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Dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1965
J3 locuri.MASURI CONCRETE, OPERATIVE &lori..

bucurii.
De curînd, în unitățile industriale 

din cuprinsul raionului nostru au 
avut loc la nivelul conducerilor, a- 
dunări cu prilejul cărora au fost dez
bătute cifrele de plan pe 1965 si 

.^L-au analizat cu întregul spirit dc 
^Jr»sp tind ere posibilitățile reale care 

există în fiecare întreprindere pentru 
realizarea și depășirea 
mobilizatoare de plan pe 
tor.

Dezbaterea cifrelor de
11965, este o importantă măsură lua- 

”5 de partid și are drept scop, pe 
de o parte intensificarea muncii po
litice și organizatorice în vederea 
realizării sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate în întrecere 
pe acest an, iar pe de altă parte pre
gătirea temeinică a producției anu
lui viitor, astfel ca din prima zi sar
cinile de plan să fie îndeplinite și 
depășite. Experiența de pînă acum 
ne-a dovedit în mod convingător că 
de pregătirile ce le facem de
pind succesele viitoare. Tocmai a- 
cest adevăr a determinat numeroși 
participant la dezbateri să anali- 

toată seriozitatea sfa
de îndeplinire a 

să facă propuneri 
care să asigure des- 

în cele mai

4 zeze
«^Hjul

sarcinilor 
anul vii-

plan pe

! CU 
actual 

pianului și 
valoroase 
fășurarea producției 
bune condiții. In întreprinderile ra
ionului au fost făcute un număr de 
aproape 200 propuneri, din care 
peste 100 propuneri se pot realiza 
cu forțele proprii. La Uzina chimico- 
metalurgică din Zlatna, I.R.l.L. Al
ba Iulia, E. M. Zlatna, Depoul C.F.R. 
Teiuș și altele au fost făcute propu
neri deosebit de importante. La 
U.C.M. Zlatna, de pildă, s-a propus 
îmbunătățirea calității reparațiilor 
capitale la fabrica de sulfat de cu
pru la un asemenea nivel înalt, în- 
cît în cursul anului ce vine întrea
ga instalație să lucreze fără nici 
o întrerupere. In felul acesta capa
citatea de producție va crește în ra- 
oort cu numărul de zile prevăzut 

pentru oprire. De asemenea, la De- 
Woul de locomotive din Teiuș, 
pentru sporirea continuă a produc
tivității muncii s-a propus înzestra
rea sectorului de alimentare a lo
comotivelor cu lopeți mecanice, 
iar la fabrica „Ardeleana" din oraș 
în vederea îmbunătățirii calității 
produselor și creșterea productivității 
muncii, printre măsurile propuse se 
numără și cele privind înzestra
rea întreprinderii cu mașini de ega
lizat piese din talpă, mașină de cu
sut în zig-zag, mecanizarea opera
ției de ștanțat 
dotarea secției 
etc.

Cele cîteva 
sus sînt în măsură 
importanța înfăptuirii acestora, efi
ciența mare pe care o vor avea a- 
tunci cînd vor fi traduse în viață. 

VJȘ faptul că dezbaterea cifrelor de 
V^lan are loc înainte cu 5 luni de

sfirșitul anului nu e deloc intimplă- 
tor. Nu! Această măsură a fost lua
tă pentru ca în fiecare întreprindere 
să se treacă încă de pe acum la 
înfăptuirea acelor propuneri care se 
pot realiza încă in acest an. Demn 
de scos in evidență in această di
recție este exemplul pe care ni-1 o- 
feră colectivul de muncă de la 
U.C.M. Zlatna. care a trecut deja la 
realizarea unor propuneri cum sînt 
cele privind reparația instalației de 
la fabrica de sulfat de cupru. La 
I.R.l.L. Alba Iulia în vederea spo
ririi capacității de măcinare la ben- 
tonită s-a început montarea a incă 
două mori, care vor intra în exploa
tare incă la începutul lunii octom
brie, urmînd ca alte_3 mori să fie 
date in funcțiune la sfirșitul acestui 
an.

Trebuie arătat însă că, deși au tre
cut aproape două luni de la prelu
crarea cifrelor de plan și întocmi
rea planurilor de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, în unele întreprinderi 
nu s-a trecut la înfăptuirea măsu
rilor propuse, cu toate că ele puteau 
fi traduse în viață. Așa, de pildă, 
la Depoul C.F.R. Teiuș se putea tre
ce la confecționarea roților de re
zervă pentru manevrarea locomoti
velor ce intră în reparații, la E. M. 
Zlatna, la reorganizarea și activiza
rea colectivului pentru descoperirea 
de noi rezerve interne etc. Toate 
aceste măsuri puteau fi deja îndepli
nite deoarece posibilități 
în această direcție.

O altă problemă deosebit 
portantă care trebuie pusă în aceste 
zile pe prim plan este continua ri
dicare a calificării cadrelor. In pla
nurile de măsuri tehnico-organiza- 
torice, majoritatea întreprinderilor 
și-au prevăzut fie cursuri de califi
care, fie de ridicarea calificării. Din 
păcate propunerile stau însemnate 
în planurile de măsuri, fără să se 
treacă hotărit la înfăptuirea lor. 
In această direcție se cere mai mul
tă operativitate din partea condu
cerilor unor întreprinderi ca, 
treprinderea de morărit, 
de zonă C.F.R. și altele ca și a comi
tetelor de 
calificarea 
oamenilor 
re pentru

existau

de im-

In-
Atelierul

sindicat de aici, deoarece 
și ridicarea calificării 

este o condiție hotăritoa- 
îndeplinirea și depășirea

(Continuare în pag. 3-a)

marca 
de croit

exemple 
să

și prețul, 
cu banzig

arătate mai 
dovedească

Dimineață însorită 
Străzile orașului și 
din raion sînt mai 
obicei. Calendarele 
ror data de 15, iar 
dică ora 8.

Spre școlile ce-i așteaptă cu por
țile larg deschise se îndreaptă gru- 
puri-grupuri de elevi mici și mari.

de septembrie, 
ulițele satelor 

animate ca de 
amintesc tutu- 
ceasomicele in-

In prima zi de școală. Veselie în inimi și flori multe dăruite învăță
toarei dragi. ’ aMl*.: i __........

In industrie și agricultură - succese tot mai mari
Pe grafice — 
însemnate economii

După cele 8 luni care au trecut de 
la începutul anului, numeroase co
lective de muncă din întreprinderile 
raionului nostru raportează că au 
realizat importante economii peste 
plan. Așa, de exemplu, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la U.C.M. Zlatna, ca urmare a creș
terii producției și productivității 
muncii, a reducerii consumului spe
cific de materiale și combustibil, a 
realizat de la începutul anului 
pînă la 1 septembrie economii 
valoare de 3.019.000 lei.

Rezultate frumoase au fost obți
nute și de alte multe colective de 
muncă din întreprinderile raionului, 
întreprinderea de gospodărire orășe
nească Alba Iulia, de pildă, a rea
lizat în această perioadă o econo
mie de 500.000 lei, Secția Ateliere 
centrale 262.000 lei, întreprinderea 
de panificație 237.000 lei, coopera
tiva „Mureșul". 125.000 lei, iar fa
brica „Ardeleana" din Alba Iulia 
113.000 lei.

Cu planul pe trei
Colectivul de muncă de la unita

tea poligrafică din Alba Iulia a des
fășurat o susținută întrecere pentru 
îndeplinirea «ngajamentelor luate. 
Ca urmare a acestui fapt, acest har- 

îndepli- 
sarcinile 
globală, 
După 8 
insufle-

nic colectiv a reușit să-și 
nească și să-și depășească 
de plan, atît la producția 
cît și la producția marfă, 
luni și jumătate de muncă 
țită, muncitorii de aici au înscris la

trimestre îndeplinit
graficul realizărilor o însemnată iz- 
bîndă. Ei au reușit să-și îndepli
nească planul pe cele trei trimestre 
în proporție de 104,5 la sută la 
producția globală, și de 108,5 la 
sută la producția marfă. In toată a- 
ceastă perioadă în cadrul unității 
s-a desfășurat o susținută muncă 
pentru reducerea prețului de cost al 
lucrărilor, înregistrîndu-se însemna
te economii.

Cu supralonaj sporii
Și 
în La Depoul de locomotive din Te- 

iuș, se desfășoară o susținută între
cere pentru continua reducere a con
sumurilor specifice de combustibil 
convențional și remorcarea unui nu
măr cît mai mare de trenuri cu su- 
pratonaj. Echipele de pe locomotive 
se străduiesc să folosească cît mai 
bine forța vie a trenului ca astfel să 
economisească cantități sporite de 
combustibil convențional. De ase
menea; pentru a putea remorca tre
nuri cu tonaj sporit acordă întreaga 
atenție întreținerii în cele mai bune

La însămînțatul orzului
In toamna acestui an gospodă

ria agricolă de stat din Galda de 
Jos, ca urmare a profilării pentru 
producția de struguri și lapte va 
trebui să însămînțeze pentru asigu
rarea bazei furajere, peste 1.000 ha 
cu orz de toamnă. Pentru a asigu
ra o producție sporită la hectar au 
fost luate din timp toate măsurile 
pregătitoare. Astfel, s-a executat a- 
rătura de vară și s-aa discuit peste 
500 ha, s-a amplasat cultura în te
ren corespunzător și s-a condiționat

și tratat întreaga cantitate de se
mințe. De asemenea, pe suprafața 
ce urmează a fi însămînțată cu orz 
au fost încorporate în sol însemna
te cantități de îngrășăminte.

Zilele trecute, după ce a fost de
terminată epoca optimă de însămîn- 
țare, în cadrul gospodăriei s-a în
ceput însămînțatul orzului pentru 
masă verde și boabe. Pînă în pre
zent mecanizatorii au și însămînțat 
15 ha cu orz pentru masă verde și 
30 ha cu orz pentru boabe.

bună 
cu

fe- 
pă- 
cu-

VIII-a și micăl Cărbunar Gheor- 
ghe, care a făcut în acest an întîiul 
său drum spre școală, au rostit în 
fața organelor de partid și de stat, 
a părinților, angajamentul tuturor 
elevilor școlii de a răspunde prin 
sîrguință la învățătură grijii și căl
durii de care se simt înconjurați.

Și e freamăt și multă voie 
Mii de elevi își dau întîlnire 
școala.

Intîlnirea e emoționantă. Cu 
țele luminate de zîmbet, elevii 
șese pragul școlilor însoțiți de
vintele „bun găsit școală dragă“ și 
de o urare celor mai mulți cunoscu
tă de anii trecuți: „spor la muncă în 
noul an școlar"! E urarea adresată 
de întregul nostru popor fiilor săi, 
acum la începutul unui nou an de 
muncă.

An nou în școală nouă
La 23 August, cea de a XX-a ani

versare a eliberării patriei noastre, 
copiilor din comuna Meteș li s-a 
dat în dar un local nou de școală • 
cu 4 săli de clasă. - .

Nerăbdarea de a-i călca pragul, 
i-a însoțit pînă acum la> mijloc de' 
septembrie. Și iată și ziuă mult, aș
teptată. însoțiți de părinții lor, care 
cu brațe harnice le-au asigurat cele 
mai bune condiții de învățătură, zeci 
de elevi din Meteș și satele ce a- 
parțin comunei au pornit cu hotă- 
rîre în noul an școlar.

Prezenți pînă la unul 
tea de deschidere, elevii 
cu emoție cuvintele de 
dresate lor, apoi cu toată convinge
rea elevii Bolea Paraschiva dintr-a

la festivita- 
au ascultat 
îndemn a-

Nimic n-a fost neglijat
Pregătită cu toate cele de trebuin

ță, încă cu mult înainte de începe
rea anului școlar, Școala de 8 ani 
nr. 2 din Alba Iulia și-a deschis larg 
și ea porțile la 15 septembrie. Și, 
elevii au prins a-i trece grupuri- 
grupuri pragul, întîmpinați cu căl
dură de învățători și profesori.

Iată-» rînduiți în careu. Așteaptă. 
■ Pe cine o fi așteptînd?

întrebarea își găsește 
îhtr-un ropot de aplauze, 
la grădinița de copii din 
însoțiți de învățătoare și de 
mai buni elevi din clasele a VIII-a, 
elevii dintr-a I-a. Pășesc cu oare
care sfială, dar în același timp 
mîndri de numele de școlar, drept 
dat lor de cei 7 ani Ia care au a- 
juns.

Și, festivitatea deschiderii noului 
an școlar se desfășoară în entuzias
mul tuturor.

Elevi, învățători, profesori și 
părinți trec apoi pragul sălilor de 
clasă gătite sărbătorește. Nimic n-a

răspunsul
Sosesc de 
apropiere, 

cei

condiții a locomotivelor. De altfel 
un mare merit pentru rezultatele ce 
se obțin zi de zi revine și lăcătușilor, 
care efectuează cu toată răspunde
rea reviziile și reparațiile la loco
motive, 
nă, la 
intilniți 
Cristea
Dumitru, Ion Simion și mulți alții.

Bilanțul încheiat de curînd în ca
drul depoului reflectă întrutotul 
munca harnicului colectiv de aici. 
De la începutul anului, aici s-au e- 
conomisit peste 2.000 tone combus
tibil convențional și au fost remor
cate aproape 130.000 tone suprato- 
naj.

comu-Uniți într-o muncă 
panoul întrecerii pot fi des 

mecanicii Rancea
Gheorghe, lăcătușii

Aurel,
Radu

Moment emoționant și plin de 
semnificații. In numele elevilor care 
au trecut pentru prima oară pragul 
școliij Salam Doina, și ea într-a I-a, 
rostește angajamentul micilor șco
lari de a învăța cu toată sîrguință.

fost neglijat de colectivul școlii pen
tru ca elevii să pornească chiar 
prima zi pe calea succeselor la 
vățătură.

Toți copiii la școală

Veseli și hotărîți să obțină 
succese în anul școlar ce-și anunța 
începutul, cei 264 elevi ai Școlii de 
8 ani din Galda de Jos au ținut să 
fie cu toții prezenți la festivitatea 
de deschidere. Și cînd eleva Giur
giu Maria din clasa a VIII-a, în nu
mele elevilor școlii, a rostit în fața 
celor prezenți angajamentul de a în
văța cu toată rîvna, același lucru se 
putea citi pe chipurile tuturor elevi-

(Continuare în pag. 4-a)

din 
în-



Din experiența gospodăriilor agricole colective fruntașe

Să obținem producții sporite de
Numai semințe de înaltă productivitate
Experiența practică din ultimii 

ani ne-a dovedit tot mai mult că 
sporirea producției de grîu este de
terminată de un complex de factori. 
Respectînd întocmai indicațiile Con
siliului agricol raional, în condiții 
pedoclimatice specifice din gospo
dăria noastră, noi aplicăm cu mul- 
tă grijă un ansamblu de metode a- 
grotehnice avansate. Desigur, prin
cipalele lucrări încep cu pregătirea 
terenului și stabilirea soiurilor de 
semințe dintre cele mai productive.

In anul 1963-1964, gospodăria co
lectivă din Gaida de Jos a cultivat 
suprafața de 440 ha cu grîu. Ca lu
crări de pregătirea terenului, pe su
prafața de 266 ha s-a executat ară
tură de vară, iar pe restul de 178 
ha arătură de însămînțare imediat 
după recoltarea plantei premergă
toare. Din cauza timpului secetos, 
atît arătura de vară cît și cea de 
însămînțare au ieșit bolovănoase și 
au necesitat lucrări suplimentare cu 
tăvălugul inelar și polidiscul. A- 
ceste lucrări au permis pregătirea 
unui pat germinativ de bună calita
te.

Ingrășămintele chimice s-au apli
cat cu o pronunțată moderație cu 
scopul de a realiza o cît mai mare 
eficiență economică și totodată de a 
fertiliza o suprafață cît mai mare 
de teren. Astfel, sub arătura de ba
ză și la însămînțare, pe suprafața 
de 305 ha am aplicat 34.130 kg în
grășăminte fosfatice, revenind între 
180-190 kg la hectar. De asemenea, 
pe suprafața de 250 ha, am aplicat

IN CLIȘEU : Un aspect la transportatul îngrășămintelor naturale 
în cimp la gospodăria agricolă colectivă din Galtiu.

Importanța plantelor premergătoare 
în cultura griului de toamnă

In ultimii ani, in agricultura ra
ionului nostru au fost generalizate 
în cultură soiuri de grîu intensive, 
rezistente la ger, secetă, boli și dău
nători, la cădere și scuturare. Ur- 
mînd îndrumările primite din partea 
Consiliului agricol raional, în gos
podăria noastră colectivă au fost 
cultivate în anul 1963-1964 numai 
soiuri valoroase, ceea ce a făcut ca 
să obținem producții mai mari cu 
200-250 kg la ha decît în anii prece- 
denți. Pentru obținerea acestor re
zultate, s-a dat o importanță deose

SOIUL Planta premergătoare
Leguminoase Porumb Cartofi Grîu

Ponca 1986 1376 2347 2040
Bezostaia I 1370 1442 3595 1574
Harrach 1624 1317 2127 1482
Scorospelca 3 1763 1286 2014 1690

Menționez că în tarlalele unde a 
urmat griu după griu s-a adminis
trat azotat de amoniu în cantitate 
de 80-100 kg la ha.

In general toate soiurile au dat 
cele mai bune rezultate după car
tofi, teren care a fost îngrășat la 
planta premergătoare cu 20 tone de 
gunoi de grajd la hectar.

Din tabelul de mai sus reiese de 
asemenea, că toate soiurile au dat 
rezultate bune și în cazul cultivării 
griului după grîu. In acest caz o 
mare influență a avut executarea a- 
răturii de vară, care a creat condițiile 
necesare așezării solului, fapt ce're
iese și din comportarea soiurilor 
după porumb unde arătura s-a exe
cutat cu întîrziere, neavînd timpul 
necesar așezării solului și acumu
lării unor cantități mai mari de 
apă, producția obținută la hectar 

’’nd mai mică.
<pă leguminoase, rezultatele ob

17.000 kg îngrășăminte azotoase, 
revenind 60-70 kg la hectar.

Semănatul s-a executat între 22 
septembrie și 29 octombrie. Ca so
iuri am cultivat Ponca pe 244 ha, 
Harrach pe 155 ha, Bezostaia I pe 
20 ha, Cenad 117 pe 13 ha și Nr. 
301 pe 8 ha. întreaga cantitate de 
sămînță folosită a provenit din cul
turi recunoscute și cu buletin roșu 
de analiză. Adîncimea medie de în
sămînțare a fost între 6-8 cm iar 
densitatea la m.p. pentru soiurile 
Harrach, Ponca și Nr. 301 a fost 
de 450 boabe la m.p., iar pentru Be
zostaia I de 500 boabe la m.p. Du
pă însămînțare, pe diferite parcele 
am executat tăvălugitul urmat de 
o grapă ușoară. Din primele zile 
după însămînțare s-a efectuat un 
control riguros pe toate tarlalele a- 
tît pentru determinarea calității ră
săritului, cît și pentru depistarea a- 
tacului a diferiți dăunători și mai 
ales ale gîndacului ghebos.

In urma experienței dobîndite am 
constatat că un rol hotărîtor în spo
rirea producției de grîu îl are folo
sirea diferitelor soiuri de semințe. 
Pentru a putea orienta mai judicios 
cultura griului în gospodărie, s-au 
creat loturi comparative unde s-a 
urmărit: influența plantei premer
gătoare la cele trei soiuri Harrach, 
Ponca și Bezostaia I, iar pe un alt 
lot comparativ s-a urmărit influența 
epocei de însămințat Ia soiurile a- 
rătate mai sus.

Rezultatele obținute în anul aces
ta și în alți ani au arătat că soiul 

bită alegerii terenului în funcție de 
planta premergătoare -cea mai bună 
soiului respectiv.

In gospodăria noastră în anul de 
cultură 1963-1964, am urmărit com
portarea a patru soiuri, Ponca, Be
zostaia I, Scorospelca 3 și Harrach 
după diferite plante premergătoare 
și anume după leguminoase, după 
prășitoare, dintre care cartofi și po
rumb, precum și grîu după grîu. 
Pentru a justifica concluziile la care 
am ajuns voi prezenta rezultatele 
obținute ia fiecare soi în kg la ha.

ținute în acest an la soiul Bezosta
ia I, a fost sub așteptări. Față de re
zultatele pe care le-am obținut în 
anii precedenți, pentru anul 1964- 
1965 ne-am propus să cultivăm în 
gospodărie soiurile Ponca pe 78 
la sută din suprafață, soiul Bezos
taia pe 10 la sută și soiul Harrach 
pe 12 la sută. Ca plante premergă
toare vom asigura soiului Bezostaia 1 
numai prășitoare, iar soiul Ponca, 
care a dat rezultate bune după 
plantele premergătoare, încercate 
de noi, îl vom semăna după prăși
toare și după grîu, dar în ultimul 
caz vom fertiliza solul cu îngrășă
minte chimice.

Folosind experiența anilor trecuți 
ne vom strădui să asigurăm soiu
rilor plantele premergătoare cele 
mai bune.

Ing. PETROVICI L1DIA 
G.A.C. Oarda de Jos

grlu la hectar
Bezostaia I, în condițiile de climă 
și sol a gospodăriei noastre, se 
comportă mult mai bine dacă are 
ca plante premergătoare, porumbul 
sau altă prășitoare, decît după le
guminoase (trifoi). Bineînțeles tre
buie creat în acest caz un agrofond 
superior. EI se pretează mult mai 
bine la o epocă de însămînțat mai 
tîrzie, situîndu-se astfel aproape de 
soiul Harrach. Producția medie pe 
gospodărie la acest soi a fost de 
1.900 kg la hectar, iar pe suprafața 
de 7 ha o producție de 2.575 kg ia 
hectar. Soiul Harrach a fost soiul 
care s-a comportat cel mai bine, 
dacă ne referim la rezistența la se
cetă, dăunători și cădere. Procentul 
de șiștăvire a fost foarte scăzut, iar 
producția medie realizată pe supra
fața de 50 ha a fost de 2.080 kg la 
hectar.

Soiul Ponca însămînțat pe supra
fața de 48 ha, într-un teren cu a- 
grofond mijlociu, a dat 2.130 kg la 
hectar. Pe această parcelă procentul 
de șiștăvire a fost de 8-10 la sută. 
Aceasta se datorește aplicării azo
tatului de amoniu primăvara mai 
devreme, fapt ce i-a permis să în
vingă perioada de secetă din luna 
iunie și începutul lui iulie. Soiul 
Nr. 301 îl apreciem ca un soi cu 
perspectivă în gospodăria noastră. 
El dă rezultate bune pe terenurile 
în pantă de la Me sen tea și Gaida de 
Jos. In cultură cere un agrofond 
moderat. Producția evaluată pe su
prafața de 8 ha, cît a fost însămîn
țat, a fost de 1.600 kg Ia hectar.

In urma rezultatelor obținute in 
acest an ca urmare a faptului că in 
ultimii 3-4 ani. perioada de secetă 
a survenit tocmai în momentul for
mării bobului la grîu, pentru anul 
1965 ne-am propus a insămința a- 
celeași soiuri ca în anul trecut însă 
in proporții diferite. Astfel, cea mai 
mare suprafață o va ocupa soiul 
Harrach pe 220 ha, Ponca pe 160 ha, 
Bezostaia I pe 15 ha și Nr. 301 pe 
45 hectare.

Rezultatele obținute de gospodă
ria noastră in cultura griului ne 
demonstrează că aplicarea reguli
lor agrotehnice și folosirea soiuri
lor de înaltă productivitate sînt 
factori hotăritori in obținerea unor 
producții sporite de griu la hectar. 
De aceea și în acest an ne-am pre
gătit temeinic, am ales și pregătit 
cu toată grija terenul ce urmează 
să fie însămînțat cu grîu din soiuri
le de înaltă productivitate care 
s-au comportat cel mai bine în con
dițiile gospodăriei colective Gaida 
de Jos.

Ing. SUCHOV MARIA 
G.A.C. Gaida de Jos

Deficitari la capitolul. . . . îndrumare metodică"
Situată în centrul orașului și dis- 

punînd de un bogat fond de cărți, 
Biblioteca centrală raională este 
zilnic vizitată de numeroși oameni 
ai muncii. Vin aici tineri și vîrstnici. 
Și, niciunul nu pleacă cu mina 
goală. Faptul e consemnat în re
gistrele de evidență. De la începu
tul anului și pînă în prezent,'în fi
șele bibliotecii au fost înscriși 3.063 
cititori care au citit aproape 57.000 
cărți.

Bogată în fapte este munca co- 
i lectivului Bibliotecii centrale raio

nale și în alte privințe. In scopul 
popularizării cărților din bibliotecă 
și pentru o tot mai largă cuprindere 
a cititorilor, prin grija colectivului, 
au fost organizate o seamă de ma
nifestări de masă cu cartea. Așa, 
bunăoară, au fost organizate consfă
tuiri cu cititori pe teme ca: „Impor
tanța ridicării conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii", „Pe drumul 
luminos din August", „Cartea prie
tena colectiviștilor" și altele, au 
fost prezentate cărțile „Viața și ac
tivitatea lui V. I. Lenin", „Casa", 
„Culturi intercalate în porumb" și 
s-au făcut recenziile cărților „Anii 
de luptă a partidului", „Zborul omu
lui în Cosmos", „Cordovanii" și 
multe altele. De un binemeritat suc
ces și de o largă apreciere s-au bu
curat apoi din partea oamenilor 
muncii din orașul nostru simpozioa
nele „Eminescu mare poet al po
porului", „Scriitori și publiciști stră
ini, despre țara noastră" și „Litera
tura Hunedoarei", serile tematice.

Pregătiri pentru campania de tosmnă 
însemnate cantități de îngrășăminte naturale f 

transportate în cîmp
In aceste zile, în majoritatea uni

tăților agricole socialiste din raion 
se desfășoară o activitate intensă la 
transportatul îngrășămintelor natu
rale în cîmp. Preocupați să obțină 
producții tot mai sporite de cereale 
la hectar, colectiviștii din Stremț 
sînt hotărîți să fertilizeze în acest 
an suprafața de 100 ha cu îngrășă
minte naturale. Pînă la data de 16 
septembrie ei au și transportat în 
cîmp peste 1.200 tone de gunoi de

Suprafețe mari de teren pregătite pentru însămînțări
Pentru desfășurarea în cele mai 

bune condițiuni a campaniei de în
sămînțări din toamna acestui an, 
colectiviștii din raionul nostru spri
jiniți de către mecanizatorii S.M.T. 
Alba Iulia dau zor în aceste zile la 
eliberarea terenului de culturile tîr- 
zii și execută arături în vederea în- 
sămînțărilor. Pînă în prezent cele 
mai bune rezultate în această direc
ție au fost obținute de către gospo
dăriile colective din Cricău, Alba Iu
lia, Micești și Oarda de Jos, care au 
pregătite pentru însămînțări supra- 

| fețe între 150 și 250 ha. Exemplul

Și semințele trebuie
In unele gospodării agricole colec

tive din raion, ca cele din Șard, Bu- 
cerdea Vinoasă, Galtiu și Cricău un
de există o preocupare deosebită 
pentru pregătirea desfășurării în 
bune condițiuni a lucrărilor din cam
pania de toamnă, pînă la data de 16 
septembrie întreaga cantitate nece
sară de sămînță de grîu a fost con
diționată, iar în gospodăriile colec
tive din Micești, Mihalț și altele lu
crările de condiționarea semințelor 
se apropie de sfîrșit. Cu toate acestea,

Ce se mai
In perioada de față în majoritatea 

gospodăriilor colective din raionuf 
nostru se desfășoară din plin bătă
lia pentru punerea unei temelii so- 

i lide recoltelor de cereale din anul 
viitor.

Una din sarcinile cele mai impor
tante care stau în fața unităților 
agricole o constituie îngrășarea u- 
nor suprafețe cît mai mari de teren 
cu gunoi de gra jd. Și, acolo unde s-a 
ținut seama de îndrumările Consi
liului agricol raional, munca a fost 
organizată în așa fel încît în aceste 

diminețile și seriîc de basme și 
concursurile cine știe cîștigă pe te
me ca „Chipul muncitorului oglin
dit în literatură» și „Cine știe zoo
tehnie cîștigă". Mulți dintre cititorii 
care au trecut pragul bibliotecii s-au 
oprit îndelung și cu deosebit inte
res în fața expozițiilor tematice or
ganizate aici, încă un fapt ce vor
bește despre preocuparea colectivului 
Bibliotecii centrale raionale pentru 
popularizarea și difuzarea cărții în 
mase.

Se poate spune deci că în munca 
depusă la sediu și în rîndurile oa
menilor muncii din oraș colectivul 
Bibliotecii centrale raionale a ob
ținut rezultate frumoase. Preocupa
ți însă ca activitatea la sediul bi
bliotecii să meargă bine, colectivul 
de aici a uitat pe semne că îi revin 
și alte sarcini. A uitat că Bibliote
ca centrală raională în primul rind 
este o unitate metodică cu menirea 
de a îndruma activitatea tuturor bi
bliotecilor din raion. Astfel fiind, 
nu-i mirare că la capitolul îndruma
re metodică, Biblioteca centrală ra
ională este mult deficitară.

Am trimis bibliotecilor comunale 
și sătești o scrisoare metodică, pla
nuri de lectură și alte materiale cu 
caracter metodic — spune cu seni
nătate tovarășul Marca Ludian, 
responsabilul Bibliotecii centrale ra
ionale. Și, așa este. S-au trimis. Dar 
poate fi considerat acest lucru de a- 
juns? S-a făcut apoi îndrumarea me
todică a bibliotecarilor cu prilejul se- 
minariilor raionale și a ședințelor 

grajd, îngrășînd cu cîte 20 tone su
prafața de 60 ha.

La fel ca și cei din Stremț, colec
tiviștii din Galtiu, Cricău, Gaida de 
Jos, Totoi și alte gospodării colec
tive, lucrează cu forțe sporite la 
transportul îngrășămintelor natura
le în cîmp, fiind convinși că, prin 
fertilizarea unor suprafețe cît mai 
mari de teren vor contribui din plin 
la sporirea producțiilor de cereale 
la hectar în anii care urmează.

unităților arătate mai sus trebuie să 
fie urmat de conducerile tuturor gos
podăriilor colective din raioa luînd 
de urgență măsuri corespunzătoare 
care să ducă la efectuarea în r _-ni 
intens a lucrărilor de pregătirea 
renului în vederea însămînțărilor de 
toamnă.

De felul cum se execută pregăti
rea terenului depinde în mare mă
sură producția de cereale din anul 
viitor. De aceasta trebuie să ți£T 
seama fiecare om al muncii care 
lucrează pe ogoare.

pregătite din timp
unele gospodării agricole colective 
ca cele din Vințul de Jos, Căpud, I- 
ghiu și Ciugud sînt încă rămase în 
urmă cu această importantă lucra
re.

Ținînd seama de faptul că ne mai 
despart puține zile de data cînd se 
va începe din plin campania da '.yț 
sămînțări. este necesar ca în toate 
gospodăriile colective din raion să 
fie pregătită din timp întreaga can
titate necesară de semințe.

așteaptă ?
zile atelajele gospodăriilor colective 
transportă în ritm intens îngrășămin- 
tele naturale în cîmp.

Cu toate acestea, în gospodăriile 
colective din Berghin, Henig, Ciu
gud, Ighiu și Vințul de Jos, pînă la 
această dată nu s-a început această 
lucrare. Oare ce mai așteptă con
ducerile unităților arătate mai sus? 
Răspunsul la această întrebare tre
buie dat prin fapte, organizînd 
urgență transportarea tuturor 
grășămintelor naturale în cîmp.

lunare. Munca de îndrumare meto
dică la fața locului însă, cu fiecare 
bibliotecar în parte, a lipsit, sau 
chiar dacă s-a făcut este lipsită în 
multe locuri de rezultate. Oare a- 
cest lucru nu vorbește despre super
ficialitate? Uneori în deplasările e- 
fectuate în raion, tovarășul Marca 
Ludian nici n-a dat pe la bibliote
cile din localitățile pe care le-a vizi
tat, iar tovarășele Szaloy Elisabeta, 
Adam Eleonora și Cojocaru Elena, 
din colectivul Bibliotecii centrale ra
ionale, au stat mai mult la sediu. 
Numai astfel se explică faptul că 
bibliotecile sătești din Vurpăr, Me- 
reteu, Sibișeni, Cib sat, Nădăștie și 
alte multe localități n-au fost vă 
zute niciodată în acest an. Tovar ășița/ 
din colectivul Bibliotecii centra* 
raionale s-au deplasat în dese rin- 
duri la bibliotecile comunale din 
Teiuș, Vințul de Jos și Stremț care 
ar fi avut nevoie de mai puțin aju
tor, fiind fruntașe în munca de 
popularizare și difuzare a cărții. In 
schimb bibliotecile comunale din I- 
ghiu, Mihalț și Hăpria, fie că au fost 
ocolite, fie că au fost văzute în fugă 
nu au fost îndrumate cît ar fi tre
buit pentru a se pune totul la punct.

Despre lipsurile din munca colec
tivului Bibliotecii centrale raionale, 
privind îndrumarea metodică a bi
bliotecilor din raion, se pot spune 
încă multe lucruri. Important este 
însă faptul să se treacă de îndată 
și în mod organizat la lichidarea riȘrtâ 
surilor în scopul obținerii de către, 
toate bibliotecile cele mai bune re
zultate în cadrul celui de al IU-lea 
concurs „Biblioteca în slujba con
strucției socialiste".



VIAȚA DE PARTID

Cresc rindurile organizației de partid
Din activitatea 

tineretului In siloz tot ce se poate însiloza
In cadrul fabricii de încălțămin

te „Ardeleana" din orașul nostru, a- 
lături de muncitorii mai vechi lu
crează un număr destul de mare de 
tineri. De la o zi la alta ei își însu
șesc tot mai bine metodele noi de 
muncă și rînd pe rînd își înscriu 
numele la panoul evidențiaților.

Organizația de bază din cadrul 
fabricii a acordat și acordă întrea
ga atenție desfășurării unei susți
nute munci politice de educare a 
tinerilor muncitori, ca aceștia să cu
noască marile realizări pe care po
porul nostru, le-a înfăptuit sub con
ducerea partidului, să cunoască poli
tica justă a partidului. In acest scop 
comitetul U.T.M. a fost îndrumat să 
cuprindă în învățămîntul politic în
treaga masă de tineret, să-i atragă 
în activitățile cultural-sportive. In 
afară de aceasta, biroul organizați
ei de bază s-a orientat asupra ce
lor mai harnici tineri și a repartizat 
pe tovarășii Arnăutu Andrei, Cos- 
ma loan. Muntean Maria și 
alți membri ai biroului să-i sprijine 
spre a fi exemple în întreaga lor ac
tivitate. Rezultatele acestor măsuri 
au fost cît se poate de rodnice. For
mațiile artistice din cadrul fabricii 

\își bazează aproape întreaga lor 
activitate pe tineret. Cel mai frumos 
fruct însă al muncii politice este că. 

Grijă față, de educarea
Organizațiile de bază din cadrul 

Comitetului de partid din gospodă
ria agricolă colectivă din Cricău își 
sporesc tot mai mult rindurile pri
mind candidați de partid pe cei 
mai buni colectiviști, care muncesc 
cu hărnicie pentru continua conso
lidare a gospodăriei lor colective. In 
ultimul timp organizațiile de bază 
de aici și-au sporit rindurile cu 
încă aproape 30 de candidați de 
partid.

Concomitent cu preocuparea pen
tru continua creștere a rîndurilor 
partidului, comitetul de partid din 
gospodărie a îndrumat organizațiile 
de bază să acorde întreaga atenție 
educării candidaților de partid, ast
fel, ca timpul de stagiu să aibă 
drept rezultat creșterea conștiinței 
politice în vederea pregătirii lor te
meinice pentru primirea in rîndul 
comuniștilor. In acest scop organi
zațiile de bază au încadrat in învă
țămîntul de partid pe toți candidații, 
au repartizat membrii din birouri 
precum și alți membri mai vechi de 
partid care să-i ajute în pregătirea 
lor politică și profesională. De ase
menea prin grija comitetului au fost 

organizate expuneri, s-au ținut con
ferințe etc. Cu puțin timp în urmă in 
Țața candidaților s-a ținut expune
rea „înaltul titlu de membru de 
partid". De asemenea, au fost ținu
te expuneri pe diferite teme econo
mice, legate de întărirea și dezvolta
rea gospodăriei colective ca „Ziua- 
muncă în gospodăria colectivă", 
„Dezvoltarea avutului obștesc" și 
altele la care au participat de fie
care dată toți candidații de partid 
din organizațiile de bază.

Organizațiile de bază au fost a- 
poi îndrumate să repartizeze sarcini 
concrete fiecărui candidat de partid, 
ca astfel în muncă concretă să-și do
vedească și mai mult hotărîrea de a

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

Flâsurl concrete, operative
(Urmare din pag. l-a) 

șiarcinilor planului și îmbunătățirea 
calității produselor.

In lunile noiembrie și decembrie 
în toate întreprinderile din raion va 
avea loc prelucrarea cifrelor de 
plan pe 1965 ia nivelul fiecărei uni
tăți. In discuția lor, numeroși mun
citori vor face propuneri valoroase 
pentru continua îmbunătățire a mun
cii. Conducerile administrative sub 
directa îndrumare a organizațiilor 
de partid trebuie să studieze temei
nic fiecare propunere în parte și 
după justețea ei să o includă în pla
nul de măsuri tehnico-organizatori- 
ce. Trebuie muncit cu perseverență 
ca toate obiectivele cuprinse în pla
nurile de măsuri să fie îndeplinite în
tocmai și combătută tendința unor 
^mduceri administrative de a închi- 

planurile de măsuri în sertare 
șt a face unele din ele uitate cum s-a 
petrecut la E. M. Zlatna, Autobaza 
de transporturi auto Alba lulia, 
I.G.O. Alba lulia și altele. Nu în 
puține cazuri aici se tot trec de la 

înțelegînd tot mai mult justețea li
niei politice a partidului nostru, nu
meroși tineri au cerut să fie primiți 
în rindurile candidaților de partid. 
In ultimul timp, de pildă, un număr 
de 10 tineri au cerut să fie primiți 
în rîndul candidaților de partid. A- 
preciindu-le munca, meritele lor în 
buna desfășurare a producției ca și 
modul exemplar în care ei și-au în
deplinit sarcinile trasate de organi
zația U.T.M., comuniștii din cadrul 
fabricii au hotărît primirea lor în 
rîndul candidaților de partid. Pri- 
mindu-i, organizația de bază și-a 
întărit și mai mult rindurile deoare
ce cei primiți sînt exemple demne 
de urmat. Muncitoarele Goța Doina. 
Popa Paraschiva și Iancu Elena de 
la secția de pregătit-cusut, Moise 
luliana de la secția de tras-terminat 
și altele sînt în fruntea întrecerii 
socialiste și prin merite își înscriu 
numele alătur: de evidențiații în 
muncă. Ele se bucură de încrederea 
întregului colectiv.

Preocuparea organizației de par
tid de ia fabrica ..Ardeleana" dîn 
orașul nostru pentru primirea de noi 
candidați și membrii de partid, din 
rîndul celor mai merituoși munci
tori și muncitoare, dovedește grija 
tuturor comuniștilor pentru întărirea 
continuă a rîndurilor partidului.

candidaților de partid
lupta pentru traducerea în viață a 
sarciniior trasate de partid. De pil
dă, candidatei de partid Șandru 
Cornelia din brigada Vl-a i-a fost 
repartizată sarcina de a desfășura 
muncă politică în vederea mobili
zării colectivistelor nemembre de 
partid la efectuarea la timp a lu
crărilor agricole. Cu sprijinul celor
lalte comuniste din brigadă ea reu
șește să se achite de această sarci
nă și spre mîndria tuturor, la Cri
cău femeile își aduc o largă contri
buție la dezvoltarea gospodăriei. 
Candidatul de partid Olteanu Octa
vian a primit sarcina să desfășoare 
o muncă politică susținută pentru 
îngrijirea mai bună a animalelor și 
îndeosebi pentru îmbunătățirea fu
rajării lor.

Organizațiile de bază exercită un 
control permanent și sistematic a- 
supra fciului cum candidații de 
partid își îndeplinesc sarcinile în
credințate. Una din metodele frec
vente folosite este și aceea că or
ganizațiile de partid analizează cu 
regularitate activitatea candidaților 
de partid. De curînd organizația de 
bază din brigada a IV-a a analizat 
felul cum respectă candidații de 
partid disciplina în muncă, iar or
ganizația de bază din brigada a 
\ H-a — felul în care candidații de 
partid iși îndeplinesc sarcinile tra
sate.

Rezultatul practic al acestor mă
suri pe care organizațiile de bază 
la îndrumarea comitetului de partid 
le iau în vederea educării candida
ților sînt concretizate în faptul că, 
în cadrul gospodăriei colective din 
Cricău candidații sînt, alături de 
comuniști, în primele rinduri ale 
muncii pentru întărirea economico- 
organizatcrică a gospodăriei colec
tive.

un an la altul în planurile de mă
suri anumite propuneri, dar ele ră- 
min tot neîndeplinite.

Pregătirea temeinică a producției 
anului viitor, necesită o muncă pli
nă de răspundere și din partea or
ganizațiilor de partid. Ele tre
buie să desfășoare o largă muncă 
politică pentru a mobiliza toate co
lectivele de muncă la îndeplinirea 
și depășirea zi de zi, atît a sarcini
lor de plan pc acest an, cît și a ce
lor din 1965. In același timp trebuie 
îndrumată concret activitatea comi
tetelor sindicatelor ca acestea la 
rîndul lor să organizeze și să asi
gure o largă desfășurare a întrecerii 
socialiste, popularizînd larg meto
dele înaintate, evidențiații și frun
tașii în muncă. Mobilizîndu-ne toate 
forțele, spre a găsi noi rezerve de 
creșterea producției și productivității 
muncii, reducerea prețului de cost 
și îmbunătățirea calității produse
lor vom putea să ne îndeplinim cu 
cinste sarcinile mobilizatoare ce ne 
revin atît din acest an cît și din 
anul viitor.

In primele rinduri
Utemiștii din comuna Mihalț 

și-au dovedit hărnicia în repetate 
rinduri. Pe lîngă faptul că ei sînt 
fruntași pe ogoare, sînt în primele 
rinduri de fiecare dată și la acțiu
nile întreprinse de către comitetul 
comunal U.T.M. din comună. Bu
năoară, în ultima șăptămînă, răs- 
punzînd chemării organizației 
U.T.M. ei au întreprins o seamă 
de acțiuni patriotice. Astfel, ei au 
adus un ajutor substanțial la exe
cutarea lucrărilor construcției șco
lare, au participat în număr mare 
la tăiatul, transportatul și însilo- 
zatul celor peste 50 tone de po
rumb pentru siloz.

S-au evidențiat tovarășii Bro- 
tea Vasile. Muntean Viorica. Com- 
șa Olga. Breaz Virgil. Stînea loan 
Turei. Salcău Eleonora. Anca Pe
tru. Or dean Maria. Mîrza Paras
chiva și alții.

Coresp. ORDEAN SIMION

Destinația — Hunedoara
Tinerii utemiști din cadrul 

I.R.l.L. Alba lulia. mobilizați de 
către organizația U.T.M., partici
pă cu însuflețire la diferite ac
țiuni cu caracter patriotic. Printre 
acțiunile întreprinse este și colec
tarea fierului vechi. Numai în in
tervalul de trei luni ei au colec
tat și expediat furnalelor de la 
Hunedoara cantitatea de peste 
23.700 kg fier vechi.

La gospodăria colectivă din Oarda de Jos, însilozatul furajelor se 
desfășoară din plin. IN CLIȘEU : Un aspect din timpul lucrului.

Pregătesc ou grijă
Cu fiecare zi care trece ne apro

piem tot mai mult de perioada cînd 
animalele vor trebui să intre în sta- 
bulație. Cum este și firesc, atenția 
colectiviștilor din raionul nostru, 
în cadrul pregătirilor pentru ierna
tul animalelor a fost îndreptată în 
primul rînd spre asigurarea unor 
condiții optime de adăpostire și fu- 

| rajare, sarcini importante de care 
! depind sporirea continuă a produc

tivității animalelor, dezvoltarea ne- 
I încetată a creșterii numărului a- 
I cestora. Ținînd seama de creșterea 
I continuă a efectivelor de animale 
j gospodăriile colective din raionul 
[ nostru și-au prevăzut să ridice și în 

acest an o serie de noi construcții 
în cadrul sectoarelor zootehnice. Și 
multe din gospodăriile colective, ale 
căror conduceri au dovedit o preo
cupare permanentă pentru termina- 
tea și darea în folosință a construc
țiilor planificate, au reușit să obți
nă rezultate bune în această direc
ție.

Printre unitățile agricole care au 
acordat o grijă deosebită asigurării 
unor condiții bune de adăpostire în
tregului efectiv de animale, se nu
mără și gospodăria colectivă din Be- 
nic. Aici, ca de altfel și în alte gos
podării colective, prin folosirea pe

Cînd forțele sînt
La gospodăria colectivă din Alba 

lulia, asigurarea unei baze furajere 
îndestulătoare pentru animale con
stituie o principală preocupare. Aici 

■ se lucrează intens la insilozări cu 
două tocători. Folosindu-se din plin 
timpul de lucru, pînă Ia data de 15 
septembrie a.c. a fost însilozată can- 

1 titatea de peste 900 tone furaje di- 
' ferite.

începutul bun dar..
Avind in vedere că gospodăria lor 

dispune de un bogat sector zooteh
nic, membrii gospodăriei agricole 
colective din Berghin au vădit o pre
ocupare de seamă încă din timpul 
verii pentru a asigura hrană îndes
tulătoare animalelor în timpul ier
nii. Dovada acestui lucru este fap
tul că. in urmă cu trei săptămini, 
gospodăria se situa în rîndul gospo
dăriilor fruntașe pe raion la insilo- 
zat.

In această situație însă a fost gos
podăria colectivă din Berghin, doar 
atunci cînd a raportat însilozarea 
celor 116 tone furaje.

Ritmul la insilozat trebuie respectat
Asigurarea furajelor necesare nu

mărului mare de animale în con
tinuă creștere, constituie în perioa
da de față o problemă de bază și

iernatul animalelor
scară largă a resurselor locale și 
asigurarea unui ritm continuu de 
construcții, majoritatea lucrărilor 
au fost terminate, realizînd și în
semnate economii. De exemplu, în 
acest an la Benic, s-a terminat con
strucția unui nou grajd pentru 50 
capete taurine, început din anul 
trecut, s-a terminat compartimenta
rea boxelor în noua maternitate pen
tru 50 de scroafe, s-a amenajat un 
grajd pentru viței și s-a construit o 
puierniță cu două padocuri pentru 
1.000 păsări. Tot în acest an s-a in
trodus lumina electrică în tot secto
rul zootehnic. De asemenea, pentru 
o mai bună alimentare cu apă a e- 
fectivelor de animale, în prezent se 
lucrează la instalarea unei conducte 
pe o lungime de aproape 400 m. La 
fel se dă zor la terminarea lucrări
lor de pavare a două grajduri, se 
construiește un nou bazin pentru 
strîngerea urinei și se execută alte 
lucrări de reparații la adăposturile 
existente. In prezent gospodăria co
lectivă din Benic dispune de 5 graj
duri pentru taurine, o maternita
te pentru 50 scroafe, o puierniță 
pentru 1.000 păsări matcă și un sai
van pentru 1.000 ovine, asigurinda- 
dăpostirea in bune condițiuni a în
tregului efectiv de animale proprie

folosite din plin
In mod deosebit trebuie scoasă în 

evidență grija conducerii acestei gos
podării pentru a folosi toate rezer
vele de furaje ce pot fi însilozate. Și 
astfel de situații se pot întîlni și la 
gospodăriile agricole colective din 
Cistei, Vințul de Jos, Drîmbar și al
tele.

Timpul a trecut. După aproape 3 
săptămini se constatase că aici s-au 
insilozat abia 180 tone de furaje, 
iar din cele 1.455 tone pe care le 
are gospodăria a insilozat, pînă în 
momentul de față abia 300 tone. 
Curios pare apoi și faptul că deși 
gospodăria dispune de două tocă
tori și brațe suficiente de muncă 
viteza zilnică de 60 tone pe zi nu a 
fost respectată aici nici pe depar
te...?

Față de situația de mai sus, con
siliul de conducere al gospodăriei 
trebuie să ia măsuri urgente pentru 
a fi intensificat ritmul însilozărilor.

în majoritatea gospodăriilor colecti
ve din raion i se acordă atenție cu
venită. Cu toate acestea mai sînt u- 
nele conduceri de gospodării, ce-i 
drept puține la număr, care nu în 
suficientă măsură se preocupă ca 
lucrările de însilozare să se desfă
șoare în mod continuu și în ritm 
susținut. Așa de exemplu, la gos
podăria colectivă din Ighiu deși s-a 
prevăzut a se însiloza cantitatea de 
980 tone furaje diferite, pînă în pre
zent s-au insilozat abia 90 tone. Și, 
doar nu se poate spune că gospo
dăria nu dispune de forțe suficien
te. Nu. Cauza rămînerii în urmă 
este alta. Consiliul de conducere al 
gospodăriei neglijează mobilizarea 
colectiviștilor în vederea urgentării 
însilozărilor.

Este deci necesar ca atît comite
tul de partid pe gospodărie, cît și 
consiliul de conducere să treacă de 
urgență la analizarea felului cum 
se desfășoară însilozărîle. De ase
menea, se impune recuperarea neîn- 
tîrziată a rămînerii în urmă la însilo
zatul furajelor.

tate obștească, care cuprinde în pre
zent aproape 400 capete taurine, 
195 capete porcine, 1.200 ovine și un 
număr însemnat de păsări. Pe lîn
gă acestea, gospodăria dispune în 
prezent de 130 stupi de albine în 
producție, de la care numai în a- 
cest an va realiza un venit de peste 
25.000 lei.

Paralel cu pregătirile pentru adă- 
postirea corespunzătoare a animale
lor în perioada de stabulație, colec
tiviștii din Benic dovedesc o preocu
pare deosebită și pentru asigurarea 
unor cantități îndestulătoare de fu
raje de bună calitate. Astfel, pentru 
a completa baza furajeră existentă, 
în prezent se lucrează din plin la 
însilozarea porumbului în amestec 
cu floarea soarelui și iarbă de su
dan.

Cu pregătirile pentru iernarea a- 
nimalelor avansați, lucru Ia care o 
contribuție de seamă și-au adus-o 
colectiviștii Preja Teofil, NiculașA- 
mos, Crucița Laurențiu, Cosma Gri- 
gore, Laslo Avram, Udrea Simion și 
mulții alții, precum și cu o puterni
că bază furajeră deja asigurată, co
lectiviștii din Benic sînt hotărîți să 
dezvolte și mai mult sectorul zoo
tehnic veghind în permanență asu
pra creșterii unui efectiv de animale 
sănătos și viguros, bun de reproduc
ție și cu o productivitate din ce în 
ce mai mare. Aceasta va asigura ve
nituri tot mai sporite gospodăriei 
colective, colectiviștilor.



Corespondenții și cititorii sesizează ÎNTÎLN1RE CU ȘCOALA

REZULTATELE POT FI Șl MAI BUNE
Toți copiii la școală

(Urmare dia pag. l-a)

sîrguință în noul an școlar, hotărîți 
să fie fruntași și la învățătură și în 
activitatea artistică.

Festivitatea deschiderii noului an 
școlar s-a încheiat. Elevii au pășit 
în clase unde, cu grijă aranjate, îi 
așteaptă manualele. Iată-i și pe cei 
dintr-a I-a răsfoind abecedarul.

lor hotărîți să fie ca și în prima zi 
prezenți la școală sută la sută în 
tot timpul anului.

Mănunchi de bucurii

Printr-o muncă susținută, în care 
este armonios împletită 
reja ’pentru prezentarea mărfurilor 
cu cea a bunei deserviri, 
cooperativei de consum din comuna 
Teiuș obțin pe zi ce trece rezultate 
tot mai bune. Așa, de pildă, la ma
gazinul alimentar al cărui gestio
nar este tovarășul Podaru loan, pla
nul vînzărilor este depășit lună de 
lună. Și aceasta nu întîmplător. A- 
tît în vitrină cît și în magazin, măr
furile sînt cu gust aranjate, iar vîn- 
zătorii de aici manifestă cea mai 
mare atenție față de cumpărătorii ce 
trec pragul magazinului.

Aceleași cuvinte bune se pot spu
ne și despre felul cum se muncește

NEGLIJENȚĂ SAU INTENȚIE?

preocupa-

lucrătorii

magazine 
bune dacă 

întocmai

la magazinele unde responsabile sînt 
tovarășele Rațiu Maria și Crișan Mi- 
lintica, care și-au depășii sarcinile de 
plan pe luna august cu 11.000 lei 
și respectiv cu 8.000 lei.

Rezultatele acestor 
însă, ar putea fi și mai 
notele de comandă ar fi
respectate de Întreprinderea comer
cială interraională. De multe ori 
însă prin note se cere una și se 
trimite alta deși mărfuri există. 
De ce acest lucru ? Merceologii 
din cadrul întreprinderii comerciale 
in.terraionale sînt datori să țină sea
ma de comenzile făcute și să nu cre- 
ieze greutăți în aprovizionarea ma
gazinelor.

Coresp. ALEXANDRU TUDOR

Cetățenii comunei Galda de Jos 
se bucură și ei de cîțiva ani de bi
nefacerile curentului electric. Cînd 
se lasă seara becurile se aprind în 
sute de case în același timp cu 
cele de pe uliți.

Fire pentru curent au fost întinse 
și între stîlpii de pe ulița „Satul 
nou". Becuri însă sînt puse numai

pe stîlpii de la capetele uliții. un 
număr de 11 gospodării fiind lăsate 
în întuneric. Oare e vorba de neglijen
ță sau rea intenție? Ce răspuns poa
te da la această întrebare tovarășul 
Luca Aurel, responsabilul sectorului 
electricitate din Galda de Jos?

I. NEAMȚU

Cei peste 1.100 de elevi ai Școlii 
de 8 ani nr. 1 din oraș au trăit 
în ziua deschiderii noului an școlar 
un mănunchi de bucurii. Au găsit 
școala gătită sărbătorește, manua- 
iele rinduite cu toată grija pe bănci 
și, în plus, prețuirea rîvnei și mun
cii lor depuse în cadrul concursu
lui pionierilor și școlarilor desfășu
rat în anul școlar precedent. Drept 
răsplată pentru felul cum s-a pre
zentat la concurs, corului pionieri
lor și școlarilor de aici i-au fost 
atribuite. în prima zi de școală, pre
miul 1 pe regiune și mențiune la 
faza republicană.

M.ndri de succesele obținute, ele
vii școlii au pornit cu și mai multă

Pe marginea meciului de fotbal Aurul Zlatna — Refractara Alb»

Cu autobuzele I.G.O., ce fac cursa 
centru—gară, se deplasează zilnic 
sute de călători. Și nu odată s-au 
făcut auzite cuvinte bune despre 
faptul că le au la îndemînă.

Nemulțumiți sînt însă călătorii de 
felul cum se prezintă autobuzele din 
punct de vedere al curățeniei. U- 
neori autobuzele pleacă în cursă

nemăturate, cu geamurile murdare 
și canapelele pline de praf. Ori 
mulți dintre cei ce călătoresc sînt 
îmbrăcați cu haine bune. De ce să 
fie obligați să șteargă praful cu 
propria lor îmbrăcăminte?

Gh. MUNTEANU

„Ca la noi la nimenea”
„Povestea" (pentrucă încă ne vine 

greu să credem că așa ceva s-a în- 
timplat cu adevărat), s-a petrecut 
duminica trecută la Zlatna cu prile
jul meciului de fotbal Aurul Zlatna 
— Refractara Alba. Cazul după 
cum veți vedea, este unic.

S-a jucat fotbal doar 15 minute 
și după cum se știe s-a terminat cu 
victoria echipei zlătnene la scorul 
de 1 -0. „Luptă mare, meci echilibrat" 
îșr voi fi spus mulți dintre cei ce

ce 
cu 

pri-

al-

Gheața lipsă, frigiderele defecte
Trecătorul ce își abate pasul spre 

unitățile comerciale ale O.C.L. din 
Zlatna rămîne surprins. Aici de mai 
bine de o lună de zile nu se mai 
găsește gheață, iar frigiderele cu 
care sînt dotate aceste unități sînt 
în stare de repaus fiind defecte. 
Bine înțeles că dată fiind această 
situație, băuturile și în special be
rea sau răcoritoarele sînt servite 
cum s-ar spune la cald. De ce așa 
și nu altfel tovarăși din conducerea 
O.C.L. Comerț Mixt Alba lulia?

1. N.

»

loto ing. A. GușatFază din meci

n-au asistat la meci. Adevărul însă 
este altul. Și fiindcă cele 
au urmat au o strînsă legătură 
faza petrecută în minutul 15 al 
mei reprize o explicăm.

La o minge trimisă în careul
baiulienilor pe partea stîngă, alear
gă Suciu urmărit îndeaproape de 
Turcu (Aurul). La marginea careu
lui de 16 m Suciu vrînd să degajeze 
în. aut, prin întoarcere, lovește in
voluntar pe Turcu, care în mod ne- 
permis a „țîșnit" pe la spate. Din 
acel moment, „inimoșii" susțină
tori ai echipei zlătnene (foarte bine 
acest lucru), nu însă și obiectivi, 
cheamă prin strigăte repetate și vo
ciferări adresate echipei adverse 
jucătorii zlătneni să se afirme. Și 
aceștia răspund „prompt" chemării.

Rînd pe rînd, Zlaschi, Niță, Tur
cu și Tomescu (Aurul) se remarcă 
prin faulturi repetate și joc pericu
los. Acestora, le răspund la rîndul 
lor Vasiu și Popa de la Refractara.

După cum era normal, singurul 
care ar fi putut tempera ieșirile 
jucătorilor era arbitrul jocului Pop 
Cornel (Hunedoara). Dar, aceasta 
nu s-a întîmplat. Din contră. Arbi
trul, căruia i s-a acordat această 
sarcină, a contribuit din plin și în 
continuare la o și mai aprigă ener
vare a jucătorilor. Astfel stînd lu
crurile jucătorii echipei gazdă —

avînd în arbitrul jocului un atu de 
încredere, iar în cîțiva dintre spec
tatori printre care tov. Berindei N„ 
Corpade I., Forosigan A., Pop R. și 
alții, susținători animați de un 
exagerat patriotism local, s-ar 
manifestat după bunul lor plac, 
împotriva oricărei note de sportivi
tate. Se credea totuși că după ce 
arbitrul jocului a anulat un gel 
perfect valabil în minutul 34 pentru 
Refractara, își va reveni la normal, 
exercitîndu-și cu simț de răspundere 
atribuțiile. Aceasta însă nu s-a pe
trecut.

Mai mult decît atît. La pauză, ju
cătorilor zlătneni li s-au dat indi
cații ce către însăși antrenorul lor 
(Sîrbu) să fie tari și să nu cedeze 
nimic. Atitudinea antrenorului a cul
minat apoi cu fapta josnică de a 
lovi în cabină pe unul din jucătorii 
albaiulieni.

Acestea sînt faptele și orice alte 
comentarii sînt de prisos. Cele pe
trecute în meciul de la Zlatna sînt 
cu totul străine concepției noastre 
despre ' ................................
siiiului 
ției de 
severe 
lor care s-au făcut vinovați de ase
menea giave abateri.

I. PONORAN

sport. Este de datoria Con- 
regional U.C.F.S. și, a sec- 
fctbal Aurul să ia cele mai 
măsuri împotriva tuturor ace-

La Muzeul din Reșița, privești 
printre obiectele expuse cîteva do
cumente. Iată o forjerie și cîteva 
cuptoare rudimentare de topit mine
reu de fier, înconjurate de oameni 
cu pieptul și fața dogorită de căldu
ră. Sînt mărturii care atestă începu
turile industriale ale topirii metalu
lui pe locurile unde cu aproape 200 
de ani în urmă (octombrie 1769) s-a 
ridicat uzina de fier ce avea să so
rocească viața multor generații de 
oameni din satele de la poalele Se- 
minicului și pînă departe în văile 
Birzavei, Carasului și Nerei. Se 
află în muzeu și imagini ale Uzine
lor de fier și domeniilor din Reșița. 
Topitorii de metal de atunci își tră
iau zilele ca și înaintașii lor, trudind 
cîte 12-14 ore, după care se întor
ceau în barăci pitite după haldele 
de zgură sau în mici case răsfirate 
de-a lungul văii Bîrzavei.

23 August 1944 a găsit Reșița 
sleită de puterea ei industrială, însă 
cu oameni hotărîți, avînd în inimi 
ceva din tăria oțelului. Ei au trecut 
de atunci fără răgaz să dea glas 
chemării partidului comuniștilor de 
a făuri o altă Reșiță, așa cum n-a 
fost nicicînd.

Reșița prezentului nu-și găsește 
termeni de comparație cu tot ce a 
fost aici în trecutul ei de aproape 
două secole. Prin ferestrele muzeu
lui din Reșița privirea vizitatorului 
întîlnește acum giganții de metal ai 
celor două furnale automate con
struite numai cu cîțiva ani jn urmă, 
lată pe o pasarelă a furnalului doi 
oameni. Ei scriu cu litere mari: Sec
ția furnale și-a depășit angajamen
tul luat în întrecere — Angajament 
9.000 tone fontă. Realizat 13.000 
tone.

Dincolo de apa Bîrzavei se zăresc 
marile hale ale uzinei constructoare 
de mașini — secția de mecanică 
grea — unde se produc turbine, hi- 
droagregate, compresoare, utilaj si-

Pe meleagurile patriei

REȘIȚA ZILELOR NOASTRE
derurgic și petrolier, boghiuri de lo
comotive, motoare de 2.100 c.p. pen
tru locomotivele Diesel electrice ro- 
mînești și alte utilaje de înaltă teh
nicitate. Ca și plămăditorii metalu
lui, constructorii de mașini din Re
șița își realizează înainte de vreme 
angajamentele, producînd anul a- 
cesta cu circa 30 Ia sută mai multe 
mașini și utilaje decît în anul pre
mergător planului șesenal.

La Reșița se construiește conti
nuu. Este acesta un fapt obișnuit 
în ultimii ani. Nu de mult aici s-a 
terminat un pod aerian care stră
bate o parte din vechiul oraș. Este 
o construcție unică în țara noastră 
atît din punct de vedere al concep
ției cît și ca metodă de înălțare. Pe 
aici va trece funicularul care leagă 
cariera de calcar de la Doman cu 
combinatul siderurgic, scurtind de cî
teva ori drumul calcarului spre lo
cul de producție.

De sus, de pe acest pod aerian, 
imaginea Reșiței prezentului se vede 
în toată amploarea ei grandioasă. 
Cartierele Moroasă și Lunca Po- 
mostului, în trecut nume sinonime 
cu bălării și maidane, au astăzi 
semnificația unui nou oraș în care 
s-au clădit blocuri cu mii de apar
tamente, complexe de magazine mo
derne, cinematografe, școli, parcuri, 
străzi asfaltate pe care circulă au
tobuze elegante. Mai în jos se con
turează un alt nou cartier — Lunca 
Bîrzavei, unde potrivit planurilor se 
vor înălța în următorii cîțiva ani 
mii de apartamente.

Metalul și mașinile produse de 
Reșița zilelor noastre poartă cu ele 
numele celor aproape 20.000 de oa
meni care le făuresc, a căror mun-

apreciată la demnitatea vre- 
orînduirii noastre socialiste. 
Muncii cl. I acordat între-

că este 
murilor 
Ordinul 
gului colectiv de siderurgiști și con
structori de mașini, titlurile de lau
reat al Premiului de Stat primite de 
numeroși ingineri și tehnicieni, or
dinele și medaliile ce strălucesc în 
zi de sărbătoare pe piepturile a sute 
de oțelari, furnaliști, laminatori și 
constructori de mașini sînt numai 
cîteva mărturii ale înaltei prețuiri 
de care se bucură astăzi oamenii Re
șiței. Pe cîțiva din aceștia i-am cu
noscut chiar la locul lor de muncă. 
Nicolae Gropșeanu, de pildă, urcă 
de mai bine de 30 de ani platoul sec
ției furnale. A început meseria ca 
încărcător. Acum ne vorbește despre 
tehnica modernă a elaborării fontei 
ca un veritabil specialist. Gropșea
nu a devenit maistru furnalist. Ve
chea lui meserie de încărcător nu 
mai există astăzi la Reșița. A dis
părut de cîtva timp ca și altele o 
dată cu modernizarea proceselor de 
producție. Acum muncitorii dirijea
ză topirea minereului de 
de comandă automată. 
Gropșeanu este fruntaș, 
lui sînt sute de oameni 
— oțelarii Vasile Achim, 
tor la cuptorul III, ing.
Chițu, laminatouîi Mihai Crățan, 
ing. Ion Moldovan, strungarul Fira 
ion Damaschin, deputat în Marea 
Adunare Națională, maistrul Wi
liam Takacs, ing. Eugen Dăscăla- 
che și alții, ale căror nume sînt 
adeseori înscrise pe panoul de onoa
re al evidențiaților în întrecerea so
cialistă.

Priceperea cu care colectivul de 
azi al Combinatului reșițean stăpî-

nește tehnica nouă își găsește ex
presia și în faptul că în primele 7 
luni din acest an ei au produs de 
două ori mai multă fontă și aproape 
tot atîta oțel și laminate cît în în
tregul an 1959. Mesajele muncii a- 
cestor oameni ai Reșiței zilelor noas
tre pot fi întîlnite la hidrocentralele 
de pe Bistrița, în industria petrolie
ră a țării, pe magistralele de oțel, 
în inima locomotivelor Diesel-elec- 
trice, pretutindeni în țară unde pro
dusele muncii lor contribuie la în
florirea economiei patriei.

Iți iei rămas bun de la Reșița cu 
amintirile trecutului culese din mu
zeu, peste care se suprapune puter
nic imaginea vie a prezentului care 
a înălțat orașul în rîndul marilor 
centre industriale ale Romîniei so
cialiste, pe drumul luminos deschis 
de partid.

(AGERPRES)

la tabloul 
Maistrul 

Asemenea 
ai Reșiței 
prim-topi- 
Gheorghe

CLASAMENTUL

Textila Sebeș 2 2 0 0 10: 2 4
Aurul Zlatna 2 2 0 0 5: 1
Min. Aninoasa 2 1 1 0 1: 0 $
Minerul Ghelar 2 1 1 0 6; 3 3
Refractara Alba 2 1 0 1 2: 1 2
Minerul Vulcan 2 1 0 1 1: I 2
Dacia Orăștie 2 0 2 0 3: 3 2
Preparat. IPetrila 2 1 0 1 4: 4 2
Unirea Hațeg 2 1 0 1 1: 2 2
Parîngul Lonea 2 1 0 1 3: 4 2
Aurul Brad 2 0 1 1 2: 7 1.
Știința Petroșani 2 0 1 1 0: 1 1
Constr. Huned. 2 0 0 2 1: 7 0
C.F.R. Simeria 2 0 0 2 0: 3 0

ETAPA VIITOARE
Refractara Alba —• Preparatorul 

Petrila; Minerul Vulcan — Aurul 
Zlatna; Știința Petroșani — C.F.R 
Simeria; Parîngul Lonea — Minerul^ 
Aninoasa. Aurul Brad — Unirea Hâ4T 
țeg; Minerul Ghelar — Textila 
Sebeș; Constructorul Hunedoara — 
Dacia Orăștie.
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1.1.8. „ARDELEANA” FABRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE ALBA IULIA
Str. Morii nr. 8

Angajează prin concurs
— un maistru calificai 

pentru atelierul pregătit cusut | 
cu un salar lunar de lei 1.050—1.425. f

— un maistru calificat
pentru atelierul de tras terminat =
cu un salar lunar de lei 1.050—1.475. g

Concursul va avea loc la sediul întreprinderii în ziua ( 
de 28 septembrie 1964. Informații se pot primi de la ser- ș 
viciul ONM la intreprindere sau telefonic. Ș
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