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la timpul optim și 
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griului de toam
nă. Acest lucru va 

o parte, respectarea
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Pentru 

n'rea cu 
sarcinilor
de cel de al 
lea Congres al partidului 
privind realizarea în 1965 
producții globale anuale de ia 
pînă la 5,4 milioane tone grîu, oa
menii muncii de pe ogoare, îndru
mați de organizațiile de partid, des
fășoară o muncă harnică și obțin 
an de an, rezultate tot mai bune în 
sporirea producției cerealiere. Deși 
în acest an, în raionul nostru nu 
au fosl cele mai prielnice condiții 
climatice pentru cultura griului, nu
meroase unități agricole socialiste au 
obținut producții sporite de grîu. 
Lucrătorii gospodăriei agricole de 
stat din Galda de Jos, de pildă, au 
realizat peste 2.200 kg grîu la hec
tar de pe întreaga suprafață culti
vată cu această piantă. Rezultate a- 
fcemănătoare au obținut de pe unele 

Wktfirafețe și gospodăriile agricole 
colective din Galda de Jos. Teiuș, 
Cricău, Ighiu, Oarda 
tele care au semănat 
care diferite soiuri de 
tivitate. Toate aceste 
vedesc, odată în plus, că în condi
țiile nou create, in urma incheierii 
colectivizării agriculturii, aplicînd 
măsuri agrotehnice înaintate și fo
losind cu chibzuință sprijinul a- 
cordat de stat sint posibilități spori
te de a obține recolte tot mai bo
gate de grîu.

In prezent cea mai importantă 
sarcină care stă in fața organizații
lor de partid, a sfaturilor populare, 
a consiliilor de conducere din gos
podăriile agricole colective, este mo
bilizarea tuturor forțelor pentru pre
gătirea temeinică și executarea în- 
sămințărilor de toamnă la timpul 

îoptim și în condiții agrotehnice su- 
jMgrioare. In această toamnă in ra

ionul nostru urmează a se insămîn- 
ta cu grîu o suprafață de aproape 
8.300 ha. în gospodăriile agricole 
colective și 1.900 ha orz în gospodă
riile de stat. Respectarea întocmai, 
de către fiecare unitate agricolă so
cialistă a sarcinilor ,ce-i revin, pri
vind suprafața planificată pentru 
însămințarea griului și orzului de 
toamnă constituie una din condițiile 
de bază pentru realizarea producției 
la ha prevăzută pe întregul raion.

Pentru continua sporire a produc
ției la hectar o atenție sporită tre
buie acordată aplicării întregului 
complex de măsuri agrotehnice. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît se 
știe că in această direcție posibili
tățile sînt nelimitate. Bogata expe
riență a unităților agricole fruntașe 
din raion ne arată că obținerea u- 
igjkfecolte bogate de grîu este po- jJFa întrutotul prin aplicarea în 

*^nod diferențiat și în complex a 
celor mai avansate măsuri tehnice 
și organizatorice, adecvate condi
țiilor pedoclimatice locale. In a- 
ceastă privință conducerile gospo
dăriilor colective și inginerii agro
nomi au datoria de a amplasa cul
tura griului după cele mai bune 
plante premergătoare. In acest scop 
s-au întocmit schițe-plan cu am
plasarea griului de toamnă. Pentru 
respectarea’ repartiției făcute fiecare 
colectivist trebuie să știe precis care 
terenuri se vor însămînța cu grîu, 
ce soiuri se vor cultiva și ce măsuri 
agrotehnice trebuie aplicate. De 
asemenea este necesar să se tradu
că în viață toate măsurile organiza- 
^APlice necesare pentru însămințarea

de Jos și al- 
pentru incer- 
înaltă produc- 
rezultate do-

permite, pe de 
cerințelor agrobiologice specifice 
fiecărui soi de grîu. valorificarea cu 
maximum de eficiență a pămintului 
și calităților productive ale solului 
respectiv, iar pe de altă parte orga
nizarea din timp a sistemului de
lucrări agrotehnice, executarea unor 
lucrări de calitate superioară în
scopul realizării unei bogate recolte 
in anul ce vine.

O altă cerință importantă pentru 
a obține producții mari în fiecare 
gospodărie constă in buna pregăti
re a terenului ce urmează a fi însă
mânțat cu grîu. Va trebui ca, pe lîn- 
ga lucrările executate pină acum, 
să fie continuate operațiile de mo
bilizare a solului pe adincimi 
respunzătoare (prin arături 
bulgări) și menținerea lui fără bu
ruieni și afinat la suprafață pînă la 
introducerea seminței de griu in sol. 
In acesl fel se asigură un pat ger
minativ bun. se înmagazinează și 
se menține in sol cit mai multă apă 
provenită din ploi.

O mare însemnătate o are pentru 
sporirea producției la hectar apli
carea rațională a îngrășămintelor 
oiganice și chimice, care trebuie a- 
plicate după cerințele solului culti
vat. după fertilitatea acestuia și 
după soiurile de griu ce urmează a 
fi cultivate Experiența anilor trecu- 
ți a dovedit că soiurile de grîu de 
înaltă productivitate ca Harrach, 
Ponca, Bezostaia etc. recomandate 
a se cultiva in continuare și pentru 
anul 1PG5 au o mare capacitate de 
valorificare a îngrășămintelor orga
nice și minerale. Trebuie urmat e- 
xemplu! gospodăriilor agricole co
lective din Galda de Jos, Bucerdea 
Vinoasă, Cricău și altele care, an 
de an. se îngrijesc tot mai mult 
de îngrășarea solului cu îngrășămin
te organice și minerale. Gospodăria 
colectivă din Bucerdea Vinoasă, de 
pildă, a îngrășat recent cu îngră
șăminte chimice peste 100 ha teren 
ce urmează a fi însămînțat în toam
na aceasta cu grîu. Sînt posibilități 
ca în fiecare gospodărie colectivă 
să se aplice, îngrășăminte solului cît 
mai multe, folosindu-se îngrășămin- 
tele organice existente în fiecare u- 
nitate. precum și în curțile membri
lor colectiviști.

Un vechi proverb plin de înțelep
ciune spune că: ce semeni aceea cu
legi". Experiența ne-a dovedit din 
plin acest lucru. De aceea trebuie să 
se țină seama în fiecare gospodărie 
de soiul de grîu care dă rezultatele 
cele mai bune, deoarece aceleași 
soiuri valoroase dacă nu sînt ampla
sate și cultivate corespunzător ce
rințelor lor specifice, pot da rezul
tate diferite chiar în cadrul acelora
și gospodării, 
cole colective
Galda de Jos, 
leași soiuri de 
și Bezostaia pe unele parcele 
dat producții medii de 2.500-2.700 
kg, iar pe altele de 1.300-1.500 kg 
la ha, în raport de amplasarea i 
turii, de epoca de însămînțare, 
densitatea plantelor și modul 
ingrășarca culturii, etc. Acest 
cru dovedește că soiurile de grîu 
care le cultivăm trebuie să le acor-

co
tară
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PE GRAFICELE ÎNTRECERII NOI REALIZĂRI
DUPĂ 8 LUNI Succese de seamă

le încălțăminte 
principalele obiective 
socialiste sînt continua 
a calității produselor 
consumurilor specifice

Lună de lună, colectivul de mun
cita: de la secția Ateliere centrale 
din Alba luiia a înscris rezultate tot 
mai frunacase la graficul întrecerii 
socialiste. De Ia începutul anului și 
pină in prezent acest harnic colectiv 
și-a realizat sarcinile de plan la

producția globală în proporție de 
11 ■ .36 la sută și la producția marfă 
în proporție de 116,27 la sută. Pro- 
duciivitatea muncii a crescut în a- 
ceastă perioadă cu 10,7 la sută, iar 
volumul economiilor realizate în 7 
luni se ridică la 233.000 lei.

scă indicele de calitate cu 
1 la sută, produsele ce le 
fiind cerute chiar și peste

Cu avînt sporit
fa- 
ho-

:ru

La fabrica 
„Ardeleana" 
a’.e întrecerii 
îmbunătățire 
și reducerea
de piele și talpă. Muncind cu hăr
nicie acest colectiv a reușit să îm
bunătăți 
peste 
brică 
tare.

S-a
economii. De la începutul anului co
lectivul secției de croit fețe, prin fo
losirea combinată a tiparelor, a eco
nomisit peste -ttO in.p piele, iar cel 
al secției stanță peste 1.700 kg tal
pă, materiale suficiente pentru a se 
puteri crsifecționa in plus circa 2.400 
perechi încălțăminte.

Crește productivitatea muncii
Grele de executat în trecut, lu

crările de întreținerea liniei solicită 
din partea muncitorilor de la secția 
1. 11 C.F.R. pe zi ce trece tot mai 
puțin efert fizic, ca urmare a mă
surilor luate pentru mecanizarea 
lor. In acest sens, aici a luat ființă 
un district mecanizat, care execută 
lucrările de rectificări de nivel și 
burajul de rind cu ajutorul unor 
ciocane electrice acționate de un 
grup electrogen transportat paralel 
cu calea ferată și în curînd, tot me- 
camzat, se .vor efectua și lucrările 
de c.iuruirea balastului.

Pe lingă faptul că se reduce sim
țitor efortul fizic al muncitorilor, 
prin mecanizarea lucrărilor de li
nie, pre duc'ivitatea muncii crește cu 
20-40 la sută, reducindu-se în ace
lași timp prețul de cost pe kilome
tru de linie reparată.

Succesele de azi

nuind cu avint sporit între- 
socialistă. lucrătorii coopera- 

meșteșugărești „Mureșul" din 
Iulia au obținut și în luna au- 
un bogat mănunchi de rez'tl- 
Ilarnicii cooperatori și-ău în-

Conții 
cerea 
tivei 
Alba 
gust 
Late,
deplinit planul producției globale n 
luna august în proporție de 119.61a 
sută, iar cel al producției marfă în 
proo^rtie de li3.7 la sută._____

Insemnate realizări 
membrii cooperativei 
și la alți indicatori. Așa, bunăoară, 
la deservirea populației planul a fost 
depășit cu 7 la sută, la sortimente 
cu 14,6 la sută iar la prestări de 
servicii neindustriale cu 59,5 la sută, 
productivitatea muncii crescînd în 
această perioadă cu 19,8 Ia sută.

au obținut
„Mureșul1'

La Iprodcoop Alba iulia. se veri
fică calitatea unui nou lot de mo
bilă ce va fi predată în cuiînd 
medului.

♦ •------------------------------

la baza celor viitoare

co- CU DRAGOSTE 
Șl PASIUNE

La gospodăriile agri- 
din Mihalț, Cistei, 
Căpud și altele, ace- 
grî« Harrach, Ponca 

au

cul- 
de 
de 
lu- 

î pe

Colectivul de muncă al uzinei 
noastre a încheiat bilanțul primei e- 
tape a întrecerii socialiste cu rezul
tate deosebite în muncă. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii noștrii au ra
portat partidului că în cinstea celei 
de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei și-au îndeplinit și depășit an
gajamentele luate în întrecerea so
cialistă. La valoarea producției glo
bale anga jamentul a fost depășit cu 
65,4 la sută, iar la producția marfă 
s-au dat patriei peste angajament 
produse în valoare de peste 
4.600.000 lei. Colectivul secției de 
acid sulfuric a produs peste anga ja- 
ment 103 tone produse, iar cel de la 
sulfat de cupru 111 tone.(Continuare în pag. 4-a)

La G.A.C. Bucerdea Vinoasă dcvlecii furajeri îngrijiți bine au ajuns Ia 50—60 kg fiecare.

Aceste rezultate sînt rodul mun
cii entuziaste a întregului colectiv 
și sînt urmarea firească a măsuri
lor politice și organizatorice luate 
de organizațiile de partid din ca
drul uzinei. La secția acid sulfuric 
de pildă, s-a asigurat desfășurarea 
unei susținute munci politice prin 
agitatorii organizației de bază. Aici 
de îndată ce s-au luat angajamen
tele in întrecere, agitatorii au fost 
instruiți temeinic asupra acestor an
gajamente. In cadrul secției au fost 
scrise lozinci mobilizatoare cu an
gajamentele luate. Asemenea mă
suri.au fost luate și în celelalte sec
ții. In același timp comitetul sindi
catului a fost îndrumat, îndeaproa
pe să urmărească desfășurarea în
trecerii socialiste, iar cabinetul teh
nic să intensifice munca pentru rea
lizarea de noi inovații. Rezultatele 
n-au întîrzrat să se arate. Comunis
tul Dominic Alexandru ajutat de 
tovarășii Magda loan și Mermezan 
Petru au realizat o importantă ino
vație care mărește indicele de uti
lizare al cuptorului.

încheind bilanțul rodnic al primei 
etape, colectivul nostru pășește ho- 
tărît pentru a obține noi realizări. 
Avem la baza succeselor viitoare 
cele de pînă acum și în plus hotărî- 
rea întregului colectiv de a-și ține 
cuvîntul dat. Pentru a ne putea în
deplini cu cinste anga jamentele lua
te pe întregul ân, comitetul de 
partid din cadrul uzinei a îndrumat 
organizațiile de bază să se preocu
pe cu aceeași răspundere de buna

VASILE GHF.ORGHE 
secretarul comitetului de partid 

de la U.C.M. Zlatna

(Continuare în pag. 3-a)

După reușitul program prezen
tat în cinstea celei de a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei, an
samblul artistic al Casei raionale 
de cultură din orașul nostru a e- 
voluat din nou duminica trecută 
într-o ținută la fel de apreciată. 
In fața a peste 600 de colectiviști 
fruntași din satele raionului, iscu- 
siții artiști amatori au făcut să ră
sune din nou cintul izbînzilor, au 
adus cu și mai multă vigoare pe 
scenă frumusețea dansului nostru 
popular. In seara aceleeași zile a- 
poi programul a fost reluat în 
fața a sute de oameni ai muncii 
din localitate.

Numărul mare de artiști ama
tori care au urcat treptele scenei, 
nivelul artistic ridicat la care a 
fost prezentat fiecare punct din 
program, au scos în evidență lar
gile posibilități existente în orașul 
nostru pentru o și mai evidentă a- 
firmare în viitor. Merită scoasă 
în evidență munca neobosită pen
tru reușită a colectivului teatru
lui de păpuși, a artiștilor amatori 
de la fabrica „Ardeleana", secția 
Ateliere centrale, unitățile C.F.R., 
cooperația meșteșugărească, a 
muncitorilor de la I.R.I.L., între
prinderea de morărit și a zecilor 
de învățători și profesori din o- 
raș care au urcat pe scenă. Demn 
de remarcat este apoi aportul to
varășilor Alexiu Marin și Contor 
Letiția dirijori de cor, al tovară
șilor Diaconu Petre, regizor, Ha- 
țegan Nicolae, pictor scenograf și 
al altora care, cu dragoste și pa
siune, au contribuit din plin la 
reușita programului. 

m%25c4%2583suri.au


Să dezvoltăm continuu sectorul zootehnic
In siloz tot ce se poate însiloza

Preocupați să asigure furajele necesare efectivelor de animale în con
tinuă creștere, în perioada de față în majoritatea gospodăriilor colec
tive din raion se string cu o de'qsebită grijă toate resursele de furaje 
pentru a fi însilozate, se întreprind măsuri concrete pentru îmbunătă
țirea calității nutrețurilor, depozitarea și 
bune condiții.

Pentru a vedea felul cum se desfășoară 
rumbului și a celorlalte furaje în cadrul 
raion, redacția ziarului „Steaua roșie" a 
raid anchetă. Mai jos redăm cîteva din aspectele constatate pe teren 
cu această ocazie.

La gospodăria colectivă din Șard, 
ca de altfel în majoritatea unități
lor agricole din raion, ca urmare a 
măsurilor luate, acțiunea de însi
lozare se desfășoară din plin. To- 
cătoarea mecanică, proprietatea gos
podăriei, este în permanență asigu
rată cu porumb pentru siloz și func
ționează fără întrerupere, însilozînd 
zilnic însemnate cantități de nu
trețuri. Ritmul zilnic de 20 tone 
fiind depășit, ei au însilozat în cî-

Tractoarele să lucreze din plin
Gospodăria colectivă din

ho
pe 

na- 
în- 
în-

Galda 
de Jos cu o experiență tot mai 
gata în creșterea animalelor, 
lîngă mari cantități de fînuri 
turale asigură în fiecare an și 
semnate cantități de nutrețuri 
silozate pentru hrana animalelor pro
prietate obștească. De exemplu, 
pentru acest an și-a prevăzut în 
planul de producție să însilozeze 
2.100 tone de diferite nutrețuri. Și, 
ce-i drept, acțiunea de însilozare 
a început la timp și aici. Au fost 
însilozate peste 600 tone pînă la 
data de 1 septembrie. Cu toate a- 
cestea, la brigada din Galda de Jos 
nici pînă la această dată nu a în
ceput însilozatul. Această intîrziere 
se datorește faptului că aici s-a

De ce atîta tărăgănare?
Cu toate că timpul este foarte 

înaintat, iar frunzele porumbului în
cep să îngălbenească, totuși la une
le gospodării colective acțiunea de 
însilozare a porumbului este amîna
tă în mod nejustificat de pe o zi 
pe alta. De exemplu, la gospodăria 
colectivă din Ighiu la data de 1 
septembrie tocătoarea mecanică stă
tea încă nefolosită în curtea sediu
lui gospodăriei deși s-au dat indi
cații ca însilozatul să înceapă de 
la data de 15 august. Se pune în 
mod firesc întrebarea: Oare ce mai 
așteaptă consiliul de conducere al 
gospodăriei colective din Ighiu? Nu 
se cunoaște importanța furajelor 
însilozate? S-au n-au nevoie de si
loz pentru animale? In planul de 
producție pe acest an sînt prevăzute 
a se însiloza aproape 1.000 tone din 
care 480 tone cu porumb. Și dacă 
însilozatul nu începe acum din plin 
cînd timpul este încă frumos, iar po
rumbul a ajuns în faza de coacere 
lapte-ceară, se pune întrebarea: cînd 
vor termina însilozatul întregii can
tități prevăzute?

Cu justificări nu
Gospodăria colectivă din Mihalț 

este una dintre unitățile socialiste 
din raion care dispune de cel mai 
mare număr de taurine (peste 600 
capete). Și desigur, efectivul de a- 
nimale este în continuă creștere. 
Pentru hrănirea rațională a taurine
lor și mai ales a vacilor cu lapte, 

- colectiviștii din Mihalț, pe lîngă 
fura jele naturale deja asigurate și-au 
prevăzut pentru acest an să însilo- 
zeze și 4.170 tone nutrețuri diferite 
din care peste 2.700 tone porumb. 
Ca și în alte părți, măsurile pre
gătitoare au fost luate și aici. Sînt 
amenajate o mare parte din spațiile 
pentru însilozare, s-au asigurat 3 
tocători mecanice și s-a stabilit ca 
ritm zilnic de însilozare 60 tone'.

Concluzii
Cu ocazia raidului întreprins, s-a constatat că în unele gospodării co

lective ca cele din Alba Iulia, Șard, Galtiu, Cistei și altele unde se a- 
cordă toată atenția acțiunii de însilozare, munca se desfășoară fără 
întrerupere, însilozîndu-se zilnic însemnate cantități de porumb și alte 
furaje. Cu toate acestea însă, sînt încă gospodării colective ca cele din 
Mihalț, Stremț, Cricău, Benic și Micești unde începerea acțiunii de în
silozare este amînată în mod nejustificat de pe o zi pe alta. Este ca
zul ca organele Consiliului agricol raional să îndrume cu mai multă 
răspundere conducerile gospodăriilor colective care nici pînă ia această 
dată nu au început însilozatul.

păstrarea lor în cele mai

din
un

lucrările de însilozarea po- 
gospodăriilor colective 
organizat filele trecute

de zor
teva zile peste 120 tone porumb.

Felul cum se muncește la Șard 
dovedește hotărîrea colectiviștilor 
de a-și spori tot mai mult baza fu
rajeră, asigurînd din timp anima
lelor furaje în cantități îndestulă
toare și de calitate bună. Pînă în 
prezent, la lucrările de însilozare 
s-au evidențiat colectiviștii Heius 

Pe- 
și 

evidențiat colectiviștii 
llie, Măhăra Florian, Canfor 
tru, Gușat Victor, Muntean loan 
Lucaci llie.

neglijat pregătirea celor 4 gropineglijat pregătirea celor 4 gropi e- 
xistente. Abia în ziua de 1 septem
brie au început lucrările de cură
țire, lipire și dezinfectare a gropi
lor, iar tocătoarea și porumbul 
transportat pentru a fi însilozat stau 
grămadă lîngă groapă. Față de a- 
ceastă situație consiliul de condu
cere (președinte tov. Teberean Va- 
sile) este obligat să ia de 
măsurile cele mai hotărîte 
să asigure 
a

îndată 
care 

din plin
mai 

funcționarea 
tuturor tocătoarelor.

La gospodăria agricolă colectivă 
„Unirea" din Alba Iulia, însilozatul 
porumbului în amestec cu floarea- 
soarelui și mohor se desfășoară din 
plin în aceste ziie. Pînă Ia data de 
2 septembrie au și fost însilozate 
peste 500 tone.

IN ( LIȘEU : Tractoristul Florea 
Alexandru în timpul iucrului.

se satură vacile
Pînă aici toate bune. Rău este însă 
că însilozatul porumbului nu a în
ceput nici pînă la această dată iar 
tocătoarele stau nefolosite.

Consiliul de conducere (președin
te tov. Bcdelean Gh.) fiind întrebat 
dacă au de gînd să. înceapă însilo
zatul potumbului, caută să justifice 
neglijența față ele această impor
tantă acțiune prin faptul că atela
jele sînt ocupate cu alte lucrări, 
justificări nu se satură vacile, 
aceasta trebuie să țină seama 
colectiviștii din Mihalț și să ia 
urgență măsuri corespunzătoare 
pentru începerea imediată și desfă
șurarea din plin a lucrărilor de în
silozare.

Cu 
De

Și 
de

Dezvoltarea sectorului zootehnic 
și în special creșterea de cît mai 
multe taurine, constituie o impor
tantă sursă de venituri pentru gos
podăriile agricole colective.

Folosesc toate rezervelei

Colectiviștii din Galtiu preocupați 
să-și sporească cît mai mult baza 
furajeră, folosesc toate rezervele la 
însilozat. Astfel, pînă la data de 1 
septembrie, la Galtiu au și fost în
silozate peste 170 tone de mohor în 
amestec cu perumb și alte resturi de 
la grădina de zarzavat. In aceste 
zile se continuă în ritm susținut 
însilozarea porumbului cu cele două 
tocătoare |>e care le are gospodăria 
colectivă. Exemplul colectiviștilor 
din Galtiu este binfe să fie urmat și 
de alte unități agricole care încă 
nici pînă la această dată nu au în
ceput însilozatul furajelor.

Construcțiile zootehnice 
să fie terminate Sa timp

vederea consolidării lor contî- 
gospodăriile agricole colective

In 
nue, 
din raionul nostru și-au sporit, an 
de an, numărul de animale proprie
tate obștească. Pentru ca animalele 
să fie adăpostite și îngrijite cores
punzător, în ultimii ani s-au ridicat 
un număr mare de construcții, folo
sind condițiile create prin materiale 
de construcții cu preț redus, acor
date de slat, fondurile proprii, pre
cum și cantități mari de materiale 
din resurse locale.

O dată cu creșterea numărului de 
animale și în acest an, a fost nevoie 
de ridicarea de noi construcții în 
unitățile agricole, lucru care de 
altfel încă de Ia începutul anului, 
gospodăriile agricole colective și 
l-au prevăzut în planurile de pro
ducție.

Pentru executarea lucrărilor de 
construcții, precum și pentru apro
vizionarea din timp cu materialele 
necesare, unele unități agricole au 
format echipe profilate reușind 
pînă în prezent 
fie avansate cu 
piu, gospodăria 
a terminat și a 
coteț pentru 500 
nat extinderea unui grajd pentru ti
neret bovin, iar la un alt grajd pen
tru 50 vite s-au turnat pardoselele 
din beton. Gospodăria agricolă co
lectivă din Mihalț a terminat un 
grajd pentru 100 vaci și o materni
tate pentru 50 scroafe, iar în pre
zent se lucrează la un alt grajd 
pentru 100 bovine. De asemenea.au 
mai terminat cîte un coteț pentru 
1.000 de păsări gospodăriile colec
tive din Galtiu și Totoi. In aceste u- 
nități consiliile de conducere s-au 
preocupat permanent pentru executa-

ca 
să termine sau să 
lucrările. De exem- 
colectivă din Benic 
dat în folosință un 
de păsări, a termi-

SA PROCURAM TOATE VIȚELELE
DIN FONDURI PROPRII

Gospodăriile colective din raio
nul nostru și-au sporit an de an tot 
mai mult efectivele de animale, dez- 
voltînd în mod deosebit creșterea 
vacilor cu lapte. Multe unități a- 
gricole socialiste ca cele din Alba 
Iulia. Galda de Jos, Straja și Oar
da de Jos au o încărcătură de 33-35 
capete taurine la suta de hectare, 
iar altele sînt pe punctul de a rea
liza încărcătura de animale la suta 
de hectare prevăzută pentru anul 
1964. Pentru acest an, pe lîngă re
ținerea tineretului femei din prăsită 
proprie, membrii gospodăriilor co
lective din raion, convinși pe de
plin de marea importanță ce o pre
zintă pentru consolidarea economică 
a gospodăriilor creșterea animalelor, 
și-au prevăzut încă de la începutul 
anului să-și procure din fonduri 
proprii un însemnat număr de vi
țele. Astfel, gospodăria colectivă 
din Iodiiu și-a prevăzut să-și cum
pere 60 vițele, cea din .Mihalț 70 vi
tele. De asemenea, gospodăriile -co
lective din Cricău, Henig, Totoi. Că- 
pud, Teiuș. Șard și altele și-au pre
văzut să-și procure pentru acest 
an între 35-60 de vițele. Și, ce-i 
drept, unele consilii de conducere 
care s-au preocupat mai îndeaproa
pe de dezvoltarea sectorului zooteh
nic au. reușit ca pînă la data de 1 
septembrie să realizeze o bună parte 
din sarcinile privind procurarea vi- 
țelelor din fonduri proprii. De exem- 

rea lucrărilor la construcțiile plani
ficate, luînd cele mai bune măsuri 
de organizare a muncii, precum șl 
de aprovizionarea cu materiale din 
resurse locale și din repartiție, încă 
din primăvară. Manifesting grijă 
pentru adăpostirea în condiții bune 
a întregului efectiv de animale, u- 
nitățile de mai sus precum și altele 
întîmpină perioada de iarnă cu adă
posturi suficiente, igienice și trai
nice.

Nu la fel stau lucrurile în alte u- 
nități, unde lucrările nici nu s-au 
început, sau se execută într-un 
ritm lent. In această situație se gă
sește gospodăria agricolă colectivă 
din Ciugud (președinte tov. PuiuT.), 
care n-a reușit să termine complet 
acoperișul unui grajd pentru 100 
de vaci început în anul 1963, iar 
la îngrășătoria planificată pentru 
porci, lucrările n-au fost începute. 
La gospodăria agricolă colectivă din 
Ighiu (președinte tov. Muntean I.), 
nu s-au început lucrările la grajdul 
planificat pentru 100 de vaci, deși 
cimentul necesar turnării fundației 
precum și cărămida sînt în stoc încă 
din primăvară. Lucrările la mater
nitatea de 50 de scroafe înce
pute în iarnă cu mare greutate, au 
fost întrerupte pînă în luna au
gust. De asemenea gospodăria co
lectivă din Stremț (președinte tov. 
Crișan L), în acest an n-a făcut nimic 
la construcții, deși se știe prea bine 
că maternitatea pentru 50 de scroa 
fe, neterminată complet de anul 
trecut, nu . se poate da în folosință 
din lipsa tîmplăriei și a micilor a- 
menajări interioare. Aceeași situa
ție este și cu grajdul pentru 100 
de bovine a cărei zidărie este termi
nată din toamna anului trecut, dar

i-

piu, gospodăriile colective din Sard, 
Drîmbar, Vințul de Jos. Beni < 
altele și-au procurat între 15-, —
fele. Este de datoria fiecărui consi
liu de conducere din raion și în 
special a celor din Mihalț. Henig. 
Totoi, Căpud și a altora care au de 
procurat un număr mai mare de vi
țele și care pînă la această dată nu 
au făcut aproape nimic în acest sens, 
să urgenteze acțiunea de procurarea 
vițelelor din fonduri proprii.

Anul agricol 1964 se apropie de 
sfîrșit. Pînă la sfîrșitul anului au 
mai rămas mai puțin de 4 luni, timpj 
în care consiliile de conducere >4^. 
gospodăriilor colective din raiomn 
nostru, îndrumate îndeaproape de 
către organizațiile de partid, tre
buie să analizeze cu toată răspun
derea problema dezvoltării creșterii 
animalelor și în lumina sarcinilor pe 
care le au, să ia măsuri concrete ca 
în fiecare gospodărie colectivă din ra
ion întregul efectiv de vițele plani
ficat să fie procurat .Asigurînd un 
efectiv mare de vițele în fiecare uni
tate agricolă, avem garanția că în 
următorii ani. dezvoltarea șeptelu- 
lui prin prăsilă proprie va lua un a- 
vînt și mai mare, iar producția ani
malelor va crește continuu asigurînd 
oamenilor muncii de la 
sate lapte și carne din belșug 
un preț de cost din ce în ce 
redus.

orașe și 
și la 
mai

G. SZCF

la care nici pînă la această dată nu 
s-a început executarea șarpantei 
deși o bună parte din materialul 
lemnos se găsește în stoc.

Consiliile de conducere din a- 
ceste unități au manifestat o nejus
tificată delăsare, aminînd de la o 
zi la alta începerea lucrărilor, deși 
materialul necesar se găsește în 
fiecare gospodărie. In unitățile unde 
lucrările se execută lent este nece
sar ca imediat să se treacă cu toate 
forțele la intensificarea ritmului de 
executare a construcțiilor, pentru 
ca pînă la începerea campaniei de 
toamnă să se termine toate adăpos
turile începute, iar acolo unde lu
crările încă nu au început, în cel mai 
scurt timp să fie făcute și l:r>ni- 
naie pentru ca pînă la venirea iernii 
să poată fi date in folosință. Pewjj^ 
a asigura desfășurarea ritmică a ra- 
crărilor este necesar ca fiecare gos
podărie să se aprovizioneze cu ma
terialul necesar de la depozitele de 
cherestea ale U.R.C.C. din Alba Iu
lia și Teiuș, care au in stoc cantități 
mari de materiale de construcții.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale sînt chemate să 
sprijine și să îndrume cu mai multă 
răspundere consiliile de conducere 
ca în perioada de timp care urmea
ză, să fie îndreptate toate forțele la 
executarea în ritm intens^ a con
strucțiilor zootehnice, in așa fel in
cit toate adăposturile prevăzute în 
planurile de producție ale unităților 
agricole să fie terminate și date in 
folosință. Alături de o furajare rațio
nală, adăposturile corespunzățgye 
contribuie din plin la obținereffjb- 
nor producții sporite de carne și lăp- 
te, la creșterea unui efectiv sănătos 
de animale, 
țină seama 
raion.

De aceasta trebuie să 
fiecare colectivist din

A. PI COȘ 
Tehnician constructor 

Consiliul agricol Alba

asemenea.au


VIAȚA DE PARTID

> Cînd ai In centrul preocupărilor 
problema producției

IN PRAG DE AN ȘCOLAR
Toate școlile temeinic pregătite

Se analiza 
de producție 

care au dus la 
să rămînă la 
sub plan cu

Pe această 
discute cei

cu multă

Sfîrșit de iunie. La sediul organi
zației de partid de la sectorul cera
mic din Sîntimbru, al I.R.I.L. Alba 
Iulia, ziua s-a contopit de-a bine- 
lea cu noaptea. La ședința lărgită 
de birou au fost invitați să partici
pe maiștrii și toate celelalte forțe 
pare concură la buna desfășurare a 
producției. Pe ordinea de zi se afla 

■o problemă arzătoare, 
îndeplinirea planului 
•și în special cauzele 
situația ca sectorul 
cărămidă normală 
806.000 cărămizi.

★
Secretarul organizației de partid, 

tovarășul COian Aurel, expuse pe 
larg tuturor celor prezenți situația 
de fapt. Erau la mijloc și unele cau
ze obiective dar și subiective. In 
primul rînd în cursul lunii mai, din 
cauză că nu s-a urgentat din partea 
conducerii întreprinderii terminarea 
mecanizării transportului la șoproane 
a trebuit să se lucreze în regim de 
iarnă, cu mult sub capacitățile rea
le de producție. Apoi au fost și u- 
nele reparații făcute la un nivel ne

corespunzător. Problema ce se pu
nea mai mult însă, nu era asupra 
cauzelor răminerti în urmă ci asu
pra măsurilor ce trebuiau luate pen
tru îndreptarea situației. " 
linie au fost invitați să 
prezenți.

Oamenii au analizat 
competență lucrurile și au făcut in 
același timp propuneri valoroase. A 
reieșit din dezbateri că este nece
sară o nouă reorganizare a schim
burilor. Fropvr.erea avea o bază 
destul de sănătoasă. Pînă mai a- 

■*"* ' tunci presele lucrau pe trei schim
buri incomplete. Utilajul nu era fo
losit la întreaga lui 
plus, se făcea risipă 
de combustibil, iar 
muncii era destul de 
dezbateri a mai reieșit că la preda
rea și preluarea schimbului, prin 
oprirea utilajelor, se înregistrează 
mari pierderi din timpul de lucru. 
S-a propus ca această operație să 
se facă din mers.

In baza acestor propuneri și a 
^altora tot atît de valoroase, biroul 
organizației de bază a întocmit un 
plan concret de măsuri care apoi a 
Tost pus în dezbaterea adunării ge
nerale a comuniștilor. Pe prim loc 
iera problema îmbunătățirii muncii 
politice de masă. In acest scop s-a 
prevăzut repartizarea celor mai buni 

ri de partid în posturile cheie 
oducției. De pildă, la cuptoare 
prese au fost repartizați să 

răspundă cu sarcini concrete comu
niștii Breaz Ariton, Toth Ludovic, 
Anca loan, Bogdan loan și alții. 
N-a fost scăpată din vedere nici pro
blema îmbunătățirii agitației vizua
le. Lozincile scrise au fost actuali
zate cu obiectivele concrete din ca
drul sectorului. După ce adunarea 

,'generală a organizației de bază a 
: aprobat planul de măsuri s-a trecut 
sconcret la muncă. La propunerea bi- 
Toului organizației de partid con
ducerea sectorului a reorganizat 
munca pe două schimburi, cuprin- 
zind toți muncitorii care înainte e- 
rau în trei schimburi necomplete. In 
cadrul unor consfătuiri scurte s-a

capacitate și, în 
de energie și 
productivitatea 
scăzută. Din

w Succesele de azi —
(Urmare din pag. l-a)

•desfășurare a muncii. Agitatorii au 
fost instruiți din nou cu probleme
le actuale, iar conducerea tehnico- 
administrativă a fost îndrumată să 
întocmească un plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice ce vor trebui 
luate pentru a asigura îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor și pregătirea te
meinică a producției anului viitor. 
In mod deosebit întreaga atenție 
este îndreptată spre efectuarea re
parației capitale la secția de sulfat 
•de cupru. S-a prevăzut a se executa 
aicf o asemenea reparație încît în 
anul viitor secția să funcționeze 
fără nici o oprire. Pentru a sprijini 

T înfăptuirea acestui obiectiv, organi
zația de partid a încredințat sarci
na să răspundă de calitatea lucrări
lor comunistului Ursu Traian. între
gul colectiv care lucrează la efec
tuarea teparației s-a anga jat să ter
mine lucrarea cu 3 zile înainte de 

i termen. Au fost, de asemenea luate

demonstrat felul cum trebuie preluat 
schimbul din mers. Pentru evitarea 
defecțiunilor la utilaje a fost întărit 
controlul asupra efectuării repara
țiilor, iar în vederea reducerii con
sumului specific de combustibil un 
colectiv format din cadre competen
te a stabilit pe baze reale necesarul 
pe unitatea de produs. Comitetul sin
dicatului a fost îndrumat concret 
spre a organiza mai temeinic în
trecerea socialistă.

Primele zile de muncă, după mă
surile luate, lăsau deja să se între
vadă că s-a făcut un pas pe un 
drum bun. Schimburile, așa cum e- 
rau organizate, realizau cu mii de 
cărămizi în plus față de trecut. 
Se realiza apoi economie de 
energie electrică și combustibil 
aproape echivalent cu necesarul 
a 8 ore. Productivitatea muncii 
a crescut cu 8 la sută față 
de cea realizată în 1963. N-au lipsit 
însă nici unele greutăți cauzate in 
special de uneie manifestări de in
disciplină. Comuniștii însă au creat 
opinie de masă împotriva unor mun
citori ca Birluțiu Axente. Socaci Ște
fan. Hațegan Van ara, Hațegan Su- 
sana și alții care uneori nu priveau 

• cu răspundere îndeplinirea sarcini
lor.

CU CINDUL LA PRIMA 
ZI DE ȘCOALA

încă de pe băncile Institutului 
de 3 ani din Brașov, gîndul mi-a 
zburat adesea la ziua cînd mă 
voi găsi față în față cu elevii în
credințați mie. Și iertă că această 
zi este aproape, in curînd va în
cepe noul an școlar.

Pășesc ca profesoară întîia oară 
pragul unei școli. Mă voi întîlni 
pentr i prima dată cu elevii 
noua mea calitate. Și n-aș putea 
spune că sînt lipsită de emoții, 
știu că cerințele școlii noastre de 
azi sînt mari. Știu, de asen 
că elevii așteaptă multe di

în

Gri ia și căldura cu care m-am 
iuțit înconjurată însă, cit ce 
n poposit în satul Țelna unde ur
ează să-mî desfășor activitatea 

profesoară. îmi dau curaj și

ta începerii cursurilor.
t tinără absolventă și, 

lipsită de experiența 
ă de colegii mei care 
ani mulți de muncă ii 

lint. Acest lucru însă ni 
. Dîmpotriv încă de

do- 
nu- 
in-

★
Sfîrșit de august. La sediul orga

nizației de partid se face bilanțul 
primei etape de muncă pentru recu
perarea răminerii in urmă. Consta
tările sînt îmbucurătoare. S-au re
cuperat din restanță aproape 500.000 
cărămizi. Aceasta este o dovadă pu
ternică a faptului că dacă există 
preocupare, dacă sînt mobilizate cu 
chibzuință toate forțele nu există 
greutăți ce nu pot fi învinse. Și or
ganizația de partid de aici are toate 
condițiile și posibilitățile să mobili
zeze întregul colectiv pentru a lichi
da în cel mai scurt timp cu rămîne- 
rea în urmă. Este o mare cinste 
să-ți ști întregul colectiv alături de 
fruntași.

la 
itilnirc cu ei. de la primul 
de cuvinte, i-am simțit a- 
gata să-mi fie sprijin în 

nprejurare. Și acest fapt 
aripi. îmi insuflă încredere 

a 
Și

proapc. 
orice !

i dă
forță in hotărîrea mea de 
părtași elevilor cu răbdare 
ăduință din tainele matematicii.
ii munci cu toate forțele pentru 
imprima elevilor cunoștințe te

meinice și durabile. Mă voi stră
dui să le sădesc în inimi dragos
tea fierbinte pentru partid și 
scumpa noastră patrie.

Acestea îmi sînt gîndurile, acum 
la început de an școlar. Un mo
dest prinos adus partidului pentru 
marea grijă față de noi slujitorii 
școlii.

TURCU EMILIA 
profesoară Școala de 8 ani 

ȚelnaN. GIURGIU

Noul an școlar va începe în cu- 
rînd. Deja în posesia manualelor, 
Martinescu Georgeta, Achim Maria 
și Moldovan Maria, eleve în clasa 
a IX-a a Școlii medii „Horia, Cloș
ca și Crișan", le răsfoiesc cu inte
res.

la baza celor viitoare
stației de decuprarea nămolurilor și 
terminarea în timpul cel mai scurt 
o serie de măsuri pentru terminarea 
a stației pilot pentru cercetări și a 

. secției de aiebere.
Comitetul de partid a îndrumat 

în același timp comitetul sindicatu
lui să acorde și în continuare aceea
și atenție organizării și desfășurării 
întrecerii socialiste. La consfătuirile 
lunare ținute pe grupe numeroși 
muncitori și-au luat angajamente 
sporite în întrecere. Și rezultatele 
nu întîrzie. Echipele conduse de 
Șulea Petru și Cornea Traian, de la 
acid, operatorii Corpade loan. Vic
tor Sabin, echipa de muncitori con
dusă de Turcu loan și alții sînt în 
primele rînduri ale întrecerii socia
liste, dind peste plan primele tone 
de produse. Entuziasmul în muncă 
care domnește în cadrul uzinei, ho- 
tărîrea întregului colectiv de a-și 

' respecta cuvîntul dat, sînt chezășie 
că sarcinile de plan cît și angaja
mentele luate pe acest an vor fi în
deplinite și depășite.

Ca peste tot în țară, cel de al 
Vil-lea concurs al formațiilor .ar
tistice de amatori, a cărui fază fi
nală s-a încheiat nu de mult, a dat 
și activității cultural-artistice din 
raionul nostru un nou și puternic 
impuls. La pregătirea și desfășura
rea manifestărilor din cadrul con
cursului, și-au adus contribuția sute 
de activiști culturali și peste 4.000 
de artiști amatori care au urcat cu 
succes pe scenă in numeroase for
mații corale și instrumentale, bri
găzi artistice de agitație și formații 
de dansuri. Pe scena concursului 
au urcat apoi zeci de soliști vocali, 
instrumentiști și dansatori care, în- 
mănunchind frumusețile folclorului 
nostru vechi și nou, au făcut să ră
sune cu o neasemuită rezonanță bu
curiile vieții noastre de azi lumina
tă de învățătura partidului.

Cel de al VI 1-lea concurs, a mo
bilizat la acțiune și forțele cultura
le, destul de numeroase, din comu
na Mihalț. Și, se poate spune că 
rivna activiștilor culturali și a ar
tiștilor amatori de aici a fost încu
nunată de s 
gătirii și 
activitatea 
urmat un 
Varietatea .
au atras spre căminul cultural sute 
de colectiviști care, acumulînd forță

succes. In perioada pre- 
desfășurării concursului, 
culturală din comună a 
drum mereu ascendent, 
și calitatea manifestărilor

Masuri din timp
Clădire mare și frumoasă, Școala 

de 8 ani din Ighiu își așteaptă bine 
pregătită elevii. Prin grija sfatului 
popular comunal și a conducerii șco
lii, aici au fost luate din timp mă
suri pentru reparații, zugrăvit și cu
rățenie și rezultatele sînt vădite. 
Toate sălile de clasă sînt zugrăvite 
in culori plăcute, atrăgătoare. Mo
bilierul este reparat și aranjat în 
clasele cu pereții curați și cu dușu
melele uleiate.

'3i

a

mara 
vătăn

enea. 
la Două probleme ce trebuie rezolvate

Despre felul cum este gospodărită 
Școala de 8 ani din Ampoița s-au 
spus nu odată cuvinte bune. Și, pe 
bună dreptate. Aici ca urmare a 
preocupării învățătorilor și profeso
rilor pentru educarea elevilor in 
spiritul grijii față de bunurile puse 
la indemina lor. de multe ori la sfir- 
șitul anului școala arăta ca și cind 
ar fi fost proaspăt spoită și cură
țită.

Pregătită cu toate cele de trebu
ință este Școala de 8 ani din Am
poița și acum. Sălile de clasă sînt 
curate, mobilierul este reparat iar 
materialul didactic îmbogățit cu noi 
piese confecționate in timpul verii 
așteaptă doar să fie folosit.

Sint insă la Ampoița două pro-

v
a

Pripeala e dușmanul calității
La Școala de 8 ani din Șard. re

paratul și spoitul sălilor de clasă și 
al coridoarelor a început doar zilele 
trecute.

Astfel fiind, lucrările se desfășoa
ră în mare pripă. Ori este lucru bine 
știut că pripeala e cel mai neîmpă
cat dușman al calității, fapt pe de
plin dovedit și de astădată. Și ni
meni din partea cooperativei meș
teșugărești „Mureșul" n-a dat pe la 
școala din Șard pentru a pune ca-

De ce sînt neglijate
O școală sau alta nu poate fi 

considerată bine pregătită, decît a- 
tunci cînd în oricare parte ți-ai în
toarce privirile ai găsi totul pus la 
punct.

Acest lucru insă, scapă multor di
rectori de școli. Cei mai mulți con
sideră pregătirile gata, odată cu 
terminarea zugrăvitului și a lucrări
lor de curățenie. Ori e de-a dreptul 
greșită o asemenea poziție. Și iată 
de ce.

Școala de 8 ani din Sîntimbru, în
grijit zugrăvită, te întîmpină priete- • 
noasă. Astfel fiind, cauți cuvinte 
potrivite la adresa gospodarilor de 
aici.

Pînă să le găsești însă, observi 
că între băncile aranjate în clase, 
unele sînt nereparate, sticla unor 
geamuri e spartă, pînza de pe masa

Răsunet rămas fără ecou
din cuvîntul partidului, și-au con
cretizat elanul în munca pe ogor. 
Activiștii culturali și artiștii amatori 
au urcat apoi cu aceleași bune re
zultate pe scenele căminelor cultu
rale din Teiuș, Benic, Cistei și O- 
breja culegînd peste tot răsplata 
muncii lor entuziaste. Și-apoi, mai 
mult decît atît. Ca urmare a preo
cupării activiștilor (culturali pentru 
continua creștere a măiestriei in
terpretative a formațiilor artistice, 
corul colectiviștilor din Mihalț, for
mat din aproape 100 de persoane 
și pregătit cu grijă de tovarășii Ru- 
san loan și Rusneac Moise a repre
zentat cu cinste raionul nostru la 
faza regională a concursului. Pe 
scena fazei regionale au evoluat, de 
asemenea, cu bune rezultate tara
ful căminului cultural din Mihalț și 
solista Achim Maria.

A avut deci cel de al Vil-lea con
curs un puternic răsunet în rîndul 
tuturor colectiviștilor din Mihalț.

Din păcate însă, răsunetul din 
timpul pregătirii și desfășurării con
cursului, odată cu încheierea aces
tuia a început a pierde din intensi
tate. Nutrindu-se, probabil, cu suc
cesele obținute activiștii culturali 
din Mihalț au alunecat pe o pantă 
greșită. Nu s-au mai întrunit la 
sfat, n-au mai chibzuit asupra celor

rezultate bune
Aceeași situație stăruie și la 

școlile din Țelna, Ighiel și Bucerdea 
Vinoasă, sfatului popular și condu
cerilor școlilor de pe~ raza comunei 
revenindu-le sarcina de a se ocupa 
în continuare cu aceeași grijă de 
punerea la punct a dependințelor, 
împrejurimilor și fîntînilor, astfel 
ca ziua începerii cursurilor să gă
sească totul gata și în cea mai per
fectă ordine.

bleme ce trebuie și ele rezolvate. 
Localul școlii din Gura Ampoiței 
este necorespunzător și sfatului 
popular de aici îi revine sarcina să 
studieze posibilitatea amenajării u- 
nui alt local pentru elevii de aici, 
sau în cel mai rău caz să ia mă
suri urgente pentru repararea și cu
rățirea celui vechi. Sînt apoi 21 de 
elevi din Lunca Meteș și Lunca Am
poiței care vin de la mare distanță 
la Școala de 8 ani din centrul de 
comună. Pentru a le veni în ajutor, 
conducerea I.R.T.A. trebuie să ia 
măsuri de prelungirea liniei de au
tobuz și fixarea unui orar corespun
zător, în funcție de venirea și ple
carea elevilor de la școală.

păt lucrului de mîntuială prestat de 
zugravii trimiși aici.

Pe lîngă zugrăvit însă la Școala 
de 8 ani din Șard sînt necesare a 
se executa și alte lucrări. Trebuiesc 
reparate treptele de la intrare și 
completate burlanele lipsă, pentru a 
nu se scurge apa ploilor pe pereți. 
Trebuie luate apoi măsuri pentru 
repararea dușumelelor, a cimentu
lui din hol, pentru reparatul mobi
lierului, vopsitul tablelor etc. Și 
aceasta cît mai urgent.

lucrările mărunte ?

dezordi- 
pregăti- 

că nu. 
întîlnesc 
de pildă.

din cancelarie e murdară și uzată, 
iar materialul didactic în 
ne. Pot fi deci considerate 
rile gata în totul? Desigur

Și asemenea situații se 
și la alte școli. La Galtiu, 
lipsesc cîteva țigle de pe acoperiș și 
o bucată de burlan. Pragul la una 
din încăperi este stricat, iar cuiere
le sînt cu cuie lipsă. La Oarda de 
Jos e defectă fîntîna și lipsesc cîte
va lațuri de la gardul din față. La 
Vințul de Jos, ca și ia Vurpăr sau 
Vinț-Vale mai sînt încă geamuri ne
puse, părți de dușumele stricate și 
mobilier nereparat. Și doar toate lu
crările sînt la fel de importante cînd 
e vorba să întîmpini deschiderea a- 
nului școlar bine pregătit. De ce a- 
tunci sînt neglijate lucrările mărun
te ?

ce aveau de făcut. Și consecința? 
Căminul cultural, plin de zumzet în 
timpul concursului a devenit tăcut, 
fără viață. A pierit chiar și ecoul 
răsunetului din perioada concursu
lui. Colectiviștii n-au mai fost che
mați la repetiții cu toate că tova
rășii Silvășan Ioan, Usca Elorian, 
Breazu Emil, David Virgil, Truța 
Maria, Bandor Floare, Breazu St- 
mion și mulți alții ar fi răspuns cu 
dragă inimă chemării. Și-apoi, ast
fel fiind, de la încheierea concursu
lui, niciuna din formațiile căminu
lui cultural n-a mai urcat pe scenă, 
cele cîteva conferințe prezentîndu- 
se în fața unui număr restrîns de 
colectiviști.

Găsindu-se în această situație, 
ce-i drept, activiștii culturali din 
Mihalț invocă o seamă de motive. 
Oricare ar fi acestea însă, ele sînt 
departe de a le fi scuză. Faptele au 
dovedit că la Mihalț sînt largi po
sibilități de a se desfășura o inten
să și continuă activitate cultural- 
artistică. Să fie folosite cu chibzu
ință aceste posibilități și, sub în
drumarea organizației de partid, cu 
sprijinul sfatului popular și al con
siliului de conducere al gospodăriei 
agricole colective să se treacă de 
îndată din nou la muncă, reînviind 
și mai viu răsunetul pe care l-a a- 
vut activitatea culturală în rîndul 
colectiviștilor din Mihalț în perioa
da celui de al Vil-lea concurs.



Să pregătim temeinic executarea 
însămînțărilor la timpul optim și în condiții 

agrotehnice superioare

CUVINTE DE

(Urmare din pag. l-a)
dăm atenția cuvenită în raport cu 
cerințele și caracteristicile lor spe
cifice

Pentru raionul nostru s-au dove
dit adaptabile și dau producții mari 
soiurile Harrach, Ponca, Bezosta- 
ia I și Cenad 117. Acestea vor tre
bui să fie larg răspîndite în cultu
ră. Conducerile gospodăriilor co
lective trebuie să dea o deosebită 
importanță aprovizionării cu semințe 
din aceste soiuri productive pentru 
întreaga suprafață pe care o însă- 
mînțează cu grîu, astfel că în a- 
ceastă toamnă, toată suprafața ce 
se va însămînța cu griu să fie nu
mai din aceste soiuri productive.

O mare atenție trebuie să se a- 
corde și densității optime a plante
lor la hectar. In acest scop este 
necesar să fie folosite ia semănat 
numai semințe cu valoare ridicată, 
asigurîndu-se o densitate la metru 
pătrat în medie de 500-600 plante. 
Pentru a cunoaște puterea de ger
minație a plantelor trebuie urgen
tată trimiterea probelor de semințe 
la laboratorul regional de' control, 
urmărindu-se ca acestea să repre
zinte media cantității totale de se
mințe și nu numai a unei anumite 
părți. In această direcție consiliile 
de conducere din gospodăriile agri
cole colective din Ighiu, Drîmbar, 
Vințul de Jos și Alba Iulia trebuie 
să se preocupe cu mai multă răs
pundere pentru trimiterea probelor 
la laboratorul regional de control 
al semințelor deoarece pînă la a- 
ceastă dată nici una din aceste gos
podării nu au trimis probe.

Una din condițiile hotărîtoare pen
tru a realiza recolte bogate, este mo
bilizarea forțelor la executarea în- 
sămînțărilor de toamnă in termen 
scurt și în perioada optimă de se
mănat. In fiecare unitate, pe baza 
planului operativ de însămînțari 
trebuie să existe un calcul precis al 
mijloacelor și forțelor de care dis
pun, să se cunoască bine viteza po
sibilă cu care se va lucra efectiv și 
prin aceasta numărul exact de zile

necesare terminării în bune condiții 
a campaniei de insămînțări. 
asemenea, lucrările de 
a sfeclei de zahăr, a 
lor, a florii soarelui, a 
buiui și a altor culturi trebuie ast
fel organizate pentru ca in scurt 
timp după recoltarea lor să se trea
că la pregătirea in bune 
ni a terenului eliberat în 
însămînțării.

Organizațiile de partid.
tele executive ale sfaturilor popu
lare comunale, conducerile gospo
dăriilor colective, trebuie să desfă
șoare o temeinică și largă muncă 
politică și organizatorică pentru a 
mobiliza toate forțele la executarea 
lucrărilor de insămințarea griului 
de toamnă și a orzului de toamnă 
în timpul optim și in condițiile a- 
grotehnice superioare. Aplicind între
gul complex de măsuri agrotehnice și 
mobilizind toate forțele pentru buna 
reușită a actualei campanii de in- 
sămmtări. unitățile agricole socia
liste din raionul nostru vor obține 
recolte tot mai sporite de griu și 
orz în anul 1965 îndeplinind astfel 
cu cinste una din cele mai impor
tante sarcini trasate de partid.

De 
recoltare 

cartofi- 
porum-

condițiu- 
\ederea

comite-

Pionierii și școlarii din satul 
Valea Mică au trăit și în acest an 
minunate zile de vacanță. Ei au îm
pletit armonios ajutorul dat părin
ților Ia muncile agricole, cu ex
cursii și drumeții, cu focuri de ta
bără și programe distractive.

Dintre toate însă, zilele petrecute 
in excursie pe meleagurile patriei 
li s-au întipărit cel mai adînc în 
minte. Cu un autocar al O.N.T. Car- 
pați, plătit din economiile lor per
sonale depuse la C.E.C., un grup 
de 40 de elevi din Valea Mică și Pă- 
trinjeni au pornit, de aici de pe Va
lea Xmpoiului. pentru început spre 
Abrud și Roșia Montană.

In continuare, grupul micilor ex
cursioniști au vizitat Cîmpenii și 
casa lui Avram Iancu din comuna 
cu același nume, au vizitat apoi mu
zeul din Lupșa, fabrica de sticlă și 
grădina zoologică din Turda, o- 
biectivele industriale și grădina 
botanică din Cluj.

La întoarcere pionierii și elevii 
din Valea Mică și Pătrînjeni au 
poposit la Alba lulia. Aici ei au vi
zitat cetatea, muzeul și șantierul de 
Ia marginea orașului unde, prin 
munca însuflețită a constructorilor, 
se conturează pe zi ce trece tot mai 
deplin fabrica de produse refracta
re.

Cu un întreg mănunchi de amin
tiri și un bogat tezaur de noi cu
noștințe pionierii și școlarii noștrii 
s-au întors apoi acasă și în prezent 
pregătesc programul festiv în vede
rea deschiderii noului an școlar.

Coresp. O. V.

In ultimii ani, în lunile de vară, 
orașul nostru este vizitat de tot mai 
multi turiști străini și excursioniști 
din țară.

Și, mulți dintre cei ce poposesc 
sau sînt în trecere prin Alba Iulia 
se opresc pentru a servi masa la 
restaurantul „Dacia".

Nu de mult, restaurantul „Dacia" 
a găzduit două grupuri de turiști 
din R. P. Ungară care, serviți cu 
toată promptitudinea cu mîncăruri 
alese și după gustul preferat, au în-

MULȚUMIRE
scris în condica restaurantului cal
de cuvinte de mulțumire la adresa 
conducerii și ospătarilor de aici.

Aprecierile făcute, au avut un e- 
fect pozitiv asupra ospătarilor res
taurantului care, pentru o și mai 
bună deservire a turiștilor se stră
duiesc să-și însușească îndrumarul 
de consumație în limbile rusă, en
gleză. franceză, germană și alte 
limbi.

Coresp. ION CRISTEA

Start în campionatul regional de de fotbal

IN CLIȘEU : Scenă din filmul cehoslovac „Rusalca" ce rulează la 
cinematograful „23 August" între 3-6 septembrie.

Dumimea viitoare în întreaga re
giune. mii de iubitori ai sportului cu 
balonul rotund, vor păși din nou 
spre stadioane. începe campionatul 
regional de fotbal — competiție care 
se bucură de cea mai mare popu
laritate. Pirn nou sute și mii de oa
meni ai muncii din raionul nostru 
vor popula stadioanele din Alba Iu
lia și Zlatna susținînd cu ardoare 
și îneura jind frenetic echipa lor pre
ferată și așteptînd în același timp de 
la jucători să le ofere satisfacții de 
fiecare dată. începerea campionatu
lui regional de fotbal este marcată 
de prezența — după o absentă de 
cîțiva ani — la start și a echipei 
Aurul din Zlatna, care în urma re
zultatelor de baraj și-a recîștigaț din 
nou dreptul să acționeze în campio
natul regional (pe cînd Teiușul?).

Pentru noul campionat ambele e- 
chipe s-au pregătit cu seriozitate. E- 
chipa Refractara Alba Iulia a susți
nut o serie de meciuri amicale, care 
au permis să se vadă forma echipei 
și să se ia din timp măsuri pentru 
înlăturarea unor deficiențe. Și se 
poate aprecia că actuala formație, 
completată cu cîțiva jucători noi, 
poate oferi spectatorilor nu numai 
jocuri de calitate, ci și posibilitatea 
de a vedea echipa pe primele locuri, 
dacă nu in fruntea clasamentului. 
Aceasta depinde, bineînțeles, de se
riozitatea cu 
st j* 
pă

Cit un lot bine sudat d 
se prezintă și formația A 
Zlatna. Echipa zlătneni! r 
componența sa jucători 
perspective, cu care dacă 
cește cu seriozitate se pot 
zultate din cele mai frumoase, 
socotim că fiecare jucător se va sti 
dui să dea satisfacție înflăcărațilcr 
suporteri. Ceea ce se cere în spe
cial jucătorilor este să se debara
seze de jocul dur, să dea dovadă de 
mai multă disciplină pe teren. De 
altfel, asupra disciplinei trebuie sa 
reflecte puțin și publicul zlătnean. 
apreciind în mod cît mai obiectiv^ 
calitățile sau lipsurile echipei pro
prii sau adverse.

Acum, la începutul campionatului 
regional de fotbal publicul specta
tor așteaptă de la jucătorii cei r 
două echipe jocuri de calitate, do
rința arzătoare pentru victorie. Și 
nu încape îndoială că entuziaștii 
susținători vor ști să răsplătească 
cu aplauze susținute strădania fie
cărei echipe.

★
In prima etapă a campionatul..?, 

echipa Refractara Alba Iulia întîl- 
nește pe teren propriu echipa cefe- 
rijlilor din Simeria. iar Aurul Zlat- 
na, echipa Preparatorul Petrila.

care fiecare jucător
> să apere culorile asociației. Du- 
ultimele jocuri susținute — aca- 
ș* in ae plasare — ueuuie diaidi 
dacă apărarea constituie, cum 

zice, un zid greu de trecut, ina-
C3
S€ _____ „
intarea mai trebuie să-și îmbunătă
țească jocul. Trebuie insistat asupra 
jocului pe jos, cu deschideri lungi 
pe extreme și eliminate din stilul de 
joc unele driblinguri inutile ca cele 
de care abuzează uneori Rotaru.

A.nunț

Mașinile de spălat rufe
— PERLA
— PĂLTINIȘ
— TEHNOMETAL

Inaugurată în urmă cu două săp- 
tămîni, în preajma celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, Expo
ziția realizărilor economiei naționa
le a R. P. Romîne cunoaște o a- 
fluență de vizitatori din ce în ce 
mai mare. Sosesc zilnic, într-un șu
voi neîntrerupt în grupuri sau indi
vidual, muncitori, ingineri și tehni
cieni, colectiviști, oameni de știință 
și cultură, elevi și studenți, pensio
narei gospodine. De asemenea, vin 
numeroși străini — oameni de afa
ceri, turiști, ziariști de peste hotare. 
Vizitatorii cercetează cu interes și 
admirație miile de exponate ce o- 
glindesc chipul de azi al țării, a- 
vîntul economiei și al culturii, roa
dele muncii entuziaste, creatoare 
desfășurată de poporul romîn în 
anii luminoși ai regimului demo
crat-popular.

înscrise în cartea de aur a expo
ziției sau în notesurile ziariștilor, 
impresiile vizitatorilor romini și 
străini sînt unanime în aprecierile 
asupra valorii și nivelului tehnic ri
dicat al exponatelor, asupra organi
zării expoziției.

Iată cîteva dintre acestea:
Electricianul Gheorghe Paul, evi

dențiat în producție la Uzinele „23 
August" din București, a spus: 
Mi-au atras atenția în mod deose
bit produsele electrotehnice de un 
nivel tehnic ridicat. Unul din ele 
m-a impresionat mult. Este vorba de 
blocul de aparate pentru locomotiva 
Diesel-electrică fabricat Ia „Electro- 
putere"-Craiova. Acest bloc cuprin
de aparatură de conectare, protec
ție, control și măsură la nivelul teh
nicii mondiale. Colegii mei de me
serie de la uzina craioveană au cu 
ce se mîndri.

Sînt profund impresionat de tot 
ce am văzut — a spus prof. Alexan
dru Ungvari, de la Școala finan
ciară din Baia Mare. Nu trebuie să 
fii neapărat specialist ca să-ți dai 
seama de marile înoiri care au a-

I m p r e sil

Din cartea de aur a Expoziției realizărilor 
economiei naționale a R. P. Romîne

vut loc in țara noastră. Faptul că 
utilajul din subteran este de fabri
cație romînească și realizat la un 
înalt nivel 
drie pentru 
țări.

După ce 
șinile electronice Cifa-100 și 
rianta ei mai nouă, Cet-500, reali
zată pe bază de tranzistori, tehni
cianul Vasile Haldan, de la Institu
tul meteorologic a declarat: La in
stitutul nostru se folosesc în pre
zent numeroase aparate electronice 
de mare precizie produse de indus
tria noastră. Ele sînt de foarte bună 
calitate. îmi exprim satisfacția și 
mîndria de a vedea că tehnica și 
știința romînească în acest domeniu 
se află astăzi la un nivel înalt. De 
altfel, pretutindeni în expoziție este 
oglindit acest adevăr îmbucurător.

Rugat să împărtășească impresiile 
sale despre expoziție, ministrul fi
nanțelor al R. P. Polone, Jerzy Al
brecht, a declarat printre altele: Ex
poziția dv. mi-a dovedit, încă o da
tă, în mod sugestiv, cît de mult a 
progresat Romînia în cei 20 de ani 
care au trecut de la eliberarea ei. 
Este remarcabil, îndeosebi, standul 
industriei constructoare de mașini, 
care dovedește că și din acest punct 
de vedere vă aflați la un înalt ni
vel. Mi-au plăcut tractoarele produ
se de industria romînească și folo
sesc prilejul pentru a aminti că ele 
sînt apreciate și pe piața Poloneză.

Printre vizitatori am întîlnit pe 
K. D. Lavrenenko, primvicepreședin- 
te al Comitetului de stat de produc
ție pentru energetică și electrificare 
al U.R.S.S., care a declarat: Ca

tehnic constituie o mîn- 
orice cetățean al acestei

a văzut funcționînd ma- 
va-

specialist în energetică am remar
cat prezentarea foarte compactă și 
expresivă a sectorului industriei e- 
nergeticii. E suficient să privești 
noile tipuri de stații electrice pentru 
a înțelege că în țara dv. există uni
tăți de producție puternice și bine 
organizate. In mod deosebit, mi-a 
reținut atenția substația cu stîlpi 
pentru 400 kW, care, după mine con
stituie o realizare remarcabilă și o 
noutate pe plan mondial.

Ziaristul danez — Fleming Poul
sen de la „Ritzau’s News Agency" 
— a declarat: In ansamblul său, 
expoziția subliniază grija manifes
tată în Romînia pentru continua 
creștere a nivelului de trai. Acest 
lucru ne-a fost dovedit și de expo
natele prezentate 
zervate industriei 
încălțăminte. Ele 
tr-un stil modern 
care le permite să 
mai bune produse de acest 
pe piața europeană.

„Am venit special de la 
va, unde sînt corespondentul ziaru
lui japonez „The Nihon Keizai 
Shinbun" — ne-a declarat ziaristul 
japonez Fumimitsu Kobayashi — 
pentru a vedea Expoziția realizări
lor economiei naționale a R. P. Ro
mîne.

Este o expoziție impresionantă, 
care arată în mod concret nivelul 
extraordinar de dezvoltare a econo
miei romînești.

Sînt obișnuit să văd la tîrgurile 
internaționale din țara mea, ca și 
în uzinele Japoneze, mașini de înal
tă tehnicitate și am impresia că u- 
nele produse ale industriei dv. con-

în standurile re
de confecții și de 
sînt realizate In
și de o 
rivalizeze

calitate 
cu cele 
fel de

Mosco-

structoare de mașini nu sînt cu ni
mic mai prejos decît cele similare 
străine. Plec de aici 
dintre cele mai bune, 
dezvoltare a industriei 
proape unic în lume".

Printre cetățenii americani care 
au vizitat Expoziția realizărilor e- 
conomiei naționale se numără și 
dr. Erik Stoetzner, director al zia
rului New York Times.

„După ce am vizitat de curînd 
Expoziția națională elvețiană de 
ia Lausanne, mă aflu acum în Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale a Romîniei și sînt de-a drep
tul impresionat de tot ceea ce văd 
— ne-a spus dl. Stoetzner. Mă im
presionează în egală măsură sorti
mentul și abundența mărfurilor pre
zentate ca și afluența extraordinară 
a publicului. Această afluență este 
intr-adevăr deosebită și ea se expli
că, probabil, prin aceea că fiecare 
vizitator romîn găsește aici în ex
poziție o părticică din munca sa, 
cu care a contribuit la efortul gene
ral depus 
ani.

Vizitînd această expoziție, cetă
țeanul american își întărește con
vingerea că există multe perspective 
interesante de dezvoltare a legătu
rilor pe toate planurile între țara 
lui și a dv. și eu sînt partizanul u- 
nei asemenea dezvoltări. Vă doresc 
mult succes în continuare".

Pentru a oferi oamenilor muncii 
din diferitele localități ale țării po
sibilitatea de a vizita expoziția, toa
te agențiile și filialele O.N.T.-Car- 
pați vor organiza, începînd de la 1 
septembrie, excursii speciale cu au
tocarele și cu autobuzele I.R.T.A. 
Asemenea acțiuni se vor organiza 
și cu trenul. Se vor elibera bilete de 
călătorie turistică, atît pentru gru
puri, cît și pentru excursioniști in
dividuali. Ambele categorii vor be
neficia de 50 la sută reducere pe 
C.F.R. Grupurile turistice vor avea 
prioritate la vizitarea expoziției.

— ALBA LUX

cu impresii
Ritmul de

dv. este a-

de-a lungul celor 20 de

precum și aspiratorul de 
praf „RECORD" se vînd 
cu plata în rate la maga
zinele nr. 16 Electrice și 
Metalo - chimice din Alba
și Zlatna ale O. C. L. Co
merț mixt Alba Iulia.

GOSPODINE!
Folosiți cu încredere la 

spălatul rufelor produsul 
„PERLAN ALB" pentru 
țesături de lină, mătase 
și fire sintetice, „PER- 
LAN ALBASTRU" pentru 
spălatul țesăturilor din 
bumbac și in. Produsele 
PERLAN se găsesc de vîn- 
zare la magazinele de spe
cialitate și magazinele ali
mentare din Alba Iulia și 
Zlatna ale O.C.L. Comerț 
mixt.
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