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IN CÎMP CIT MAI MULTE 
ÎNGRĂȘĂMINTE NATURALE

Continua sporire a producției de 
•ereale la hectar constituie o im
portantă sarcină ce se pune tot mai 
mult în fața gospodăriilor noastre 
colective. Terenurile de care dispu
ne raionul nostru ascund încă o 
r’are rezervă pentru sporirea pro- 

acției cerealieră. Valorificarea a- 
estor rezerve impune nu numai exe

cutarea la timp și de calitate a lu
crărilor agricole, ci în aceeași mă
sură este necesară fertilizarea solu
lui.

Experiența acumulată de gospodă
riile noastre colective dovedește cu 
toată puterea că îngrășarea terenu
lui cu îngrășăminte naturale este o 
condiție hotărîtoare pentru sporirea 
producției agricole. Anul trecut, de 
pildă, membrii gospodăriei colective 
din Cricău au îngropat sub brazdă 
odată cu efectuarea arăturii adînci 
o însemnată cantitate de îngrășă
minte naturale. Drept rezultat se 
poate arăta că, în acest an gospodă
ria colectivă a realizat o producție 

Y cu peste 500 kg la ha mai mare ca 
țilte gospodării vecine, cu condiții de 
sol și climă asemănătoare. Rezulta
te edificatoare au obținut și alte 
gospodării cum sînt ceie din Drîm- 
bar, Șard și altele care, de aseme
nea acordînd toată atenția transpor
tului gunoiului în cîmp au realizat 
producții cu 200-400 kg mai mari 
decît de pe terenurile care n-au fost 
îngrășate. Făcînd un calcul sumar 
rezultă că în acest an sporul pro
ducției de porumb realizat, în urma 
fertilizării solului se ridică la gos
podăria colectivă din Drîmbar la 
peste două vagoane porumb. Re
zultatele bune obținute în aceste 
gospodării âu convins pe colectiviști 
să îngrașe încă din toamnă supra
fețe cît mai mari cu îngrășăminte na
turale. Astfel, în multe gospodării, 
paralel cu celelalte lucrări din cam
pania de toamnă s-au început pregă- 

‘ijjt'le și transportul gunoiului de 
Jorajd în cîmp.

Dar trebuie arătat că, ținînd cont 
de timpul înaintat în care ne găsim, 
ca și de posibilitățile care există în 
fiecare gospodărie în vederea asi- 

; gurării transportului, ritmul actual 
<*ste necorespunzător, Pînă în mo- 

^^entul de față, s-a dus în cîmp a- 
■^^>ia 10 Ia sută din cît era transpor

tat pînă la aceeași perioadă în anul 
trecut. In multe gospodării colecti
ve se merge în mod greșit pe panta 
de a da doar îngrășăminte chimice,

IPIEM1TRU CEI CE MUNCESC
Zlatna, comuna aceasta despre 

care în trecut nu se vorbea nimic a 
cunoscut în anii puterii populare o 
dezvoltare puternică. In locul ve- 
cm’lor instalații au fost construite . 
noi obiective industriale, care au 
schimbat din temelii piesajul in
dustrial al Zlatnei.

Odată cu dezvoltarea industriei 
acestui important centru muncito
resc al raionului au fost construite 
numeroase obiective social-culturale. 
Alături de noul local al școlii medii 
stau azi mîndre blocuri care oferă 
minerilor, metalurgiștilor și chimiș- 
tilor cele mai confortabile condiții 
pentru locuit. Zilele acedtea, celor 
peste 250 apartamente li s-a alătu
rat un nou bloc cu 32 apartamente. 
Constructorii de la punctul de lu
cru din Zlatna, au muncit cu multă 
hărnicie și, învingînd unele greu
tăți au reușit să termine lucrările 
la bloc într-un timp record. Un me
rit 'mare al constructorilor este că 
la recepție, comisia a acordat blocu
lui calificativul „foarte bine".

Dintre constructori, rezultatele 
cele mai bune au fost obținute de 
echipele de zidari-tencuitori condu
se de tovarășii Mărginean Nicolae 

în timp ce cantități mari de gunoi 
de grajd stau în grămezi nevalori
ficate, sau de a se transporta pri
măvara, nesocotind importanța mare 
pe care o are încorporarea lui în pă- 
mînt odată cu arătura adîncă de 
toamnă. Altfel nu se explică de ce 
în unele gospodării colective ca 
cele din Ciugud, Straja, Vințul de 
Jos, Mihalț și altele care posedă 
mari cantități de gunoi nici nu au 
început transportul acestuia în cîmp. 
Ce se mai așteaptă în aceste gospo
dării și de ce nu se folosesc posibi
litățile de care dispun pentru a spo
ri recolta viitoare? Sînt apoi unele 
gospodării colective ca cele din Oar
da de Jos, Vințul de Jos, Berghin și 
altele care nu se îngrijesc de a eli
bera terenul de coceni. Din această 
cauză pe de-o parte atelajele gos
podăriei nu au unde transporta gu
noi, iar pe de altă parte stau ore și 
zile în șir tractoarele din lipsă de 
terenuri pentru a putea efectua ară
tura adîncă. Și lipsa este cu atîtmai 
mare cu cît unele gospodării colec
tive ca cele din Straja, Ciugud, Be- 
nic și altele își datoresc producțiile 
scăzute în acest an tocmai faptului 
că n-a existat nici în trecut o preo
cupare mai intensă pentru a aplica 
acest îngrășămînt de bază al solu
lui. Nici gospodăriile colective din 
Teiuș și Căpud nu au tras învăță
mintele necesare din toamna anului 
trecut cînd tot amînînd transportul de 
pe o zi pe alta, a venit iarna. In 
primăvara cînd trebuiau folosite toa. 
te forțele la însămînțări, în aceste 
gospodării o parte din atelaje a tre
buit să transporte gunoi în cîmp.

Timpul pentru transportul gunoiu
lui în cîmp este acum cînd se face 
și arătura adîncă de toamnă. De 
aceea este necesar ca consiliile de 
conducere din gospodăriile colective, 
sprijinite de organizațiile de partid, 
să ia toate măsurile necesare pen
tru transportarea în cîmp a unor 
cantități cît mai mari de gunoi. A- 
colo unde 
coceni de 
spre cîmp 
întoarcere 
sind astfel cît mai bine atelajele.

Să mobilizăm toate forțele ca a- 
cum pînă ce 
se transporte 
mai mari de 
punînd astfel 
viitoare.

mai sînt de transportat 
porumb, este indicat ca 
să se ducă gunoi, iar la 
să se ducă coceni, folo-

timpul este bun, să 
în cîmp cantități cît 
îngrășăminte naturale, 
o bază solidă recoltei

de echipele de la 
și electrice con- 

Totoian Gheorghe

și Cîmpean loan, echipa de mozai
cari condusă de tovarășul Jugănaru 
Constantin, cît și 
instalații sanitare 
duse de tovarășii 
și Gliga loan.

Coresp. N. B.

IN CLIȘEU : Noul bloc construit la Zlatna.

NOI COLECTIVE DE MUNCĂ RAPORTEAZĂ
MAI SÎNT 27 ZILE PÎNĂ LA SFÎRȘITUL ANULUI

Planul anual și angajamentele 
au fost îndeplinite

Utemistul Țăranu loan, eviden
țiat lună de lună în întrecere e gata 
de plecare din nou în cursă lungă. 
IN CLIȘEU : Scurtă discuție îna
inte de plecare cu tov. Cîmpean Ni- 
colae. revizor tehnic.

Cît mai multe arături

de toamnă
Rezultate frumoase la Șard

Folosind timpul prielnic din a- 
ceste zile, membrii gospodăriei co
lective din Șard și-au mobilizat toa
te forțele pentru eliberarea terenu
lui de culturile tîrzii și efectuare de 
arături de toamnă pe suprafețe cît 
mai mari. Astfel, avînd sprijinul me
canizatorilor pînă la data de 2 de
cembrie în cadrul acestei gospodării 
a fost efectuată arătura adîncă de 
toamnă pe întreaga suprafață pla
nificată.

Pe cinci arăturile adinei ?
Gospodăria agricolă colectivă din 

Henig trebuie să execute în acest 
an arături de toamnă pe o suprafa
ță de 350 ha. Deși timpul este îna
intat și se poate strica de la o zi 
la alta, efectuarea arăturilor adînci 
se desfășoară nesatisfăcător. Din 
cauză că terenul nu este eliberat, 
tractoarele nu pot lucra. Pînă în 
prezent abia s-a executat arătura pe 
o suprafață de 35 ha. Rămase în 
urină sînt și gospodăriile colective 
din Berghin, Mihalț, Totoi, unde de 
asemenea ritmul arăturilor este ne
satisfăcător.

Cuvînful dat — fapta împlinită
Colectivul de muncitori, ingineri, 

tehnicieni și funcționari de la secția 
Ateliere centrale Alba Iulia, apar- 
ținînd Trustului de prospecțiuni și 
explorări miniere București, a reu
șit ca pînă la 30 noiembrie a.c. să-și 
îndeplinească și să-și 1 depășească 
sarcinile de plan pe întreg anul 1964 
după cum urmează: planul produc
ției globale în proporție de 109,19 
la sută.

Aceste realizări reprezintă înde
plinirea sarcinilor de plan anuale 
cu 31 zile înainte de sfîrșitul anului 
și cu 25 zile înainte de angajamen-

tul luat. Pe același interval, producj 
tivitatea muncii a fost depășită cu 
11,9 la sută, iar pe cele 10 luni s-au 
realizat 356.000 lei economii peste 
plan la prețul de cost și 93.000 lei 
beneficii peste plan. De remarcat că 
toți indicatorii de plan au fost reali
zați Jună de lună și trimestru de tri
mestru, evidențiindu-se întregul co
lectiv.

ing. DAMIAN IOAN

Bilanț de sfîrșit de an
In aceste zile, colectivul de mun

citori de la „Iprodcoop" Alba Iulia 
a sărbătorit un eveniment de sea
mă, îndeplinirea planului la produc
ția globală pe întreg anul 1964 în 
proporție de 105 la sută. Este un 
frumos rezultat cu care întreg co
lectivul, pe drept cuvînt, se mîn- 
drește.

Acest succes, se datorește în pri
mul rînd, hotărîrii cu care s-a mun- 
cit. a organizării temeinice a pro
cesului de producție, a folosirii din 
plin a utilajului și a timpului de 
lucru, a dorinței fiecărui muncitor 
Je a și îndeplini și depăși angaja
mentul luat la începutul anului.

Cu o lună mai devreme

Aluncind cu hărnicie colectivul de 
mui.că de la întreprinderea regiona
lă de contractări și achiziții Deva, 
oficiul raional Alba Iulia, a raportat 
zilele trecute că și-a realizat sarcina 
anuală de plan la lînă în numai 11 
luni în proporție de peste 100 la 
sută.

Acest rezultat se datorește faptu
lui că, sub conducerea organizației 
de bază, lucrătorii din ca-irul olieiu- 
1'". au depus o muncă plină de însu
flețire preluînd și achizltionind nu
mai produse de bună e>lif;,‘e. Demn 
de scos în evidență este f-tohtl că, 
’’ întrecerea între punctele de a- 
ciiizitie, cele mai frumoast rezultate 
au fost obținute de tovarășii Turuș 
loan din Ighiu, Mihălțan Nicolae din 
Meteș și Breazu loan din Mihalț.

0 verigă, importantă, în activitatea economică!
® Cît de mult face să ști să fi gospodar Jjij 
@ Leu cu leu = sute de

Cheltuirea chibzuită a fiecărui leu, 
lupta împotriva imobilizării acestora 
au o importanță deosebită în activi
tatea economică și financiară a fie
cărei întreprinderi. Prin aceasta se 
reflectă preocuparea conducerilor 
tehnico-administnative față de a- 
ceastă problemă, spiritul de bun 
gospodar ce caracterizează factorii 
care răspund de latura financiară 
din activitatea unei întreprinderi. 
Este o notă cît se poate de bună 
pentru acele conduceri de întreprin
deri care, aplicînd cu consecvență in
dicațiile date, își au trase cu o sim
plă linie rubricile din balanța uni
tății care indică stocuri supranor
mative, debitori și lipsuri în gestiuni, 
stocuri fără mișcare și de prisos, 
sau mărfuri greu vandabile, diferi
te cheltuieli neeconomicoase, pena
lizări, dobînzi, locații etc. Faptele 
confirmă cu toată puterea că, a a- 
vea o astfel de situație nu consti
tuie cîtuși de puțin un record, ci 
este pe deplin posibil în fiecare uni
tate dacă există preocupare, dacă se 
mobilizează toate forțele în această 
direcție. Avem în raion multe între
prinderi care se rpîndresc pe bună 
dreptate cu o astfel de situație. De 
pildă, la întreprinderea de morărit, 
la fabrica „Ardeleana" din Alba Iu
lia și alte unități printr-o preocupa
re continuă, printr-o aprovizionare 
tehnico-materială chibzuită a fost 
evitată crearea de stocuri supranor
mative de materiale. De asemenea 
s-a acordat o atenție sporită livrării 
produselor finite, evitîndu-se astfel 
orice imobilizări de sume. Faptul că 
se poate realiza o astfel de situație 
în fiecare întreprindere o dovedește 
următorul aspect. La sfîrșitul lunii 
septembrie U.C.M. Zlatna avea imo- 
bililzate în stocuCi suprianormative 
concentrate în valoare de 3.640.000 
lei și peste 700.000 lei la producția 
finită. Organele de îndrumare și 
control ale sucursalei Alba Iulia a 
Băncii de Stat au dat în această di
recție un semnal de alarmă. Spri
jinind concret conducerea tehnico- 
administrativă în rezolvarea proble
mei s-a întocmit un grafic operativ 
pentru lichidarea compietă a aces
tor stocuri. Respectîndu-se indicații
le date, s-a reușit ca numai după o 
lună și ceva situația să se schimbe 
în bine. In prezent, în cadrul uzinei 
a fost lichidat complet stocul su

mii, milioane
o- 

bun 
răs- 
a te 

de

pranormativ. Aceasta dovedește 
dată mai mult că a ști să fi 
gospodar înseamnă a griji cu 
pundere de soarta fiecărui leu, 
preocupa cu toată seriozitatea 
problemele financiare ale întreprin
derii.

Din păcate avem în raion și uni
tăți unde stocurile supranormative, 
sumele mari imobilizate în măr
furi greu vandabile, lipsuri în ges
tiuni, plăți neeconomicoase și altele 
se ridică uneori chiar la milioane 
de lei. In momentul de față în în
tregul raion sînt imobilizate în sto
curi supranormative aproape două 
milioane lei, iar în stocuri fără miș
care, de prisos și greu vandabile mai 
mult ca 3.296.000 lei. De aseme
nea, circa I milion reprezintă lip
suri în gestiuni și diferiți debitori. 
O astfel de situație nu e deloc îmbu
curătoare și ea constituie o lipsă 
care trage greu în cumpăna activi
tății economice a unor întreprinderi. 
La E. M. Zlatna și I.R.I.L. Alba lu- 
lia, de plidă, valoarea stocurilor 
supranormative se ridică la sute de 
mii lei. Numai la I.R.I.L. în luna 
octombrie stocurile supranormative 
Ia materiale reprezentau peste 200.000 
lei, iar la producția finită și nelivra
tă tot în jur a 200.000 lei. Această 
situație provoacă greutăți financia
re întreprinderii, duce la plata de 
penalizări pentru împrumuturi res
tante etc. Nu e de mirare că în 9 
luni întreprinderea a plătit drept 
penalizări, dobînzi etc. peste 42.000 
Iei. Trebuie arătat că la nelivrarea 
producției finite a contribuit și Sta
ția C.F.R. Sîntimbru, deoarece n-a 
asigurat vagoanele la timp pentru 
livrarea cărămizilor. Aceasta însă 
nu scutește nici conducerea între
prinderii de a lua măsuri ca în vii
tor livrarea produselor finite să se 
facă, pe măsura fabricării acestora 
și nu în salturi.

Mari sume sînt imobilizate, așa 
cum s-a arătat mai sus, în mărfuri 
greu vandabile. Din lipsa de price
pere a unor merceologi din cadrul 
O.C.L. Comerț mixt Alba Iulia și 
întreprinderea comercială interraio- 
nală, pe rețeaua comerțului de stat 
și cooperatist au pătruns unele măr
furi care nu au nimic cu specificul

(Continuare în pag. 4-a)
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In gospodAriile agricole colective

0 furajare cit mai rațională a animalelor
RAȚII BINE ECHILIBRATE

In sectorul zootehnic o mare im
portanță are alimentația animalelor 
și în special hrana echilibrată a ti
neretului. Pentru a se asigura o 
bună dezvoltare a animalelor tinere, 
precum și producții mari de lapte, 
purcei și miei bine dezvoltați este 
absolut necesar ca în hrana anima
lelor să intre întreaga gamă de 
cOmponenți, adică, proteine, hidro
carbonate și grăsimi. In perioada de 
vară cînd animalele sînt scoase pe 
pășuni abundente, iarba este bo
gată în toți principii, avînd o mare 
Cantitate de vitamine și săruri mi
nerale, asigură hrană îndestulătoa
re, atît pentru întreținerea funcțiilor 
vitale cît și pentru producțiile di
ferite, adică lapte lînă și carne. Nu 
același lucru se întîmplă iarna cînd 
animalele sînt hrănite cu furaje fi
broase înmagazinate. Din acest mo
tiv trebuie ca la alcătuirea furajării 
'să se aibă grijă ca rațiile să fie echili
brate în toți cei 3 factori principali 

‘(ălbuminoide, glucide și grăsimi). 
Iii acest sens în prima perioadă de 

■'s’tabulație la gospodăria colectivă 
din Cricău, hrana vacilor a fost 
formată din siloz, fîn de trifoliene, 
coceni de porumb tocați și melasați, 
cretă furajeră, lucru care a dus la 
producții de lapte destul de ridicate. 
In general trebuie să dăm o aten
ție din ce în ce mai mare asigurării 
în timpul iernii a furajului vitami- 
nos adică, siloz din amestec de po
rumb și floarea-soareiui, apoi plante 
suculente cum ar fi sfecla furajeră, 
gulii furajeri sau varză furajeră a- 
sigurînd astfei pe timpul iernii o 
hrană bogată în vitamine, lucru foar
te necesar într-o perioada cînd ani
malele se furajează numai cu nu
trețuri uscate.

La gospodăria colectivă din Gal
da de Jos pentru a se putea fura ja 
rațional vacile cu lapte s-au însilozat7 
în acest an mari cantități de po
rumb de bună calitate, precum și 
resturi de la grădina de zarzavatu
ri. De asemenea, se are în vedere 
ca finul de trifoi și lucernă existent 
să se repartizeze exclusiv în hrana 
vacilor cu lapte și a tineretului bo
vin care au nevoie de cantități mari 
de albumină.

Se mai folosește cu succes în hra
na vacilor cu lapte furajele prepa
rate și amestecate cu tăieței de sfe
clă. Gospodăria colectivă din Gal
da de Jos mai posedă o cantitate a- 
preciabilă de melasă, cu care se 
pot prepara furajele. Posedînd ast-

fel de furaje se pot alcătui rații e- 
chilibrate din fin, coceni tocați me- 
lasați și amestecați cu tăieței de 
sfeclă, rația putîndu-se completa cu 
cantități potrivite de porumb siloz 
de calitate, uruiefi de porumb, orz 
și cretă furajeră.

Se recomandă ca in rația unei va
ci cu producție burră de lapte să 
intre minimum 4-5 kg fin de trifo- 
liene, 6-7 kg coceni tocați și mela- 
sați, 15-25 kg porumb siloz de bună 
calitate, 2 kg uruieli de porumb și 
orz, completîndu-se rația cu 4-6 kg 
furaje grosiere. La tineretul bovin 
se recomandă a se da 2-4 kg fin de 
lucerna sau trifoi, 4-5 kg coceni to
cați și melasați, 10-15 kg porumb 
siloz, 1 kg concentrate sub formă de 
uruieli, completîndu-se rațfa cu 2-3 
kg. fura je grosiere.

Un mare rol în creșterea tinere
tului îl au plantele bogate în albu- 
tnină și vitamină, principii indis
pensabili în special în hrana pur
ceilor și a puilor, din acest motiv 
este bine ca să se asigure la aceste 
două specii proteină de origină ani
mală. lapte tras sau zer în comple
tare la celelalte furaje care trebuie 
să fie bogate în albumină cum ar fi 
mazărea și șroturile de floarea-soa- 
relui.

Asigurîndu-se animalelor o rație 
echilibrată acestea se vor dezvolta 
normal, dind producții maxime, ast
fel. asigurînd venituri apreciabile u- 
nitâților care le cresc.

Est* bine cunoscut că, unuf din 
factorii helărîtori pentru obținerea 
de producții zootehnice sporite și 
in timpul iernii il constituie fura
jarea rațională a animalelor. Peia- 
tru realizarea acestei cerințe este 
foarte importam ca in lunile care 
urmează, conducerile gospodării
lor colective din raionul nostra 
să asigure gospodărirea și folosi
rea cit mar chibzuită a nutrețuri
lor existente. Acest lucru se im
pune încă de pe acum și in mod 
deosebit fi® unitățile agricole so
cialiste urrde balanța furajeră este 
deficitară;

Tinînd seama că în acest an pro
ducția de ffn> a fost mai mică, în 
cele mai multe- locuri s-a acordat 
o atenție deosebită st Ungerii și 
depozitării furajelor grosiere pen
tru a substitui deficitar. Vaforifi- 
cînd judicios aceste rezerve, toate 
gospodăriile colective din raion 
vor putea scoate din iarnă efecti- 
vele de animale proprietate ob
ștească in condiții bune de între
ținere. Acest lucru însă, depinde 
de modul în care sînt folosite încă 
de pe acum furajele. Răspunderea 
pentru folosirea chibzuită a aces
tora revine, în primul rîrrd, celor 
ce lucrează în sectorul zootehnic.

In pagina de față publicăm cî- 
teva materiale privind experiența 
unor gospodării colective în folo
sirea rațională a furajelor. Și so
licităm și altor cadre de speciali
tate, brigadieri și îngrijitori să 
scrie ziarului, împărtășind expe
riența bună pe care o au în aceas
tă direcție.

i

medic veterinar VIRGIL HAȚEGAN 
G.A.C. Galda de Jos

IN CLIȘEU : Un aspect de la depozitul de furaje al gospodăriei co
lective din Alba lulia.

Pregătirea furajelor grosiere
In cadrul G. A. 0. „30 Decembrie" Teiuș

Este știut faptul că, palele și co
cenii de porumb, administrați în 
hrana animalelor în stare naturală, 
constituie un nutreț de calitate sla
bă, care poate înlocui cu greu finul 
și aceasta deoarece conținutul lor 
în vitamine și săruri minerale. în 
proteină și alte substanțe este foar
te mic. De asemenea, ele sînt tari, 
au un gust puțin plăcut și un conți
nut mare de celuloză din care cau
ză se digeră într-o proporție redusă. 
Din aceste motive, hrănirea anima
lelor cu furaje grosiere nepreparate 
atrage după sine deprecierea cali
tativă a animalelor și scăderea pro
ductivității lor.

Din experiența unităților agricole 
fruntașe și din' experiența noastră 
proprie, colectiviștii s-au convins că 
furajele grosiere preparate și ad
ministrate în hrana animalelor a- 
mestecate cu alte substanțe sau fu
raje și-au mărit valoarea nutritivă 
și ele au fost consumate de animale 
cu mai multă plăcere. Furajele fi- 
broase-grosiere folosite în cadrul 
gospodăriei noastre sînt: paiele de 
grîu, orz, ovăz, borceag, coceni de 
porumb, pleavă de grîu, ovăz, trifoi 
și lucernă, precum și vrejii de faso
le și mazăre. In cele ce urmează 
voi căuta să arăt metodele folosite 
pentru prepararea nutrețurilor gro
siere. Astfel, cocenii de porumb sint 
furajele grosiere cel mai mult folo
site în hrana animalelor în gospo
dăria noastră. Prima metodă de 
îmbunătățire a cocenilor de po
rumb este însilozarea lor. Astfel, re
coltarea cocenilor se face imediat 
după recoltarea știuleților, cînd con
ținutul lor în apă variază intre 30- 
50 la sută în funcție de gradul lor

de uscare sau coacere. Deoarece un 
siloz din coceni de porumb tocați 
trebuie să aibă 65-75 la sută apă, 
aceasta s-a completat cu dovleci fu
rajeri tocați. cu frunze și colete de 
sfeclă de zahăr. Tot pentru completa, 
rea umidității, noi am folosit și o 
soluție de saramură în concentrai 
tie de 1 la sută. Însilozarea a fost 
făcută în gropi betonate cu capaci
tăți mari, 10-46 vagoane. De aseme
nea, la însilozarea cocenilor, indife
rent cu ce s-au amestecat, la cca. 
10.600 kg am folosit 1 litru de lac- 
tobacterian, care favorizează fer
mentarea.

Cocenii de porumb, în cadrul gos
podăriei noastre se folosesc în hra
na animalelor, nu numai însilozați 
în silozuri de durată, dar și tocați 
mărunt 0,5-1 cm lungime, și murați 
timp de 12-24 ore în amestec de 
porumb și așezarea lor în gropi .de 
ciment cu capacitatea de 1,5 vagoa
ne, gropi ce se găsesc in incinta 
grajdului. Grosimea stratului de co
ceni a fost de 30-40 cm, acoperit cu 
o soluție de var de 1 la sută, plus 
300-400 gr sare de bucătărie la 100 
litri apă. Cantitatea de soluție este 
de 25-30 1 la 100 kg coceni. Cocenii 
s-au așezat în felul acesta straturi 
după straturi, umezindu-se cu solu
ție. pină s-a umplut gropa. In groa
pă au fost lăsați 12-24 ore, după 
care au fost administrați în hrana 
animalelor în amestec cu porumb 
măcinat cu știuleți sau cu uruieli 
din diferite gozuri valoroase în can
titate de 2-3 kg la 100 kg coceni 
murați.

Cocenii de porumb, noi îi mai ad
ministrăm în hrana animalelor to
cați și amestecați cu o soluție slabă

de sare de 0.5 kg la 100 I apă și 
după 12-24 ore îi amestecăm cu tăie- 
tei de sfeclă de zahăr, în proporție 
de 100-150 kg borhot umed la tOO 
kg tocătură. Prin însilozarea sau 
murarea cocenilor de porumb se pot 
folosi în întregime toți cocenii de 
care dispunem, se realizează mari 
economii de fînuri, se mărește pu
terea hrănitoare a cocenilor, se ob- 
ține un nutreț ieftin, gustos, ușor 
de preparat în cantități mari.

Cantitățile de coceni murați ce 
se pot da în hrana animalelor sînt. 
10-15 kg la vacile de lapte, 10-12 
kg la boi la îngrășat, 7-12 kg la tine
ret de 1 1/2—2 ani.

Un alt furaj grosier, folosit în ca
drul gospodăriei noastre este pleava 
de grîu. de ovăz, de borceag, de trî- 
toi și de lucernă. Pleava rezultată 
de la treieratul cerealelor păioase 
noi am folosit-o ia însilozarea cu 
porumb verde rezultat din miriști și 
care avea un conținut mare de apă. 
De asemenea această pleavă s-a ia

Gospodărirea furajelor existente 
o sarcină importantă

Gospodăria agricola efectivă 
Galtiu se dezvoltă și se' întărește' pe 
zi ce trece tot mâi iffull. Pe lingă 
cultura cerealelor șî'a plantelor trfr- 
nice, gospodăria noâstră dispune 
de condiții prielnice" pentru creșterea 
unui număr tot măi sporit dte ani
male. In prezent dispunem de' uns 
număr de 389 bovine din7 care 125- 
vaci și juninci, 732 ovine 'șî 178 por
cine. In scopul măririi efectivului de? 
animale și creșterea productivității! 
acestora, consiliul de conducere ăl 
gospodăriei colective, îndrumat în
deaproape de către organizația de- 
partid, s-a îngrijit din timp cu cea- 
mai mare atenție de asigurarea ba
zei furajere necesare. Și putem: 
menționa că, față de anii tfe'cuțî, . 
eftid eram deficitari Ia capitolul fu-e 
raje, fir prezent dispunem de canti- - 
tați îndestulătoare de nutrețuri de’ 
calitate, depozitate și îngrijite 
cele mai bune condiții. Astfel, 
vem însîfozate peste 460 tone 
iamb, depozitat în șire 345 tone fî
nuri hi majoritate de lucernă și tri
foi. 219 tone paie de orz, ovăz și 
griu, 60 tone pleavă de trifoliene, 
180 tone coceni de porumb și altele.

Fn scopul gospodăririi și folosirii 
cit mai chibzuite a furajelor exis
tente, pe baza cercetărilor întreprin
se și a recomandărilor făcute, în 
ultimii ani s-a extins tot mai mult 
și fn gospodăria noastră metoda fo
losirii în hrana animalelor a fura
jelor grosiere. Desigur, aceastea sînt 
administrate în hrana animalelor 
nusnai sub formă tocată și prepara- 
tăv rmbtmătățindu-se astfel calitatea 
și gradul de folosire al acestora. In 
afară de grosiere, în hrana vacilor 
de lapte folosim și însemnate canti
tăți de furaje concentrate (uruială 
de" porumb și tărîțe). Furajarea se 
fere numai pe baza rațiilor stabilite.

in
a- 

po-

după producția și greutatea fiecărui 
animal în parte. Nutrețurile sînt fo
losite cu chibzuință, fiind' date în 
primire brigadierului zootehnic care, 
zilnic, repartizează cantitățile stabi
lite de furaje pe fiecare grajd în 
parte. In ce privește gospodărirea 
furajelor pină în prezent, cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
către șefii de grajd Barbu Pârteme 
și Filipescu Zaharie. Exemplul bun 
al acestora trebuie să fie urmat de 
toți colectiviștii care lucrează în ca
drul sectorului zootehnic.

De asemenea, trebuie să arătăm 
că membrii consiliului de conducere 
au acordat și acordă în premanență 
o atenție deosebită, organizării mun
cii din cadrul sectorului zootehnic 
și în special la ferma de vaci. Aici, 
fiecare îngrijitor are în primire cîte 
i0-12 vaci de lapte. Retribuirea în
grijitorilor se face după producția 
■obținută, fapt ce contribuie în mare 
măsură la cointeresarea lor pentru 
■obținerea unor producții sporite de
fapte de Ia fiecare vacă în parte. LaM 
fel, se urmărește îndeaproape res-W 
pectarea întocmai a programului de * 
grajd, a rațiilor stabilite precum și 
frrdeplTmrea indicațiilor date de spe- 
cfaliștu care lucrează în gospodăria 
noastră colectivă.

Acum în pragul iernii, sîntem ho- 
tărilT să facem tot ce ne stă în pu
tință pentru a hrăni animalele cu 
cantități' îndestulătoare de nutrețuri 
diferite, fără însă să facem cea mai 
mică; risipă, pentru ca pînă la sfîr- 
șitul anulai' să îndeplinim și chiar 
să depășim cu cel puțin 56 litri 
ducția- de lapte planificată pe 
de- vacă f ura jată.

BARBU IOAN 
președintele GA.C. Galtiu

pro- 
cap

Sa ținem seama de. regulile
de administrare a nutrețurilor

producții zooteh-Pentru a obține .
nice sporite nu este suficient numai 
să se asigure animalelor cantitățile 
necesare de furaje, ci în aceeași mă
sură este important a se respecta 
anumite condiții de administrarea 
for. Cunoscînd particularitățile func
ționale ale fiecărei specii, este ne
cesar a se respecta cu strictețe și 
anumite reguli la administrarea fu
rajelor. In general ordinea admini
strării furajelor la animale este ur
mătoarea:
suculente,

Fura jele 
preparate,

nutrețuri grosiere, fînuri 
concentrate și adăparea, 
grosiere se dau tocate și 
imediat după preparare,

losît la însilozarea dovlecilor și a 
frunzelor si cotețelor de sfeclă 
zahăr, care, de asemenea, au 
conținut mare de apă. Insilozată 
astfel, pleava, ca și cocenii de po- 
rumb este mult mai hrănitoare și 
mai consumată de către animale.

Pentru ca furajele grosiere să fie 
pregătite din timp, în cantități su
ficiente și amestecurile să se facă 
conform indicațiilor tehnice; în' ca
drul gospodăriei noastre avem: con
stituită o echipă din 8 colectiviști 
care pregătesc hrana pentru între
gul efectiv de bovine, cabaline și o- 
vine, zilnic.

Astfei, folosind judicios furajele 
în cadrul gospodăriei, am1 avut re
zultate bune, reușind să comple
tăm si să îmbunătățim alimentația tu
turor speciilor și categoriilor de ani
male din gospodăria noastră, asigu
rînd astfei balanța furajeră pină la 
recolta viitoare^

Ing. HRUȘCA VICTORIA î

de
un

sau: cel! mai: tîrziu pînă la 48 de ore 
de- la preparase. Administrate după 
48 de- ore pot pr&coca indigestii gra
ve; deoarece se alterează. Cel mai 
potrivit timp de- administrarea gro
sierelor dimineața și seara, a- 
dieă atunci cînd animalele dispun 
de mai mult timp de odihnă.

Nutrețurile însilozate (porumbul; 
siloz) se va administra întotdeauna-, 
lă‘ vaci numai după muls 
imprima miros laptelui.

Concentratele se vor 
numai! sub formă uruită, 
fie fn amestec și numai 
pare. Aceasta eu dublu scop, în pri
mul rind pentru a feri animalele de 
a- consuma o cantitate mai mare 
apă: decît cea necesară, și-n al 
lea rînd, apa poate vechicula cu ea 
o parte din concentratele din stomac 
încă nedîgerate direct în intestin 
și' să producă tulburări digestive gra
ve în special la cai. Această prac- , 
tîeă constatată în multe gospodării; ' 
trebuie combătută și înlăturată.. 
Din dorința și dragostea unor î 
grîjîtori pentru animalele pe care 
au în grije, dau acestora cantități 
mari de concentrate (ovăz) la caf 
și apoi îi adapă provocîhdu-le in
digestii grave. Așa s-a întîmplat la 
gospodăria agricolă colectivă din 
Vințul de Jos și în alte- părți.

Adăparea animalelor vara de 4-5 
ori și 
lîngă 
nătos 
lapte,

O atenție deosebită se va acorda 
calității furajelor, țnlăturînd furaja^ 
le stricate din hrana animalelor d*- 
vităm multe pierderi de animale.
medic veterinar SORIN STOICA 

G.A.C. Vințul de Jos

spre a tint.

administra 
fie simple, 
după adă-

iarna de 2-3 ori: contribuie; pe 
menținerea unui' organism să- 
și la sporirea producției de 
în cazul vacilor.

IN CLIȘEU : O parte din sectorul zootehnic al gospodăriei colective din Teiuș.



> Adunări da dări de seamă și alegeri în organizațiile da partid

V In centrul dezbaterilor - 
consolidarea gospodăriei colective

Din activitatea culturală
In aceste zile cînd muncile agri- 

cole sînt pe terminate, iar rezulta
tele obținute în producția vegetală 
și animală din acest an se cunosc în 
cea mai mare parte, comuniștii din 
gospodăria colectivă Bucerdea Vi- 
noasă, au analizat în adunarea ge
nerală de dare de seamă și alegeri, 
munca desfășurată de comitetul de 
partid pe gospodărie pentru dezvol
tarea economico-organizatorică a 
gospodăriei colective. In cadrul dez
baterilor un loc important l-a ocu
pat modul în care gospodăria a rea
lizat planul de producție pe acest 
an. In mod deosebit darea de seamă 
a comitetului de partid a subliniat 
că în acest an s-au ooținut pro
ducții sporite în majoritatea sectoa
relor de activitate.

4 Așa cum era și firesc, darea de 
seamă a arătat că, principalele sar
cini ce au stat în fața comitetului 

partid și a consiliului de condu- 
W.-re în anul care se încheie au fost: 
^organizarea temeinică a muncii pe 
brigăzi și echipe, folosirea cît mai 
rațională a pămintului, aplicarea 
complexului de măsuri agrozooteh
nice, obținerea de producții sporite 
în toate sectoarele de activitate.

întărirea organizațiilor de bază 
din cadrul brigăzilor, încredințarea 
locurilor hotărîtoare ale producției 
unor membrii de partid care stăpî- 
nesc mai bine regulile agrotehnice, 
au experiență și se bucură de presti
giu în rîndurile colectiviștilor, creș
terea simțului de răspundere al co
muniștilor au contribuit la îmbună
tățirea muncii, la obținerea de rezul
tate economice mai bune. Planul de 

, .producție la principalele produse ve- 
'»*'x\getale a fost îndeplinit și depășit 

îndrumate de comitetul de partid, 
organizațiile de bază din brigăzi, 
au desfășurat o largă muncă politi
că în rindul colectiviștilor și i-au 

•mobilizat la executarea la timp și 
în bune condiții a lucrărilor agri
cole. Comuniștii Benicean Traian, 
Popa Dominic, Bîrz loan, Benicean 
Aurelia, Măhăra Horfan, Miclea 
Maria, Pop Chiriiă, Benicean Oni- 
sim, Benicean Vasile, Marian Amos
și alții au muncit cu multă însufle
țire și au contribuit din plin la suc
cesele obținute de gospodăria colec
tivă.

Adunarea de dare de seamă și a- 
legeri nu a trecut cu ușurință nici 

^«ste unele lipsuri ce s-au manifes
tat în activitatea politică și econo
mică din cadrul gospodăriei colecti
ve. Mai mulți participant la discu
ții printre care tov. Popa Emilian, 
Teodorescu Ioan, Hada Laurean și 
alții au criticat comitetul de partid 

consiliul de conducere al gospo
dăriei colective pentru lipsa de ope
rativitate în luarea unor măsuri e- 
jficiente în sprijinul bunei organizări 
■ muncii, mai ales în sectorul zoo- 
Mmic, unde din această cauză s-au 
^Knifestat cele mai multe lipsuri, 
■ntre altele s-a arătat că, deși 
t^Kiliul de conducere a cunoscut 
^■există încă animale slab produc- 
jB nu a luat măsuri de înlocuirea 
■r. Mai mulți vorbitori printre care

A . ------------------------»Ot

Acțiuni ale tineretului
Alături de muncitorii vîrstnici, ti

nerii participă cu elan la îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de pro
ducție și a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă, adueîndu-și c 
contribuție de preț la realizarea o- 
biectivelor ce stau în fața colecti
velor de muncă din unitățile econo
mice ale raionului nostru.

In gospodăriile colective, tinerii 
se străduiesc să muncească cît mai 
bine., la executarea lucrărilor agri
col^ de toamnă, .cînd se pun bazele 
producției agricole pentru anul 1965.

Pe lîngă rezultatele frumoase pe 
care tinerii din raionul nostru le ob
țin în producție, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., ei participă ac

tov. Benicean Ioan 1. Ana, Doboș 
Pamfil, Benicean Vasile și alții au 
arătat în cuvîntul lor că animalele 
și în special vacile de lapte nu sînt 
îngrijite rațional. O mare răspun
dere în această privință revine co
muniștilor Florea Emanoil, vicepre
ședinte și Teodorescu Ioan, briga
dier care răspund de acest sector și 
care nu au urmărit aplicarea întoc
mai a programului de grajd și a 
altor norme menite să ducă la spo
rirea continuă a producției de lapte 
cu care gospodăria este încă defici
tară.

Marea majoritate a participanților 
la discuții au scos în evidență că, 
pentru ca treburile în gospodărie să 
meargă din ce în ce mai bine și mai 
ales in ceea ce privește sectorul zoo
tehnic, este necesar ca noul organ 
de conducere să sprijine mai mult 
activitatea organizației de bază, să 
desfășoare o largă muncă politică 
de mobilizare a tuturor colectiviști
lor pentru lichidarea rămînerii în 
urmă.

In acest sens s-a propus ca odată 
cu creșterea rindurilor organizațiilor 
de bază să se depună o muncă stă
ruitoare de educare a tuturor mem
brilor și candidaților de partid, de 
ridicare a nivelului de cunoștințe 
profesionale.

Tovarășii Bolea loan, Muncuș Ni- 
colae și alții au arătat în cuvîntul 
lor necesitatea luării unor asemenea 
măsuri care să ducă la îmbunătăți
rea calității muncii politico-educati
ve, a eficienței acesteia în rindul 
colectiviștilor, în care scop comite
tul de partid va trebui să se preocu
pe mai îndeaproape. De asemenea, 
— au continuat vorbitorii —se cere 
mai multă preocupare pentru con
tinua întărire a vieții interne de 
partid în toate organizațiile de ba
ză și mai ales in brigada zootehni
că care în această perioadă a avut 
o slabă preocupare pentru rezolva
rea problemelor ce au stat în fața 
brigăzii.

Făctnd bilanțul activității unui 
an. adunarea generală a membrilor 
de partid pentru dare de seamă și
alegeri a acordat atenție și sarcini
lor pentru anul viitor. In această 
privință s-a arătat că, datorită mă
surilor luate din timp de consiliul 
de conducere la propunerea și în
drumarea comitetului de partid în- 
sămințările de toamnă au fost exe
cutate la timp și în bune condiții a- 
grotehnice. Adunarea a cerut nou
lui organ ales să îndrume îndea
proape consiliul de conducere, să 
mobilizeze toate forțele pentru ca 
sarcinile din planul de producție pe 
anul 1965 să fie îndeplinite și de
pășite.

Adunarea generală a membrilor 
de partid pentru dare de seamă și 
alegeri a adoptat o hotărîre în care 
se prevăd măsuri concrete, ce vor 
trebui luate de comitetul de partid 
în vederea ridicării pe o treaptă su
perioară a muncii de partid și a 
activității economice în cadrul gos
podăriei colective, pe drumul conso
lidării ei continuie.

tiv la diferite acțiuni patriotice, cu 
caracter obștesc.

Așa de pildă, tinerii de la Uzina 
de preparare' Zlatna au colectat în 
ultimele zile cantitatea de 4.000 kg 
fier vechi, acțiune în care s-au evi
dențiat tovarășii Dumitraș Constan
tin, Iancu loan șî alții.

Pentru a grăbi ritmul construcții
lor zootehnice la gospodăria colec
tivă din Mihalț, ținînd seama de ne
cesitatea acestor- construcții pentru 
adăpostireâ animalelor, peste 120 til 
neri au prestat un însemnat număr 
de ore- de murică patriotică la exe; 
cutarea acestor construcții, cu care 
ocazie s-au situat în frunte tinerii 
Buciumau Nicolae, Usca Marcela și 
mulți alții.

Simpozion
„Regiunea Hunedoara 1944-1964“

Duminica trecută, la bibliote
ca raională și la majoritatea u- 
nităților culturale din comunele și 
satele raionului a fost prezentat 
simpozionul „Regiunea Hunedoa
ra 1944-1964“.

»■ Interesul față de tema anunțată 
a atras spre biblioteca raională, 
bibliotecile comunale și căminele 
culturale unde s-au organizat a- 
semenea manifestări sute de mun
citori și colectiviști. Și, în fața a- 
cestora, au fost viu oglindite ma
rile realizări obținute de oamenii 
muncii din regiunea noastră, sub 
conducerea partidului, în cei 20 
de ani de viață liberă.

Simpozionul s-a bucurat peste 
tot de unanima apreciere a audi
torilor, prin buna organizare și 
desfășurare a acestei manifestări 
evidențiîndu-se activiștii bibliote
cii raionale, activiștii culturali din 
Cricău, Galda de Jos și multe 
alte comune și sate din raion.

Să cunoaștem viața 
și opera lui ion Creangă

Cinstind memoria marelui nos-
I tru povestitor Ion Creangă de la 

a cărui moarte se împlinesc 75 de 
ani, la unitățile culturale din oraș, 
la căminele culturale, bibliotecile 
comunale și sătești din raion vor 
avea loc, în cursul lunii decem
brie, o seamă de manifestări. Așa, 
bunăoară, în scopul popularizării 
personalității scriitorului și a ne
muritoarei sale opere vor fi orga-

I nizate peste tot seri literare, mom 
taje, simpozioane și medalioane 
literare. In același scop vor fi în
tocmite liste cu recomandări din 
opera scriitorului, vor fi organiza
te expoziții și concursuri cu tema: 
„Viața și opera lui Ion Creangă**.

i

Mai multă, preocupare pentru îndeplinirea sarcinilor

Aplicație practică la obiectul „A gricultură". Elevii clasei a Vll-a a
Școlii de 8 ani Ighiu fac recunoașterea furajelor. ,

Sarcinile economice, social-cultu- 
j rale și gospodărești-edilitare ce stau 
I în fața sfaturilor populare comunale 
I impun acestora o temeinică planifi

care și organizare a muncii, o lar
gă mobilizare a tuturor cetățenilor 
la îndeplinirea acestor sarcini, an
trenarea lor la conducerea treburilor 
obștești.

Participarea largă a maselor la 
îndeplinirea sarcinilor ce stau în 
fața organelor locale ale puterii de 
stat, depinde în cea mai mare mă
sură de felul cum ele sînt îndruma
te și mobilizate la acțiunile între
prinse, folosindu-se în acest scop 
variatele forme de legătură între 
sfaturile populare și alegători. In 
această direcție s-au obținut rezul
tate frumoase din partea sfaturilor 
populare comunale din raionul nos
tru, printre care se numără și sfa
tul popular al comunei Teiuș.

Se știe că în activitatea de zi cu 
zi a sfaturilor populare un sprijin de 
seamă ÎI constituie comisiile per
manente. Ajutorul lor este cu atît 
mai eficient, cu cît ele primesc o în
drumare mai calificată din partea 
sfaturilor populare. In această pri
vință Sfatul popular al comunei Te
iuș a făcut unele lucruri bune. Ast
fel, în ședințele comitetului executiv, 
cît și în sesiunile sfatului popular, 
comisiile permanente au prezentat 
corapoarte în problemele analizate.

Colectiviștilor bogate cunoștințe agrozootehnice
In cursul acestei săptămini, pes

te tot în comunele și satele raionu
lui nostru vor începe, în cadrul fes
tiv, cursurile agrozootehnice. Începe 
deci un nou an în învățămîntul a- 
gricol de masă care va constitui în
că un pas inainte pe drumul înar
mării colectiviștilor cu cunoștințe a- 
grozootehnice tot mai bogate.

Ca și în alți ani, pentru buna des
fășurare a învățămîntului agricol de 
masă au fost făcute din timp o sea
mă de pregătiri. După specificul lo
cului, a fost fixat profilul fiecărui 
cerc, s-au înscris cursanții și s-au 
fixat locurile unde urmează să se 
desfășoare învățămintul agricol de 
masă.

Gata cu aceste pregătiri, ■ zilele 
trecute, lectorii care vor preda la 
cursurile agrozootehnice s-au întru
nit la Galda de Jos pentru a-și spu
ne ultimul cuvint înainte de începe
rea cursurilor. Și aici, ingineri a- 
gronomi. zootehniști, medici veteri
nari și profesori care predau „Agri
cultura" în școlile de 8 ani au pur
tat vii discuții atît pe marginea lec
țiilor practice și a materialelor pre
zentate in cadrul cercului pedago
gic de Agricultură, cît și a referatu
lui privind felul cum s-a desfășurat 
învățămîntul agrozootehnic în a- 
nul școiar 1963-1964 și a măsurilor 
luate pentru buna desfășurare a a- 
cestuia în anul școlar care începe.

In discuțiile purtate, lectorii și-au 
exprimat hotărîrea de a munci cu 
mai multă rîvnă decît anul trecut.

Intîlniri cu brigăzile șfiinfifice
Pe baza planului întocmit de Co

mitetul pentru cultură și artă prin 
comisia pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural științifice, dumini
ca trecută, două din cele 9 brigăzi 
științifice și-au dat din nou întîlni- 
re cu colectiviștii,

Comisia permanentă buget, finanțe, 
comerț și cooperație a luat în stu
diu problema lărgirii spațiului co
mercial. De altfel, și celelalte co
misii permanente ale sfatului popu
lar comunal și-au stabilit în planu
rile de muncă trimestriale obiective 
care să stea in atenția lor. De reți
nut este faptul că, fiecare comisie 
permanentă are plan de muncă tri
mestrial, cu obiective propuse a 
fi studiate. Dar ceea ce este 
negativ în această direcție, este a- 
ceea că obiectivele și sarcinile pro
puse nu în toate cazurile au fost re
zolvate. Multe din ele au rămas 
scrise pe hîrtie. Printre altele planu
rile de muncă prevăd ca, lunar, co
misiile permanente să se întruneas
că în ședințe de lucru, cu care oca
zie să ia în studiu anumite proble
me. Această sarcină este îndeplinită 
numai în parte și numai de unele co
misii permanente. Comisia permanen
tă buget, finanțe, comerț și cooperație 
nu și-a respectat prevederile planu
lui de muncă, cum, de altfel, în a- 
ceeași situație se află și comisia de 
gospodărire comunală și industrie 
locală. De aci se desprinde conclu
zia că există încă, în activitatea co
misiilor permanente lipsuri în ceea 
ce privește îndeplinirea obiectivelor 
propuse în planurile de muncă. Tre
buie de reținut faptul că sarcinile 
stabilite în planurile de muncă (care 
sintușorde întocmit) cer mai multă

In același timp, au reliefat metode 
și procedee care au dat bune rezul
tate, fapt ce a imprimat consfătuirii 
caracterul unui adevărat schimb de 
experiență. Tovarășul Stoica Sorin, 
medic veterinar, a arătat că în pre
darea lecțiilor pornește întotdeauna 
de la ceea ce cunosc cursanții, după 
care procedează la îmbogățirea cu
noștințelor acestora. Tovarășul pro
fesor Todea loan a vorbit despre e- 
ficiența schemelor făcute pe tablă, 
a planșelor și a diafilmelor folosite 
în predare, iar tovarășa inginer Hă- 
bășescu Nadejda a scos în eviden
ță, ca deosebit de eficace, metoda 
verificării cunoștințelor cursanților 
prin întrebări la care aceștia să răs
pundă in scris. Discuții deosebit de 
utile în legătură cu predarea lecții
lor pe înțelesul cursanților, despr,e 
strinsa legătură cu aceștia în tot 
timpul anului și despre rezultatele 
ce pot fi obținute prin colaborarea 
dintre personalul de specialitate din 
agricultură și lectorii cadre didacti
ce, au purtat, de asemenea, tova
rășii Oțoi loan și Crișan Lucian 
profesori, Hrușcă Victoria, Dărămuș 
loan, ingineri agronomi și alții.

Bine organizat și condus cu toată 
pasiunea, învățămîntul agricol de 
masă poate și trebuie să vină în 
sprijinul muncii colectiviștilor. Și 
trebuie să fie un punct de cinste 
pentru fiecare lector faptul de a vi
za cele mai bune rezultate, de a 
înarma colectiviștii cu bogate CM’ 
noștințe agrozootehnice.

In întîmpinarea membrilor celor 
două brigăzi științifice, la căminele 
culturale din Oarda de Jos și Oarda 
de Sus au ieșit aproape 500 de CQ» 
lectivișți. Și, interesului cu care au 
fost primiți, membrii brigăzilor i-au 
rSspuns eii prisosințe prin discuții
le pe care le-au purtat cu tineri și 
vîrstnici din cele două sate. Așa, 
bunăoară, la Oarda de Jos tovară
șii Dărămuș • loan și Magda Ana, 
profesori, Neamțu Cornel, medic și. 
Frîncu Lazăr, jurist, au răspuns 
rînd pe. rînd întrebărilor puse de 
colectiviști în legătură cu formarea 
tunetului, fulgerului și trăsnetului, 
ce sînt și cum se explică eclipsele, 
cum s-a format relieful țării noastre, 
prevenirea și tratamentul gripei, 
importanța păstrării bunului obștesc 
și altele, iar la Oarda de Sus. 
membrii brigăzii au explicat pe larg 
cum funcționează aparatele meteoro
logice, rolul O.N.U. și activitatea 
delegației țării noastre în această 
organizație, comportarea cetățeanu
lui în societate etc.

In ambele sate, întîlnirile colecti
viștilor cu membrii brigăzilor știin
țifice au fost urmate de reușite pro
grame artistice.

PARASCHIV VALERIU și 
POPESCU GHEORGHE, coresp.

preocupare benlru aplicarea lor în 
viață.

Aceeași preocupare se cere din 
partea unor deputați de a răspunde 
în fața alegătorilor pentru sarcina 
încredințată. întîlnirile între depu
tați și alegători, consfătuirile cu a- 
ceștia în diferite probleme ce-i tră- 
n:intă, raportarea periodică despre 
activitatea desfășurată și rezulta
tele obținute sînt sarcini ce stau în 
fața deputaților.

La Sfatul popular al comunei Te
iuș, fiecare deputat își are o evi
dență personală despre activitatea 
depusă. Este un lucru bun. Trebuie 
spus însă că în această privință e- 
xistă manifestări de formalism. De
și unii deputați cum este tov. Cri
șan Dumitru din circumscripția elec
torală nr. 38 nu a avut nici o intîl- 
nire cu alegătorii, în caietul de evi
dentă a activității desfășurate este 
trecut că a avut intîlniri cu alegă
torii.

Evidența ce se ține la sfatul popu
lar cu privire la activitatea deputa
ților trebuie să oglindească reaiitn 
tea nu numai să fie îndeplinită 
o formalitate. întîlnirile deputaților 
cu alegătorii vor trebui să constitu
ie un prilej de analiză a ceea ce s-a 
făcut și ce măsuri vor trebui luate 
în viitor pentru îndeplinirea sarci
nilor ce stau în fața sfatului popu
lar comunal. Fiecare acțiune între
prinsa să aibă la bază planificare 
și organizare, dar să se întreprindă 
măsuri concrete pentru îndepi’nirea 
planurilor propuse.



Scrisori sosite la redacție 0 verigă, importantă în activitatea economică!
(Urmare din pag. l-a)

Rod al unei însuflețite întreceri
îndrumat îndeaproape de comite

tul de partid și mobilizat în întrece
re de comitetul de sindicat, colecti
vul de muncă al Uzinei chimico-me- 
talurgice Zlatna a reușit ca printr-o 
judicioasă organizare a muncii în 
secțiile productive să-și depășească 
sarcinile de plan pe cele 11 luni ale 
anului în curs și să obțină însemna
te beneficii peste plan și economii 
la prețul de cost. Astfel, planul pro
ducției globale a fost depășit cu 5 
la sută, planul producției marfă cu 
5,5 la sută, iar productivitatea mun
cii cu 5 la sută. Pe 10 luni din a- 
cest an au fost obținute 2.848.000 
lei beneficii peste plan și 862.000 
lei economii la prețul de cost.

Succese ale
Hotărîți să-și îndeplinească și 

să-și depășească sarcinile de plan 
pe 1964, muncitorii cooperativei meș
teșugărești „Mureșul" din localita
te au pornit încă din primele zile 
ale anului o însuflețită întrecere. Și, 
îndrumată de organizația de partid, 
conducerea cooperativei le-a stat 
mereu în sprijin prin măsurile luate 
pentru creșterea producției și pro
ductivității muncii. Așa, de pildă, 
în lunile care s-au scurs din acest 
an au fost înființate 4 noi unități de 
producție Și au fost întărite cele e- 
xistente prin cooptarea de noi coo
peratori cu o calificare corespunză
toare. De asemenea, prin amenajă
rile făcute, prin amplasări mai chib
zuite, comasări de secții și dotarea 
acestora cu diverse utilaje moderne, 
procesul de producție a fost mai 
bine organizat.

Urmare a măsurilor luate și a 
muncii întregii mase de cooperatori,

Un aport însemnat la obținerea a- 
cestor succese l-au adus echipele 
conduse de tovarășii Novăceanu Ion 
și Petric Ștefan de la secția meta
lurgică, iar de la secția chimică e- 
chipete tovarășilor Corpade loan I 
și Lupșan Ștefan care, prin respec
tarea parametrilor tehnologici, s-au 
situat în fruntea întrecerii.

Și în cadrul secției ateliere s-au 
obținut rezultate de seamă, prin ca
litatea lucrărilor de întreținere la 
instalațiile uzinei evidențiindu-se to
varășii Ursu Nicolae, Pavel Ale
xandru, Pița Alexandru și Glodea- 
nu Gheorghe, evidențiați lună de 
lună de la începutul anului.

BAIȘAN NICOLAE

cooperatorilor
realizările obținute pe cele 11 luni 
expirate din acest an, sînt grăitoa
re. Planul producției globale a fost 
îndeplinit în proporție de 102 la 
sută, cel al producției marfă în pro
porție de 101 la sută, iar producti
vitatea muncii a sporit față de a- 
nul precedent cu 15 la sută. Merită, 
de asemenea, a fi menționat faptul 
că, față de creșterea producției de 
7,5 la sută cît aveam planificat prin 
planul cooperativei, noi am realizat 
o creștere de 15 la sută, confirmîn- 
du-se astfel efectul pozitiv al mă
surilor luate.

La realizările obținute și-a adus 
contribuția întregul colectiv’ al coo
perativei. Cele mai bune rezultate 
însă, prin realizarea planului lună 
de lună, le-au dobîndit secțiile croi
torie bărbați nr. 1, croitorie femei 
nr. 1, încălțăminte comandă, blănă
rie, tăbăcărie și mături.

N. BUCȘERU

Situat pe șoseaua principală, loc 
pe unde trec zilnic zeci și uneori 
chiar sute de cetățeni din Partoș, 
Oarda de Jos, Oarda de Sus și Pi
elița. magazinul alimentar nr. 34 
din Partoș este zilnic înțesat de 
cumpărători. Și, faptul își are expli
cația sa firească. Bine gospodărit, 
magazinul este în permanență cu
rat, iar rafturile îi sînt întotdeauna 
încărcate de mărfuri.

Astfel fiind, oamenii muncii din 
Partoș și din satele învecinate trec 
cu drag pragul acestui magazin. 
Găsesc aici toate cele de trebuință 
și în plus, sînt deserviți cu toată 
solicitudinea. Tovarășul Fulop Eme- 
ric, gestionarul magazinului, mani
festă o atitudine atentă față de 
cumpărători, se consultă cu ei și 
face comenzile în funcție de cerin
țele acestora.

Faptul că acest magazin este 
bine gospodărit și aprovizionat 
diverse sortimente de mărfuri și 
în cadrul lui se practică un 
merț civilizat este viu oglindit
realizările obținute la desfaceri care, 
lună de lună, depășesc 100.000 
față de 25.000-30.000 lei la cît 
ridicau vînzările cu cîțiva ani 
urmă.

cu 
că 

co
in

lei,
se
în

local, de slabă calitate, care de ani 
de zile umplu rafturile unor maga
zine și depozite. La O.C.L. Comerț 
mixt din Alba lulia valoarea stocu
lui de mărfuri fără mișcare, de pri
sos, sau greu vandabile se ridica cu 
puțin timp în urmă la 1.781.000 lei, 
iar la l.C.I. Alba lulia la 1.369.000 
lei. Numai o privire sumară peste 
aceste cifre și e suficient, spre a 
trage concluzia ce sume mari stau 
imobilizate pur și simplu din cauză 
că nu cu toată răspunderea se stu
diază cererea consumatorilor. Pro
blema acestor stocuri îmbracă apoi 
și un alt aspect. Multe din aceste 
mărfuri s-ar fi vîndut consumatori
lor dacă în jurul lor s-ar fi făcut o 
reclamă plină de conținut. Din pă
cate, la acest capitol s-a făcut foar
te puțin. Dacă în ultimul timp O.C.L. 
comerț mixt a luat măsura lăudabi
lă de a aranja cu gust 
dacă reclama comercială 
si ocupe locul de drept, 
lucru nu se poate spune 
puțin despre magazinele cooperației 
sătești. Stîrnește nemulțumire faptul 
că în vitrinele unor magazine mari 
și frumoase ca cele din Hăpria, Fe
neș, Presaca, Vințul de Jos și altele 
mărfurile sint expuse la întimplare, 
îndeplinindu-se doar o simplă forma
litate. Nu este de mirare că o se
rie de sortimente care se duc la 
cooperative fac calea-ntoarsă spre 
depozitele l.C.I., în timp ce consu
matorii le solicită. Sînt apoi încă 
mari defecțiuni în ce privește apro
vizionarea magazinelor, alegerea 
mărfurilor în raport cu condițiile 
locale. Tot ca o lipsă este apoi

vitrinele, 
începe să- 
apoi acest 
cîtuși de

și

faptul că nivelul 
riți debitori, sau 
suri în gestiuni 
mari. La l.C.I. Alba lulia această 
suniă se ridică la 304.000 lei. Ia 
U.R.C.C. 116.000 Iei, iar la O.C.L. 
comerț mixt la 180.000 lei. S-ar pă
rea că aceste sume nu sînt chiar 
așa grozave, dar nu trebuie uitat că, 
leu cu leu, se string uneori sute 
de mii și milioane. Și-apoi acești 
bani sînt proprietate din avutul ob
ștesc și deci ei trebuie să Intre în: 
circuitul economic.

Din faptele reliefate mai sus re
zultă cu toată puterea că în între
prinderile raionului mai sînt încă 
sume destul de mari care sînt sus
trase din circuitul economic prin 
imobilizarea lor în stocuri supranor- 
mative, fără mișcare și de prisos, 
greu vandabile etc., îngreunînd si
tuația financiară a acestor unități. 
Pentru a lichida în viitor astfel de 
lipsuri, organizațiile de partid au 
datoria de a ajuta conducerile ad? 
ministrative spre a lua măsuri pen
tru respectarea disciplinei financi^ 
re, trăgînd cu asprime la răspund® 
re pe acei ce nu înțeleg important 
pe care o are gospodărirea chibzui
tă a fiecărui leu. De asemenea or
ganele de îndrumare și control ale 
sucursaiei B.R.P.R. Alba lulia tre
buie să-și intensifice munca în a- 
ceastă direcție efectuînd un control 
cît mai temeinic spre a preveni la 
timp situații ca cele de mai sus. 
cînd sume de ordinul milioanelor 
în loc să poată fi folosite de stat în 
scopuri cît maî productive stau i- 
mobilizate din lipsa de bună gospo
dărire și preocupare a unor condu
ceri tehnico-administrative.

sumelor de la dife- 
provenite din lip- 
sînt încă foarte

Campionatul regional de fotbal
s-a

Care să fie explicația?
Pătrinjenî, 

Atică o sta-
Există între Feneș și 

în dreptul satului Valea 
ție de autobuz. Da există. Numai 
că fiind o stație facultativă, unii 
conducători auto își rezervă dreptul 
de a nu opri întotdeauna aici, prin 
aceasta creînd mari greutăți călă
torilor. Și iată de ce. De pleci, bu
năoară, cu autobusul din Alba lulia 
cu destinația Valea Mică ești ne
voit să cobori la Feneș, iar de vi 
de la Zlatna cu aceeași destinație, 
vrei nu vrei trebuie să cobori la Pă- 
trînjeni, rămînînd ca restul drumu
lui să-l faci pe jos.

Puși în această situație, călătorii 
își pun pe drept cuvînt întrebarea: 
care să fie explicația acestei stări 
de lucruri? Și răspunsul îl așteaptă 
de la conducerea l.R.T.A. Alba lu
lia.

De altfel datoare cu un răspuns 
categoric este conducerea l.R.T.A. 
Alba lulia și în altă privință. In ul
timele trei luni, de exemplu, autobu
zele ce merg sau se înapoiază de 
la Zlatna, circulă cît se poate de 

' neregulat fapt ce, de asemenea, 
crează greutăți călătorilor.

RASCOL MARIA

Din lumea științei și tehnicii

Cu etapa din 29 noiembrie a.c. 
încheiat prima parte a campionatu
lui regional de fotbal. După con-ȚÎNȚAR PETRU

Filmul „Moral‘63", producție a 
studiourilor din R. F. Germană, va 
rula Ia cinematograful „Victoria" 
din orașul nostru între 7-9 decem
brie.

semnarea primei etape, echipele din 
raionul nostru se situează astfel/* 
Aurul Zlatna pe locul 8, Refractara 
Alba lulia pe locul 11. După situa
ția din clasament se poate spune 
că Aurul Zlatna a obținut rezultate 
bune în prima parte a Campionatu
lui regional, mai ales dacă avem în 
vedere faptul că a promovat în cam
pionat în acest an. Refractara Alba 
lulia a obținut în aceasta perioada 
Slabe rezidiate, Jircrix constatat p» 
prin poziția sa în clasament, cît șt 
a numărului mic de jocuri cîștigate 
(3) din totalul de 13. Pentru returul 
campionatului echipele din raionul 
nostru și mai ales Refractara au da
toria să se pregătească cu toată 
răspunderea în așa fel ca în jocuri
le ce vor urma să dovedească maî 
multă hoiărîre pentru joc de calitate 
și ocuparea unui loc de frunte în 
campionatul regional. 4*

Rezultatele din ultima etapă
Dacia Orăștie — Parîngul Lonea 

1-0; Textila Sebeș — Știința Petro-; 
șani 4-1; Unirea Hațeg — Minerul1 
Vulcan 3-2; Minerul Ghelar — Pre
paratorul Petrila 5-0; C.F.R. Siin 
ria — Aurul Zlatna 0-1.

LAMINOR LILIPUTAN
La uzina de instrumente din Le

ningrad a fost construit un laminor 
liliputan, care poate fi montat pe o 
masă obișnuită. In loc de valțuri, 
laminorul are două bile de oțel. Pe 
o bobină este înfășurată o sîrmă 
extrem de subțire de bronz. Apă- 
sînd pe un buton bilele-valțuri trag 
acest „păienjeniș" auriu pe care îl 
aplatizează, transformîndu-1 într-o 
bandă extrem de subțire, abia vizi
bilă, din care se vor confecționa ar
curi pentru cele mai moderne apa
rate de măsurat.

ELECTROSPIRATOR II
In Ungaria s-a construit un nou 

tip de aparat pentru respirație, „E- 
lectrospirator 1I“, care poate fi fo
losit atît pentru adulți cît și pentru 
sugari. El este mult mai simplu de- 
cît aparatele similare construite în 
alte țări, poate fi pus Ia punct și 
reglat după necesități. Aparatul poa
te funcționa timp de mai multe luni, 
dirijînd automat numărul respira
țiilor și cantitatea de aer necesară 
bolnavului.

CAROSERIE DIN MASE 
PLASTICE

Uzinele „Skoda" din Plzen au 
produs o nouă locomotivă electrică, 
un prototip al unei locomotive elec- 

trice cu șase osii, dotată cu o caro
serie confecționată în întregime din 
masă plastică. Această locomotivă 
este destinată tracțiunii feroviare și 
alimentată cu curent alternativ cu 
o tensiuni de 25.000 volți. Motoare
le cu o putere de 6.500 c.p. imprimă 
mașinii o viteză de 160 km pe oră.

FOLOSIREA FORȚEI 
MAREELOR IN U. R. S. S.

Sînt cunoscute lucrările care sînt 
executate în estuarul fluviului Ran
ce din Golful Saint Malo (Franța), 
unde în 1965 va intra în funcțiune 
prima centrală electrică mareelmo- 
trice din lume, cu o putere instalată 
de 240.000 kW. Eforturi similare se 
depun și în Uniunea Sovietică, în 
golful Murmansk (Marea Albă), 
pentru valorificarea mareelor (flu
xului și refluxului). La Kislogus- 
kaia, în apropiere de Murmansk, se 
construiește prima centrală maree- 
motrice experimentală. Dacă rezuL 
țațele acestei prime stațiuni vor fi 
concludente, va începe construirea 
unei centrale electrice mareemotrice 
la Menzensk, cu o putere instalată 
de 1 milion kW, după care vor ur
ma alte asemenea centrale la Ku- 
loiskaia și Belomorskala, care vor 
avea în total o putere instalată de 
16 milioane k\V.

de- 
în

me-

PASAJE LUMINOASE 
PENTRU PIETONI

In Statele Unite ale Americii 
experimentează un nou sistem de di.
rijare a circulației pietonilor. Noul 
sistem permite ca atunci cînd se
mafoarele indică închiderea circu
lației dungile albe ale porțiunii de 
trecere pentru pietoni să se coloreze 
și ele în roșu. Pentru aceasta vop
seaua albă folosită la trasarea dun
gilor conține o substanță care sub 
acțiunea razelor ultraviolete se co
lorează în roșu. Semaforul este pre
văzut la poziția „stop". Sub acțiu
nea acestor raze, dungile albe 
vin fluorescente, colorîndu-se 
roșu.

ACOPERIȘ DIN HÎRTIE
In Polonia a fost elaborată o 

todă de obținere a materialelor pen
tru acoperiș din plăci gofrate din 
masă de hîrtie. Ca materie primă se 
folosesc deșeurile din industria hîr- 
tiei. Noul material pentru acoperi
șuri este trainic și rezistent la umi
ditate. In plus, el este de cîteva ori 
mai ușor decît materialele obișnuite.

KALIM1TUL — O NOUA 
FIBRĂ SINTETICĂ

Oamenii de știință din Republica 
Democrată Germană au obținut o 
nouă fibră sintetică din zgură de 
fier, cupru și var, pe care au denu
mit-o „kalimit". Producția acestei 
fibre revine de două ori mai ieftin 
decît a fibrei de sticlă. Kalimitui 
este un excelent izolator termic și 
acustic.

CINE ȘTIE;

în cît timp sosește o scrisoare de 
la București la Teiuș? Răspunsul e 
cît se poate de simplu: scrisoarea 
depusă la poștă în București soseș
te ‘ ~
cît 
la 
de 
nii răspund: 3-4 zile. Explicația?

Factorul poștal Hălălaie Traian 
din comuna Galda de Jos, nu-și fa
ce datoria. împarte poșta cu multă 
întîrziere. Față de această stare de 
lucruri, Oficiul P.T.T.R. trebuie să- 
și facă datoria.
ZONĂ VERDE

la Teiuș în aceeași zi. Dar, în 
timp ajunge aceeași scrisoare de 
Teiuș la un cetățean din Galda 
Jos? La această întrebare gălde-

pe lîngă altele multe amenajate 
în ultimii ani în orașul nostru este 
și cea din fața Școlii de cooperație. 
Și-și merită pe deplin numele chiar 
și acum. Cu tot timpul înaintat, 
iarba ce mărginește rondourile este 
încă de un verde pronunțat, aceeași

față avînd-o și frunzele panselu 
lor plantate nu de mult. ’

Se vede treaba însă că, vorba : 
ceea, cum în tot binele e și un rău, 
răul e prezent și aici. Și-i prezent 
prin faptul că zilnic cîțiva purcei 
pasc nestingheriți iarba de pe a- 
ceastă zonă verde. Ori e nefiresc să 
fie așa și bine ar fi dacă organele 
sfatului popular ar identifica pe po
sesorii purceilor și i-ar face să 
simtă și ei un rău la... buzunar.
ÎNCĂLZITUL

după cum se știe își are și el ora
rul lui. Vine timpul rece este nevoie 
și de foc. Și în toate unitățile din 
raion încălzitul atelierelor, a birou
rilor și a altor camere a început. O 
excepție face doar O.C.L. Comerț 
mixt. De ce? încă nu se știe,'Știu 
doar lucrătorii din magazine că nu 
li s-a dat pînă acum de către ser
viciul administrativ nici un lemn.

Gurile rele spun că se intențio
nează să se facă o rezervă pentru 
luna... iunie. Mai ști!
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