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Transporturile — la un preț da cost tot mai redus

Izucrârile Conferinței 
regionale de partid 

Hunedoara —~~
18 și 19 ianuarie a.c. în sala clubului „Siderurgistul" din 
avut loc lucrările Conferinței regionale de partid.
Conferinței au participat delegați aleși la conferințele ra- 

; și peste 100 de invitați. 
’ Printre aceștia au fost mineri, siderurgiști, constructori, țărani colecti- 
Iviști, lucrători din gospodăriile agricole de stat și stațiunile de mașini 

și tractoare, Intelectuali, lucrători din aparatul de partid și de stat.

Pe piepturile multora dintre aceștia străluceau ordine și medalii ale 
R. P. Romîne.

La lucrările conferinței a participat tovarășul Alexandru Drăgliici 
membru al Biroului Politic al C. C. al P.M.R., vicepreședinte al Cons - 
Irului de Miniștri al R.P.R., tovarășii Onescu Cornel, Isac Martin ș: 
Almășan Bujor, membri ai C. C. al P.M.R. Ca invitați la conferință au 
participat reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale.

Tov. Dumitru Popa, prim-secretar al Comitetului regional Hunedoara 
al P.M.R. a expus darea de seamă asupra activității Comitetului regio
nal de partid.

Tov. loan Codrea a prezentat raportul Comisiei regionale de revizie
In cursul zilei de 18 ianuarie a.c în cadrul discuțiilor au luat cuvin- 

tul la dezbateri tov. Suder Viliam, director general al Combinatului car
bonifer Valea Jiului, Alexandru Șuluțhi, prim-secretar al Comitetului 
raional Orăștie al P.M.R., Ștefan Constantinescu. director general al 
Combinatului siderurgic Hunedoara, Cornel Arsin. director al Trustu

lui aurului Brad, Nicodim Roșea, director general al Uzinelor metalur- 
j gice Cugir, Francisc Folticska, director general al întreprinderii de 
• construcții siderurgice Hunedoara loan Niculescu, secretar al Con ii- 
< tetului de partid de la Combinatul siderurgic Hunedoara, Dionisie 
> Bartha, miner, șef de brigadă de la Exploatarea de deschideri miniere 
? Dîlja, Lazăr David, prim-secretar al Comitetului orășenesc Petroșani a! 

«4P.M.R., Gheorghe Crăciun, președinte G.A.C. Girbova. Silvia Lucaci. 
^profesoară la Școala medie din Hunedoara, Mircea’ Ramba, vicepreșe- 
Ț dinte al Comitetului executiv al Sfatului popular regional, Ștefan Trip- 
ș șa, maistru oțelar la C. S. Hunedoara, Erou al Muncii Socialiste, Erma 

Farcaș, secretara Comitetului de partid de la întreprinderea „Viscoza" 
Lupeni, Francisc Gașpar. președintele U.R.C.C. Hunedoara, Simion 
Uskat, îngrijitor de animale din G.A.C. Cilnic, Teodor Bădău, șeful 
secției Sănătate și prevederi sociale a Sfatului popular regional, Ște
fan Boureanu, prim-secretar al Comitetul»! raional Alba ai P.M.R., 
Aurel Lăpușcă, șeful E. M. Barza, Sigismund Ferencz, șeful regulato
rului de circulație și mișcare C.F.R. Simeria, loan Jianu, secretar al 
Comitetului de partid de la E. M. Ghelar, Maria Medrea, inginer a- 
gronom la G.A.C. Hațeg, Dumitru Dejeu, președinte al Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular regional. Pompiliu Ungur, directorul ca
binetului orășenesc de partid Petroșani. Gheorghe Carpineț, director 
al Direcției regionale a Economiei Forestiere Hunedoara, Lucreția 
Costa, președinte al G.A.C. l.ăpușnic.

In ziua de 19 ianuarie a.c. Conferința regională de partid și-a con
tinuat lucrările.

In continuare au luat cuvintul tovarășii Cornel Stoica, vicepreședin
te al Comitetului executiv al sfatului popular regional. Druker Adolf, 
director al Uzinelor „Victoria" Că lan, Vichente Bălan, președinte al 
Consiliului regional al sindicatelor, Emanoil Manunghevici, directorul 
Stațiunii Experimentale Geoagiu, Elena Borza, președinta Comitetu
lui regional al femeilor, Bujor Almășan, membru al C.C. al P.M.R.. 
ministrul Minelor și Energiei Electrice, Aron Popa, rectorul institutu
lui de mine din Petroșani. Georgel Răican. directorul Trustului G.A.S. 
Hunedoara. Mircea Lucaci^ prim-secretar al Comitetului regional Hu- 

- -- -................................................... -- ■- Lazăr
Nistor.

In zilele de
’■ Hunedoara au
? La lucrările .......
’ tonale și orășenești de partid din regiune 
’ Printre aceștia au fost mineri, siderurmsti.

nedoara al U.T.M., Aurel Bolunduț, directorul S.M.T. Alba, 
Gheorghe. adjunct al ministrului Economiei Forestiere. Aurel 
secretar al Comitetului regional Hunedoara al P.M.R.
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dezvoltarea 
La succesele 

majoritatea 
ceea ce privește 

zootehnice.

Cel de-al lll-lea Congres al parti
dului nostru, ca și lucrările recen
tei sesiuni a Alarii Adunări Națio
nale, care a aprobat planul de stat 
pe 1964, au scos cu toată puterea 
în evidență faptul că în agricultura 
patriei noastre rămîne în continuare 
ca sarcină deosebit de importantă 
aceea a dezvoltării continue a sec
torului zootehnic și a sporirii pro
ductivității acestuia.

Gospodăriile colective din raionul 
nostru, au obținut în anul trecut 
succese deosebite în 
creșterii animalelor, 
frumoase dobîndite în 
gospodăriilor în 
dezvoltarea sectoarelor 
trebuie adăugată fără doar și poate 
contribuția adusă de colectiviștii 
puși să lucreze în aceste sectoare. 
Parafrazat puțin, proverbul că „o- 
chiul gospodarului îngrașă vita" î.și 
are azi mai mult decît oricînd apli
carea firească. De felul cum a 
cești oameni anonimi acordă aten
ție îngrijirii și furajării animalelor, 
de comportarea lor cu aeeste ani
male, depinde creșterea producției și 
productivității lor.

In cadrul sectoarelor zootehnice 
din gospodăriile colective din raion 
lucrează în momentul de față un 
mare număr de colectiviști harnici, 
care în urma ajutorului primit, zi 
de zi. din partea organelor tehnice, 
a însușirii de cunoștințe tot mai 
multe la cursurile zootehnice, au 
căpătat o mare experiență în îngri
jirea și creșterea animalelor. . La

s

I

ș

Continuare în pag. 2-a) 

»
7
)

O problemă la ordinea zilei

In sectoarele zootehnice — cei mai 
harnici și pricepuți colectiviști!

din Berghin. 
conducere al 
îndrumat de 

a recrutat 
cei

gospodăria colectivă 
de pildă, consiliul de 
gospodăriei colective, 
organizația de partid, 
pentru sectorul zootehnic pe 
mai harnici și pricepuți colectiviști, cu 
o experiență bogată în creșterea a- 
nimalelor. 
zootehnic 
jitor grija 
principala 
jarea animalelor se face în baza ra
țiilor stabilite pentru fiecare specie 
în parte, ținîndu-se cont de toate 
normele prevăzute pentru rațiile res
pective. In această gospodărie co
lectivă se acordă întreaga atenție 
respectării orelor de masă, de ada- 
pat, a curățeniei animalelor. Pe 
bună dreptate cu unii îngrijitori de 
aici ca Szeghedi .Matei, Szeghedi 
Martin și alții din sectorul zooteh
nic, colectiviștii din Berghin se min- 
dresc. Și astfel de exemple sînt 
nenumărate în gospodăriile noastre 
colective. Majoritatea colectiviștilor 
care lucrează în aceste sectoare mun
cesc cu pasiune, manifestînd perma
nent o grijă deosebită pentru înde
plinirea sarcinii Încredințate. Mul
gătorul Vasile . Moldovan de la 
gospodăria colectivă din Cricău, în 
grijitorii Apolzan Gheorghe' și Z-

Aici, de la brigadierul 
și pînă la ultimul îngri- 
petitru animale constituie 
preocupare. Zilnic fura-

In cinstea calai da-a XX-a aniversări a eliberării patriei

ÎNSUFLEȚITE angajamente 
I IN întrecerea socialistă
[

Angajamentele brutarilor
Colectivul de muncă al întreprin

derii de Panificație din Alba lulia. 
dezbâtînd cifrele de plan pe anul 
1964 și-a luat în întîmpinarea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, următoarele angajamente în 
întrecerea socialistă:

PE ÎNTREGUL AN:
— depășirea valorii producției 
globale cu 84.000 Iei;
— depășirea valorii producției 
marfă cu 140.000 lei;
— .creșterea productivității mun
cii cu 1 la sută;
— reducerea prețului de cost cu 
26.000 iei;
— realizarea de beneficii peste 
plan de 74.000 lei;

PINĂ LA 23 AUGUST:
— depășirea valorii producției 
globale cu 54.000 lei;
— depășirea valorii producției 

marfă cu 105.000 Iei;
— creșterea productivității mun
cii cu 315 lei pe cap de sala
riat față de sarcina de plan;
— reducerea prețului de cost cu 
19.500 lei.

In centrul atenției colectivului va 
sta în mod permanent continua îm
bunătățire a calității produselor.

■a»;

La I.I.S. ..Ardeleana" se pregătește un nou modei de încălțăminte.

drenghea Nicolae de la gospodăria 
colectivă din Vințul de Jos și multi 
alții ca ei au îndrăgit această 
frumoasă muncă și se străduiesc 
să-și aducă întregul aport la conso
lidarea și dezvoltarea acestui im- 
oortant sector. Sectorul zooteh
nic constituie o comoară și ea nu 
trebuie lăsată pe mîna oricui. La 
G.A.C. Cistei s-a constatat că fostul 
brigadier zootehnic nu-și prea fă
cea datoria. Consiliul de conducere 
cu sprijinul comitetului de partid, s-a 
orientat și-a repartizat să lucreze ca 
brigadier pe colectivistul Dobîrtă la- 
eob. A trecut de atunci nu multă 
vreme dar lucrurile s-au îndreptat 
mult. Noul brigadier muncește cu 
dragoste, efectuează sistematic con
trolul asupra felului cum muncesc 
îngrijitorii, cum sînt întreținute vi
tele etc.

Trebuie să arătăm însă că proble
ma repartizării celor mai buni co
lectiviști în sectorul zootehnic nu 
se bucură peste tot de atenția cu
venită. Unele consilii de conducere 
privesc cu multă ușurință această 
importantă sarcină și nu iau opera
tiv măsuri de lichidarea unor defec
țiuni și lipsuri care pornesc chiar 
de la unii îngrijitori ce nu-și .fac 
conștiincios datoria, ].a gospodăria

Hotărîți să dezvolte necontenit re
zultatele. în muncă colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
cadrul Depoului C.F.R. Teiuș și-au 
luat angajamente sporite în întrece- 

■ re. In întîmpinarea celei de-a XX-a 
' aniversări a eliberării patriei, ei 
: și-au propus să realizeze următoa

rele angajamente pe acest an:
— depășirea valorii producției 
globale cu 169.000 lei;
— se va realiza o creștere a 
productivității muncii de 14 la 
sută, față de cea planificată;

(

(
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CUVÎNTUL CONSTRUCTORILOR
Constructorii de la I.C.1..M.B 

șantierul 4 Alba lulia. au încheiat 
anul 1963 cu rezultate de seamă în 
muncă și au pornit cu forțe sporite 
in noul an. hotărîți să obțină rea
lizări și mai mari.

Nu de nndt. muncitorii, inginerii 
și tehnicienii șantierului au dezbă
tut cifrele de plan pentru anul 1961. 
Cu acest prilej- s-au angajat ca in 
întîmpinarea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei noastre 
să înfăptuiască următoarele obiecti 
ve :

— să sporească productivitatea 
muncii cu 5 la sulă;
— să realizeze economii in va
loare de 1.000.090 lei;
— să reducă cu 30 de zile ter- 

amenele de dare in folosință 
obiectivelor planificate.

PINĂ LA 23 AUGUST :
— realizarea unei economii în

La întreprinderea de morărit
Ca ocazia dezbaterii cifrelor de 

plan |e sru! 1W4, muncitorii in- 
gi ier’i și tehnicienii din cadrul în
treprinderii de morărit Alba lulia au

colectivă din Oarda de Jos, de pil
dă. datorită slabei preocupări a 
vicepreședintelui cu probleme zoo
tehnice tov. Stoia Nicolae și a bri
gadierului zootehnic tov. Mărginean 
Ioan, furajarea animalelor s-a făcut 
nerațional. O astfel de lipsă se ma
nifestă și în prezent, fapt ce duce 
la scăderea productivității anima
lelor. Și astfel de aspecte pot fi în- 
tîlnite și în alte gospodării colecti
ve. La .brigada din Obreja, de exem
plu. ca urmare a slabului control e- 
fectuat de vicepreședintele Salcău 
Ionel, în anul trecut unele furaje 
destinate oilor au fost întrebuințate 
în alte scopuri, fapt ce a diminuat 
producția de lapte. In unele gospo
dării colective avem cazuri cînd în 
acest sector alături de oamenii har
nici lucrează și oameni lipsiți de 
pricepere, care nu numai că nu știu 
să acorde atenție întreținerii și în
grijirii .animalelor, dar folosesc me
tode nejuste în întreținerea acesto
ra. Gospodăria colectivă din Alba 
lulia, de pildă, are un sector zoo
tehnic foarte dezvoltat. întrebarea 
se pune: pe mîna cui este dată a- 
ceastă .comoară? Și, oricine anali
zează această latură a problemei a- 
junge ușor la concluzia că pentru 
consiliul de conducere al acestei gos
podării, problema recrutării și’tri
miterii în acest sector a celor mai 
harnici și pricepuți colectiviști n-a 
stat în centrul atenției. Este nevoie

(Continuare în pag. 4-a)

— prin . reducerea consumului 
specific de combustibil, lubre- 
fianți și a altor cheltuieli neeco- 
nomicoase se va realiza o eco
nomie de 250.000 lei;

PINĂ LA 23 AUGUST SE VA 
REALIZA PESTE PREVEDERI:

— 161.000 lei, economii prin 
reducerea normei tehnice de 
consum cu 1.580 tone combus
tibil convențional și eliminarea 
completă a altor cheltuieli 1- 
r utile;
— reducerea imobilizării loco-
miiivelor Ia reparații cu ocazia 
spălării cu 1.800 ore meseriași; 
— prin reducerea imobilizării 
locomotivelor Ia reparații cu ri
dicarea de pe osii, R.R.D., față 
de norma tehnică cu 5 la sută 
se va efectua reparația unei lo
comotive peste sar^ăna planifi
cată.

valoare de 700.000 lei;
— creșterea productivității mun
cii cu 4 Ia sută;
— vor fi date în folosință, pină 
la 30 aprilie, pavilionul T.A. și 
cantina, pină la I iunie cupto
rul tunel, iar pină la 20 au
gust hala de matrițe și depozi
tul central.

In cadrul adunării care a avut 
loc. numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni și-au luat numeroase an
gajamente individuale, făcînd pro
puneri pentru înfăptuirea lor. De 
pildă, maistrul Huruiocea Sabin 
s-a angajat să termine lucrările cu 
.30 zile înainte de termen și să facă 
o economie la materialele pentru 
cofraje de 50.000 lei, iar tov. inginer 
Șerban Petre să realizeze o inova
ție care aduce o economie de 40.000 
lei anual.

analizat pe larg toate căile pentru a> 
spori succesele în muncă. In cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rări’. patriei, colectivul de muncă de 
aici și a hat următoarele angaja
mente :

— valoarea producției global» 
va fi depășită cu 79.000 lei:
— valoarea producției marfă va 
fi depășită cu 272.000 lei;
— productivitatea muncii va 
crțște cu 0,1 Ia sută;
— se va realiza o economie la 
prețul de cost, peste sarcina de 
pian în valoare de peste 50.000 
lei, prin reducerea consumuri
lor specifice la combustibil, lu- 
brefianți și materiale și prin 
reducerea cheltuielilor gospodă
rești.

IN CINSTEA ZILEI DE „23 AU
GUST SE VOR REALIZA PESTE 

PLAN:
tone făină albă;— 40

— 26 tone făină integrală;
— se va depăși producția glo
bală cu 54.000 lei;
— se va depăși producția mar
fă cu 184.000 lei;
— economii la prețul de cost 
peste sarcina planificată în va
loare de 32.000 lei;

In cadrul adunării care a avut loc 
numeroși muncitori ca Popa Nicolae, 
Bijboacă loan, Gruian Matei II, 
Burdulean Nicolae și alții s-au an
gajat ca prin reducerea consumului 
de carburanți și Jubrefianți, a ener
giei electrice, să realizeze o econo
mie peste plan de 50.000 lei.

S. M. T. Alba lulia
Recent, in cadrul S.M.T. Alba lu

lia au fost dezbătute cifrele de plan 
pe anul 1964. In cadrul adunării me
canizatorii de aici și-au sporit an
gajamentele în întîmpinarea celei 
de-a. .XX-a aniversări a eliberării 
patriei, propunîndu-și să realizeze 
în acest an:

— o depășire a sarcinilor de 
plan cu 1 la sută;
— creșterea productivității mun
cii cu 1 la sută;
— realizarea unei economii de 
50.000 lei.

PINĂ LA 23 AUGUST:
— depășirea planului cu 500 
hantri;
— creșterea productivității mun
cii cu 1 Ia sută;
—.realizarea unei economii de 
33.000 lei.

Colectivul de muncă din cadrul 
stațiunii s-a angajat de asemenea 
să-și sporească contribuția la creș
terea producției agricole, exeeutînd 
lucrări de cea mai bună, calitate.



IN CLIȘEU: Brigada artistică de agitație din Ampoița.

Fiii eroinei..
Plină de vuiet în timpul zilelor 

de vară, Valea Albinii e acum tă
cută. Gerul de afară le dă mai 
greu ghes oamenilor să iasă din 
casă. Termină de rostuit prin o- 
grăzi, apoi se așază la gura so
bei. Bunicii le spun nepoților po
vești. Bătrînele învîrt cu dibăcie 
fusul, iar cei tineri răsfoiesc fi
lele cărților anume luate de la bi
bliotecă.

Dar. dacă așa-i în timpul săp- 
tămînii, duminica se schimbă lu
crurile. De pe toate ulițele Mete
cului țăranii muncitori se îndreap
tă spre căminul cultural. Și, vin 
la cămin și cei de pe Valea Al
binii...

Succesele obținute trebuie din valorificate
primei etape a 

concurs, acti-
La încheierea 

■celui de-al VH-lea 
viștii culturali și artiștii amatori din 
raionul nostru s-au angajat să ur
ce treptele scenei în cea de-a doua 
etapă a concursului mai bine pre
gătiți, cu un repertoriu mai 
și mai bogat în conținut. Și, 
nivelul primelor manifestări 
surate duminica trecută în 
fazei intercomunale, se poate 
că și-au respectat angajamentul.

Desfășurată în centrele Șard, Me- 
teș și Zlatna, faza intercomunală, a 
întrunit pe scena concursului toate 
formațiile artistice din așezările si
tuate pe Valea Ampoiului. La Șard 
și-au dat întîlnire șerdenii și ampoi- 
țenii. Și în întimpinarea oaspeților 
au ieșit sute de colectiviști din co
muna gazdă. La Meteș s-au întîlnit 
artiștii amatori din satele comunei, 
eu cei din așezările situate pe raza 
Feneșului, iar la Zlatna și-au dispu
tat întîietatea artiștii amatori de 
aici cu cei din Almașul Mare și Va
lea Dosului.

Și a fost cînt și veselie, duminica 
trecută, de-a lungul văii Ampoiului, 
concursul transformîndu-se într-o 
adevărată sărbătoare a cîntecului, 
dansului și portului nostru popular. 
Masiv, corul colectiviștilor din Șard 
a impresionat printr-o interpretare 
mult superioară celei din prima eta
pă și același lucru se poate spune 
și despre corurile căminelor cultu
rale din Zlatna, Feneș și Ampoița. 
Brigăzile artistice s-au prezentat de 
asemenea, mai bine ca in trecut 
Textul intitulat „Realizări din satul 
nostru" a fost pe deplin valorificat 
de membrii brigăzii artistice din 
Almașul Mare. Membrii brigăzii ar
tistice de agitație a căminului cul
tural din Meteș. de asemenea, s-au 
afirmat printr-o interpretare aleasă, 
iar formațiile de dansuri ale cămi-

variat 
după 

desfă- 
cadrul 
spune

nelor culturale din Almașul Mare, 
Ampoița, Tăuți și Meteș au excelat 
prin vioiciune, prin ritmicitate și 
precizie în mișcări. Deosebit de a- 
preciați au fost apoi taragotiștii din 
Meteș, fluierașii din Galați, soliștii 
instrumentiști Șerban Moise, To- 
muș Gheorghe, Rus Pascu și alții. 
O mai bună orientare în alegerea 
repertoriului au dovedit-o și soliștii 
vocali. Solista Medruț Ana din 
Zlatna a interpretat cu multă mă
iestrie cîntecele „Bădița-1 meu e zi
dar" și „M-am suit pe dealul Clu
jului" și, asemenea ei, printr-o reu
șită interpretare a cîntecelor din 
folclorul nou, s-au afirmat și alți 
soliști vocali.

Bine pregătită, faza intercomuna
lă din cadrul etapei a doua a con
cursului desfășurată duminica tre
cută la cele trei centre, a însemnat 
un pas înainte în mișcarea artistică 
de amatori din comunele și satele 
situate pe Valea Ampoiului. Succe
sele obținute sînt rod al muncii stă
ruitoare a activiștilor culturali și a 
artiștilor amatori din această parte 
a ra'onului care, îndrumați de orga
nizațiile de partid, au reușit să urce 
tot mai sus pe treptele măiestriei 
artistice. Succesele sînt de asemenea 
urmare firească a sprijinului acor
dat activității culturale de sfaturile 
populare care dovedesc o tot mai 
multă grijă față de buna gospodă
rire a căminelor. Ele pot și trebuie 
să fie însă în perioada ce urmea
ză din plin valorificate. Să fie men
ținute în stare de permanentă acti
vitate toate formațiile artistice în
jghebate. Să se dea aceeași atenție 
P”rităt!i renertoriilor si. prin orga
nizarea unui larg schimb de expe
riență între formațiile participante la 
concurs, să fie continuu ridicat nive
lul de interpretare al artiștilor a- 
matori.

Activitatea culturală in sprijinul producției
Muncitorii, maiștrii și inginerii 

secției Ateliere centrale Alba lulia 
au încheiat anul 1963 cu rezultate 
de seamă. Harnicul colectiv de aici 
și-a îndeplinit planul anual de pro
ducție cu 7 zile mai devreme, a spo
rit productivitate^ muncii cu 7 la 
sută și a realizat importante econo
mii peste plan.

Care au fost factorii care au de
terminat obținerea acestor însemna
te succese? întrebarea își are răs
punsul .ei firesc, devenit obișnuit in 
zilele noastre. Strînși uniți în jurul 
organizației de partid, comuniștii a- 
telierului au fost tot timpul anima
torii unei însuflețite întreceri, în ca
drul căreia au fost valorificate cu 
chibzuință un șir de măsuri țehni- 
co-organizatorice.

Nu se poate trece însă cu vederea 
peste faptul că. la succesele dobîn
dite, o contribuție de seamă și-a a- 
dus-o și activitatea culturală desfă
șurată la secția Ateliere centrale. În
drumat de organizația _ de partid, 
comitetul sindical de aici a folosit 
cu pricepere condițiile create pentru 
aceasta. Au fost organizate la clu
bul sindicatului o seamă de confe
rințe tehnice pe teme ca: „Funcțio
narea motorului Diesel", „Prelu
crarea metalelor prin așchiere" „Fo
losirea aparatelor și dispozitivelor 
de măsurat" și altele, care au în
tregit cunoștințele tehnico-profesio- 
nale ale muncitorilor. Apoi, cele 
peste 1.200 de volume ale bibliotecii

clubului au circulat în cursul anu- 
l-.ii cu mai multă intensitate în rîn- 
durile muncitorilor, cartea tehnică, în 
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special, fiind larg popularizată 
răspândită. Astfel, cititori activi 
cărții tehnice au devenit tovarășii 
Mogoșan Vasile, I.....................
Gherman Gheorghe, 
mion. Beligăr Simio 
tal peste 90 de muncite.. v. ----v.....
care în urma învățămintelor des
prinse din cărțile „Pompe de injec
ție și injectoare", „Lacătușeria". 
„Filetarea la strung", „Manualul 
mecanicului auto", au obținut rezul 
tate tot mai bune în producție. Mare 
parte din muncitorii atelierului a- 
poi, și-au cumpărat o seamă de 
cărți pentru completarea biblioteci
lor personale din standul organizat 
aici de „Librăria noastră". Numai 
în lunile noiembrie și decembrie au 
fost cumpărate cărți în valoare de 
4.000 lei, în timp ce tovarășii Goran 
Constantin, Trif Traian, Iosa Gh.. 
Țîmpea Andrei și Țîmpea Gheorghe, 
Josan Manole și alții și-au procurat 
cărțile „Dicționarul tehnicii", „Me
moratorul metalurgic". „Cartea ca
zangiului", „Frezarea filetelor" și 
„Reparația mașinilor unelte" prin 
intermediul comenzilor la „Cartea 
prin poștă".

Conferințele și simpozioanele cu 
caracter tehnic, la care s-a adăugat 
studiul cărților de specialitate au 
avut o puternică înriurire asupra 
muncii desfășurate în cadrul secției

Uivari Nicolae, 
, Moldovan Si- 
n și alții. în to- 

și maiștrii.

Lucrările Conferinței regionale 
<— ac pârtia Hunedoara —}

(Urmare din pag. l-a)

★
Duminică. 19 ianuarie. Sus, 

la ultima casă de pe Valea Al
binii e zarvă mare. E timpul de 
plecare la cămin și Cîmpean Floa
re, mamă a 11 copii, nu știe 
care să-i gătească mai întîi. Ii 
dichisește unuia 
cu amici, îi potrivește altuia că
ciula pe o ureche. Apoi tuturor le 
deschide larg ușa. Haideți să nu 
întîrziem! Și ies unpl cîte unul.

— Ia stați locului măi flăcăi — 
își face auzit glasul Cîmpean Gh., 
tatăl copiilor. Eu una știu. Să nu 
mă faceți de rușine!

Cei vizați zîmbesc cu înțeles. 
Dau ghes pasului. Și împreună cu 
cei pe care-i ajung din urmă, ia- 
tă-i trecînd pragul căminului.

Pe scenă se perindă una cîte una 
formațiile artistice participante la 
faza intercomunală a celui de-al 
Vll-lea concurs. Urcă pe scenă și 
taragotiștii din Meteș și sala ră
sună de melodii, Cîmpean Floare 
îi privește cu duioșie. Trei din cei 
de pe. scenă sînt ai ei — Petru, 
Solomon și Nicolae. Surîde ferici
tă în timp ce în sală aplauzele nu 
mai contenesc.

pe

cămașa cusută

Primit cu aplauze călduroase, a luat apoi cuvîntul tovarășul Alexan
dru Drăghici, membru al Biroului Politic al C. C. al P.M.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al R.P.R.

Vorbitorul a reliefat marile succese obținute în ultimii ani de oame
nii muncii din regiune în dezvoltarea industriei, agriculturii, învăță- 
mîntului și culturii și a dat indicații prețioase în legătură cu sarcinile 
de viitor ale noului comitet regional, organelor și organizațiilor de 
partid în vederea înfăptuirii cu succes a mărețului program de desă- 
vîrșire a construcției socialiste în patria noastră, elaborat de cel de-aî 
II 1-lea Congres al P.M.R.

In numele Comitetului Central al P.M.R. și personal al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, vorbitorul a transmis calde felicitări comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii din regiunea Hunedoara, pentru rea
lizările dobîndite în înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.

In continuare s-a trecut la punctul al treilea din ordinea de zi: Alege
rea Comitetului regional Hunedoara al P.M.R. și a Comisiei de revizie.

Comitetul regional Hunedoara al P.M.R. a ținut apoi prima ședință 
plenară. In cadrul plenarei a fost ales biroul și secretariatul Comite
tului regional de partid. In aceeași ședință s-a desemnat colegiul 
partid de pe lingă Comitetul regional de partid.

Comisia de revizie și-a ales președintele.
In unanimitate a fost adoptată Hotărîrea Conferinței regionale 

partid în care sînt cuprinse sarcinile principale ce revin pe viitor 
ganelor și organizațiilor de partid din regiunea Hunedoara.

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm. Conferința regională 
partid Hunedoara a trimis o telegramă C. C. al P.M.R., 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Cursurile agrozootehnice, organi
zate pentru a da posibilitate mase
lor largi de colectiviști să-și însu
șească noi cunoștințe de bază lega
te de munca și activitatea lor, se 
bucură de tot mai multă atenție din 
partea cursanților. Dacă la început, 
în activitatea unor cercuri din ca
drul gospodăriei agricole colective 
Benic s-au făcut simțite și o seamă 
de lipsuri, apoi, pe parcurs, ele în 
majoritate au fost lichidate. Consi
liul de conducere cu sprijinul orga
nizației de partid, analizînd activi
tatea cercurilor a luat o serie de mă
suri concrete pentru îmbunătățirea

Ateliere centrale. A crescut califi
carea muncitorilor de aici, a sporit 
contribuția acestora la îndeplinirea 
și depășirea indicilor de plan. Și, 
mai mult decit atît. In urma susți
nutei propagande tehnice, din rîn- 
durile muncitorilor și maiștrilor a- 
telierului au pornit inițiative și pro
puneri valoroase care, aplicate în 
producție, au condus la continua îm- 
nunătățjre a muncii. Așa, de pildă, 
tovarășii Moldovan . Simion, Goran 
Constantin. Colceru Nicolae, Bucur 
Anton și alții au conceput și con
struit „Dispozitive adaptate la pre
sa hidraulică de 100 tone pentru 
confecționarea armăturilor metalice". 
Tovarășul Coșniță Ioan a confec
ționai ..Moara pentru alice din oțel 
folosite' la foraje în roci tari", iar 
tovarășii Dreghici loan și Ordean 
Nicodim au construit „Bancul mo
bil pentru rodarea cutiilor de viteze 
reparate la locomotivele de mină".

Orientată în sensul sprijinirii 
muncii in producție, activitatea cul
turală desfășurată la secția Ateliere 
centrale a dat rezultate din cele 
mai bune. Ele însă vor fi mai bune 
în viitor. Noul comitet sindical a 
și luat măsurile de trebuință pentru 
aceasta. Propaganda tehnică va fi 
în continuare intensificată. Se pre
gătește în cadrul atelierului o bri
gadă artistică de agitație și o or
chestră de muzicuțe, iar pe baza 
unui plan, vor fi organizate în ca
drul clitbului o seamă de manifes
tări cultural-educative, muncitorii de 
aici putîndu-și petrece în mod plă
cut și instructiv timpul liber.

Printre formațiile artistice par
ticipante la faza intercomunală 
a concursului al VH-lea, desfă
șurată duminica trecută la Me
teș, taragotiștii de aici s-au bu
curat atît de aprecierea spectato
rilor cît și de cea a juriului. Și 
pe bună dreptate. Temeinic pre
gătiți ei au prezentat cu mult 
talent un minunat buchet de 
cintece. IN CLIȘEU: Formația 
de taragotiști din Meteș. '

Vii manifestări de
Folosind cu pricepere zilele ier

nii, deosebit de prielnice unei largi 
pătrunderi a cărții în mase, majori
tatea bibliotecarilor din comunele 
raionului nostru au adăugat succe
selor obținute de ei anul trecut, al
tele noi. Așa, de pildă, în numai trei 
săptămîni din acest an, în fișele bi
bliotecii comunale din Teiuș au fost 
înscriși 333 cititori, numărul cărți
lor citite ajungînd la peste 900. Și, 
tot în acest răstimp, la biblioteca co
munală din Teiuș au fost organi
zate recenzia romanului „Ultima 
noapte de dragoste, prima noapte 
de război" și două seri de întrebări 
și răspunsuri pe temele: „Aplicarea 
îngrășămintelor și pregătirea tere
nului pentru cultura porumbului" și

de

de
or-

de
tovarășului

frecvenței cursanților. trecindu-se 
totodată cu mai mult simț de răs
pundere la controlul asupra întoc
mirii și predării lecțiilor. In prezent, 
cursurile agrozootehnice anul 1! la 
Benic se desfășoară tot mai bine. 
De exemplu, pînă la data de 20 ia
nuarie conform graficului stabilit, 
la cercul de cultura plantelor de 
cimp anul 11 (lector tov. Oțoiu loan) 
au și fost predate 16 lecții, iar ta 
cercul pomicol anul II din brigada 
Cetea (lector tov. Oarga loan) 
fost predate 14 lecții. Din cele c 
statate pe teren rezultă că în
drul cercurilor din Benic și Cetea se 
desfășoară o activitate rodnică, frec
vența este bună, lecțiile sint bineo- 
rientate, axate pe problemele spe
cifice gospodăriei colective.

Pentru însușirea de către cursanțf 
a noțiunilor de bază, lectorii folo
sesc metodele cele mai atractive. In 
timpul predării lecțiilor se fac de
monstrații pe tablă, se folosesc pla»- 
șe și schițe de amplasare a culturi
lor, se dau exemple din rezultatele 
obținute pe loturile experimentale 
și pe diferite parcele din cultura 
mare.

Pe lingă cercurile anul II, a că
ror activitate este rodnică. în cadrul 
gospodăriei colective Benic, briga
da din Galda de Sus, funcționează 
și un cerc pomicol anul I în a că
rui activitate se manifestă însă șt 
unele lipsuri. Aici, frecvența este 
mai slabă și nici cursanții care pai " 
ticipă regulat nu-și iau notițe. Ce-i. 
drept, tov. Oțoiu loan, lectorul cer 
cului, se străduiește să folosească 
metodele cele mai bune pentru a 
înarma colectiviștii cu cunoștințele 
de bază, dar aceasta nu e suficient 
dacă nu există preocupare și din 
partea consiliului de conducere pen
tru acest cerc. De aceea, este nece
sar să fie luate de urgență măsurile 
cele mai corespunzătoare de către 
consiliul de conducere pentru mo
bilizarea întregului număr de cursan- 
ți la lecții. De asemenea, organiza
ția de partid, trebuie să vegheze cu 
mai multă răspundere ca cele pre
date să fie însușite de către toți co
lectiviștii pentru ca aceștia să poată 
aplica în practică cele învățate spre 
a contribui tot mai mult la sporirea 
producției vegetale șl animale, ia în
tărirea economică a gospodăriei co
lective și creșterea continuă a ve
niturilor colectiviștilor.

G. SZABO

H
masă cu cartea

„Ingîjirea tineretului bovin de la 
fătare și pînă la maturitate".

Rezultate la fel de bune în man
ca cu cartea au fost obținute și da 
către colectivele altor biblioteci o&- 
munale din raion. Numărul cititori
lor noi înscriși la biblioteca cornr- 
nală din Vințul de Jos se aproprie 
și el de 300. Au fost organizate a!<S 
o seamă de prezentări de cărți șl un 
concurs „cine știe cîștigă" pe tema 
„Cele mai avansate metode de creș- 
terea animalelor", iar la biblioteca 
comunală din Oarda de Jos, ca ur
mare a recenziilor prezentate și a 
lecturilor în grup legate de munca 
și viața colectiviștilor, a sporit mult 
numărul cititorilor.



INFORMAȚII DE PARTID

Cei mai buni colectiviști în rindurile 
organizației de partid

"întărirea economică și organiza
torică a gospodăriilor colective con
stituie sarcină de mare importanță 
pentru fiecare organizație de partid.^ cordă organizației U.T.M. în scopul 

Recolte sporite la hectar, crește
rea numărului de animale și obține
rea de însemnate cantități de pro
duse animaliere, ridicarea pe o 
treaptă superioară a muncii orga
nizatorice în cadrul gospodăriei co
lective, pentru mobilizarea tuturor 
colectiviștilor la executarea lucră
rilor agricole la timpul optim și la 
cerințele științei agrotehnice sînt 
sarcini deosebit de însemnate. Aceas
ta depinde în cea mai mare 
măsură de felul cum organi
zațiile de partid dovedesc preocu
pare pentru a ridica munca de partid 
pe o treaptă tot mai înaltă, de a 
lupta pentru creșterea numerică și 
calitativă a rîndurilor partidului. Pen
tru îndeplinirea acestei importante 
sarcini, organizația de partid din 
G.A.C. Cricău dovedește preocupare.

Luptînd pentru aplicarea în viată 
a sarcinilor izvorîte din hotărîrile 
Plenarei C. C.' al P.M.R. din aprilie 
1962, ajutate de Comitetul de partid 
organizațiile de bază din G.A.C. Cri
cău au obținut rezultate frum’oase. 
Atragerea în activul fără de partid 
a unui număr cît mai mare de co
lectiviști fruntași, antrenarea lor la 
îndeplinirea diferitelor sarcini poli-

In sprijinul îndeplinirii angajamentelor
Comitetul de partid de la Com

plexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu, întru
nit într-o plenară a analizat felul 
cum au fost dezbătute cifrele de 
alan pe anul 1964 în unitățile din 
Tșza complexului. Pentru a sprijini 
Colectivele de muncă de a-și îndepli
ni angajamentele luate în întrecerea 
•snciaFstă în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, co- 
miletol de partid a adoptat un plan 

măsuri politice și organizatorice

Mai jnult de 360 colectiviste din 
Cadrul gospodăriei colective Mi
halț, au luat parte la adunarea pen- 
sru dare de seamă și alegerea comi
siei de femei. Darea de seamă a co
misiei de femei a oglindit frumoase
le realizări obținute de femei în 
•cadrul gospodăriei colective, contri
buția lor la întărirea 
ganizatorică a G.A.C. 
este confirmat și prin 
marea lor majoritate 
teu efectuat un număr m; 
'Muncă. Astfel, la cultura

economico-or-
Acest lucru 

aceea că, in 
colectivistele 

mare de zile 
_ i mare tov. 

Barna Ghița, Laslo Maria, Barna 
Viorica, Cîmaț Lenuța și multe al
tele au cel mai mare număr de zile- 
m'mcă. In sectorul zootehnic, mun
cind cu dragoste și dovedind preo
cupare pentru munca încredințată, 
cele mai bune rezultate le-au obți
nut tov. Florea Carolina, Budulă 
Eva. De asemenea tov. Stînea Ca
rolina, Barna Olivia, Bandol Floa
rea de la sectorul viticol și grădina 
de legume au dovedit multă străda
nie și preocupare pentru a realiza 
recolte bogate, obținînd bune rezul
tate.

Din darea de seamă s-a mai des
prins că femeile au luat parte activă 
și la diferite acțiuni cu caracter edi- 
litar-gospodăresc și de înfrumuseța
re a comunei, ca de altfel și la ac
tivitatea cultural-educativă ce se 
desfășoară în cadrul gospodăriei co
lective.

Pe marginea dării de seamă a 
Comisiei de femei, au luat cuvîntul 
12 tovarășe, care au discutat despre 
activitatea desfășurată de comisia 
de femei pentru mobilizarea colecti
vistelor la muncă, despre contribuția 
lor la realizarea multor probleme 
organizatorice și economice ce le-a 
ridicat activitatea practică din ca
drai gospodărei colective. De ase
menea numeroase colectiviste au fă
cut prețioase propuneri în vederea 
îmbunătățirii activității comisiei de 
femei și a muncii în gospodăria co
lectivă. Astfel, tov. Bandol Floarea 
a propus să se mărească suprafața 
de teren la grădina le legume și să 

I

tice și economice sînt probleme care 
stau mereu în atenția organizațiilor 
de baza. Aceeași importanță se a- 

mobilizării tinerilor la munca prac
tică ce se desfășoară în cadrul gos
podăriei colective, pentru educarea 
tineretului și canalizarea activității 
lui IMt fapte demne de laudă.

Preocuparea organizației de partid 
pentru educarea masei de colecti
viști, in scopul de a cunoaște poli
tica partidului nostru a dus la creș
terea conștiinței lor, la participarea 
lor activă, conștientă la îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid.

Important este faptul că, un 
însemnat număr de colectiviști 
fruntași, printre care Borza Flor'an, 
Crișan Petru, Șandru Cornelia, Jo- 
molean Maria, Șuteu Ioan, Drăgan 
Laurean și alții au cerut să fie pri
miți în rîndul candidaților de partid. 
Astfel, că de la Plenara C. C. al 
P.M.R. din aprilie 1962 și pină la 
sfîrșitul anului 1963 organizația de 
partid din G.A.C. Cricău a crescut 
cu 47 membri și candidați de partid.

Și, în prezent, organizațiile de 
bază îndrumate de Comitetul de 
partid desfășoară o susținută man
că politică și organizatorică pentru 
a întări și mai mult rindurile parti
dului, de a primi candidați și mem
bri de partid pe acei colectiviști 
care merită acest înalt titlu.

din care se desprind sarcini pentru 
organ.*: atiile de bază și conducerile 
admin'slrative ale unităților.

. In plan sînt prevăzute măsuri ce 
vor fi luate pentru lichidarea lipsu
rilor ce s-au manifestat în anul 
I960 în <e privește organizarea în
trecerii socialiste, introducerea teh
nicii noi, ridicarea calificării cadre
lor, aprovizionarea cu piese de 
schimb etc.- - - - - - - - - JCS- - - - - - - - -  

Alegerea comisiei de femei la G. Ă. C, Mihalț
se dea mai mare atenție cultivării de 
legume timpurii pentru buna apiovi- 
zionare a oamenilor muncii.

Tov. Aldea Maria, referindu-se la 
importanța ce o prezintă sectorul 
zootehnic pentru dezvoltarea econo
mică a gospodăriei colective a pro
pus ca în acest sector să fie repar
tizate să lucreze un număr mai mare 
de femei. Tov. Truța Maria a pro
pus să se acorde atenție mai mare 
învățămîntului agrozootehnic care 
contribuie din plin la ridicarea ni
velului de cunoștințe agricole, iar 
aplicarea lor în viață Ia obținerea 
de producții sporite.

Coresp. A. FLOREA

Adunări sătești ale cooperativelor de consuni

Prilej de
Adunările sătești ale cooperative

lor de consum din raionul nostru ce 
s a t desiășurat, au constituit un 
tun prilej de analiză a felului cum 
au muncit consiliile sătești, preocu
parea -or ptnttu- îndeplinirea sar
cinilor încredințate de cooperație. 
De asemenea, tot în aceste adunări, 
numeroși participanți în cuvîntul 
lor. au ser-- fn evidență faptul că, 
datorită politicii partidului și gu
vernului nostru de creștere perma
nentă a n’vehuut de trai a celor ce 
muncesc, prin cooperația de consum 
an de an. cei ce muncesc de la ora
șe și sate primesc un volum tot mai 
mare de produse industriale și ali
mentare. In același timp au fost 
scoase în evidență o seamă de as
pecte negative în ce privește apro
vizionarea magazinelor de desfacere 
cu diferite produse —, deși în depo
zite se găsesc din abundență, așa 
cum a fost cazul la Țelna, Cistei, 
Galda de Sus și altele, lipsuri criti
cate de tov. Hada Florian, Dobîrtă 
Nicolae și Balaș Elisabeta care au 
luat cuvîntul la discuții în cadrul â- 
dunărilor sătești ce au avut loc.

Se țrtîe că, în afară de desfacerea 
mărfurilor, cooperația de consum
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Poporul nostru sărbătorește azi 
105 ani de la unirea Țării Romî- 
nești cu .Moldova, eveniment de 
mare însemnătate în istoria pa
triei noastre.

Unirea Țărilor Romîne repre
zintă o verigă importantă în lan
țul luptei seculare purtată de 
poporul romîn pentru cucerirea 
independenței naționale, pentru 
făurirea unei vieți libere.

Ideea unității naționale
cristalizat la îndeputul veacului 
al XIX-lea cuprinzînd masele lar
gi și transformîndu-se într-o u- 
riașă forță de luptă pentru pro
gres.

Masele largi ale poporului au 
fost cei mai hotărîți și entuzia
ști luptători pentru Unire. Crunt 
exploatată și asuprită țărănimea 
le«a de Unire dorința fierbinte 
de a se elibera de sub cruntul jug 
al boierilor. Lucrătorii și mește
șugarii exploatați de la orașe erau 
cu tot sufletul pentru Unire.

In primele rînduri ale luptăto
rilor pentru Unire s-au aflat ele
mentele înaintate ale vremii, căr
turari si publiciști însuflețiți de 
dragostea de țară, ca Vasile A- 
lecsandri. Costache Negri. Alexan
dru I. Cuza și alții.

Burghezia era pentru Unire pen
tru că ea corespundea intereselor 
sale de dezvoltare a industriei și 
comerțului, de lărgire a pieții in
terne. _In rindurile burgheziei se 
ciocneau însă tendințe diferite în 
modul de a înțelege Unirea. Ele
mentele mai avansate ale burghe
ziei legau Unirea de înfăptuirea 
unor reforme democratice. Cea 
mai mare parte a burgheziei, te- 
mîndu-se de mase, legată prin in
terese economice de moșierime, 
dorea o Unire care să nu știrbeas
că interesele ei de clasă, alune- 
cînd tot mai mult pe calea com
promisurilor cu boierimea, împo- 
trîvindu-se reformei agrare și al
tor reforme.

In împrejurările complexe isca
te de ciocnirea unor interese opu
se, poporul romîn a găsit calea de 
a învinge piedicile puse Unirii de 
reacțiunea internă și internaționa
lă. După ce în 1856 divanurile ad- 
hoc exprimaseră dorința de Uni
re a celor două Țări Romîne, la 
24 ianuarie 1859, adunarea electi
vă a Țării Romînești l-a ales ca 
domn pe Alexandru loan Cuza, 
care la 5 ianuarie fusese ales ca 
domnitor al Moldovei.

Unirea, dorința arzătoare a 
poporului romîn se înfăptuise. Nu
mai presiunea puternică a mase
lor a .putut sili adunarea electivă 
a Țării Romînești, în care pătrun
sese o majoritate reacționară, să 
țină seama de voința poporului.

Dar. adevărata libertate și inde
pendență națională, idealurile fău
ritorilor Unirii, năzuințele pentru 
care s-au jertifit de-a lungul vea
curilor, nenumărați luptători pen
tru libertate și progres social au 
fost îndeplinite în zilele noastre. 
Prin lupta maselor sub conduce
rea partidului a fost instaurată 
puterea populară, socialismul a 
învins definitiv în patria noastră.

are sarcina de a se preocupa de a- 
chiziții. A fost scos în evidență 
faptul, că în ce privește îndeplinirea 
acestei sarcini, consiliile sătești au 
dovedit o slabă preocupare. La adu
narea sătească din Benic, tov. Cris- 
tea Nicolae a arătat că în perioada 
de vîrf la recoltatul fructelor au 
lipsit lăzile din care cauză fructele 
nu s-au putut transporta la timp. 
De asemenea — a spus vorbito
rul — în perioada de recoltare a ci
reșelor și a merelor de vară, con
ducerea U.R.C.C. Alba a oprit ridi
carea acestor produse, fapt ce a 
făcut ca cetățenii să le valorifice pe 
alte căi.

Din discuțiile purtate de coopera
tori în cadrul adunărilor sătești, s-a 
desprins concluzia că planul la a- 
chiziții poate fi realizat și chiar de
pășit, dar va trebui să existe mai 
multă preocupare pentru aceasta, a- 
tît din partea consiliilor sătești, cit 
și din partea conducerii U.R.C.C. In 
viitor va trebui să se țină cont de 
aspectele negative ce s-au manifes
tat în problema achizițiilor și care 
au fost criticate în adunările sătești 
ale cooperatorilor ce au avut loc în 
raionul nostru, pentru ca acestea 
să fie lichidate, iar munca în aceas-

Din scrisorile sosite la redacție
Realizări de seama pe tărîm sanitar

efectuate în cursul a- 
s-a

In ultimii ani Secția sanitară a 
raionului Alba a obținut rezultate 
tot mai bune în combaterea bolilor 
transmisibile. Astfel, în raionul no
stru nu s-a înregistrat în anii din 
urmă nici un caz de difterie. teta- 
nos, tifos exantematic și altele. A- 
ceste succese se datoresc vaccinări
lor în masă 
nilor trecuți. De asemenea, nu 
înregistrat nici un caz de paralizie 
infantilă. Și acest lucru se datorește 
de asemenea vaccinărilor făcute cu 
vaccin, sub formă de picături, fa
bricat pentru prima dată in țara 
noastră.

Datorită unei munci susținute au 
fost obținute o serie de rezultate po
zitive și în domeniul ocrotirii ma
mei și copilului, faptul fiind oglin
dit în mod elocvent în scăderea mor
talității infantile. Acest succes este 
urmarea aplicării unei serii întregi 
de măsuri tehnico-organizatorice a- 
plicate cu promptitudine și conștiin-

Lucrări de refacere electrice
Cu toată împotrivirea capricioa

selor zile ale acestei ierni, munci
torii întreprinderii regionale de e- 
lectricitate, sectorul Teiuș, au des
fășurat o susținută muncă pentru e- 
fectuarea lucrărilor de refacere și 
modernizare a rețelelor electrice din 
comună. Așa, bunăoară, zilele tre
cute, la Teiuș au fost terminate lu
crările de montare pe stilpi din be
ton a rețelei electrice pe încă alte 
două străzi. In prezent se lucrează 
în continuare la schimbarea vechii

Spartachiada de
întrecerile sportive din actuala e- 

diție a spartachiadei de iarnă se bu
cură de multă atenție din partea ti
nerilor din orașul, comunele și sa
tele raionului nostru. Dovadă a- 
cestui lucru îi sînt atît buna organi
zare a manifestărilor cît și numă
rul mare de participanți. Așa de e- 
xemplu în comuna Cricău s-au or
ganizat în ultimul timp 2 concur
suri de săniuțe la care au partici
pat peste 150 de tineri și tinere, s-a 
organizat un concurs de orientare 
turistică și altele.

Asemenea competiții sportive s-au 
organizat în raionul nostru și în 
alte comune. La Galda de Jos, Mi
halț și Berghin au participat peste 
1.800 de tineri la concursurile or
ganizate de către asociațiile spor
tive din comunele respective.

O vie activitate se desfășoară în 

ta direcție să fie mult, îmbunătățită, 
pentru aceasta existînd toate condi
țiile și posibilitățile. O dovadă gră
itoare în acest sens o constituie și 
angajamentele multor cooperatori 
printre care tov. Zdrînc Petru, Flo
rea Macovei, Barbu Ioan. Bora A- 
nuța și alții de a valorifica prin 
cooperativă cantități însemnate de 
produse ca fructe, ouă, lapte etc.

Adunările sătești ale cooperative
lor de consum au mai ridicat și al
te probleme referitoare la activitatea 
pe care o desfășoară consiliile să
tești. crearea unor condiții din ce 
în ce mai bune în vederea desface
rii mărfurilor, grijă pentru păstra
rea avutului obștesc și altele.

La adunarea cooperatorilor din sa
tul Valea Vinț s-a arătat că munca 
desfășurată de consiliul sătesc a 
avut rezultate bune însă s-a ocupat 
insuficient de încasarea fondului so
cial și înscrierea de noi membri. In 
satul Galda de Sus, cooperatorii au 
propus să se construiască un nou 
local pentru magazin și s-au an
gajat să contribuie la construcția 
lui.

Adunările cooperației de consum 
constituie un bun prilej de analiză 
a activității în acest sector econo
mic, iar măsurile ce urmează a fi 
luate, pe baza discuțiilor și propu
nerilor venite din masa largă a coo
peratorilor, vor contribui din plin la 
îmbunătățirea muncii în viitor. 

ciozitate de către cadrele medico- 
sanitare din rețea, prin îndru
marea tuturor cazurilor spre ca
sele de naștere și maternitate, unde 
se beneficiază de asistență califi
cată. Ieșiți din unitățile sanitare, 
copii sînt supravegheați și urmăriți 
permanent la domiciliu, atît de că
tre cadrele medico-sanitare, cît și 
de activul voluntar de Cruce Roșie. 
Toți copiii debili beneficiază de tra
tamente gratuite cu Vitamina B2 
precum și de lapte și diferite prepa
rate dietetice.

In cursul anului trecut, unitățile 
sanitare au fost dotate cu 
mente și aparatură nouă în 
de peste 400.000 lei.

Pentru medicamente, care 
distribuite gratuit bolnavilor 
mediul rural și unitățile spitalicești 
din oraș s-a cheltuit suma de peste 
1.50(1000 lei.

instru- 
valoare

au fost 
din

Coresp. V. F.

Avram Iancu, V.I.rețele pe străzile
Lenin și altele. Concomitent cu a- 
ceste lucrări sînt instalate și noi 
transformatoare, care vor asigura 
în viitor îmbunătățirea iluminatului 
public.

Înlocuirea vechilor stilpi (din 
lemn) cu stilpi noi din beton, schim
bă și înfățișarea străzilor, acestea 
căpătînd un 
moș.

aspect mult mai fru-

Coresp. A. OȚOI

târnă a tineretului
aceste zile și în cadrul asociațiilor 
sportive din orașul Alba Iulia. A- 
tenția tinerilor din oraș este însă 
îndreptată spre antrenamentele zil
nice de la patinoarul „Ardeleana". 
Aici sute de tineri și tinere din ca
drul asociațiilor sportive din oraș 
se pregătesc în vederea concursu
lui de patinai artistic și viteză ce 
va avea loc duminică 26 ianuarie 
a. c.

Coresp. V. TORSAN
---- ---------xza------------

Pa urmele materialelor publicata

S-a pus capăt lipsurilor
Multă vreme, preocuparea pentru 

buna gospodărire a căminului cul
tural din Țelna a scăpat atit sfatu
lui popular comunal, cît și activiș
tilor culturali din sat, faptul fiind 
criticat în repetate rînduri în pagi
nile ziarului „Steaua roșie".

Pentru același motiv Sfatul popu
lar Ighiu și activiștii culturali din 
Telna au fost criticați și în nota în
titulată „Cine-i vinovatul?", apăru
tă în numărul 744 al ziarului.

Răsounzînd redacției, Sfatul popu
lar al comunei Ighiu arată că pen
tru lichidarea lipsurilor semnalate 
au fost îuate măsuri. Așa, de pildă, 
a fost completată sticla la ferestrele 
căminului, s-a reparat soba de în
călzit si s-a pus ordine în păstrarea 
mobilierului și a materialelor pe care 
le deține căminul, astfel că în pre
zent activitatea culturală se poate 
desfășura în bune condițiuni.

Neajunsurile se repetă
In numărul 745 al ziarului „Steaua 

roșie" a fost criticat faptul că, pe 
ruta Cricău-Alba iulia, autobuzele 
fiind supraaglomerate, transportul 
posesorilor de abonamente se face 
uneori defectuos.

In răspunsul trimis redacției, con
ducerea I.R.T.A. Alba Iulia, arată 
că sesizarea este justă și că pentru 
lichidarea lipsurilor semnalate au 
fost luate măsuri.

Cu toate măsurile luate însă, ne
ajunsurile în legătură cu transpor
tul abonațiior încă se repetă. E ca
zul ca această problemă să fie lua
tă din nou în studiu de conducerea 
I.R.T.A. și rezolvată pînă la capăt.
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Si fie transportute în cîmp cît mai multe îngrășăminte natural»

Acordă atenție fertilizării solului
Pentru educarea sanitară 

a oamenilor muncii cei mai

La Ighiu. ca de altfel in majori
tatea gospodăriilor colective din 
raion,, .colectiviștii au preocupări 
multiple și în această perioadă. Și, 
bine organizați, în timp ce unii co
lectiviști se ocupa de repararea și 
pregătirea uneltelor agricole, de în
grijirea animalelor proprietate ob
ștească și pregătesc de pe acum 
toate condițiile pentru producerea 
de cît mai multe răsaduri timpurii, 
conducătorii de atelaje, ajutați de

un număr mare de colectiviști, tran
sportă zilnic în cîmp cantități în
semnate de îngrășăminte naiurale. 
Pînă în prezent pe tarlalele gospo
dăriei colective din Ighiu au și fost 
transportate în cîmp peste 500 tone 
de gunoi de grajd. Iloțărîți să fer
tilizeze o suprafață cît mai mare 
de teren, colectiviștii de aici dau 
zor în aceste zile la transportul în
grășămintelor naturale în cîmp cu 
toate forțele.

Cu mai mult timp în urmă, fiind 
întrebat de măsurile luate pentru 
fertilizarea solului tov. Teberean Va- 
sile, președintele gospodăriei' colec
tive din Galda de Jos, ne-a asigu
rat că în timpul cel mai scurt vă 
lua toate măsurile ca atelajele pro
prii și remorcile să fie folosite din 
plin la transportul îngrășămintelor 
naturale în cîmp. Deși de la această 
dată au trecut mai bine de două 
săptămîni, la Galda de Jos nu s-a 
transportat în cîmp nici o tonă de 
îngrășămînt. Se pune întrebarea : 
Ce maî așteaptă tovarășii de aici ?

mult 
Jos?

Prea mult durează pregătirile
Oare nu se tărăgănează prea 
cu pregătirile la Galda de
La aceasta, consiliul de conducere din 

■ Galda de Jos trebuie să răspundă 
prin fapte, luînd de urgență 
măsurile cele mai eficace și mobili- 
zînd colectiviștii, să treacă cu 
toate forțele la transportul gunoiu
lui de gra jd în cîmp. Știind că nu
mai de pe terenuri bine fertilizate 
se vor obține producții sporite de 
cereale ia hectar, acestei acțiuni tre
buie să i se acorde toată atenția în 
perioada de față în fiecare gospodă
rie colectivă din raion.

'îndrumate de Comitetul raional 
de Cruce Roșie, organizațiile de 
Cruce roșie din întreprinderile, in
stituțiile și satele raionului nostru 
desfășoară o susținută activitate de 
educare sanitară a oamenilor mun
cii. Așa, de exemplu, zilele acestea 
la I.R.I.L., întreprinderea de rrioră- 
rit și C.F.R. Alba lulia au fost des
chise cursuri de instruire a grupe
lor sanitare, asemenea cursuri fiind 
deschise și în o seamă de comune 
și sate din raion.

Avind drept scop ridicarea nive
lului de cunoștințe sanitare a oame
nilor muncii, în cadrul cursurilor 
sînt predate lecții privind pansarea 
rănilor, fracturile și primul ajutor, 
acordarea primului ajutor in cazul 
de hemoragii, transportarea bolna
vilor cu targa si altele.

Coresp. ȘERBU V1RG1L

Simbătă, 25 ianuarie a.c. in 
de gimnastică a Școlii medii

|

Oare acesta este un motiv?
Pe lingă alte preocupări. în perioa

da de iarnă. gospodarii buni se în
grijesc să transporte cît mai mult 
gunoi de gra jd în cîmp pentru ca 
acesta, odată cu arătura de primă
vară să fie încorporat în sol. Expe
riența unităților agricole fruntașe 
din raion au dovedit cît se poate de 
convingător că producții mari de ce
reale la hectar se pot obține numai 
dacă se îngrașă periodic terenul. 
Ținînd seama de aceasta, organele 
Consiliului agricol raional au reco
mandat consiliilor de conducere ale 
gospodăriilor colective să ia din 
timp toate măsurile pentru pregăti
rea atelajelor și folosirea lor zilni
că la transportul îngrășămintelor 
naturale în cîmp. Multe consilii de 
conducere a.u ținut seama de reco
mandările făcute, au organizat mai 
bine munca și în scurt timp au tran
sportat însemnate cantități de gu
noi de grajd în.cîmp. Printre aces
tea se numără gospodăriile colecti
ve. din Alba lulia, Cistei, Berghin. 
Cricăil și altele.

Mai sînt însă și unele consilii de 
conducere care nu au ținut seama 
de toate recomandările făcute, iar 
la ora actuală au transportate' în 
cîmp cantități foarte mici de îngră
șăminte naturale. Așa stau lucrurile 
la Teiuș, Stremț și Galtiu. Deși a- 
ceste gospodării colective au posi
bilități, dispunînd de un număr în-

de atelaje și animale 
acestea nu sînt folosite 
chibzuință. De exemplu, 
nu se transportă gunoi

de 
cu 
la 
in 

iar

semnat 
muncă.
destulă 
Galtiu
cîmp pe motiv că nu au sănii, 
la Teiuș și Stremț se motivează că 
nu sînt potcovite animalele. Oare 
acesta poate fi un motiv pentru a 
se neglija fertilizarea solului? La 
aceasta trebuie să răspundă consi
liile de conducere respective 
fapte.

★ 
sala 
Horia, Cloșca și Crișan din orașul 
nostru se va disputa întîlnirea ami
cală de voley între echipele „Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii (categ.A), 
și o selecționată a raionului Alba.

it La cinematograful „23 Au
gust" din Alba lulia, între 27-29 
ianuarie a.c. va rula filmul „Acord 
final", iar la cinematograful „Vic
toria" din orașul nostru între acelea
și date va fi prezentat filmul artis
tic pe ecran lat „Icarie X B" o 
producție a studiourilor de filme din 
R. S. Cehoslovacă.

Frigul nu e o piedică pentru 
colectiviștii de la G.A.C. Alba lu
lia. Ei dau zor la transportul gu
noiului în cîmp.

In sectoarele zootehnice 
harnici și price puți colectiviști!

(Urmare din pag. l-a)

ca această problemă să fie mai te
meinic studiată și, cu ajutorul or
ganizației de partid, găsită calea 
spre a repartiza în acest sector co
lectiviști cu experiență, care au 
perspectivă și iubesc această me
serie frumoasă. In această direcție 
există defecțiuni și în alte gospo
dării colective. Unii îngrijitori ca 
Brotea Constantin, Florea Qjrnel. 
Breaz Silviu și alții din gospodăria 
colectivă din Mihalț s-au dedat la 
a bate animalele, cum de altfel pro
cedează și îngrijitorii de la sectorul 
zootehnic de la Mice.ști. O astfel de 
metodă greșită nu poate decît să 
aducă prejudicii gospodăriilor co
lective și odată cu aceasta și deza
probarea atîtor și atîtor îngrijitori 
față de aceste apucături străine 
muncii noi, colectiviste.

O altă latură negativă care per
sistă încă în mod cu totul neînteme
iat în gospodăriile colective din ra
ion este slaba muncă de atragere a 
femeilor să lucreze în acest sector.

---------- :--------------------

Sfatul specialistului

In nenumărate rinduri s-a dovedit 
priceperea și hărnicia în muncă a 
tovarășelor femei atunci cînd li se 
încredințează anumite sarcini. Toc
mai d<x aceea consiliile de conduce
re, cu sprijinul organizațiilor de 
partid aii datoria de a promova cu 
tot curajul să lucreze în zootehnie 
cît mai multe femei, cit mai mult ti
neret. in mod deosebit o sarcină 
sporită-revine organizațiilor de femei 
și U.T.M. care pot și trebuie să 
cultive -mai mult în rîndul femeilor 
și tinerilor din gospodăriile colective 
dragoste față de această frumoasă 
îndeletnicire.

Sectorul zootehnic reprezintă pen
tru fiecare gospodărie o puternică: 
bază pentru dezvoltarea de viitor. 
De aici sarcina permanentă pentru 
fiecare consiliu de conducere din 
gospodării, pentru fiecare organiza
ție de bază, de a se preocupa cu 
toată răspunderea ca în sectorul zoo
tehnic să fie repartizați să lucreze 
cei mai harnici și pricepuți colecti
viști.

îngrijirea oilor înainte și după tătare
După producția variată pe care o 

dă ca lapte, lînă, carne, oaia ocupă 
un loc important printre celelalte a- 
nimale domestice. Cu toată produc
tivitatea mare pe care o are, oaia 
este mai puțin pretențioasă, se mul
țumește și în perioada de stabulație 
cu diferite nutrețuri grosiere. To
tuși observațiile practice și mai a- 
les experiența arată că de la ani
malele bine hrănite în timpul ges
tație! sînt mai multe semne de a se 
obține îătări gemelare.

Alimentația bună a oilor în pe
rioada gestației este o condiție in
dispensabilă pentru alăptarea reu
șită a mieilor. De aceasta depinde 
în mare măsură lactația ulterioară, 
creșterea lînei, fătările multiple.

Gestatia la oi durează 5 luni, mai 
precis 152 de zile. In primele două 
luni embrionul crește foarte puțin, 
creșterea embrionului are Ioc mai 
ales în ultimele două luni. Greutatea 
oii gestante în această perioadă se 
mărește cu 7-8 kg. In timpul gesta
ției, oile mame cer o cantitate mai 
mare de albumine. Cantitatea de 
albumină necesară se poate com
pleta prin nutrețuri de trifoi, lucer
na etc.- Este necesar a se adminis
tra în hrana oilor săruri minerale 
și vitamine A și D. Insuficiența să
rurilor minerale și a vitaminelor au 
drept consecință nașterea de miei 
slabi, incapabili de a viețui, oile 
slăbesc, lactația este slabă, iar une
ori se produc îmbolnăviri de avita
minoză care se manifestă prin pier
derea vederii, scursori din nas și 
ochi, mers oscilant, mișcări ale ca-

în

Luni s-a deschis in capitala Bra
ziliei conferința comisiei economi
ce O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.). Această nouă sesiune 
a C.E.P.A.L. dezbate probleme ale 
comerțului internațional și este me
nită să stabilească punctele de ve
dere ale țărilor latino-americane la 
Conferința mondială pentru comerț 
și dezvoltare, care va avea foc in 
martie la Geneva.

. Luînd cuvîntul in ședința de des
chidere a Conferinței, ministrul a- 
facerilor externe al Braziliei, Joao 
Augusto de Aranjo Castro, a adre
sat un apel tuturor țărilor latino-a- 
merîcane de a se uni în apărarea 
prețurilor produselor pe care le ex
portă, prețuri care sînt in continuă 
scădere. La lucrările conferinței par
ticipă 150 de delegați din toate ță
rile latino

Lucrările

Pe scurt din viața internațională

americane. 
Conferinței continuă.

★
întrerupere de aproape 
comitetul celor 18 state 

pentru dezarmare și-a reluat marți 
lucrările la Palatul națiunilor din 
Geneva.

Ca și în trecut, delegația R.P, 
Romîne este însuflețită de dorința 
de a acționa neobosit pe linia poli
ticii consecvente a guvernului țării 
noastre de promovare a măsurilor 
de natură să ducă spre înfăptuirea 
dezarmării.

Ca și pină acum, insă, numărul 
delegațiilor participante la lucrările 
comitetului se menține la 17. in- 
trucît Franța continuă să nu-șt ocu
pe locui la masa tratativelor.

După o 
cinci luni,

In prima zi a lucrărilor au luat 
cuvîntul mai mulți delegați, repre
zentanți ai țărilor participante la 
lucrările comitetului celor 18 state.

Lucrările comitetului celor 18 sta
te pentru dezarmare continuă.

★
Ansamblul „Perinița" al Sfatului 

popular al capitalei și-a încheiat cu 
succes turneul întreprins în R. D. 
Vietnam printr-un spectacol care a 
avut loc la Teatrul Popular din Ha
noi.

Artiștii romîni au dat opt specta
cole într-o serie de orașe din R.D. 
Vietnam, majoritatea in aer liber. 
Peste 54.000 de spectatori au aplau
dat cu entuziasm evoluția ansam
blului. Multe din cîntecele și dan
surile prezentate au fost bisate.

La 20 ianuarie, în sala Congre
selor din Hanoi, a avut loc solem
nitatea decorării ansamblului ..Pe
rinița" cu Ordinul muncii clasa I 
a R. D. Vietnam, pentru contribuția 
adusă la întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare. Distincția a fost 
inminată de Hoangh Minh Giam. 
ministrul culturii, care a felicitat pe 
artiștii romîni pentru succesul re
marcabil obținut în R. D. Vietnam.

★
Situația în Tanganica se norma

lizează.'La Dar-Es-Salaam, capitala 
tării, funcționarii s-au reîntors la 
lucru. Guvernul își desfășoară, ca

de obicei, activitatea. El a avut 
marți o ședință consacrată exami
nării situației. Pe străzile capitalei 
circulă patrule polițienești, iar uni
tățile militare s-au reîntors in ca
zărmi.

Satisfăcînd revendicările unități
lor militare care s-au răsculat luni, 
guvernul a demis pe ofițerii brita
nici din posturile lor de comandă. 
In fruntea forțelor armate a f„„t 
numit un

a spus Eșcol, este hotărît să-și pu
nă în apticare proiectul de deviere 
a apelor Iordanului în scopul iri
gării deșertului Neghev și nu va re
nunța la el".

★
afacerilor externe al Ar- 

dat publicității un co- 
care protestează impotri- 
protecționiste a Comu-

fost
general indigen.

★
Comitetului Central 

Comunist din Danemarca 
____ _____ o rezoluție în care sc a- 
rată că. participarea Danemarcii la 
N.A.T.O. a devenit deosebit de pe
riculoasă, mai ales după crearea 
Comandamentului unit danezo-vest- 
german. In declarație se subliniază 
că, comuniștii danezi cer promova
rea unei politici îndreptate spre 
transformarea țării într-o zonă de- 
nuclearizată, neutră, spre crearea u- 
nei zone a păcii în Europa de nord.

★
Intr-o ședință avută zilele trecute 

guvernul Israelului a discutat rapor
tul ministrului de externe, Golda 
Meiere, cu privire la recenta confe
rință arabă la nivel înalt de la Cai
ro. După ce a fost aprobat în una
nimitate de guvern, primul ministru 
Eșcol a prezentat o declarație pe a- 
ceastă temă în parlament. „Israelul

Plenara 
Partidului 
a adoptat

al

Ministrul 
gentinei a 
municat in 
va politicii 
nității Economice Europene, averti- 
zind totodată „despre noile pericole 
care amenință Piața Comună în ca 
zul intensificării acestei tendințe". 
Politica protecționistă, se arată în 
comunicat, a exercitat adesea o in
fluență nefastă asupra Argentinei ca 
țară exportatoare". In comunicat se 
arată că guvernul argentinian in
sistă asupra' respectării 
țărilor terte care nu fac 
C.E.E.

intereselor 
parte din

★
După spectacolele date

și Asiut, grupul folcloric din R.P. 
Romînă, invitat să participe la pri
mul Festival Internațional de fol
clor din R.A.U. își continuă turneul.

La Mansura, oraș situat în nor
dul Egiptului, ansamblul folcloric 
rornînesc a fost aplaudat la scenă 
deschisă. Aiua Akin Mazhar, secre
tar general al provinciei Mansura, 
a declarat că spectacolul a fost de
osebit xle interesant. El a apreciat 
cîntecele melodioase și felul cum 
au fost interpretate. Eduart Gemait, 
poet si critic de artă egiptean a fe
licitat ansamblul rornînesc pentru 
frumoasele sale realizări.

Ia Assuan
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pului, etc. La miei se observă îm
bolnăviri pulmonare si gastro-intes- 
tinale.

In cazul hrănirii oilor cu fînuri de 
lucernă, trifoi, borceaguri, cantita
tea de săruri minerale se extrage 
din aceste nutrețuri iar cînd sînt 
hrănite cu grosiere și fînuri degra- 
minee sau de luncă, este neapărat 
nevoie de a se da în hrană sare și 
cretă furajeră, socotindu-se o parte 
sare și două părți cretă furaje,-** 
Pentru completarea vitaminelor, n# 
trețul de bază îl formează silozul din 
plante verzi. In perioada stabulației, 
alimentația de bază o formează fi
nul, care trebuie să fie mărunt. A- 
lături de fîn se administrează 
concentrație mai mică și paie.

In a doua perioadă de gestație 
este necesar să se dea concentrate 
tuturor oilor. In perioada de iarnă 
oile sînt hrănite la tîrlă, cantitatea 
zilnică de furaje trebuie împărțită 
în trei tainuri. Nutrețul fibros tre
buie administrat în două tainuri. 
Adăpatul se face odată la 24 ore, la 
amiază. Nutrețurile concentrate se 
dau după adăpat. Sarea va fi în 
permanență la iesle. Pentru a se e ■ 
vita risipa, toate nutrețurile se vor 
da numai la iesle.

In primele două luni sănătatea și 
dezvoltarea mieilor depinde de pro
ducția de lapte a oilor mame. In a- 
ceastă perioadă creșterea rapidă a 
mielului este condiționată de o hra
nă abundentă și completă a oiloi 
In timpul fătărilor de primăvară pă* 
sunea formează nutrețul de bază. In 
timpul iernii în afară de fîn se va 
administra în hrana oilor și concen
trate, în primele 2-3 zile, ele se vor 
da în mod progresiv apoi se intro
duc în rație și suculente.

In primele 3-4 săptămîni mieii se 
hrănesc exclusiv cu laptele mamei. 
Albuminele din lapte se depun în 
miel 60-70 la sută, iar sărurile mi
nerale 75-84 la sută. Cînd o oaie 
are doi miei și ntt are lapte suficient 
un miel se va da la o oaie așa zisă 
„doică". De la vîrsta de 3-4 săptă
mîni, mieii trebuie să primească în 
rație și concentrate care constau din 
uruială de ovăz, mazăre și tărîțe 
Cantitatea de uruieli începe de la 
20 grame de miel și a junge la 150- 
200 grame. Concentratele pentru miei 
se dau în jgheaburi speciale ca oile 
să nti ajungă Ia ele, iar rația să fie 
consumată zilnic în întregime. In 
timpul primăverii se va asigura mie
ilor cea mai bună pășune. Mieilor 
de iarnă li se vor asigura un fîn 
mai bun. In condiții bune de ali
mentație, mieii au un spor de greu
tate de 200-300 grame în 24 de ore,

In turmele noastre mieii se înțăr
ca la 10-12 săptămîni. După înțăr
care mieii cresc mai ales în prima 
jumătate a anului, de aici se des
prinde că alimentația bună la vîr
sta tînără este foarte necesară.

Tineretul în perioada de stabular 
ție trebuie hrănit cu fin bun degța- 
minee și leguminoase și în special 
cu concentrate. Alimentația nuniăî 
cu fîn de graminee nu poate Ti Con
siderată suficientă pentru oile :-5p 
creștere, cu astfel de rații rn’e!' 
cresc prost și dau puțină’lînă. , 

med. veterinar R. GHELNF"R
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