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Temelie trainică recoltei viitoare /z$K]

In complexul măsurilor agroteh
nice de care depinde sporirea pro
ducției agricole, arăturile adînci și 
îngrășămintele ocupă un loc im
portant. Experiența a arătat că prin 
executarea la timp și în bune con- 
dițiuni a arăturilor adînci și folo
sirea rațională a îngrășămintelor se 
pot obține sporuri de producție de 
30—50 la sută, iar în condiții fa
vorabile de climă și sol producția se 
dublează, obținîndu-se chiar pro
ducții record.

Arăturile adînci executate vara, 
imediat după recoltarea griului fa
vorizează înmagazinarea unor can
tități mari de umezeală. In mediul 
aerat, cald și umed, care se creia- 
ză în terenul arat adînc, se dezvol
tă puternic viața microbiană. Pro
cesele de nitrificare sînt intense, iar 
pămîntul se îmbogățește în azot. Pe 
de altă parte, resturile vegetale se 
descompun mai bine cînd există u- 
miditate multă în pămînt. Prin 

adîncă multe semințe de bu- 
sînt îngropate dar după în- 
ele nu reușesc să străbată 
gros de pămînt care le a-

a-
rătura 
ruteni 
colțire 
stratul 
coperă, pierind înainte de a ieși Ia 
suprafață. Totodată sînt distruse 
ouăle și larvele unor insecte pri
mejdioase.

După cum se știe, porumbul are 
în raionul nostru o arie intensă de 
răspîndire (ocupă peste 40 la sută 
din suprafața arabilă a raionului) 
și se cultivă pe diferite tipuri de sol 
și după diferite plante premergă
toare. In funcție de tipul de sol și 
de planta premergătoare se fac și 
arăturile respective. După plantele 
ce se recoltează devreme, se face 
o arătură adîncă de vară la 28-30 
cm, imediat după ridicarea recolte
lor. Pînă toamna terenul se lucrea
ză ori de cîte ori este nevoie cu 
grapa cu discuri. După culturile 
ti'rzii se recomandă să se are toam
na la 28-30 cm. Subliniem, că pen
tru a obține producții cît mai mari 
la ha, hibrizii dubli de porumb tre
buie neapărat cultivați în arătură 
adîncă făcută vara sau toamna.

Arătura de bază a solului va fi 
executată în mod diferențiat, ținîn- 
du-se seama de solul respectiv. Ast
fel, se recomandă să se execute a- 
rături adînci cu întoarcerea brazdei 
pe soluri cu stratul arabil mai gros 
(cernoziomuri — soluri brun roșcat 
de pădure, etc). Sînt însă și soluri 
— podzolurile erodate, terenurile 
nisipoase etc, unde executarea unor 
arături la adîncimi necorespunză
toare, ar duce Ia distrugerea po
tențialului de fertilizare a lor. Pe 
terenurile erodate, care au pierdut 
o parte din stratul fertil, se va face 
o arătură cu întoarcerea brazdei, a- 
dîncă de numai 10-15 cm, iar pînă 
la 25 cm se va lucra fundul braz
dei cu scormonitorul. Pe podzoluri 
nu este recomandabil aratul adînc 
cu întoarcerea brazdei, pentru a 
nu scoate la suprafață suborizontul 
podzolit, bogat în săruri vătămă
toare plantelor. Pe aceste terenuri 
este bine să se facă aratul cu în
toarcerea brazdei pe o grosime de 
17-20 cm (la nivelul orizontului cu

humus), iar mai adînc pe o grosi
me de 10 cm să se afîneze fundul 
brazdei cu scormonitorul. Această 
adincime este necesară pentru mă
rirea permeabilității solului și asi
gurarea unei mai bune aerisiri.

Odată cu arătura adîncă vor fi 
încorporate în sol îngrășămintele 
organice, minerale și amendamente
le calcaroase necesare. O cale si
gură a sporirii producției vegetale 
și în mod deosebit la porumb, o 
constituie folosirea rațională și pe 
scară cît mai largă a îngrășăminte
lor naturale și chimice. Un îngră- 
șămînt foarte valoros care se gă
sește la îndemînă fiecărei gospo
dării este gunoiul de grajd. ~ 
cu totul 
conduceri 
nefolosite 
gunoi de
(lipsă de atelaje etc.) cazul gospo
dăriilor agricole colective Stremț, 
Vințul de Jos, Benic și altele. Se 
imnune să intensificăm acum cu 
toate forțele transportul gunoiului 
de grajd în cîmp și incorporatul lui 
odată cu arătura adîncă. Părerea 
unor țărani muncitori că gunoiul 
de grajd „arde" porumbul, este 
valabilă în cazul gospodăriei indi
viduale, unde arătura cu animalele 
nu se poate executa la adîncime 
mai mare de 18-20 cm. Gunoiul de 
grajd abia acoperit de arătura su
perficială se găsește tot timpul pe
rioadei de vegetație într-un strat de 
pămînt uscat, care nu permite des
compunerea materiei organice pînă 
la substanțe ușor asimilabile de 
plante, ducînd totodată Ia arderea 
porumbului. Gunoiul de grajd sub 
arătura adîncă însă găsește chiar 
în condițiile unui an de secetă u- 
miditate mai multă în pămînt și 
nu provoacă nici un neajuns clan
țelor, ci dimpotrivă duce la ridica
rea producției la ha. In stabilirea 
cantităților de gunoi date la ha, 
trebuie să ne conducem după starea 
de fertilitate a terenului respectiv. 
De aceea este necesar ca în fiecare 
gospodărie agricolă colectivă să se 
respecte cu strictețe planul de fo
losirea îngrășămintelor, din care 
să reiese ordinea în care trebuie a- 
plicate îngrășămintele organice și 
minerale, în funcție de rotatia cul
turilor, stabilîndu-se în mod dife
rențiat pentru fiecare cultură în 
parte dozele de îngrășăminte pe 
sortimente, faza în care trebuie a- 
plicate și metoda ce trebuie folo
sită la aplicarea lor. Pe podzoluri 
și soluri de pădure podzolite, ca și 
cele brun roșcate de pădure din re
giunile mai umede și mai reci, se 
pot folosi 30-40 tone gunoi la ha. 
Pe solurile mai fertile se indică să 
se întrebuințeze 15-20 tone la ha. 
îngrășămintele organice își măresc 
eficacitatea dacă avem posibilitatea 
să le încorporăm împreună cu în
grășămintele chimice. Pe podzo
luri, hibrizii dubli de porumb sînt

Ing. PETROVICI AUREL 
Președintele Consiliului agricol 

raional

Este 
greșită atitudinea unor 
din G.A.C.-uri, care lasă 
cantități importante de 

grajd sub diferite motive

(Continuare în pag. 4-a)
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Terminînd semănatul, mecani
zatorii au trecut la efectuarea a- 
răturilor de toamnă. In clișeu : 
Tractoristul Fot V. Ia arat.
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Cu planul depășit
Lună de lună, colectivul de mun

că al cooperativei meșteșugărești 
„Mureșul" din Alba lulia obține 
succese de seamă în ce privește în
deplinirea planului de producție. A- 
ceasta ca urmare a unei tot mai 
bune organizări a muncii, și a ri
nei îndrumări permanente din 
partea conducerii cooperativei.

Situația încheiată la sfîrșitul lu
nii septembrie a.c. arată că planul 
de producție pe această perioadă, a 
fost îndeplinit în proporție de 106,4 
la sută. La producția marfă, planul 
a fost depășit eu 18,7 la sută, iar 
la cea neindustrială cu 12,8 la sută.

Cele mai însemnate rezultate ÎR 
ce privește îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan le-au obținut 
secțiile de plapume cu o depășire 
de 45 la sută, fierărie cu 33 la sută, 
vopsit mobilă cu 33 la sută și dul
gheri cu 24 la sută.Membrii gospodăriei colective din 

Galda de Jos s-au convins din ex
periență proprie că efectuarea ară
turilor adînci de toamnă pe toate 
suprafețele are o mare importanță 
pentru sporirea recoltei. De aceea 
ca o primă preocupare pe care o 
dovedesc este ca paralel cu grăbi
rea însămînțărilor 
arături adînci pe 
mari.

Astfel munca a 
în așa fel, încît o 
au lucrat intens la 
nului de coceni de 
tă acestor măsuri 
putut începe efectuarea 
adînci astfel că 
s-au arat peste 40 ha.

★
Arăturile adînpi de toamnă 

fost începute și se desfășoară 
tens și în celelalte gosnodării 
lective. Astfel gospodăriile colecti
ve din Bergh in, Alba lulia, Șard, 
Teiuș au efectuat pînă în prezent 
arături pe suprafața de peste 30 
ha fiecare gospodărie, iar la gos
podăria colectivă din Mihalț s-au 
arat adînc peste 25 ha. De aseme
nea această importantă lucrare a 
fost începută și la gospodăriile co
lective din Cistei, Henig, Vințul de 
Jos și altele.

să efectueze și 
suprafețe cît mai

fost organizată 
parte din echipe 
eliberarea tere- 

porumb. Datori- 
tractoriștii . au 

arăturilor 
pînă în prezent

au 
in- 
co-

Cu două zile înainte de termen
Sub conducerea organizației de 

partid, colectivul întreprinderii de 
morărit din Alba lulia a obținut în 
cursul acestui an, lună de lună, re
zultate deosebite în privința înde
plinirii și depășirii ritmice a pla
nului de producție.

Întregind rezultatele obținute pe 
primele 9 luni ale anului, cînd pla
nul producției globale a fost reali
zat în proporție de 104,5 la sută, 
colectivul de muncitori al întreprin
derii de morărit a realizat planul 
pe luna în curs cu două zile înainte 
de termen în proporție de 101 la 
sută.

Muncile agricole de toamnă se 
apropie de sfîrșit și în curînd mii 
de colectiviști se vor îndrepta din 
nou spre cercurile agrozootehnice, 
adevărate școli ale 
gate.

Faptul e comentat 
de către colectiviștii 
zările raionului nostru, 
mai mult. In unele din acestea s-au 
și făcut deja pregătiri în vederea

recoltelor bo-

cu viu interes 
din toate așe-

Ba chiar

Prin buna întreținere a utilaju
lui, reducerea consumurilor speci
fice și aplicarea metodelor înainta
te de muncă, s-a reușit ca în 
cursul lunii octombrie productivita
tea muncii să crească cu 2,30 la 
sută iar prețul de cost să fie redus 
cu 0,21 la sută.

O contribuție de seamă la obți
nerea acestor succese au adus-o, a- 
lături de întregul colectiv, tov. 
Ciortea Silviu, maistru morar, An- 
dronic Constantin și Kisbach Vasi- 
le planzitari, Brădilă llie și Burdu- 
lean Nicolae, valțeri.

In anii puterii populare, uzina 
noastră a cunoscut o dezvoltare 
deosebit de mare. Cine a cunoscut-o 
cu ani în urmă și o revede azi cu 
greu o mai recunoaște. Vechile in
stalații au fost înlocuite, locul lor 
fiind preluat de instalații moderne 
de mare tehnicitate. Crearea unor 
astfel de condiții, introducerea și 
folosirea procedeelor tehnologice 
moderne, ca și perspectiva dezvol
tării de viitor a uzinei noastre au 
impus și impun desfășurarea unei 
acțiuni permanente și sistematice 
de ridicarea nivelului tehnico-profe
sional al muncitorilor, calificare de 
noi cadre necesare tot mai mult 
uzinei noastre. Este bine știut fap
tul că rolul hotărîtor atît în intro
ducerea tehnicii noi, cît și folosirea 
ei cu maximum de eficiență îl are 
omul, deoarece ridicarea calificării 
dă posibilitate muncitorilor să fo
losească mai bine tehnica, să gă
sească el însuși căi noi pentru per
fecționarea necontenită a tehnicii.

Pornind de la acest adevăr, con
ducerea uzinei noastre împreună cu 
comitetul sindicatului, sub îndruma
rea comitetului de partid, au folo
sit în acțiunea de ridicarea califi
cării cadrelor forme din cele mai 
variate, forme care pe parcurs au 
fost continuu îmbunătățite după ne
cesitățile dictate de procesul de 
producție.

Ca o metodă bună care a dat în 
uzina noastră cele mai bune rezul
tate în ce privește alegerea formei 
de organizare a calificării a fost

Ridicarea calificării cadrelor 
o preocupare principală

constituirea unor colective de ingi
neri și tehnicieni care au studiat 
temeinic în fiecare secție și atelier 
necesitățile în direcția calificării și 
ridicării calificării cadrelor. Con
statările făcute de aceste colective 
ca și propunerile au fost apoi ana
lizate caz cu caz, ajungîndu-se la 
concluzia că rezultatele cele mai 
bune le dă organizarea diferențiată 
a formelor de calificare. Astfel am 
organizat aceste cursuri pe secții, 
ateliere și specialități, după vechi-

La fiecare loc de muncă

mea în meserie și categoria de în
cadrare a fiecărui muncitor în parte.

In anul trecut, ca urmare a in
trării totale în funcție a noului sec
tor metalurgic cu întreg procesul 
tehnologic mecanizat și în bună 
parte automatizat a fost nevoie de 
organizarea în uzină a patru forme 
de calificare și specializarea califi
cării. Așa de exemplu, s-a organi
zat-, un curs de ridicarea calificării 
pentru meseria de topitori, și trei 
cursuri de calificare pentru mese
riile de fochiști cazane, topitori și 
manevranți macarale, care au fost 
absolvite de un număr de 62 mun
citori. Conducerea uzinei cu spriji-

co-nul comitetului de partid și al 
mitetului sindicatului a acordat toa
tă atenția calității acestor cursu
ri. Astfel ca o primă măsură luată 
a fost încadrarea lor cu lectori din
tre cei mai buni ingineri și tehni
cieni pe ca re-i are uzina ca tov. Flo- 
rea Ilie, Swedak Andrei, Ursu T., 
Zlaschi Ștefan și alții care în te
mele predate au accentuat pe efi
ciența noilor metode pentru crește
rea productivității muncii. De ase
menea și tematica acestor cursuri

o productivitate cit mai înaltă

a fost judicios întocmită, ea cuprin- 
zînd lecții despre tehnologia me
seriei, desenul tehnic și în special 
procedee tehnologice moderne. Lec
țiile teoretice au fost deseori îmbi
nate cu lecții practice, 
muncitori ca Tuț loan, 
sile, Abrudean Pamfil, 
Ciucur Vasile, Lupu 
Laslău Filimon și alții, 
solvit aceste cursuri sînt azi 
meni de nădejde în secțiile uzinei.

O altă formă care a avut o deo
sebită eficacitate în ridicarea nive
lului tehnico-profesional al munci
torilor noștri a fost organizarea lec
toratelor pentru muncitori și ca-

Numeroși 
Groza Va- 

Rof loan, 
Gheorghe, 

care au ab- 
oa-

drele de ingineri și tehnicieni. In 
secțiile uzinei noastre sînt organi
zate periodic asemenea lectorate, 
dezbătîndu-se teme economice luate 
din însăși viața secției. Pe întreaga 
uzină se țin apoi conferințe la care 
participă și dezbat problemele toa
te cadrele de ingineri și tehnicieni.

Toate aceste forme folosite ca și 
metoda de a repartiza în procesul 
muncii pe muncitorii ev. o calificare 
mai slabă pe lîngă cei cu o înaltă 
calificare ne-au adus satisfacția u- 
nor rezultate cu care ne mîndrim. 
La sectorul metalurgic, de pildă, 
au fost atinși și depășiți indicii de 
utilizare prevăzuți în proiect, rea- 
lizîndu-se astfel o productivitate 
foarte ridicată. Totodată s-a îm
bunătățit calitatea produselor noas
tre, realizînd produse cu o clasă 
mai superioară.

Nu peste mult timp trecem pra
gul anului 1964. Avem de înfăptuit 
sarcini sporite și aceasta presupu
ne să acordăm în continuare întrea
ga atenție acestei probleme. De cu
rînd au fost încheiate cursurile de 
ridicarea calificării și specializarea 
în meseria de operatori chimiști. In 
momentul de față pe lîngă că vom 
continua cu formele folosite pînă 
în prezent, vom studia îmbunătăți
rea acestor forme, orientîndu-ne 
spre legarea mai strînsă a lecțiilor 
de munca practică — chezășie a 
formării unor muncitori cu un 
nivel tehnico-profesional tot mai 
ridicat.

AUREL FOROSIGAN 
inginer șef la U.C.M. Zlatna

bunei desfășurări a învățămîntului 
agricol de masă. Așa de pildă, la 
biblioteca comunală din Oarda de 
Jos prin grija tovarășei Barbu Ma
ria, cărțile și broșurile legate de te
matica cercului au fost alese și 
puse la îndemînă, cu o parte din 
ele fiind constituită o mică expozi
ție deasupra căreia se poate citi 
„In ajutorul co’ectiviștilor încadrați 
în învățămîntul agricol de masă".

Măsurile luate de bibliotecara din 
Oarda de Jos și-au dovedit pe de
plin eficiența. Cu toate că învăță
mîntul agricol de masă încă nu a 
început, cărțile agrozootehnice sînt 
tot mai mult solicitate de colecti
viști.

Pentru recolte sporite 
de legume timpurii

In vederea obținerii în primăvara 
anului viitor de cît mai multe le
gume timpurii, colectiviștii din Ciu- 
gud se pregătesc intens încă de pe 
acum. Astfel, la această gospodărie 
colectivă s-au luat măsuri din timp 
pentru fertilizarea și pregătirea te
renului ce urmează să fie cultivat 
cu diferite legume timpurii. Pînă la 
data de 31 octombrie harnicii ciu- 
gudeni au și sădit arpagicul pe su
prafața de 
0,50 ha au

Convinși 
legume și 
purii aduc
mai frumoase, paralel cu celelalte 
lucrări care se cer a fi terminate 
în această perioadă de timp, colec
tiviștii din Ciugud sînt hotărîți să 
întreprindă din timp toate măsurile 
care să ducă Ia sporirea suprafețe
lor cultivate cu legume timpurii.

2 ha, iar suprafața de 
insămînțat-o cu salată, 
de faptul că grădina de 
mai ales legumele tim- 
veniturile bănești din cele
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Intîlnire cu brigada 
științifică

Duminica trecută, spre căminul 
cultural din Meteș se îndreptau 
grupuri, grupuri de țărani munci
tori. Cu cîteva zile în urmă fusese 
anunțată venirea în sat a unei bri
găzi științifice și fiecare țăran mun
citor din partea locului aștepta un 
răspuns la o întrebare.

Și iată că la căminul cultural, a- 
proape 200 de țărani muncitori, ti
neri și vîrstnici, și-au dat întîlnire 
cu membrii brigăzii științifice care 
au răspuns rînd pe rînd Ia toate 
întrebările puse de oamenii satului, 
întrebări și răspunsuri în legătură 
cu situația din Vietnam și lupta de 
eliberare națională a popoarelor din 
colonii, cu posibilitățile de comba
terea secetei și cauzele eclipselor 
de lună, cu posibilitățile de îmbu
nătățire a raselor de oi și rolul pă
durilor în economia țării noastre, 
cu bolile transmisibile de la om 
la animale și multe altele.

Intîlnirea cu brigada a fost fruc
tuoasă și țăranii muncitori din Me
teș și-au exprimat dorința ca mem
brii brigăzii științifice să vină cît 
mai des în mijlocul Ier.

----------------- SZ3-----------------

Pregătiri pentru concurs
Cîștigători ai cupei „Pentru cea 

mai bogată activitate artistică" în 
prima etapă a celui de-al Vll-lea 
concurs, activiștii culturali și ar
tiștii amatori din Stremț sînt hotă- 
rîți să obțină rezultate tot așa de 
bune și în etapa a doua a concur
sului.

Tn acest scop ei se pregătesc cu 
toată rîvna. Repertoriul fiecărei for
mații a fost revăzut și completat. 
Au fost recrutați noi artiști amatori 
din rîndul colectiviștilor care au și 
început pregătirile, căminul cultu
ral din Stremț urmînd să prezinte 
pe scena concursului un cor pu
ternic, o brigadă artistică de agita
ție, un taraf și o formație de dan
suri.

Sporirea continuă a efectivelor de 
animale și creșterea producției a- 
cestora sînt strîns legate de dezvol
tarea puternică a bazei furajere.

Cunosclnd încă de la începutul 
anului sarcinile privind creșterea 
numărului de animale, fiecare gos
podărie colectivă a fost sprijinită 
ca în raport cu creșterea numărului 
de animale să-și asigure din timp, 
pe lîngă adăposturi corespunzătoa
re și cantitățile de furaje necesare. 
Și în acest an, în majoritatea gos
podăriilor colective din raionul 
nostru au fost obținute rezultate 
frumoase în această privință, fiind 
create condiții bune de iernat pen
tru întreaga perioadă de stabulație. 
Deși, în general lucrurile stau bine 
în această direcție, trebuie arătat 
că nu toate consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective din ra
ion s-au preocupat în egală măsură 
de asigurarea furajelor și mai ales 
a nutrețurilor siloz atît de necesare. 
Aceasta reiese cît se poate de clar 
dacă punem în cumpănă rezulta
tele gospodăriilor colective din Al
ba Iulia și Oarda de Jos, vecine și 
cu posibilități asemănătoare. Dar 
să lăsăm să vorbească faptele.

La G.A.C. Alba-Iulia
Preocupați îndeaproape pentru a 

crea din timp condiții bune creșterii 
și dezvoltări efectivelor de animale 
proprietate obștească, membrii con
siliului de conducere din gospodă
ria agricolă colectivă „Unirea" Al
ba Iulia, îndrumați îndeaproape de 
către organizația de partid, și-au

E ușor să zîmbești cînd ai 
numai note bune. IN CLIȘEU: 
Un grup de eleve de la Școala 
de 8 ani nr. 1 din Alba Iulia, 
fruntașe Ia învățătură.

Pentru brigăzile artistice de agitați»

Texte cu continui concret si actual
In ultimul timp, aproape în fie

care seară, spre căminul cultural 
din Almașul Mare se îndreaptă un 
grup de tineri. Discută. Și după 
discuțiile pe care le întrețin, nu-i 
greu să-i recunoști. Sînt membrii 
brigăzii artistice de agitație. Vin 
la cămin la repetiții. Pregătesc un 
nou program de brigadă pe care 
să-l prezinte în etapa a doua a ce
lui de-al Vll-lea concurs. Tema ? 
Popularizarea realizărilor din co
mună în anii regimului democrat 
popular.

Bine inspirat, colectivul de crea
ție al căminului cultural din Alma
șul Mare, în frunte cu tovarășa 
Oancea Maria, a ales o temă bună 
mai ales prin faptul că manifestă
rile din cadrul concursului sînt în
chinate celei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei noastre. Bine 
gîndită a fost apoi și ideea pe care 
se țese întregul text. Un moș că
ruia anii regimului burghezo-moșie- 
resc i-a gîrbovit umerii, țîșnește 
spre adevărata-i viață în anii vieții 
noastre noi. Și bucuria zilelor lui 
fericite de azi și-o exprimă:

Să urc pe-o scară înaltă
Mai sus decît socot, 
Să văd întreaga țară 
Să cînt, șî-apoi să joc.

Pe scenă în joc săltat, împreună 
cu toți membrii brigăzii se prinde 
și moșul. Nu-i mai pasă nici de ani 
si nici de păru-i alb de la tîmple. 
Se aud strigături:

Face-m-aș crenguță-n vînt, 
Ca partidul să mi-1 cînt
Să mi-1 cînt din zori în seară, 
Cu tractoarele pe-afară, 
Cu minerii-n fund de mină, 
Și albinele-n grădină.

Pentru asigurarea baze! furajere

Aceleași poslbllitâtl dar preocupări diferite
stabilit încă de la începutul anului 
o serie de obiective importante a 
căror îndepl'nire a fost urmărită cu 
răspundere tot timpul anului. Prin
tre obiectivele propuse se numără 
— realizarea efectivelor de animale 
prevăzut, o selecție riguroasă a va
cilor de lapte după rasă și produc
ția fiecăreia — asigurarea adăpos
turilor necesare etc. Unul din obi
ectivele de seamă care a stat în a- 
tenția gospodărei a constituit-o a- 
sigurarea cantităților de furaje ne
cesare, de bună calitate și în sor
timente cît mai variate, precum și 
furajarea rațională a animalelor tot 
timpul, în raport cu greutatea și 
producția fiecăruia. Rezultatele de 
pînă acum arată că aici obiectivele 
propuse, în majoritate au și fost în
făptuite. De exemplu, numărul de 
taurine a ajuns la 452 capete din 
care 196 vaci și juninci montate, 
numărul porcilor este de 520 iar al 
ovinelor trece peste 1.000. In ce 
privește baza furajeră, se poate a- 
firma cu toată tăria că la această 
unitate agricolă socialistă s-a fă
cut aproape totul pentru a se asi
gura cantitățile necesare hrănirii în 
bune condițiuni a întregului efectiv 
de animale. Astfel, aici au fost a- 
sigurate pînă în prezent peste 250 
tone de nutrețuri fibroase, 450 tone 
grosiere, peste 1.000 tone siloz și 
110 tone de diferite concentrate. De

La centrul metodic 
din Zlatna

In scopul îndrumării metodice a 
activității cultural-educative și ar
tistice, în fiecare din comunele Zlat- 
na, Vințul de Jos, Hăpria și Galda 
de Jos a luat ființă cîte un centru 
metodic. .

Nu de mult, directorii căminelor 
culturale și bibliotecarii din comu
nele Ampoița, Meteș, Feneș, Valea 
Dosului și Almașul Mare s-au în
trunit la centrul metodic din Zlat- 
na. Cu acest prilej a fost întocmit 
planul de muncă al centrului me
todic, printre activitățile model pre
văzute a se organiza fiind: un sim
pozion literar Ia Zlatna, o cronică 
a evenimentelor internaționale la 
căminul cultural din Ampoița și 
două jurnale vorbite la căminele 
culturale din Meteș și Feneș.

Tot cu acest prilej a fost întoc
mit graficul schimburilor de expe
riență dintre căminele culturale de 
pe raza centrului metodic din Zlat
na.

E cînt închinat partidului, care 
zdrobind cătușele exploatării ne 
conduce spre o viață tot mai lumi
noasă.

Și programul brigăzii continuă. 
In versuri meșteșugite sînt aduse 
pe scenă, prin reușite comparații, 
aspecte din trecutul și prezentul co
munei. Locul 'căsuțelor gîrbovite de 
altădată, cu acoperiș de paie, eu 
streșini groase și umbrite, l-au luat 
casele noi și frumoase din care 
răzbat glasurile radiourilor. S-au 
clădit în comună, școală și dispen
sar cum nici n-au visat altădată 
țăranii muncitori din partea locu
lui. S-a electrificat comuna, au 
crescut oamenii. Despre acest lu
cru vorbesc deosebit de grăitor fap
tele, vorbește brigada:

Bădița, cît a umblat 
Meșteșug nou a aflat. 
Și-napoî cînd a venit 
Pe stîlpi sîrmă a urzit, 
Și avem lumină azi 
Fără lampă, fără gaz.

Mult mai larg, decît cele redate, 
textul brigăzii artistice de agitație 
oglindește în cuprinsul său și alte 
aspecte din viața și munca țărani
lor muncitori din Almașul Atare. 
Și e meritul colectivului de creație 
al căminului cultural de aici că a 
reușit să le îmbine într-un tot armo
nios. Bine ar fi însă ca acum cînd 
programul brigăzii este încă în pre
gătire, colectivul de creație să re
vizuiască încăodată textul, să eli
mine din el anumite pasagii care 
se repetă, să intervină în versifi
cație și să sublinieze cu mai multă 
tărie unele fapte, lucru ce ar ridica 
valoarea textului, l-ar face .mai con
cret, mai actual.

remarcat este și faptul că în aceste 
zile se continuă din plin acțiunea 
de însilozare a cocenilor de porumb 
în amestec cu frunzele și coletele 
de la sfecla de zahăr, care a fost 
cultivată pe suprafața de 20 ha 
spre a se ajunge la cel puțin 1.500 
tone de siloz. Tot pentru comple
tarea bazei furajere s-au mai se
mănat 25 de ha cu secară furajeră.

Măsurile luate de către conduce
rea gospodăriei colective pentru a 
asigura condiții cît mai bune dez-

Și la Oarda de Jos
La gospodăria colectivă din Oar

da de Jos, care are posibilități a- 
semănătoare și trebuie să crească 
în acest an un efectiv chiar mai 
mare de taurine decît gospodăria 
colectivă dn Alba Iulia, în ce pri
vește capitolul furaje, situația se 
prezintă cu totul altfel. Datorită 
slabei preocupări a consiliului de 
conducere (președinte tov. I. Ha- 
țegan) față de asigurarea din timp 
a furajelor necesare, gospodăria co
lectivă din Oarda de Jos se găsește 
și în momentul de față cu un mare 
deficit, în balanța furajeră, mai a- 
les la nutrețurile siloz. Nu este jus
tă nici atitudinea cadrelor de con
ducere din această unitate care a- 
firmă că dacă am avea, numai ju
mătate din furajele pe care le au

Teritoriu cu un bogat trecut is
toric, regiunea Hunedoara posedă 
unele din cele mai importante mo
numente istorice din țara noastră. 
Munții Orăștiei și cei ai Sebeșului 
păstrează urmele a două puternice 
cetăți dacice. La Hunedoara se a- 
flă vestitul castel al Huniazilor, iar 
peisajul tot mai întinerit al Devei 
este străjuit de zidurile unui vechi 
fort feudal.

In orașul, comunele și satele ra
ionului nostru, vestigiile trecutului 
sînt Ia fel de bine reprezentate. Ce
tatea feudală din Alba Iulia, con
struită în secolul al XVIII-lea, este 
unică în felul ei în această parte a 
Europei ca mărime si importanță. 
Catedrala romano-catolică din ceta
te este cel mai vechi monument de 
arhitectură religioasă din Transil
vania, iar palatul principilor arde
leni din Alba Iulia, pe lîngă însem
nătatea lui arhitecturală, este im
portant și prin faptul că aici și-a 
avut reședința Mihai Viteazul în 
timpul scurtei sale domnii ca prin
cipe al celor trei țări romînești.

Alte multe monumente istorice la 
fel de importante se găsesc în a- 
proape fiecare comună sau sat din 
raion. La Sîntimbru se află biseri
ca lui Ion de Hunedoara, frumos 
monument de artă gotică construit 
în anul 1442 în amintirea luptei 
purtate cu turcii pe aceste melea- 
gurii. La Vințul de Jos dăinuie de 
peste ani castelul Martinuzzi, la 
Tăuți, Stremt, Vurpăr și Piatra 
Craivei se află ruinele unor cetăți 
feudale, iar în cele două bisericuțe 
din Galda de Jos și Ighiel se păs
trează urmele unor vechi picturi de 
mare valoare. O deosebită impor
tanță istorică prezintă apoi vechile 
așezări de la Lumea Nouă, Teleac, 
Cetea, Limba, Ciugud, Zlatna și al
tele, monumentele și plăcile come
morative ca de exemplu obeliscul 
lui Horia, placa comemorativă de 
pe clădirea unde a locuit cunoscu
tul luptător memorandist Rubin Pa- 
tița și cea de pe casa unde a lo
cuit, în Cricău, Axente Sever unul 
din cei mai de seamă tribuni ai lui 
Avram lancu.

Sînt deci peste tot în cuprinsul 
raionului Alba o seamă de monu
mente istorice care, lăsate în pa
ragină în anii regimului burghezo- 
moșieresc, sînt repuse în valoare în 
anii regimului nostru democrat 

O parte din șirele cu fîn ale gospodăriei colective din Alba Iulia.

voltării sectorului zootehnic, con
trolul îndeplinirii sarcinilor și în
drumarea zilnică făcută la fața lo
cului referitor la folosirea judicioa
să a furajelor și respectarea cu 
strictețe a normelor zilnice stabili
te, respectarea programului de 
grajd, alimentarea Ia ore fixe, i- 
giena animalelor precum și ținerea 
evidentei zilnice a producției duce 
la obținerea de rezultate tot mai 
bune în creșterea numărului de a- 
nimale și productivității acestora.

colectiviștii din Alba Iulia, am fi 
mulțumiți. Din această afirmație 
se pot trage toate concluziile. Dar 
de ce această situație? Cine i-a o- 
prit oare pe tovarășii din condu
cerea gospodăriei colective de aici 
să nu întreprindă din timp măsu
rile cele mai corespunzătoare pen
tru a-și crea o puternică bază fu
rajeră, capabilă să asigure în bune 
condițiuni hrănirea efectivului de 
animale pe întreaga perioadă de 
stabulație? Și dacă nu i-a oprit ni
meni, de ce aici nu s-au făcut însi- 
lozările stabilite și nu se trece cu 
toată răspunderea nici acum la con
tinuarea însilozărîi cocenilor de po
rumb în amestec cu alte resturi din 
grădina de legume care există încă 
în cantități mari în cadrul gospo- 

popular, în acest scop statul cheltu
ind sume însemnate.

Astfel fiind, este de datoria fie
cărui sfat popular pe teritoriul că
ruia se găsesc asemenea valori, ca 
și de datoria fiecărui cetățean în 
parte, să manifeste grijă deosebită 
față de ele, să le păstreze cu aten
ție și să ia atitudine împotriva tu
turor celor care privesc cu superfi
cialitate ocrotirea acestui tezaur a- 
tît de grăitor despre viața și lupta 
înaintașilor noștrii. Și, în acest 
sens, avem destule exemple bune în 
raionul nostru. Sfaturile populare 
din Meteș și Zlatna, cadrele didac
tice și activiștii culturali din Sîn
timbru, Valea Mică, Bucerdea Vi- 
noasă, Benîc și alte așezări au dat 
dovadă în nenumărate rîndurî de 
înaltă conștiință cetățenească atît 
în privința îngrijirii monumentelor 
istorice cît și în ceea ce privește 
descoperirea de noi urme ale tre
cutului.

Rău este însă faptul că mai sînt 
și unii cetățeni, care nu acordă a- 
tenția cuvenită monumentelor isto
rice, valori care odată nierdute sînt 
de neînlocuit. Așa de pildă, din cau
za insuficientei supravegheri a e- 
levilor din cetate, au fost deterio
rate de către aceștia unele piese or
namentale de pe porțile cetății din 
Alba Iulia. La Galda de Jos, prin- 
tr-o greșită înlelegere a valorii pe 
care le dețin frescele de pe pereții 
bisericuții de aici, multe din aces
tea au suferit stricăciuni, iar la Cri
cău din cauza lipsei de vigilentă a 
organelor locale, medicul Luca Cor
nel din Alba Iulia a desprins placa 
comemorativă de pe casa unde a 
locuit tribunul Axente Sever și ’ a 
folosit-o în scopuri personale.

Asemenea acte sînt de neîngăduit 
și ele nu trebuie să se mai repete. 
Monumentele istorice sînt bunuri 
ale întregu’ui popor și fiecare cetă
țean este chemat să concure la buna 
lor întreținere. Pentru aceasta, în
vățătorii și profesorii, toți activiștii 
culturali trebuie să desfășoare lar
gi acțiuni de masă. Să fie populari
zate în cadrul căminelor culturale 
monumentele istorice, valoarea lor 
pentru cunoașterea trecutului po
porului nostru, iar sfaturile popu
lare să vegheze ca fiecare monu
ment istoric să fie păstrat cu toată 
grija.

dărîei? La această întrebare tova
rășii din conducerea gospodăriei 
colective trebuie să răspundă luînd 
măsuri urgente și folosind din plin 
timpul bun din aceste zile, pentru 
a se trece cu toate forțele la însi- 
lozarea de cantități cît mai mari de 
coceni de porumb. Ce-i drept, con
ducerea gospodăriei promite de 
mai bine de două luni că va face 
și va drege, că va însiloza dar nici 
pînă în prezent practic nu s-a tre
cut la fapte. Reiese limpede acest 
lucru. Pînă acum au însilozat 
doar 250 tone față de 2.400 tone 
cît au planificat. Deoarece cu pro
misiuni nu pot fi hrănite animalele, 
este cazul să se treacă și aici cu 
toată seriozitatea la îndeplinirea 
măsurilor recomandate de către 
Consiliul agricol raional în scopul 
asigurării nutrețurilor și folosirea 
cît mai judicioasă a acestora. Gos
podăria colectivă de aici își poate 
realiza deficitul în balanța furajeră. 
Trebuie însă să se organizeze însi- 
lozarea tuturor cocenilor de po
rumb și paralel să se treacă și la 
prepararea lor înainte de a fi ser
viți. In această privință sînt toate 
condițiile create. Trebuie doar mai 
multă operativitate din partea con
siliului de conducere pentru înde
plinirea acestor importante sarcini 
de care depinde în mare măsură 
temeinica pregătire a iernării ani
malelor, hrănirea și îngrijirea co
respunzătoare a acestora pentru 
menținerea întregului efectiv într-o 
stare bună de sănătate și la un ni
vel productiv ridicat.



Adunări de dări de seamă și alegeri In organizațiile de bază

Adevăratele cauze n-au fost analizate
De la începutul anului și pînă în 

prezent, constructorii Șantierului 5 
Aibă Julia al T.R.C.H., au construit 
și dat în folosință oamenilor mun
cii 78 apartamente, iar pînă la 
Șfîrșitul anului alte 48 apartamente 
își vor primi locatarii. Tot în aceas- 
fă perioadă au fost economisite 22 
tone ciment, 161 kg țeava zincată și 
alte materiale de construcții. Eco
nomiile realizate la prețul de cost 
se ridică la 22 000 lei. Sînt reali
zări frumoase ia care constructorii 
■Făgădar Gligor, Dreghici Pavel, 
Bișboacă Gheorghe. Rusu Emil, 
'Ciovînă Tache și alții și-au adus un 
aport deosebit.

Darea de seamă a biroului or
ganizației de bază prezentată adu
nării generale pentru dare de sea
mă și alegeri, ocupîndti-se de re
zultatele obținute de constructorii 
Șantierului 5 Alba Iulia, a scos în 
«evidentă o seamă de asoecte ale 
activității ce se desfășoară la fie
care loc de muncă. Este pozitiv 

’faptul că, în darea de seamă sînt 
scoase la iveală, pe lingă rezulta
tele pozitive obținute și lipsurile 
care s-au manifestat în viața șan
tierului. Se arată, de nildă, că în 
-perioada la care se referă darea de 
seamă planul de producție nu a 
fost îndeplinit la toti indicatorii, că 
unii membri de partid ca tov. Bu- 
taru Lîță, Benga Pavel și alții dau 
dovadă de indisciplină în muncă, că 
■numărul absențelor și al învoirilor 
au totalizat un număr însemnat de 
ore de muncă, ceea ce a influențat 
■negativ îndeplinirea sarcinilor' de 
plan.

De asemenea în discuțiile purtate 
tov. Drașoveanu Traian, Radu loan, 
Țîrlea Laurean, Oarga Gheorghe, 
Ciulea Mihai și alții au scos în evi
dență șî alte aspecte negative le
gate de aprovizionarea cu materia
le, calificarea unor cadre tinere, 
slaba preocupare a unor maiștri 
pentru organizarea muncii pe șan
tier.

Nici darea de seamă a birou
lui organizației de bază și nici 
discuțiile purtate în cadrul a- 
dunăriî, nu au analizat însă 
care sînt adevăratele cauze care au 
generat lipsurile semnalate. Darea 
de seamă și mai ales discuțiile pur
tate s-au referit mult la problemele 
muncii pe șantier și în foarte mică 
măsură s-au referit la activitatea 
biroului organizației de bază, la 
▼îața de partid. Este deosebit de 
important ca adunările generale ale 
organizațiilor de bază pentru dare 
de seamă și alegeri să dezbată cît 
mai temeinic problemele de pro
ducție, sarcinile economice, dar să 
hu fie neglijate sau să fie tratate 
tangențial problemele vieții interne 
de partid. Dacă în darea de seamă a

Pe drosrâle coamael Fllhalt
Gospodarul bun se cunoaște de 

cum îi treci pragul. Acest vechi 
proverb popular se potrivește nu 
numai cînd intri în curtea unui ce
tățean ci și atunci cînd ai pășit în- 
tr-o comună, sau într-un sat. Nu
mai că, atunci nu te referi la cutare 
-sau cutare cetățean ci la gospoda
rul comunei, sfatul popular comu
nal. De felul cum este gospodărită 
comuna și satele aparținătoare, se 
lac și aprecieri la adresa celor che
mați să se ocupe de această pro
blemă.

Comuna Mihalț este bine cunos
cută de cetățenii raionului nostru. 
Și aici, ca de altfel în fiecare co
mună și sat din raion, s-au înfăp
tuit pe linia dezvoltării economice 
și social-culturale, lucruri deose
bite, toate în folosul cetățenilor și 
eu sprijinul lor.

Intîlnești însă în comuna Mihalț, 
unele aspecte din punct de vedere 
■gospodăresc, care nu fac cinste 
gospodarului comunei și nici chiar 
locuitorilor ei. Este vorba de dru
murile și străzile ce străbat satele 
comunei Mihalț.

De îndată ce treci podul peste 
rîul Tîrnava și ai intrat în Mihalț, 
drumul este presărat cu gropi în 
care pe timp ploios băltește apa și 
devine aproape impracticabil pentru 

biroului organizației de bază de la 
Șantierul 5 Alba Iulia problemele 
economice sînt larg analizate, pro- 
bemele vieții interne de partid sînt 
tratate în general neanalitic. Bi
roul organizației de bază, în darea 
de seamă nu se ocupă de felul cum 
a fost organizată activitatea pentru 
îndeplinirea hotărîrii adunării ge
nerale a organizației de bază de 
dare de seamă și alegeri din 1962. 
Nu rezultă apoi, ce probleme care 
au frămîntat pe constructori au fost 
puse în dezbaterea adunărilor gene
rate ale organizației de baza, ce ho- 
tărîri au fost luate, cum au fost 
îndeplinite și care sînt rezultatele 
obținute. Și, fără îndoială, că dacă 
organizația de bază ar fi analizat 
în perioada la care se referă darea 
de seamă, diferite probleme din ca
drul șantierului și pe baza celor a- 
nalizate ar fi hiat măsuri concrete 
cu siguranță că rezultatele ar fi 
fost și mai bune. Se constată însă 
că din partea organizației de bază 
a existat un slab control asupra 
conducerii administrative a șantie
rului. Din această cauză în activi
tatea conducerii șantierului se fac 
simtite încă unele lipsuri. De fapt, 
conducerea șantierului a fost „scu
tită" de răspundere și în darea de 
seamă a biroului organizației de 
bază.

Dacă pe șantier s-au înregistrat un 
număr însemnat de absențe nemoti
vate, acest lucru se datorește unei 
slabe preocupări din partea birou
lui organizației de bază, care a 
dovedit puțină preocupare pentru 
munca de educare politică, atît a 
membrilor de partid, cît și în rîn- 
durîle celorlalți constructori, mai 
ales a celor tineri. Referindu-se la 
această deosebit de importantă la
tură a muncii de partid, darea de 
seamă nu analizează adevăratele 
cauze. Nu s-a scos în evidență că 
biroul organizației de bază a exer
citat un slab control asupra felu
lui cum se desfășoară învățămîntul 
de partid, cum participă membri de 
partid la dezbaterea problemelor, 
care este eficacitatea propagandei 
de partid. Ca urmare, frecvența la 
învățămînt a fost slabă, discuțiile 
din cadrul formelor de învățămînt 
la un nivel scăzut.

O altă cauză a lipsurilor de 
pe Șantierul 5 Alba lulia a 
T.R.C.H. se datorește și faptului că 
biroul organizației de bază a fost 
descompletat iar activitatea dusă 
doar de secretarul organizației de 
bază.

Ținînd seama de importanța deo
sebită a acestui sector de muncă, 
este necesar un sprijin mai califi
cat ce va trebui acordat noului or
gan de conducere ales de adunarea 
generală a organizației de bază.

anumite mijloace de transport. Stră- 
bătînd acest drum pînă la ieșirea din 
sat, în spre Obreja, constați și pe 
alte porțiuni același aspect, (în drep
tul cooperativei și al-școlii și chiar 
în fața sfatului popular). Șanțurile 
pe anumite porțiuni nu sînt curățate 
pentru ca apele rezultate din ploi 
să se poată scurge, din care cauză 
se formează bălți, noroi, dînd as
pect de neglijență. Nici cu strada 
ce duce la sediul gospodăriei colec
tive și de aici la grajdurile colecti
vei, nu vă puteți mîndri, tovarăși 
de la Mihalț.

Slaba preocupare a- sfatului popu
lar al comunei Mihalț pentru buna 
întreținere a drumurilor este dove
dită de situația din celelalte sate 
aparținătoare comunei, Obreja și 
Cistei.

Drumul ce. leagă comuna Mihalț 
de satul Obreja, mai ales în ano
timpul ploios, devine pe unele por
țiuni impracticabil. Și cu toate că 
situația aceasta este bine cunoscu
tă de sfatul popular de mai mult 
timp, nu s-a luat nici o măsură. 
Străbătînd apoi drumul ce trece 
prin mijlocul satului Obreja, con
stați cu părere de rău că întreține
rea drumurilor este o problemă de 
care nu se ocupă nimeni. Pe unele

Din activitatea tineretului
Zi de zi noi succese

Zilele trecute în cadrul Atelie
rului de zonă C.F.R. Alba lulia 
a avut loc adunarea de dare de 
seamă și alegeri a organelor de 
conducere U.T.M. ne unitate. E- 
venimentul a constituit un bun 
prilej de analiză multilaterală a 
activității fiecărui utemist din ca
drul organizației de bază, a apor
tului deosebit adus zi de zi la în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan. Și din documentele pre
zentate ca și din discuțiile purtate 
a reieșit că avînd în fată exem
plul comuniștilor din cadrul Ate
lierului de zonă, tinerii utemiști 
de aici au muncit cu toată rîvna 
pentru' realizarea sarcinilor de 
plan pe primele nouă luni în pro
porție de 104,7 la sută.

De asemenea, în această pe
rioadă utemistii de aici au pre
zentat comisiei tehnice de omo
logarea inovațiilor 5 inovații, din
tre care două s-au și aplicat, iar 
trei se află în studiu.

In Intlmpinarea alegerilor U.T.M.
Tinerii utemiști din cadrul Ate

lierului central de reparații din 
Alba lulia'. întîmpină data apro
piatului eveniment din viața lor 
de organizație —- darea de sea
mă si alegerea organelor de con
ducere U.T.M. — cu deosebite 
succese în muncă.

îndeplinirea planului în propor
ție de 101,8 la sută pe primele 
trimestre ale anului, cît si reali
zarea planului la toți indicii cu 
două zile mai devreme pe luna 
în curs, exprimă întrutotul atît 
hărnicia muncitorilor vîrstnici, cît 
și a tinerilor utemiști din cadrul 
unității.

Paralel cu munca lor în pro
ducție, din inițiativa organizației 
de bază U.T.M. tinerii utemiști 
de aici au întreprins în ultima pe
rioadă și o seamă de acțiuni pa
triotice ca înfrumusețarea locului 
de muncă, colectarea a peste 2.000 
kg fier vechi și altele.

porțiuni drumul are formă de ..al
bie" în care se string apele de ploa
ie sau unde unii cetățeni adună gu
noiul strîns din fața casei. De fapt 
apele nici n-au unde să se scurgă, 
deoarece șanțurile de scurgere nu 
sînt desfundate de nu se știe cînd. 
Aceeași situație o întîlnești și la Cis
tei, mai ales pe porțiunea de drum 
de la linia ferată și pînă la școală. 
Și aici, șanțurile de scurgerea ape
lor sînt înfundate, drumul cu mul
te gropi și denivelat.

Această situație pornește de la 
slaba preocupare a Sfatului popu
lar al comunei Alihalț și mai ales 
a comitetului executiv (președinte 
tov. Truța Petru) care consideră 
buna întreținere a drumurilor ca o 
problemă minoră, ce poate fi amî- 
nată de pe o zi pe alta. Se impune 
ca în viitor această lipsă să fie li
chidată, iar măsurile ce vor fi lua
te de sfatul popular să ducă la în
deplinirea acestor sarcini pe linie 
gospodărească.

In comuna Mihalț există forțe su
ficiente pentru ca în scurt timp 
drumurile comunei să fie bine în
treținute. Trebuie ca aceste forțe să 
fie organizate și îndrumate. Sfatul 
popular comunal, fiecare deputat 
în circumscripția electorală să mo
bilizeze toți cetățenii la lucrări de 
amenajare și de întreținere a dru
murilor ce străbat satele comunei.

Unitățile de desfacerea legumelor 
și fructelor mai bine aprovizionate

Una din sarcinile deosebit de 
importante care în momentul de 
față trebuie să se bucure de întrea
ga atenție este aprovizionarea 
populației cu legume șî fructe. U- 
niunea raională a cooperativelor 
de consum împreună cu secția co
mercială a sfatului popular al ra
ionului au luat o serie de măsuri în 
această direcție, în mod special în 
problema aprovizionării cu cartofi 
pentru perioada de iarnă a munci
torilor din întreprinderile raionului 
nostru. Au fost luate apoi o serie 
de măsuri pentru preluarea produ
selor de la gospodăriile colective în 
vederea însilozăriior. Se poate spu
ne că în ce privește însilozările de 
cartofi, rădăcinoase, fructe etc. s-a 
realizat în acest an un volum spo
rit față de anul trecut.

Ca o lipsă în direcția preluării u- 
nor legume și zarzavaturi trebuie a- 
rătat faptul că mai sînt unele gos
podării colective ca cele din Galtiu 
și Stremț care nici pînă la ora ac
tuală nu și-au îndeplinit obligațiile 
contractuale în ce privește predarea 
cartofilor. De pildă, la gospodăria 
colectivă din Galtiu se tărăgănează 
nejustificat sortarea cartofilor pen
tru a putea fi preluați. Au fost ca
zuri cînd camionul trimis să ridi
ce cartofi a trebuit să fie dirijat în 
altă parte deoarece cartofii nu au 
fost sortați.

Unitățile — mai bine 
aprovizionate

Oamenii muncii din Alba Iulia, 
Zlatna, din centrele minere din raion 
ca și cei din Teiuș s-au obișnuit în 
ultimii ani să găsească în unitățile 
de desfacerea legumelor și fructe
lor ale U.R.C.C. Alba legume și 
fructe tot mai multe și mai frumoa
se. Și în această toamnă în multe 
un tăți de acest fel s-au găsit unele 
sortimente de legume din abunden
ță.

Vizitînd însă în aceste zile unită
țile de desfacerea legumelor și fruc
telor nu ne putem declara cîtuși de 
puțin mulțumiți de felul cum ele 
sînt aprovizionate cu unele sorti
mente. In primul rînd se constată

Tinerețe, muncă, entuziasm... 
După orele rodnice de muncă 
practică pe ogoarele G.A.C., o 
parte din elevii școlii Medii din 
Teiuș în fața obiectivului.

♦ ♦--------------------------------

29
Timp de 4 zile la cinematograful 

„Victoria" din Teiuș, filmul „Lupeni 
29" a fost vizionat - de peste 4.000 
muncitori, ceferiști, colectiviști și 
alți oameni ai muncii din comună 
și împrejurimi.

Același film a fost vizionat apoi 
și de un mare număr de elevi ai 
școlii medii.

După vizionarea filmului de că-

Cine este oare vinovatul?
De aproape 4 luni în comuna 

Teiuș, pe strada Horia se află... în 
drum bineînțeles, lăsat în voia sor
ții un stîlp metalic. Istoria lui este 
veche și bine cunoscută, atît de 
sfatul popular comunal, cît și de 
sectorul electric din localitate. Dar 
cu toate acestea stîlpul continuă să 
stea în mijlocul drumului, încur- 

atît la Alba Iulia cît și la Zlatna o 
totală lipsă de varză în unități. 
Cum poate fi calificată, decît delă
sare, o astfel de situație cînd gos
podăriile noastre colective dispun 
de zeci de vagoane de varză. O 
astfel de situație este și în ce pri
vește aprovizionarea cu fructe. Este 
oare admisibil ca în momentul de 
față, cînd încă culesul fructelor nici 
nu e încheiat să lipsească din uni
tăți fructele?

Nici aprovizionarea unităților cu 
cartofi și rădăcinoase nu e mulțu
mitoare. In ce privește aprovizio
narea cu cartofi ea nu se face în 
mod rațional. In loc ca aceștia să 
fie desfăcuți în cantități corespun
zătoare, se dau în mod preferențiat 
în cantități exagerate cum se pro
cedează la unitatea din Zlatna 
(responsabil tov. Hărăguș Todor) 
și la alte unități. In mod cu totul 
necorespunzător sînt aprovizionate 
și chioșcurile de desfacerea legu
melor din centrele minere.

Cum servim și ce dăm 
cumpărătorilor ?

Specific comerțului nostru socia
list este deservirea populației în 
mod conștiincios și cu mărfuri de 
calitate corespunzătoare. Și avem 
atîtea și atîlea exempie unde lucră
torii au făcut din aceasta o lege pe 
care o respectă întocmai.

Avem asemenea exemple și în 
unităților de desfacerea legumelor 
și fructelor. Ele însă nu sînt con
stante ci se schimbă de Ia o zi la 
alta. In ce privește calitatea, mai 
ales, trebuie să arătăm că sînt de 
fectiuni destul de serioase. Atît la 
unitățile din Alba Iulia cît și la 
cea din Zlatna, legumele nu sînt 
sortate după calități, astfel că nu 
de puține ori cumpărătorul plătește 
marfă de calitatea I-a și primește 
de calitatea a IlI-a sau în cazuri 
fericite de a Il-a. Ceea ce nemulțu
mește pe cumpărător este felul cum 
este prezentată marfa. Se obișnuiește 
să se spună că, chipurile, așa s-a 
primit. Dar unde sînt recepționerii 
U.R.C.C.-ului? De ce nu sînt sor
tate mărfurile de către fiecare ges
tionar spre a servi cumpărătorul cu 
marfa pentru care a dat banii? Se 
mai îniîmplă apoi și aspecte cînd 
produse de calitate bună ajung la 
cumpărător cum n-ar trebui să a- 

I jungă. S-au adus mai zilele
trecute varză și cartofi. In ce 
privește varza după ce s-a
terminat cu descărcatul era
mat degrabă un morman de frunze 
decît varză. Așa se întîmplă și cu 
cartofii. Sînt descărcați cu lopețile 

i și tot cu lopețile sînt aruncați în 
magazie. Din aceste „operații" fă
cute în grabă, foarte mulți sînt tă- 
iați, păgubindu-1 astfel în primul 
rînd pe cumpărător.

Lipsurile semnalate mai sus pot 
și trebuie să fie lichidate. Este ne
voie însă ca U.R.C.C. Alba lulia 
prin serviciul de valorificări (șef 
de serviciu tov. Farcaș Ludovic, 
vicepreședinte) să ia toate măsu
rile pentru a intensifica aprovizio
narea centrelor de desfacere cu le
gume și fructe, și a întări contro
lul asupra deservirii populației șî 
a calității produselor ce intră pe 
rețeaua de desfacere.

“ la Teiuș
tre elevi, conducerea Școlii medii 
din Țeittș _ a organizat o discuție 
pe tema filmului. Răspunsurile care 
au fost date de către elevi 
au dovedit că ei sînt bine pregătiți 
și că cunosc istoricul eroicelor lup
te duse sub conducerea Partidului 
Comunist din Romînia de către mi
nerii Văii Jiului pentru libertate și 
o viață mai bună.

cînd atît circulația vehiculelor, cît 
și a călătorilor. Se pune întreba
rea: pînă cînd au de gînd tovarășii 
din cadrul sectorului electric să tă
răgăneze ridicarea acestui stîlp ? 
Sau, cum de comitetul executiv al 
sfatului popular comunal nu s-a 
sesizat de această situație?
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ASTAZI RUSE
Scotocindu-se prin 

descoperit o scrisoare 
de locuitori din Baku 
misiei de amenajare 
„Cîteva străzi 
din centrul orașului, fără să 
vorbim de periferie, sînt atît 
prost luminate, încît nici la lumina 
felinarelor nu se pot distinge tre
cătorii care se apropie".

Scrisoarea purta data 1917. Pe 
vremea aceea Baku era luminat cu 
gaz și nu număra decît 20 de 
nare electrice.

Citind această scrisoare, te 
dești fără să vrei la felul în 
este iluminat Baku astăzi. Oraș prin
cipal din R. S. S. Azerbaidjană, Ba
ku este un mare centru industrial. 
In prezent se dezvoltă aici mai a- 
les industria chimică. Industria pe
trolului a evoluat, de asemenea, în 
ultimii ani. Datorită tehnicii noi, se 
extrage acum petrol din fundul Mă
rii Caspice. S-a schimbat și orașul 
însuși, s-au construit numeroase 
case noi, parcuri, palate de cultură 
și teatre.

Numai în primul trimestru al a- 
cestui an, aproape 1.800 de familii 
s-au mutat în locuințe noi. In a- 
ceeași perioadă, orașul s-a îmbogă
țit cu 32 de școli, 12 spitale și 27 
de magazine noi.

La Baku funcționează 12 institu
te de învățămînt superior, printre 
care: universitatea de stat, institu
tele politehnic, pedagogic, de pe
trol și gaze, de construcții, medici- 

------------♦♦------------

arhive, s-a 
a unui grup 
adresată co- 
a orașului, 

scriau ei — chiar 
mai 

de

precum și un 
de revoluție nu 
învățămînt su- 
nici în întregul

feli-

gîn-
care

nă, teatru și altele, 
conservator. înainte 
existau institute de 
perior nici Ia Baku, 
Azerbaidjan.

S-a schimbat și viața oamenilor. 
Cine și-ar fi putut închipui odinioa
ră că un muncitor petrolist care du
cea o viață mizeră ar putea lua 
parte la conducerea statului ? In 
prezent, printre deputății Sovietului 
Suprem al Azerbaidjanului fac par
te operatorul Eldar Mustafaiev, pre
cum și mulți muncitori.

Brigada de petroliști a lui Akif 
Djafarov, care lucrează la extrage
rea țițeiului din fundul mării — 
treabă deajuns de anevoioasă — 
înregistrează în fiecare lună suc
cese remarcabile. Șeful ei, Akif 
Djafarov, a fost distins cu titlul de 
Erou al Muncii Socialiste.

Astăzi, Baku exportă peste 160 
de articole în 40 de țări ale lumii, 
în timp ce odinioară această ex
ploatare petrolieră folosea numai 
utilaj de import.

In anii puterii populare, Ruse 
„perla malului dunărean bulgar" — 
s-a dezvoltat ca un mare centru in
dustrial. Portul și Podul Prieteniei 
au intensificat activitatea comer
cială a orașului.

In ultimii ani Ruse a devenit și 
un centru al construcțiilor navale. 
Aici 3e află șantierul naval „I. 
Dimitrov" unde se construiesc nave 
comerciale și de călători.

...De departe cheiul Suhia Dok 
pare un arc de triumf. După ce 
treci de el ajungi pe platforma șan
tierului naval. In ciuda soarelui ar
zător, muncitorii lucrează cu entu
ziasm, fără să le pese de căldură. 
Intr-unui din docuri este ancorată 
nava „Kamcia", ceva mai departe 
— nava „Iskîr", mașinile țăcăne 
ca o mitralieră.

Pe șantierul naval se constru
iesc acum concomitent patru pe
troliere și 24 șlepuri de cîte 1.000 
de tone. Tona jul navelor produse a- 
nual de acest șantier naval depă
șește 25.000 de tone.

Majoritatea muncitorilor 
neri, ei constituie „fondul 
al șantierului, mîndria 
Ruse.

Pentru acest an gospodăria agri
colă colectivă din Stremț și-a sta
bilit în planul de producție să dea 
o și mai mare dezvoltare sectorului 
zootehnic. In același timp s-au sta
bilit și măsurile pentru a asigura 
iernarea în cele mai bune condiții a 
animalelor și asigurarea bazei fu
rajere. Pentru adăpostirea anima
lelor s-au prevăzut a se mai con
strui pe lîngă cele existente încă un 
grajd pentru 100 capete animale 
mari și o maternitate pentru 50 
scroafe.

Ce este adevărat, pregătirile în 
vederea .realizării la timp a con
strucțiilor zootehnice s-au început 
de mut încă din vară s-au adus ci
ment. lemnele pentru șarpantă, s-a 
confecționat cu posibilități locale 
cărămida necesară. Au fost aduse 
și alte materiale auxiliare necesare 
construcțiilor. De atunci au trecut 
mai bine de 3 luni. In acest timp 
dacă s-ar fi lucrat cu minimum de 
forțe calificate de care dispune gos
podăria colectivă din Stremț, s-ar 
fi putut realiza un volum de con
strucții aproape încă odată, mai a-

Ies că la maternitate se cereau ao 
fi făcute mai mult lucrări de fini
saj. Care este însă situația con
strucțiilor la ora actuală, aici Ia 
Stremț? Trebuie arătat că ținînd 
cont de timpul înaintat ea nu e de
loc mulțumitoare. La grajdul pen
tru 100 capete animale mari abia 
s-a terminat fundația în timp ce 
la maternitate se lucrează interior 
Ia pardoseli.

Această rămînere în urmă, ca și 
ritmul lent cu care se lucrează, se 
datorește în primul rînd consiliului 
de conducere (președinte tov. Crr- 
șan I.), care nu s-a preocupat de 
mobilizarea colectiviștilor la efec
tuarea lucrărilor. De asemenea deșt 
cărămidă a fost confecționată în 
vară, din cauză că nu a fost arsă, 
nu s-au putut nici în prezent începe 
lucrările de zidărie.

Față de această situație, și ținînd 
cont de timpul înaintat în care ne 
găsim, conducerea gospodăriei tre
buie să ia de urgență măsurile ne
cesare astfel ca toate construcțiile 
să fie terminate cît mai grabnic.

‘^Oarietâfi-
Despre vulcani

Potrivit Marii enciclopedii so
vietice, pe Pămînt există 522 de 
vulcani activi — tereștri și sub
marini. Dar această cifră poate 
fi considerată învechită. In pre
zent oamenii de știință consideră 
vulcani activi nu numai pe cei 
care erup, ci și pe cei care fu
megă si deocamdată stau liniștiți. 
Astfel, se pare că pe globul pă- 
mîntesc se numără circa 600 de 
vulcani activi. Pe insulele și pe 
țărmurile Oceanului Pacific în 
așa-numitul „cerc de foc" cloco
tesc 322 de vulcani.

Folosirea ultrasunetului 
în oftalmologie

Medicul japonez Yamamoto a 
început să trateze prezbitia și 
miopia cu unde ultrasonore. Pes
te 100 de pacienți au fost tratați 
cu noul procedeu, 
iese din relatările . 
să, el s-a dovedit a fi foarte efi
cient.

Secretele unui baraj mai 
vechi de 1.000 de ani

După cum re
apărute înpre-

Barajul din Khambandi (Uzbe
kistan), construit între anii 882 
și 860 într-un defileu de munte, 
uimește mereu pe savanți prin 
excepționala sa soliditate. Aceștia 
afirmă că constructorii de acum 
peste 1000 de ani cunoșteau un 
procedeu capabil să transforme 
varul obișnuit într-un material de 
construcție mai rezistent decît 
piatra. Acest admirabil secret, 
pierdut în eVul mediu, este de cîți- 
va ani obiectul unor cercetări in
tense.

Privighetorile și tranzistorii
Din ordinul autorităților muni

cipale din Londra, o dată cu so
sirea primăverii se interzice vizi
tatorilor parcurilor și grădinilor 
din capitala Angliei să dea dru
mul aparatelor de radio portative. 
Motivul este foarte simplu — mu
zica transmisă de aparatele de 
radio acoperă vocea păsărilor 
cîntătoare, care au la Londra nu
meroși admiratori.
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KARLOVY VAR Y
Karlovy Vary este un orășel plin 

de parcuri și grădini, vestit pentru 
izvoarele sale minerale. Cel mai 
puternic dintre acestea țîșnește la 
o înălțime de peste 12 m și are un 
debit de 2 hl de apă minerală pe 
minut. Temperatura lui este de pes
te 72 grade.

Proprietățile terapeutice ale iz
voarelor au fost verificate de-a lun
gul multor secole. Dacă se adaugă 
la aceasta metodele moderne de 
tratament, clima ideală de munte, 
cu o temperatură medie de 17 gra
de în timpul verii, este lesne de în
țeles de ce orașul are o asemenea 
putere de atracție.

O veche legendă spune că odată 
regele ceh Karel al IV-lea (care în 
1348 a creat la Praga prima univer
sitate din Europa centrală; cunos
cutul pod din Praga Karluv ' Most 
îi poartă de asemeriea numele) ăr 
fi venit să vîneze în aceste locuri 
cerbi. O căprioară încolțită a dtis 
clinele pînă la izvorul fierbinte. Se 
spune că regele' însuși și-a leciiit 
piciorul rănit cu aceste ape.

Dar asta este o legendă: Totuși 
este un fapt dovedit de istorie că 
în anul 1358 Karel al IV-lea a con
struit aici un castel de vînătoare și 
totodată a transformat așezarea în 
oraș. Pe stema lui este înfățișată o 
căprioară.

Karlovy Vary a fost vizitat de 
personalități marcante, precum și 
de scriitori și oameni de artă. Lista 
numelor personalităților care au 
vizitat orașul ar ocupa cîteva pa
gini. Aici s-au tratat muzicieni de 
seamă ca Bach, Beethoven, Liszt, 
Grieg, Dvorak, Paganini, Chopin, 
Wagner, scriitorii Mickewicz, Goe
the, Gogol, Turgheniev, Goncearov 
și multi alții.

In 1874 s-a odihnit aici Karl 
Marx cu fiica sa Eleonora, venit 
din Londra la insistența și pe con
tul lui Friedrich Engels, care știa 
că prietenul său suferă de ficat si 
are nevoie neapărată de tratament. 
După cum dovedesc materialele din 
vremurile acelea, Karl Marx a con
tinuat să lucreze și în timpul trata
mentului. La Karlovy Vary el a 
terminat pregătirea textului fran
cez al „Capitalului". In parcul ora
șului, în apropierea izvorului prin
cipal se află o statuie a’ marelui 
gînditor.

Iți prezent, în cele 90 de sanatorii 
șj instituții de tratament din Kar- 
iovy Vary se tratează anual 50.000 
de persoanei Aici se întîlnesc vile- 
giaturiști din lumea întreagă, de
oarece proprietățile curative ale ape
lor minerale din stațiune se bucură 
de un renume mondial.
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In curînd pe ecranele cinematografelor noul film romînesc pentru 
cinemascop „Tudor".

Temelie trainică recoltei viitoare . ♦

(Urmare din pag. l-a)
capabili să dea producții și mai 
mari, dacă alături de îngrășămin- 
tele organice și minerale se aplică 
și amendamente.

In raionul nostru la ora actuală 
avem transportate peste 400 tone de 
dolomită calcinată, care trebuie 
împrăștiată de urgență și încorpo
rată în sol. De asemenea acțiunea 
de transport a dolomitei trebuie in
tensificată din nou în așa fel ca 
toate gospodăriile agricole colecti
ve ce au hărți de chimizarea solu
lui și cărora li s-a indicat ce canti
tăți de dolomită trebuie să încorpo
reze în sol să le transporte și să le 
administreze. Este bine ca și gos-

podăriile agricole colective din Ber- 
ghin și Drîmbar să ia măsurile cele 
mai corespunzătoare, știind că a- 
ceste două gospodării au adus cea 
mai mică cantitate de dolomită 
calcinată.

Ne găsim în perioada cînd sîn- 
tem pe terminate cu însămînțatui 
de toamnă. Atenția tuturor specia
liștilor. a tuturor conducerilor din 
gospodăriile agricole colective, să 
fie îndreptată pentru a termina în
cet mult 20-25 zile această acțiune 
ce constituie cheia succeselor anu
lui viitor, premiza realizării și de
pășirii planului de producție pentru 
anul 1964.

Patriot» din Africa de Sud-Vest înfruntă teroirea
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In ciuda faptului că reprezentan
ților Comitetului Special al O.N.U. 
nu li s-a permis de către autorită
țile rasiste ale Republicii Sud-Afri
cane să viziteze Africa de Sud- 
Vest, ei au întocmit, totuși, pe baza 
unor petiții și documente un am
plu raport referitor la situația din 
acest teritoriu. Raportul urmează 
să fie prezentat în cursul dezbate
rilor actualei sesiuni 
Generale O.N.U.

Africa de Sud-Vest 
pită de Germania în ultimul dece
niu al secolului trecut. Ea s-a aflat 
sub dominația colonialiștilor ger
mani pînă la primul război mon
dial. Incepînd din 1915, cînd tru
pele Republicii Sud-Africane (îna- 
cea vreme Uniunea Sud-Africană) 
au cotropit Africa de Sud-Vest —• 
apoi Liga Națiunilor Unite i-a a- 
cordat în mod oficial mandatul — 
a fost transformată în fapt într-o 
eolonie. In economia țării d'omină, 
în mod absolut, monopolurile stră
ine. Este suficient să arătăm că 
peste 2/3 din cele mal bune pă- 
mînturi arabile se află în mîinile 
colonialiștilor. Bogățiile naturale : 
cuprul, plumbul, zincul, cadmiul, 
vandiul, diamantele și argintul sînt 
exploatate mai ales de monopolu
rile americane și vest-germane.

Poporul Africii de Sud-Vest este 
lipsit de cele mai elementare drep
turi politice. Guvernul rasist al lui 
Verwoerd cheltuiește peste 85 la

a Adunării

a fost cotro-

sută din alocațiile destinate învăță- 
mîntului numai pentru instruirea 
copiilor albi. Băștinașii au posibi
lități extrem de limitate de a învăța 
și a-și îngriji sănătatea.

Africanii care trăiesc în orașe, în 
rezervații și în fermele apârținînd 
rasiștilor, luptă împotriva politicii 
de apartheid aplicată de autorită
țile colonialiste. Uniunea Națio
nală din Africa de Sud-Vest
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(S.W.A.N.U.), care se află în frun
tea luptei de eliberare națională, 
activează în condiții extrem de gre
le. Incercînd să oprească valul cres- 
cînd al împotrivirii populare, auto
ritățile rasiste au organizat repre
siuni masive împotriva populației, 
au trecut la arestarea liderilor și 
interzicerea organizațiilor4, S.W.A. 
N.U.

Pentru a împiedica intensificarea 
luptei pentru independență, la sfîr- 
șitul anului trecut, Vorster, minis
trul de justiție (africanii îl numesc 
ministrul injustiției) al Republicii 
Sud-Africane, a procedat la reorga
nizarea politiei, înzestrînd-o cu ar
me adecvate unor operațiuni mili
tare. Poliția din Republica Sud-A- 
fricană are la activul ei, în Africa 
de Sud-Vest, numeroase acte tero-

riște, atrocități și asasinate. Nici 
chiar guvernul rasist nu mai poate 
ascunde acest lucru. Poliția execută 
întocmai ordinul dat în 1952 de 
C. R. Swart, ministrul de justiție 
la acea dată, iar în prezent preșe
dinte al Republicii Sud-Africane.: 
„Dacă vedeți un grup de africani, 
mai întîi trageți, iar după aceea in
terogații".

In ciuda represiunilor de tot fe
lul, mișcarea de eliberare națională 
din Africa de Sud-Vest se intensi
fică. Nici un fel de manevre și ac
țiuni sălbatice ale rasiștilor nu vor 
fi în stare să stăvilească lupta 
dreaptă pentru independența po
porului din Africa de Sud-Vest.
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anunță că recrutează elevi 
pentru

școala de șoferi 
care va începe la 15 noiem
brie și 1 decembrie 1963.

Cei ce doresc să urmeze 
cursurile acestei școli trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții:

— să fie absolvenți ai școlii 
de 4 sau 7 ani;

— să aibă vîrsta minimă 
de 17 ani jumătate și maximă 
de 25 ani;

— Să aibă domiciliul în 
raionul Alba.

Informații suplimentare la 
sediul autobazei, telefon 451.
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ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— CONTABILI ȘEFI pentru șantierele cu sediul în Deva și Alba 

Iulia, salarizare 1.800—1.900 lei. iBr■*-
Condiții: vechime minimă 6 ani în funcții contabile, cu studii supe

rioare sau medii.
— ȘEF BIROU FINANCIAR Șl MATERIALE Ia aceleași șantiere, 

salarizare 1.350—1.450 lei.
Condiții: vechime 4 ani, studii superioare sau medii de specialitate.
— CONTABILI ȘI CONTABILI PRINCIPALI pentru șantierele din

Deva, Alba Iulia si Bistrița, salariu 925—1.050 lei în condițiile prevă
zute de H.C.M. nr. 1053/1960. ?
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