
CARTEA §1 OAMENII SATULUI
A venit iarna. In fapt de seară, 

pe ulițele satului trec grupuri, gru
puri de colectiviști. Se opresc din 
cînd în cînd la lumina unui bec sau 
altul și discuțiile se înfiripă așa 
deodată. Lucru firesc. Cîte nu au de 
discutat oamenii satului în aceste 
zile de început de iarnă? Unii în- 
torcîndu-se de la cercul de învăță- 
mînt agricol aduc vorbă despre 
noul cu care s-au întîlnit acolo. 
Alții își deapănă părerile despre 
filmul vizionat sau despre progra
mul prezentat la căminul cultural.

Cei mai mulți însă, colectiviști de 
toate vîrstele, întorși de la bibliote
că cu cîte o carte sau chiar mai 
multe sub braț, aduc vorba despre 
cărți. Și-i firesc și acest lucru. 
Face și el parte din realitățile vieții 
noastre de azi. Oamenii satului, 
altădată neștiutori de carte, astăzi 
citesc. Cartea le-a devenit prieten 
și însoțitor de nădejde pe toate 
drumurile vieții lor.

Cartea a pătruns în casele colec
tiviștilor ca o cerință, ca o necesi
tate. Oamenii satului iau azi parte 
activă la conducerea treburilor ob
ștești, la buna gospodărire a co
munelor și satelor, pun cu sîrg ti
marul la dezvoltarea gospodăriilor 
colective și, învățămintele desprin
se din rînduri de carte i-au aiutat, 
nu odată, să dea răspunsuri potri
vite celor mai deficile întrebări. A- 
cest lucru îl confirmă sute, mii de 
colectiviști. Despre aceasta vorbesc 
cu îndreptățită mîndrîe colectiviștii 
Matrapei Gligor, Opîncar Elena si 
Susan Elena din Vintul de Tos, Do. 
brotă Nicolae, Șutea Maria, Chi- 
rilă Elena, Luca Victoria din Te- 
iuș, Dobrescu Ana. Stînea Maria. 
Breaz Teodor din Mihalț si mulț> 
alții care, aplîcînd în munca lor de zi 
\u zi învățămintele culese din cărți, se 
situează printre fruntașii în obține
rea de roade mari la hectar. în 
creșterea și sporirea productivității 
animale'or nromdeta+e obștească. Si. 
ca ei vorbesc toți cei aproape 20.000 
cititori din comunele si satele ra
ionului care, în numai 9 luni din a- 
ceșt an. au citit aproape 130.000 
cărți și broșuri.

La îndemîna oamenilor muncii 
din comunele si satele raionului 
nostru sînt astăzi 13 biblioteci co
munale si 69 biblioteci sătesti in
dependente și afiliate ce dețin zeci 
fie m'î de volume. Alături de colec
tiviștii satelor, de năzuințele lor, 
sînt onnî s“te de activiști culturali 
si difuzori de carte, care le călău

zesc cu nricenere lectura potrivit cu 
preocupările fiecăruia, organizînd în 
acest sens manifestări din cele mai 
instructive si mai interesante. Și 
numelor înscrise în fișe într-o zi, 
mereu altele li se adaugă. Așa, 
de pildă, la biblioteca comunală 
din Vintul de Jos, ca urmare a mani
festărilor de masă cu cartea, la 
sediul biblioteci sau la locul de 
m-'*’-'» nț colectiviștilor, numărul 
cititorilor a trecut de 800 și creste 
într-un ritm și mai viu acum după 
terminarea muncilor agricole. In 
fișele bibliotecii din Berghin, de a- 
semenea, sînt înscriși peste 900 ci
titori, iar la Teiuș, Stremț, Ciugud 
și Oarda de Jos, aproape că nu-i 
casă fără cititor sau din care să 
lipsească cartea. Și asemenea exem
ple pot fi date încă multe altele.

Sînt însă în raionul nostru și ri
nele biblioteci comunale ai căror 
activiști nu pun toată dragostea și 
pasiunea în munca de popularizare 
și difuzarea a cărții în mase și, după 
cum e și firesc, rezultatele sînt pe 
măsura preocupărilor. Așa stau lu
crurile la Cricău, Galda de Jos și 

Aprovizionată cu un bogat sortiment de cărți „Librăria noastră" — 
secția hr. 2, este zilnic vizitată de numeroși oameni ai muncii.

Ighiu, unde bibliotecarii își desfă
șoară activitatea fără un țel precis 
și bine conturat. Manifestările de 
masă organizate cu cartea la a- 
ceste biblioteci sînt seci, neridieîn- 
du-se la nivelul cerut în sensul ca 
ele să vină în sprijinul muncii co
lectiviștilor. Slab își desfășoară a- 
poi activitatea în special unele bi
blioteci sătești. Numai așa se expli
că faptul că în trimestrul III la Țel- 
na au fost înscriși în fișele biblio
tecii doar 40 de cititori, iar la I- 
ghiel doar 3S. La Benic, apoi celor 
54 de colectiviști, cititori ai biblio
tecii, nu le-au fost difuzate decît 7 
cărți cu caracter agrozootehnic în 
întreg răstimpul celor trei trimestre 
din acest an, aceeași lipsă făcîndu-se 
simțită în ce privește difuzarea căr
ții agrotehnice și Ia bibliotecile să
testi din Pîclișa, Vurpăr, Henig și 
alte așezări.

Timpul prielnic pentru impulsio
narea activității cu cartea a venit. 
Cu muncile în cîmp terminate, oa
menii satelor sînt dornici să-și în
sușească noi cunoștințe folositoare 
și. în întîmpinarea dorinței lor, ală
turi de activiștii căminelor cultura
le, trebuie să pășească și activiștii 
bibliotecilor, fie că activează la bi
blioteci comunale sau sătești. In 
perioada ce urmează, cuprinderea 
populației de la sate la lectură tre
buie lărgită în care scop bibliote
carii sînt chemați să-și organizeze 
mai bine munca. Să fie atrași spre 
biblioteci, în întregul lor, colecti
viștii cursanți la cercurile și cursu
rile învățămîntului agricol de masă. 
Să se muncească cu toată răspun
derea pentru o mai masivă difuzare 
a cărților social politice, agrozoo
tehnice și de știință popularizată, 
astfel ca acestea să reprezinte cel 
puțin 30 la sută din numărul cărți
lor împrumutate cititorilor. Bibliote
carilor Ie revine aooi sarcina să 
popularizeze cu prilejul manifestă
rilor de masă cu cartea hotărîrile 
partidului și guvernului și să in
formeze cu regularitate oamenii 
muncii de la safe asupra evenimen
telor interne și internaționale.

Bibliotecile de la sate vor trebui 
mai mult decît pînă acum să-și su
bordoneze întreaga lor activitate 
sarcinilor de producție ale gospodă
riilor aureole colective. In acest 
sens, bibliotecarii trebuie să cu
noască în amănunt planurile de 
producție ale unităților agricole so
cialiste, să cunoască problemele 
ce-i frămîntă pe colectiviști într-o 
anumită perioadă și, ținînd o per
manentă legătură cu consiliile de 
conducere, cu brigadierii și șefii de 
echipe, să achiziționeze și să pună la 
dispoziția acestora, la dispoziția 
tctiro*- colectiviștilor, cărți și bro
șuri adecvate profilului lor de 
muncă.

Sarcinile muncii cu cartea în a- 
ceastă perioadă nu sînt nici mici, 
nici ușoare. Printr-o muncă perse
verentă însă, dusă cu toată dragos
tea și pasiunea, ele pot și trebuie 
să fie îndeplinite. Pentru aceasta în 
atenția bibliotecarilor trebuie să stea 
în permanență creșterea numărului 
de cititori, organizarea temeinică a 
manifestărilor de masă cu cartea, 
a activității în cercurile de citit și o 
mai largă cuprindere a tineretului 
în concursul „Iubiți cartea", con
tribuind astfel la ridicarea conștiin
ței socialiste a colectiviștilor, la 
consolidarea rezultatelor obținute în 
cel de-al Il-lea concurs bienal și 
participarea cu șî mai bune rezul
tate la cel de-al IlI-lea concurs bie
nal „Biblioteca în slujba construc
ției socialiste".

» PAGINI 20 BANIANUL XIV. Nr. 739

DIN CUPRINSUL _RAIONULLTI
PRIN INOVAȚII

„la fiecare loc de muncă-o 
productivitate cît mai înaltă4'
CAPACITATE SPORITĂ

La întreprinderea de morărit 
din Alba Iulia problema creșterii 
continue a productivității muncii 
și reducerea prețului de cost, 
preocupă îndeaproape întregul 
colectiv de muncă. Acest lucru 
este dovedit de interesul care se 
acordă aici introducerii tehnolo
giei noi în producție. Recent în 
cadrul acestei întreprinderi s-au 
realizat mai multe inovații deo
sebit de importante. Astfel după 
un studiu atent tov. Balog Iosif, 
inginerul șef al întreprinderii a 
realizat o importantă inovație pen
tru ridicarea vitezei periferice. De 
asemenea s-a făcut o reamp’asa- 
re a utilajelor și s-a modificat 
fluxul tehnologic, mărindu-se ca
pacitatea de producție la măci
nat cu 32 tone în 24 ore. După 
antecalculație, valoarea economii
lor la prețul de cost se ridică la 
aproape 400.000 lei anual.

Tot aici a mai fost realizată de 
către inginerul Cucu Vasile o i- 
novație importantă privind intro
ducerea încălzirii cu aburi, care 
aduce o economie anuală de pes
te 18.000 lei.

De șapte ori mai repede

Recent la secția Ateliere cen
trale din orașul nostru tovarășul 
Coșnilă Kan a terminat și a pus 
în probă o importantă inovație 
pentru confecționarea alicelor
necesare la foraj. Cu ajutorul a- 
cestei inovații se realizează o creș
tere considerabilă a productivi
tății! muncii. Astfel dacă îna
inte de aplicarea inovației la o 
anumită cantitate de alice se Iu- 
era opt ore, 3poi cu ajutorul aces
tui dispozitiv aceeași cantitate se 
realizează de șapte ori mai re
pede. In același timp calitatea a- 
cestora este mult mai bună și se 
obține o considerabilă reducere a 
prețului de cost.

DĂRUIRE...
In calendarul vremii, pe răbojul 

anilor se consemnează însăși via
ța. Și, de cîte ori privești omul cu 
neaua-n tîmple faci legătura fireas
că între el și viață. O viață de om...

Mecanicul Kiss luliu e cel mai în 
vîrstă muncitor de la secția Ate
liere centrale din Alba Iulia. A ve
nit aici cu 4 ani în urmă și, poate 
cînd a făcut primul pas în hala 
spațioasă a atelierului, cînd cei de 
la bancuri sau strunguri i-au întîl
nit privirea, fața îi era îmbujorată 
de emoție. Avea să muncească în- 
tr-un nou colectiv.

De atunci, n-a trecut un timp toc
mai așa de lung. Dar, pentru Kiss 
bacii, zilele s-au înscris una după 
alta cu izbînzi tot mai însemnate. 
Lucrează în mijlocul acestui colec
tiv tînăr cu întreaga-i pasiune și 
nu de puține ori comunistul Kiss 
lasă să-I vină în minte anii copilă
riei lui, anii primilor lui pași în 
viață. Era greu în acele timpuri, 
iar meseria dacă voiai să o ști, a- 
poi trebuia să fi harnic s-o furi. 
Altfel te alegeai cu timpul slujit la 
patron.

★
Trec însoțit de secretarul orga

nizației de partid din cadrul atelie
rului pe la mișinile-unelte. Sînt aici 
o mulțime de tineri, cu toții price- 
puți în ale meseriei. In fundul ha
lei, comunistul Kiss luliu înconjurat 
de cîțiva muncitori discută aprins 
studiind o piesă de la compresorul de 
3Q m.c. E una din atîtea și atîtea

Vineri, 6 decembrie 1963

ÎNAINTE DE TERMEN
Lucrătorii din cadrul Uniuni ra

ionale a cooperației de consum din 
raionul nostru au dobîndit zilele tre
cute un frumos succes. Desfășurînd 
o susținută întrecere socialistă ei 
au reușit să-și îndeplinească sarci
nile anuale de plan.

Față de sarcina de plan, pînă în 
momentul de față au fost achizi
ționate în plus însemnate cantități 
de legume și fructe, iar la , indus
trializări și semi industrializări,

Planul araturilor de toamnâ pe raion a fost îndeplinit
In ultimul timp, în cadrul gos

podăriilor colective din raionul no
stru s-au luat o serie de măsuri în 
vederea folosirii mai complete a 
tractoarelor pentru efectuarea ară
turilor de toamnă pe toate supra
fețele de teren, Ca urmare a măsu
rilor luate, ritmul arăturilor a fost 
intensificat, reușindu-se astfel ca să 
se execute arături adînci de toamnă 
pe întreaga suprafață planificată.

Printre gospodăriile agricple co

scurte consultări ale veteranului 
pentru a găsi soluția de reparație 
cea mai bună și bineînțeles cea mai 
economicoasă.

— Un adevărat tînăr cu toți cei 
59 de ani pe care-i numără.

Si secretarul organizației de bază 
continuă:

— Comunistul Kiss are aici la 
noi, notate în filele anilor atîtea și 
atîtea lucruri cu care organizația 
noastră de partid, tot colectivul, se 
mândrește. In primul rînd, el e, 
să-i zicem așa, un profesor, iscusit 
al meseriei. Ce-i ce-1 înconjoară 
sînt elevii. Dacă ar fi să-i privim 
peste ani. apoi numărul acestora e 
mare. Priviți-1 pe Tecșa Viorel. A 
lucrat mult timp împreună cu co
munistul Kiss luliu, a învățat de la 
acesta. Azi Tecșa este un muncitor 
foarte bun.

Veteranul atelierului nu trece cu 
una cu două peste greșeli. Ușu
rința unora — spune el adesea — 
crează greutăți nu numai dieseliști- 
lor care lucrează la reparații, ci 
provoacă neajunsuri în mină unde 
o astfel de greșeală duce la parali
zarea producției.

Ce s-a întîmplat într-o bună zi? 
Șeful de echitiă fiind plecat în con
cediu, a trebuit ca Kiss să preia 
conducerea echipei. Lucra împreu
nă cu tinerii Moldovan Simion și 
Nagy Mihai pe care-i ajuta cu
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(Continuare în pag, 4-a) 

sarcina de plan a fost depășită cu 
25 tone. Un aport însemnat la do- 
bîndirea acestor rezultate l-au ă- 
dus cooperativele de consum din 
Mihalț, Benic și Alba Iulia care 
printr-o temeinică organizare a 
muncii au reușit să achiziționeze 
întregul surplus de legume și fructe 
al gospodăriilor colective și al co
lectiviștilor din raza lor de activi
tate.

Coresp. TUDORUȚ DUMITRU

lective, care au terminat printre 
primele, arăturile adînci de toamnă 
se numără cele din Alba Iulia, Be- 
nic, Ciugud, Stremț, Oarda de 
Jos, Galtiu și altele. Paralel cu 
preocuparea pentru terminarea ară
turilor adînci de toamnă în aceste 
gospodării s-a acordat o atenție 
sporită și îngrășării terenului. Ast
fel au fost încorporate în sol, a- 
dată cu arătura adîncă, peste 3.200 
tone gunoi de grajd.

Zilele trecute în orașul nostru 
a fost dat în folosință un nou 
bloc pentru locuit cu un număr 
de 24 apartamente. Primind 
cheile noilor apartamente loca
tari ca Bîldea Ghiță, Mandros- 
ca Ioan, Oprean loan munci
tori la fabrica de încălțăminte 
„Ardeleana" din oraș. Mamut 
Nebi, muncitor la Atelierul de 
zonă C.F.R. Alba Iulia și alții 
și-au exprimat recunoștința față 
de partid pentru acest frumos, 
dar primit.

...Pe scena Casei raionale de cul
tură din orașul nostru, O.S.T.A. 
București prezintă în ziua de 7 de
cembrie orele 20 un spectacol sus
ținut de orchestra de muzică ușoa
ră „Sorîani" (Italia). Soliști Nico 
Ventura și Maria Carpi.

...La cinematograful „23 August" 
rulează între 5-8 decembrie a.c. fil
mul sovietic „Pescărușul negru", 
iar între 9-11 decembrie a.c. va rula 
filmul „O moștenire cu bucluc".

...La cinematograful „Victoria" 
între 5-8 decembrie a.c. rulează fil
mul „Ultimul tren din Gun Hill".



UN VALOROS SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

Să val or if icănwt mai rațional paiele, cocenii și alte produse secundare
Din inițiativa Comitetului raional de partid și a Comitetului Executiv 

al Sfatului popular raional, în ziua de 2 decembrie 1963, Consiliul a- 
gricol raional Alba a organizat o consfătuire privind metodele de pre
parare și folosire a paielor, cocenilor și a altor produse secundare în 
furajarea rațională a animalelor.

La această consfătuire au participat președinții gospodăriilor 
agricole colective din raion, inginerii agronomi, medicii veterinari 
și brigadierii zootehnici. Cu acest prilej a fost prezentat un referat cu 
privire la modul de preparare și folosire a diferitelor furaje, s-a ară
tat practic felul cum se întocmesc rațiile zilnice, după greutatea și 
producția fiecărei specii de animale. De asemenea, în urma discuțiilor 
purtate, s-a întocmit un plan de măsuri cu obiective concrete pentru fie
care unitate agricolă socialistă în parte.

Mai jos relatăm cîteva aspecte de la consfătuire.

Furajele, gospodărite cu toată grija!
Anii de secetă care s-au succedat 

au determinat negativ balanța fu
rajeră a gospodăriilor agricole co
lective la o serie de plante de nu
treț. Cu toate acestea, rezervele 
mari de produse secundare ale pro
cesului de producție agricolă ca, 
ciocălăii de porumb, cocenii de po
rumb, diferitele feluri de paie și 
plevuri nu sînt utilizate încă chib
zuit. Dacă se face un mic calcul, 
se poate vedea că ciocălăii și coce
nii de norumb reprezintă 40 la sută 
din valoarea nutritivă a întregii 
plante de porumb. O cantitate de 
100 kg coceni de porumb conține 
36.5 unități nutritive. Aceeași can
titate de fîn mijlociu conține 45,7 
unități nutritive.

In gospodăriile agricole colective 
din raionul nostru se obțin anual 
cel puțin 20.000 tone coceni, ceea ce 
echivalează cu valoarea nutritiviă a 
unei cantități de 15.000 tone fîn 
mijlociu. De aici se desprinde clar 
că folosirea cocenilor în. alimenta
ția animalelor este foarte prețioa
să. Și în această perioadă, cînd a- 
nimalele au intrat în stabulație, este 
necesar ca furajarea animalelor să 
fie organizată temeinic, toate furaje
le grosiere să fie tocate și preparate. 
Procedeul folosit de a se da în hra
na animalelor cocenii și paiele așa 
cum au fost recoltate este nerațio
nal. are un randament scăzut și se 
face o mare risipă de furaje. Hră- 
nirea animalelor rumegătoare nu
mai cu nutrețuri fibroase grosiere 
fără a fi prepararte prin diferite me
tode, duce în scurt timp la depre
cierea calitativă a animalelor și la 
scăderea producției acestora. De a- 
ceea este necesar ca nutrețurile fi
broase grosiere înainte de a fi ad
ministrate în hrană, să fie prepa
rate prin tocare, înmuiere, opărire, 
dospire și amestecate cu alte nutre
țuri mai gustoase și mai suculente. 
Prepararea furajelor are drept scop 
micșorarea efortului fizic de masti
cație al animalelor, îmbunătățirea 
gustului alimentar, mărirea gradu
lui de consum și de mistuire, ridi
carea valorii nutritive, completarea 
deficitului de proteină, vitamine și 
săruri minerale.

In anul trecut numeroase gospo
dării colective, ca cele din Galda 
de Jos, Alba Iulia, Berghia, Teuiș, 
Cistei și altele, care au acordat mai 
multă atenție preparării furajelor 
secundare, au reușit să asigure con-

ORGANIZAREA MUNCn — CHEIA SUCCESELOR
In cadrul consfăturii privind îm

bunătățirea condițiilor de adăpostire, 
furajare și îngrijire a animalelor 
proprietate obștească din gospodă
riile agricole colective, a fost întoc
mit și aprobat un plan de măsuri 
cu obiective și termene precise de 
îndeplinire. Astfel, în planul de 
măsuri s-a prevăzut ca pînă la data 
de 10 decembrie 1963 în fiecare 
gospodărie colectivă din raion să 
se termine lotizarea pe specii, pro
ductivitate, categorie de vîrstă și 
stare de întreținere a tuturor ani
malelor. La fiecare grajd să fie asi
gurate perii, țesale, mături și alt 
inventar mărunt necesar curățirii a- 
nimalelor și a grajdurilor. Pentru 
transportul, tocarea și prepararea 
furajelor, fiecare gospodărie colec
tivă va organiza cîte o echipă com
pusă din 3-4 colectiviști. Se vor a- 
sigura atelajele necesare pentru 
transportul furajelor la fiecare gra jd.

De asemenea, în planul de mă
suri a fost prevăzut ca fiecare vice
președinte să vegheze ca furajele 
concentrate să fie admnistrate în 
hrana animalelor numai sub formă 
'de uruială, neadmițîndu-se utiliza

diții satisfăcătoare de întreținere și 
să mențină la un nivel constant pro
ducțiile animalelor.

Pentru a se putea aplica aceste 
metode de preparare a furajelor, care 
se pot adapta ușor la condițiile fie
cărei gospodării agricole colective 
din raion, este necesar să fie orga
nizată cîte o echipă de 3-4 colecti
viști, care să se ocupe numai cu a- 
ceasta. De asemenea, este necesar 
ca de urgență să fie asigurat la fie
care gra jd de 100 capete taurine un 
inventar mărunt care va cuprinde: 
coșuri, stropitori, găleți, butoi pen
tru apă, lăzi pentru fura je și altele.

Pentru mărunțirea cocenilor și 
paielor este nevoie de o tocătoare 
care trebuie să fie bine pusă la 
punct, să funcționeze ireproșabil, 
să aibă cuțitele ascuțite în perma
nență, ceea ce înseamnă că după 
fiecare tocare ele trebuie revizuite. 
Cel mai corespunzător mod de mă
runțirea cocenilor este obținut cu 
mașinile speciale de tocat și scăr
mănat coceni. Pentru tratarea pa
ielor pe cale hidrotermică este ne
voie de instalarea unor cazane o- 
bișnuite pentru fiert apă, de 1 sau 
2 lăzi de capacitate mai mare în 
care se procedează la tratarea pa
ielor. Din metodele mai simple pe 
care le pot aplica gospodăriile co
lective din raionul nostru se reco
mandă următoarele :

PREPARAREA PAIELOR. Cea 
mai simplă metodă este tocarea. Ea 
are drept scop mărunțirea paielor 
la o lungime corespunztăoare, de 
3-4 cm, pentru bovine. 1,5 la 3 cm 
pentru ovine și cabaline. Mai mă
runt nu se recomandă a fi tocate 
deoarece animalele nu le amestecă 
în dea inns spre a le îmbiba cu sa
livă. Din această cauză bovinele nu 
le mai rumegă iar la cabaline pro
duc colici.

înmuierea este una din metodele 
de preparare a paielor tocate, prin 
stropirea lor cu saramură, soluție 
de melasă sau borhoturi lichide 
proaspete. întrebuințarea borhotu
rilor de la cazanele de țuică, se 
face numai după ce în prealabil au 
fost strecurate astfel ca sîmburii, 
în special de prune, care conțin o 
cantitate de substanțe otrăvitoare, 
ca acidul cîanhidric, să fie înlătu
rați.

Saramura se prepară dizolvînd 
0,5—0,75 kg sare în 10-25 litri apă. 
Această cantitate este suficientă 

rea, mai ales a porumbului, sub for
mă de știuleți, așa cum s-a proce
dat la Bucerdea Vinoasă și Mihalț. 
Trebuie luate măsuri urgente pen
tru instalarea și punerea în func
țiune a morilor cu ciocane existente, 
iar unitățile agricole, care încă nu 
posedă astfel de mori să facă co
menzi încă de pe acum pentru a le 
primi cît mai urgent.

In ce privește hrănirea porcilor, 
uruielile se vor administra numai 
sub formă de lături. In toată pe
rioada frigului .lăturile vor fi în
călzite. In acest scop, consiliile de 
conducere vor procura în timpul cel 
mai scurt cazanele de încălzit și 
combustibilul necesar.

In vederea completării proteinelor 
în hrana porcilor și a păsărilor se 
va utiliza făină de lucerna, iar în 
hrana scroafelor și porcilor la în
grășat trebuie folosită pleava ră
masă de la trifoiul de sămînță. Pen
tru asigurarea sărurilor minerale 
necesare în hrana animalelor se vor 
faCe comenzi Cel mai tîrziu pînă la 
data de 10 decembrie 1963 la 
I.S.A.R. Deva. 

pentru a stropi 100 kg paie tocate. 
In condițiile în care gospodăriile 
colective posedă melasă, aceasta se 
prepară dizolvînd 1-2 kg melasă în 
10-25 litri apă la care se poate a- 
dăuga 0,5 kg sare.

Pentru a obține o umezeală uni
formă a nutrețului se folosesc bu
toaie calculînd 1 m.c. pentru fie
care 100 kg paie tocate. La prepa
rare se așează un strat de 40 cm 
paie, se stropește și se amestecă, a- 
poi se așează alte straturi pînă se 
umple tot spațiul. Se lakă apoi să 
stea astfel 10 ore.

Pentru amestecarea paielor cu nu
trețuri se pot folosi dovleci, după 
ce în prealabil li s-au scos sîmburii. 
Peste acestea se pot adăuga con
centratele pînă la nivelul unităților 
nutritive corespunzătoare. Deoarece 
în astfel de amestecuri se dezvoltă 
mucegaiul, care poate produce îm
bolnăvirea animalului, se vor ames
teca numai cantități care pot fi 
consumate la un singur tain.

O altă metodă este opărirea paie
lor. Această metodă se recomandă 
a se aplica în cazul paielor plouate 
înnegrite, atacate de rugină. Pa
iele se pun într-un butoi în straturi 
de 20-30 cm și apoi se opăresc cu 
apă clocotită, în proporție de 50 li
tri apă la 100 kg paie. După ce s-a 
umezit fiecare strat se amestecă și 
se presează bine pînă la umplerea 
spațiului. Nu se vor opări decît a- 
tîtea paie cîte sînt necesare la un 
tain. Pentru a da un gust plăcut pa
ielor se recomandă ca înainte de 
opărire să fie amestecate cu tărîțe, 
uruială sau cartofi. Pleava se pre
pară ca și paiele, recomandîndu-se 
a fi amestecate cu diferite uruieli, 
tărîțe ai cu suculente, în special 
sfeclă furajeră.

Prepararea cocenilor de porumb. 
Ca și la folosirea paielor, tocarea 
este numai o etapă din acțiunea de 
preparare, ea urmînd a fi completa
tă prin înmuierea cu saramură și 
cu nutrețuri zămoase. Prepararea 
cocenilor cu saramură se face stro
pind cocenii tocați, cu o soluție de 
sare de 0,750 kg la 80 litri de apă, 
cît este necesară pentru 100 kg 
coceni. Cocenii se stropesc în siloz, 
în straturi de 30 cm pe măsură ce 
cad de la mașina de tocat. Starea 
de umezire a cocenilor trebuie să 
fie adusă la procentul de 65-75 la 
sută. Insilozarea cocenilor cu solu
ție de melasă și sare se face la fel 
ca și cu saramură. Soluția se pre
pară adăugind 1-2 kg melasă și 0,5 
kg sare de bucutărie în 60-80 litri apă, 
pentru fiecare 100 kg coceni tocați.

Practica folosită de a se da ani
malelor porumbul în știuleți mai 
ales la porci, asa cum se obișnuieș
te, la gospodăriile colective Straja, 
Bucerdea Vinoasă, Cricău și altele, 
duce la pierderi importante și u- 
neori la îmbolnăvirea animalelor. 
Pentru completarea de substanțe 
proteice cît și pentru echilibrarea 
deficitului de vitamine, administra
rea de făină de lucernă și trifoi este 
absolut necesară. In acest sens toa
te gospodăriile colective care pose
dă cantități de lucernă și mori cu 
ciocane trebuie să treacă de îndată 
la pregătirea acestor nutrețuri va
loroase.

Planul de măsuri mai cuprinde o 
serie de obiective referitoare la mă
surile ce trebuie luate de către fie
care consiliu de conducere al gospo
dăriei colective pentru creșterea și 
dezvoltarea continuă a efectivelor 
de animale, pentru îndeplinirea in
dicilor prevăzuți în planurile de pro
ducție pe anul 1963.

Cu prilejul consfătuirii, tovară
șul inginer Aurel Petrovici, preșe
dintele Consiliului agricol raional a

Se execută practic fixarea cuțitelor la tocătoare.

Demonstrație practică la prepararea furajelor.

Rații pentru 'vacile cu lapte

I Nr
. e

rt.

Felul nutrețului (în kg)
Variantele de rații

I II III IV V VI

Vaci de 500 kg greutaie vie, cu producție medie zilnică de 5 1 lapte

1 Siloz din diverse plante, 
verzi 10 10 15 15 20 20

2 Siloz dfn coceni cu sa
ramură 1% 12 10

3 Siloz din coceni cu me
lasă 1-2% 5

4 Siloz din coceni cu do
vleci 1 : 2 20 10 _

5 Siloz din coceni cu sfe
clă 1 :2 „ ■ 5

6 Paie de grîu tocate și 7 _ 7 —— 5 _ .

7
saramurate

Paie de grîu tratat cu var 
sau dospite __ 5 6 5

8 Fînuri diverse 3 2 2 3 3 2
9 Uruieli, tărîțe etc. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
10 Cretă furajeră g 40 40 40 40 40 40

Val. hrănit, a rației U.N. 8,0 8,2 8,1 8,4 8,4 8,1
- P.D., g c-62 445 428 450 430 425

Vaci de 500 kg greutate vie, cu producție medie zilnică de 10 1 lapte

1 Siloz din diverse plante 
verzi

■
10 10 15 15 20 20

2 Siloz din coceni cu sa
ramură 1% 15 15

3 Siloz din coceni cu me
lasă 1-2% 10

4 Siloz din coceni cu do
vleci 1 : 2 20 15

5 Siloz din coceni cu sfe
clă 1 : 2 10

6 Paie de grîu tocate și 
saramurate 7 7 5

7 Paie de grîu tratate cu 
var sau dospite _ 5 6 6

8 Pleavă,de grîu 3 3 2 2 1 1
9 Fînuri diverse 3 3 2 3 3 2
10 Uruieli, tărîțe etc. 1 1 1 1 1 1
11 Cretă furajeră g 50 50 50 50 50 50

Val. hrănit, a rației U. N. 10,2 10,4 10,3 10,5 10,6 10,4
- P D„ g 606 603 580 587 626 506

CONCLUXII
făcut o seamă de recomandări pre
țioase cu privire la adăpostirea și 
îngriijrea animalelor, la folosirea 
cît mai judicioasă a furajelor, dînd 
indicații concrete pentru utilizarea 
metodelor cele mai corespunzătoare 
d_e către fiecare unitate agricolă so
cialistă în parte, în scopul creșterii 
continue a efectivelor de animale și 
întreținerii lor în bune condițiuni in 
toată perioada de stabulație.

In încheierea lucrărilor consfă
tuirii, tovarășul Grigore Mureșan 
președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular raional, a ară
tat că schimbul de experiență a scos 
în evidență o serie de învățăminte 
prețioase. Și, pentru ca aceste învă
țăminte să fie traduse în fapte și 
să dea roadele scontate, participan- 
ții la consfătuire au datoria să 
privească cu toată răspunderea sar
cinile ce le revin, luînd de urgență 
măsurile cele mai eficace, care să 
ducă la obținerea unor rezultate 
bune în sporirea efectivelor de ani-, 
male șl creșterea productivității â- 
cestora.



CONFERINȚA ORĂȘENEASCĂ DE PARTID

In ziua de 30 noiembrie 1963, s-au desfășurat lucrările Conferinței 
orășenești de partid Alba Iulia. La lucrările conferinței, pe lingă de
legați, reprezentanți ai tuturor organizațiilor de bază din orașul Alba 
Iulia, au luat parte, ca invitați, secretari ai organizațiilor de bază, 
conducători ai unor întreprinderi și instituții, activiști din aparatul de 
stat.

Din partea Comitetului regional de partid, la conferință a participat 
tov. Vușdea Gheorghe, secretar, iar din partea Comitetului raional de 
partid, tov. Boureanu Ștefan, prim-secretar.

Conferința orășenească de partid a analizat activitatea organului 
de conducere pe perioada de un an și a ales noului comitet de partid 
și delegați la Conferința raională de partid. ____ ________________

Noi succese in dezvoltarea economică
Conferința orășenească de partid, 

analizînd activitatea Comitetului de 
partid în domeniul conducerii poli
tice și economice a scos în 
evidență succesele deosebite ob
ținute de colectivele de muncă din u- 
nitățile economice și instituțiile de 
pe raza orașului în ce privește în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern.

Referindu-se la realizările eco
nomice obținute de întreprinderile 
de pe raza orașului, atît darea de 
seamă cît și cei ce au luat cuvîn- 
tul pe marginea acesteia, au scos 
în evidență preocuparea organiza
țiilor de partid pentru mobilizarea 
■colectivelor de muncă la îndeplini
rea sarcinilor economice.

Astfel, pe primele 10 luni ale 
inului 1963, valoarea producției 
globale pe întreprinderile de pe 
raza orașului Alba Iulia, a fost în
deplinită în proporție de 105,9 la 
sută, iar planul la valoarea pro
ducției marfă a fost depășit cu 6,3 
la sută. In ce privește dinamica 
producției aceasta este în con- 
Uăiiă creștere. Astfel, față de a- 
ceeași perioadă a anului 1962. 
producția globală a crescut cu 13 
la sută, iar cea a producției marfă 
cil 11,7 la sută.

In atenția Comitetului orășenesc 
de partid, în această perioadă a stat 
■creșterea permanentă a productivi- 
'tații muncii, una din obiectivele de 
seamă puse în fața organelor și or
ganizațiilor de partid, a tuturor co
lectivelor de muncă de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. Folosind cu 
pricepere, pîrghiile care duc la creș- 

Tfc.rea productivității muncii, colec
tivele de muncă din întreprinderile 
■orașului au obținut și în ce privește 
îndeplinirea acestui important indi
cator de plan rezultate deosebite. 
ISumai în primele 10 luni ale anu
lui 1963 productivitatea munci a 
’fost mai mare cu 6,3 la sută față 
•de cea planificată. I.a obținerea a- 
cestui important succes a contribuit 
în primul rînd utilarea întreprinde
rilor cu utilaje de înaltă producti
vitate. mal ales la Secția Ateliere 

’’Centrale de reparații, I.I.S. „Ar
deleana", I.R.I.L. și altele, pre-

Activității politico-educative toată atenfia
Educarea marxist-leninistă a mem

brilor și candidaților de partid, 
precum și a oamenilor muncii fără 
partid, este o sarcină de cea mai 
mare importanță și răspundere pen
tru toate organele și organizațiile 
partidului nostru. Creșterea con
științei socialiste a maselor, parti
ciparea lor conștientă la îndeplini
rea sarcinilor economice și obștești 
este strîns legată de nivelul de pre
gătire ideologică, politică și cultu
rală.

Ținînd seama de aceasta, Comite
tul orășenesc de partid, a îndrumat 
organizațiile de bază să acorde a- 
fcestei probleme toată atenția, să 
•dovedească răspundere pentru edu
carea comunistă a oamenilor mun
cii.

Darea de seamă a comitetului de 
partid și delegații la Conferință 
care au luat cuvîntul la discuții, re- 
ferindu-se la activitatea organiza
țiilor de partid privind educarea 
maselor, au scos în evidență o sea
mă de aspecte pozitive. Astfel. în 
perioada la care se- referă darea de 
seamă, în formele învățămîntului de 
partid au studiat 2.300 membrii și 
candidați de partid și peste 400 
tovarăși din. activul, fără de partid 
ăl organizațiilor de bază. De ase
menea s-a acordat mai multă, aten
ție. selecționării și pregătirii cadre- 
ior de propagandiști. Aceeași . preo
cupare s-a acordat încadrării 
cursanților, ținîndu-se seama de do
rința fiecăruia și de nivelul său de 
■pregătire, . , asî£urîndu-se. în acest 

cum și preocuparea colectivelor de 
muncă pentru introducerea micii 
mecanizări. Datorită acestui fapt Ia 
întreprinderea raională de indus
trie locală (I.R.I.L.) sarcina de 
creștere a productivității muncii a 
fost depășită cu 15 la sută, iar co
lectivul de muncă de la „Iprod- 
coop“ și-a- depășit planul la acest 
indicator cu peste 52 la sută. Re
zultate tot atît de frumoase au obți
nut și colectivele de muncă de la 
„Vinalcool", întreprinderea de mo- 
rărit și altele.

Pe lîngă creșterea productivității 
muncii, colectivele de muncă au a- 
vut în atenția lor și reducerea pre
țului de cost. Reducerea consumuri
lor specifice, reducerea cheltuielilor 
de întreținere a utilajelor printr-x» 
îngrijire atentă și folosirea lor ra
țională, înlocuirea unor materiale 
costisitoare cu altele mai ieftine și 
corespunzătoare etc, a făcut ca pe 
primele 10 luni ale anului să se în
registreze o economie la prețul de 
cost de 2.500.000 lei.

Realizările obținute în ce privește 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost au strîn- 
să legătură cu aplicarea în pro
cesul de producție a inovațiilor și 
raționalizărilor. Spiritul creator al 
maselor mobilizate de organizațiile 
de partid din întreprinderile orașu
lui nostru, este oglindit și prin 
cele 65 inovații propuse de la înce
putul anului și pînă în prezent, din 
care se aplică cu eficiență econo
mică bună, un număr de 35, restul 
fiind în studiu. Pentru aplicarea 
noului în producție, o preocupare 
de seamă dovedesc organizațiile 
de partid de la Secția Ateliere Cen
trale, I.I.S. „Ardeleana", întreprin
derea de morărit și altele.

In perioada la care se referă da
rea de seamă, a existat o preocu
pare mai susținută din partea Co
mitetului orășenesc de partid în 
ceea ce privește creșterea de noi 
cadre, ridicarea calificării profesio
nale, probleme deosebit de impor
tante.

Rezultatele economice obținute m 
orașul nostru sub conducerea și în
drumarea Comitetului de partid 
sînt chezășia unor noi și importan
te succese în viitor.

fel omogenitatea cursurilor.
Cu ocazia convorbirilor recapi

tulative o mare parte din cei ce au 
studiat în cercurile și cursurile în
vățămîntului de partid, au dovedit 
prin felul cum au discutat proble
mele, că și-au însușit în bună mă
sură cele studiate, iar la locurile 
de muncă luptă pentru aplicarea în 
viață a celor însușite.

In pregătirea politică și ideologi
că a maselor, o influență deosebită 
a avut-o expunerea celor 337 confe- 
rințe pe diferite teme economice, 
ale vieții interne de partid, ale si
tuației interne și internaționale.

Rezultatele obținute de către or
ganizația orășenească de partid în 
ce privește educarea comunistă a 
maselor, așa după cum a reieșit 
din lucrările conferinței de partid, nu 
sînt însă la înălțimea sarcinilor ac
tuale. Una din lipsurile care s-a 
manifestat în această perioadă este 
aceea că nu în toate cazurile pre
gătirea propagandiștilor a stat în 
atenția Comitetului orășenesc de 
partid și a organizațiilor de bază. 
Frecvența de numai 60-70 la sută a 
propagandiștilor la pregătirile ce 
se fac la Cabinetul de partid, va 
trebui să constituie pentru viitor o 
problemă de care să se ocupe Co- 
mietul orășenesc de partid.

Este cunoscut faptul că fără o 
temeinică pregătire a fiecărui pro
pagandist, nu poate fi vorba nici de 
învățămînt de calitate în cercuri și 
cursuri.

Pentru buna desfășurare a învă-

Din cuvîntul delegaților
GORAN CONSTANTIN —Orga

nizația de bază de la Secția Ateliere 
Centrale, desfășoară o susținută 
muncă politică pentru mobilizarea 
tuturor forțelor în vederea îndepli
nirii și depășirii sarcinilor de pro
ducție pe anul 1963 și crearea celor 
mai bune condiții pentru ca încă din 
primele zile ale anului 1964 să ne 
îndeplinim sarcinile ce ne revin.

BRAȘOVEANU GHEORGHE - 
Sub conducerea și îndrumarea or
ganizației de bază, colectivul de 
muncă de la întreprinderea raiona
lă de industrie locală și-a îndepli
nit planul de producție pe întreg a- 
nul 1963 la data de 15 noiembrie. 
De asemenea noi am realizat eco
nomii la prețul de cost în valoare 
de 135.000 lei față de 30.000 cît a 
fost angajamentul.

Pentru asigurarea îndeplinirii 
sarcinilor de producție pentru a- 
nul 1964, conducerea întreprinderii 
a luat o serie de măsuri care să 
ducă la obținerea de noi succese 
în amil viitor.

PARASTIE NICOLAE — Orga
nizațiile sindicale, sub conducerea 
organizațiilor de partid, organizea
ză mai bine consfătuirile de pro
ducție. întrecerea socialistă a căpă
tat un caracter mai concret.

Dacă ne-am preocupat de proble
ma inovațiilor și aplicarea lor în 
producție, nu în aceeași măsură 
am urmărit eficiența economică a 
inovațiilor.

CONSTANTINESCU AUREL — 
Oamenii muncii din orașul nostru 
au primit prin comerțul de stat, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent cu 5,20 la sută mai multe măr
furi fată de aceeași perioadă a anu
lui 1962.

In viitor, ne vom strădui, ca prin 
comerțul de stat oamenii muncii să 
primească mărfuri tot mai multe și 
de bună calitate.

PĂȘTEANU VICTOR — In șco
lile din orașul nostru învață aproa
pe 4.000 de elevi. Se pregătesc trac
toriști. contabili, muncitori etc. Orga
nizațiile de partid din școli, dove
desc o preocupare permanentă pen
tru îmbunătățirea activității în șco
li, pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a învățămîntului, pentru 
înlăturarea mediocrității în pregăti
rea elevilor.

DEMCO NICOLAE — S-au ob
ținut rezultate pozitive în ceea ce 
privește organizarea și desfășura
rea propagandei de partid, care a 
contribuit din plin la educarea po
litică și ideologică a oamenilor mun
cii din Orașul nostru.

Există însă și unele aspecte nega
tive în ce privește organizarea și 
desfășurarea muncii de propagandă, 
ceea ce impune în viitor o preocu
pare mai susținută din partea Co
mitetului orășenesc de partid.

țămîntului de partid, organizațiile 
de bază de la fabrica „Ardeleana", 
I.R.I.L., Secția Ateliere Centrale și 
altele au dezbătut în adunări ge
nerale felul cum s-a desfășurat în- 
vățămîntul de partid. Dezbaterile 
care au avut loc însă, s-au referit 
mai mult la probleme organizatori
ce și mai puțin la conținutul de idei 
și eficiența propagandei de partid 
în cercuri și cursuri.

Ca o latură negativă a activității 
Comitetului orășenesc de partid și 
care a fost criticată în cadrul lu
crărilor Conferinței orășenești a 
fost slaba preocupare pentru învă- 
țămîntul ideologic al cadrelor di
dactice. De asemenea a existat o 
slabă îndrumare și în ce privește 
desfășurarea învățămîntului politic 
U.T.M. atît în întreprinderi și insti
tuții și mai cu seamă în școli. Din 
această cauză în desfășurarea învă- 
mîntului politic U.T.M. se manifes
tă încă o seamă de lipsuri. Unele 
organizații de bază acordă încă prea 
puțin sprijin organizațiilor U.T.M. 
în ce privește munca de educare în 
rîndurile tineretului, organizarea 
plăcută și utilă a timpului lor li
ber. Se simte încă nevoia organi
zării unor manifestări cu caracter 
politic și educativ cu masele largi 
de oameni ai muncii în cadrul ora
șului nostru. Acest lucru va trebui 
să stea în viitor în atenția Comite
tului orășenesc de partid, pentru ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
nivelului politic și ideologic al ma
selor largi de oameni ai muncii.

Să extindem experiența pozitivă
Rezultatele obținute de organiza

ția orășenească de partid în ceea 
ce privește mobilizarea maselor la 
îndeplinirea sarcinilor economice, 
sînt urmare firească a continuei în
tăriri a vieții interne de partid, a 
îmbunătățirii stilului și metodelor de 
muncă ale Comitetului orășenesc de 
partid și ale organizațiilor de bază, a 
creșterii competenței în conducerea 
politică și economică a întreprin
derilor.

Unul din principiile de baza ale 
activității de partid este principiul 
muncii colective. In activitatea sa, 
Comitetul orășenesc de partid a 
respectat acest principiu leninist de 
muncă, existînd în același timp și 
răspundere personală pentru înde
plinirea sarcinilor. Această metodă 
a fost extinsă și la organizațiile de 
bază. Pentru a veni în sprijinul or
ganizațiilor de bază, membrii Comi
tetului orășenesc de partid au fost 
repartizați să îndrume activitatea 
unor organizații de bază. In această 
direcție cu rezultate bune au muncit 
tov. Bucșeru Nicolae, HărmănașNi- 
chifor, lendrușag Carol și alții, 
care și-au îndeplinit sarcinile încre
dințate. Nu același lucru l-au făcut 
tov. Duca Alexandru. Bogățan loan 
-și alți care au neglijat îndeplinirea 
sarcinilor și pe bună dreptate au 
fost criticați în Conferința orășe
nească de partid.

In perioada la care se referă da
rea de seamă, Comitetul orășenesc 
de partid a îndrumat și sprijinit mai 
mult birourile organizațiilor de ba
ză în ce privește planificarea mun
cii, pregătirea și desfășurarea adu
nărilor generale ale organizațiilor 
de bază, luarea celor mai cores
punzătoare hotărîrii, organizarea și 
controlul îndeplinirii lor. Ca urmare 
a acestui fapt, birourile organizații
lor de bază de la fabrica „Ardelea
na", Atelierul L Regional și altele 
și-au îmbunătățit permanent mun
ca în această direcție. Aceasta a 
dus la o mai temeinică dezbatere a 
problemelor puse în discuție, la 
stimularea criticii și autocriticii.

In afară de problemele economi
ce, Comitetul orășenesc de partid 
a analizat în plenare cele mai im
portante probleme ale vieții interne 
de partid ca: primirea în partid, e- 
ducarea politică și ideologică a can
didaților de partid. A fost analizată

SARCINI DE VIITOR
Din dezbaterile ce au avut loc 

în cadrul Conferinței orășenești de 
partid, precum și hotărîrea adop
tată de conferință, se desprind 
sarcini deosebite pentru noul or
gan ales.

Una din preocupările de bază, 
ce trebuie să stea în permanență în 
atenția Comitetului orășenesc de 
partid este întărirea continuă a 
vieții interne de partid. Este nece
sar ca și pe mai departe să se a- 
corde atenție întăririi rolului de 
conducător politic al organizațiilor 
de bază, îndrumarea lor de a a- 
naliza în adunări generale- cele 
mai de seamă probleme de pro
ducție și financiare din viața în
treprinderilor. Comitetul orășenesc 
de partid să analizeze periodic fe
lul cum se preocupă organizațiile 
de bază de întărirea pe mai de
parte a disciplinei de partid și de 
stat, iar pe baza celor constatate 
să ia măsuri organizatorice și po
litice pentru a lichida lipsurile ce 
se manifestă în întreprinderi. Este 
necesar ca și în viitor să se acor
de atentie deosebită întăririi or
ganizațiilor de bază prin primi
rea în rîndul membrilor și al can
didaților de partid a celor mai 
buni muncitori. In acest scop tre
buie să se dea o mai mare atentie 
activului fără de partid în care să fie 
atrași tovarăși care își îndeplinesc 
obligațiile ce le au. luptă pentru 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție, sînt mereu în fruntea acțiuni
lor întreprinse de organizațiile de 
bază. Va trebui acordată mai mul- 
tă atenție educării politice a acti
vului fără de partid, antrenarea lui 
în munca pe care o desfășoară or
ganizațiile de bază.

îmbunătățirea metodelor și a 
stilului de muncă este o problemă 
de care trebuie să se ocupe atît 
noul organ ales cît și organizațiile 

de asemenea activitatea organiza
țiilor de masă și au fost adoptate 
hotărîri corespunzătoare care au 
dus la îmbunătățirea muncii a- 
cestora.

In ce privește preocuparea pentru 
întărirea vieții interne de partid, 
multe organizații de bază au cîș- 
tigat o bogată experiență. Aceasta 
însă nu a fost extinsă la toate or
ganizațiile de bază de ne raza o- 
rașului. Mai sînt unele birouri ale or
ganizațiilor Ho bază ca cele de la 
fabrica Sîntimbru, I.C.R.A., Ocolul 
Silvic și altele care pregătesc încă 
slab adunările generale. Problemele 
ce se pun în discuție nu sînt cele 
mai importante sarcini ce stau în 
fața colectivelor de muncă, din care 
cauză discuțiile se poartă la un 
Pivei scăzut. La aceasta se mai a- 
daugă și faptul că nu toți membrii 
de partid sînt antrenați la discuta
rea problemelor puse în dezbatere. 
Au fost cazuri cînd asemenea lip
suri s-au manifestat chiar și în ac
tivitatea Comitetului orășenesc de 
partid.

1 în alt aspect negativ ce se ma
nifestă în activitatea unor organi
zații de bază, constă în aceea că 
hotărîrile adoptate în adunări gene
rale, au de multe ori un caracter 
■mneral și administrativ. Ele nu sta
bilesc ce măsuri politice vor fi lua
te pentru lichidarea lipsurilor și 
îmbunătățirea muncii în problemele 
analizate. Sînt aooi cazuri cînd li
nele organizații de bază nu iau ho
tărîri, deși acest lucru este necesar 
ținînd cont de importanța problemei 
analizată așa cum se întîmplă la 
întreprinderea de gospodărire oră
șenească, I.R.I.C., Baza interraio- 
nală și altele.

Conferința orășenească de partid 
a scos în evidență faptul că noul 
organ va trebui să lupte pentru ex
tinderea și generalizarea experien
ței pozitive cîștigată de multe orga
nizații de bază din orașul nostru, 
în ce privește întărirea vieții inter
ne de partid. In acest scop de un 
real folos sînt organizarea unor 
schimburi de experiență, pe diferite 
probleme, care vor contribui din 
plin la lichidarea lipsurilor ce s-au 
manifestat în această problemă.

de bază. Plenarele Comitetului oră
șenesc de partid, adunările genera
le ale,organizațiilor de bază să fie 
mai temeinic pregătite, pentru a se 
crea baza și climatul unor largi 
discuții critice și autocritice, în 
așa fel ca adunările de partid să 
devină o adevărată școală de edu
care pentru membrii și candidații 
de partid.

Ridicarea conștiinței socialiste a 
roaselor de oameni ai muncii 
este o problemă de mare impor
tanță, care cere din partea orga
nului de partid și a fiecărei orga
nizații de bază o preocupare de 
zi cu zi. In acest scop pregătirea 
temeinică a propagandiștilor con
stituie sarcina de căpetenie pentru 
un învățămînt de calitate. Purita
tea ideologică a propagandei de 
nariid să nu fie scăpată din aten
ția Comitetului de partid nici o 
dină.

In vederea îndeplinirii planului 
de producție de colectivele de mun
că din întreprinderile orașului vor 
trebui luate asemenea măsuri po
litice care să asigure mobilizarea 
tuturor forțelor la îndeplinirea sar
cinilor de producție pe anul 1963 
la toți indicatorii șî crearea con
dițiilor necesare pentru noi suc
cese în anul 1964. Și în viitor vor 
trebui să stea în atenția Comitetului 
de partid obiective economice ca: 
creșterea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost, realiza
rea de economii, produse de ca
litate etc.

Luptînd pentru îmbunătățirea și 
perfecționarea metodelor și a sti
lului de muncă, Comitetul orășe
nesc de partid va obține noi șl im
portante succese în conducerea po
litică și economică.

★
Ca secretar al Comitetului oră

șenesc de partid a fost reales tov. 
Man Ioan.



IARNA PRIN GĂRI
Nimic nu trebuie neglijat
In așteptarea trenului ce circulă 

pe ruta Alba lulia—Zlatna, mînat 
de frigul care s-a lăsat în ultimele 
zile, intri în sălile de așteptare a 
stațieiC.F.R. Cetate. Și ești plăcut 
impresionat de cele ce întîlnești a- 
colo. Pereții celor două săli sînt 
curați, semn că grija pentru a asi
gura condiții bune călătorilor 
trecere pe aici a preocupat 
cerea stației încă cu mult 
Dușumeaua 
uleiată, iar 
nut.

Pînă aici 
abia după ce trec cîteva minute de 
așteptare. In ambele săli e frig. Și. 
doar sobe sînt instalate. Lipsește 
însă focul.

Atît timp cît într-o sală de aștep
tare e frig, nu se poate spune că 
le-au fost asigurate călătorilor toa
te condiile unei călătorii plăcute. De 
acest lucru trebuie să țină seama 
conducerea acestei stații, mai ales 
că pe această rută circulă și un în-

în 
condu- 
înainte. 
curată, 
întreți-

e de asemenea 
mobilierul bine

toate bune. Răul îl simți

LA VÎRSTA
Filmul, realizat cu poezie și sen

sibilitate, desfășoară în cadrul Bu- 
cureștiului nostru de astăzi poves
tea dragostei dintre Mihai Coman 
și Ana Bălan.

Mihai, care stătuse 8 luni la în
chisoare în urma provocării unui 
accident de circulație, va fi încon
jurat la întoarcerea din detențiune 
de încrederea tovarășilor săi de 
muncă, ce-i prețuiesc hărnicia și 
priceperea.

O dragoste profundă se naște în
tre Mihai și studenta Ana, fiica lui 
Bălan, maistrul său de pe șantie
rul de construcții la care lucrea
ză. Mihai nu știe că Ana este fiica 
maistrului Bălan. Această fată pli
nă de candoare și gingășie, se a- 
propie de el încrezătoare din pri
ma clipă, iar dragostea lor va a- 
vea un rol covârșitor în creșterea 
setei lui de viață, a dorinței de a 
se reabilita.

Maistrul Bălan, deși un om înțe
lept si principial în muncă și în 
viata' de familie, aflînd despre dra
gostea fiicei sale pentru tînărul ve
nit de la închisoare, este cuprins 
de prejudecăți. Furios, el își pălmu- 
ieste fiica, iar fată de Mihai, pe care 
pînă atunci ÎI prețuiește pentru 
munca Iui, ia măsuri arbitrare. Dar 

j ajutat de colectivul de muncă, de 
i comuniști, care-1 supun unei critici 
aspre, maistrul Bălan își recunoaș
te în cele din urmă deschis gre
șeala.

rcsflvalnl ilimuiDi pentru sate
La 1 decembrie a.c. în așezările 

raionului nostru a început „Festi
valul filmului pentru sate".

Manifestare culturală devenită 
tradițională. „Festivalul filmului 
pentru sate" vine să îmbogățească 
bogatul program al activității cul
tural-educative din perioada de 
iarnă. Și, alături de celelalte forme 
ale activității cultural-educative de 
masă, festivalul are drept țel dez
voltarea conștiinței socialiste a co
lectiviștilor, ridicarea nivelului lor 
de cunoștințe politice, ideologice, 
profesionale și de cultură generală 

jîn scopul continuei întăriri econo- 
: mico-organizatorice a gospodăriilor 
colective.

In perioada de desfășurare a fes
tivalului în comunele și satele ra- 
: ionului nostru, 1 decembrie 1963 — 
.4 ianuarie 1961, oamenii muncii de 
țla sate au prilejul de a viziona cele 
imai noi și mai valoroase creații ale 
i cinematografiei țării noastre, ale 
dărilor socialiste surori și creații 
; progresiste ale cinematografiei 
: mondiale. In șirul filmelor artistice 
i programate a se rula pe ecranele 
cinematografelor sătești în perioada 

: festivalului sînt cuprinse filme ca 
„Lupeni 29", „Printre oameni buni", 
„Godin", „Dintele de aur".

i „Omul de lîngă tine", „Eroii vii" 
j și multe alte creații ce evocă cu o 
j deosebită putere eroismul comuniș- 
■■ tilor în lupta pentru libertate și o 
'viață mai bună celor ce muncesc, 
j calitățile omului nou descătușat de 
; prejudecăți, o.m al unei înalte ținu- 
|te morale. In rîndul filmelor pro- 
• gramate pentru perioada festivalului 

semnat număr de copii. Nimic să nu 
fie deci neglijat cînd este vorba de 
a asigura oamenilor muncii . cele 
mai bune condiții de călătorie.

O sală de așteptare 
neprimitoare

Călătorul care-și abate în aceste 
zile geroase pașii prin stația Sîn- 
timbru-fabrică și intră în sala de 
așteptare de aici nu numai că ră- 
mîne mirat de aspectul acestei săli 
de așteptare, dar se întreabă pe bu
nă dreptate: pot fi oare considerați 
buni gospodari cei ce răspund de 
aspectul acestei săli, atît de frecven
tată în zilele iernii?

Ce e adevărat, puțină căldură gă
sești aici. Dar găsești totodată pe
reții negri, asemeni cărbunelui, 
nespoiți de ani de zile. De altfel 
un aspect tot așa îl are și biroul de 
mișcare. Conducerea stației a ce
rut Sectorului de clădiri C.F.R. din 
Alba lulia să efectueze lucrările de 
reparații și spoirea celor două lo
caluri,’dar de fiecare dată cererile 
ei juste au rămas fără răspuns.

Se pune întrebarea: cît timp vor 
nesocoti tovarășii de la Sectorul de 
clădiri această cerere justă? Răs
punsul trebuie dat prin fapte.
------------

DRAGOSTEI
seIn fața lui Mihai și â Anei 

deschide clară perspectiva realiză
rii în viață și în dragoste.

In rolurile principale: Barbu Ba- 
ranga (Mihai), Ana Szeleș (Ana), 
Ștefan Ciubotărașu (Bălan), Costel 
Constantinescu (Crișan), Septimiu 
Sever (ing. șef), Dem. Rădulescu 
(Guță), Reka Nagy (Mia), loan Ni- 
colae (Datu), Sandina Stan (ma
ma Anei).

IN CLIȘEU : Scenă din filmul „La vîrsta dragostei" care între 
9—12 decembrie va rula la cinematograful „Victoria".

sînt apoi o seamă de filme documen
tare pe teme social-politice, agro
tehnice, sanitare și de știință popu
larizată etc., filme cu un deose
bit caracter instructiv-educativ.

Oamenii muncii din comunele și 
satele raionului nostru au primit cu 
satisfacție și viu interes „Festi
valul filmului pentru sate", dovadă 
acestui lucru fiind marele număr de 
colectiviști prezenți în sălile cine
matografelor încă de la primele spec
tacole. Așa, de pildă, în comuna 
Mihalț, cti prilejul deschiderii festi
valului, filmul „Lupeni 29“ a fost 
vizionat de peste 609 colectiviști. La 
prezentarea filmului „Codin", la 
cinematograful din Bucerdea Vinoa- 
să, au luat parte peste 400 specta
tori, cu aceeași largă participare 
fiind rulate primele filme din ca
drul festivalului si la cinematogra
fele din Galda de Jos, Ciugțfd, Fe- 
neș, Oarda de Jos, Benic, Vințul de 
Jos si alte așezări.

Faptul că la unitățile amintite, 
încă de la început „Festivalul fil
mului pentru sate" s-a bucurat de 
un deplin succes, nu este întâmplă
tor. Pentru reușită s-a muncit. Sfa
turile populare din aceste localități 
au acordat tot sprijinul pregătirii și 
desfășurării festivalului, iar acti
viștii culturali și operatorii projec- 
tioniști au făcut o largă populariza
re filmelor din programul aces
tuia.

Rău este însă faptul că nu peste 
tot s-a procedat la fel. La Ighiu, 
bunăoară, în ziua deschiderii festi
valului, tovarășul David Vasile, di
rectorul căminului cultural a găsit 
nimerit să se ocupe cu altceva de

d)in scrisorile sosite la redacție9
Angajamentul a fost realizat

Mobilizat de organizația de 
partid, colectivul de muncitori al 
Reviziei de vagoane C.F.R. Coșla- 
riu a desfășurat în cursul acestui 
an o susținută muncă în toate sec
toarele de activitate. Și drept ur
mare a întrecerii socialiste vii, care 
a cuprins majoritatea muncitorilor, 
a metodelor înaintate folosite în 
producție, planul producției glo
bale al unității pe anul în curs, a 
fost realizat în numai 11 luni în 
proporție de 100,78 la sută.

O contribuție de seamă la obți
nerea acestui însemnat succes au 
adus-o comuniștii Mărginean Tra
ian, Cîmpean Dumitru, Popa loan, 
Sîntimbrean Loghin, Popa Gligor 
și alții, care și-au depășit lună de 
lună sarcinile de plan, fiind în a- 
celași timp principalii animatori ai 
întrecerii. Alex. Pădurar.

cu 
bi- 
în 
a- 

în- 
tă- 
bi-

Crește numărul cititorilor
Tot mai numeroase și mai inte

resante, manifestările de masă 
cartea organizate de colectivul 
bliotecii comunale din Zlatna, 
colaborare cu căminul cultural, 
trag spre biblioteca de aici un 
semnat număr de muncitori și 
răni muncitori. Vin oamenii la
bliotecă și de fiecare dată pleacă 
mulțumiți ducînd cu ei învățămin
te prețioase desprinse din recenziile 
prezentate, din serile tematice, jur
nalele .vorbite și prezentările de 
cărți. Ba mai duc cu ei și cîte o 
carte, două. Și astfel numărul citi
torilor crește. Numai în ultimele 
3 luni de pildă, în fișele bibliotecii 
comunale din Zlatna au fost în
scriși 386 noi cititori care au citit 
peste 850 de cărți. P. H.

cît cu treburile impuse de această 
importantă manifestare culturală de 
masă. Și, rezulatele au fost pe mă
sura preocupărilor. Același ’ lucru se 
poate spune apoi și despre felul 
cum a decurs deschiderea festivalu
lui la Hăpria. Fără un sprijin con
cret din partea sfatului popular co
munal și fără a fi deajuns populari
zate, filmele din primele zile ale 
festivalului au fost rulate în fața 
unui număr restrîns de colectiviști.

Festivalul filmului pentru sate 
este abia la început și lipsurile sem
nalate pe alocuri pot fi cu ușurință 
lichidate. Pentru aceasta însă toate 
forțele culturale existente în comu
nele și satele raionului nostru tre
buie să treacă de îndată la acțiune. 
Filmele și tematica acestora să fie 
larg popularizate. In legătură cu 
tematica filmelor să fie organizate 
diverse acțiuni, ca prezentări de 
filme, simpozioane, seri de întrebări 
și răspunsuri, însoțite de proiecții, 
concursuri „Cine știe cîștigă" pe 
marginea unor filme. O atenție deo
sebită trebuie să i se acorde filmu
lui documentar agricol, în jurul că
ruia cadrele tehnice trebuie să poar
te ample discuții cu colectiviștii ast
fel ca aceștia să tragă maximum 
de învățăminte din ele. Să fie apoi 
acordată toată atenția filmului pen
tru copii și, în general spus, tuturor 
filmelor din programul festivalului.

.Festivalul filmului pentru sate" 
este o manifestare culturală de masă 
de o deosebită importanță instruc- 
tiv-educativă. Să muncim deci în 
așa fel încît la fiecare film sălile 
cinematografelor să fie populate de 
un număr cît mai mare de oameni 
ai muncii de la sate.

ENE FLOREA 
Șeful secției cineficare Alba

Cu brigada științifică la Vurpăr . . .
Duminica trecută, spre căminul 

cultural din Vurpăr și-au îndreptat 
pașii zeci -de colectiviști. Sosise în 
sat o brigadă științifică și fiecare 
colectivist ținea să se întîlnească 
cu membrii acesteia.

Și iată-i față în față. Pe deoparte 
colectiviștii cu întrebările, pe de alta 
membrii brigăzii cu răspunsurile, 
care se succed unele mai interesan
te decît altele. Tovarășul profesor 
Hărăguș Simion răspunde întrebă
rilor puse în legătură cu felul cum 
s-a format petrolul, ce se fabrică

...și la
Pe teme legate de importanța 

dezvoltării sectorului zootehnic, pro
cedee pentru obținerea unei produc
ții ridicate de lapte pe cap de va
că furajată, cum se realizează 
un furaj bun de coceni tocați și al
tele, cei peste 250 de colectiviști din 
cadrul gospodăriei agricole colec
tive din Cricău au pus numeroase 
întrebări brigăzii științifice sosite

---------------------------------- ---------------------------------------

IF O ir IB{ A IL
A luat sfîrșit turul campionatelor regional și raional da fotbal

La jumătatea drumului cu... II puncte
Cu meciurile disputate în etapa 

a 13-a, prima parte a campionatu
lui regional de fotbal s-a încheiat. 
S-au întrerupt deci (cel puțin pro
verbial spus) pînă la reluare și 
șirul insucceselor echipei albaiulie- 
ne care, ce-i drept, au fost cam 
multe în actualul campionat. Astfel 
echipa Refractara Alba lulia și-a 
încheiat prima manșă a campiona
tului regional de fotbal, acumulînd 
doar 11 puncte din 26 posibile. Fă- 
cînd un scurt bilanț al comportării 
echipei de-a lungul turului campio
natului actual, reiese inconstanța 
evoluției echipei, de la o etapă ia 
alta. Dacă în etapele 5, 6 și 7 (e- 
tape de glorie) cum li s-ar mai pu
tea spune, echipa se afla pe locurile 
4, 2 și respectiv 5, mai tîrziu în e- 
tapele 12 și 13 echipa' a ocupat lo
curile 9 și 10. Reiese clar deci „for
ma" în care au evoluat jucătorii e- 
chipei albaiuliene, evoluție cu to
tul necorespunzătoare. Jucătorii e- 
chipei an dat în dese rînduri dova
dă de oboseală și uneori chiar ne
păsare. Numai așa se explică fap
tul căci în ultimele 5 partide dis
putate, echipa a totalizat doar 3 
puncte, realizînd un golaveraj re
cord de 14 goluri primite față de 
numai 6 marcate.

Ținînd cont de toate acestea, de 
comportarea nesatisfăcătoare a ju
cătorilor și scăderea evoluției lor de 
la o etapă la alta, colectivul spor
tiv al asociației, comisia de fotbal, 
vor trebui să analizeze amănunțit 
lipsurile manifestate și să ia mă

•ca-------------------

DĂRUIRE...
(Urmare din pag. l-a) 

din stuf și importanta lui pentru e- 
conomia națională. Tovarășa Ha- 
țegan Doina explică colectiviștilor 
cărui fapt se datoresc eclipsele de 
soare și lună și cum se formează 
ele, iar tovarășul profesor Goia 
Cornel răspunde întrebărilor puse 
în legătură cu precipitațiile atmos
ferice și altele.

In continuare, cei prezenți au a- 
sistat la un reușit program artistic 
prezentat de elevii clasei a 4-a a 
scolii din sat.

GH. POPESCU

Cricău
duminica trecută în mijlocul lor. 
Membrii brigăzii, medici veterinari, 
ingineri zootehniști și agronomi au 
răspuns rînd pe rînd întrebărilor 
puse, exemplificîndu-le astfel încît 
toate problemele ridicate de colec
tiviști au fost pe deplin lămurite ș£ 
înțelese.

V. PARASCHIV

suri corespunzătoare în vederea li
chidării acestora astfel ca la relua
rea campionatului, echipa Refrac
tara să dea satisfacție numeroșilor' 
ei susținători. ț* 7

toată dăruirea să pătrundă cîtmai 
adine tainele meseriei.

Mihai primește din partea lui 
Kiss indicații precise de felul cum 
trebuie refiletat suportul de la a- 
paratele granicului. Distrat însă, ce 
face Mihai? In loc să lucreze după 
indicațiile date, a folosit la filetat 
b>’r<Thiijl de 6.5 mm în loc de cel de
7 cît era necesar. In felul acesta se 
cerea dublat volumul de muncă. 
Intre timp venise și șeful de echipă. 
Cînd Kiss i-a făcut observații lui 
Mihai că n-a respectat indicația da
tă acesta i-a tăiat-o scurt.

— De azi nu-mi mai ești șef. A 
venit tovarășul Sîia.

Kiss n-a dat înapoi. A căutat 
să-i arate unde este greșeala și pî
nă la urmă lucrarea a fost execu
tată întocmai. Dar dintr-un astfel 
de fapt, mai ales cînd irosești și 
timp în zadar, trebuie trase învăță
minte de către toți tinerii.

Putin timp mai tîrziu are loc con
sfătuirea de producție a grupei sin- 
dicale. Sînt prezenți și Kiss și 
Mihai. Se dezbat problemele mun
cii, se fac propuneri. Spre sfîrșit se 
dă citire spre a fi aprobați tovarășii 
propuși la premii. Este citit și Mi
hai între cei propuși.

— Eu am ceva de spus —; inter
veni comunistul Kiss. Tovarășul

CLASAMENTUL 

campionatului regional
C.F.R. Simeria 13 9 3 1 20:11 21
Min. Aninoasa 13 9 2 2 32:11 20
Aurul Brad 13 64 3 28:13 16
Minerul Vulcan 13 7 2 4 37:17 16
Constr. Huned. 13 5 5 3 21:10 15
Paringul Lonea 12 6 2 4 17:12 14
Textila Sebeș 13 5 2 6 1918 12
Dacia Orăștie 13 4 4 5 28'27 12
Știința Petroșani 13 3 6 4 16:22 12
Refractara Alba 13 4 3 6 16:35 11
Retezatul Hațeg 13 3 3 7 14:28 .9
Jiul II Petrila 13 3 2 8 20:22 8
Minerul Ghelar 12 3 2 7 1432 8
Minerul Teliuc 13 2 2 9 11:35 fi-

CLASAMENTUL

campionatului raional

Victoria A.Iulia 5 5 0 0 19: 3 lO
Aurul Zlatna 5 4 0 1 9: 6 8
Recolta Galda 5 2 0 3 7: 8 4
C. F. R. Teiuș 5 2 0 3 6: 7 4
Ardealul A. lulia 5 1 0 4 7:18 2
Mureșul Vinț 5 1 0 4 2: 9 2:

Nagy merită să fie premiat, dar aș 
vrea să tragă învățăminte din cele 
petrecute zilele trecute. Eu nu-î 
învăț pentru că-i sînt sau nu șef. 
Simt ca o datorie de membru de 
partid să ajut cît pot mai mult ti
neretul si pe fiecare, spre a stăpîni 
cît mai bine meseria. Partidul ne 
cere muncă de calitate și noi sîn- 
tem datori s-o dăm. ’

Toți cei prezenți la consfătuire 
au ascultat cu atenție cuvintele ve
teranului. Le-a ascultat și Mihai și 
și-a recunoscut greșeala. I-au ră
mas întipărite adînc în minte cuvin
tele: partidul ne cere muncă de 
calitate și noi sîntem datori s-o 
dăm.

★
O dimineață geroasă din zilele 

acestui decembrie. Mai sînt două 
ore pînă intră în muncă schimbul 
următor. Dar, cu toate acestea, în 
hala atelierului intră un om. E 
comunistul Kiss luliu. Tovarășii de 
muncă din schimbul de noapte îl 
întreabă mirați.

— Ce s-a întîmplat?
— Nimic deosebit, le răspunse 

Kiss. Știți doar și voi. La aduna
rea de partid ne-am angajat să ter
minăm planul anual cu 5 zile mai 
devreme. Am venit să-mi pregătesc 
totul ca atunci cînd'intru în schimb 
lucrul să meargă strună în 'echipă'.',.


