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Cu entuziasm Sa înfăptuirea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă! Floarea-soarelui

Ne apropiem tot mai mult cu fie
care zi ce trece de cea mai mare 
sărbătoare națională a poporului 
nostru — ziua de 23 August. A de
venit pentru toți oamenii muncii 
din patria noastră o tradiție scum
pă de a închina măreței sărbători in- 
"■eaga energie a muncii lor creatoare, 

ntuziasmul cu care colectivele de 
niHcîtori, ingineri și tehnicieni din 

întreprinderi și oamenii muncii din 
agricultura raionului desfășoară în
trecerea socialistă este cu atît mai 
puternic cu cît ziua de 23 August 
din acest an coincide cu sărbători
rea a două decenii de viață nouă.

Cu puține zile în urmă, oamenii 
muncii din raion au făcut bi
lanțul primei jumătăți din acest 

- an. Cu justificată mîndrie ei rapor
tează că, sub conducerea organiza
țiilor de partid, au obținut succe
se remarcabile în înfăptuirea sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. în pri
mul semestru din acest an valoarea 
producției industriale pe raion a 
fost îndeplinită în proporție de 104.3 
Ia sută, iar productivitatea muncii a 
/rfCscut cu 1,7 la sută față de sar- 
c/na planificată. Valorificînd tot mai 

.Lmuit rezervele interne care există 
fiecare loc de muncă, colectivele 

de muncă din întreprinderi au 
raportat că în primele cinci luni 
din acest an, valoarea economiilor 
realizate se ridică la peste 1 milion 
lei. Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din numeroase unități au 
reușit să-și îndeplinească de pe a- 
cum angajamentele luate în cinstea 
măreței sărbători a eliberării. La 
U C..M. Zlatna în primele 6 luni din 
acest an, valoarea producției glo
bale a fost realizată în proporție de 
106,9. a producției marfă in propor
ție de 107.2. iar productivitatea 
muncii a crescut cu 6,9 la sută. Ca 
un .are a muncii însuflețite, anga
jamentul inițial luat în cinstea ce
lei de a XX-a aniversări a fost în
făptuit încă din primul trimestru. 
Rezultatele obținute au însuflețit si 

fc'.ai mult acest harnic colectiv, ast- 
Jțd că și-a sporit încă în două rin- 
^duci angajamentele. La valoarea 

producției marfă angajamentul a 
fost sporit de la 3 milioane la 6.5 
milioane, prețul de cost pe întreg 
anul urmînd să fie redus cu 1.270.000 
fată de 270.000 lei cît era angaja
mentul inițial, 
a raportat că 
și-a îndeplinit 
angajamentele 
De asemenea, 
fost obținute și de către alte colec
tive de muncă din întreprinderile 
raionului. Astfel ceferiștii din ca
drul Depoului de locomotive din 
Teiuș și-au îndeplinit sarcinile pri
mului semestru încă de la data de
20 iunie a.c. și au realizat în ace
lași timp o economie de 227.000 Iei 
față de 161.000 lei cît aveau anga

Acest harnic colectiv 
încă de pe acum 
aproape în întregime 
luate pe întregul an. 
rezultate deosebite au

cit

IN CLIȘEU : Aspect exterior al întreprinderii de morărit Alba lulia. 
In prim plan silozul construit în ultimii ani. .

jamentul luat în cinstea lui 23 Au
gust. La fel colectivul de mun
că de la I. R. I. L. Alba lulia 
și-a îndeplinit sarcina de pian pe 
primele 6 luni în proporție de 117,63 
Ia sută, cel al întreprinderii de mo- 
rărit a produs peste plan în această 
perioadă 979 tone făină albă și in
tegrală, Secția ateliere centrale și-a 
îndeplinit sarcina de plan pe se
mestrul I în proporție de 105.98 la 
sută. Unele secții cum este secția 
Iăcătușerie de la I.R.I.L. Alba îu- 
iia, condusă de comunistul Volon- 
ciu Ioan și altele este pe punctul 
de a-și îndeplini zilele acestea pla
nul de producție pe întregul an. 
Succese deosebite au fost obținute 
si de oamenii muncii din agricul
tura raionului. La G.A.S. Alba lulia 
si Galda de Jos. în gospodăriile co
lective din îghiu, Galda de Jos, Bu- 
cerdea Vinoasă. Cricău. Galtiu si 
multe altele, lupta pentru îndeplini
rea angajamentelor luate în între
cerea socialistă se împletește în a- 
ceste zile cu preocuparea pentru 
strîngerea la timp și fără pierderi 
a recoitei bogate din acest an.

Rezultatele obținute dovedesc prin 
puterea faptelor uriașul entuziasm 
cu care oamenii muncii din raion 
participă Ia traducerea în viață a 
sarcinilor Congresului a! Hl-lea al 
partidului nostru, hotărîrea lor de 
luptă neabătută pentru înfăptuirea 
politicii juste pe care o duce Parti
dul nostru. Recenta Hotărîre a C.C. 
al P.M.R., șj a Consiliului de Mi
niștri cu privire la majorarea sala
riilor și alte măsuri privind ridica
rea nivelului de trai pentru toate ca
tegoriile de salariați, constituie un 
puternic stimulent spre noi înfăp
tuiri în toate sectoarele de activita
te. A traduce în viață angajamentul 
socialist — acest cuvînt de onoare 
al colectivului — înseamnă a răs-

o 
bu- 

muncesc. înseamnă 
conștiință a omului

punde prin fapte grijii pe care 
are partidul pentru ridicarea 
năstării celor ce 
a dovedi înalta 
nou.

In momentul
de muncă intensifică tot mai mult 
ritmul întrecerii socialiste pentru în
deplinirea si depășirea sarcinilor de 
pian la toți indicatorii, pentru în
deplinirea și depășirea angajamen-

de fată colectivele

(Continuare în pag. 3-a)

IN ANII PUTERII POPULARE

„Uzina" dc la marginea orașului
La „poarta" de sud-est a orașului 

nostru, cu temelii adînc înfipte în 
trecut, stă de strajă o clădire impu
nătoare ce atrage atenția oricui tre
ce prin partea locului. Și doar nu
mele îi sună simplu: „întreprinderea 
de morărit Alba lulia". Dar, pe

%

aniversări a eliberării fjatriei

ȘIRUL SUCCESELOR CONTINUĂ

I,In fruntea secției Iăcătușerie 
tovarășul Pleșa Trifan se numără 
printre cei mai harnici muncitori de 
la I.R.I.L.

Economii peste plan
Cu multă însuflețire muncește 

colectivul de muncitori, ingineri' și 
tehnicieni de la Atelierul de zonă 
C.F.R., pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea socia
listă. Ca urmare, succesele harnicu
lui colectiv sînt din cele mai grăitoa
re. Aici, planul a fost îndeplinit lună 
de lună și trimestru de trimestru rea- 
lizîndu-se însemnate economii peste 
plan la prețul de cost. De la înce
putul anului, suma economiilor rea
lizate la prețul de cost se ridică la 
23.000 lei, în același timo au fost 
obținute economii peste plan în va
loare de 11.006 lei.

de simplă îi este denumirea, pe a- 
tît de
care-1
tăm...

important este obiectivul pe 
reprezintă azi. Vi-I prezen-

SCURTĂ ISTORIE
oricare altă întreprindere și 

ÎȘÎ 
i-a 
70 
cît

Ca 
moara de la marginea orașului 
are istoria 
fost scrisă 
de ani. In 
mai mari, 
ținutului, i-a pus piatră de temelie 
și, încă de atunci, i-au fost vădite 
tendințele de exploatare. Moara a 
fost utilată așa... ca să fie. De me
canizare nici vorbă. Se opinteau 
oamenii pentru un salar de mizerie. 
Și nu puțini au fost cei cărora din 
ridicături le-a venit pieirea.

La toate acestea se mai adaugă 
apoi și altceva. Nesiguranța. Cînd 
nici nu gîndeai. natronul cu buzuna
rele pline de bănetul furat din tru
da celor mulți, închidea porțile mo
rii lăsînd muncitorii pe drumuri. 
Așa s-au petrecut lucrurile între 
anii 1920-1924. Apoi, după alți 4 
ani de funcționare, moara a fost din 
nou închisa pînă în anul 1940.

Anii de după eliberare, au schim
bat fața lucrurilor și aici la moara 
din marginea orașului. Prima mare 
izbîndă a fost înscrisă în iunie 1948. 
Moara a fost trecută în proprietatea 
întregului popor.

sa. Fila de început 
în urmă cu aproape 
goana după profituri 
Gluk, unul din bogătașii

însuflețiți de rezultatele dobindite 
in pr’mui semestru al anului cînd 
planei producției globale a fost de
pășit cu 4 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut, colectivul 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din cadrul Complexului C.F.R. Te
iuș—Coșlariu și-a mobilizat mai 
mult forțele pentru înfăptuirea sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
luate.

Deși n-au trecut decît 15 zile de 
cînd s-a încheiat primul semestru,

REZULTA TE DE SEAMĂ
In cadrul întreprinderii de utilaj 

forestier din orașul nostru, se des
fășoară o susținută întrecere socia
listă pentru îndeplinirea și depăși
rea planului la toți indicatorii. La 
sfîrșitul trimestrului II al anului 
1964, bilanțul arăta eă planul la va
loarea producției globale a fost în
deplinit în proporție de 120 la sută.

Rezultate deosebite au fost obți
nute și în ce privește îndeplinirea și

Recoltează din plin
Colectiviștii din Cricău au întîm- 

pinat fără griji recoltatul păioase- 
tor. Printr-o muncă avîntată. sub 
semnul unei însuflețite întreceri în 
cinstea celei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, ei au executat 
la timn lucrările de întreținerea 
culturilor prăsitoare. Au executat.

Alte și alte izbînzi au prins apoi 
a se înscrie în noua istorie a morii. 
Revizuită, la 1 ianuarie 1950 ea a 
fost pusă în funcțiune. Și de atunci 
șirul succeselor a fost mereu între
git. Capacitatea morii de 5 vagoane 
în 24 de ore în 1950, a sporit la 7 
vagoane în 1952, apoi la 10,5 va
goane în 1955, iar în 1961, în urma 
sistematizării morii ea a ajuns la 
capacitatea ele 18 vagoane. Utilaje 
noi, moderne au prins a trece pra
gul întreprinderii. In jurul vechilor 
clădiri, altele noi au fost ridicate, 
iar lucrările grele au fost în decur
sul anilor în întregime mecanizate. 
Și-acum...

MOARA MACINĂ 
IN CHIP NOU

Renăscută în anii puterii popu
lare moara nu mai aduce nici oe 
departe cu ceea ce a fost altădată. 
Noul și-a spus și aici, ca peste tot, 
cuvîntul. Alta este acum întreprin
derea, alții sint și oamenii. Nou 
este chiar și grîul pe care-1 ma
cină. Dar... să-i trecem pragul.

La posturi, Cu privirile senine, 
morarii supraveghează cu atenție 
mersul mașinilor și agregatelor. 
Nu-și mai încovoăie trupurile sub 
povara greutăților, căci lucrările se 
execută mecanizat pînă la ambala
tul făinii.

Moara noastră a devenit o adevă
rată uzină —■ obișnuiesc să spună 
oamenii. Și au deplină dreptate a- 
firmînd acest lucru. Faptul e con- 

(Contisuare în pag. 4-a)

pe graficul întrecerii socialiste au 
apîrut noi rezultate. Harnicul co
lectiv de muncitori al csmplexuluia 
realizat planul de producție pe pri
mele 15 zile ale lunii în curs In 
proporție de 58,5 la sută.

întregul colectiv de muncitori al 
Complexului C.F.R. Teiuș—Coșlariu 
este hotărît ca în viitor să-și confir
me prin noi fapte hărnicia îndepli- 
nindu-și și depășindu-și angajamen
tele luate în cinstea marii sărbători 
de la 23 August.

depășirea planului la ceilalți indi
catori. Astfel, productivitatea mun
cii a crescut în această perioadă, 
față de plan, cu 41 la sută, iar e- 
conomiile realizate se ridică la su
ma de 400.000 lei. In aceste zile 
colectivul de muncă de aici mun
cește cu elan sporit pentru a obține 
noi succese în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

de asemenea, cu multă rîvnă lucră
rile in vii și îndată ce grîul a dat 
in pirga, cu toate forțele disponibi
le. au pornit la recoltat.

Entuziasmul cu care, colectiviștii 
din Cricău au pornit la strîngerea 
bogatei recolte de grîu este oglin- 

Jn, rezuitatele deja dbbîndite. 
!fa m ziua de 15 iulie ei au recol

tat griul de pe 170 ha din cele 327 
insămînțate și ritmul în care se des- 
fășoară această importantă lucrare, 
prin hărnicia colectiviștilor și a me
canizatorilor, e chezășie că aici re
coltatul se va termina într-un timp 
scurt și fără pierderi.

Au terminat 
recoltatul furajelor

Preocupați să-și asigure din timp 
fura ie în cantităti cît mai mari 
și de calitate bună, colectiviștii din 
Cistei îndrumați îndeaproape de că
tre organizația de partid au reușit 
să-și organizeze bine munca în 
campania de recoltare. Reparti- 
zînd judicios forțele de lucru exis
tente, odată cu efectuarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor prășitoa- 
re și executarea lucrărilor de recol
tare a păioaselor care s-au copt mai 
devreme, au trecut cu forțe sporite 
și la recoltatul fînețelor naturale. 
Pînă la data de 16 iulie, cisteienii 
au reușit să strîngă furajele, coasa 
I-a, de pe întreaga suprafață de 
153 hectare.

Ce se mai așteaptă ?
Deși timpul este foarte înaintat, 

la gospodăria colectivă din Totoi, 
prașila a doua la porumb se execu
tă încă într-un ritm nesatisfăcător. 
Numai așa se explică faptul că pînă 
la data de 16 iulie, din cele 478 hec
tare cultivate cu porumb pentru 
boabe, au fost prășite pentru a doua 
oară doar 258 hectare. Dacă îa

( Continuare în pag. 4-a)



O Via lucrată bine și la timp 
promite un rod bogat și în a- 
cest an. In clișeul de mai jos : 
Un aspect de la plivîttri al 1f-Iea 
al viței de vie la gospodăria de 
stat Galda de Jos, podgoria din 
Cricău.

ÎN PLIN AVÎNT In cîteva rînduri
Gospodăria agricolă de stat din 

Galda de Jos a fost înființată in a- 
nul 1951. La început, dispunea de 
770 ha teren arabil, 15 ha vie și 20 
vaci cu lapte. Lucrările agricole se 
executau cu animale și manual, pro
ducțiile de cereale obținute la hec
tar erau destul de mici. La griu 
1.600 kg, la porumb 1.800-2.000 kg. 
la struguri 1.500-1.600 kg. iar 
producția de lapte pe cap de vacă 
furajată de 1.500 litri. Dacă la în
ceput situația se prezenta astfel a- 
poi, pe parcurs, Gospodăria de stat 
din Galda de Jos s-a dezvoltat an 
de an tot mai mult și odată cu a- 
ceasta au crescut și producțiile ve
getale și animale.

In prezent, posedăm suprafața de 
1.707 ha teren arabil, 147 ha vie. 
595 capete taurine din care 298 vaci 
cu lapte și 1.096 capete porcine din 
care 184 scroafe. Sîntem, de ase
menea, înzestrați cu un puternic 
parc de tractoare și diferite mașini 
agricole modeme. Creșterea gra
dului de mecanizare, fertilizarea so
lului și aplicarea complexului de 
măsuri agrotehnice au dus la spo
rirea producției de cereale la hec
tar. Astfel. în anul 1963, am obți
nut 2.600 kg griu la hectar și 5.000 
kg porumb boabe la hectar. Felul 
cum se prezintă culturile pînă in 
prezent, promit un rod bogat și în 
acest an pe întreaga suprafață de 
200 ha grîu, 390 ha orz, 500 ha po
rumb pentru boabe. 120 ha porumb 
siloz și altele. La fel, în sectorul 
viticol am obținut an de an rezul
tate tot mai frumoase. De exempiu. 
în anul 1963 am realizat în medie 
peste 4.000 kg struguri la ha de pe 
întreaga suprafață cultivată cu vie.

Pe lîngă cultura cerealelor și a 
viței de vie, lucrătorii unității noas
tre au acordat și acordă in perma
nență o grijă deosebită asigurării 
celor mai bune condiții pentru con
tinua dezvoltare a șeptelulu! și 
creșterea productivității animalelor. 
Din măsurile cele mai importante 
luate în această privință fac parte: 
conslructiîle celor 4 grajduri noi de 
cîte 100 capete, 2 creșe pentru vi
ței, 5 cotețe pentru porci, 2 magazii 
cu o capacitate de 100 vagoane, 6 
pătule a cîte 10 vagoane, lucrările 
de canalizare, electrificare, căi de 
acces și altele. Adăpostirea, furaja
rea și îngrijirea corespunzătoare a 
animalelor a dus la creșterea pro
ductivității acestora. In anul 1963 
am obținut 3.060 litri lapte pe cap 
de vacă furajată și în medie 17 
purcei la două fătări de la fiecare 
scroafă. Iar pe primul semestru al 
anului în curs am realizat 1.509 li
tri lapte pe fiecare cap de vacă fu
rajată

Pentru a crea condiții optime de 
viață lucrătorilor care dețin funcții 
de răspundere în princip^ele ra
muri de producție, s-au construit 
o serie de case de locuit cu aparta
mente confortabile și s-au amenajat 
dormitoare corespunzătoare pentru 
muncitorii sezonieri. De asemenea, 
prin cantina gospodăriei se asigură 

zilnic muncitorilor o hrană consis
tentă la un preț convenabil.

Din cele arătate mii sas se des
prind o parte dîn rezultatele bune 
ce au fost obținute de către mun- 
c;lorii, inginerii si tehnicienii gos
podinei ne- sire dv a lungul celor 
aproape 14 ani de acth-îtate. Desi
gur. rezultatele obținute pînă in pre- : 
zent nu ne mulțumesc. Pe viitor 
vom căuta să lucrăm și mai bine. 
Avem toate ccndilme asigurate să 
obținem in fiecare an produse ve
getale si animate tot mai multe și ' 
mai ieftine.

Sub îndrumai ea organizației de 
partid si cu sprijinul de nădejde al 
ccmvrîștilor. a! fiecărui lucrător d’n 
uni‘a*ea noastră vom depune toată 
dra gestea și nricjpcrca pentru a 
obține de pe fiecare unitate de sn- 
prafată cereale cît mai multe, de la 
fiecare cap de anima! iurajat pro
duse cit mai sporite.

In perioada de fată re aflăm in 
plină campanie de recoltare a pâioa- 
selor. La data de 17 iulie am ter
minat recoltatul orzului pe întreaga 
suprafață de ‘>90 ha și am început 
din plin recoltatul griului, eliberarea ; 
terenului și executarea arăturilor de 
vară. Pină la această dată am și . 
însămînțat suprafața de 25 ha po
rumb furajer. Lucrările de întreți
nere a culturilor prășitoare sînt 
terminate, iar in vii se lucrează cu 
forțe sporite la executarea celui 
de-al doilea plivit

Colectivul nostru de muncă, des
fășoară in aceste _ zile o activitate 
rodnică, muncind cu tot eianul pen
tru îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor luate in cinstea celei 
de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre.

Ing. MOCANU \UGUST1X 
director G.A.S. Galda de Jos

In clișeul de sus: O parte 
din clădirea amenaiată pentru 
dormitoarele lucrătorilor din 
G.A.S. Galda de Jos.

Clișeul de mai jos înfățișea
ză o parte din vacile cu lapte 
care dau zilnic peste 30 litri 

i ’ante.

★ In anul 1959 gospodăria a- 
gricolă de stat Galda de Jos, da
torită producțiilor pe care le-a 
obținut, a realizat 524.000 lei be
neficii față de 182.000 lei pierderi 
planificate.

★ 1960. S-a plantat 31 ha vie 
pe șpalieri.

★ 1951. S-au construit 3 graj
duri mari pentru taurine cu o ca
pacitate totală de 321 capete. Tot 
în acest an au fost construite 4 
gropi de siloz cu o capacitate de 
200 tone fiecare.

— De pe cele 187 ha cultivate 
cu griu s-a obținut o producție 
medie de 2.569 kg față de 2.250 
kg planificate la ha.

★ 1962. S-a executat electrifi
carea în întregime a gospodăriei 
de stat. Valoarea acestei lucrări 
fiind de 227.000 lei.

— S-a construit o magazie pen
tru cereale de 50 vagoane.

— S-au construit 2 clădiri cu- 
prinzînd 12 apartamente. pentru 
familiile muncitorilor.

— S-au construit 4 silozuri ae
riene de cîte 300 tone fiecare.

— S-a obținut o producție me
die de struguri de 4.170 kg față 
de 4.000 kg planificat.

In anul 1963 s-au executat 
lucrări de canalizare asigurînd 
apa necesară în sectorul porcin.

— S-a pavat 400 m.l. drum de 
acces.

— S-a obținut o producție me
die de 4.059 kg struguri față de 
3.960 kg planificat.

— S-a obținut la prețul de cost 
o reducere de 2,56 lei față de 
2,38 lei planificat la kg de stru
guri.

— Prețul de cost pe litru de 
lapte a fost de 1,27 lei față de 1,51 
lei planificat.

★ Pe primul semestru al anu
lui 1964 s-a realizat cite 1.509 
litri lapte de la cele 290 vaci cu 
lapte, efectiv mediu furajat.

Peste 386.000 litri lapte
Sectorul zootehnic al gospodăriei 

agricole de stat din Galda de Jos 
este în plină dezvoltare. De la cî
teva taurine la înființare, a ajuns 
în prezent la 595 capete, din care 
298 vaci cu lapte, iar prin măsurile

* »

Producții mari —
In cadrul gosoodărîei agricole de 

stat d’n Galda de Jos, pe lîngă cul
tura mare si zootehnie, o ramură 
•’mportantă de activitate o constitu
ie și creșterea vitei de vie. Printre 
obiectivele nrincioale urmărite în sec
torul viticol se numără creșterea po
tențialului de producție al viilor e- 
xistente, prin îngrășarea solului, 
stropitul și executarea lucrărilor de 
întreținere la timn și de calitate, 
creșterea suprafeței de vie prin noi 
plantări pe terenuri potrivite pentru 
vie. De la început munca a fost or
ganizată pentru îndeplinirea obiec
tivelor propuse. In anul 1960 s-au 
plantat 31 ha vie nouă, sint pregă
tite alte suprafețe pentru noi plan
tări. In prezent gospodăria noastră 
dispune de 147 ha vie pe rod.

Preocuparea față de ridicarea 
; producției de struguri la hectar este 

oglindită prin rezultatele obținute. 
De exemplu, de la 1.500 kg struguri 

' Ia hectar cît s-a recoltat in 1957. s-a 
ajuns la 3.200 kg struguri in 1958. 

j 4.170 kg in 1962 și 4.059 kg in 1963. 
| De pe cele 72 ha din Cricău, în anul 
Ș 1963, s-a recoltat o producție me

die de 4,551 kg struguri la hectar 
la un preț de cost sub cel planificat.

Pe lîngă măsurile luate pentru 
creșterea producției la hectar, o gri
jă deosebită am avut și față de 

I produsul finit. Drept dovadă a creș- 
' terii calității vinului o prezintă 

diplomele și medaliile de aur și ar
gint ce au fost cîștigate Ia concur
surile republicane de către soiuriie 
„Fetească albă“, „Sovignon”, „Fur- 
mint“ și altele, care au dus faima 
vinurilor de la Cricău.

Dacă în 1957 exista o singură 
pivniță cu o capacitate de 8 vagoa
ne, în prezent gospodăria noastră 
dispune de un număr de 5 pivnițe

de vacă. într-un semestru
preconizate, în anii următori numă
rul vacilor de lapte va crește și mai 
mult. Paralel cu sporirea efective
lor de vaci, a crescut an de an și 
producția de lapte pe cap de vacă 
furajată. De exemplu, de la 1.500 
litri lapte în 1951, a crescut la 3.000 
litri în anul 1963. Iar în primul se
mestru al acestui an am obținut 
1.509 litri lapte de vacă fura- 
:ată. livrînd statului peste 
386.000 litri lapte fată de 334.000 
litri cît aveam planificat. îngriji
rea, adăpostirea și în special fura
jarea corespunzătoare după produc
ție și greutatea animalului duce Ia 
sporirea continuă a producției de 
lapte. In perioada de față avem a- 
sigurat pentru furajarea taurinelor 
un conveier verde bogat în unități 
nutritive compus din secară, ma
zăre, borcaag, trifoi și porumb fu
rajer, iar rația zilnică a unei vaci 
este între 80-100 kg masă verde, 
mulsul se face de 3 ori pe zi, ani
malele sînt furajate și noaptea de 
către o echipă de deservire. Măsu
rile arătate mai sus au dus la înde
plinirea și depășirea producției pla
nificate. Astfel, în primul semestru

calitate superioară
cu o capacitate totală de 35 vagoa
ne. De asemenea, la punctul de vi- 
n’ficație din Cricău este amenajată 
o cramă modernă unde majoritatea 
lucrărilor se execută mecanizat.

In ce privește planul de perspec
tivă, sectorul viticol al gospodăriei 
de stat Galda de Jos, se va dezvol
ta și mai mult în anii următori. 
Prin înlocuirea treptată a viței de, 
vie neproductivă și plantarea de noi 
supralețe se va ajunge la suprafața 
de 200 ha vie pe rod. care asigură 
anual o producție de peste 40 va
goane vin de calitate superioară.

MĂRGINEAN IOAN
ing. șef G.A.S. Galda de Jos

Porumbul siloz este alimentul de 
bază pentru taurine în perioada de 
stabuiație. IN CLIȘEU: Un lot 
al culturii de porumb pentru siloz.

ai acestui an, harnicii îngrijitori- 
mulgători Miron Gheorghe, Rădoi 
Ristică, Szeghedi Mihai, Giurgiu 
Lucreția, Laurențiu Viorel și alții 
au obținut între 450 și 650 litri 
lapte peste plan. Printre vacile cu 
producții zilnice mai mari de lapte 
se mirnără cele cu numărul matri
col 267. 79, 258, 156, 210 și multe, 
altele cu p producție medie între 28 
și 35 litri lapte pe zi.

Pe lîngă taurine, gospodăria noas
tră dispune în prezent de 1.096 ca
pete porcine din care 184 scroafe din 
soiul Landrace. Printr-o îngrijire a- 
tentă a acestora, în anul 1963 de 
la 148 fătări am obținut 1.215 pur
cei față de 1.160 planificat. Dato
rită preocupării îngrijitorilor Szeged: 
Martin, Bota Mihai și Kast Matei I. 
la tineretul porcin a fost realizat 
sporul de greutate și depășit planul 
de livrări.

Experiența bogată și rezultatele 
bune obținute în creșterea anima
lelor și sporirea productivității a- 
cestora ne prezintă toată garanția 
că pînă la sfîrșitul acestui an vom 
îndeplini și depăși planul de livrări 
la carne și lapte și vom obține în
semnate economii prin reducerea 
prețului de cost planificat.

SCHEUȘAN CAROL 
i ing. zootehnist



VIAȚA DE PARTID

jr întărirea rîndurilor partidului 
sarcină permanentă

Organizațiile de bază din G.A.C. 
Mihalț, îndrumate de comitetul de 
partid, se preocupă cu răspundere 
de aplicarea în viață a sarcinilor 
trasate de plenara C. C. al P.M.R. 
din aprilie 1962 cu privire la conti
nua întărire a rîndurilor partidului. 
Desfășurînd o largă muncă politică 
și educativă în rîndul colectiviștilor, 
conducînd cu pricepere munca de 
întărire permanentă a rîndurilor 
partidului, organizațiile de bază au 
obținut rezultate deosebite.

Astfel, de Ia începutul anului 1964 
si pînă în prezent, organizațiile de 
bază din G.Ă.C. Mihalț au primit 
'34 membri de partid din rîndul can- 

iîdatilor de partid si 37 candidați 
de partid din rîndul colectiviștilor 

pruntași în munca pentru dezvolta
rea economică a gospodăriei colec- 

„/tive.
Un lucru deosebit de important în 

activitatea organizațiilor de bază îl 
constituie faptul că se pune accent 
pe munca de educare a activului 
fără de partid. In alcătuirea activu
lui fără de partid organizațiile de 
bază s-au orientat spre cei mai îna
intați colectiviști, care s-au decla
rat de acord ca, sub conducerea or
ganizațiilor de partid să munceas
că pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
stau în fața organizațiilor de bază. 
Fiecărui colectivist din activul fără 
-de partid i s-au repartizat sarcini 
concrete privind desfășurarea mun- 
c:i poetice 6e masă fiind spriiinîti 
în același timp de birourile organi
zațiilor de bază, de membrii de 
partid, pentru a le putea îndeplini 
-cțMcele mai bune rezultate. Con- 
TroZînd si îndrumând activitatea ac- 

_^Kyuîui fără de partid, organizațiile 
de bază au reușit să cunoască ac
tivitatea fiecărui tovarăș în parte. 
Membrii activului fără de partid sînt 
invitați să participe la adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
care dezbat probleme ce frămîntă 
gospodăria colectivă. Majoritatea 
tovarășilor din activul 
partid au fost încadrați în învăță- 
mîntul de partid, în mod 
cercul
P.M.R. Cu ajutorul membrilor 
partid ei au reușit în mare măsură 

-să-și însușească materialul din pro
gramul cursului. Toate acestea au 
dus la creșterea nivelului politic al 
membrilor activului fără de partid, 
ia ridicarea conștiinței lor socialiste. 

,£Lest lucru este confirmat de faptul 
mulți dintre ei printre care tov.

Br^z A.. Truța Maria, Barna 
și mulți alții au cerut organi
zațiilor de bază să fie primiți in 
rîndul candidaților de partid, ceea

fără de

deosebit Ia
Statutului 

de
de studiere a

acțiu-

de Co-

Tn cadrul întrecerii patriotice ce 
se desfășoară în raionul nostru, pen
tru continua înfrumusețare și gos
podărire a comunelor și satelor, ma
sele largi de oameni ai muncii, mo
bilizați de sfaturile populare comu
nale, participă cu entuziasm și ob
țin rezultate tot tnai frumoase în a- 
feastă deosebit de importantă ac- 
jBfne patriotică.

Străbătînd comunele și satele ra
ionului nostru, constați cu satisfac
ție că ele sînt tot mai frumoase, mai 
bine gospodărite, ceea ce dovedește 
interesul și preocuparea cetățenilor 
de a răspunde prin fapte la 
nile întreprinse de sfaturile popu- 
îare.

Din ultima analiză făcută 
«litetul executiv al sfatului popu
lar raional, reiese că pe primul se
mestru al anului 1964 s-au obținut 
frumoase realizări în cadrul între- 
eerii patriotice pentru ridicarea pe 
o treaptă superioară a gospodăririi 
și înfrumusețării comunelor.

Astfel, în această perioadă s-au 
reparat și întreținut drumurile co- 
gnunale pe o lungime de peste 117 
JțJi, au fost construite șase poduri 
noi iar altele au fost reparate. Pe 
marginea unor străzi au fost exe
cutate trotuare în suprafață de 4.000 
rn.p., iar pentru scurgerea apei re
zultată de ploi au fost săpate șan
țuri pe o lungime de 137 km. S-au

■

deosebită educării 
și candidați de

partid a dovedit e- 
ce privește partici-

ce a dus la creșterea numerică a 
organizațiilor de bază. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
organizațiile de bază 1, 2, 3 și 4. 
La sectorul zootehnic. în prezent, 
peste 90 la sută din numărul colec
tiviștilor sînt membri și candidați 
de partid.

Dar odată cu primirea unui în
semnat număr de colectiviști în rin- 
dul partidului, munca organizațiilor 
de bază nu s-a oprit aici. Întărirea 
rândurilor partidului nu depinde nu
mai de creșterea numerică, ci in 
primul rind de calitățile moral-po- 
litice a fiecărui candidat și mem
bru de partid. Pentru îndeplinirea a- 
cestei sarcini, organizațiile de bază 
acordă atenție 
noilor membri 
partid.

Comitetul de 
xigență in ceea . _
narea tuturor membrilor și candida- 
ților de partid la adulările generale 
ale organizațiilor de bază care con
stituie o școală de educație comu
nistă. antrenarea lor la discuții și 
la îndeolimrea sarcinilor reieșite din 
hotărîrile luate. Cu bune rezultate în 
această direcție muncesc tov. Comșa 
Vaier. Ordean Silvia, Usca Floarea 
și mulți alții.

Creșterea numerică a rîndurilor 
partidului si educarea noilor mem
bri ș* candîda’i de partid sînt sar
cini de nedespărțit nentru îndeplini
rea cărora comitetul de partid din 
cadrul gospodăriei colecFve îndru
mă în permanentă organizațiile de 
bază, analizează felul cum _ acestea 
îsi desfășoară activitatea și ia de 
fiecare dată măsuri nentru continua 
îmbunătățire a muncii de întărire a 
rîndurilor oart'dului.

Fără îndoială că în această direc
ție mai sînt multe de făcut. In pri
mul rind este necesar să se acorde, 
din partea comitetului de partid, 
mai multă atenție organizațiilor de 
bază, care încă nu reusesc să an
treneze în sarcini concrete toți can- 
didații și membrii de oartid și mai 
ales pe cei cu mai puțină experien
ță în munca politică. Comitetul de 
partid va trebui să organizeze un 
control mai calificat asupra felului 
cum muncesc organizațiile de bază 
pentru educarea permanentă a no
ilor membrii și candidați de partid.

Este necesar, de asemenea, să se 
muncească cu și mai bune rezultate 
în ce privește conducerea muncii 
poltice și organizatorice in vede
rea primirii de noi membri și can
didați de partid, sarcină permanen
tă a muncii de partid.

PETRAȘCU IOAN 
Instructor al Comitetului raional 

de pârtid

plantat, de asemenea. 13.000 bu
căți pomi și arbori ornamentali în 
parcuri și pe marginea drumurilor. 
Pentru înfrumusețarea comunelor și 
satelor au mai fost executate și alte 
multe lucrări ca: amenajări de tere
nuri sportive, construcții și reparații 
de magazine etc. Un mare număr 
de cetățeni au participat prin mun
că patriotică la diferite lucrări de

PE TEME ALE 
SFATURILOR POPULARE

construcții (școli, cămine culturale) 
ce se execută din contribuție volun
tară.

Rezultatele ce au fost obținute in 
întrecerea patriotică pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a co
munelor sînt pe măsura. preocupări
lor sfaturilor populare și a comite
telor executive ale acestora, de fe
lul cum acestea știu să se foloseas
că de sprijinul maselor de cetățeni. 
In această direcție un rol deosebit 
îl au folosirea cu pricepere a tutu
ror formelor organizatorice de le
gătură ale sfaturilor populare cu 
masele, cum sînt comisiile perma
nente. comitetele de cetățeni. In a- 
această direcție cu rezultate bune a

Cu entuziasm la înfăptuirea 
angajamentelor luate 

In întrecerea socialistă I
(Urmare din pa£. 1-a)

telor luate în întrecerea socialistă. 
Si posibilități de a întîmpina cea 
de a XX-a aniversare a eliberării 
patriei cu rezultate din cele mai 
frumoase sînt în fiecare întreprin
dere. Ia fiecare loc de muncă. Ele 
trebuiesc insă judicios folosite. La 
F M. Zlatna. productivitatea mun
cii se menține la un nivel scăzut, 
iar sarcinile de plan nu se realizea
ză ritm:c. Aici va trebui ca organi
zațiile de partid, conducerea exploa
tării și a celorlalte sectoare să ia 
măsuri pentru aplicarea în viată a 
planurilor M.T.O.. nentru extinderea 
experienței fruntașilor si lichidarea 
absentelor nemot'vate, care se men
țin încă la un nivel ridicat. Trebu>e 
mai bine organizată munca și la 
sectorul ceramic Sîntimbru. iar or
ganizația de bază de aici va trebui 
să se preocupe cu mai multă răs
pundere de problemele producției, de 
organizarea și desfășurarea întrece
rii socialiste. Măsuri pentru îmbu
nătățirea organizării si desfășurării 
întrecerii socialiste vor trebui luate 
și la T.R.C.H. — șantierul Alba lu
lia. la Șantierul 4 Alba lulia. unde 
comitete'e sindicatelor nu acordă în
treaga atenție acestei probleme. In 
agricultură întrecerea trebuie orien
tată spre efectuarea la t>mp șl de 
calitate a tuturor lucrărilor agrico
le din această perioadă.

îndeplinirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă, depășirea 
lor pe seama descoperirii de noi re
zerve este o datorie de cinste a fie
cărui colectiv de muncă. Organiza
țiile de partid, comitetele sindicale
lor trebuie să desfășoare o intensă 
muncă politico-organizatorică pentru 
mobilizarea tuturor colectivelor de 
muncă în desfășurarea întrecerii so
cialiste. astfel ca la marea sărbă
toare să poată fiecare raporta cu 
mîndrie căci cuvintul dat a devenit 
faptă împlinită, că au fost obținute 
noi succese în creșterea producției 
și productivității muncii, în reduce
rea prețului de cost și îmbunătățirea 
calității produselor.

In drum spre „Dealul Mare" un 
scurt popas.

muncit Sfatul popular al comunei 
Teiuș, care și-a realizat planul pro
pus în proporție de 70 la sută, rea-' 
iizînd în același timp economii în 
valoare de peste 190.000 lei. Sfa
tul popular al comunei Zlatna, care 
și-a realizat planul în proporție de 
106 la sută. Frumoase realizări au 
obținut și sfaturile populare ale co
munelor Hăpria, Ighiu, Ciugud, Be- 
nic și altele.

Trebuie arătat însă, că în întrece
rea patriotică privind buna gospo
dărire și înfrumusețare mai sînt li
nele sfaturi populare care datorită 
faptului că au avut în această pe
rioadă o mai slabă preocupare pen
tru mobilizarea cetățenilor la înfăp
tuirea sarcinilor propuse, nu au ob
ținut rezultate pe măsura posibilită
ților pe care le au. Așa sînt sfaturi
le populare ale comunelor Mihalț, 
Berghin, Cricău, Vianțul de Jos, 
Sîntimbru și al orașului Alba lulia.

Pentru lichidarea rămînerii în ur
mă în ce privește îndeplinirea sar
cinilor propuse, sfaturile populare 
vor trebui să ia măsuri de mobili
zare a cetățenilor la acțiuni care 
să ducă la iărgirea și consolidarea 
rezultatelor obținute în ce privește 
buna gospodărire și înfrumusețare- 
a comunelor și satelor. Să fie folo
site cu mai multă pricepere formele 
organizatorice de legătură cu ma
sele In mod deosebit să fie antre
nați în muncă toți deputății sfatu
rilor populare, iar comitetele execu
tive să analizeze în mod perodic fe
lul cum se desfășoară munca patrio
tică pentru buna gospodărire și în
frumusețare a comunelor și satelor.

File din jurnalul de tabârâ
Zile de iulie. Glasurile cristaline, 

rîsul zglobiu. larma copilăriei fe
ricite au cuprins Împrejurimile cas
telului de Ia Valea Dosului, locul 
unde și-au petrecut o parte din 
zilele vacanței 105 tineri și tinere 
din mai multe scoli din regiunea 
noastră. Cei care pină mai ieri stă
teau aplecați deasupra băncii, des
lușind din cărți „secretele" chimiei 
și fizicii, și-au petrecut zileie va
canței într-un mod plăcut și instruc
tiv aici in poiana înverzită a caste
lului sau prin împrejurimi.

Clipe de neuitat, minunat prilej 
de recreere. de odihnă activă, pri
lej de cunoștințe noi — iată pe 
scurt doar cîteva din consemnările 
zilnice ale școlarilor de aici înscrise 
cu atenție in filele jurnalului de 
tabără.

Am răsfoit citeva file din jurnalul 
de tabără și am desprins atîtea și 
atîtea clipe de 
cu migală de către 
le-au trăit

neuitat înscrise 
însăși cei ce

... Am plecat spre
,,Dealul Mare“

Razele soarelui pătrund tainic prin 
ferestrele mari ale castelului. Ta
băra se pune in mișcare. Tinerii se 
pregătesc cu însuflețire pentru o 
nouă drumeție.

In cîntec de excursie. încolonați, 
grupuri grupuri de elevi se îndepăr
tează încet-încet de castel, pornind 
spre un loc dinainte stabilit — Dea
lul Mare. Drumul șerpuiește printre 
culmi. însoțit fiind prietenește de 
rîul ce poartă același nume ca și 
satul din această vale — „Valea 
Dosului".

Drumeția noastră este brodată pe 
un joc turistic de orientare, asociat 
cu un concurs de versuri pe tema 
„Te slăvim partid iubit". Peripețiile 
și emoțiile drumului, ne încumetăja 
încercări neașteptate, la care nu 
numai pădurea ia parte cu nepre
văzutul și foșnetul ei plăcut ci și

I. PONORAN

Noul an școlar să ne găsească pe deplin pregătiți
Ne mai desparte puțin timp pină 

la începerea noului an școlar. A in
trat în tradiția ultimilor 20 de ani, 
ca în cea dintîi zi de școală mereu 
mai mulți copii să înceapă învăță
tura în localuri noi, înzestrate cu 
tot ce trebuie pentru buna lor pre
gătire.

Anul de învățămint 1964/1965 are 
o importanță deosebită pentru școa
la de cultură generală. In toamna 
acestui an, cînd sarcina trecerii ia 
generalizarea învățămîntului de 8 
ani va fi transpusă nemijlocit în 
practică, crește simțitor numărul e- 
levilor cuprinși în școli și, implicit, 
sînt necesare mai multe săli dc 
clasă.

In școlile din raionul nostru, în 
anul școlar 1964/1965 vor funcționa 
un număr de 46 clase în plus, față 
de anul școlar trecut Această situa
ție impune luarea unor asemenea 
măsuri ca noile școli și săli de cla
să să fie date în folosință în terme
nele stabilite. In această direcție, ca 
urmare a preocupării sfaturilor 
populare și a conducerilor școlilor 
s-au obținut rezultate deosebite. Ast
fel, 10 săli de clasă sînt în stadiu 
de terminare, printre care 4 săli de 
clasă la Meteș, 4 săli de clasă la I- 
ghiel și 2 săli de clasă la Bărăbanț. 
Sînt într-un stadiu avansat con
strucția localurilor cu 8 săli de 
clasă la Cricău, Șard, și Sîntimbru.

colegii noștri ghidușari, care-și stir- 
nesc deseori unii altora, surprize la 
tot pasul.

Cînd soarele își poartă razele pes
te creștetul munților, elevii călători 
se întorc agale, cu pofta aprinsă 
de voie bună. Nu-i Ioc pentru obo
seală.

Și amintirile excursiei rămîn pen
tru noi toți de neuitat.

... Părinții noștri
Despărțirea de părinții noștri și 

cei dragi de acasă a fost emoționan
tă. Cîteva zile am încercat chiar 
sentimente de regret. Dar acestea au 
fost trecătoare, fiindcă aici în ta
bără am fost înconjurați în perma
nență de privirile altor adevărați 
părinți. Incepind cu tovarășul Ber- 
ța Viorel, directorul taberei, tova
rășii instructori Caprini Andrian. 
Șipoș Petru. Cricovean Erica, Mun
tean Ioan. Man Ioan și chiar „nea“ 
Vasile, bucătarul taberei, care era 
fericit cînd în farfurii nu mai ră- 
mînea nimic. — fiecare ne-a dăruit 
cite ceva din inima sa. Cu toții ne-au 
Tost adevărați părinți în zilele va
canței petrecute în tabără.

. . ■ Ultima zi
Ecoul ultimei goarne mai stăruie 

încă. Careul, care a întrunit tineri 
din mai multe școli din regiunea 

. Hunedoara în cele două săptămîni 
de tabără, s-a strîns pentru ultima 
dată. Este o clipă grea, căci despăr
țirea încearcă să pună stăpînire pes
te noi. cu sentimentele ei de regret-

Chipurile atîtor prieteni dragi, gla
surile lor zglobii vor stărui multă 
vreme în amintirea noastră, iar cas
telul. oină mai ieri atît de primitor, 
va rămîne pentru noi părăsit, sin
guratic.

Păienjenișul de simțăminte ce-l 
încercăm acum, nu se va destrăma 
din 
vor 
rile 
vor 
petrecute împreună.

Ultimele strîngeri de mină... Ul
timele cuvinte de bun rămas... și 
poriile taberei Văii Dosului se în
chid încet, încet după noi, 
se deschide larg, după numai 
zile, din nou altor oaspeți < 
colegi de ai noștri.

...Despre toate acestea noi, 
povesti tuturor. Vom împărtăși 
drag părinților și colegilor 
despre minunatele condiții 
le-am avut și ne vom strădui să ob
ținem noi succese la învățătură, să 
răsplătim prin aceasta grija părin
tească pe care ne-o poartă partidul 
nostru drag. ,,

sufletul nostru. Amintirile nu se 
șterge ușor. Vederile și scriso- 
ce le vom trimite celor dragi, ne 
reaminti atîtea și atîtea clipe

spre a 
două 
dragi

vom 
cu 

noștri 
care

Rezultate frumoase pentru asigura
rea spațiului de învățămînt au ob
ținut și sfaturile populare ale comu
nelor Hăpria, Almașul Mare, Fe- 
neș și altele.

Concomitent cu lucrările de con
strucții se execută și lucrări de re
parații la celelalte școli din raionul 
nostru. In această direcție sînt mai 
avanaste școlile din orașul Alba 
lulia, Stremț, Teiuș și altele.

Timpul care a mai rămas pină la 
deschiderea noului an școlar este 
scurt. De aceea este necesar ca sfa
turile populare comunale să ia mă
suri de impulsionare a lucrărilor de 
construcții și reparații ca acestea să 
fie terminate la termenele stabilite. 
Este necesar, de asemenea ca I.G.O. 
care execută lucrări de reparații să 
respecte graficul stabilit, să execute 
lucrări de calitate nu așa cum s-a 
întîmplat la Castelul din Valea Do
sului unde a lost nevoie de refacerea 
lucrărilor. Și din partea lucrătorilor 
de la cooperativa „Meșteșugarul" 
din Teiuș se cere mai multă atenție 
în ce privește calitatea lucrărilor —■ 
nu așa cum se lucrează la școala 
din Stremț.

Este de datoria tuturor sfaturilor 
populare, a conducerii școlilor de 
a munci în așa fel pentru ca noul an 
școlar să ne găsească pe deplin 
pregătiți.
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Toate lucrările agricole la timpul optim
1 Ce se mai așteaptă?

(Urmare din pag. l-a)
prașila porumbului sînt rămași în 
urmă, apoi nici în ce privește recol
tatul griului nu stau mai bine. 
In timp ce la gospodăria colectivă 
din Galtiu. gospodărie vecină s-a 
recoltat griul de pe suprafața de 
peste 100 ha, la Totoi nici pînă ia 
această dată nu a început recolta
tul.

Se pune întrebarea: Oare ce se 
așteaptă la Totoi? Cînd au de gînd 
să termine prașila a doua Ia po
rumb și cînd vor începe recoltatul 
griului? Este de datoria consiliului 
de conducere să răspundă ia a- 
ceste întrebări mobilizînd toate 
forțele la executarea grabnică a lu
crărilor agricole rămase în urmă.

„Vzina“ dc la marginea orașului
(Urmare din pag. l-a)

în secții. La sec- 
bunăoară, cele 4 
prevăzute cu man- 
grîul de neghină 
în coloana de con- 

apă

Strînsu! furajelor este un lucru 
ce nu trebuie aminat de pe o zi pe 
alta. Ținînd seama de aceasta, co
lectiviștii din Galda de Jos dau zor 
în aceste zile la transportul și depo
zitarea nutrețurilor.

Elan pierdut pe drum
Hoiărîrea si forțele cu care colec

tiviștii din Drîmbar au pornit mun
cile agricole în primăvară, au făcut 
ca bazele recoltei din acest an să 
fie temeinic puse. Dar. ce folos? Pe 
parcurs elanul colectiviștilor a slă
bit. Ba se poate spune că. în mare 
măsură, chiar s-a pierdut pe drum. 
Numai așa se explică faptul că în 
urmă cu o săptămînă exista încă 
aici neprășită a doua oară o însem
nată suprafață de porumb și de 
tutun. Numai acesta poate fi moti-

vul pentru care. în preajma recol
tării griului, mai erau la Drîmbar 
necosite și nestrînse 50 la sută din 
plantele de nutreț.

Ce-i drept. în ultimele zile situa
ția s-a îmbunătățit. Acest lucru 
însă nu-i de ajuns. Organizația de 
partid și consiliul de conducere tre
buie să vegheze cu mai multă ho- 
tărîre la executarea lucrărilor agri
cole la timp și în cele mai 
condiții. Și 
de executat

semnat peste tot 
ția curățătorie, 
baterii de trioare 
tale noi, despart 
și măzăriche, iar
diționare griul este tratat cu 
și aer cald. La valțuri s-a făcut o 
rouă redistribuire a acestora, s-au 
instalat două valțuri duble, o linie 
metalică cu macarale pentru scoa
terea și transportul. tăvălugilor și 
șase coloane magnetice pentru ex
tragerea din cereale a ultimelor im
purități metalice. S-a modificat dia
grama la secția site plane, ceea ce 
a condus la o mai bună sortare a 
produselor intermediare, iar prin în
zestrarea secției gris cu noi dislo
catoare au crescut considerabil in
dicii de calitate. O grijă deosebită 
s-a acordat apoi compensării aeru
lui din moară. încălzirii pe timp 
rece și ventilației în lunile de vară, 
fapt ce a creat muncitorilor morari 
condiții din cele mai bune de mun
că. E deci pe deplin întemeiată afir
mația că moara macină în chip nou.

REZULTATELE
SÎNT RODUL MUNCII

Deveniți stăpînii întreprinderii 
muncii lor, morarii au pornit 
muncă entuziastă, încununată

și 
la 
de

mestrnl II 1956. de pildă, moara a 
rost declarată „întreprindere frttB- 
tașă pe tară în sectorul morărit". ha 
.-semestrul I 1957 a fost evidențiată 
pe țară, cu diploma de evidenția^ 
pe țară fiind răsplătiți harnicii mo
rari și în semestrul II 1957 și se
mestrul I 1958.

Șirul succeselor a mers apoi mai 
departe. Alunea plină de avînt a 
morarilor de aici a făcut ca planul 
de producție să fie an de an depă
șit, an de an fiind tot mai mare șî 
numărul evidențiaților și fruntașilor 
în întrecere. Insigna de fruntaș Ta 
întrecerea socialistă pe 1963 stră
lucește pe piepturile a 27 de mo
rari, tovarășii Brădilă Ilie și Lipa» 
Stan, vălțari, Petrașcu Petru, bri
gadier ciurar, Arsîn Ioan, Tudor Ne- 
chifor, încărcători vagoane și alții 
fiind și în acest an evidențiați lună 
de lună.

Cu forțe sporite desfășoară har
nicii morari întrecerea în cinstea 
marii sărbători a eliberării. Și rfr- 
na li încununată de succese. Anga
jamentele de a produce peste pla« 
300 tone făină albă și 500 tone de 
făină intermediară, reprezentînd t 
depășire de 400.000 lei la producția 
globală și 1.600.000 lei la produc
ția marfă, le sînt de pe acum înde
plinite și muncitorii de aici sîn» 
hotărîți să se situeze pe loc de 
frunte și în viitor. E aceasta hotâ- 
rîrea fermă a întregului colectiv.

Degeaba cauți

bune 
sînt încă destule lucrări 
în această gospodărie.

cuvinte de laudă

a 
o 
satisfacții. Mărturie sînt diplomele 1 
obținute în decursul anilor. Pe se- i

--------------------------- >0

De la punctul de corespondenți din Vințul de Jos

De multă vreme, colectivistul Mă- 
cinic Anton din Hăpria n-a mai 
fost văzut pe ogoarele gospodăriei. 
S-a mulțumit într-o „dulce"’... trin- 
dăvie pierzînd vremea pe acasă.

Pentru acest fapt și pentru a-I 
trezi Ia realitate. în numărul 769. 
din 3 iulie, al ziarului „Steaua ro
șie", a fost prins într-o caricatură. 
Măcinic Anton însă a rămas aceiași 
om neschimbat. Nu l-a mișcat nici 
hazui făcut pe seama lui, nici ghi
dul că Ia toamnă nu va avea ce 
băga în hambar.

Și-acum iată-1 din nou pe aceiași 
Măcinic Anton — zis pierde-vară: 
Oare care o fi para cea mălăiață din 
astea multe 1

Știindu-i din alți ani harnici și 
întreprinzători, înclini să cauți cu
vinte de laudă la adresa colectiviști
lor din Ciugud. Situația actuală de pe 
ogoarele gospodăriei însă, nu-ți per
mite acest lucru. Și pe bună drep
tate. Cum le-ar putea fi adresate 
colectiviștilor de aici asemenea cu
vinte cînd jumătate din grădina de 
legume este năpădită de buruieni.

Ori e lucru știut că colectiviș
tii din Ciugud au realizat anul tre
cut venituri însemnate din valorifi
carea legumelor și zarzavaturilor, 
fapt pentru care și-au sporit mult 
suprafața cultivată cu aceste cul
turi. Oare scopul sporirii suprafeței 
de grădină a fost ca aceasta să 
fie lăsată în paragină?

Rău se stă apoi la Ciugud și cu 
alte lucrări, care trebuiau efectua

te pînă acum, astfel că recoltatul 
păioaselor să nu fie stînjenit ci să 
se desfășoare în ritm susținut.

Prestările de servicii la noi în comună
In ultimul timp, în comuna noas

tră au fost date în folosința colecti
viștilor noi unități prestatoare de 
servicii. Printre acestea se numără 
atelierele de cismărie, croitorie băr
bătească, de coafură și altele.

Unitățile amintite sînt amplasate 
în localuri corespunzătoare avînd 
meseriași calificați și dispunînd de 
un mobilier și utilaj necesar mfps 
dern. >

Rod al strădaniilor depuse de Iu- 
crătorii acestor unități, secțiile res- ~ 
pective și-au cîștigat încrederea 
populației care zi de zi frecventea
ză aceste unități, fiind serviți prompt 
și conștiincios de către lucrătorii u- 
nităților.

Ca urmare, toate unitățile de pres- 
și-a»

f'

* De pretutindeni
Fosile cosmice

Secția de cercetări a întreprin
derii Esso (New Jersey) a anali
zat hidrocarburile conținute într-un 
meteorit și a observat că ele sînt 
asemănătoare cu petrolul. Deoarece 
petrolul are o origină biologică, re- 
zuitînd din descompunerea organis
melor vii, descoperirea de hidro
carburi în meteoriți poate constitui 
dovada că în spațiul cosmic există 
viață. In acești meteoriți au mai 
fost descoperite și alte formații, 
mici elemente organizate, care însă 
nu se aseamănă cu nici un orga
nism terestru și pot, așadar, să fie 
considerate ca organisme extrate
restre. Ele sînt organisme fosilizate 
foarte bogate în săruri minerale. 
Oamenii de știință exclud posibili
tatea ca ele să fi fost capturate de 
meteorit în scurta sa călătorie prin 
atmosfera terestră. Originea aces
tor fosile este în mod cert extrate
restră.

Material lemnos colorat
După cum relatează agenția de 

presă Novostî, cercetătorii și cola
boratorii de la centrul de cercetări 
științifice în domeniul silviculturii 
din Ucraina subcarpatică au elabo
rat o nouă metodă de colorare a 
materialului lemnos. Rădăcinile co
pacului sînt udate cu sulfat de cu
pru, ceea ce face ca în timpul creș
terii, lerrjnul trunchiului să capete o

culoare cafenie cu reflexe argintii. 
Dacă copacul este udat cu sulfat de 
fier, lemnul capătă culoarea oțelu
lui.

Fabricile de mobilă din Ucraina 
subcarpatică au început deja să 
prelucreze materialul lemnos colo
rat după noua metodă. Astfel, se 
vor putea înlocui parțial unele ti
puri de furnir de esențe scumpe, re- 
dueîndu-se prețul mobilei.

Telefon de buzunar
Firma „Chrome'oy Corporation" a 

construit un dispozitiv care poate îi 
purtat în buzunar și cu ajutorul că
ruia pot avea loc convorbiri telefo
nice la o distanță de 2,5 km. Cînd 
persoana care poartă acest dispozi
tiv este sunată la telefon, in buzu
nar se aude un semnal. Prin co
nectarea dispozitivului portativ, con
vorbirea poate avea Ioc. La nevoie, 
raza de acțiune a dispozitivului por
tativ poate fi prelungită pînă la 25 
km. In cazul unor distanțe mai 
mari, telefonul portativ poate fi co
nectat Ia aparatul telefonic al au
tomobilului.

Un cîntar original
La uzina de cîntare din Lublin a 

fost pusă la punct construcția unui 
cîntar special pentru comerț. A- 
cesta stabilește cu mare precizie nu 
numai greutatea mărfii, ci și suma 
de bani (cu o precizie pînă la 10

Intre 20-22 iulie, la cinematograful 
„Victoria" va rula filmul „Parașu- 
tiștii". In clișeu : Scenă din film.

țări de servicii din comună T___
realizat planul lună de lună. Edifi
cator este în acest sens și fapta! 
căci lucrătorii acestor unități an în
cheiat bilanțul primului semestru al 
acestui an cu o depășire de 110 la 
sută la capitolul prestări de ser
vicii către populație, ceea ce în
seamnă că au depășit planul pro
ducției globale cu 131.300 lei față 
de 119.000 lei cit era planificat

Lucrătorii unităților de prestații 
din comuna noastră se străduiesc să 
execute numai lucrări de 
litate, satisfăcînd în felul 
deplin cerințele mereu 
ale populației.

Pui sănătoși și viguroși

groși), reprezentînd costul mărfii’ 
cîntărite. Datele înregistrate pot fi 
citite de ambele părți ale cadranu
lui, adică în aceiași timp de către 
vînzător și de către cumpărător.

Noul cîntar are o greuțate de 5 
kg și va costa aproximativ 159 de 
zloți.

Aparat de sudură solar
Institutul de fizică și tehnică al 

Academiei de Științe a R.S.S. Uz
bece a construit un aparat solar de 
sudură. Razele concentrate în fasci
cul de o oglindă sînt tot atît de pu
ternice ca arcul electric.

Cu ajutorul căldurii solare se pot 
suda trainic foi și bare de metal. 
Sudura efectuată în aer liber este 
mai rezistentă la coroziune.

Noul aparat efectuează aproape 4 
metri de sudură pe oră la piese de 
1 cm grosime.

Detector instantaneu 
al penelor de automobil
Datorită detectorului instantaneu 

de „pene" automobiliștii vor fi scu
tiți pe viitor de surprize dezagrea
bile. Acest ,aparat, de concepție bri
tanică înlocuiește și reperează toate | 
defectele unui motor de automobil i 
și „indică" reparațiile care se im
pun. Apoi același detector verifică 
dacă reparația a fost făcută corect. 
In mai puțin de 30 de minute toate I 
circuitele electrice și mecanice pot ' 
fi astfel controlate. Rezultatele con- I 
trolului apar pe ecranul unui osci
loscop.

O ramură importantă a sectoru
lui zootehnic al gosnodăriei noas
tre o constituie avicultura.

Crescătoarele de păsări din acest 
sector își dau tot interesul pentru a 
obține o cit mai mare producție de 
ouă și carne. Pentru a mări numă
rul păsărilor existente, în gospodă
rie s-au mai adus de la Timișoara 
încă 1.500 pui. Astfel că numărul 
puilor existenți în cadrul gospodă
riei agricole colective din Vințul de 
Jos este de peste 2.500 bucăți.

O îngrijire deosebită primesc zi 
de zi acești pui din partea colecti
vistelor Susan Elena și Ispas Va
leria. De altfel maturitatea la care 
au ajuns o parte din puii aduși mai 
timpuriu cît și cele peste 350 de 
găini au o strînsă explicație în pre

ocupările acestor două colectiviste. 
Am aflat că o atenție deosebită an 
acordat-o în primele zile puilor noi 
sosiți, știind că în felul acesta se 
asigură rămînerea lor în viață. De 
asemenea, o altă preocupare minu
țioasă a fost hrănirea lor variată șf 
la timp.

Respectîndu-se cu migală zi de zi 
cerințele de îngrijrea puilor, s-a a- 
juns ca sectorul avicol al gospodă
riei colective din Vințul de Jos să 
contribuie din plin la obținerea unor 
rezultate bune. Astfel, veniturile ce 
se vor obține din vînzarea puilor și 
găinilor vor contribui la sporirea 
venitului colectiviștilor, la creșterea 
valorii zilei-muncă.

MARIA VESA
resp. punctului de corespondenți

Fabrica ds produse refractare Alba lulia
organizează un concurs pentru ocuparea unor 

posturi de maiștrii în specialitățile:

1. Tehnologia materialelor refractare
2. Forje și tratamente termice

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevă
zute în H.C.M. 1061/1959. Concursul se va tine la 
sediul întreprinderii din Alba lulia, 'str. Primăverii 
nr. 12, în ziua de 18 iulie 1964, ora 10. Informații la 

sediul unității sau prin telefon 636.
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