
Să pregătim în mod exemplar desfășurarea 
campaniei agricole de toamnă

Peste puține zile membrii gospo
dăriilor agricole colective din raion 
vor păși la efectuarea lucrărilor din 
campania agricolă de toamnă. Insă- 
mînțările din această toamnă, sînt 
hotărîtoare pentru recolta anului 
viitor. Cu cit vom aplica la efectua
rea acestor lucrări regulile înaintate 
ale științei, cu cit vom alege nu nu
mai sămînța ci și timpul optim de 
însămînțare, cu atît sporul de recol
tă va fi mai mare. In acele gospodării 
colective care au asigurat în anul 
trecut seminței un pat germinativ 
bun, au ales sămînța după condiții
le locale ale gospodăriei sporurile de 
recoltă la grîu au fost deosebit de 
frumoase.

La gospodăria colectivă din Gal- 
da de Jos, de pildă, griul a fost în- 
sămînțat în teren arat din vară, și 
îngrășat, iar sămînța aleasă după 
rezultatele obținute în loturile de
monstrative. La recoltare s-au reali- 
' at în medie cu circa 400-500 kg 

rîu la hectar mai mult decît alte 
gospodării care au teren și condiții 
asemănătoare. Rezultate bune în 
ce privește producția de grîu au fost 
obținute și de către gospodăria co
lectivă din Alba Iulia, care de ase
menea aplicînd în mod diferențiat 
regulile științei agricole a realizat 
o depășire a producției de grîu la 
hectar cu peste 400 kg față de alte 
gospodării.

Rezultatele sporite pe care le ob
țin an de an acele gospodării colec
tive care respectă cu strictețe regu
lile agrotehnice în efectuarea lucră
rilor agricole, justifică întrutotul 
preocuparea din perioada actuală a 

‘"multor gospodării colective de-a 
face din timp pregătirile astfel ca 
atunci cînd sîntem în epoca optimă 
să se poată efectua toate însămîn- 
țările păioaselor de toamnă într-un 
timp cît mai scurt. La gospodăriile 
agricole colective din Micești, Ighiu, 
Bucerdea Vinoasă, Galda de Jos ca 
urmare a folosirii întregii capacități 
de lucru a tractoarelor întreaga su
prafață ce urmează să fie însămîn- 
țață în această toamnă a fost arată 
adine. De asemenea odată cu arătu
ra au fost îngropate sub brazdă în
semnate cantități de îngrășăminte.

Nu peste tot însă există preocupa
re pentru pregătirea terenului prin 
efectuarea arăturilor pe toate supra
fețele ce se însămînțează în această 
toamnă, deși se cunoaște din expe
riență proprie că arătura făcută din 
vreme și fertilizarea solului prin în- 
grășare sînt factori hotărîtori în 
sporirea producției. Grîul prin na
tura sa biologică, cere ca arătura 
să fie bine făcută și așezată căci 
numai așa poate încolți și înfrăți în 
bune condiții, numai așa rezistă in
temperiilor iernii. Iată de ce este 
o mare greșeală să se creadă că în 
arătura ce se face azi se poate în- 
sămînța mîine. Cu toate acestea, 
multe gospodării nu înțeleg acest lu
cru și tărăgănează efectuarea arătu
rilor. La gospodăria colectivă din 
Sard, de pildă, nu s-a făcut arătura 
adîncă de vară decît pe 65 la sută 
din suprafață, la cea din Oarda de

Succes constituirii raionale a cadrelor didactice
In pragul deschiderii noului an 

școlar învățătorii și profesorii din 
raion Sse întrunesc în consfătuire ra
ională pentru a dezbate problemele 
de bază ale activității lor în lumina 
sarcinilor trasate de partid învăță- 
mîntului de stat.

In ședința plenară a consfătuirii 
din ziua de 7 septembrie a.c. se va 
dezbate tema: „Analiza rezultatelor 
obținute în munca educativă în anul 
școlar 1962/1963, sarcini și măsuri 
pentru noul an școlar".

In ziua de 8 septembrie vor con
tinua lucrările pe secții în care se 
vor analiza rezultatele obținute în 
predarea obiectelor de învățămînt, 
prevăzute de planul de învățămînt 
și programele școlare și se vor sta
bili concluziile, învățămintele și 
sarcinile ce se desprind pentru vii
torul an școlar.

Fiind pregătite din timp, prin gri
ja Secției de învățămînt raionale, 
consfătuirile cadrelor didactice din 
acest an vor prilejui dezbateri vii și 
fructuoase pe marginea experienței 
pozitive acumulate de cadrele didac
tice care au obținut bune rezultate 
în activitatea lor, vor fi analizate 
cauzele unor lipsuri și deficiențe ce 
s-au manifestat în diferite școli în 
cursul anului trecut, urmîrîd a se lua 
măsuri practice care să mobilizeze e, 
forturile întregului corp didactic din 
raion pentru ridicarea calității și 

Jos pe 73 Ia sută, iar la Stremț pe 
77 la sută. Lipsa e cu atît mai gravă 
cu cît în aceste gospodării tractoa
rele au stat zeci de ore fără să fie 
folosite la efectuarea arăturilor. La 
gospodăria agricolă colectivă din 
Mihalț, tractoarele ies la lucru după 
ora 9 dimineața, iar Ia Benic stau 
nefolosite în remiză.

In multe gospodării agricole co
lective din raion însămînțarea griu
lui și a altor culturi de toamnă se 
face în terenuri ocupate în momen
tul de față cu porumb. Pentru a se a- 
sigura seminței un pat germinativ 
bun trebuie luate măsuri urgente ca 
atît la Mihalț, Vințul de Jos și în 
alte gospodării care însămînțează 
după porumb suprafețe mari cu grîu 
să fie pregătite în așa fel forțele, 
ca recoltatul să se facă în timp cît 
mai scurt.

Cu cîteva zile în urmă a avut loc 
ședința Consiliului agricol raional. 
In cadrul lucrărilor au fost definiti
vate o serie întreagă de probleme le
gate de bunul mers al campaniei, 
astfel că în fiecare gospodărie se pot 
lua măsuri de organizare cît mai 
temeinică a lucrărilor din campa
nie. Cu sprijinul cadrelor de agro
nomi trebuie să se stabilească cu 
precizie terenurile cele mai cores
punzătoare culturii griului, ținîndu- 
se cont de fertilizarea terenului, de 
planta premergătoare după care ur
mează să se însămînțeze. De aseme
nea trebuie luate măsuri pentru re
partizarea solelor pe brigăzi și trac
toriști, astfel ca Ia declanșarea cam
paniei să știe fiecare ce are de fă
cut.

Obținerea unor producții sporite 
la hectar este determinată în cea 
mai mare măsură de îngrășarea te
renului cu îngrășăminte chimice și 
naturale, de calitatea seminței ce o 
punem în pămînt. In vederea ferti
lizării terenului este necesar ca gos
podăriile colective să ia toate măsu
rile pentru transportarea și îngropa
rea sub brazdă a gunoiului în tim
pul cel mai scurt. In ce privește să
mînța gospodăriile colectiye în ma
joritatea lor și-au asigurat soiurile 
care dau producții mai mari. Au 
fost trimise de asemenea probele la 
laborator spre a se determina pute
rea de germinație. Acum trebuie 
luate măsuri imediate ca această să- 
mînță să fie condiționată și tratată.

Succesul deplin al campaniei de 
însămîntări este strîns legat de a- 
vîntul în muncă al colectiviștilor și 
mecanizatorilor. De aceea organiza
țiilor de partid din gospodării și 
S.M.T. le revine sarcina de a inten
sifica munca politică, mobilizînd 
toate forțele la semănat. De aseme
nea ele trebuie să urmărească cu e- 
xigență felul cum sînt folosite mij
loacele de muncă, la ce nivel agro
tehnic se fac lucrările.

Făcînd din timp toate pregătirile, 
mobilizînd toate forțele la efectua
rea însămînțărilor la un înalt nivel 
agrotehnic punem temelii solide re
coltei viitoare și contribuim astfel la 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern.

conținutului învățămîntului de cul
tură generală, profesional și tehnic 
la nivelul sarcinilor actuale.

Prin grija partidului și statului 
nostru învățămîntul de toate treptele 
se dezvoltă la nivelul sarcinilor sta
bilite în Directivele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. Trecerea treptată 
la școala generală de 8 ani se în
făptuiește cu succes. In anul școlar 
1964/1965 elevii care pășesc pragul 
clasei a VI!-a vor face parte din 
prima promoție de absolvenți ai 
școlii de 8 ani. învățămîntul mediu 
și profesional din raionul nostru s-a 
lărgit, dînd posibilitate unui număr 
sporit de absolvenți ai clasei aVII-a 
să urmeze cursurile acestor școli. 
S-au obținut succese în îmbunătăți
rea bazei materiale a școlilor, noi 
săli de clasă vor fi date în folosin
ță, acțiunea de completare și înoire 
a mobilierului și de înzestrare a șco
lilor cu material didactic continuă 
într-un ritm susținut.

Cadrele didactice din raionul Alba 
sînt conștiente de răspunderea ce 
Ie revine în pregătirea tinerei gene
rații la nivelul progresului științei 
din zilele noastre, a cerințelor spo
rite puse de partid școlilor. Dezbă- 
tînd problemele muncii educative, 
ele vor analiza rezultatele în raport 
de sarcinile ce se pun astăzi în pre
gătirea elevilor Ia învățătură. Dis
ciplina conștientă trebuie înțeleasă
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Rodul măsurilor 
tehnico-organîzatorice

La U.C.M. Zlatna, există din 
partea întregului colectiv de. muncă 
o permanentă preocupare pentru a- 
plicarea unor asemenea măsuri teh- 
nico-organizatorice care să contri
buie din plin la ridicarea continuă a 
producției și productivității muncii, 
la reducerea treptată a prețului de 
cost al produselor și pe această bază 
la realizarea a cît mai multe eco
nomii.

In primele șapte luni ale anului 
1963, rezultatele sînt grăitoare. A- 
plicarea în producție a măsurilor 
tehnico-organizatorice ca: prelua
rea sarcinilor de producție la noua 
secție metalurgică, reducerea con
sumurilor specifice de materii prime 
și materiale, realizarea indicilor de 
utilizare a utilajelor, îmbunătățirea 
randamentelor de extracție etc, au 
dus la creșterea productivității mun
cii în medie cu 10 la sută, la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan 
și la realizarea, în această perioadă 
a unei economii în valoare de peste 
3.300.000 lei.

Odată cu obținerea acestor rezul
tate s-a îmbunătățit în mod simțitor 
și calitatea produselor. .

Măsuri bune
In bătălia pentru creșterea pro

ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost, un rol deosebit de im
portant îl are și felul în care sînt 
traduse în viață prevederile din ca
drul planului de măsuri tehnico-or
ganizatorice. In cadrul șantierului 
nr. 5 al T.R.C.H. Deva, unitatea Al
ba Iulia, în cursul acestui an pe lîn- 
gă o serie de măsuri aplicate, s-a 
mai propus conducerii șantierului să 
pună în funcție stația de betonare și 
să folosească în cadrul evidentelor 
scriptice, o fișă limită de consum a 
materialelor.

Cu toate că punerea în funcție a 
stației de betonare ar fi dus la creș
terea productivității cu circa 15 la 
sută, iar ținerea evidenței ar fi in
dicat la timp unele depășiri la pre-

ca o trăsătură fundamentală care 
caracterizează un tineret adînc pă
truns de îndatoririle sale, hotărît 
să-și însușească bazele cunoștințelor 
științifice în strînsă legătură cu pro
ducția, cu practica construcției so
cialiste.

Atenția cadrelor didactice se va 
îndrepta, în cadrul consfăturilor, 
spre folosirea celor mai eficace me-

VICTOR PAȘTEANU
Șeful Secției de învățămînt
(Continuare în pag. 4-a)

Aspect de la expoziția de modele a cooperativei „Mureșul".

Vineri, 6 septembrie 1963

Prin realizarea unei perfecționări la mașina de țesut sîrmă de la 
I.I.L. „Horia" productivitatea muncii a crescut aproape cu încă odată.

Prin inovații — o productivitate sporită
In lupta pentru o productivitate 

sporită la fiecare loc de muncă, la 
întreprinderea „Horia" din Alba 
Iulia se acordă o atenție deosebită 
mișcării de inovații și raționalizări 
și rezolvării propunerilor făcute de 
muncitori.

In cadrul întreprinderii se produc

dar neaplicate
tul de cost (în primele 8 luni cu a- 
proape 510.000 lei), conducerea șan- 

‘ fierului Alba Iulia încă nu a trecut 
nici pînă în prezent la traducerea în 
viață a acestora. Curios este faptul 
că deși organizația de partid din 
cadrul șantierului a analizat de ne
numărate ori prețul de cost precum 
și alte aspecte aie muncii nu a luat 
măsuri corespunzătoare remedierii 
situației de mai sus.

SCRISOARE DESCHISĂ

Colectivului de muncă al I. R. E. H. — Secția 
- - - - - - - rețele electrice Alba Iulia - - - - - - -

După cum vă este cunoscut, întreprinderea noastră produce pîinea 
necesară oamenilor muncii din raioanele Alba și Sebeș. Preocuparea co
lectivului nostru este de a da celor ce muncesc pîine de bună calitate 
in cantități îndestulătoare și mereu sporite.
. *.n buna. desfășurare a procesului de producție, întreprinderea noastră 
mtimpma insa și unele greutăți, datorită deselor întreruperi de curent 
^ectric 5are stagnează activitatea noastră și duc la deprecierea caii 
tații punți.

Vă rugăm pe această cale în modul cel mai tovărășesc, de a ne a- 
futa sa ne desfășurăm in mod normal activitatea si a reduce întreru 
perile de curent, exclusiv de duminica, atît în Alba Iulia rff .s? 
Sebeș, Zlatna, Petrești, Teiuș și Vințul de Jos, întrucit producția noastră 
trebuie sa fie ritmica si de buna calitate. ■ uod!>lrd

Sîntem încredințați că ye-ți înțelege 'importanta ajutorului ce ni-I 
ve-ți da și va rugam sa fiți convinși că el se va solda cu mulțumirea u- 
namma a maselor de consumatori. lumirta u

Colectivul de muncă a! întreprinderii 
_ _________________________________de Panificație Alba Iulia
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parazăpezi. Operațiunea de nituire a 
acestora se făcea manual. S-a pus 
problema să se studieze și să se gă
sească un procedeu mai eficace pri
vind efectuarea acestei operațiuni.

După mai multe încercări, tov. 
Corlaciu Ioan a găsit soluția cea 
mai bună. Prin adaptarea unei stan
țe mecanice, nituirea a fost înlocui
tă complet. Ca urmare 5 muncitori 
care executau această operație au 
fost îndrumați spre sectoarele de 
bază ale producției unde își aduc 

j un aport mai mare la realizarea sar
cinilor de plan. In urma aplicării a- 
cestei inovații productivitatea mun
cii a sporit de la 53 bucăți la 62 
bucăți parazăpezi în fiecare lună.

Aplicarea în producție și a altor 
■inovații și raționalizări a contribuit 
din plin la creșterea productivității 
muncii, care pe cele 7 luni ale anu
lui 1963 a sporit cu 13 la sută.

...Teatrul regional București de 
estradă, prezintă pe scena Casei ra
ionale de cultură în ziua de 17 sep
tembrie 1963, spectacolul muzical:: 
„Am trăit să văd și asta".

...La cinematograful „Victoria" în. 
zilele de 9-11 va rula filmul italian 
„Adorabile și mincinoase", iar la ci
nematograful „23 August" se va 
prezenta filmul „De la platou la e- 
cran" o producție a studiourilor ce
hoslovace.

...In ziua de 8 septembrie a.c. e- 
chipa de fotbal „Refractara" Alba 
iulia va întilni echipa „Constructo
rul" Hunedoara în cadrul campiona
tului regional de fotbal.
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Dezvoltarea neîncetată a efecti
velor de animale și creșterea pro
ductivității acestora depind într-o 
măsură hotărîtoare de asigurarea 
unor cantități îndestulătoare de 
furaje. In această perioadă, nu
meroase gospodării colective din 
raion string cu grijă toate resur
sele de furaje pentru însilozare, 
iau toate măsurile de care depind 
îmbunătățirea -calității nutrețurilor, 
păstrarea lor în cele mai bune con
diții.

Alături de porumb una dintre 
cele mai mari resurse de furaje o 
reprezintă cocenii de porumb și 
alte plante secundare ce se gă
sesc din plin în fiecare gospodă
rie. Ținînd seama că acest nutreț 
reprezintă o mare rezervă, folosirea 
lui în întregime, păstrarea și chiar 
îmbunătățirea însușirilor nutritive 
au o mare însemnătate economică.

Iată de ce, în această perioadă, 
cînd a început însilozarea este de
osebit de important ca în fiecare 
gospodărie să se organizeze te
meinic munca astfel ca să fie în- 
silozate cantități cît mai mari de 
coceni și alte plante furajere.

Pentru asigurarea hranei animalelor

In siloz - tot ce se poate însiloza!
însilozăm însemnate cantități de furaje
Pentru anul 1963, gospodăria co

lectivă din Vințul de Jos și-a prevă
zut să însilozeze 3.400 tone porumb 
siloz. Pînă în seara zilei de 4 sep
tembrie 1963 s-au însilozat 350 tone 
din care, 290 tone porumb și 60 tone 
măciulii de floarea-soarelui.

Pentru ca acțiunea de însilozare 
să se termine în timp cît mai scurt, 
consiliul de conducere al gospodări
ei colective a luat măsuri ca fiecare 
brigadier să-și organizeze în așa fel 
munca, încît tocătoarea S.M.T.-ului 
să nu stea nieiun moment. Gropile 
pentru siloz existente din anul tre
cut au fost curățate, lipite și dezin
fectate cu lapte de var. De aseme
nea 
alte 
nul

s-au luat măsuri să se șape 
gropi, avîtid în vedere că pla- 
de însilozare pe 1963 este 3.400

ÎNSILOZEAZĂ DE ZOR
La gospodăria colectivă din Gal- 

da de Jos însilozatul se desfășoară 
intens. Alît la Oiejdea cît și la Gal- 
da de Jos cele două tocătoare func
ționează din plin astfel că s-a însi-

600 tone, 
este fap- 
pe lîngă

lozat pînă în prezent peste 
Demn de scos în evidență 
tul că aici se însilozează 
porumb și rogoz cu melasă și alte 
plante secundare.

tone față de numai 1.200 tone în 
1962, ca de îndată ce se vor umple 
gropile existente, cele noi să fie ter
minate.

Fiecărui membru din consiliul de 
conducere i s-a repartizat cîte o bri
gadă de cîmp ca să a jute și să con
troleze felul cum brigada își desfă
șoară munca în privința însilozării.

Înafară de porumb siloz, gospo
dăria colectivă va mai însiloza floa- 
rea-soarelui, varză de vară și apoi 
pe măsura recoltării porumbului se 
vor însiioza coceni de porumb în 
combinație cu saramură 1 la sută 
și lactobacteriene.

Pentru ca acțiunea de însilozare 
să fie terminată în cel mai scurt 
timp, gospodăria a reparat o batoză 
reformată și-a adaptat-o pentru to
cat. Astfel că avînd o tocătoare de 
la S. M. T. și una proprie vom 
reuși ca în 10 zile să terminăm de 
însilozat porumbul pentru siloz ră- 
mînînd în continuare să însilozăm 
coceni pe măsura recoltării porum
bului.

ION JICĂREAN 
președintele G.A.C. Vințul de Jos

Rezerve sînt, dar nu se folosesc
Gospodăria colectivă din Galtiu 

are de însilozat în această toamnă 
cantitatea de 2.500 tone din care 
1.510 tone din plante secundare ca 
tulei, rogoz, resturi din grădina de 
legume etc. De cîteva zile aici a și 
început însilozatul. Trebuie arătat 
însă că ritmul în care se desfășoa
ră această lucrare este nesatisfăcă
tor. Deși ritmul zilnic este stabilit 
la 30 tone în mai mult de o săptă- 
mînă nu s-a însilozat decît circa 150 
tone. Lipsa și mai gravă este că în
silozarea altor plante, înafară de

porumb nici n-a început, deși sînt 
mari rezerve nefolosite. La ieșirea 
din Coșlariu există cîteva hectare pe 
care mohorul este pînă în brîu, dar 
este lăsat să se usuce în cîmp fără 
a fi însilozat. De asemenea aici lac- 
tobaterinul nu este folosit pentru 
îmbunătățirea silozului ci este lăsat 
să stea la oficiul poștal.

Se pune întrebarea cum socotește 
conducerea gospodăriei să-și asi
gure hrana animalelor? Răspunsul 
trebuie dat prin fapte.

Nu este un cîmp cu flori. Este mohorul ce crește în voie pe o mare 
suprafață la G.A.C. Galtiu fără să fie însilozat.

se tracj învățăminte!
Gospodăria agricolă colectivă din 

Benic și-a dezvoltat în ultimii ani 
tot mai mult sectorul creșterii ani
malelor. După unificarea cu gospo
dăria din Cetea s-au creat condiții 
de-a da o și mai mare dezvoltare a- 
cestui sector aducător de venituri. 
Dezvoltînd șeptelul de animale gos
podăria nu a dovedit, deși avea con
diții, aceeași preocupare pentru a 
asigura animalelor o bază furajeră 
îndestulătoare astfel că în primăva
ră a întîmpinat greutăți în furajarea 
animalelor.

Pentru acest an, planul de pro
ducție prevede o creștere simțitoare 
a numărului de animale. Cea mai 
mare oarte au și fost deja procu
rate. Se pune însă acum pe prim 
plan și asigurarea furajelor pentru 
iernarea acestor animale. Ce-i drept, 
conducerea gospodăriei a luat o se
rie de măsuri încă din primăvară în 
această direcție. înafară de fînațele 
naturale au fost însămînțate eu po
rumb pentru siloz circa 50 de hecta
re. Pentru completarea cantității de 
furaje s-a prevăzut ca pe lîngă cele 
1.050 tone ce trebuie să se realizeze 
din porumb siloz să mai fie însilo- 
zate cel puțin 950 tone de alte plan
te. Analizînd însă felul cum se des
fășoară acțiunea de însilozare tre
buie arătat că aici la Benic se ma
nifestă o serie de lipsuri care tre
buie grabnic lichidate. De pildă,

aici însilozatul a început abia în 
ziua de 2 septembrie. în loc de 20 
august cînd era stabilit. Lipsa mare 
este însă că, deși început, el se des
fășoară cu rtiari întreruperi. In ziua 
de 2 septembrie, de exemplu, din 
lipsă de porumb siloz recoltat, nu 
s-a însilozat decît 2 tone în loc de 
30 tone cît are stabilită viteza zilni
că. A stat mecanicul de la tocătoare 
nu mai puțin de 4 ore așteptînd să 
sosească transportul cu porumb din 
cîmp.

— Transportăm cu un singur a- 
felaj — ne informează un colecti
vist din cadrul gospodăriei.

Am căutat să aflăm care este ade
vărata cauză a ritmului de melc în 
care se desfășoară însilozatul în a- 
această gospodărie. Gospodăria are 
atelaje suficiente, are surse mari 
pentru a se îndeplini și chiar depăși 
prevederile de însilozare. Principala 
lipsă care dăinuie aici este slaba or
ganizare a muncii, în această di
recție. In cadrul gospodăriei nu 
s-au luat măsuri de folosirea atela
jelor la transportul materialului pen
tru însilozat. La brigada din Cetea 
stăteau în acea zi nefolosite nu mai 
puțin de 9 atelaje. Motivul? Condu
cerea gospodăriei (președinte tov. 
Cristea Nicolae) și comitetul de 
partid (secretar tovarășul Medrea 
Adrian) nu s-au ocupat de mobiliza
rea și asigurarea oamenilor pentru

însilozarea cocenilor de porumb 
o mare rezervă de furaje

Pentru continua dezvoltare a creș
terii animalelor asigurarea unei ba
ze furajere corespunzătoare este*’ o 
sarcină de cea mai mare importanță. 
Furaje multe și de calitate înseam
nă posibilități de sporirea efective
lor, de creșterea productivității ani
malelor.

O mare rezervă în sporirea pro
ducției de furaje o constituie valori
ficarea prin însilozare, nu numai a 
porumbului siloz ci și a produselor 
secundare, a resturilor din grădini, 
a rogoazelor și mohorului a coceni
lor de porumb, etc.

In unele gospodării colective se 
obișnuiește ca paiele și cocenii de 
porumb să fie date în hrana anima
lelor așa cum au fost recoltate și 
depozitate, adiță fără să fi fost pre
parate în vederea îmbunătățirii lor 
calitative. Practica dovedește că a- 
cest procedeu este nerațional, deoa
rece duce Ia obținerea unui randa
ment scăzut în ce privește valoarea 
nutritivă a acestora. Paiele și co-

In cadrul G.A.C. Galda de Jos, brigada din Oiejdea, se însilozează 
de zor porumb siloz în amestec cu rogoz.

De ce se neglijează însilozatul?
Deși au existat condiții optime ca 

însilozatul furajelor să fie început în
că cu multe zile în urmă, conduce
rea gospodăriei agricole colective 
din Oarda de Jos, a amînat în mod 
nejustificat această lucrare, astfel 
că n-a început decît la data de 31 
august a.c. Se pune întrebarea însă, 
cum se vor putea asigura însilozarea 
celor 2.400 tone prevăzute, dacă 
pînă în prezent abia s-au însilozat 75 
tone ?

aceste atelaje. De altfel trebuie ară
tat că aici nu există suficientă preo
cupare nici pentru strîngerea și de
pozitarea fînului de la Cetea și tri
foiului de la Benic.

Timpul este destul de înaintat și 
întirzierea însilozării porumbului și 
a altor plante dăunează calității si
lozului. De asemenea, a merge în- 
tr-un asemenea ritm înseamnă a pre
lungi perioada de însilozare pînă în 
iarnă, lată de ce se cere luarea de 
măsuri urgente, mai ales că gospo
dăria are mari rezerve pentru a-și 
asigura întregul siloz necesar.

Și dacă însilozatul furajelor a în
ceput abia acum cîteva zile trebuie 
arătat că el se desfășoară încet, cu 
mari întreruperi. Aceasta din cauza 
slabei preocupări a consiliului de 
conducere al gospodăriei agricole 
colective de aici care nu privește cu 
toată răspunderea această impor
tantă sarcină în vederea asigurării 
hranei animalelor în timpul iernii.

cenii sint nutrețuri foarte bogate în 
celuloză (conțin celuloză îh propor
ție de pînă la 40 la sută) și în sili
ciu, dar sînt mai sărace în proteine, 
calciu și fosfor. Ele sînt aspre și au 
un gust puțin plăcut. Aceasta face 
ca substanțele nutritive pe care le 
conțin să fie digerate numai în 
proporție de 30-50 la sută.

Ținînd seama că 1 kg paie de 
orîu are valoarea nutritivă de 0,23 
U.N., iar 1 kg coceni de 0,34 U.N. 
rezultă că cele două nutrețuri tre.^ 
buie să asigure 2,29 unități nutriți 
ve. Cum însă animalele folosesc < - 
fectiv numai 30-50 la sută, restul 
rămînînd în iesle sub formă de o- 
grinji, înseamnă că în loc de 2,28 
U.N. organismul primește numai 
0,91 U.N.

Cunoscînd această situație gospo
dăria noastră colectivă a trecut la 
prepararea furajelor cu o valoare 
nutritivă mai slabă pentru a obți
ne furaje de calitate și-a acoperi o 
parte din cantitatea de furaje. Astfel 
noi am folosit metoda de preparare 
a paielor și cocenilor și în anul tre
cut și Ia fel am luat măsuri ca și în 
anul acesta să se folosească această 
metodă.

In ceea ce privește prepararea co
cenilor am întrebuințat două meto
de: saramurarea și însilozarea co
cenilor cu tăiței proaspeți de sfeclă. 
La însilozat noi am transportat co
cenii de pe teren imediat ce a fost 
recoltat porumbul (știuleții) cînd 
încă conțineau umezeală în propor
ție de 35-40 la sută. De pe care, 
cocenii au fost dați direct prin to
cătoare și așezați în groapă, un 
rînd de coceni, unul de tăiței de sfe
clă. Am ținut însă cont ca presarea 
silozului în groapă să fie foarte bine
executat. Am dat 1 1/2 kg tăiței la 1 
kg coceni. După umplerea gropii, s-a 
acoperit cu un strat de pleavă și a- 
poi pămînt. Tocarea și amestecarea 
cu coceni a tăiețeilor de sfeclă sev 
face numai pe măsura așezării și 
presării lor în siloz, spre a se evita 
pierderile de substanțe hrănitoare 
sau alterarea și putrezirea silozului 
etc. La furajarea animalelor cocenii 
tocați în amestec cu tăiețeii de sfeclă

Ing. DARĂMUȘ IOAN 
G.A.C. Cistei

(Continuare în pag. 4-a)

In ritm de melc
Nici la gospodăria colectivă din 

Mihalț ritmul însilozării furajelor 
nu se desfășoară satisfăcător. To
cătoarea ce se găsește în fața gropii, 
mai mult stă decît lucrează. In ziua 
de 2 septembrie, de pildă, tocătoa
rea nu funcționa nici la ora 10 di
mineața, deoarece nu avea material 
asigurat. Și lipsa este cu atît mai 
mare cu cît porumbul destinat pen
tru însjlozări se află în apropierea 
locului de însilozat.

înafară de porumb, gospodăria 
mai are de însilozat și alte plante 
care există din abundență. Atît la 
grădina de legume cît și în alte par

cele, sînt destule resturi care pot fi 
însitozate dar aceasta se amînă în 
mod nejustificat de pe o zi pe alta. 
Trebuie arătat apoi că aici nici spa
țiul destinat însilozării nu este a- 
sigural în întregime. Ținînd cont 
de faptul că gospodăria are un sec
tor zootehnic dezvoltat — aproape 
609 capete de animale — și trebuie 
să însilozeze aproape 4.000 tone, fu
raje, consiliul de conducere al gos
podăriei, cu sprijinul comitetului de 
partid trebuie să ia toate măsurile 
pentru grăbirea ritmului lucrărilor, 
astfel ca să se asigure viteza 
zilnică de 60 tone stabilită.

IN CLIȘEU : O parte din vacile gospodăriei colective din Cistei la pășune.
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Cu măsurile Dune 
trebuie mers pînă la capăt

Gospodăria colectivă din comuna 
•Cricău, deși tînără a poțnit pe dru
mul unei puternice dezvoltări, a- 
■ceasta ca urmare a preocupărilor or
ganizației de partid pentru dezvolta
rea avutului obștesc, condiție prin
cipală care asigură progresul con
tinuu al gospodăriei — 
dicarea nivelului de 
viștilor.

Urmînd indicațiile

colective și ri- 
trai al colecti-

______ ____  ... Comitetului ra
ional de partid, comitetul de partid 
din cadrul gospodăriei colective, a- 
nalizează cu regularitate diferite as
pecte ale muncii politice și organi
zatorice, controlează și ajută orga
nizațiile de bază din brigăzi în a- 
plicarea hotărîrilor partidului pri
cind întărirea economică a gospo
dăriilor colective.

’’ O deosebită atenție acordă comi
tetul de partid, creșterii animalelor. 
Realizările obținute pînă în prezent 
în domeniul creșterii animalelor, 
proprietate obștească sînt destul de 
frumoase. Gospodăria colectivă dis
pune în prezent de aproape 300 ca
pete bovine, peste 900 ovine, un nu
măr însemnat de porci.

Pentru adăpostirea animalelor în 
timpul iernii, au fost luate de către 
consiliul de conducere al gospodă
riei colective, măsuri pentru con
struirea de noi obiective zootehnice; 
un grajd pentru 100 vite mari, un 
saivan pentru 1.000 oi. Cu multă 

Atenție a urmărit comitetul de partid 
Telul cum sînt asigurate furajele ne
cesare hrănirii animalelor condiție 
de bază pentru obținerea unor pro
ducții sporite de lapte și carne.

Pentru a veni în sprijinul consi
liului de conducere al gospodăriei 
colective, în scopul îndeplinirii 
tocmai a sarcinilor propuse în 
privește creșterea animalelor și 
producției acestora, comitetul 
partid a analizat într-o ședință 
jumătatea lunei august această pro
blemă. O măsură cît se poate de 
bună, întrucît stadiul în care se gă
sea gospodăria colectivă cu condi
țiile de adăpostire a animalelor, fe
lul în care este asigurată baza fu
rajeră impunea acest lucru.

La ședință pe lîngă membrii co- 
mitetii’ui de partid au luat parte 
birourile organizațiilor de bază, bri
gadieri, șefi de echipe, membrii de 
partid ce muncesc în sectorul zoo
tehnic.

Din raportul consiliului de conduce
re a! gospodăriei colective dar mai a- 
les din discuțiile celor ce au luat cu- 
vîntul, s-a desprins că pe lîngă re
zultatele obținute mai există multe 
de făcut pentru îndeplinirea sarcini
lor reeșite din planul de măsuri al 
gospodăriei colective.

îndeplinirea planului de creștere a 
efectivului de animale, proprietate 

■ obștească și sporirea producției a-

în-
ce 
a 

de 
la

cestora sînt strict condiționate de a- 
sigurarea unei baze furajere cores
punzătoare cantitativ și calitativ.

Referindu-se la această problemă, 
în discuțiile purtate pe marginea ra
portului consiliului de conducere, 
tov. Frîncu Traian, a arătat căci 
pentru hrana animalelor a fost 
strînsă o însemnată cantitate de fîn. 
Dar dintr-o slabă preocupare o con
siliului de conducere, pe unele por
țiuni de teren strîngerea finului s-a 
făcut cu întîrziere din care cauză el 
și-a pierdut din calitate.

Se știe că porumbul siloz consti
tuie unul din cele mai valoroase fu
raje în hrana animalelor. Gospodă
ria colectivă din Cricău și-a propus 
să însilozeze în acest an 1.050 tone 
porumb. Capacitatea pentru aceasta 
cantitate a fost asigurată. Unii mem
brii de partid, discutînd des
pre această problemă au propus ca 
de îndată ce porumbul a ajuns în 
faza de coacere lapte-ceară să se 
treacă cu toate forțele la însilozat, 
aceasta pentru a se obține rezultate 
bune din punct de vedere calitativ.

In ' ' ' ~ '
Cădan 
pentru a completa
lor să se facă cît mai multe frun
zare, întrucît pentru aceasta există 
largi posibilități.

La discuții au mai luat cuvîntul 
si tov. Drăgan Cornel, Joldoș Petru, 
Roșu Nicolae, Bora loan, Lupșan 
Stefan și alții care au mai scos în 
evidență și alte aspecte ale muncii 
din sectorul zootehnic al gospodăriei 
colective. Printre altele s-a arătat că 
nu toți îngrijitorii dovedesc acelaș 
interes și preocupare pentru buna în
grijire și furajare a animalelor. Mai 
sînt încă unele aspecte negative în 
ce privește curățenia animalelor, lu
cru ce influențează în rău atît asu
pra creșterii și dezvoltării lor cît și 
a producției acestora.

Măsura luată de comitetul de 
partid din gospodăria agricolă co
lectivă Cricău de a analiza felul cum 
se dezvoltă sectorul zootehnic, a fost 
o măsură bună.

Este însă negativ faptul că nu 
s-a mers pînă la capăt. Deși în ho- 
tărîrea luată de comitetul de partid 
s-au stabilit sarcini concrete de a 
se trece la însilozat, pînă în ziua de 
3 septembrie a.c. nu s-a însilozat 
încă nimic, deși porumbul a ajuns 
în faza cînd se putea însiloza. Nici 
în ce privește construcția grajdului 
situația nu se prezintă mai bine. E- 
xistă condiții pentru a se putea ter
mina această construcție. Trebuie 
însă să existe mai multă preocupare 
din partea consiliului de conducere, 
pentru organizarea muncii și a co
mitetului de partid pentru controlul 
îndeplinirii hotărîrilor.

cuvîntul
Cornel

său, tovarășul 
a propus ca 

hrana oi-

Pe teme ale sfaturilor populare

La Șard nu mai este nimic de făcut ?
întrecerea patriotică ce se desfă

șoară între sfaturile populare co
munale privind mobilizarea maselor 
ia acțiuni patriotice pentru continua 
înfrumusețare a satelor și comune
lor din raionul nostru, a scos în e- 

•vidență posibilitățile largi de ■ 
dispune fiecare comună pentru 
-deveni tot mai bine gospodărită.

Participarea cetățenilor la acțiuni 
cu caracter patriotic este strîns le
gată de felul cum sfaturile populare 
comunale se ocupă de această pro- 
'blemă, cum ele știu să îmbine a- 
ceastă acțiune cu îndeplinirea celor
lalte sarcini economice ce le stau 
în față.

In luna iunie a.c. la Sfatul popu
lar raional a avut loc o ședință cu 
care ocazie au fost expuse rezulta
tele întrecerii patriotice desfășurată 
între sfaturile populare comunale. Pe 
baza rezultatelor obținute s-a făcut 
o clasificare, fiecare comună ocupînd 
locul cuvenit.

După cum se știe, locul de comu
nă fruntașă l-a ocupat comuna 1- 
ghiu. Comuna Șard, vecină cu Ighiul, 
s-a clasat printre comunele codașe. 
Nu se poate spune că la Șard nu 
s-a făcut nimic în ce privește acțiu
nea de înfrumusețare a comunei. 
S-au făcut și aici lucruri bune. Dar 
aici nu sînt folosite toate posibilită
țile existente și, ceea ce este mai

eare 
a

rău este faptul că nu există preocu
pare și frămîntare din partea sfa
tului popular pentru o și mai bună 
gospodărire a comunei, pentru ocu
parea unui loc de frunte în întrece
rea patriotică. Acest lucru se des
prinde și din aceea că la comitetul 
executiv al sfatului popular comu
nal nu există nici o evidență a lu
crărilor sau a acțiunilor ce urmea
ză a fi. executate prin muncă patrio
tică, iar dacă se întreprinde ceva a- 
ceasta se face în mod sporadic, fără 
a avea la bază un plan dinainte . 
stabilit. Din această cauză nici nu 
se știe ce anume acțiuni vor fi în
treprinse, ce măsuri vor mai fi luate 
pentru buna gospodărire și 
sețare a comunei.

Un alt aspect din care 
prinde slaba preocupare a 
tului executiv al sfatului 
comunal este că în acest an comite
tul executiv a analizat o singură 
dată felul cum se îndeplinesc sarci
nile din contribuția voluntară a ce
tățenilor. Era foarte indicat ca în 
această ședință să se fi discutat și 
despre acțiunile patriotice ale cetă
țenilor, lucru ce nu s-a făcut. In 
discuțiile ce au avut loc în cadrul 
ședinței comitetului executiv s-a re
cunoscut că „stau prost cu drumu
rile". Această situație s-a schimbat 
puțin. Intîlnești și acum în comuna 
Șard drumuri prost întreținute, pli-

înfrumu-

se des- 
comite- 
popular

TOATE PREGĂTIRILE SA FIE
GRABNIC TERMINATE

Au mai rămas puține zile pînă la deschiderea noului an școlar.
Prin grija sfaturilor populare comunale și cu sprijinul organizațiilor 

de partid, majoritatea școlilor din raionul nostru sînt temeinic pregă
tite în vederea începerii noului an de invățămînt.

Reparate și zugrăvite, cu întregul inventar gospodăresc revizuit pre
cum și cu manualele școlare primitedeja, școlile din Alba lulia. Oarda 
de Jos, Stremț, Teiuș, Mihalț, Ighiu, Vințul de Jos, Hăpria și altele, sînt 
gata pentru a-și primi elevii, 
vedesc preocuparea organelor 
pregătirea deschiderii anului școlar în cele mai bune condițiiuni.

In prezent, peste tot se fac
tea au fost încheiate. Sînt însă și școli unde pregătirile sînt rămase în 
urmă. In cele de mai jos, redăm unele aspecte privitoare la felul în 
care au procedat unele școli din raionul nostru în privința terminării 
pregătirilor corespunzătoare deschiderii anului școlar 1963-1964.

Faptul că pregătirile au fost terminate do- 
locale și ale cadrelor didactice, pentru

ultimele pregătiri, — în multe locuri aces-

Preocupări
încă din prima zi de vacanță, 

conducerea școlii din comuna Ciu- 
gud, (director tov. Breazu loan), nu 
a considerat că vacanța venită ar fi 
și o vacanță în privința treburilor 
gospodărești ce trebuiau a fi între
prinse în vederea deschiderii noului 
an școlar. Cu sprijinul permanent al 
sfatului popular comunal, (preșe
dinte tov. Popa N.) s-a preocupat 
zi de zi de reparația și zugrăvirea 
localurilor școlii. Astfel s-au efec
tuat reparații și zugrăveli la loca
lurile școlilor din Ciugud, Șeușa și 
Limba.

Iar ca o surpriză pentru elevi, în- 
cepînd 
clasele 
înainte

Prin 
unele cadre didactice din satele res
pective cît și a unor elevi s-au adus 
îmbunătățiri și laboratoarelor-școlii, 
făcîndu-se în acest scop mai multe 
planșe, sau recoltat diferite semințe 
și plante ,etc.

Ca buni gospodari, ei s-au asi
gurat încă din timpul verii cu com
bustibilul necesar pentru perioada 
de iarnă.

Spre a veni în a jutorul elevilor din 
comuna Ciugud în scopul asigurării 
unor condiții și mai bune de învă
țămînt, comitetul executiv al sfatu
lui popular Ciugud și conducerea 
școlii de 8 ani și-au propus ca pînă

cu prima zi de școală și în 
lor se va aprinde de acum 
becul electric.
preocuparea manifestată de

I In toiul pregătirilor
O atmosferă intensă de activitate 

domnește în aceste zile și la școala 
de 8 ani din comuna Sîntimbru. Aici 
pregătirile ce se fac în vederea în
ceperii cursurilor sînt în toi. Pereții 
claselor păstrează încă mirosul 
proaspăt al varului și vopselii ne
uscate, în timp ce tîmplari revizuesc 
și efectuează unele mici reparații la 
mobilierul școlii. — Am avut multe 
emoții, — spunea tov. Popa loan, 
directorul școlii de 8 ani din 
na Sîntimbru — în privința
pectării datei, de către I.G.O. Alba, 
a trimiterii echipelor de zugravi, so
licitați încă din luna iulie. Dar a- 
cum ritmul pregătirilor se desfășoa
ră și aici satisfăcător. Mai muit, în 
satele aparținătoare comunei ca, 
Coșlariu, Totoi și Galtiu, zugrăvi
rea claselor a fost terminată iar în 
aceste zile se lucrează de zor la ul
timele amenajări.

comu- 
neres-

rez uitate
la data de 1 octombrie a.c. să ter
mine construirea a încă 2 săli de 
clasă. Felul în care decurg lucră
rile aici, cît și contribuția voluntară 
adusă de către părinții elevilor, fac 
ca termenul propus să fie respectat.

Rămași în urmă cu pregătirile
Ce-i drept și la Cricău s-au 

luat unele măsuri în privința efec
tuării lucrărilor de pregătire în ve
derea noului an de învățămînt, însă 
datorită slabei preocupări a condu
cerii școlii de 8 ani (director tov. Stî- 
nea I.) acestea se află într-un stadiu 
primar. Faptul că în această perioa
dă s-au preocupat și de construc
țiile noului local de școală, la care 
abia s-a turnat fundația nu-i scu
tește pe tovarășii de aici cu nimic 
de faptul, că au fost neglijate lu
crările de zugrăveli, reparații și al
tele. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît au rămas puține zile pînă la des
chiderea noului an școlar. Pînă în 
prezent la Cricău abia s-a reușit a 
se zugrăvi cele 6 săli de clasă. Sînt 
aici rămase în urmă lucrările de 
curățenie a localului școlii. In să
lile de clasă proaspăt zugrăvite (în 
două din ele) sînt depozitate diferite 
materiale de construcții, în loc ca 
acestea să fie depozitate în alte în

ne de gropi, șanțuri înfundate, bă
lării pe marginea șanțurilor etc. La 
ieșire din comună înspre Ighiu pe 
marginea drumului stau grămezi de 
bolovani, iar în șanțul drumului 
băltește apa. In dreptul casei cu nr. 
262 stau mormane de gunoi, în 
dreptul magazinului cooperativei 
aspectul curățeniei lasă de dorit.

La Șard, mai sînt încă, pe lîngă 
cele arătate mai sus, multe lucruri 
de pus la punct în ce privește buna 
gospodărire și înfrumusețare a co
munei. Ele vor trebui analizate de 
comitetul executiv al sfatului popu
lar comunal, cu mai multă răs
pundere ca pînă în prezent. Să 
fie stabilite măsurile ce vor fi 
luate pentru mobilizarea cetă
țenilor la diferite acțiuni patrio
tice. In acest scop vor trebui mobi
lizați toți deputății sfatului popular 
comunal, care în cadrul circumscrip
țiilor electorale să se întreacă pen
tru cea mai frumoasă circumscripție 
electorală.

In acțiunile ce se întreprind pen
tru buna gospodărire a comunelor 
un rol de seamă îl are comisia per
manentă de gospodărire comunală. 
La Șard această comisie nu are nici 
o activitate, iar sfatul popular co
munal nu a luat măsuri de activiza
rea acesteia.

Comitetul executiv al sfatului 
popular al comunei Șard va trebui 
să analizeze această situație să ia 
măsuri care să ducă la obținerea u- 
nor asemenea rezultate care să ridi
ce comuna in rîndul comunelor frun
tașe și să nu se meargă pe linia că 
nu mai este nimic de făcut.

Pregătirile sînt în toi. Se cum
pără cărți, caiete, etc.

căperi, iar în sălile de clasă să se 
facă curățenia respectivă. Nici în 
privința aprovizionării școlii cu com
bustibilul necesar pentru iarnă încă 
nu s-a făcut nimic. In puținele zile 
care au mai rămas, este de datoria 
comitetului executiv al sfatului popu
lar comunal de-a ajuta conducerea 
școlii în privința terminării grabnice 
a lucrărilor ce necesită la această 
școală cît și la școala din Tibru, 
unde pregătirile sînt de asemenea ră
mase. în urmă.

★
Prin aspectele prezentate se poate 

constata că acolo unde comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare s-au 
preocupat îndeaproape de îndrumarea 
conducerilor școlilor, lucrările de re
parații, zugrăvit și altele sînt termi
nate sau în curs de terminare. La 
puține școli însă nu s-a trecut încă 
la reparații și zugrăveli. Sfaturile 
populare comunale, conducerile a- 
cestor școli nu trebuie să uite că 
anul școlar bate la ușă și deci nu 
se mai poate aștepta. Se impune 
deci mobilizarea tuturor facto
rilor în scopul urgentării și termi
nării ultimelor amenajări necesare.

De asemenea conducerea I.G.O. 
Alba lulia trebuie să manifeste mai 
multa preocupare în ce privește e- 
xecutarea lucrărilor de reparații și 
zugrăvit ce au mai rămas la loca
lurile școlilor din Tibru, Geoagiu de 
Sus și Pețelca. Totodată să fie asi
gurate cu materialele necesare 
var, vopseli și altele echipele 
execută aceste lucrări, 
se mai repete cazul petrecut 
zilele trecute la Sîntimbru, cînd din 
cauza lipsei acestor materiale, mun
citorii au fost nevoiți de a întrerupe 
lucrările timp de două zile.

I. PONORAN

ca
ce 

Să nu

In „Săptămîna Crucii Roșii*
In cadrul „Săptămînii Crucii Ro

șii" a R.P.R. care se desfășoară în
tre 1-8 septembrie 1963, organizațiile 
de Cruce Roșie din raion și-au in
tensificat activitatea pentru a con
tribui tot mai mult la educarea sa
nitară a maselor largi de oameni ai 
muncii.

In acest scop organizațiile de Cru
ce Roșie, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid și-au dezvoltat acti
vitatea și au întreprins noi acțiuni, 
care au dus la îmbunătățirea conti
nuă a muncii

„Săptămîna 
precedată de 
organizatorice
viață au dus la dezvoltarea activită
ții de masă a organizațiilor de Cru
ce Roșie.

Cu prilejul deschiderii „Săptămî
nii Crucii Roșii" au fost expuse 
un număr de 64 conferințe educative 
sanitare.

In această perioadă au fost orga-

de educație sanitară. 
Crucii Roșii" a fost 
o seamă de măsuri 

care traduse în

nizate 148 echipe care au întreprins 
și desfășoară și în prezent o rodni
că activitate în munca de educație 
sanitară pentru întreținerea un.ei i- 
giene corespunzătoare la fiecare loc 
de muncă. S-a organizat 26 seri de 
întrebări și răspunsuri pe teme sa
nitare la care au participat peste 
400 cetățeni. Pentru ca aceste seri 
să fie cît mai bine reușite echipele 
au strîns din teren întrebări puse de 
cetățeni, iar apoi în cadrul colectiv, 
medicii au dat răspunsuri.

In acțiunile întreprinse în cadrul 
„Săptămînii Crucii Roșii" cele mai 
bune rezultate le-au obținut secțiile 
de Cruce Roșie de la moara „N. 
Bălcescu", fabrica „Ardeleana", 
S.M.T. Alba, circumscripțiile sani
tare din Meteș, Ighiu, Berghin și 
multe altele care și-au îmbunătățit 
simțitor activitatea.

BUDULA MARIA
secretară a Comitetului raional de

Cruce Roșie



Sofia astăzi
Documente îngălbenite de vreme 

amintesc de faptul că denumirea So
fiei în timpul Evului Mediu era 
„Sredeț", care în limba slavă în
seamnă „la mijloc". Ea se datora 
după toate aparențele situației geo
grafice a localității aflate la mijlo
cul Peninsulei Balcanice. Pentru 
prima dată numele actual al capita
lei țării vecine este consemnat în 
hrisovul țarului Sișman. Dar des
pre trecutul nu prea îndepărtat, în 
afară de documentele păstrate cu 
grijă de arheologi, vorbesc multe 
construcții vechi, biserici cu imense 
cupole bizantine, geamii cu minare
te înalte și ascuțite, case cu orna
mente în manieră turcească, băile și 
izvoarele minerale din centrul ora
șului cunoscute încă de pe vremea 
romanilor.

Capitala nu este prea mare, dar 
ea atrage prin așezarea sa, asemă
nătoare cu cea a Brașovului. Ea este 
înconjurată de păduri și dominată 
de masivul Vitoșa, cu drumuri în 
serpentină accesibile pînă aproape 
de cota 2.300.

Sofia este bogată în lăcașe de cul
tură cum sînt galeria de artă, bi
blioteca națională veche de opt de
cenii și jumătate, cu un fond de 
circa 5 milioane de volume, univer
sitatea etc. Academia Bulgară de 
Științe, care în trecut avea un sin
gur institut, dispune astăzi de 40 
de institute științifice cu peste 2.000 
cercetători, care aduc un aport în
semnat Ia introducerea progresului 
tehnic în toate ramurile de produc
ție. Așa de pildă, în cadrul institu
tului de cercetări științifice în dome
niul industriei chimice au fost ela
borate tehnologic o serie de chi
micale, care pînă în prezent erau 
importate din străinătate. Numai 
în cursul acestui an institutul va 
pune la dispoziția întreprinderilor 
documentația tehnică a 17 produse 
chimice printre care permanganat 
de potasiu, oxid de mangan, colo- 
ranți sintetici etc.

Tineretul din Kocerinovo
Tutunul din Valea Strunei este 

considerat unul dintre cele mai bune 
tutunuri bulgărești, iar cultivatorii 
din Kocerinovo — unul din nume
roasele sate de pe cursul acestui 
fluviu — printre cei mai pricepuți 
în acest domeniu.

Tînăra Liliana Anghelova este 
șefa unei brigăzi de 15 tineri culti
vatori. Ajutată de agronomul Dimi
trov de la stațiunea experimentală 
de la poalele muntelui Rila, ea a 
creat o nouă varietate de tutun cu 
o aromă excelentă, foarte căutat pe 
piața internațională. Este vorba de 
,,Rila-9“ din care Liliana a ■ obținut 
de pe loturile alocate brigăzii sale 
recolte bogate de tutun de calitate 
superioară. Cooperatorii din satele 
învecinate vin să învețe de la aceas
tă tînără pricepută și plină de en
tuziasm, care le împărțășeșțe expe
riența și cunoștințele sale, ajutîndu-i 
să obțină rezultate la fel de fru
moase.

Liliana a absolvit școala medie, ca 
de altfel și ceilalți 17 tineri care lu
crează în prezent în cooperativa a- 
gricolă de producție. Ea face parte 
din comitetul U.T.C.D. înainte vre
me se întîmpla foarte rar ca un ță
ran din Kocerinovo să urmeze li
ceul. Astăzi, peste 50 la sută din 
tinerii acestui sat au diplomă de 
maturitate. Cei 300 de membri ai 
U.T.C.D. reprezintă o adevărată for
ță.

Parcul satului este tot opera tine
rilor membri ai U.T.C.D., ca și as
faltarea străzilor, ca și toate cele
lalte lucrări de amenajare. Tinerii 
cooperatori au transformat vechea 
clădire a căminului cultural și clu
bul tineretului, au construit un sta
dion, o nouă casă de cultură, o sală 
de cinematograf, o școală.

Numeroși fii și fiice de țărani, 
după ce au absolvit cursurile insti
tuțiilor de învățămînt superior, s-au 
întors în sat să lucreze alături de 
ceilalți tineri din G.A.C.M. Printre 
aceștia se numără și zootehnicianul 
Alexandăr Raidocev și Ștefan Rad- 
kov, secretarul U.T.C.D., care a 
antrenat tineretul la desțelenirea a 
170 ha de pămînt și sădirea a 17.000 
de plopi, muncind cot la cot cu ei. 
Din inițiativa lui a fost organizată, 
de asemenea, seara tînărului culti
vator de tutun, la care, în loc de

Pulsează din plin o bogată viață 
culturală. Sălile de concert sau 
teatru, cinematografele sînt foarte 
frecventate. Pe ecranele capitalei și 
în țară a început să ruleze filmul 
artistic „Căpitanul", producție a stu
diourilor din Sofia. Filmul este o 
povestire emoționantă a vieții pio
nierilor și a detașamentelor de pio
nieri. Creatorilor de filme li s-au 
asigurat noi condiții de muncă prin 
inaugurarea în aceste zile a unei 
construcții impunătoare, destinată 
centrului cinematografic național. 
Noul centru cinematografic se în
tinde pe o suprafață de peste 100 i 
hectare, el cuprinde trei pavilioane 
de filmare, 20 camere de montare, 
patru săli de cinematograf, labora
toare, ateliere și alte încăperi dotate 
cu utilaj modern.

Capitala Bulgariei se dezvoltă și 
ca centru industrial. Așa de pildă 
combinatul pentru mică tensiune, 
unde se produc aparate de radio, te
levizoare și centrale telefonice au
tomate sau la întreprinderea textilă 
„8 Martie" și altele. Anul acesta, 
prin adăugarea unor noi hale in
dustriale celor existente, colectivele 
acestor unități au reușit să sporeas
că producția și productivitatea mun
cii. In apropierea ei se află marele 
șantier al combinatului metalurgic 
„Kremikovți". Aici a fost dată de 
curînd în exploatare centrala termo
electrică care are o capacitate de 
25.000 kW, iar zilele acestea a in
trat în funcțiune prima baterie de 
cocs. Pînă la sfîrșitul anului se pre
vede terminarea si darea în exploa
tare a noi obiective și începerea al
tora cum sînt turnătoria de oțel și 
secția de laminate.

In anii puterii populare Sofia se 
dezvoltă și se înfrumusețează con
tinuu, datorită sîrguinței și talentu
lui prietenilor noștri din țara ve
cină.

(AGERPRES)

invitație, fiecare trebuia să prezinte 
o frunză de tutun de prima calitate, 
produsă de el însuși. A fost o seară 
plină de veselie, de cîntece și dan
suri. La propunerea secretarului 
U.T.C.D., tineretul a organizat zile 
de muncă suplimentare, din benefi
ciul cărora s-au cumpărat instrumen
te muzicale.

Poetul muncitor Nikola Vapțarov, 
care a trăit aici, a prezis o viată 
„mai frumoasă ca un cîntec". Dintre 
cei 300 de membri ai Uniunii Tine
retului, 120 cîntă în cor, alți 20 sînt 
artiști de teatru în echipa de ama
tori, iar alți 20 fac parte din echipa 
de dansuri populare.

In campionatul regional vor acti
va un număr de 14 echipe: Minerul 
Vulcan, Aurul Brad, Parîngul Lo- 
nea, Minerul Aninoasa, Jiul II Pe- 
trila, Sebeșul Sebeș, C.F.R. Simeria, 
Minerul Ghelar, Constructorul Hu
nedoara, Retezatul Hațeg, Re
fractara Alba lulia. Dacia Orăștie, 
Minerul Teliuc, Știința Petroșani. 
Intrucît regiunii Hunedoara i s-au 
repartizat trei locuri în campionatul 
categoriei C, din campionatul regio
nal ediția 1962-1963, a retrogradat 
o singură echipă: C.F.R. Teiuș. lată 
programul turului campionatului re
gional de fotbal ediția 1963-1964.

ETAPA A IA
Parîngul Lonea — Minerul Te

liuc; Refractara Alba lulia — Con
structorul Hunedoara; Dacia Orăș
tie — Aurul Brad; Retezatul Hațeg
— Știința Petroșani; Sebeșul Sebeș
— Minerul Ghelar; Minerul Ani
noasa — C.F.R. Simeria; Minerul 
Vulcan — Jiul II Petrila.

ETAPA A II-A
Minerul Teliuc — Jiul II Petrila; 

C.F.R. Simeria — Minerul Vulcan; 
Minerul Ghelar — Minerul Aninoa
sa; Știința Petroșani — Sebeșul 
Sebeș; Aurul Brad — Retezatul Ha
țeg; Constructorul Hunedoara — 
Dacia Orăștie; Parîngul Lonea — 
Refractara Alba lulia.

ETAPA A III-A
Refractara Alba lulia — Minerul 

Teliuc; Dacia Orăștie — Parîngul

Succesele
Geologii bulgari au obținut noi 

succese. In cadrul prospecțiunilor e- 
fectuate, ei au descoperit zăcăminte 
de cupru în munții Stara-Planina, 
la sud-est de Etropole. Rezervele a- 
cestora sînt evaluate la 100 de mi
lioane tone de minereu. Cercetările 
care se efectuează în prezent urmă
resc stabilirea întinderii zăcăminte
lor pentru a se putea folosi extracția

Al doilea institut de chimie
In anul școlar 1963-1964, la Bur

gas ia ființă al doilea institut de 
chimie din R. P. Bulgaria. Avînd în 
vedere că la Burgas se vor dezvolta 
într-un ritm rapid producția de ră
șini sintetice, de mase plastice, 
combustibil și diverse alte preparate, 
se va putea realiza legarea învăță- 
mîntului cu practica în producție.

Dezvoltarea agriculturii Bulgare
In trecut, Bulgaria ocupa unul 

din ultimele locuri din Europa în 
ceea ce privește recolta medie la 
hectar.

Instaurarea relațiilor socialiste în 
agricultură a permis mecanizarea și 
chimizarea agriculturii. In perioada 
1952-1962, parcul de tractoare a 
crescut de aproape patru ori. In 
prezent, peste 130 de lucrări agri
cole sînt executate cu ajutorul ma
șinilor. Introducerea mecanizării 
complexe continuă. Paralel cu a-

ȘCOALA ÎN
R. P. Bulgaria a obținut succese 

însemnate în domeniul învățămîntu- 
lui’public. A fost perfecționat siste
mul de învățămînt, introdueîndu-se 
în școli pregătirea politehnică. îna
inte de eliberare existau în Bulga
ria 1.500.000 de analfabeți, iar peste 
1.700 de sate nu aveau școli. In pre
zent, în toate formele de învățămînt, 
inclusiv grădinițele de copii, au stu
diat în ultimul an aproximativ

Noi descoperiri arheologice
In timpul vacanței de vară un 

grup de studenți de la facultatea de 
istorie a universității de stat din So
fia sub auspiciile Academiei bulga
re de științe și ale Muzeului central 
al armatei populare, au întreprins o 
serie de cercetări și săpături în a- 
propierea orașului Varna pentru a 
elucida aspecte noi în legătură cu 
bătălia din anul 1444 dintre ostile 
slave conduse de Vladislav regele

Programul campionatului regional de fotba
Lonea; Retezatul Hațeg — Con
structorul Hunedoara; Sebeșul Sebeș
— Aurul Brad; Minerul Aninoasa — 
Știința Petroșani; Minerul Vulcan
— Minerul Ghelar; Jiul II Petrila — 
C.F.R. Simeria.

ETAPA A IV-A
Minerul Teliuc — C.F.R. Simeria; 

Minerul Ghelar — Jiul II Petrila; 
Știința Petroșani — Minerul Vul
can; Aurul Brad — Minerul Aninoa
sa ; Constructorul Hunedoara — 
Sebeșul Sebeș; Parîngul Lonea — 
Retezatul Hațeg; Refractara Alba 
lulia — Dacia Orăștie.

ETAPA A V-A
Dacia Orăștie — Minerul Teliuc; 

Retezatul Hațeg — Refractara Al
ba lulia; Sebeșul Sebeș — Parîngul 
Lonea; Minerul Aninoasa — Con
structorul Hunedoara; Minerul Vul
can — Aurul Brad; Jiul II Petrila
— Știința Petroșani; C.F.R. Sime
ria — Minerul Ghelar.

ETAPA A VI-A
Minerul Teliuc — Minerul Ghe

lar; Știința Petroșani — C.F.R. Si
meria; Aurul Brad — Jiul II Petrila; 
Constructorul Hunedoara — Mine
rul Vulcan; Parîngul Lonea — A)i- 
nerul Aninoasa; Refractara Alba lu-

geologilor
la zi. In apropiere de orașul Burgas 
au fost descoperite zăcăminte de să
ruri de potasiu — materie primă 
necesară producției de sticlă. Re
zervele se cifrează la aproximativ 
300.000.000 m.c. Analizele au dove
dit calitățile deosebite ale acestei 
materii prime, din care se va fa
brica sticla de culoare verde.

La început, institutul va pregăti 
studenți pentru cinci specialități: teh
nologia maselor plastice, tehnologia 
combustibilului, tehnologia substan
țelor organice, a silicaților, a sinte
zei organice și a cauciucului. Anul 
acesta vor fi admiși 220 de studenți, 
iar în următorii 5-6 ani numărul 
studenților va crește pînă la 7.000.

ceasta se extinde folosirea îngrășă
mintelor chimice. Astfel, în anul 
1962 au fost folosite de 7,6 ori mai 
multe îngrășăminte minerale decît 
în anul 1952. O dată cu punerea în 
funcțiune a noii fabrici de îngrășă
minte azotoase din orașul Stara-Za- 
gora, cantitatea de îngrășăminte fo
losite va crește și mai mult. Supra
fețele irigate au fost extinse la 
950.000 ha. și reprezintă acum 1/5 
din întreaga suprafață arabilă a 
țării.

BULGARIA
1.900.000 de persoane. In cei 19 ani 
de putere populară au fost construi
te peste 1.500 de școli.

Și învățămîntul superior a cu
noscut un mare avînt. In prezent e- 
xistă 22 de instituții de învățămînt 
superior, față de numai 5 cîte existau 
în anul 1939. Numărul studenților a 
crescut de 7 ori. In cursul anului 
școlar 1963-1964 vor lua ființă 4 noi 
instituții de învățămînt superior, în 
care vor fi admiși 27.190 de studenți.

Poloniei și Ungariei și cele otoma
ne conduse de Murad al II-lea.

★
La aproximativ 8 km de orașul 

Iambol pe teritoriul vechiului oraș 
Kabile a fost descoperită o sculptu
ră în marmură înfățișînd un vul
tur, ușor avariată. Cercetătorii știin
țifici consideră că sculptura este un 
fragment dintr-un grup sculptural în
fățișînd pe Zeus. Dimensiunile mari 
ale vulturului permit să se aprecie
ze proporțiile întregului grup și ale 
templului în care după toate proba
bilitățile a fost adăpostită sculptura.

lia — Sebeșul Sebeș; Dacia Orăștie
— Retezatul Hațeg.

ETAPA A VII-A
Retezatul Hațeg — Minerul Te

liuc; Sebeșul Sebeș — Dacia Orăș
tie; Minerul Aninoasa — Refractara 
Alba lulia; Minerul Vulcan — Pa
rîngul Lonea; Jiul II Petrila — Con
structorul Hunedoara; C.F.R. Si
meria — Aurul Brad; Minerul Ghe
lar — Știința Petroșani.

ETAPA A VIII-A
Minerul Teliuc — Știința Petro

șani; Aurul Brad — Minerul Ghelar; 
Constructorul Hunedoara — C.F.R. 
Simeria; Parîngul Lonea — Jiul II 
Petrila; Refractara Alba lulia — 
Minerul Vulcan; Dacia Orăștie — 
Minerul Aninoasa; Retezatul Hațeg
— Sebeșul Sebeș.

ETAPA A IX-A
Sebeșul Sebeș — Minerul Teliuc; 

Minerul Aninoasa — Retezatul Ha
țeg; Minerul Vulcan — Dacia Orăș
tie; Jiul II Petrila —- Refractara Al
ba lulia; C.F.R. Simeria — Parîn- 
gul Lonea; Minerul Ghelar — Con
structorul Hunedoara; Știința Petro
șani — Aurul Brad.

Insilozarea cocenilor de 
porumb — o mare 

rezervă de furaje
(Urmare din pag. 2-a) 

au fost consumați cu mare plăcere.. 
De asemenea și aspectul acestui si
loz este frumos la culoare și are- 
miros si gust plăcut. In anul trecut 
gospodăria noastră a avut însilozată 
cu coceni cantitatea de 300 tone. 
Pentru anul acesta am mărit can
titatea la mai mult de t.000 tone a- 
coperind astfel un deficit destul de 
mare de porumb siloz unde produc
ția a fost slabă.

Pe lîngă această metodă am mai 
întrebuințat metoda tocării coceni
lor înainte de furajare și stropirea 
lor cu saramură (0,500—0,750 kg 
sare în 60-80 litri apă necesară pen
tru 100 kg coceni). După saramu- 
rare se lasă cocenii circa 10 ore si 
apoi se dau ca hrană animalelor. Șî 
prin folosirea acestei metode seobz 
tin rezultate deosebit de mari. Dac. 
la furajarea cu coceni netocați răg 
mîneau cantităti mari de ogrinji a- 
poi prin această metodă se consumă 
totul rămînînd cantități foarte mici 
de resturi.

Am arătat mai sus cum am folo
sit noi în anul trecut o serie întrea
gă de rezerve, și în special cocenii 
de porumb în sporirea volumului de 
siloz. In acest an metoda aceasta o 
folosim și mai larg, astfel ca să 
realizăm și chiar să depășim pre- 
vederile balanței furajere.

----- ♦♦----------

Succes consfătuirii 
raionale a cadrelor 

didactice
(Urmare din pag. I-a)

tode pentru educarea tineretului dirr 
școli în spiritul moralei si conduitei’ 
comuniste. în spiritul patriotismului 
socialist si al internaționalismului' 
proletar. Formarea personalității vii
torilor constructori ai societății co
muniste presupune pregătirea temei
nică, multilaterală a elevilor, edu
carea lor în spirit comunist, al dis
ciplinei liber consimțite.

Complexitatea problemelor muncii 
instructiv-educative cere slujitorilor 
școlii să-si perfecționeze măiestria 
pedagogică, să lichideze tot ceea ce 
împiedică, buna desfășurare a pro
cesului de învățămînt. Totodată, tre
buie desfășurată o luptă neîntrerup
tă împotriva tuturor formelor de ma
nifestare a rămășițelor moralei și e- 
ducației burgheze, împotriva a tor 
ceea ce este retrograd și învechit,, 
militîndu-se susținut pentru promo
varea noului și întărind eficiența e~ 
ducativă a procesului de învățămînt.

Oamenii muncii din raionul Alba 
urmăresc cu atenție lucrările Consfă
tuirii raionale a cadrelor didactice 
din raionul nostru și le urează de
plin succes în munca lor nobilă de 
educatori ai tinerei generații.

ETAPA A X-A
Minerul Teliuc — Aurul Brad.- 

Constructorul Hunedoara — Știința: 
Petroșani; Parîngul Lonea — Mi
nerul Ghelar; Refractara Alba lu
lia — C.F.R. Simeria; Dacia Orăș
tie — Jiul H Petrila; Retezatul Ha
țeg — Minerul Vulcan; Sebeșul 
Sebeș — Minerul Aninoasa.

ETAPA A XI-A
Minerul Aninoasa — Minerul 

Teliuc: Minerul Vulcan — Sebeșuf 
Sebeș; Jiul II Petrila — Retezatul 
Hațeg; C.F.R. Simeria — Dacia O- 
răștie; Minerul Ghelar — Refrac
tara Alba lulia; Știința Petroșani — 
Parîrlgul Lonea; Aurul Brad — Con
structorul Hunedoara.

ETAPA A XII-A
Minerul Teliuc — Constructorul’ 

Hunedoara; Parîngul Lonea — Au
rul Brad; Refractara Alba lulia — 
Știința Petroșani; Dacia Orăștie — 
Minerul Ghelar; Retezatul Hațeg — 
C.F.R. Simeria; Sebeșul Sebeș — 
Jiul II Petrila; Minerul Aninoasa
— Minerul Vulcan.

ETAPA A XIII-A
Minerul Vulcan — Minerul Te

liuc; Jiul II Petrila — Minerul A- 
ninoasa; C.F.R. Simeria — Sebeșul 
Sebeș; Minerul Ghelar — Retezatul 
Hațeg; Știința Petroșani — Dacia 
Orăștie; Aurul Brad — Refractara 
Alba lulia; Constructorul Hunedoara
— Parîngul Lonea.
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