
I Biblioteca Cenl
TĂRILEJJNITI-VÂ IPROLETARI DIN TOATE

EI CE POARTĂ STELUȚA

4 PAGINI 20 BANIANI L XVI. Nr. 789 Vineri, 20 noiembrie 1964

ÎN PRIMELE RÎNDURI

ARATURI ADÎNCI DE TOAMNA 
PE SUPRAFEȚE CIT MAI MARI

Ing. AUREL PETROVIC1 
președintele Consiliului agricol 

raional Alba

In complexul mă
surilor agroteh
nice de care de
pinde sporirea pro
ducției agricole, arăturile adînci șl 
îngrășămintele ocupă un loc impor
tant. Experiența a arătat că, prin 
executarea Ia timp și în bune condi- 
țiuni a arăturilor adînci și folosirea 
raională a îngrășămintelor se pot 
obține sporuri de producție de 30-50 
Ia sută iar în condiții favorabile de 
climă și sol producția se dublează, 
obținîndu-se chiar producții record.

Arăturile adînci executate vara, i- 
mediat după recoltarea griului favo
rizează menținerea unor cantități 
mari de umezeală în sol. In mediul 
aerat, cald și umed, care se crează 
în terenul arat adînc, se dezvoltă 
puternic viața microbiană. Procesele 
de nitrificare sînt intense, iar pă- 
mîntul se îmbogățește în azot. Pe 
de altă parte, resturile vegetale se 
descompun mai bine cînd există u» 
miditate multă în pămînt. Prin ară
tura adîncă multe semințe de buru
ieni sînt îngropate, dar după încol- 
țire ele nu reușesc să străbată stra
tul gros de pămînt care le acoperă 
pierind înainte de a ieși la supra
față. Totodată sînt distruse ouăle șl 
larvele unor insecte primejdioase.

După cum se știe, porumbui are 
în raionul nostru o arie intensă de 
răspîndire, (ocupă 40 la sută din 
suprafața arabilă a raionului) se 
cultivă pe diferite tipuri de sol și 
după diferite plante premergătoare. 
In funcție de tipul de sol și de plan
ta premergătoare se fac și arăturile 
respective. După plantele ce se re
coltează devreme, se face o 
adîncă de vară de 28-30 cm, 
după ridicarea recoltelor, 
toamna terenul se lucrează 
cîte ori este nevoie cu grapa cu dis
curi. După plantele ce se recoltează 
tîrziu, se recomandă să se are toam
na la 28-30 cm. Subliniem că pentru 
a obține producții cît mai mari la 
hectar, hibrizii dubli de porumb tre
buie neapărat cultivați în arătură a- 

j?că. făcută vara sau toamna. A- 
rătura de bază a solului va fi execu. 
tată în mod diferențiat, ținîndu-se 
seama de solul respectiv. Astfel, se 
recomandă să se execute arături a- 
dînci cu întoarcerea brazdei pe so
luri cu stratul arabil mai gros (cer
noziomuri, soluri brun roșcate de pă
dure, etc.) Sînt însă și soluri ca 
cele erodate, podzoluri, terenurile 
nisipoase, etc, unde executarea unor 
arături la adîncimi necorespunză
toare ar duce la distrugerea poten
țialului de fertilitate a lor. Pe tere
nurile erodate, care au pierdut o 
parte din stratul fertil, se va face o 
arătură cu întoarcerea brazdei, a- 
dîncă de numai 10-15 cm, iar pînă 
la 25 cm se va lucra fundul brazdei 
cu scormonitorul. Pe podzoluri 
este recomandabil aratul adînc 
întoarcerea brazdei, pentru a 
scoate la suprafață suborizontul pod-

arătură 
imediat 

Pînă 
ori de

nu 
cu 
nu

Pe lîngă construcțiile zootehnice existente se ridică mereu altele noi. 
IN CLIȘEU : Se acoperă un nou grajd Ia G.A-C. Oarda de Jos.

bogat în să- 
vătămătoare 

Pe a- 
este

zolit 
ruri 
plantelor, 
ceste terenuri 

bine să se facă aratul cu întoarce
rea brazdei pc o grosime de 17-20 
cm. să se afineze fundul brazdei cu 
scormonitorul. Această adîncime este 
necesară pentru mărirea permeabi
lității solului și asigurarea unei mai 
bune aierisiri.

Odată cu arătura adincă vor fi 
încorporate în sol îngrășăminte or
ganice, minerale și amendamentele 
calcaroase necesare. O cale sigură 
a sporirii producției vegetale și in 
mod deosebit la porumb, o consti
tuie folosirea rațională și pe scară 
cît mai largă a îngrășămintelor na
turale și chimice. Un îngrășămînt 
foarte valoros, care se găsește la 
îndemîna fiecărei gospodării este 
gunoiul de grajd. Este cu totul gre
șită atitudinea unor conduceri de 
gospodării colective care lasă nefo- 
lisfte cantități importante de gunoi 
de grajd sub diferite motive (lipsă 
de atelaje etc), cazul gospodăriilor 
agricole colective din 
Micești și altele. Se 
tensificăm acum cu 
transportul gunoiului 
cîmp și încorporarea 
arătura adîncă. Gunoiul de grajd 
sub arătura adîncă găsește, chiar
în condițiile unui an de secetă, u- 
miditate mai multă în pămînt și nu 
provoacă nici un neajuns 
ci, dimpotrivă, duce la 
producției la hectar. In 
cantităților de gunoi date 
trebuie să ne conducem după starea 
de fertilitate a terenului respectiv.

Vințul de Jos, 
impune să in- 
toate forțele 
de grajd la 

lui odată cu

plantelor, 
ridicarea 
stabilirea 
la hectar

tContinuare în pag. 4-a)

Să terminăm grabnic lucrările agricole în cîmp
Unde se muncește cu însuflețire

Cu tot timpul instabil din ultimele 
zile, colectiviștii din Teiuș, intensi- 
ficîndu-și eforturile au recoltat și 
însămînțat însemnate suprafețe. Ast
fel, pînă la data de 18 noiembrie ei 
au terminat recoltatul sfeclei de za
hăr de pe întreaga suprafață de 66 
ha, obținînd o producție medie de 
peste. 22.000 kg la hectar. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
colectiviștii Picoș Iulian, Petrie Ve
ronica, Buta Anica, Popa Maria, 
EIosu Maria, Lazăr Aritica și alții.

Paralel cu recoltatul culturilor 
tîrzii, colectiviștii din Teiuș au dat 
zor și la semănatul griului. Și, aju
tați de către mecanizatori, pînă la 
data arătată mai sus, ei au terminat 
însămînțatul griului pe întreaga su
prafață de 455 hectare.

Productivitate sporită - economii
Colectivul de muncă de la Baza 

de utilaje pentru construcții forestie
re Alba Iulia, ca urinare a unei bu
ne organizări a muncii, a folosirii 
din pi in și cu eficiență economică a 
resurselor interne, a obținut de la în
ceputul anului și pînă în prezent re
zultate deosebite în ce privește în
deplinirea planului.

Astfel, încheind bilanțul pe ulti
mele 10 luni ale anului 1964 colec
tivul de muncă de aici a raportat 
că planul la valoarea prestațiilor a 
fost îndeplinit în proporție de 106.7 
la sută.

In același timp au fost obținute 
succese deosebite în ce privește 
creșterea productivității muncii, in
dicator la care planul a fost depășit 
cu 13 la sută, realizîndu-se pe a- 
ceastă cale economii în valoare de 
85.000 lei.

Preocupări și rezulfate
In cadrul întrecerii, pe care o des

fășoară pentru îndeplinirea sarcini
lor de pian, muncitorii și maiștrii 
atelierului mecanic de la Uzina de 
preparare Zlatna acordă o deosebită 
atenție realizării de cît mai însemna
te economii de materiale. Și preo
cuparea lor în această privință își 
găsește o vie expresie atît în eco
nomiile de peste 30.0C0 lei deja 
realizate, cît și în angajamentul de 
a înscrie la rubrica economii încă 
30.000 lei pînă la. sfîrșitul anului. In 
fruntea acestei acțiuni s-au situat e- 
chipele conduse de tovarășii Corpa- 
de Iosif, Constantinescu Costică, 
Bratina Aron, Bulza Loghin și alții.

Semănatul griului se apropie de sfîrșitCA

In majoritatea gospodăriilor co
lective din raion unde consiliile de 
conducere, îndrumate îndeaproape 
de către organizațiile de partid, au 
organizat cu toată răspunderea mun
ca și au mobilizat zilnic un mare 
număr de colectiviști la lucru, re
zultatele din actuala campanie șl 
îndeosebi la însămînțări, sînt bune. 
De exemplu, pînă la dată de 19 no
iembrie, în 
din Cricău, 
Galtiu, Cistei, Bucerdea 
Alba

gospodăriile colective 
Calda de Jos, Teiuș, 

Vinoasă, 
și MiceștiIulia, Oarda de Jos

Bat pasul pe loc
toate că timpul este foarte îna- 
și de la o zi la alta poate să

Cu 
intat 
înghețe, totuși la gospodăria colec
tivă din Straja lucrările de recoltare 
și însămînțări se desfășoară încă 
mult sub nivelul posibilităților. Aici, 
pînă la data de 19 noiembrie din 
cele 190 ha cultivate cu porumb s-au 
recoltat doar 75 ha. Și din cauza 
rămînerii în urmă la culesul porum
bului și eliberarea terenului de co
ceni, s-au întîrziat și lucrările de 
pregătirea terenului și executarea

La gospodăria agricolă colectivă 
din Ciugud semănatul griului a fost 
terminat în zilele trecute, iar recol
tatul porumbului se apropie de sfîr
șit. Dar, cum aici în acest an s-a 
cultivat suprafața de 28 ha cu sfe
clă de zahăr și această cultură tre
buie recoltată. Ce-i drept, pînă la 
data de 19 noiembrie s-a recoltat

Inscripția de sub fotografia de 
la panoul de onoare din părculețul 
Atelierului de zonă C.F.R. Alba 
luiia consemnează laconic în cî- 
teva cuvinte un 
fapt: „Lăcătușul Pi
lihaci loan, este un 
bun muncitor, și-a 
depășit planul cu 12 
vagoane și este tot 
evidențiat în pro
ducție"...

Pornind de la 
cele cîteva rînduri 
și parcurgînd apoi 
semnificația ior, gă
sești înmănunchiate 
în ele hărnicie, en
tuziasm. Un an fn 
șid lăcătușul Pili
haci Ioan a fost 
lună de lună în rîn- 
dul evidențiațîlor, 
dovțedindu-se a 
unul dintre cei 
tori din atelier, 
rea cuzineților 
cere precizie, îndemînare. 
toate aceste 
răspuns prin fapte, 
crări de cea

harnici munci-
ti

mai
Turnarea și ajusta- 
pe fusul de osie, 

Și la 
cerințe Pilihaci a 

executînd, Su
mai bună calitate.

La atelierul Reparații electrice a 
cooperativei meșteșugărești ^Mure
șul" din localitate, motoarele își ca
pătă cea de a doua viață. IN CLI
ȘEU : Un grup de tineri din ca
drul atelierului executînd bobinarea 
motoarelor electrice.

însămînțatul griului a fost terminat 
pe întreaga suprafață planificată, 
iar în gospodăriile colective din Că, 
pud, Ighiu, Șard și altele, această 
importantă acțiune se apropie da 
sfîrșit.

In zilele următoare, cît timpul 
mai este bun de lucru în cîmp, tre
buie intensificat ritmul la însămîn- 
țat și la gospodăriile colective ră
mase în urmă cu această lucrare 
pentru ca în timpul cel mai scurt să 
fie terminat însămînțatul griului în 
întregime în cadrul raionului nostru.

așa se expli- 
data arătată 

planificate 
s-au însă-

ha

lucrările a-

însămînțărilor. Numai 
că faptul că pînă la 
mai sus, din cele 200 
a fi însămînțate cu grîu 
mînțat doar 133 ha.

Rămînerea în urmă cu 
gricole de toamnă trebuie să dea de 
gîndit conducerii gospodăriei de 
aici și fiecărui colectivist in parte, 
care sînt chemați să-și mobilizeze 
toate forțele pentru a termina în cel 
mai scurt timp recoltatul porumbu
lui și semănatul griului.

suprafața de 16 ha. Cum însă recol
tatul sfeclei de zahăr, nu suferă nici 
o amînare, este de datoria consiliu
lui de conducere al gospodăriei 
lective din Ciugud să treacă cu 
țe sporite la recoltarea sfeclei 
zahăr de pe întreaga suprafață 
teren în cel mai scurt timp.

co- 
for- 

de 
de

pentru 
anului 

dovadă 
acestui

și pre-
i acor-

Pi-

Pentru sîrguință în muncă, pen
tru realizările obținute, tovarășii 
de muncă îl stimează, îi acordă 
întreaga apreciere. De altfel, ste. 

luța de fruntaș în 
întrecerea socialis
tă acordată 
rezultatele 
trecut este o i 
în plus a 
fapt.

Încrederii : 
țuirii muncii 
date, lăcătușul 
lihaci loan îi răspun
de prin noi fapte. 
De la începutul a- 
nului și pînă în pre
zent, în dreptul nu
melui lui găsești în
scris, lună de lună, 
depășiri ale sarci
nilor de pian cu 
6 pînă la 12 vagoa

ne. Mai găsești apoi, lună de lună, 
consemnarea care concretizează hăr
nicia: Evidențiat în întrecerea so
cialistă pc luna...

N. S.

Atențiune copiii...
Peste puțin timp, atrași de co- 

ioratura unui afiș, vă veți opri iar 
pașii așa cum ați făcut de atîtea 
ori, și veți citi cu voce tare: în 
premieră ia Teatrul de stat de pă
puși din Alba Iulia piesa „Nu prea 
Albă ca zăpada si Motanul încăl
țat"

Și, de bună seamă vă veți bu
cura. Lucru firesc. Vă veți reamin
ti cu drag de personajele din 
piesa „Băiatul și gheata", „Ele- 
fănțelul curios", „Școala iepurași
lor" sau de atîtea altele și veți 
păși din nou pragul teatrului aș- 
teptînd cuminți începerea specta
colului.

Dar, pînă atunci mai este. Deo
camdată la teatrul de păpuși se lu-

ÎNSEMNĂRI

crează. Actorii își repetă cu sîrg 
rolurile. Se pregătesc păpușile și 
decorurile, toate cele de trebuință 
pentru a vă crea vouă copii, clipe 
cît mai plăcute.

Alături de actori însă, și de toți 
ceilalți care se străduiesc să dea 
viață piesei, bine e să vă pregătiți 
și voi copii. De ce? Iată.

Piesa „Nu prea Albă ca zăpada 
și Motanul încălțat" e o satiră la 
adresa acelor copii care, certați 
cu munca își caută refugiul în lu
mea basmelor. Ori, așa cum veți 
vedea în curînd și pe scenă, Radu 
și Cristina, personajii principale 
din piesă, fie că vor poposi în 
lumea Cenușeresei, a Albei ca 
zăpada, a Motanului încălțat sau a 
baronului Miinchausen, peste tot 
vor întîlni în muncă o virtute, o 
cerință fără de care nu se poate 
trăi.

Deci, atențiune copii! Pe primul 
trimestru, care se va încheia în 
curînd, numai note bune. Dovediți 
că, asemenea părinților voștri, pre- 
țuiți munca, că vă preocupați cu 
sîrguință pentru a deveni folosi
tori patriei.

Și-acum o urare. La timpul po
trivit numai voie bună la... „Nu 
prea Albă ca zăpada și Motanul 
încălțat".



Concluzii pe marginea cîtorva constatări Prin buna „SĂPTĂMÎNA ECONOMIEI"
întreținere

a locomotivelor

ne

Discuția cu tovarășul Ion Lim- 
beanu, directorul Școlii de 8 ani nr. 
3 din localitate a fost scurtă:

— Aș vrea tovarășe director ca, 
însoțind munca și preocupările ele
vilor școlii, să oglindesc drumul 
parcurs de una din clase de la în
ceputul anului și pînă In prezent...

Fără să pară surprins de această 
solicitare, tovarășul director stătu o' 
clipă pe gînduri. Părăsi apoi în
căperea și, după un tot atît de scurt 
consult cu profesorii și diriginții 
claselor, se întoarse și indică:

— Dacă nu e nici o preferință în 
privința alegerii, propunerea 
este pentru clasa a Vll-a A.

lată-mă deci făcînd cunoștință cu 
elevii clasei a VII-a A, cu tovarășa 
Maria Iancu, diriginta clasei, o pro
fesoară mereu frămintată și In 
Continuă căutare de noi și noi me
tode menite să situeze clasa ce-l 
este încredințată în frunte la în. 
vățătură și disciplină. Și-acum con
statările.

Cei 31 de elevi din clasa a VII-a 
A, au pornit în noul an școlar cu 
o zestre bogată, media generală pe 
clasă fiind la finele anului școlar 
trecut de 8,15. Ori pentru acest re
zultat e limpede pentru oricine că 
s-a muncit Intr-o strînsă colaborare 
cu diriginta clasei, contribuții la 
succesul obținut anul trecut și-au 
adus cu prisosință profesorii școlii, 
organizația de pionieri și un însem- 
nat număr de elevi, care prin sîr- 
guință au săltat media generală pe 
clasă.

Și în acest an, privită în ansam
blu, situația clasei a VII-a A este, 
de asemenea, bună. Numai că, la 
fel ca și anul trecut, analizînd si
tuația fiecărui elev în parte, fap
tul nu esls lipsit de întrebări. Oare 
întreg colectivul clasei merge în a- 
celași pas în marșul spre bune re
zultate la învățătură? Toți elevii a- 
cestei clase sînt la fel de disciplinați 
considerînd munca o datorie de o- 
noare?

Căutînd să răspunzi acestor în
trebări nu poți să nu ai părerile îm
părțite. Și nu fără temei căci în 
timp ce elevi ca Anghel Călin, Pop 
Angela, Coman Lucreția, Craiovean 
Alexandru, Colomei Angela, Muzs- 
nai Cleopatra și alții își au oglindi
tă rîvna Ia învățătură numai prin 
note de 9 și IC, unii elevi își desfă
șoară munca în salturi, iar alții, ră
mași în coada coloanei, își sprijină 
poticnelile în cîrja unor note la li. 
mită. De ce acest lucru? Oare nu 
pentru toți elevii clasei a Vll-a A

să fi avut același răsunet chemarea 
la luptă împotriva mediocrității ? 
Oare nu toți elevii înțeleg că numai 
învățînd cu toată pasiunea se pot 
pregăti temeinic pentru viață? Ce 
răspuns dai acestor întrebări Bota 
Dorin dintr-a Vll-a A. Taci? In Io- 
cu-ți însă vorbesc notele din catalog 
la istorie, la chimie și geografie. Șl 
doar ai putea îi și altfel. Oricare din 
profesori sau din fruntașii clasei sînt 
gata să te ajute. Apropie-te cu cu
raj de ei. Nu neglija ajutorul ce ți-1 
pot da și de bunăseamă că vei pu- 
tea obține bune rezultate.

Dar, datori să răspundă din toată 
inima și cu toată hotărîrea întrebă
rilor de mai sus. sînt și alți elevi din 
clasa a Vll-a A. Nu-i așa elevul 
Șeican ? Pentru abaterile de la dis
ciplină, colectivul clasei te-a ajutat 
și ai reușit să-ți îndrepți purtarea. 
Dă dovadă că poți fi altul și la 
învățătură, iar tu Lațiule fi 
mai controlat în relațiile cu colegii, 
fi mai atent la explicațiile profeso
rilor și folosește cu toată chibzuin
ță timpul dedicat învățăturii. Cu 
mai multă hotărîre porniți la mun
că și voi Burde ion, Goangă Gheor
ghe, Str-ja Comei și Voitolomei 
Maria. >oțele rele nu vă 'ac cinste 
și nici bucurie părinților, iar tu O- 
pruța Angela fi sinceră cu maică ta, 
spune-i de fiecare dată cu curaj 
care-ți sînt rezultatele la învăță
tură, n-o induce în eroare făcînd-o să 
creadă altceva decît ceea ce este.

Iată pe scurt cîteva constatări cu 
privire la clasa a Vll-a A a Școlii 
de 8 ani nr. 3. Ele sînt; ce-i drept, 
departe de a reda în amănunt situa
ția existentă la această clasă, dar 
in același timp nu sînt lipsite de 
miezul unei concluzii. Clasa, văzută 
prin prisma rezultatelor la învăță
tură nu prezintă o notă de omoge
nitate Vinurilor clasei care, fapt 
îmbucurător, reprezintă majoritatea 
li se opun elevii mediocri. Și, spre 
aceștia trebuie îndreptată toată a- 
tenția. Forțe pentru aceasta sînt la 
Școala de 8 ani nr. 3. Sînt aici pro
fesori cu experiență. Clasa e con
dusă de o dirigintă inimoasă și po
sedă un nucleu de elevi harnici.
apoi pe lîngă această clasă un co
lectiv de părinți cu vederi largi. Să 
se pornească deci, într-o strînsă u- 
nire și cu toate forțele, la lupta îm
potriva promovării la limită, pregă
tind astfel patriei, încă de pe acum, 
din toți elevii clasei elemente capa
bile să ridice tot mai sus steagul 
construcției socialiste.

E

P. S.

Cît mai temeinic pregătiți pentru 1965

PUNEM CU RĂSPUNDERE
BAZA SUCCESELOR VIITOARE
Anul 1964, se apropie de sfîrșit 1 

Așa cum e și firesc, finele lui tre
buie să găsească fiecare colectiv de 
muncă cu rezultate economice cît 
mai bune, cu planul îndeplinit șl 
depășit la toți indicatorii. Aceasta 
constituie, pe de o parte, o oglindă 
a felului cum au muncit colectivele 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
pentru realizarea sarcinilor încre 
dințate, iar pe de altă parte o ga
ranție că sînt pregătite toate condi
țiile pentru a începe cu hotărîre pro
ducția anului 1965.

La Iprodcoop Alba lulia, cifrele 
de plan pentru 1964 au fost stabilite 
în raport cu capacitatea reală a 
secțiilor. Prin hărnicia întregului 
colectiv s-a reușit a se realiza și de
păși cu mult aceste cifre. Spre a i- 
lustra mai concret felul cum s-a 
muncit în întreprinderea noastră în 
cursul acestui an, este suficient să 
arătăm cîteva cifre din care se des
prinde realizarea indicilor economi
ci pe cele 10 luni. La producția glo
bală și marfă, de pildă, planul a fost 
depășit cu 15 la sută, dîndu-se peste 
sarcina planificată sortimente de 
mobilă, mobilier comercial, amba
laje și diverse produse de lemn în 
valoare de peste 1.143.000 lei. Pro
ductivitatea muncii a crescut în a- 
ceastă perioadă cu 7 la sută față de 
olan și cu 23 la sută față de reall-
'rile anului 1963, iar la prețul de

♦ s-a înregistrat o economie de 
rii lei, depășindu-se astfel an-

mtul anual cu 9 mii lei. De 
a de la începutul anului s-au

dat beneficii care se ridică la 57 
mii lei.

Peste cîteva zile colectivul, da 
muncitori și tehnicieni din întreprin
derea noastră va sărbători un eve
niment deosebit. Muncind cu toata 
hărnicia și priceperea, folosind cît 
mai judicios capacitatea utilajelor șl 
timpul de lucru el va raporta parti
dului că și-a îndeplinit planul a- 
nual la producția globală și marfă. 
Acest succes deosebit este rodul 
muncii însuflețite a întregului co
lectiv, care în tot acest timp a fost 
mobilizat de organizația de partid. 
Cu sprijinul permanent al organiza
ției de bază conducerea tehnico-ad- 
ministrativă s-a preocupat susținut 
de organizarea și conducerea proce
sului tehnologic, asigurînd astfel 
desfășurarea procesului de produc
ție în bune condițiuni. Pe prim plan, 
în fața conducerii tehnico-adminis- 
trative, a stat realizarea în termen 
a măsurilor tehnico-organizatorice, 
ca lărgiri de spații, dotarea secții
lor cu mașini și utilaje cerute de 
procesul tehnologic de producție, 
măsuri cu a jutorul cărora s-au me
canizat toate operațiile posibile, etc.

Odată cu prelucrarea cifrelor de 
plan pe 1965 și în întreprinderea 
noastră s-a întocmit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice unde 
s-au prevăzut obiective concrete, le
gate de necesitatea perfecționării în 
continuare a metodelor de lucru, a 
desfășurării într-un ritm uniform a 
producției și a producerii unor sor
timente cu aspect și calitate mult

Ridicîndu-și continuu nivelul teh
nic și profesional, mecanicii și fo- 
chiștii Depoului C.F.R. Teiuș se do
vedesc vrednici de laudă nu numai 
pentru grija ce o acordă siguranței 
circulației, remorcării de Trenuri cu 
supratonaj și reducerii consumului 
de combustibil. Nu. Cuvinte tot atît 
de frumoase se pot spune despre 
mulți dintre ei și în ce privește fe
lul cum își întrețin locomotivele în 
exploatare, fapt ce evită uzura pie
selor în mișcare și retragerea lo
comotivelor din circulație sub nor
ma de kilometri. Așa, de pildă, prin- 
tr-o bună întreținere și prin întoc
mirea unui turnus cît mai strîns, 
parcursul mediu zilnic la locomoti
vele trenurilor de marfă a crescut 
de la 180 km la 240 km. Și, drept 
urmare, în acest an la Depoul C.F.R. 
Teiuș norma de kilometri, între două 
reparații generale, a 
cu 18,14 la sută.

La obținerea acestui 
adus contribuția toți
fochiștii depoului. Cele mai bune re
zultate însă au fost înscrise de bri
gada de pe locomotiva 50.634 con
dusă de mecanicul Oțoi lacob, care 
a parcurs 187.337 km față de 120.000 
km cît era norma și brigada de pe 
locomotiva 230.040 condusă de me
canicul Sîrbu Silviu, care a par
curs 149.017 km.

Bune rezultate au obținut, de a- 
semenea, brigăzile de pe locomoti
vele 230.189, 230.158 și altele.

Coresp. V. STREMȚAN

fost depășită

succes și-au 
mecanicii și

In fiecare an între 24-30 noiem
brie, în întreaga țară se desfășoară 
„Săptămîna Economiei", prilej de 
trecere în revistă a felului cum se 
dezvoltă în masă spiritul de econo
mie, de bună gospodărire a sume
lor bănești.

In acest an, „Săptămîna Economi
ei" are o semnificație deosebită, 
sărbătorirea „Centenarului" C.E.C. 
In acest an se împlinește un secol 
de la înființarea primei Case de e- 
conomii în țara noastră. La data de 
24 noiembrie 1864, Alexandru Ion 
Cuza a aprobat Proiectul de lege 
privind înființarea Casei de depune
ri și consemnațiuni, prima institu
ție de credit din țara noastră.

Rolul hotărîtor în dezvoltarea 
acțiunii de economisire în țara noas
tră îl are progresul general al țării, 
avîntul economiei noastre socialiste 
și ca urmare, creșterea continuă a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Și oamenii muncii din raionul nos. 
tru întîmpină „Săptămîna Economi
ei" cu rezultate din cele mai fru
moase.

De la începutul anului și pînă în 
prezent numărul depunătorilor Ia 
C.E.C. a crescut cu încă peste 3.000 
revenind în felul acesta în medie, 
un libret la 4 locuitori.

Volumul 
crescut an 
crescut în

cu 366 la sută. Tot mai mulți oa
meni ai muncii își economises* 
surplusurile lor bănești la C.E.C.

Creșterea numărului depunători
lor se datorește multiplelor avantaje 
de care se bucură depunătorii: ga- 
rantarea sumelor depuse, asigura
rea secretului operațiunilor, acorda
rea de dobînzi și cîștiguri în bani, 
obiecte și autoturisme. Numai în ra
ionul nostru au fost cîștigate Un nu
măr de 4 autoturisme la tragerile la 
sorți a libretelor cu dobîndă și cîști
guri în autoturisme precum și im
portante sume de bani cîștigate la 
tragerile la sorți a libretelor cu cîș
tiguri și a obligațiunilor C.E.C.

Acest fapt a impus lărgirea conți- 
nuă a unităților de deservire. In 
prezent în raionul nostru funcțio
nează o Casă de economii, 6 agenții 
C.E C., 18 agenții C. E. C. —
P.T.T.R., 12 ghișee cu gestiune și 
numeroase ghișee C.E.C. la între
prinderi și unitățile socialiste din 
agricultură.

„Săptămîna Economiei" și „Cen
tenarul Casei de Economii și Con
semnațiuni" va marca un nou salt 
calitativ în lărgirea acțiunii de , 
noinisire de către populația raionk/ai 
și de atragere de noi depunători 
C.E.C. în scopul bunei gospodăriri 

banului.
BUDA CORIOLAN 
director C.E.C. Alba

adepunerilor la C.E.C. a 
de an. Astfel, ele au 
anul 1964 față de 1959

-----------------O.

Mici și mari
după amiezii, la bibliote-

la bibliotecă
In orele

ca comunală din Zla.tna e o perma
nentă activitate. Se întîlnesc aici 
oameni de toate vîrstele pentru a 
restitui cărțile citite și pentru a lua 
altele noi.

in mijlocul lor .tovarășa Bunea

Cornelia, bibliotecara, abia 
dește cu treburile. Unora le 
mandă ce să citească, altora 
minează cărțile solicitate. Și 
șele de cititori, a căror număr

ridicate față de anii trecuți. Pentru 
1965, în lumina cifrelor de plan în 
procesul tehnologic vor interveni o 
serie de schimbări, dictate de re
profilarea unor secții pentru a putea 
produce noi sortimente, Prin aceas
tă reprofilare se produc multe 
schimbări în condițiile de lucru, in 
dotarea și utilarea secțiilor. Pentru 
a putea desfășura munca în cele 
mai bune condiții au fost luate mă
surile corespunzătoare încă cu mult 
timp înainte.

întreprinderea noastră va produ. 
ce pe viitor, în locul mobilei, mobi
lier comercial modern din metal 
combinat cu părți din PAL, PFL, 
melaminate, melacart și materiale 
plastice. In acest scop în planul de 
măsuri tehnico-organizatorice pen
tru anul 1965 s-a prevăzut dotarea 
secțiilor cu mașini și utilaje prin 
folosirea de credite în valoare de 
peste 100.000 lei de Ia mica mecani
zare. O parte din aceste mașini, în 
valoare de peste 50 mii lei, au șl 
fost achiziționate, urmînd ca pînă la 
sfîrșitul anului să fie procurate și 
celelalte. Astfel, pînă în prezent au 
fost procurate aparate de sudură, de 
îndoit țevi, de stropit țeava, 2 ma
șini de găurit, etc. De asemenea, 
mecanicul șef, tov. Cosma loan șl 
tehnicienii Eneșel Gheorghe și Fu- 
lea loan realizează pe plan local un 
cuptor pentru prăjit țevile vopsite.

In această perioadă s-a început și 
se lucrează de zor la pregătirea spa
țiilor, în funcție de noua reprofilare 
a întreprinderii, astfel ca noul an 
să ne găsească temeinic pregătiți 
pentru a produce în mod cît 
ritmic.

In planul de măsuri s-a mai 
văzut a se executa o seamă de 
crări de amenajări șl reparații

(Continuare în pag. 4-a)
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Lecția de geometrie la clasa a 
Vll-a A a Școlii de 8 ani nr. 3 din 
Alba lulia. Tabla plină de demon
strații, ca și mîinile ridicate sînt 
dovadă că elevii și-au însușit pe 
deplin noțiunile predate.

pridi- 
rec*- 
le în- 
în fi- 

s 
trecut de 1.000, se înscriu noi nume.

Satisfăcuți, cititorii pleacă. Biblio
tecara însă nu uită niciodată să-î 
invite și la manifestările de masă 
cu cartea. Și oamenii îi înțeleg che
marea, dovadă a acestui lucru fiind 
numărul mare de participanți în fața 
cărora s-a desfășurat, nu de mult, 
seara literară cu tema: „Viața și 
opera lui George Coșbuc", recen
ziile cărților „Ghepardul", „In țar» 
codrilor de iarbă" și altele.

Și totuși... mai e ceva 
de făcut

Pentru ca și la căminul cultural 
din Țelna să se poată desfășura în 
timpul iernii o susținută activitate 
cultural-educativă, prin grija Sfatu
lui popular comunal Ighiu au fost 
luate o seamă de măsuri. Și, ca ur
mare, sala de spectacole a căminu
lui cultural a fost zugrăvită, a fost 
instalată aici sobă de încălzit și au. 
fost reparate ușile și geamurile

Ceva însă, totuși îi lipsește cămi
nului cultural din Țelna pentru a. 
putea considera în totul pregătit 
pentru activitatea de iarnă. Ii lip
sește mobilierul și sfatul popular co
munal e dator să ia măsuri și în a- 
ceastă privință.

CINE-I DE VINA?
...că o parte din cetățenii care au 

călătorit în ziua de 17 noiembrie 
a.c. de la Bărăbanț la Teiuș cu au- 
tobuzul 51.604 HD. nu au primit res
tul de la 7 iei cît au plătit pentru 
un bilet? Cine să fie, taxatorul 
(10107). Dar, vor spune unii, ce con
tează 50 băni. Da, dar nu este vor
ba de valoare, ci în primul rînd de 
faptă. De acest înapoiat obicei de 
a-și însuși pe nedrept din munca 
cetățenilor, fie că e vo'ba de 50 ba
ni. sau chiar mai puțin. Este un nă
rav rău care va trebui lecuit de cei 
în drept.

NOI DEPOZITE
...au fost recent înființate în 

piața orașului. De data aceasta se 
deosebesc de celelalte. Prin 
„grija" I.G.O. Alba lulia și a sfa
tului popular orășănesc „noile depo
zite" sînt destinate gunoiului. Ca 
peste noapte aici au apărut morma
ne de noroi, de gunoaie. Se preco

nizează oare să se facă rezerve pen
tru perioada de iarnă? Sau, numai 
așa spre a stîmi nemulțumirile ce
tățenilor.

N-ar fi rău ca organele în drept 
să lămurească situația.

A ÎNTRERUPE
...ca parte de vorbire este verb. 

Și dacă-i verb ce-i? Trebuie să su- 
pere pe cineva?

Din păcate însă se mai întîmplă 
și așa. Ia încearcă să-l întrerupi pe 
cineva în timp ce vorbește, și-ai să-l 
vezi cu fruntea încrețită.

Sînt însă cazuri cînd, conjugînd 
verbul „a întrerupe" la persoana a 
treia plural nu mai vezi frunți în
crețite și., nu vezi pentrucă-i întu
neric. Aceasta se întîmplă, deseori, 
seara cînd se întrerupe curentul. Și- 
apoi de ești acasă mai treacă-mear- 
gă. Dar de ești la cinematograf? E 
firesc să te superi și n-ar trebui să 
fie așa tovarăși de la Secția stații 
și rețele Alba lulia.



Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid
De 44 ori mai mult

...Uzina Zlatna. Sub această de
numire era cunoscută în trecut ac
tuala uzină Chimico-metalurgică 
Zlatna. Dar, despre ce uzină putea 
fi vorba? Cîteva ateliere slab în
zestrate cu utilaj unde munca ma
nuală istovitoare a muncitorilor pre
domina. Condițiile de muncă insu
portabile. Grija față de om, noțiu
ne necunoscută de stăpînii „uzinei". 
Muncitorii mai vîrstnici își amin
tesc cu amărăciune de ceea ce a 
însemnat pentru ei și familiile lor, 
vechea „uzină" — Zlatna.

In anii vieții noi, vechea „uzină" 
și-a schimbat înfățișarea ca și cele
lalte fabrici și uzine ale patriei 
noastre. In prezent ea este de nere
cunoscut. Rînd pe rînd în locul ve- 
ch!lor și insalubrelor ateliere au fost 
construite hale spațioase, iar locul 
instalațiilor rudimentare l-au luat u- 
tilajele moderne de mare randa
ment. Numai în anii 1960-1961 sta
tul nostru a acordat pentru uzină 
investiții in valoare de 30 milioane 
lei.

Încă în primii ani după naționali
zare, uzina producea în cinci luni 
tot atîta cît producea într-un an sub

Bezultatele economice, reflectare a muncii de partid
Cu cîteva zile în urmă, la U.C.M. 

Zlatna a avut Ioc conferința de 
partid pe uzină. La lucrările confe
rinței, pe lîngă delegații prezenți, au 
mai luat parte tov. Aurel Nistor, se
cretar al Comitetului regional de 
partid și tov. Vasile Farcaș, secre
tar al Comitetului raional Alba al 
P.M.R. Cu acest prilej, a fost dezbă
tută și analizată activitatea comi
tetului de partid pe perioada de un 
an și au fost adoptate măsuri pen
tru activitatea de viitor.

Ceea ce a reieșit în mod deosebit, 
atît din darea de seamă a comite
tului de partid, cît și din cuvîntul 
participanților la discuții a fost 
faptul, că în perioada la care se re
feră darea de seamă a existat o per
manentă preocupare, atît din par
tea comitetului de partid, cît și a 
organizațiilor de bază pentru înde
plinirea sarcinilor izvorîte din hotă- 
rîrea adoptată de conferința de 
partid din anul 1963, ca de altfel și 
a celorlalte sarcini trasate de orga
nele superioare de partid.

In anul 1964, colectivul de mun- 
că de la U.C.M. Zlatna avea de în
deplinit sarcini sporite față de anul 
1963, pentru realizarea cărora tre
buiau luate, din timp, măsuri cores
punzătoare. Analizînd în mod te
meinic, din toate punctele de vedere 
situația economică, trăgînd învăță
minte din experiența proprie, ca de 
altfel și din lipsurile ce s-au mai 
manifestat, comitetul de partid a 
propus conducerii tehnico-adminis- 
trative o serie de măsuri, menite să 
ducă la obținerea de noi succese în 
producție. Astfel s-a ajuns la con
cluzia că, prin scurtarea perioadei 
de reparații la secția metalurgică șl 
la fabrica de acid sulfuric cu nu
mai trei zile se pot obține însemna
te depășiri de plan. Și prin munca 
susținută a comuniștilor aceasta a 
fost realizată.

Colectivul de muncă de Ia U.C.M. 
Z.atna s-a angajat la începutul a- 
nului 1964 să realizeze însemnate 
depășiri la toți indicatorii de plan. 
Ulterior, pe baza analizelor inițiate 
și organizate de comitetul de partid 
și ca urmare a muncii politice des
fășurate de comuniști, s-a ajuns la 
concluzia că există condiții și posi
bilități ca angajamentele luate ini
țial să fie completate cu altele.

Din dezbaterile ce au avut loc 
în cadrul conferinței de partid a re
ieșit că printr-o muncă însuflețită, 
entuziastă, plină de fapte deosebite, 
•colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la U.C.M. Zlatna, sub 
conducerea și îndrumarea politică, 
competentă a comitetului de partid, 
nu numai că și-a îndeplinit, dat 
și-a depășit angajamentele luate. 
Astfel, pe primele 10 luni ale anu- 

capitaliști. In prezent, datorită con
dițiilor create de partid și guvern, 
și ca urmare a muncii creatoare a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, în cei 15 ani de economie 
planificată, producția globală medie 
anuală este de 7,5 ori mai mare în 
comparație cu anul 1948, iar pro
ducția principalului produs al uzi
nei este în prezent de 44 ori mai 
mare față de același an.

Grija față de om, crearea celor 
mai bune condiții de muncă și via
ță, constituie o preocupare zilnică a 
statului nostru. Numai în anul 1964 
la U.C.M. Zlatna s-a cheltuit pen
tru protecția muncii, pentru crearea 
celor mai bune condiții de muncă 
suma de peste 1.125.000 lei.

Dezvoltarea uzinei și înzestrarea 
ei cu utilaje și instalații moderne a 
dus la creșterea permanentă a pro
ducției. Ceea ce este însă mai im
portant, este faptul că odată cu a- 
ceasta au crescut oamenii, care mî- 
nuiesc cu pricepere și răspundere 
instalațiile și agregatele, oameni 
crescuți și educați de partid, care 
dau viață sarcinilor ce le-au fost 
încredințate.

lui 1964, planul la producția globa
lă a fost îndeplinit în proporție de 
105,3 la sută, iar la producția marfă 
planul a fost depășit cu 5;9 la sută. 
Productivitatea muncii planificată a 
fost depășită cu 5,3 la sută față de 
2 la sută cît a fost angajamentul, 
iar prin reducerea prețului de cost, 
s-au realizat pe primele nouă luni 
economii în valoarea de 1.641.000 
lei față de 1.270.000 lei cît a fost an
gajamentul pe întreg anul 1964.

Rezultatele economice obținute de 
colectivul de muncă de la U.C.M. 
Zlatna sînt o reflectare a unei sus
ținute munci politice și organizato
rice pe care a desfășurat-o comite
tul de partid, organizațiile de bază șl 
fiecare membru și candidat de partid, 
întreaga activitate desfășurată de 
comitetul de partid a fost axată pe 
îndeplinirea sarcinilor de producție.

In perioada la care se referă da
rea de seamă, comitetul de partid a 
analizat în plenare sau în plenare 
lărgite cu activul de partid 
cele mai importante probleme pe 
care le ridică procesul de producție 
ca: reparațiile capitale înainte de 
termen la secția metalurgică și la 
fabrica de acid sulfuric, cum sînt 
traduse în viață măsurile cuprinse 
în planul M.T.O. și altele. In ace
lași timp, îndrumate de comitetul de 
partid, organizațiile de bază au dez
bătut în adunări generale, sau în 
adunări generale deschise cu acti
vul fără de partid, aspecte de la 
locul lor de muncă: îmbunătățirea 
calității produselor, creșterea indici
lor de utilizare a agregatelor, redu
cerea normelor de consum etc.

In rezolvarea unor probleme mai 
grele, au fost organizate, din cei 
mai buni membri de partid, colecti
ve de studiu care să studieze, să 
descopere și să dea soluții practice 
pentru îmbunătățirea muncii.

La îndrumarea comitetului de 
partid, organizațiile de bază din 
diferite secții au ținut adunări co
mune în care au dezbătut probleme 
ce interesau producția.

Analiza periodică a felului cum 
se îndeplinesc sarcinile izvorîte din 
hotărîrile organelor superioare de 
partid și a propriilor hotărîri, orga
nizarea unui temeinic control și în
drumare la organizațiile de bază, 
antrenarea în muncă a tuturor mem
brilor din comitet, mobilizarea la ac
țiunile comitetului a tuturor organi
zațiilor de masă, desfășurarea unei 
susținute munci politice de masă la 
care au fost antrenați marea majo
ritate a membrilor și candidaților 
de partid, constituie metode de 
muncă ale comitetului de partid, 
care și-au dovedit eficacitatea în re

zultatele economice obținute.

In lupta pentru îndeplinirea pla
nului de producție și a angajamen
telor luate, au apărut noi inițiative 
de îmbunătățire a procesului de 
producție.

Cele 20 propuneri de inovații din 
care 8 se aplică cu bune rezultate în 
procesul de producție, dovedesc spi
ritul creator al muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor. Au existat și 
unele greutăți. Ele însă au fost în
vinse. Tovarăși ca Nistor Petru, Pe- 
trean Nicolae, Filus Francisc, Ni- 
cula Nicoiae, Zaharie Ștefan, Sătmă- 
rean Gheorghe, Valacec loan, Mă- 
dean Aurel, Magda Ioan și alții sînt 
doar cîțiva din numărul mare de 
comuniști care sînt în fruntea lup
tei pentru îndeplinirea planului de 
producție.

Din cuvîntul 
participanților

In cadrul conferinței de partid de 
la U.C.M. Zlatna, pe marginea dării 
de seamă au luat cuvîntul 22 tova
răși. In discuțiile purtate ei au scos 
în evidență nu atît ce s-a realizat, 
ci ce va trebui făcut în viitor pentru 
lichidarea unor lipsuri ce s-au mani
festat, în vederea ridicării pe o 
treaptă superioară a activității de 
partid și economice.

Tov. Forosigan Aurel, Gușat Au
rel, Urs I. Traian și alții referin- 
du-se la sarcinile mobilizatoare ce 
stau în fața colectivului de muncă 
pe anul 1965 au scos în evidență 
faptul că este necesar să se ducă o 
muncă mai susținută pentru intro
ducerea în procesul de producție a 
tehnologiei moderne, să fie pregăti
te cadre care s-o stăpînească. De 
asemenea, a reieșit că încă mai e- 
xistă multe posibilități pentru creș. 
terea productivității muncii, îmbu
nătățirea calității produselor șl re
ducerea prețului de cost.

Referindu-se la alte probleme ale 
activității de partid și economice 
din cadrul uzinei, tov. Filimon Vic
tor, Florea Vaier, Dudaș Sofia, Por
car Petru, Groza Vasile și alții au 
scos în evidență faptul, că în viitor 
comitetul de partid și organizațiile 
de bază vor trebui să dovedească 
mai multă preocupare pentru întări
rea disciplinei în muncă, să fie folo- 
site toate mijloacele ce stau la în- 
demînă pentru ridicarea nivelului 
politic și cultural al întregului co
lectiv de muncă.

Despre măsurile ce vor trebui lua
te încă de pe acum pentru produc
ția anului viitor a vorbit tov. ing. 
Mohai Emil, directorul uzinei.

In încheierea lucrărilor conferinței 
de partid de la U.C.M. Zlatna a luat 
cuvîntul tov. Aurel Nistor, secre
tar al comitetului regional de partid. 
După ce a subliniat rezultatele 
obținute de colectivul de mun
că de la U.C.M. Zlatna, tovarășul 
Aurel Nistor a scos în evidență sar
cinile deosebite ce stau în fața co
mitetului de partid, a organizațiilor 
de bază, a întregului colectiv de 
muncă.

Este necesar — a spus vorbitorul 
— ca înainte de toate să se acorde 
atenție deosebită întăririi perma
nente a vieții interne de partid, să 
fie luate măsuri politice și organi
zatorice care să ducă la mobilizarea 
tuturor forțelor, la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de producție pe 
anul 1964 înainte de termen și pre
gătirea condițiilor necesare îndepli
nirii sarcinilor de producție pe anul 
1965. Lucrările conferinței au scos 
în evidență anumite lipsuri, au fost 
făcute propuneri, comitetul de 
partid va trebui să țină cont de a- 
cestea, să lupte pentru îndeplinirea 
lor.

Dovedind preocupare pentru con
tinua îmbunătățire a stilului și me
todelor de muncă, de ridicarea ac
tivității de partid pe o treaptă su
perioară, de mobilizarea maselor 
largi în jurul sarcinilor trasate, co
mitetul de partid va obține noi și 
importante succese în lupta pentru 
îndeplinirea mărețelor sarcini tra
sate de partid.

IN LUPTA PENTRU PRODUCȚII 
SPORITE LA HECTAR

întruniți în adunarea generală 
pentru dare de seamă și alegeri, 
membrii de partid din brigada I-a 
a gospodăriei agricole colective din 
Ighiu, au analizat felul cum a mun
cit biroul organizației de bază pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce i-au 
fost încredințate.

In perioada care s-a scurs de la 
ultimele alegeri și pînă în prezent, 
biroul organizației de bază a reușit, 
cu sprijinul membrilor de partid, să 
organizeze bine munca, să obțină 
frumoase rezultate în activitatea sa.

Adunarea generală a organizației 
de bază de dare de seamă și alegeri 
din anul 1963, a pus în fața birou
lui organizației de bază sarcina de 
a organiza mai bine munca politică 
cu activul fără de partid. Membrii 
din activul fără de partid să fie 
îndrumați și sprijiniți în realizarea 
sarcinilor încredințate de organiza
ția de bază. Să fie ajutați să stu
dieze și să cunoască politica parti
dului nostru, precum și prevederile 
statutului partidului. Această sarci
nă a fost îndeplinită de biroul orga
nizației de bază. Și așa cum a re
ieșit din darea de seamă, în perioada 
care a trecut de la ultimele alegeri, 
ca urmare a muncii politico-educa
tive desfășurată de organizația de 
bază, din rîndul activului fără de 
partid au fost primiți în partid 5 
tovarăși din care trei femei. Aceasta 
a dus la întărirea rîndurilor organi
zației de bază, la cuprinderea mai 
completă a sarcinilor economice ce 
stau în fața brigăzii.

Din dezbaterile ce au avut loc pe 
marginea dării de seamă a biroului 
organizației de bază, a reieșit preo
cuparea biroului organizației de 
bază pentru întărirea permanentă a 
vieții interne de partid și pe aceas
tă bază obținerea unor importante 
rezultate economice în cadrul bri
găzii.

Acordînd atenție creșterii perma
nente a producției agricole la hec

LECTORAT PENTRU FEMEI
Pentru ridicarea continuă a ni

velului cultural-educativ al femeilor 
și în acest an ca și' în anii trecuți, 
în comuna Zlatna s-a deschis zilele 
trecute lectoratul cu femeile, care 
funcționează în cadrul căminului 
cultural, sub conducerea comitetu
lui comunal al femeilor.

In ce privește organizarea lecto
ratului și planificarea temelor pe 
întregul an, s-a primit un ajutor 
prețios din partea Comitetului re
gional și raional al femeilor.

Prima temă, despre realizările ob
ținute de poporul nostru, sub con
ducerea partidului, în cei 20 de ani
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Cărți noi în Editura Politică
„Știința — 
forță de producție"

Lucrarea reprezintă o culegere de 
studii originale privind aspecte ac
tuale ale corelației științei cu pro
ducția. Ea conține studii care ana
lizează rolul matematicii, al fizicii 
corpului solid și al fizicii nucleare, 
al automaticii și calculatoarelor e- 
lectronice, al chimiei, agrobiologiei 
etc. în crearea mijloacelor de pro
ducție moderne, dezvoltarea resur
selor energetice, lărgirea gamei de 
materii prime etc.

R. P. Romînă 
pe meridianele culturii

Lucrarea prezintă succesele obți
nute peste hotare de cultura romî- 
nească în ultimele două decenii.

Făcînd la început o sugestivă com
parație cu trecutul, autorul prezin
tă pe larg dezvoltarea tuturor sec
toarelor culturii ca rezultat al tran
sformărilor importante petrecute In 
Romînia socialistă sub conducerea 
partidului.

Sînt trecute în revistă știința, lite
ratura, teatrul, cinematograful, fol

tar, prin aplicarea unei agrotehnici 
superioare, organizația de bază a 
desfășurat o susținută muncă poli
tică în rîndul colectiviștilor din ca
drul brigăzii și i-a mobilizat Ia e- 
xecutarea la timp a lucrărilor agri
cole. Ca urmare a acestor preocu
pări și rezultatele obținute sînt fru
moase. Astfel, la grîu s-a obținut' o 
producție de 1.853 kg față de 1.640 
kg cît a fost planificat, la porumb 
planul de producție a fost depășit 
cu aproape 300 kg la hectar. Pro
ducții sporite au fost obținute și Ia 
celelalte culturi. La rezultatele de 
mai sus o contribuție de seamă și-au 
adus-o tov. Părău Ioan, Klamer Ru
dolf, Tometeu Teodor, Dănilă loan, 
Dănilă Nicolae și alții care au fost 
mereu în frunte la executarea lu
crărilor în cadrul brigăzii.

Adunarea generală a organizației 
de bază pentru dare de seamă și 
alegeri a apreciat că este necesar, 
ca în activitatea de viitor a noului 
organ ales să se depună și mal 
multă străduință pentru îmbunătăți
rea muncii politice și educative în 
rîndul colectiviștilor, de a ridica pe 
o treaptă superioară munca în ca
drul brigăzii mobilizînd colectiviștii 
la executarea la timp a tuturor lu
crărilor agricole. Este necesar ca 
membrii de partid să ia atitudine 
împotriva acelora care manifestă 
delăsări în ce privește îndeplinirea 
obligațiilor ce le au în cadrul bri
găzii, pentru ca în anul viitor să se 
obțină producții superioare față de 
anul 1964.

Măsurile adoptate de adunarea 
generală a organizației de bază vor 
trebui să stea mereu în atenția nou
lui organ ales, să fie întreprinse a- 
semenea acțiuni care să asigure în
deplinirea lor la timp și cu cele mai 
bune rezultate.

BENEA VIOREL
activist al Comitetului raional de 

partid Alba

de la eliberare, la care au participat 
peste 60 de femei, a fost expusă de 
tov. ing. Mohai Emil, directorul 
U.C.M. Zlatna.

După expunere, organizația de 
pionieri a prezentat un frumos și 
instructiv program artistic, pregătit 
cu sprijinul și îndrumarea tovară
șelor profesoare Constanța Popescu 
și Dănuță Valentina.

Atît expunerea făcută cît șl pro
gramul artistic prezentat au fost a- 
preciate de femeile care au luat par
te la prima ședință a lectoratului.

Coresp. C. POPESCU

clorul, arătîndu-se că dezvoltarea lor 
a dus la aprecierea realizărilor noas
tre culturale peste hotare, la creș
terea prestigiului Republicii Populare 
Romîne în lume.

Lucrarea cuprinde numeroase de
clarații, articole etc., care ilustrează 
afirmai ea R. P. Romîne în domeniul 
culturii.

MARK
ENGELS
LENIN

DESPRE
■
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lucrările de toamnă în vii și livezi
Una din sarcinile principale care 

revine unităților agricole socialiste 
în această perioadă este aplicarea 
lucrărilor de îngrijire a plantațiilor 
de pomi și vii, plantarea pomilor 
fructiferi și recoltarea vițelor de vie 
din pepinierele viticole.

In cadrul raionului nostru avem 
plantate în ultimii ani peste 500 ha 
de livezi tinere la care trebuie apli
cate în fiecare toamnă o serie de 
lucrări de întreținere, menite să 
ducă la dezvoltarea lor și intrarea 
cît mai repede pe rod.

In acest scop, una din principale
le sarcini este de a executa lucră
rile de întreținerea solului din livezi 
prin executarea arăturilor adînci de 
toamnă cu încorporarea gunoiului 
de grajd bine putrezit sub brazdă. 
Un început bun în acest sens s-a 
făcut în cadrul gospodăriilor co
lective Bucerdea Vinoasă și Berghin 
unde în o parte din livezile tinere 
s-au aplicat arături adînci de toam
nă. Ele trebuie insă continuate și 
aplicate pe întreaga suprafață cu 
livadă. Această lucrare atît de im
portantă va trebui să fie în centrul 
atenției consiliilor de conducere din 
gospodăriile colective Stremț, Teiuș, 
Galda de Jos, Totoi și celelalte gos
podării care au livezi 
pomi.

Pentru a apăra livezile 
potriva rozătoarelor este 
necesar să se ia cele mai eficiente 
măsuri pentru învelirea pomilor. Cei 
mai bun material de legat și care 
se găseștte în fieciare gospodărie 
sînt bețele de floarea-soarelui sau 
cocenii de porumb curățați de foi. 
Trebuie să arătăm că în anul tre
cut, datorită unei slabe aplicări a 
învelitului pomilor, în cadrul gospo, 
dariei colective Mihalț foarte muiți 
pomi au fost distruși de rozătoare. 
In acest an, pînă în prezent, doar 
cîteva gospodării au terminat a- 
ceastă acțiune așa cum este cazul 
la gospodăriile colective Berghin, 

. Totoi, Henig. Unele gospodării co
lective ca cele din Bucerdea Vinoa
să, Alba Iulia și Galtiu sînt în curs 
de terminare, iar altele ca gospo
dăriile colective Stremț și Benic, 
nici n-au început încă învelitul po
milor. Trebuie să arătăm că deja ro
zătoarele au început să facă mari 
pagube în plantațiile tinere, astfel 
că, în cel mai scurt timp toate uni
tățile cu plantații tinere de pomi 
vor trebui să termine această acțiu
ne.

O altă lucrare care va trebui fă
cută în această toamnă în cuprinsul 
raionului este completarea golurilor 
din livezile existente. La cele peste 
500 ha livezi tinere avem de comple
tat golurile cu un număr de 10.000 
pomi fructiferi. Gospodăriile colecti
ve vor trebui să treacă imediat la 
executarea gropilor și aproviziona, 
rea cu material săditor pomicol. 
Pînă în prezent nici o unitate n-a 
început această acțiune. Timpul

tinere de

tinere îm- 
neapărat

Locomotivă gigantică 
de 6.000 C. P.

Proiectanții de la Uzina construc
toare de vagoane și locomotive din 
Harkov au elaborat proiectul unei 
locomotive uriașe de 6.000 CP. Lo
comotiva va avea două noi motoare 
Diesel de cîte 3.000 CP. In varianta 
pentru pasageri, locomotiva va dez
volta o viteză de 160-170 km pe 
oră, iar varianta pentru mărfuri va 
putea trage vagoane de mare tonaj 
cu o viteză de 120 km pe oră.

Centrală atomică mobilă
De curînd, savanții sovietici au 

pus la punct o centrală atomică mo
bilă. Montată pe o platformă pe șe
nile, ea nu cîntărește decît 350 to- 
ne. Centrala va fi folosită la elec
trificarea Siberiei și nu este exclus 
ca ea să fie folosită mai tîrziu 
aceleași scopuri și în Lună.

Instalație automată 
de prospecțiuni geologice

După patru ani de experiență, la 
Șanhai a fost construit un nou a- 
parat care poate fotografia 
cile subterane în timpul forării 
rilor în cadrul prospecțiunilor 
logice.

Aparatul a fost proiectat de

in

ro- 
gău- 
geo-

pa-
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de înaintat va trebui săfiind destul 
se treacă imediat la muncă. O de
osebită importanță va trebui să fie 
dată aprovizionării cu sortimentele 
și speciile de pomi prevăzute în pro- 
iectele existente în fiecare unitate.

Lucrările de îngropat la viță de 
vie vor trebui să fie, de asemenea, în 
centrul preocupării consiliilor de 
conducere din unități. Datorită în- 
tîrzierii care a avut Ioc Ia 
tul strugurilor în această 
este necesar ca în unitățile 
toare cu viță de vie să se 
zeze toate forțele pentru a putea, 
în timpul cel mai scurt, să îngrooăm 
vița de vie. Cunoaștem cu toții pier
derile pricinuite acum doi ani din 
cauza neîngropării viței de vie ast
fel că va trebui ca înainte de căde
rea zăpezii să punem la adăpost 
coardele de rod pentru anuî viitor.

Recoltarea vițelor de vie din pepi
nierele viticole ale gospodăriilor agri
cole colective Mihalț, Cistei, Ighiu 
și Bucerdea Vinosă va trebui să 
constituie, de asemenea, o preocu
pare de seamă a cadrelor de condu
cere din aceste unități, Pînă la a- 
ceastă dată nici una din aceste u- 
nități nu a început recoltatul vițe
lor din pepinieră.

Ținînd seama de sarcinile ce re
vin în sectorul horti-viticol în aceas- 
tă toamnă, consiliile de conducere, 
inginerii agronomi din gospodăriile 
colective sînt chemați să ia cele mai 
corespunzătoare măsuri, ca în tim
pul cel mai scurt să fie rezolvate 
toate problemele legate de buna în
grijire și întreținere a livezilor 
pomi și a plantațiilor cu vii.

Ing. BICA VIRGIL 
șeful secției horti-viticole 

Consiliul agricol raional Alba

recolta- 
toamnă, 
cultiva- 
mobili-

cu

Punem cu răspundere 
baza succeselor viitoare

(Urmare din pag. 2-a)
celelalte secții ca revizuirea și repa
rarea instalației de forță, a instala, 
ției de încălzit, reparația capitală și 
reamplasarea mașinilor în hala de 
la Petrești Buha etc. Majoritatea 
acestor lucrări au fost deja realiza
te. Concomitent cu lucrările care sa 
execută, se mai fate și pregătirea 
maiștrilor și tehnicienilor pentru ri
dicarea cunoștințelor și a calificării 
profesionale în vederea producerii 
noilor sortimente. Săptămînal, sub 
conducerea tehnicienilor au loc 
cursuri privind noul proces tehnolo
gic. După ce se prelucrează mate
rialele respective din revistele teh
nice de specialitate,au loc de fiecare 
dată discuții fructuoase. In ce pri
vește asigurarea bazei tehnico-ma- 
teriale pentru producția anului vii
tor, putem spune că încă de pe acum 
avem pregătite stocuri suficiente 
pentru întreg trimestrul 1-1965, a- 
vem asigurate comenzi pentru toate 
secțiile de producție. Toate acestea 
precum și . entuziasmul întregului 
nostru colectiv de muncă ne dau 
deplina siguranță, încă de pe a- 
curn, că planul de producție pentru 
anul viitor va fi realizat la toți in
dicatorii. Colectivul nostru de mun
că condus și îndrumat de organiza- 
ția de bază este hotărît să mun
cească cu întreaga hărnicie pentru 
a produce . sortimente de cea 
bună calitate și la un preț de 
cît mai redus.

EMILIAN BUGNARU 
directorul Iprodcoop Alba Iulia

mai 
cost

In curînd, pe ecranul cinematografului „Victoria" din Alba Iulia va 
rula filmul cehoslovac „Al nouălea nume".

De pretutindeniNOUTĂȚI *
-------------- «

tru tineri tehnicieni de la Institutul 
de prospecțiuni și proiectări de pe 
lîngă Ministerul economiei apelor și 
al electroenergeticii. Ei au făcut 
pesie 300 de experiențe și au încer
cat aparatul pe munți și sub 
temperaturi foarte scăzute și 
fierbinte.

La probele efectuate pe 
construcții hidrotehnice din 
ciile Cijețzian, Fuțzian și Anhoi, a- 
paratul automat s-a dovedit foarte 
eficient și util la determinarea struc
turii straturilor.

Bazîndu-se pe principiul tractoru
lui fără conductor, specialiștii ma
ghiari urmăresc punerea la punct a 
unor mașini agricole automate.

apă, la 
în apă

marile 
provin-

Tractor automat
Recent, în R. P. Ungară a fost ex

perimentat cu succes un tractor, 
care funcționează fără tractorist, 
după principiul turnului de copiat. 
Modul de funcționare al acestui 
tractor este următorul: prima brazdă 
este trasată de un tractor obișnuit. 
Apoi, pe această brazdă este așeza
tă roata planetară a tractorului au
tomat, care avînd calitățile unui a- 
parat ultrasensibil, urmărește linia 
trasată anterior. In cazul unei de
fecțiuni, cît de mici, motorul tracto
rului se oprește de la sine.

ARĂTURI ADÎNCI DE TOAMNĂ 
PE SUPRAFEȚE CÎT MAI MARI

(Urmare din pag. l-a)

De aceea, este necesar ca în fiecare 
gospodărie agricolă colectivă să se 
respecte cu strictețe planul de folo
sirea îngrășămintelor din care să 
reiese ordinea în care trebuie apli
cate îngrășămintele organice și mi
nerale, în funcție de rotația culturi
lor, pentru a se stabili în mod di
ferențiat pentru fiecare cultură în 
parte, dozele de îngrășăminte pe 
sortimente, faza în care trebuie apli
cate și metoda ce trebuie folosită la 
aplicarea lor. Pe podzoluri și soluri 
de pădure podzolite, ca și pe cele 
brun roșcate de pădure din regiunile 
mai umede și mai reci se pot folosi 
30-40 tone gunoi de grajd la hectar. 
Pe solurile mai fertile se indică să 
se întrebuințeze 15-20 tone la hec
tar. îngrășămintele organice își mă
resc eficacitatea dacă avem posibi
litatea să Ie încorporăm împreună

cu îngrășămintele chimice. Pe pod
zoluri, hibrizii dubli de porumb sînt 
capabili să dea producții și mai 
mari, dacă alături de îngrășăminte
le organice și minerale se aplică a- 
mendamente. In raionul nostru 
ora actuală avem transportate 
cîmp peste 400 tone de dolomită cal
cinată care trebuie împrăștiată de 
urgență și încorporată în sol.

Ne găsim în perioada cînd sîn- 
tem pe terminate cu însămînțatul de 
toamnă. Este necesar ca, sub condu
cerea și îndrumarea organizațiilor 
de partid, atenția tuturor specialiș
tilor, a tuturor consiliilor de condu
cere ale gospodăriilor agricole co
lective, să fie îndreptată spre a ter
mina în cel mult 20-25 zile această 
importantă acțiune ce constituie che
ia succeselor anului viitor și în a- 
celași timp premiza realizării și de
pășirii planului de producție a/ , 
col pe anul 1965.

la 
în

A tis
Echipa Refractara jucînd dumi

nica trecută cu Textila Sebeș, în 
cadrul campionatului regional de 
fotbal a pierdut meciul la un scor 
categoric 7-1, pentru echipa din 
Sebeș. Cauzele înfrîngerii sînt mul
tiple. Ele își au rădăcina, în primul 
rînd, în slaba pregătire a echipei 
din toate punctele de vedere (fizic, 
tactic, tehnic) lucru 
numai în meciul de 
chiar și în 
alte echipe.

Este însă 
Sebeș, după 
jucătorii de

nesportiva
să ducă la lichidarea lor, la întări
rea disciplinei sportive în rîndurile 
jucătorilor.

Alte reztkate

jocurile

constatat 
la Sebeș, 

anterioare

faptul că

nu 
dat 
cu

la
7-1,

dureros 
ce erau conduși cu 

_____ la Refractara au pără
sit terenul de sport după 75 minute 
de joc, adică înainte ca arbitrul să 
fi fluierat sfîrșitul meciului. Oricare 
ar fi fost motivul, părăsirea terenu- 
lui de sport înainte de epuizarea 
timpului de joc este o atitudine ne
sportivă. De această atitudine au 
dat dovadă jucătorii de la Refrac
tara. Vinovată de asemenea mani
festări este și conducerea asocia
ției care dovedește slabă preocupare 
pentru educarea jucătorilor în spiri
tul unei înalte discipline sportive, 
capitol la care echipa Refractara 
mai are multe de făcut.

Față de asemenea manifestări de 
indisciplină se impun măsuri care

Dacia Orăștie — Minerul Vulcan 
2-1; Aurul 
triia 5-0;
— Știința
Ghelar — 
rea Hațeg 
nerul
2-0.

Brad — Preparatorul Pe- 
Constructorul Hunedoara 
Petroșani 0-0; Minerul 

Parîngul Lonea 1-0; Uni- 
— Aurul Zlatna 4-3; Mi-

Aninoasa — C.F.R. Simeria

CLASAMENTUL

Age”, 
cu o 
obținut 
rezis-

Beton cu latex
După cum relatează revista en

gleză „Rubber and Plastic 
prin amestecarea cimentului 
mică cantitate de latex s-a 
un produs de patru ori mai
tent la compresiune și flexiune decît 
beionul și de două ori mai aderent 
la alte materiale decît acesta. Noul 
produs, mult mai rezistent decît be
tonul la baze, acizi și diverse 
stanțe organice, va fi folosit 
scară largă în construcții.

Freza bulgară 
cu comandă-program

Inginerii Liubomir Moinov și 
ian Roghev au creat prima I 
bulgară cu sistem cifric de comandă- 
program pe care au denumit-o 
„FD-001". Ea este destinată pentru 
prelucrarea pieselor la care este ne
voie de frezarea suprafețelor și con
tururilor alcătuite din secțiuni per-

sub-
pe

i Bo-
freză

pendiculare. Mașina poate fi folosi
tă și pentru prelucrarea grosieră a 
pieselor din oțel, fontă sau metale 
neferoase. Ca elemente executative 
ale sistemului de comandă-program 
sînt folosiți electromagneți cu acțiu
ne rapidă.

Păduri în pilule
In Suedia, de cîțiva ani se fac in

teresante experiențe în domeniu; re- 
împăduririlor. Semințele de dimen- 
siuni mici sînt puse într-o foaie 
plastică, împreună cu chimicale ier- 
bicide și fungicide. Intărindu-se ma
terialul plastic, totul formează un 
fel de bulin care poate fi semănat 
cu ajutorul mașinilor la distanța 
dorită.

Sticlă fotocromatică
In America s-a pus Ia punct un 

tip de geam care se întunecă atun
ci cînd este expus la lumină și apoi 
devine din nou transparent. Geamul 
fotocromatic va face inutilă folosi
rea jaluzelelor. In zilele înnorate va 
lăsa să treacă toată lumina în în
căpere, iar în zilele cu soare va de
veni opac proporțional cu lumino
zitatea acestora.

Sticla fotocromatică se întunecă în 
cîteva secunde datorită unor crista
le microscopice dintr-o sare de ar
gint care se introduce în compozi
ția sticlei.
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VIITOARE

Dacia
Știința Petroșani 
Textila Sebeș 
Minerul Ghelar 
Parîngul Lonea 
Minerul Vulcan 
Min. Aninoasa 
Aurul Brad 
Aurul Zlaina 
Refractara Aibă 
C.F.R. Simeria 
Unirea Hațeg 
Constr. Huned. 
Preparat. Petrila

ETAPA
Preparatorul Petrila — C.F.R. Si

meria; Aurul Zlatna — Minerul A- 
ninoasa; Refractara Alba — Uni
rea Hațeg; Minerul Vulcan — Tex, 
tila Sebeș; Știința Petroșani — 
Constructorul Hunedoara; Aurul 
Brad — Minerul Ghelar.

Campionatul regional 
de fotbal, juniori

In ședința comisiei regionale de 
fotbal ținută recent s-a analizat com
portarea juniorilor în actualul cam 
pionat. Cu acest prilej s-a consta
tat că o serie de echipe au prezen
tat jucători născuți în anul 1945 care 
nu au drept de joc. Echipele care au 
prezentat în diferite meciuri aseme
nea jucători au pierdut cu scorul 
de 3-0. In urma omologării rezulta-
telor, clasamentul1 arată a:stfel:
Parîngul Lonea 10 8 2 0 44: 5 18
Aurul Brad 10 7 3 0 26: 4 17
Constr. Huned. 10 8 1 1 26: 5 17
Dacia Orăștie 11 7 0 4 20:17 14
Min. Vulcan 10 4 4 2 31:10 12
Unirea Hațeg 10 4 0 6 16:14 8
Minerul Ghelar 10 3 2 5 16:16 8
C.F.R. Simeria 10 4 0 6 10:20 8
Aurul Zlatna 10 4 0 6 14:24
Refract. Alba 9 3 1 5 13:23 7
Textila Sebeș 10 3 0 7 5:16 6
Preparat. Petrila 10 2 0 8 9:26 4
Min. Aninoasa 10 0 1 9 4:54 1
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