cunoscînd avantajele furajului si
loz, unele gospodării colective au și 
trecut la acțiunea de însilozare. 

. Astfel, gospodăria colectivă din Cis- 
tei a însilozat peste 300 tone cu di
ferite plante de nutreț, gospodăria 
colectivă din Galda de Jos 240 tone, 
cea din Alba Iulia 105 tone. A- 
cesta este un început bun. Față însă 
de 54.000 tone cît va trebui să se 
însilozeze în acest an, gospodăriile 
colective din raion mai au foarte 
mult de făcut. Pentru buna reușită 
a acțiunii de însilozare, care nu pes
te mult timp trebuie să înceapă din 
plin, în primul rînd trebuie să se a- 
sigure spațiile necesare. Asigurarea 
spațiilor de însilozare se realizează 
prin pregătirea silozurilor existente 
și construirea altora noi în scopul 
măririi capacității de însilozare. In 
cadrul gosnodăriilor colective din ra
ion este asigurat spațiul pentru 
32.000 tone siloz si în multe locuri 
s-au și început lucrările de amenaja
re a acestora. La gospodăria colec
tivă din Drîmbar se lucrează la cu
rățirea și pregătirea gronilor exis
tente. Bine stau cu spațiul de însi
lozare și colectiviștii din Galda de 
Jos. Pentru asigurarea spațiului do 
însilozare mai ales la unitățile a- 
gricole cu un puternic sector zoo
tehnic și care au de însilozat între 
2.500 și 3.500 tone de siloz așa cum 
sînt gospodăriile colective din Cis- 
tei, Teiuș, Vințul de Jos, Alba Iulia. 
Berghin, Galtiu și altele, trebuie e- 
xecutat mcă un volum destul de 
mare de lucrări. La Henig de pildă, 
nu s-a făcut nici o groapă pînă în 
prezent. Silozurile existente trebuie

Angajamenfele —= 
să devină fapte

Sînt în raionul nostru încă o sea
mă de construcții școlare începute 
unele cu termene de dare în folo
sință în toamna aceasta, altele în 
anul viitor. La Ciugud, de pildă, 
s-au ridicat în roșu sub acoperiș 
două noi săli de clasă din vara anu
lui trecut. De atunci și pînă acum 
însă nu s-a mai făcut nimic pentru 
terminarea lor. A rămas deci ca 
ceea ce nu s-a făcut în timp de un 
an, să se execute în numai 15 zile 
dat fiind angajamentul președinte
lui sfatului popular de a termina 
noua construcție la 15 august. Și 
aceeași situație este și la Meteș 
unde sînt în construcție patru săli 
de clasă din care două vor trebui 
date în folosință in toamna aceasta.

Ce-i drept în scopul terminării ce
lor două construcții lucrul a început. 
Timpul însă e scurt și numai folo- 
sindu-1 cu toată chibzuință va putea 
da rezultate. Or, cum angajamentele 
trebuie să devină fapte, sfaturile 
populare din cele două comune tre
buie să lupte cu toate forțele pentru 
acest lucru.

NOTA
Atitudini cu nimic justificate
Grupul de lucrători din cadrul 

„Librăriei noastre" e mic. Pe tova
rășii ce. muncesc aici îi poți număra 
pe degetele de la o mină. Dar, pe 
cît sînt de puțini, pe atît de mari le 
sînt lipsurile. Și să le luăm pe rînd.

Intri în librărie. In loc de atmos
fera caldă întîlnită în alte magazi
ne, dai peste chipuri reci și veșnic 
încruntate. Intr-o parte tovarășa 
Lascu Lucreția, în alta tovarășa Ni
colae Elisabeta. Nimeni nu te în
treabă ce vrei. Sau chiar cînd ești în
trebat ți se răspunde răstit, de-ți 
vine să fugi din librărie. Și rău este 
faptul că din metehnele celor două 
tovarășe a împrumutat pe parcurs și 
tovarășul Filipescu Anghel.

In librărie uneori este murdar, 
mărfurile sînt fără gust aranjate. Ți 
se răspunde cu „nu avem" chiar cînd 
articolul solicitat se găsește. De! E 
mai comod așa. Iar la toate aceste 
rele, se mai adaugă încă unul. To
varășa Bacinschi Maria, responsabila 
librăriei, nu dovedește destulă ener
gie pentru a pune lucrurile Ia punct. 
Această situație însă, nu mai poate 
dăinui. O cer sutele de cumpărători.

curățite de resturile organice și alte 
impurități, să se astupe fisurile și 
găurile din pereți și apoi să se de
zinfecteze cu lapte de var. Aceste lu
crări deși simple au o mare influen
ță asupra calității nutrețului, ferin- 
du-1 de anumite focare de infecții 
cum sînt bacteriile de putrefacții și 
alți agenți care au influentă dăună
toare. La gospodăria din Oarda de 
Jos, tendința de-a amîna amenaja
rea spațiului pornește chiar de la 
președintele gospodăriei (tov. Ha- 
țegan loan) care susține că le va 
face cînd însilozează.

Pentru lărgirea spațiilor de însi
lozare trebuie ca gospodăriile colec
tive să se orienteze către tipurile de 
silozuri mai economice, construite 
din materiale ieftine și care să per
mită mecanizarea totală a lucrărilor 
de încărcare, presare și scoatere a 
nutrețului. Silozurile care corespund 
mai bine acestor cerințe sînt cele să
pate în pămînt sub formă de tranșee 
cu 5 m lățime la bază. 25-30 m lungi
me și 2,5—3 m înălțime. De aseme
nea. silozurile construite sau ame
najate la suprafața pămîntului, de 
forma unei platforme cu doi pereți 
care se confecționează după posibi
lități din beton, zidărie, seîndură 
sau baloți de paie (experiența gos
podăriei colective din Cistei. care în 
anul trecut a folosit ca pereți. baloți 
de paie) a dat rezultate foarte bune. 
Aceste, două tipuri de siloz permit 
intrarea și trecerea prin el a remor
cilor. presarea nutrețului cu ajuto
rul tractoarelor cu șenile, ceea ce 
mărește volumul de nutrețuri ce pot 
fi însilozate în 24 ore și ușurează 
foarte mult munca omului. De a- 
ceea este necesar ca în această pe
rioadă să se continue acțiunea de 
pregătire a spațiilor de însilozare în 
mod operativ în toate gospodăriile 
colective din raion, pentru ca însilo
zarea furajelor să se facă în cele 
mai bune condițiuni.
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ajBajjdB o gauj jjsgg hb uiAaq Jjuiip 
-B[y\ is oijpnajfi jojijja jiJauiSuj 

•JojiujpgjS b ‘ajBojjsgJd jo|ij 
-njpia b ‘asquinq ap JopjjBjuBjd saj 
-b.Siji njjuad jjsojoj jj najnd ba maj 
-sjs jsaay •ajjBSjji ap ajajBUBa jiaap 
gajui ibui gjBjBjdns o Bdnao ba jBjnq 
-nj [nuiajsjs -jnindmia jnSunj B-ap 
asndsip jaoj ujjd gdB na ajBjuauiij 
-B ij joa js ajB[ ajBopjJoa buijoj joa 
aj3 -aunjsjadsB ap jjjBjBjsuj ajBSB|d 
-uiB jj jod duna inSajjm a<j ‘ajjB3 
-jjj ap jojajBUBa b jiaap bsboIbjubab 
jbui ajsa auBJajqns jojadB bbjjsojoj 
ga gjapisuoa gjujjjs ap jjuauino -axjj 
aunjsjadsB ap jjjBjBjsm js aajjniun 
-aud jjjanjjsiioa jBjuaAUj b ojfpBajfl 
joj>[!A ‘,.B^unl a>BI8Q n3“ Pf un IBZ 
-jndxa ajsa jajosuoa jb jaqjj jnjgdua 
ujp aa dtujj uj ‘ajjnas jjnjaț ap ajJ 
-as o asausij ajBa ujp JJOJJJJO gJjsuj 
as jajosuoa [nSunj B-afl -jjnas jaf 
na js Sun) jaf na ijjdojjs ap ajjjaj 
-jp jjdiaujjd gnop b Bzsq ad gjjnjjs 
-uoa ajsa ajjBiBjsuj gjsnaay "injoj 

-3BJJ BUJBJSgJ JB ‘IBjaiU Ujp gJBUOlj 
-aajuoa JBp ‘gjosuoa ap [ajjsB p -jnț 
uj ui sx ap gjBjBjdns o ad ajsapujd 
-sgj as ajujajnd |njaf jbj ‘ajsajoj as 
Bjosuoa ‘BdB pujaunjy •„gajjBiunaud" 

•sns ibui njjaui un na ajBjnui ajj gs 
aajSojooz jiujpgjS ejdnssap neaaajj 
ajea apjjj sa JUBjoq b-s ‘jojjunjjaaj 
-ap Bznea jijniîigi b-s aa gdnQ

•bjb inun Bpjnoa 
Ba bSbjj aj gs i§ pjoq iia aandB aj 
gs j[nui ajJBOj eaagid ij BjajsaaB js 
bjbjiS bjjb as apun paoi ad jBtuaoj 
nBaaaJj aajuojapj jaiuji apjjq 'ajBJ 
-ipaoi ujp aai3o[ooz jiujpgjS b bjbu 
-ojsuad ‘bjbjiB o •••BJa injEAouiA ga 
jBjBjsuoa b-s ‘jo[]jgjaajaa buiju uj 
•aaiuojapj țapjaj BajBjaajap na bjhj 
-g3aț ui iijBuiBpaj asBOJauinu nsas 
-os BjpSuy uip jajsaqg [iisbjo uj

•BpuojjBUJajuj ajjizodxa 
BauamasB o bj | jniuiajd jnSijsja b 
‘35] ap ajBjnajg uj ‘aBa[Aop uf] 
■ajanjj ap ajjizodxa o îs gaiuBapg 
ginsuiuag BSBajjui mp „jojijojina 
-îiuod b ajjujjjui“ o jub jop ajBaajj 
bj gzBaziuBgjo as BjJBSpg •£[ 
ujp upuajsni^ ăbjo inujjjgq uj
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•jiui ajp apuu 
ujp auBosjad jaun BaaoA jqasoap aj 
-nod gjuajjadxa na jsjpjaads un — 
aajjuapi isoa gqjB gs ajsa juaui 
-bo jop gjsjxa nu ga jjjadoasap 
hb jjaoA jauiBjSojaads Bajajpnjs 
na jBdnao ns-s ajsa VfTS U!P 
gjujjjs ap ijuatuBo jpiu ap n\ 

•jninjuiuigd BjBjBjdns 
ap iu>t 00X 3P auijauipB o bj gyB 
as jopjnuiajjna pjjuaojda ajjjasd 
mpuBaao [npJojjj ad ap apuniS 
-aj uj -un} 038 3ls3(i 3P auijjuipB 
o bi gjns nj g jBiunu js ui>j 038'08 
ajjm gjns B| zi ‘U1>1 08 3P 
-ujps o bj pjjuaaida hb ajnmajjna 
ujp gjns B[ £8 ga jbjbjsuoo b-§

•jjjamoij>[ jJnaojB 
ad ajsasgdap inj bbuiisojS ‘juiiugg 
ad ap juaujjuoa j|bui ibui pa ajsa 
BaijojBjuy -ao| un bj ajenj ’V’fl’S 
b is jadojng BjBjBjdns na g(B3 
-a ajsa gojpB ‘jjBJJBd m3 auBoijjiu 
gj ap ajsa naijojBjuy BjBjBjdns

•m 000'3 
B[ JJnjnij ap jjgjaiJBA ajaun jbj 
‘ui OOS’t’ 3P 3ai!ji?u! 0 Bl ?uJd !?•>) 
jod aijjgsgg -juiA ap asnpn ajaasuj 
na asaugjq as 13 ’tu OOS'Z. B1 ?uld 
aujpnjijjB ajBtu ibui saa s| jbjj 
jod ajsa anjgjaja jujs țiuafuBiBj

•auoj £ ajsajgjuja 13 'jjnp 
-B jUBja-p un jiaap najii ibui ajsa 
jnasgu nou guapq ap jnd uq

■gjBasoqo 
ap aumas sap gs gjgj m3 091 ajja 
aiu[jz aSjnaJBd jod iiuinSuiq 

•“00 țiJdjouiJ oJieo p

ia ‘[Bjatu ujp ajsa nu B3 'gjosuoa 
o ad ajsajoj as ajsa gsBun gduiojj 
o jBop gjjB as jojOBjj ad :o>jpBaj 
-(3 Jojjjja jnj jnuiajsjs gdnp joj ‘au 
-njsjadsB ap ajjB[Bjsuj gjjB o gjBj 

•gjBpuadsns gujsBui 
aaijo B[ bs gjduijs ap pj B[ ajsa joj 
-3Bjj ad ja b3jbjuoj\i -gjBosn is gporn 
-oa jjuaAap b BujSB^g ’gdB ap ajjj 
-njaf asausij ajsa uip ajBojBZjjaA[nd 
na ijnunjjnj gjjodsuBjj ajg 'uoJdBa 
ujp ajBosn ajBoAjazaj ajB|Bjsuj jsoj 
nB jninjojaBjj ap jjJgd apqtuB ag 
•„[B]BquiB ui“ jaB na [n|Bjatu gasBjna 
-ojuj gs JiJgjoq b oijpBajfj joj^ja

•Ijqjjsnq 
-uioa jjnui gmnsuoa p js ajujajnd aj 
-jBOj jojjbjj un ap ajOAau jaap ajsg 
•auoj asajgjuja apfjj jbj ‘ui jjo j 
ap ajsjj o ajsadojjs b'| adun ajsju Ba 
apjqgz na aijzjjS 3jB[ apjqasap isj 
aunjsjadsB ap bjjbibjsuj ‘duna aj 

•ajBosn 
ap ajBod as jia ajj gs ap Ba jBsaa 
-au ajsa asuauij ajajBjdns ad azajanj 
gs js apjuapjaaB jjnuajaj ad azasujd 
-ap as gs ajnqajj ajjuisBm apun ‘ia 
-JV •BjnjinaijgB ajds BjjuajB jBjdajp 
-uj b-is o •aajjBuinaud aijanjjsuoa 
ap jopjuauiap b ajisopj ap jiuamop 
jou gjnsa ojjpBajfj JOJ5|!A ’gajjaiAos 

|n|9|o jnuoțaq
•gjadoasap [j 

jbjiubs [njojjigaia ‘jajJB-apjsad ap 
-unasB jb-s apunjjQ 'ijoaun ajăadnța 
jbui ți ‘aSajna 11 puia jbq 'laiJE-inj 
-ajsad BajBuids ad ap iidaj ajjujjd 
gajnaui as ajBa^jjjZBjBd jjobj apuijd 
Basnui-apjsag 'ijjuajui aunq ibiu 
apa na ajâalgaau y Bjsaas ga jdajp 
ajsg -gasnm-apjiad ap jiiajs jj jb nu 
iaiJB-apj§ad gasp aunq jj jb ajEoj^ 

•BdB îs pijau jigqojS 
un na gzBanaBAa apjsad ‘Bipfauiijd 
jnaajj b aa gdnQ qadB BjBjBjdns bj 
jspuadsns aujmgj îs sns uj Bjjnq na 
aajBojui as p jaunjy 'JaB sp 8)BJ!1 
-una ajBtu o ță gjjqSuj gs apjăad bOb 
na gjBp o Ba gidiuijui as 'jn[n3Bjos 
-a b " gjuaasajaxa o ‘ininuamopqB bo[ 
-aid qns ap (Bjaads japags un aiduin 
Bdy 'aSuim o Ba g[jmn as jă gdB 
BjiqSuj gs adaauj p qnujqaaj ajsaj

iOIHV-nuSaa
'a[jjnjan[ hbjs ibui tuna aajjțjaA gs 

puia ui puia ujp hebuoabj ap ajjmp 
BAajja JBop ‘jBaaid hb lappunpuiJ 
najBjjJolBtti ‘gABjdsi gjsBaiB gdnQ 
•jaiduioa j-npuizjqaui ‘[nqina jipiz im 
ajnuțui aaaz oajA ui ajBa na ajjanjjs 
-uoa ap apiBjjajBtu aoia ui puianp 
-B nBaaJojui as jă nBjnqz spjp ‘jrq 
puni ui „gzBd ap“ nBajgjs cp mp 
ajjBd q -Buiajjd na pqjna ajds gq 
-BjSaJBtu ui jBjnqz nn ajBa 'apunp
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•ajaijBjjdso 
ibiu lunjSaj ui jjBjjodsuBjj jsoj hb 
ja ‘jajjumos ap gAjSBtu gzop o jbjjs 
-jujrnpB b-s jj aa gdnp ‘jă ijaaoujj 
ap jaaz BAajja jsnqoj jBjnjdBa ub-s 
BĂuaq uj -juaujBo ap (bjuIb asBj 
as gs snusip ajsa Bajd nu js sojjnj 
[BUijUB un ajsa țnjaaoujj ‘PJJIB aQ

•ajas ap niduijs ji jnd ajBOtu ‘jjnS 
-gapm apaB ad gdB ajsasgS as nu 
puia jbj 'jjnusiqo pom ui ajsaugjq as 
ajBa na mpjBS ap apjiiSuiJa ajsas 
-gjgd nu țnjaaoujj ‘gjaaas aJBUi ap 
apsoijad jaun bbjisos ajmisajd puia 
ajBjjgdapui junjjBJxfjui apuijdajj 
-ui ajBa quBjap ap ajiqasoap. ajd§ 
•jajaaas gmijaiA psa jjjaaoujy

” •ajjABJjo jjaSgs na. bjboiu 
-o 11 JS BJBJ' Ujp ajBq injuiĂ puia 
launjs ajjjuiisau ad p ap aidoJdB as 
bjbu ’ijojBUiA njjuad gjBosn gpBjd 
o ajsa pjaaoujj ‘ajsBOJd aps ijjap 
-ba BznBa ujq -aiBjuajJO apjajd ad 

Baunju(3 uj g3jB[ gjBas ad ajisopj 
jujs auajuB ap pjjsb ‘umoy ‘gajjBm 
-naud guajuB o jBjuaAUj b p ‘aaju 
-qaj ajujjjs uj jojaop ‘Sjaquasjg jjoS 
-jjg no gunajduij ‘sggj uj -oijpBaj 

-13 JOJ3IA injaujSuj js ajBa ajjujjd 
‘gaijajAog Baunjuj3 uj ijsjiBiaads 
ijinui gdnao as aaijBuinaud ajuauiap 
na jo[ijjanjjsuoa BajBjaajojd oq 

•jijanjjsuoa uj aajjBtu 
-naud jopjuamap b gSjiq gjBos ad 
Bajisojoj ajitujad BjsBaay ’g[qBJ ap 
guuoj uj ‘ajB[d is ia aajjajs aunoj 
ap jBiunu nu aajjBtunaud asajd guij 
-qogs jjsnaj nB laijawos jjjsjpiaads 
•jn[njaB b ajisojoj ap aAijaadsjad 
jjbui pjqasap as iijanjjsuoa uj 

•jjadgaui aj[B nBs 
ajujuias ap jjzodap un auijqo as g|jq 
-Bauuadiuj ajjajBiu o na cjjjadoaB is 
pij[B g3uj[ [nun ajBza^B jjnajB ajsao 
-B ujq ’ajaujjsns ap ajapqos ajsju 
na aaijBiunaud jjnajB jnjgdn ny 
•o[BuojjBu jajuiouoaa ap jjniuBJ ajij 
-ajjp jbui apa uj ajBjujnqajjuj jujs 
auijjaj js ajBosn jijanjjsuoa ajsaan 
‘mnay ’Jojija bjbiu un sjzajd B-aj js 
aajjBuinaud ajjanjjsuoa ap apjuaui 
-ap ap jBdnao B-s ‘aajuqaj ajujjjs 
uj jojaop ‘jijsAOJiiod jq3joaq9 ajpjA 
-os pjubabs ‘jub ap 08 3P amaJA 

9)§ainoo[ui |njay
-gz aa gjBpui oq 'dmjj ujp jjnsgm 
bi isj jaiJB-apjsad jaajqo ap ‘jbq

•ininuiqaaj apunS 
-jo ui Sjjuj as sapid Ejjjadoae ajsa 
11 ajsa na ijijnasB iidaj jă Binjsaa 
-B apaajuid uj ggiun as jaiJB-apjăad 
‘uiqaaj un ap jjjiqSuj ajsa bobq 
■arnaj as nu. lUBUisnp ap jbj ‘onspq 
uip gUBjq ajsasgS ngs punj uj — 
gasBaqgjS as gs aa ap bjb n\ 'jn[nj 
-jaaj jnSuni p-ap soajjaBj bjboui ia 
-jjB-apjsad ‘aJBOidijB uip pujaățw 
•apanu aigjuoj as tuna băb japui ap 
-BOJ îs jO[j[BJoa aijijBaijjmBj Bzajaj 
ajBod apjsad BjsaaB nj -ajujajnd jă 
jijnasB aoja un gzauijoj jă gjj(o3zap 
ajsa qrq jopjnijXBui b gjBj mp Baj 
-jBdjep ‘jjujp bjb nu țaîjB-apjsag

•asajnaoi bjbo ui 
apaaj ujp bjbjb gssj gs Bjuapnjdmi 
;>bj ajsa 1 idijod na ajsaugjq as js jjBj 
-oa ajjujjd ajsajgjj josjjsad jsaay

-uiJ ap JBiunu ajBtu un sundsgj ny 
•ajBUiaip ap aaijjaads ajauns ajsiu 

BjBoas gs jndaauj ns appunpuiJ 
launjy qnqjna gașBasgjgd gs BjptiiS 
as nu piu BjsBaaB JBp ‘„ajBoj;dojj 
-oa“ ad Ba mp aSunp o-s jBciaaui 
nB „iasBa“ apuidgjs jndaam bq -gujs 
-B8JJS o qns jjnjjsuoa ‘JO[ [nqjna ui 
jb[bjsuj b-s gajuzBjqo ajqBjA o ‘ajsa 
-â[d nnja appunpuiJ aa dimj iq 

ijuBsajajui zBa 
injojguun jBidimjuj b-s jaja>i sq

dtunas ajJBOj apujA as jaaoujj ap țnu 
-J09 -Bjaaas jă ijjajuoaBjq -1- j|Bdp 
-Ujjd țjopBj ibp”B Bznsa uțp BjjjjBd 
-si’p na jjBjmuauiB jujs jjjaaomy

•jou țauBjj OOO'Sl 
AijBunxojdB BZBajopA njisau jaa 
-ouij UJQ -bjus'bi £ jBiunu ap ijojsbu 
ap juaaojd” un ap gjBj gjns bj 23 3P 
izbjsb ajsa ijjgjjiBjJom injuaaojg 

•jjSau țjaaoujj 
ap OOS'S BJgmnu 8S B-^ua)l uj '[bjbm 
js pns ap [nuBpns ujp ajaund BAaj 
-p ui — juBjap gdnp ajjsajaj adaj 
-jtuBiti iJBtu jBm apa — jq[B jjaJoujj 
BAjjp gjsjxa’ JBjV -gUBajJJB BUBABS 
Ujp bjbj jjnaoi BAajp ui ajsaunjui 
ibui as p ‘jzgjsy -ajajsjiua apquiB ui 
ajBiu jgmnu ui nBjgJj jjjaaoujj uaa 
-oijd ui js uaaoim uj -lajjojsiajd [b 
JOjinjajABjdns un ajsa pjaaoujy

■aujBoj ap jjjnm nB — jijEAjaz 
-aj jajsaas appiuiuB ujp jjojs un ga 
-jps — (BĂua>i) 0ABS.J bj ap jnajBd 
ujp țjaaoujj ap ooi AjjBuijxojdy
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