
Arături de vară pe toate suprafețele
Recoltarea________  cerea- 

lelor este în plină 
Co- 
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desfășuraife. 
lectiviștii și 
torii din gospodăriile 
ajutorul mecanizatorilor string 
zori si pînă în noaple recolta 
cereale îndreptînd-o spre magazii. 
In această vară, recoltarea cereale
lor păioase se face în condiții deo
sebite față de alți ani. Ploile căzute 
în ultima vreme alternează cu zile 
călduroase, creînd posibilități strîn- 
gerii la timp a cerealelor și asigu
rării recoltei anului viitor.

Practica îndelungată a unităților 
fruntașe din raionul nostru în ceea 
ce privește obținerea de recolte bu
ne atît de păioase cît și de prăși- 
toare. dovedește pe deplin eficiența 
executării arăturilor de vară. Re
coltele obținute an de an de către 
gospodăriile agricole colective Gal- 
da de Jos, Cîstei, Cricău, Teius și 
altele sînt în bună parte rezultatul 
efectuării la timp a arăturilor de 
vară. In această etapă, organizații
le de partid din gospodăriile colecti
ve, inginerii si consiliile de condu
cere trebuie să mobilizeze în perma
nență colectiviștii, să organizeze 
în așa măsură munca îneît aratul 
suprafețelor cultivate cu cereale să 
se facă la timp.

Efectuarea arăturilor imediat du
pă recoltare este determinată de 
pierderile mari de apă ce se înre
gistrează, după ce suprafața terenu
lui a rămas descoperită. De aceea 
este necesar ca în 2-3 zile să se are 
toate suprafețele de pe care s-a 
strîns recolta.

Arătura de vară mobilizează te- 
Tenul și crează Ia suprafața pămîn- 
tului un strat afinat, care împiedi
că pierderea apei în zilele de vară 
cînd evaporarea este foarte ’ puter
nică. Apele provenite din ploi sînt 

t, acumulate cu mai multă ușurință. 
J/** Cercetările au dovedit că în terenu

rile arate cantitatea de apă este 
mai mare cu 800-900 tone la hectar 
fată de terenurile nearate.

Timnul rece din cursul lunei mai 
a împiedicat dezvoltarea normală a 
vegetației la porumb și alte plante 
după care urmează griul, din care 
cauză vom fi obligați să însămîn-, 
țăm suprafețe apreciabile de grîu 
după păioase, iar pentru asigura
rea furajelor să însămînțăm supra
fețe cît mai urgent cu iarbă de Su
dan, sorg, porumb masă verde etc. 
De aceea, organizațiile de partid, 
consiliile de conducere, specialiștii 
din gospodăriile colective trebuie 
să acorde cea mai mare atenție exe
cutării arăturilor de vară, paralel 
cu acțiunea de recoltare. Arătura 

^se va executa în agregat cu grapa 
4 stelată, pentru ca stratul arabil să 

se omogenizeze, să nu conțină go- 
Iuri de aer. Pe terenurile în pantă, 
este necesar ca aratul să se facă 
pe curbe de nivel, fără să se grape.

înainte de efectuarea arăturilor 
de vară se vor administra, conform 
planurilor de fertilizare îngrășă
minte fosfatice în doză întreagă și 
jumătate din doza de azot urmînd 
ca restul să se dea înainte de însă- 
mînțare sau primăvara cît mai de
vreme. In cazul cînd se aplică în
grășăminte organice, este necesar 
ca înainte de transportarea lor să 
se facă o discuire dublă, care va 
crea la suprafața solului un strat 
afinat, se va păstra apa, iar pe mă
sură ce se transportă și se împrăș
tie îngrășămintele naturale se face 
aratul.

In vederea executării arăturilor 
pe terenurile în pantă, în caz de 

» ploi abundente, se vor alterna două 
țjjr brazde la adîncimea de 10-12 cm. 

t Mecanizarea are cuvîntul și la recoltatul cerealelor ce se desfășoară din plin în aceste/zile.

cu două brazde la 
adîncimea de 20-

"iOnal * 22 cm lucru ce se 
— poate face foar

te ușor prin reglarea plugului de la 
dispozitivul hidraulic al tractorului.

Pentru însămînțarea plantelor fu
rajere se vor face arături superficia
le pînă la 12 cm care se vor grăpa 
puternic, mărunțindu-se și unifor- 
mizîndu-se cît mai bine solul. îna
inte însă de efectuarea arăturilor, 
inginerii din gospodăriile colective 
vor cerceta starea de umezeală a 
solului, iar acolo unde găsesc solul 
umed la adîncimea de 40-50 cm de 
la suprafață, pot să însămînțeze fără 
nici o reținere iarba de Sudan, sor
gul și porumbul. In vederea execu
tării arăturilor este necesar ca in
ginerii să întocmească schița de 
amplasare a culturilor iar în solele 
unde griul urmează după păioase, 
consiliile de conducere trebuie să ia 
măsuri de fertilizarea lor după cum 
s-a indicat In vederea comba
terii dăunătorilor să se administre
ze insecto-fungicide și ierbicide. A- 
rătura de vară trebuie să fie între
ținută curată de buruieni, cit mai a- 
fînată în care scop se va grăpa cu 
grapele cu colți reglabili de cîte 
ori este nevoie.

O condiție principală în vederea 
efectuării arăturilor este eliberarea 
terenurilor recoltate de paie. Un e- 
xemplu bun în ceea ce privește or
ganizarea muncii în aceasta direc
ție îl constituie gospodăria colec
tivă din Oarda de Jos, Ighig, Cri- 
cău. Bucerdea Vinoasă și altele 
unde paralel cu recoltatul s-a orga
nizat și transportul paielor. In gos
podăriile colective unde presele de 
paie funcționează, este necesar ca 
acestora să li se asigure controlul 
legării baloților.

Ritmul executării arăturilor în ra
ionul nostru nu este satisfăcător din 
cauză că multe gospodării agricole 
colective nu au început cu toate for
țele strîngerea paielor de pe supra
fețele de teren recoltate. Astfel con
ducerile gospodăriilor colective din 
Vintul de Jos, Micești, Ciugud și 
altele nu au luat cele mai cores
punzătoare măsuri în vederea efec
tuării arăturilor.

Orientarea bună a gospodăriilor 
colective din Cricău, Jghiu, Bucer
dea Vinoasă și altele trebuie să fie 
urmată de toate gospodăriile care 
nu au început încă cu toată intensi
tatea efectuarea arăturilor. De ase
menea. conducerea S.M.T.-ului tre
buie să asigure funcționarea prelun
gită a tractoarelor astfel, ca acele 
tractoare care ziua acționează com
binele și batozele, noaptea să lu
creze 
toria 
rilor la un nivel agrotehnic supe
rior.

Executarea arăturilor de vară, la 
timpul optim, pe toate suprafețele 
și Ia un nivel agrotehnic corespun
zător. sînt sarcini ce trebuiesc să 
stea în atenția organizațiilor de 
partid, a consiliilor de conducere, a 
specialiștilor din gospodăriile co
lective, care au menirea să îndru
me în permanență masele de colec
tiviști și mecanizatori, astfel ca lu
crările executate să fie la nivelul a- 
sigurării unor recolte bogate.

Prin mobilizarea colectiviștilor la 
recoltarea grînelor, la eliberarea 
terenului cît și aportul pe care-1 a- 
duce S.M.T.-uI la executarea arătu
rilor, avem toată încrederea că oa
menii muncii de pe ogoare străduin- 
du-se neprecupețit vor pune o teme
lie solidă recoltelor din anul vii-

arat. Mecanizatorii au da- 
a asigura efectuarea lucră-

la 
de

a eliberam patriei
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Noi modele de încălțâmint'

su<

Colectivul de muncă de Ia fabri
ca „Ardeleana" obține zi de zi 

:cese în întrecerea socialistă 
desfășoară în cinstea zilei de 

August Semestrul I al anului 
fost încheiat ca rezultate deoseb 
Planul fizic a fost realizat în pro
porție de 102.48 la sută, planul Ia 
valoarea producției globale și mar
fă a fost depășit cu 2.45 la sută. 
Printr-o chibzuită folosire a mate
riei prime a fost economisită o can
titate de peste 1.170 m.p. piele și 
mai mult de 5.700 kg talpă.

La aceste succese se mai adaugă 
și realizarea de noi modele de în
călțăminte. Astfel. în cursul semes
trului I au fost create 25 modele noi 
de încălțăminte din care 23 au fost 
omologate. 7 modele executîndu-se 
în producție de serie. In munca de 
creare de noi modele de încălțămin
te s-au evidențiat tov. Bădilă Vasi- 
le. Benga Ioan II, Tuzeș Eugen și 
alții

Pe primele două decade

tone 
de

O însuflețită întrecere socialistă, 
în cinstea celei de a XX-a aniver
sări a eliberării patriei desfășoară 
și colectivul dte muncă de la Auto
baza de transporturi Alba Iulia. Fo
losirea rațională a capacității de 
transport a autobuzelor și autoca
mioanelor a făcut ca planul în se
mestrul I să fie îndeplinit la 
km convenționali în proporție 
108.4 la sută.

Și în primele două decade 
lunii iulie a.c. colectivul de muncă 
de aici a obținut frumoase rezultate. 
Astfel la indicatorul călători km a 
fost depășit cu 2 la sută. In prezent 
întregul colectiv muncește pentru a 
obține noi succese în cinstea zilei 
de 23 August.

ale

Cu toate forțele la recoltatul griului
Lucrează de zorIn aceste zile lucrătorii din gospodăriile de stat, colectiviștii și me

canizatorii din raionul nostru continuă în ritm susținut recoltarea ce
realelor păioase, arăturile și însăm înțările în miriști.

Redăm mai jos eîteva aspecte de felul cum se desfășoară recoltarea 
cerealelor și alte lucrări de sezon în cadrul unor gospodării agricole 
colective.

Au terminat secerișul
Harnicii colectiviștii din Bucer- 

dea Vinoasă, fruntași de altfel în 
majoritatea campaniilor agricole,

Vineri, 24 iulie 1964

IN CLIȘEU: Un grup de muncitori de la Iprodcoop Alba Iulia, 
fruntași în producție pe anul 1963 și evidențiați lună de lună în între
cerea desfășurată pe primul semestru al anului în curs.

LA ÎNĂLȚIMEA SCHELELOR
Tovarășul Luca Io

sif, șeful echipei de zi
dari de la lotul I al șan
tierului 4 construcții 
Alba Iulia, nu-i un om 
cu care să nu te poți 
înțelege. Dimpotrivă. 
Calmul cu care jude
că lucrurile îi este cu
noscut. Și oamenii din 
echipa sa i se adresea
ză fără sfială in orice 
împrejurare. E apoi 
tovarășul Luca un om 
hotărît, cuvîntul 
cîntărind

De o 
ce îmsă, 
brăzdată 
te oricine poate citi că 
ceva nu-i în „regulă". 
Urcă tinerește pe sche
lele laboratorului pe 
care-I construiește, în 
ciuda celor peste 50 de 

ani pe care-i are. Dă 
ici o indicație, colo al
ta. Se retrage apoi 
tr-un colț, scoate 
carnețel dintr-un 
zunar și rostește 
cet ca pentru sine:

în- 
un 

bu-
în-

Carnet de întrecere

— Da! Așa-i. Pe 
mai, echipa lui Lăcă
tuș a obținut o depă
șire de 1,36 la sută. A 
mea numai de 1,01 la 
sută. Pe iunie apoi, Ia 
fel. Ei 1.42 la sută, noi 
1,20.

Mult 
cuprins 
gînduri. 
nu-i dau răgaz. Trece 
prin dreptul lui Dene- 
șiu loan, Popa Iosif și

stăînsă, nu 
de asemenea

Preocupările

său
greu.
vreme încoa- 
pe fruntea-4 
de eîteva cu-

nici de data aceasta nu s-au lăsat 
întrecuți. Și, organizînd mai bine 
munca, de îndată ce grîul a dat în 
pîrgă au trecut cu toate forțele Ia 
seceriș. Ca urmare, în ziua de 23 
iulie, ei au terminat secerișul pe în
treaga suprafață de peste 200 ha 
cultivate cu grîu. Paralel cu recol
tarea cerealelor, la Bucerdea Vi
noasă, ca de altfel în majoritatea 
gospodăriilor colective din raion, 
au fost luate toate măsurile pentru 
eliberarea terenului în vederea exe
cutării arăturilor și însămînțarea 
unor suprafețe cît mai mari cu di
ferite plante de nutreț.

Bine doar
Vizitînd tarlalele gospodăriei a- 

gricole colective din Teiuș îți dai 
seama că recoltatul păioaselor se 
desfășoară din plin. Edificator în a- 
cest sens este faptul că colectiviștii 
de aici, pînă la data de 22 iulie au 
recoltat griul de pe o suprafață de 
325 ha din cele 450 ha însămînțate. 
De dimineața pînă seara, atît cele 3 

Cleja Iacob, zidari în
cercați, în mîinile că
rora mistriile zbîrnăie. 
Se oprește apoi și Ia 
Repede Ioan și Chio- 
rean loan, zidari cali
ficați de el anul trecut 
și care, aplecați asu
pra cîtorva fîșii prefa
bricate pentru planșeu, 
tocmai se pregătesc sa 
le așeze. Și nu-i nevo
ie de prea multă vor
bă. Oamenii îi înțeleg 
din ochi îndemnul. Știu 
cu toții că angajamen
tul în cinstea marii 
sărbători a eliberării 
este să-și îndeplinească 
planul pe 8 luni cu 15 
zile mai devreme. Șî 
forțele cu care mun
cesc li-s mereu spori
te.
Continuare în pag. 4-a

Pentru terminarea la timp a cam
paniei de recoltare, colectiviștii din 
Stremț au pregătit totul din vreme. 
S-a stabilit ca din cele 360 ha cul
tivate cu grîu — 250 ha să fie re
coltate cu combinele, iar restul ma
nual, cu coasele și secerile. Briga
dierii s-au îngrijit din timp ca toa
te combinele să aibă saci sufitienți, 
saltele pentru strînsul plevei și co
lectoare de paie. Astfel fiind, munca 
a început cu spor. Pînă în ziua de 
22 iulie a.c., aici s-a recoltat ma
nual și mecanic griul de pe o su
prafață de 255 ha, urmînd ca " pînă 
la data de 26 iulie, conform grafi
cului, recoltatul păioaselor să fie 
terminat.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost înregistrate de brigada a IlI-a, 
condusă de tovarășul Capqtă Si- 
mion.

In aceste zile colectiviștii din 
Stremț sînt preocupați de începe
rea treierișului. lucrare pe care la 
fel sînt hotărîți s-o efectueze în cele 
mai bune condițiuni.

pe jumătate |
combine, conduse de tovarășii Boca 
Simion, Marian Petru și Ocnean 
loan, cît și cei 180 de colectiviști lu
crează de zor la recoltatul păioase
lor.

Dar, dacă astfel stau treburile în 
ce privește recoltatul, nu același lu- 
cru se poate spune despre mersul-

(Continuare în pag. 4-a)



Asigurarea furajelor — sarcină de bază
Creșterea electivelor de animale 

și producția acestora este condi
ționată în cea mai mare măsură 
de asigurarea unei puternice baze 
furajere. In aceste zile, oamenii 
muncii din agricultura raionului 
nostru, paralel cu recoltarea ce
realelor, lucrează intens și la 
strîngerea furajelor. Recoltatul fu
rajelor la timpul optim și mai a- 
les cositul fînețelor cînd ierburile 
ajung la începutul înspicării au 
un rol hotărîtor în obținerea de 
nutrețuri de calitate superioară. 
De aceea, în perioada de față, co
lectiviștii, lucrătorii din G.A.S. și 
specialiștii care lucrează în agri
cultură sînt chemați să-și aducă 
toată contribuția la dezvoltarea 
creșterii animalelor, organizînd e- 
xemplar recoltarea și depozitarea 
furajelor, folosirea gospodărească 
a tuturor resurselor de nutrețuri, 
însăminiarea culturilor duble în 
condiții agrotehnice superioare i- 
mediat după eliberarea terenuri
lor de culturile păioase.

Toate rezervele fle nutrelori verzi trebuiesc tusllozatc
Ploile căzute în ultimul timp au 

favorizat creșterea plantelor verzi 
încît în prezent, în ma joritatea gos
podăriilor colective din raion se 
găsește un prisos de masă verde, 
care depășește necesarul de con
sum zilnic al animalelor. Ca urma
re, în astfel de situații. . singurul 
mijloc rațional de valorificare a re
zervelor de masă verde îl constituie 
prepararea și conservarea acestora 
sub formă însilozată.

Insilozarea nutrețurilor verzi, ca 
d'e altfel și aceea a porumbului, are 
o serie de avantaje, se poate face 
pe orice timp, unele plante sînt con
sumate mai cu plăcere decît în stare 
proaspătă, mărește pofta de mîncare 
și ușurează asimilarea altor nutrețuri 
din rație ca fîn, paie, concentrate 
etc. O altă însușire a nutrețurilor 
verzi însilozate este conținutul lor 
mai mare în substanțe proteice, sub
stanțe necesare creșterii și produc
ției animale. Plantele verzi care 
se pot însiloza ui. perioada de față 
sînt: secara din conveier, iarba de 
pe marginile șoselelor și din plan
tații, lucerna, rogozul, borceagul. 
mazărea, iarba de Sudan, frunzele 
și capetele de sfeclă de zahăr și 
furajeră, precum și diferite plante 
de la grădinile de zarzavat. Pentru 
executarea lucrărilor de însilozare

Culturi duble pe suprafețe cit mai mari
Creșterea efectivelor de animale 

și continua sporire a productivității 
lor, atrage după sine necesitatea a- 
sigurării din' timp a unor cantități 
tot mai mari de fura je. Una din me
todele eficiente care duce la obți
nerea unor cantități însemnate de 
furaje masă verde este însămînța
rea suprafețelor eliberate mai tim
puriu cu diferite furaje în culturi 
duble. Experiența anilor trecuți a 
arătat că se pot obține recolte bo
gate de furaje din culturile duble 
dacă regulile agrotehnice sînt apli
cate diferențiat și se fine seama de 
starea și umiditatea solului care se 
însămînțează. Cel mai important lu
cru este ca după recoltarea fiecărei 
parcele, terenul să fie imediat arat

Preocupați să-și asigure. cantită ți tot mai sporite de nutrețuri ma
să verde, colectiviștii ajutați de către mecanizatori, dau zor la execu
tarea arăturilor și însămînțarea u nor suprafețe cît mai mari de teren 
cu plante de nutreț. IN CLIȘEU : Un aspect la însămînțarea plantelor 
de nutreț în miriști la gospodăria colectivă din Oarda de Jos.

in creșterea animalelor

Hrănirea rațională a animalelor, îngrijirea și adăoostirea corespunză
toare, contribuie din plin la creșterea productivității lor. IN CLIȘEU: 
Tineretul bovin al gospodăriei colec tive din Berghin în tabăra de vară.

ne stau la îndemînă o serie de me
tode simple și practice ca insiloza
rea simplă, mixtă și cu adausuri. In
silozarea simplă se practică la plan
tele dulci, bogate în zahăruri cum sînt 
ierburile graminee și otava acesto
ra, secara, borceagul de mazăre și 
ovăz. De asemenea, frunzele de sfe
clă de nutreț și zahăr se pot însiio- 
za singure sau în amestec cu po
rumb, floarea-soarelui sau 20-30 la 
sută pleavă. Insilozarea mixtă dă 
rezultate bune între un nutreț bo

Recoltarea, transportarea și depo zitarea la timp a furajelor este o 
condiție hotărîtoare pentru păstrarea calității acestora. IN CLIȘEU: 
O parte din șirele cu fin ale G.A.C. din Bucerdea Vinoasă.

și însămînțat cu plante de nutreț. 
In aceste zile, cînd recoltatul păioa
selor se desfășoară din plin, este ne
cesar ca pe măsură ce se eliberează 
terenul să se treacă la aratul și în- 
sămînțatul lui cu diferite plante de 
nutreț.

Insămînțafea unor suprafețe cît 
mai mari de teren cu culturi duble 
constituie o sarcină importantă și 
cere să i se acorde toată atenția din 
partea organizațiilor de partid, a 
consiliilor de conducere ale gos
podăriilor colective și a tuturor spe
cialiștilor din agricultură, care sînt 
chemați să întreprindă măsurile ce
le mai corespunzătoare pentru obți
nerea unor producții sporite de fu
raje la hectar. 

gat în substanțe proteice și unul bo
gat în zahăr care se amestecă în 
părți egale. Insilozarea cu adausuri 
este de mai multe feluri și se prac
tică atunci cînd sînt asigurate mate
rialele necesare.

Indiferent de metoda practicată, 
important este ca plantele verzi de 
prisos să fie însilozate în toate u- 
nitățile agricole socialiste din raion 
pentru a contribui din plin și prin a- 
ceasta la lărgirea și întărirea bazei 
furajere, la ridicarea producției.

Să obținem linuri de bună calitate 
de pe toate suprafețele cultivate

Necesitatea îmbunătățirii cantita
tive și calitative a bazei furajere 
concomitent cu cea a sporirii efi
cienței economice, a folosirii sale, 
este o condiție principală pentru 
realizarea sarcinilor de sporire a e- 
fectivelor de animale și a producției 
acestora. Practica ne arată că, pro
ducția animală, sănătatea șeptelului, 
reproducția efectivelor, depind în 
mod nemijlocit de asigurarea în 
tot cursul anului a unor rații fura
jere complete și echilibrate în ceea 
ce privește conținutul în principii 
nutritive și săruri minerale. Rapor
tul dintre unitățile nutritive și al- 
bumina digestivă, este esențialul în 
creșterea animalelor, dat fiind că 
structura organismului, componența 
chimică a albuminelor din corpul 
animal si produsele animale este do
minat de prezența calitativă și can
titativă a proteinelor. Deficitul de 
albumină digestibilă duce la creș
terea exagerată de unități nutritive 
pe unitatea de produs și constituie 
o piedică apreciabilă a sporirii pro
ducției animale, a obținerii de efec
tive de animale bine formate, rezis
tente la boli.

Raionul nostru dispune de. mari 
rezerve pentru sporirea producției 
de furaje. Avem peste 12.000 ha pă
șuni naturale, peste 18.000 ha de 
fînețe naturale. Se cultivă anual 
peste 1.700 ha cu plante trifoliene 
sub plante protectoare, se cultivă în 
culturi succesive 150 ha iarbă de 
Sudan, 140 ha porumb furajer pen
tru masă verde, 781 ha lucemă și 
altele.

Cultivarea plantelor succesive ca 
iarbă de Sudan, Sorg și porumb în 
miriștele de mazăre, orz de toamnă

ACORDĂM TOATĂ ATENȚIA 
SPORIRII RAZEI FURAJERE

In decursul anilor, gospodăria co
lectivă din Cistei a dobîndit o ex
periență tot mai bogată în ce pri
vește creșterea animalelor. In pre
zent, sectorul zootehnic al gospodă
riei cuprinde aproape 500 bovine 
din care 141 vaci și juninci, 256 ca
pete porcine din care 65 scroaîe. 
peste 500 ovine și un număr mare 
de păsări. Efectivele de animale 
sînt în continuă creștere și deci e 
firesc să sporească și baza furajeră. 
Și în acest scop, împreună cu mem
brii consiliului de conducere al gos
podăriei noastre, cu sprijinul briga
dierilor și colectiviștilor fruntași în 
creșterea animalelor am întocmit 
din vreme balanța furajeră în care 
s-au prevăzut cantitățile necesare 
de concentrate, fîn, masă verde, nu
treț însilozat și furaje grosiere. Pri
ma grijă a noastră a fost să creiem 
cele mai bune condiții pentru hră
nirea animalelor pe întreaga du
rată a anului. Pentru a se asigura 
o pajiște bogată pe timpul verii, am 
acordat o atenție deosebită sporirii 
producției de iarbă pe pășune. Ast
fel, s-a executat lucrări de îngrășare 
a suprafețelor mai slab productive 
și s-a curățit și grăpat întreaga su
prafață de pășune. Insă, cum pășu
nea nu putea să asigure întreaga 
cantitate de hrană animalelor pe 
timpul verii, s-a dat o atenție deose
bită organizării conveierului verde, 
care completează necesarul de hra
nă și în perioada de față.

Asigurarea unor cantități îndes
tulătoare de nutrețuri diferite pen
tru perioada de iarnă este o acțiune 
de o importanță deosebită. De aceea, 

și altele, constituie încă o sursă im
portantă de completare a necesaru
lui de furaje verzi. Practica bună a 
gospodăriilor agricole colective To- 
toi, Berghin, Cistei dovedește că 
prin cultivarea, mai ales a ierbii de 
Sudan, se pot satisface în mare 
măsură necesitățile gospodăriilor In 
ceea ce privește fibroasele și ali
mentația în perioada de vară cu 
masă verde. Consiliul agricol ra
ional a recomandat tuturor gospodă
riilor colective să-și întregească 
baza furajeră prin cultivarea unor 
suprafețe corespunzătoare cu iarbă 
de Sudan, sorg, care însămînțate i- 
mediat după recoltarea plantelor ce 
eliberează mai devreme terenul, pot 
produce pînă în toamnă cantități 
importante de masă verde. In acest 
sens, în gospodăriile noastre coiec- 
tive este necesar ca întreaga canti
tate de sămînță de iarbă de Sudan 
și sorg să fie însămînțate cît mai 
urgent.

In terenurile joase, cu apă frea
tică mai la suprafață, porumbul fu
rajer poate să fie cultivat cu succes. 
Desigur că reușita cultivării în a- 
ceastă perioadă este legată de agro
tehnica acestor culturi care necesită 
arături superficiale, urmate de o 
grăpare puternică pentru a se mă
runți cît mai bine pămîntul.

O sursă de mare importanță pen
tru acoperirea necesarului de fi
broase o prezintă fînul recoltat de 
pe fînețele naturale. Ca și la 
celelalte sortimente de furaje folo
site în hrana animalelor, calitatea 
finului influențează creșterea pro
ducției de carne și lapte. In toate 
gospodăriile colective din raion fînul 
constituie un nutreț de bază în tim

preocuparea noastră pentru a asi
gura furaje din belșug nu a scăpat 
nici o clipă din atenție. Paralel cu 
efectuarea lucrărilor de întreținerea 
culturilor și recoltarea păioaselor 
mai timpurii, am organizat șl strîn- 
gerea la timpul optim al furajelor 
din prima coasă, încît în momentul 
de față avem recoltată și depozita
tă întreaga cantitate de fîn de pe 
cele 153 ha finețe, 25 ha Iucernă, 20 
ha trifoi, 15 ha sparcetă și 30 ha 
paie orz balotate.

In aceste zile, paralel cu recolta
rea cerealelor si eliberarea terenu
lui, am trecut la executarea arături
lor de vară și însămînțarea în mi
riști a culturilor furajere. Pină Ia 
data de 23 iulie am însămintat 10 
ha oorumb masă verde și 8 ha cu 
iarbă de Sudan. Pe măsură ce se e- 
liberează terenul și se efectuează a- 
rături, vom continua cu însămîn
țarea diferitelor plante de nutreț în 
miriști.

In anul acesta vom acorda, de 
asemenea, o mai mare atenție însi- 
lozării furajelor. Pe lingă cele 30 
ha cultivate cu porumb pentru siloz, 
vom însiloza toate resturile de Ia 
sfecla de zahăr și grădina de legume. 
In aceste zile, se lucrează Ia 
curățirea și dezinfectarea grooiior 
de siloz existente și se construiesc 
altele noi. S-au reparat cele două 
tocători mecanice proprietatea gos
podăriei. La fel. s-a organizat o e- 
chioă specială din colectiviști orice- 
puți care va lucra toi timoul la Trj*- 
silozat. Munca a fost organizată fti 
asa fel încît acțiunea de însilozare să 
se desfășoare neîntrerupt. Pentru ca 
întreaga cantitate de porumb pen
tru siloz să fie recoltată și însiloza
tă în cele mai bune conditiuni. re
coltatul pe unele parcele va începe 
mai înainte ca porumbul să ajungă 
în faza de coacere laote-ceară, în
cît cea mai mare parte din cantita
te să fie recoltată în perioada opti
mă și în nici un caz să nu se de
pășească faza cind porumbul are 
cel mai mare procent de unități nu
tritive.

îndrumați îndeaproape de către 
organizația de partid, sîntem hotă- 
rîți să facem tot ce ne stă în putin
ță, să asigurăm animalelor hrană 
din belșug și de bună calitate ne
cesară pentru perioada de iarnă.

Ing. DĂRAMUS IOAN 
G. A. C. Cistei

pul iernii. Cercetările au arătat că 
fînul este cu atît mai valoros cu cît 
are un conținut mai ridicat de pro
teine și un grad mai mare de di- 
gestibilitate. Cantitatea de proteină 
este cu atît mai mare cu cît fînul se 
recolează mai timpuriu. Cea mai 
bună epocă pentru cositul fînețelor 
este la începutul înspicării grami- 
neelor. Greșelile făcute de a se pă
șuna pînă la 15-20 aprilie fînețele și 
de a se cosi tîrziu diminuează foarte 
mult cantitățile de fîn. Recoltarea 
fînețelor tîrziu împiedică regenerarea 
plantelor de pe pajiști, ceea ce du
ce la degradarea vegetației fînețe
lor. Prin recoltarea tîrzie se dă po
sibilitatea multor plante dăunătoare 
să se înmulțească în fînețele,mai a- 
les de munte — (Stirigoaia, brîn- 
dușa, clocotișul și alte plante vătă
mătoare înlocuiesc în procent mare 
plantele valoroase din pajiști).

Experiența bună a gospodăriilor 
colective din Cistei, Galtiu, Berghin, 
Șard și altele care au cosit fînul la 
timp, au prins momentul optim de 
recoltare, trebuie însușită și de une- 
lele gospodării care au rămas în 
urmă cu recoltarăți fînețelor ca 
Mihalț, Drîmbar1, Stnemț, Straja, 
unde consiliile de conducere nu 
au privit cu destul simț de răspun
dere această importantă lucrare.

In vederea îmbunătățirii perma
nente a bazei furajere, toate unită
țile noastre socialiste au însemnate 
rezerve de sporire a producției de 
furaje. Este necesar însă ca specia
liștii din gospodăriile agricole co
lective, medicii veterinari, să pă
trundă mai adînc în problemele ba
zei furajere, să-i dea o importanță 
mai mare fiindcă numai de asigu
rarea ei depinde nemijlocit ridica
rea producției de carne, lapte, lină 
și ouă.

Dr. VOICA TRAIAN
șeful secției de creșterea animalelor



VIAȚA DE PARTID

k îndeplinirea sarcinilor de producție, 
obiectiv principal in munca de partid

Din cronica celor 20 de ani de muncă și viață liberă

Dezvoltarea învățămîntului in raionul nostru
Sub conducerea și îndrumarea co

mitetului de partid, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din Complexul 
"C.F.R. Teiuș-Coșlariu, desfășoară o 
activitate rodnică, plină de pasiune, 
pentru a asigura îndeplinirea planu
lui de stat pe anul în curs, a impor
tantelor angajamente luate în cin
stea celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre.

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, în majoritatea lor colecti
vele de muncă din cadrul complexu
lui și-au îndeplinit și depășit sarci
nile de producție pe primul semes
tru al anului 1964 înainte de ter
men. Așa, de exemplu, la Depoul de 
locomotive, sarcinile de plan pe pri
mele șase luni au fost îndeplinite cu 
10 zile mai devreme. Cu rezultate 
deosebite au încheiat semestrul I și 
^colectivele de muncă de la Revizia de 
vagoane Coșlariu, Stația C.F.R. Te- 
iuș și altele.

Rezultatele în îndeplinirea planu
lui sînt rodul muncii entuziaste a 
colectivelor de muncă, a activității 
politice și organizatorice desfășura
te de organizațiile de bază sub con
ducerea comitetului de partid. Ele 
sînt o reflectare a faptului că orga
nizațiile de partid de aici conduc cu 
competență mereu sporită activita
tea economică, reușesc să mobili
zeze masele largi de oameni ai 
muncii la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid și guvern.

Comitetul de partid urmărește cu 
atentie, în permanență, felul cum 
se desfășoară activitatea pentru în
deplinirea planului de către fiecare 
colectiv de muncă, la toti indicatorii. 
Jn acest scop, Comitetul de partid a 
instruit în mai multe rînduri birou- 

A* rile organizațiilor de bază, în legă- 
tură cu problemele economice, in- 
sistînd asupra măsurilor ce trebuie 
luate în vederea realizării în cele 
mai bune condiții a planului la toți 
indica’torii și a angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă.

Comitetul de Partid din cadrul 
Complexului C.F.R. Teiuș-Coșlariu 
a ajutat organizațiile de bază să 
urmărească în mod operativ reali
zarea sarcinilor de plan, să anali- 
Keze diferite aspecte ale activității 
economice din cadrul unităților res
pective.

Odată cu prelucrarea cifrelor de 
pian pe anul 1964, ca și în consfă
tuirile de producție, muncitorii din 
Depoul de locomotive, au făcut nu
meroase și importante propuneri me
nite să contribuie la continua îmbu
nătățire a muncii. Biroul organiza

ției de bază a urmărit felul cum 
W sînt duse la îndeplinire propunerile 

’■'^făcute. In luna iunie a.c., adunarea 
generală a organizației de bază a 
analizat pe baza unui raport al co
mitetului sindicatului, cum sînt în
deplinite propunerile făcute de oa
menii muncii. In cadrul dezbaterilor 
tov. Lăncrănjan loan, Buțu loan, 
■Rusan Nicolae și alții, care au dis-

Pe teme ale sfaturilor populare

PE PRIMUL PLAN, CONȚINUTUL
Comitetul executiv al Sfatului 

popular al comunei Benic a anali-, 
zaț în ședințe, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, o seamă de 
probleme -importante legate de via
ța economică și social culturală a 
comunei cum ar fi: lucrări de înfru
musețarea comunei, activitatea cul
turală, aprovizionarea populației, 
activitatea dispensarului medical și 
altele și de fiecare dată au fostlua- 

' te măsuri care au dus la îmbunătă
țirea muncii în sectorul analizat.

Merită scoasă în evidență iniția
tiva comitetului executiv de a ana
liza într-o ședință felul cum a fost 
organizată munca pentru îndeplini
rea sarcinilor izvorîte din propriile 
decizii precum și a deciziilor ela
borate de comitetul executiv al Sfa
tului populâr raional. Astfel, aceas
tă problemă a constituit ordinea da 
zi a ședinței comitetului executiv al 
sfatului popular comunal, ce a avut 

tloc în ziua de 22 iunie a.c. Materia- 
Iele prezentate în ședință dovedesc 

' însă superficialitate din partea ce
lor ce le-au întocmit și mai ales ra
portul tov. Bobăilă Simion, secreta
rul sfatului popular.

Raportul, dacă se poate spune a- 
șa, cuprinde două pagini și cîteva 
rînduri care, mai mult de jumătate 

; cuprind probleme în general, le- 

cutat pe marginea raportului, au 
scos în evidență aportul inovațiilor 
aplicate în producție și necesitatea 
de a se acorda în viitor o atenție și 
mai mare acestei probleme.

Aplicarea în procesul de produc
ție a celor mai înaintate metode de 
muncă, folosirea și descoperirea re
zervelor interne și pe această cale, 
creșterea continuă a productivității 
muncii a preocupat comitetul de 
partid. La îndrumarea acestuia, bi
rourile organizațiilor de bază au 
dus în discuția comuniștilor acest 
important obiectiv trasat de cel de 
al III-lea Congres al partidului 
nostru. Astfel, adunarea generală a 
organizației de bază de la revizia 
de vagoane Coșlariu a analizat ac
tivitatea colectivului de inovații. Mă
surile luate de conducerea adminis
trativă pe baga sarcinilor izvorîte 
din hotărîrile adunării generale a 
organizației de bază, au dus la 
obținerea de noi succese în produc
ție. Sarcina stabilită prin planul de 
producție privind productivitatea 
muncii a fost depășită cu 23,8 la 
sută.

Obiective importante din activita
tea de producție au fost analizate 
si de alte organizații de bază. Adu
narea generală a comuniștilor din 
stația Teiuș a dezbătut felul cum 
se îndeplinește planul M.T.O., la 
districtul L Coșlariu a fost pusă în 
discuția adunării generale a orga
nizației de bază disciplina în m”n- 
că, iar la Revizia de vagoane Te
iuș organizarea și desfășurarea în
trecerii socialiste, îndeplinirea ci
frelor de olan.

La sfîrșitul trimestrului I al anu
lui 1964, Comitet"! de partid a ana
lizat în ședință, felul cum au mun
cit organizațiile de bază oentru în
deplinirea sarcinilor de plan pe a- 
ceastă perioadă. Analiza a fost fă
cută în vederea îmbunătățirii con
tinue a muncii în perioada de in
tensificare a transporturilor și a 
îndeplinirii angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 23 August, cea de a 
XX a aniversare a eliberării patriei. 
In discuțiile purtate în cadrul șe
dinței tcv. Bobăilă Cornel. Mîrza 
loan. Crisan loan. Rancea Simion, 
Dalea Partenie, Lițu Filip, Boancă 
Cornel și alții au scos în evidentă 
necesitatea intensificării muncii po
litice, luarea de măsuri organizato
rice care să ducă la lichidarea unor 
aspecte negative din activitatea e- 
conomică pentru a se obține noi și 
importante rezultate în îndeplinirea 
planului.

Ca urmare a preocupării Comite
tului de partid și a organizațiilor de 
bază din Complexul C.F.R. Teiuș- 
Coslariu, toate colectivele de mun
că de aici și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile de producție pe primul se
mestru al anului 1964 și angaja
mentele luate în cinstea marii săr
bători de la 23 August.

gate de normele de funcționare ale 
organelor locale ale puterii de stat. 
Apoi se arată că, „în cursul acestui 
trimestru (este vorba de trimestrul 
II) s-au emis un număr de 10 de
cizii ale comitetului executiv", iar în 
încheiere în raport se precizează că 
„este necesar ca în viitor să existe mai 
multă preocupare pentru pregătirea 
și urmărirea aplicării deciziilor pro
prii și ale organelor superioare".

Din raport nu reiese care au fost 
deciziile date de comitetul executiv 
al sfatului popular, cum a fost or
ganizată munca pentru îndeplinirea 
lor, care sînt rezultatele obținute. E- 
ra necesar apoi ca membrii comite
tului executiv să fie informați și a- 
supra lipsurilor care s-au manifes
tat în ceea ce privește îndeplinirea 
deciziilor, ce greutăți au fost întîm- 
pinate. Ar fi fost util ca în cadrul 
raportului să fie scoasă în eviden
ță pe deoparte activitatea unor mem
bri ai comitetului executiv, felul cum 
au muncit pentru îndeplinirea sar
cinilor încredințate, iar pe de altă 
parte să fie criticați cei care au do
vedit mai puțină preocupare în a- 
ceastă direcție. Despre acest lucru 
s-a amintit în cuprinsul raportului 
la general, nici un deputat n-a fost 
evidențiat și nici criticat.

Slabul conținut al raportului a

LUMINĂ ÎN FIECARE CASĂ
In cei 20 de ani de viață liberă, 

care au urmat mărețului act din 
august 1944, printr-o muncă eroică 
sub conducerea partidului, poporul 
nostru a schimbat din temelii fața 
întregii țări. Cu mîini de harnic și 

Ș priceput muncitor, el a întregit an 
de an zestrea țării cu noi si puter
nice obiective industriale. Pe baze 
socialiste, agricultura s-a dezvoltat 
și ea într-un ritm mereu ascendent, 
iar ca expresie a noii ere. învăță
mântul și cultura au devenit bunuri 
ale întregului popor, lumina științei 

; de carte pătrunzînd pe uși larg des- 
| chise în fiecare casă.

Alături de întregul nostru popor, 
| cu asemenea minunate realizări se 

mîndresc și oamenii muncii din ra
ionul Alba. Și, pentru a le pătrunde 

; mai bine sensul, e destul să arun
căm o privire spre trecutul nu prea 
îndepărtat, chiar și numai în do
meniul învățămîntului public.

Care era situația învățămîntului 
din raion în anii regimului burghe- 
zo-moșieresc? întrebarea își are 
răspunsul ei firesc în consemnările 
statistice, în moștenirea rămasă de 
la burghezie. Școala era departe de 
a fi un bun al poporului, ci mai de
grabă un mijloc de menținere a 

! stării de înapoiere și asuprire, de 
; exploatare a maselor. Și urmarea? In 
' anul 1938, raionul nostru număra 

14.220 analfabeti. Localurile de școli 
| erau neîndestulătoare, cadrele di

dactice, de asemenea puține, iar su- 
i tele de copii rămași înafara școlii 
j din cauza greutăților pe care le ri- 
I dica frecventarea cursurilor, îngro- 
j șau an de an numărul neștiutorilor 
I de carte.

In fața acestei situații, revoluției 
i culturale inițiate și conduse de 

partid, i-a revenit în primul rînd 
sarcina de a lichida această plagă 
a trecutului întunecat Și, spre a- 

i cest țel s a pornit cu toate forțele, 
| bătălia împotriva întunericului din 
1 mințile oamenilor fiind pe deplin

făcut ca și discuțiile purtate de unii 
membrii ai comitetului executiv al 
sfatului popular comunal ca tov. 
Ingnea Chiprian. Sava loan. Cris- 
tea Nicolae și Bădescu Lăpădat să 
fie lipsite de conținut. In cuvîntul 
lor tovarășii au discutat la general 
fără a se referi măcar la o singură 
decizie a comitetului executiv, fe
lul cum a fost îndeplinită, care sînt 
rezultatele ce au fost obținute.

C't privește felul cum au fost a- 
plicate în viață deciziile comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
raionului, nici raportul și nici dis
cuțiile purtate de membrii comite
tului executiv în cadrul ședinței n-au 
spus nici un cuvînt, cu toate că la 
ordinea de zi a ședinței a fost pusă 
și această problemă.

Din cele de mai sus se desprinde 
faptul că în ce privește pregătirea 
ședinței comitetului executiv s-a 
pus accent pe formă, iar conținutul 
a fost neglijat.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al comunei Benic va trebui 
ca în viitor să lichideze cu astfel de 
lipsuri. Să țină cont că buna desfă
șurare a unei ședințe și cu. rezultate 
pozitive depinde în primul rînd de 
conținutul materialelor ce se pun 
în discuție. Aceasta presupune ca 
ședințele să fie bine pregătite, con- 
ținutn] materialelor să fie temeinic 
verificat, iar membrii comitetului e- 
xecutiv să ia atitudine critică împo
triva lipsurilor ce se manifestă și 
să vină cu propuneri concrete pen
tru îmbunătățirea întregii activități. 

cîștigată. In 1948, numărul neștiuto
rilor de carte a scăzut la 6410, în 
1950 la 4.150, în 1957 la 375, iar în 
1958 marea luptă dusă cu abnegație 
de sute de învățători și profesori 
împotriva analfabetismului s-a în
cheiat, din cuprinsul raionului fiind 
șterse pentru totdeauna urmele ne- 
ștîinței de carte.

Concomitent cu lupta împotriva a- 
nalfabetismului, partidul și guver
nul și-a îndreptat atenția spre or
ganizarea învățămîntului de toate 
gradele pe baza științifice și de
mocratice, legîndu-1 de viață, de 
producție. Dreptul la învățătură a 
devenit o realitate v;e pentru toți 
cetățenii prin crearea de condiții ma
teriale, zi de zi sporite, în raport 
cu succesele obținute în dezvoltarea 
economică a țării.

An de mare cotitură
Cucerirea deplinei puteri politice 

de către clasă muncitoare condusă 
de partid, în decembrie 1947, a 
marcat începutul unei noi ere în is
toria poporului nostru. Căi dargi de 
rapidă dezvoltare au fost deschise 
tuturor sectoarelor de activitate.

Urmînd actului revoluționar, care 
a condus la instaurarea Republicii 
Populare Romîne, reforma învăță
mîntului înfăptuită în 1948 a scos 

■ învățămîntul din starea de înapoiere 
din timpul burgheziei, i-a lărgit con
siderabil sfera de cuprindere. Pen
tru prima oară învățămîntul ele
mentar a devenit în mod real un 
bun la poporului, gratuit și obliga
toriu. învățămîntului i-au fost crea
te puternice baze materiale. Și suc
ceselor obținute inițial, altele și al
tele li s-au alăturat cu fiecare an 
școlar încheiat Spre clădirile noi 
ale școlilor, tot mai multe, s-au în
dreptat cu entuziasm sute de mii de 

i fii ai oamenilor muncii, astfel că 
azi nu mai există nici un copil în 
afara școlii, sarcina generalizării în
vățămîntului de 7 ani trasată de cel 
de ăl III-lea Congres al partidului 
fiind îndeplinită cu un an mai 
devreme.

Ca peste tot în țară, nici în raio
nul nostru nu mai există cătun care 
să nu-și aibă școala sa și învățătorii 
săi bine pregătiți, cîteva cifre com
parative ilustrînd pe deplin saltul 
cantitativ și calitativ făcut pe linia 
dezvoltării învățămîntului preșcolar, 
elementar și mediu. De la 25 unități 
preșcolare și 41 educatoare în 
1938, s-a ajuns în prezent la 44 uni
tăți și 71 educatoare, aceeași grăi
toare creștere înregistrînd-o și în
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vățămîntul elementar. In 1938 e- 
xistau în cuprinsul raionului doar 
11 unități școlare de 7 ani în care 
se predau cunoștințe la nivelul șco
lii primare. Astăzi sînt în raion 31 
unități de 8 ani, cunoștințele pre
date în cadrul acestora depășind 
pe cele predate în gimnaziile de al
tădată. ’

Sporirea numărului de unități, 
condițiile create frecventării școlii, 
au determinat o masivă creștere a 
numărului de elevi. De la 4.116 e- 
levi cuprinși în școlile elementare în 
1938, numărul acestora a ajuns la 
11.588 în 1964, al absolvenților șco
lilor medii a crescut de la 85 în 
1938 Ia 236 în anul școlar 1962/1963, 
iar al elevilor cuprinși în 1958/1959 
în anul 1 al celor 5 școli profesio
nale, de meserii și agricole din ra
ion a depășit cu mult numărul ele
vilor cuprinși în clasa a VllI-a a 
școlilor de cultură generală. A spo
rit de asemenea, an de an numă
rul muncitorilor elevi și al elevi
lor din învățămîntul fără frecvență.

Creșterea efectivelor de elevi a 
fost însoțită de o masivă creștere a 
numărului cadrelor didactice. De la 
203 învățători și profesori în 1938, 
numărul cadrelor didactice a ajuns 
la 625 în 1964, înafară de profesorii 
și maiștrii încadrați în școlile pro
fesionale și de meserii.

învățămîntul pe trepte mereu 
ascendente

Hotărîrile Congresului al III-lea 
al P.M.R. se înscriu cu litere de 
aur pe filele istoriei patriei noastre 
în ce privește dezvoltarea și lărgi
rea învățămîntului de toate gradele, 
Se înscriu și în ce privește dezvol
tarea învățămîntului în raionul nos
tru. In anii 1960/1961 și 1961/1962 
s-a încheiat generalizarea învăță
mîntului de 7 ani în raion, iar în 
1962/1963 s-a trecut treptat la în
vățămîntul general de 8 ani. Pentru 
aceasta, numai în anul 1963 au fost 
construite și amenajate în comunele 
și satele raionului 40 de săli de 
clasă, alte 60 de săli aflîndu-se în 
construcție, din care 10 vor fi date 
în folosință în cinstea zilei de 23 
August, iar o însemnată parte din 
rest Ia începutul anului școlar 
1964/1965. Pentru asigurarea de 
condiții optime desfășurării învăță
mîntului s-a trecut apoi la amena
jarea de internate și cantine, la do
tarea școlilor cu mobilier și mate
rial didactic. Numai în anii 1963 
și 1964, școlile au fost dotate cu 
peste 900 de bănci noi, 130 table. 
110 dulapuri, 200 scaune și material 
didactic în valoare de peste 300.000 
lei. Darul oartidului — manualele 
gratuite — în sumă de 500.000 lei 
anul trecut, va fi și mai mare anul 
acesta, noii absolvent! ai școlilor 
pedagogice și institutelor fiind gata 
să pornească alături de cadrele di
dactice mai vechi la obținerea de 
succese și mai însemnate în anul 
școlar care va începe în toamnă.

Sub îndrumarea permanentă a or
ganelor de partid. învățămîntul din 
raionul nostru a făcut pași uriași 
înainte. Cele ce s-au realizat însă, 
r au venit de la sine. Ele sînt re
zultatul eforturilor eroice ale clasei 
muncitoare conduse de partid care, 
în cei 20 de ani de la eliberarea pa
triei noastre de sub jugul fascist, 
a ridicat tot mai sus steagul luptei 
pentru progres, pentru înflorirea 
științei și culturii. Și marea luptă a 
fost încununată de succes. De roa
dele ei ne bucurăm noi cei ce avem 
fericirea de a trăi în măreața epocă 
a socialismului și comunismului.



Cu toate forțele la recoltatul griului
Bine doar pe jumătate

(Urmare din pag. l-a)

arăturilor de vară care după cum 
se știe trebuiesc efectuate imediat 
după recoltare. In această privință 
consiliul de conducere al gospodă
riei nu a luat nici o măsură. Ba 
mai mult. Neînceperea arăturilor se

justifică prin aceea că s-a defectat 
presa de balotat și că, chipurile, nu 
pot transporta paiele de pe supra
fețele cultivate. Oare acestea sînt 
adevăratele cauze? La aceasta con
siliul de conducere al gospodăriei 
colective va trebui să răspundă de 
urgență prin fapte.

Ritm nesatisfâcâtor
In majoritatea gospodăriilor agri

cole colective din raion, ca cele din 
Bucerdea Vinoasă, Teiuș, Vințul de 
Jos și altele recoltarea păioaselor 
este în toi sau pe sfîrșite.

Mai sînt însă unele gospodării a- 
gricole colective în raionul nostru 
ca cele din Straja și Oarda de Jos 
unde consiliile de conducere nu a- 
cordă atenția cuvenită acestei pro
bleme în privința mobilizării tutu
ror forțelor la desfășurarea ritmică 
a campaniei de recoltare. Numai așa 
se explică faptul de ce gospodăria 
agricolă colectivă din Oarda de Jos 
n-a recoltat pînă la data de 22 iu
lie a.c. decît 181 de ha din cele 344 
cîte au fost însămînțate cu grîu. 
Față de aceasta, organizația de, 
partid trebuie să sprijine mai mult 
consiliul de conducere al gospodă
riei, să întreprindă de urgență mă
surile cele mai corespunzătoare 
care să ducă în timpul cel mai scurt 
la recuperarea rămînerii în urmă a 
recoltatului.

LA ÎNĂLȚIMEA SCHELELOR
Urmare din pag. i-a

Văzîndu-i cum lu
crează, tovarășului Lu
ca Iosif i se descrețeș
te fruntea. Duce mina 
streașină la ochi. Șl 
căutînd parcă cu pri
virea oamenii lui Lă
cătuș, la celălalt capăt 
al șantierului, se po
menește din nou vor
bind.

— La urma urmei 
vom vedea noi! Cine 
rîde la urmă ride mai 
bine.

Dar,... să vedem ci- 
ne-i tovarășul Lăcă
tuș? Pe șantier nu-i 
muncitor care să nu-1 
cunoască. E un om în 
puterea vîrstei — spun 
unii. E șeful echipei de 
zidari din lotul 11 și-i 
harnic foc — vin alții 
și completează spusele 
celor dinții.

Și au dreptate și u- 
nii și alții. Plin de e-

nergie, bun organiza
tor, tovarășul Lăcătuș 
loan își conduce cei 
17 oameni din echipă 
din izbîndă în izbîndă. 
Merge cu pași siguri 
în întrecere. Lucru de 
altfel firesc cînd ai oa
meni de nădejde. Sche
lării Domșa Tănase și 
Naghi Bela din echipa 
sa, mută cu repeziciu
ne schelele dintr-o 
parte în alta, iar zi
darii Luca Traian, Al- 
mași loan, Boteanu Au
rel și toți ceilalți, mun
cesc cu toată pricepe
rea și rîvna pentru ter
minarea lucrărilor de 
finisaj la remiza de 
matrițe, acesta fiindu- 
le angajamentul în 
cinstea marii sărbători 
de la 23 August. Și în 
întrecere, pentru ei ca 
și pentru oamenii din 
echipa tovarășului Lu
ca Iosif, angajamentul 
este cuvînt de onoare.

------------ ♦♦-------------

Acest lucru, de alt
fel, l-au dovedit în re
petate rînduri membrii’ 
ambelor echipe. De la 
început pe șantier, oa
menii din echipa tova
rășului Luca Iosif au 
construit pavilionul, 
administrativ și loca
lul cantinei. Cei ai to
varășului Lăcătuș loan 
au ridicat hala de 
matrițe, remiza de lo
comotive și zidurile 
pentru banda rulantă- 
Și despre calitatea lu
crărilor s-au spus nu
mai cuvinte bune. Iar 
acum, pe aceleași sche
le înalte, oamenii ce
lor două echipe mun
cesc cu și mai multă 
însuflețire pentru În
deplinirea și depășirea 
angajamentelor luate 
în cinstea apropiatei 
sărbători. Cine va cîș- 
tiga întrecerea? De 
bună seamă cei mar 
harnici.

CARNET CULTURAL
Activitate susținută la căminul cultural

Vești de la corespondenți
Activitate rodnică 
în sectorul de achiziții

Ca urmare a preocupărilor susți
nute avute în acest an, tovarășa 
Salcău E. responsabila centrului de 
achiziționare și valorificare a fruc
telor din cadrul cooperativei 9 Mai 
Teiuș și-a depășit cu regularitate 
sarcinile de plan, lună de lună. Edi
ficator este în acest sens faptul că 
prin centrul de achiziționare mai sus 
amintit în cursul acestui an au fost 
achiziționate peste 1.000 kg carne de 
pasăre, 65.000 bucăți ouă, 65.500 kg 
fier vechi și multe alte produse, le
gume și fructe.

De ce oare se procedează 
așa ?

Spre deosebire de anii trecuți. în 
ultimul timp străzile orașului au în
ceput să fie din ce în ce mai bine 
întreținute și gospodărite. Aceasta 
ca urmare a faptului că I.G.O. Alba 
lulia, prin lucrătorii săi, reușește pe 
zi ce trece să efectueze lucrările de 
întreținerea străzilor. Și dacă a- 
ceastă măsură este bine primită de 
oamenii muncii din orașul nostru,

Sîntem în plină vară și razele soa
relui mai arzătoare parcă decît în 
alți ani, își revendică drepturile. 
Parcurile și zonele verzi au tot mai 
multă căutare. Pe malul apelor, în 
zilele de odihnă, stăruie tot mai mul
ti oameni ai muncii, iar răcoritoa
rele sînt tot mai mult solicitate.

După cum e și firesc însă, cerin
țele de sezon se cer în totul satis
făcute. Așa ar trebui să fie. Dar... 
Să pornim și să consemnăm.

Măsuri binevenite
Mai mult poate decît în alți ani, 

prin măsurile luate de organele co
merțului de stat și cooperatist, ac
tualului sezon călduros i s-a ieșit în 
multe privințe în întîmpinare cu frun
tea sus. Așa bunăoară, la unitățile 
de desfacere a legumelor și fructe
lor din Alba lulia, Teiuș și Zlatna, 
oamenii muncii găsesc din belșug 
tot felul de produse. Sînt apoi mai 
bine aprovizionate cofetăriile cu în
ghețată, cu apă minerală, sucuri și 
siropuri reci, același lucru putînd fi 
spus și despre chioșcurile de răco
ritoare, despre unele restaurante și 
bufete.

Măsurile luate în întîmpinarea zi
lelor călduroase deci și-au dovedit 
din plin eficiența și oamenii mun
cii le socotesc ca binevenite.

„Să mergem la Fodoreanu“
Prin felul cum gospodărește bu

fetul nr. 2 din Teiuș al cărui res
ponsabil este, tovarășul Fodoreanu 
Ludovic și-a cîștigat un bun renu- 

nu același lucru se poate spune des
pre timpul în care se fac aceste lu
crări. Așa de exemplu, pe străzile 
Avram lancu. Moților, Teilor etc. 
pot fi văzuți pe la orele 10-11 ade- 
vărați nori de praf ce se ridică în 
urma măturătorilor.

Astfel fiind ne întrebăm: De ce 
oare tovarășii de la I.G.O. găsesc 
de cuviință să procedeze așa? N-ar 
fi cazul oare ca curățirea străzilor 
amintite să fie făcută în alt timp?

UN GRUP DE CETĂȚENI

Sărbătoare la Necrilești
Duminica trecută, țăranii munci

tori din Necrilești au fost martorii 
unui eveniment de seamă din viața 
satului lor. In această zi a fost 
inaugurat magazinul cooperativei 
de aici, zeci de oameni din partea 
locului trecînd pragul noului local 
cu mîndria legitimă a muncii îm
plinite.

Strînși în număr mare în fața 
magazinului, țăranii muncitori din 
Necrilești au așteptat cu emoție cli
pa inaugurării acestuia, au ascultat 
cu inimile fremătînd de bucurie da
rea de seamă prezentată, cu privire 
la felul cum s-au desfășurat lucrările 

PE TEME DE SEZON
me. Lucru firesc. Aici, localul este 
în permanență curat și bine apro
vizionat. Băuturile sînt cu grijă 
păstrate — la rece — iar cei ce cal
că pragul bufetului sînt serviți cu 
toată promptitudinea.

Astfel fiind, nu-i mirare că în Te
iuș se fac des auzite cuvintele : — 
„Să mergem la Fodoreanu". Are o 
bere!... Și-apoi această remarcă n o 
fac numai teiușenii ci și străinii în 
trecere prin comună. .

Și tot la Teiuș
Sînt însă la Teiuș și unele loca

luri despre care nu se pot spune 
prea multe lucruri bune. Așa-i bu
năoară cazul restaurantului grădina 
de vară „Pescăruș".

Situat în centrul comunei, restau
rantul cunoaște ce-i drept o mare 
afluență. Localul este însă slab în
treținut, iar cei ce-1 deservesc lip
siți în bună măsură de grijă față 
de consumatori, lucru demonstrat 
chiar și zilele trecute. Un butoi de 
bere defect a fost golit în altul fără 
să se țină seama cîtuși de puțin de 
faptul că în timpul golirii în bere 
au intrat o seamă de impurități. De! 
Pentru tovarășul Belei Ioachim, u- 
nul din responsabilii localului, im
portant a fost faptul să nu se piar
dă berea și nu condițiile de igienă 
în care aceasta s-a deșertat. Și cu
rios lucru, prezent la această acțiu
ne a fost și președintele cooperati

de construcție. Și mulți dintre ei 
și-att recunoscut contribuția în cele 
14.000 ore muncă patriotică prestate 
pentru construirea magazinului sau 
în materialele procurate pe pian 
local în valoare de peste 15.000 iei.

I. L.

1N CLIȘEU : Clădirea noului ma gazin din Necrilești.

vei care a stat pasiv la cele ce se 
petreceau aici.

Oare nu toate băuturile trebuie 
să fie reci?

Consumată în timpul verii mai 
mult decît alte băuturi, prin natura 
ei, berea se cere a fi rece pentru a 
fi bună. De acest lucru, hai să spu
nem că mai țin seama parte din 
responsabilii bufetelor.

Majoritatea acestora însă nu se 
gîndesc că nu numai berea trebuie 
să fie rece. Și acest lucru e vala
bil atît pentru bufetele „Carpați", 
unitatea nr. 52, „Corzo", unitatea 
nr. 51 și altele, cît și pentru restau
rantul „Strugurul", responsabil to
varășul Pușcău Aurel, unde vinul 
sau țuica sînt calde pierzîndu-si gus
tul. ’

Bani cheltuifi in zadar
Chestiunea e veche. Probabil de 

aceea e și dată uitării. Dar să reve
nim la ea.

Prin grija sfatului popular al ora
șului, în grădina Școlii de 8 ani 
nr. 1 au fost „instalate" o seamă de 
leagăne cu gîndul ca acest Ioc să 
devină un adevărat parc de distrac
ții pentru copii.

Vremea însă a trecut și problema 
parcului, mult visat de cei mici, ă 
rămas baltă. Altfel cum s-ar explica 
faptul că leagănele sînt fără între
buințare, năpădite de buruieni? Și

1:1 cursul acestei luni, la căminul 
cultural din Oarda de Jos s-a des
fășurat O bogată activitate cultural 
educativă de masă. In ultimele două 
săptămîni, bunăoară, la căminul 
cultura) de aici s-au întrunit peste 
600 de colectiviști care au urmărit 
cu viu interes conferința „Căile spo
ririi fondului de bază" și progra
mul artistic susținut de brigadă ar
tistică a căminului cultural cu te- 

doar pentru confecționarea lor s-au 
cheltuit bani.

Multe bune—două rele
Pentru ca la ștrandul de la Mu

reș oamenii din orașul nostru să 
găsească cele mai bune condiții de 
recreere s-au făcut în acest sezon 
multe lucruri bune. S-au revizuit și 
curățit cabinele, iar în fața terasei 
au fost amenajate ronduri cu flori. 
Terenul de volei a fost, de aseme
nea, curățit urmînd a-și primi oas
peții, iar bufetul ștrandului a fost 
aprovizionat cu toate cele necesare.

Spre satisfacția oamenilor mun
cii din orașul nostru deci, la ștran
dul de la Mureș s-au făcut multe 
lucruri bune. Bine ar fi însă să se 
găsească și posibilitatea întreținerii 
plăjii, iar tovarășul Ganga Cornel, 
responsabilul bufetului să servească 
în halat și nu în costum de baie.

Grădină de vară sau depozit de 
mobilă?

La magazinul „Mobila" din Alba 
lulia sosește tot mai multă mobilă 
de diverse tipuri care, după cum e 
și firesc, pînă la punerea ei în vîn- 
zare trebuie magazinată.

Magazinarea mobilei deci, a de
venit o problemă care, ce-i drept, 
își cerea rezolvarea. Și, a și fost 
„rezolvată". Cum? Conducerea 
O.C.L. Comerț mixt a dispus maga
zinarea ei la grădina de vară de 
„La șosea" fapt ce ridică întreba
rea : „Ce-i acum" „La șosea"?... 
grădină de vară sau depozit de mo
bilă? 

ma: „Te slăvim măreață zi a elibe
rării S-au organizat apoi la cămin' 
mai multei lecturi în grup pe diferi
te teme, s-au făcut prezentări ț? 
cărți iar in cadru' unui jurnal vor
bit li s-au explicat colectiviștilor o 
seamă de probleme deosebit de in
teresante pi'vind fenomenele meteo
rologice. folosirea rațională a în
grășămintelor, lupta împotriva ma
ladiilor si altele.

Nici cei mici nu au fost neglijați. 
In această perioadă, copiii întruniți’ 
la căminul cultural în cadrul unei 
dimineți de basme au ascultat cu 
mult interes basmul: „Ce știm des
pre Făt frumos cel mic".

Concurs
„Cine știe răspunde'*

Manifestînd o grijă deosebită pen
tru organizarea timpului liber al ti
nerilor. activiștii culturali din co
muna Vințul de Jos au acumulat în 
ultimul timp o valoroasă experiență, 
în acest sens. Și dovadă acestui lu
cru îi sînt nenumăratele acțiuni în
treprinse la căminul cultural.

Săptămîna trecută, de exempluj. 
comitetul comunal U.T.M. în cola
borare cu colectivul căminului cul
tural și cel al bibliotecii a organizat 
în cadrul joii de tineret un concurs 
..Cine știe răspunde". Concurenții?' 
Tinerii Ursu Rafila, Voina IoSif șt 
Danciu Alexandru, care la capătul 
întrebărilor cu tema: „Contemporani 
cu viitorul" s-au dovedit bine nre- 
gătiți. dînd răspunsuri bune. Coti- 
curenții s-au bucurat de aprecierea 
unanimă a celor peste 150 de tineri’ 
și tinere prezenți în sala căminului 
cultural.

Concursului, i-a urmat tm tot a- 
tît de reușit program artistic, urmat 
d'e dans, tinerii din comuna Vințuî 
de Jos petrecînd astfel pînă seara 
tîrziu în ritmul cîntecului și dansu
lui.

M. VESA

In excursie
Tot mai numeroase sînt acțiunile- 

întreprinse de către activiștii sindi
cali din cadrul Complexului C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu în scopul organizării 
cît mai plăcute a timpului liber al 
muncitorilor. Așa de exemplu, aici 
periodic se organizează excursii,' 
seri literare, ieșiri în comune, întru
niri tovărășești etc.
. Nu de mult, comitetul sindicatului 
CFR Teiuș-Coșlariu a organizat 
pentru muncitorii ceferiști, împreu
na cu familiile lor o’ excursie în 
Munții Apuseni, Cu acest prilej .au 
fost vizitate cîteva locuri. istorice și 
o seamă de puncte turistice. Excur
sia s-a bucurat de o largă apreciere 
din partea celor 80 de ceferiști, care 
și-au manifestat dorința, de a se mai 
organiza șj în viitor asemenea ieșiri..
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