
CU MAI MULTE CULTURI
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ona ă

DE PORUMB INTERCALATE
Experiența tot mai bogată cîști- 

gată an de an de către gospodăriile 
colective din raionul nostru a do
vedit că o mare rezervă pentru creș
terea producției agricole vegetale Ia 
hectar, pentru dezvoltarea bazei fu
rajere,o constituie cultura porumbu
lui intercalată cu fasole și dovleac. 
Avantajul mare al culturilor inter
calate constă în faptul că pe lîngă 
producția de porumb, de pe acelea
și suprafețe de teren și cu aceleași 
lucrări de întreținere se obțin și în
semnate cantități de fasole și se
mințe de dovleac la hectar, produse 
foarte valoroase pentru alimentație, 
iar dovlecii propriu-ziși constituie un 
furaj prețios în hrana animalelor.

In numeroase gospodării colecti
ve ca cele din Berghin, Henig, Bu- 
eerdea Vinoasă, Șard, Ciugud, Mi
halț și altele însămînțîndu-se culturi 
intercalate, pe lîngă fasole s-au obți
nut și însemnate cantități de dovle- 
ci care au fost folosiți cu mult suc
ces în hrana animalelor.

In cadrul unităților agricole so
cialiste din raion, suprafețele de 
teren cultivate cu porumb sporesc 
în fiecare an. De exemplu. în acest 
an, numai gospodăriile colective vor 
însămînța și cultiva cu porumb su
prafața de peste 7.000 ha. Măsurile 
luate de către consiliile de condu
cere pentru fertilizarea și pregăti
rea din timp a terenului precum și 
aplicarea pe scară tot mai largă a 
regulilor agrotehnice, de la însă- 
tnînțat pînă la recoltare, vor asigu
ra producții tot mai sporite de. po
rumb la ha. Gospodăriile agricole 
colective din raion și-au prevăzut în 
planurile de producție pe anul 1964 
să însămînțeze intercalat suprafața 
de 4.500 ha cu fasole și peste 3.800 
ha cu dovleci. Dacă se face un cal
cul sumar se pot vedea ușor a- 

i vantajele mari ale acestei culturi. 
SlhiGu o producție medie de numai 40 
’ jkg fasole la ha s-ar obține 18.000 

kg fasole, iar cu o producție medie 
«ie 2.000 kg dovleci la ha 7.600 tone 
«te dovleci. Acestea sînt nivele mini
me de producție ce au fost reali
zate și depășite în unitățile frunta
șe din raion. Din exemplul de mai 
sus se poate vedea ce rezervă mare 
de fasole și dovleci se poate realiza 
prin culturi intercalate, ce produse 
valoroase obține fiecare gospodărie 
colectivă fără să efectueze nici o 
lucrare în afară de semănat și re
coltat. Pentru buna reușită a aces
tei acțiuni, organele Consiliului a- 
gricol raional au îndrumat condu
cerile gospodăriilor colective să ia 
toate măsurile pentru procurarea din 
timp a cantităților de semințe nece
sare. Și, în ce privește fasolea, a- 
ceastaa fost asigurată în toate gos- 

. podăriile agricole colective în afară
Vintul de Jos, care are de schim

bat cantitatea de 600 kg fasole a că
rei germinație este sub procentul 
admis. Nu la fel de bine se prezin
tă însă situația în ce privește asi
gurarea necesarului la sămînța de 
dovleac. Pînă în prezent au asigu
rată sămînța numai gospodăriile co
lective din Galda de Jos, Drîmbar 
și Bucerdea Vinoasă, iar celelalte 
unități dispun fiecare numai de o 
parte din semințele necesare.

In prezent ne aflăm în perioada
--------------- ---------------------

Roadele primului trimestru
Cheferiștii din cadrul Stației Te- 

îuș au înscris la graficul întrecerii 
, socialiste, în primul trimestru, noi 

jMfezultate de seamă. Sub îndruma- 
”rea organizației de partid, ei au mun

cit cu însuflețire reușind să-și de
pășească sarcina de plan la tone 
nete marfă expediate cu 43 la sută. 
Sarcina statică a fost îmbunătățită 
cu 6,66 la sută, iar staționarea va
goanelor la încarcare-descărcare re
dusă cu 5,51 la sută. De asemenea, în 
ee privește indicele de regularitatea 
circulației, acesta a fost îmbunătă
țit cu 2,8 la sută față de sarcina 
planificată.

O contribuție de seamă la obți
nerea acestor realizări a adus-o tura 
l-a mișcare care s-a menținut între
gul trimestru în frunte. In cadrul 
turei s-au evidențiat tovarășii Hală-

u, Comunistul Dușa Nicolae, strungar, 
vy la secția Ateliere centrale Alba

Iulia se numără printre cei mai 
harnici muncitori ai atelierului. După 
ce a primit insigna de 
întrecerea socialistă pe 
menținut evidențiat și în 
mestru al acestui an. 

fruntaș în 
1963, s-a 
primul tri-

optimă însămîntării porumbului 
deci și a culturilor intercalate, 
aceea, îndeplinirea măsurilor stabi
lite în planurile de producție referi
toare la însămînțarea suprafețelor 
de teren prevăzute cu culturi inter
calate de fasole și dovleac trebuie 
să constituie în perioada de față una 
din preocupările principale ale con
siliilor de conducere din fiecare gos
podărie colectivă. De asemenea, 
este necesar ca în timpul cel mai 
scurt toate unitățile agricole din 
raion șă-și procure întreaga canti
tate de sămînță de dovleac. Și așa 
cum s-a recomandat de către orga
nele Consiliului agricol raional, a- 
ceastă acțiune trebuie organizată pe 
plan local cu toată seriozitatea și 
răspunderea.

O deosebită grijă trebuie acorda
tă apoi, ca suprafețele de teren pre
văzute. să fie însămînțate în între
gime și chiar depășite. Să fie com
bătută cu toată tăria atitudinea u- 
nor președinți de gospodării colec
tive care în anii trecuți nu s-au pre
ocupat în suficientă măsură de în
deplinirea acestei sarcini și nu au 
urmărit ca suprafețele de teren pre
văzute în planurile de producție să 
fie însămintate în întregime, așa 
cum s-a întimplat la gospodăriile 
colective din Vințul de Jos și Mi- 
cești care n-au însămînțat in în
tregime suprafețele prevăzute cu fa
sole, iar cele din Benic, Ighiu și 
altele nu au îndeplinit nici sarcina 
planificată la cultura dovlecilor.

In urma măsurilor luate pentru 
continua sporire a producțiilor de 
porumb la hectar, în primăvara a- 
ceasta. în gospodăriile colective din 
raionul nostru se însămînțează nu
mai porumb dublu hibrid din soiu
rile cele mai productive. Intrucît 
săminta de porumb este calibrată, 
în majoritate se va însămînța me
canizat cu semănători 2-SPC-2. 
Gospodăriile colective vor trebui să 
i-a măsuri hotărîte ca suprafețele 
de teren ce se vor cultiva în acest 
an intercalat, să fie însămînțate cu 
fasole și dovleac după 5 zile de la 
însămînțarea porumbului. Fasolea 
va fi însămînțată în cuiburi pe fie
care rînd, iar sămînța de dovleac 
tot pe al treilea rînd de porumb. Nu
mărul cuiburilor la hectar trebuie 
stabilit în mod corespunzător după 
fiecare parcelă de teren în parte de 
către specialiștii din gospodăriile a- 
gricole colective.

Avem asigurate toate condițiile 
pentru realizarea și depășirea su
prafețelor prevăzute a fi însămînța
te cu culturi intercalate. Pentru în
deplinirea acestei sarcini este însă 
nevoie de o preocupare atentă din 
partea conducerilor unităților agri
cole și a cadrelor de specialitate 
care lucrează în agricultură, pre
cum și din partea organizațiilor de 
partid care sînt chemate să mobili
zeze masa de colectiviști pentru a 
folosi din plin aceste condiții care 
vor duce la consolidarea gospodă
riilor agricole colective.

Culturile intercalate reprezintă o 
mare rezervă pentru sporirea pro
ducțiilor de fasole și dovleac la hec
tar. De aceea, sarcina fiecărui co
lectivist, a fiecărui om al muncii din 
agricultură, este de a pune în va
loare această rezervă, semănînd 
suprafețe tot mai mari culturi 
tercalate.

pe 
in-

șilaie Vasile, Stoichița Dumitru 
Trifan Nicolae. impiegați de mișca
re, Drăgan Alecu șef de manevră 
Tîrtescu Gheorghe, Knall Wilhelm 
și Botău Petru, magazionieri.

Coresp. LIȚU FILIP
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porumbului în timpul optim.
Colectiviști, lucratori 
din G.A.S. și 
specialiști 
din agricultură!

Depuneți toate eforturile pentru 
executarea insămînțărilor de pri
măvară la timp și la un nivel 
agrotehnic superior — condiție 
hotăritcare pentru obținerea de 
producții sporite in acest an. La gospodăria colectivă din Te

iuș, ca de altfel în toate unitățile

In aceste zile, la gospodăria 
agricolă colectivă din Ciugud se 
lucrează din plin la executarea 
insămîntărîlor de primăvară.

IN CLIȘEU : Un aspect la 
semănatul porumbului.

încălțăminte peste plan
Colectivul de muncă de la fabri

ca de încălțăminte „Ardeleana" din 
Alba Iulia desfășoară o muncă 
entuziastă în vederea îndeplinirii an
gajamentelor luate în întrecerea so
cialistă. Dovadă sînt, rezulta
tele obținute pînă în prezent. In 
primul trimestru al acestui an, co
lectivul acestei fabrici a dat peste 
plan cantitatea de 789 perechi în
călțăminte. De asemenea în primul 
trimestru la secțiile croit și ștanță 
s-au economisit 70.672 dm.p. piele și 
peste 600 kg talpă. La prețul de 
cost valoarea economiilor realizate 
se ridică la 36.000 lei.

JID EUGEN 
contabil-șef fabrica „Ardeleana" 

Alba Iulia

A u început semănatul porumbului
Colectiviștii din Berghin au luat 

din timp toate măsurile necesare în 
vederea însămînțării porumbului în 
cele mai bune condițiuni agrotehni
ce. Sămînța de porumb și mașinile 
de semănat au fost pregătite din 
vreme, iar terenul care urmează a 
fi însămînțat a fost discuit și gră- 
pat pe o însemnată suprafață.

Controlînd zilnic temperatura so
lului, s-a constatat că în ziua de 15

Cu multă

(Continuare în pag. 3-a)

La fiecare loc de muncă — o productivitate cît mai înaltă!

GRUPA DE SINDICAT
ȘI PROBLEMELE PRODUCȚIEI

cifrelor de 
cadrul adu-

de
de-al III- 

R. In baza 
conducerea 
organizației

al P. M.
făcute, 

sprijinul 
a încredințat sarcina

analizează 
acestor

sta- 
mă-

Grupa de sindicat are un rol de 
seamă în activitatea de producție. 
In cadrul adunărilor lunare ce 
se țin, se analizează felul cum se 
îndeplinesc propunerile venite din 
rîndul muncitorilor și care sînt re
zultatele obținute.

La Depoul de locomotive C.F.R. 
Teiuș grupele sindicale, desfășoară 
o rodnică activitate mobilizînd ma
sele de muncitori la îndeplinirea 
sarcinilor economice.

Cu ocazia dezbaterii 
plan pe anul 1964, în 
nărilor pe grupă muncitorii au fă
cut numeroase propuneri menite să 
ducă la continua îmbunătățire a 
muncii la creșterea permanentă a 
productivității muncii obiectiv 
seamă trasat de cel 
lea Congres 
propunerilor 
grupei, cu 
de partid, 
de-a studia rezolvarea acestor pro
bleme unui număr de muncitori evi- 
dențiați și inovatori. Periodic în a- 
dimările lunare se 
diul de îndeplinire a 
suri.

La sfîrșitul lunii martie a.c. gru
pa sindicală a cărui organizator este 
tov. Chiorean loan a analizat în șe
dință felul cum au fost îndeplinite 
sarcinile de producție pe luna res
pectivă și propunerile făcute de 
muncitori. Maistrul Rancea Simion, 
a informat pe cei prezenți la a- 
dunare, pe baza unui raport, des
pre realizările obținute ca urmare a 
propunerilor făcute pentru creșterea 
productivității muncii. Astfel, a fost 
dat în exploatare electro-compreso- 
rul, montîndu-se pe rețea opt guri 
de aer. Înainte de a se pune în ex
ploatare acest aparat (conceput și 
realizat în cadrul depoului) pentru 
nevoile producției în depou se fo
losea aer comprimat de la o loco
motivă. Acest sistem crea neajun
suri în producție. In primul rînd el, 
nu putea satisface cu aer compri- 

aprilie se poate începe semănatul 
porumbului pe diferite parcele. Și, 
colectiviștii din Berghin nu au stat 
mult pe gînduri, cu toate pregătite 
și ajutați de mecanizatorii S.M.T. 
Alba Iulia au început însămînțatul. 
In prima zi ei au însămînțat supra
fața de peste 20 de hectare. In a- 
ceste zile semănatul porumbului 
continuă cu toate forțele.

pricepere
agricole socialiste din raion, în a- 
ceste zile se desfășoară o însufleți
tă muncă pe ogoare. De exemplu, 
pînă la data de 16 aprilie la Teiuș 
a și fost însămînțată suprafața de 
peste 170 ha cu diferite culturi ca, 
60 ha sfeclă de zahăr, 40 ha cu di
ferite plante de nutreț, 23 ha car
tofi, 15 ha floarea-soarelui, 12 ha 
legume și altele.

Imediat după terminarea însămîn- 
țărilor din epoca I-a, cînd tempera
tura în sol a depășit 8 grade C, co
lectiviștii din Teiuș, folosind cu pri
cepere fiecare oră bună de lucru în 
cîmp, au trecut la semănatul po
rumbului, însămînțînd în ziua de 15 
aprilie primele 10 ha cu porumb.

Ținînd seama de indicațiile Con- 

mat toate locurile de muncă. Apoi 
se consuma cu încălzirea locomoti
vei o cantitate cu mult mai mare de 
combustibil decît cel consumat de 
electro-compresor. Și, încă o proble
mă importantă, locomotiva respecti
vă poate fi folosită în alte scopuri 
ale producției.

încărcarea în vagoane a unor pie
se grele, se făcea manual și cerea e- 
forturi fizice din partea muncitori
lor. Această problemă a fost rezol
vată prin montarea în hala depou
lui a unei instalații concepută de 
tov. inginer Dumitru Ilie și execu
tată de tov. Sîmion loan, Hălălaie 
Ilarie, Florea Longhin, Jurca Emil, 
Moldovan Mircea și Boldea Petru. 
Cu ajutorul acestei instalații se u- 
șurează în primul rînd efortul fizic 
al muncitorilor, se scurtează cu mult 
timpul de încărcare a pieselor în 
vagoane, productivitatea muncii 
crescînd cu peste 300 la sută.

In cadrul ședinței grupei sindica
le a fost scos în evidență faptul că 
planul de producție pe atelier a fost 
îndeplinit și s-au obținut rezultate 
bune la principalii indicatori de 
plan. Astfel, imobilizarea locomoti
vei la R.R.D. a fost redusă cu 3,37 
la sută iar la spălări cu 12,87 la 
sută. Printr-o mai bună gospodărire 
s-au realizat economii la materiale 
în valoare de peste 9.700 lei. Odată 
cu analizarea realizărilor obținute 
pe luna martie a.c. numeroși tova
răși printre care Rancea Simion, 
Suciu Traian și Bîrluț Teodor au 
făcut noi propuneri pentru îmbu
nătățirea muncii.

Realizările obținute de muncitorii 
atelierului din cadrul Depoului 
C.F.R. Teiuș sînt o contribuție de 
seamă la succesele întregului co
lectiv de muncă, care la sfîrșitul 
trimestrului 1 al anului 1964 și-a în
deplinit planul de producție în pro
porție de 107,11 la sută, iar produc
tivitatea muncii a crescut în aceea
și perioadă cu 11,67 la sută față de 
sarcina planificată.



La încheierea etapei a doua
a fazei raionale a concursului a 1 VlUlea

UN MĂNUNCHI DE SUCCESE
Etapa a doua, faza raională, a 

concursului al Vll-lea s-a încheiat. 
Pe scena Casei raionale de cultu
ră, pe scenele cluburilor și cămine
lor culturale din raion s-au perindat 
mii de artiști amatori. Și, cu fieca
re manifestare, muncitorii și colec
tiviștii care au urcat treptele scenei 
au înregistrat noi succese în acti
vitatea artistică pe care, înmănun- 
chiate, le închină marii noastre săr
bători — cea de-a XX-a aniversare 
ă eliberării patriei.

Depășind prin amploare toate con
cursurile precedente, pe scena ce
lui de-al Vll-lea concurs au evoluat 
197 formații artistice din sistemul a- 
șezămintelor culturale •— coruri, 
formații de dansuri, brigăzi artisti
ce de agitație și formații instrumen
tale — însumînd 3.413 artiști ama
tori, 31 formații ale sindicatelor cu 
764 artiști amatori și un însemnat 
număr de soliști vocali, instrumen
tiști și dansatori.

Ceea ce caracterizează concursul 
al Vll-lea, recent încheiat pe plan 
raional, este buna pregătire a for
mațiilor artistice, puritatea și bo
găția repertoriului acestora, faptul 
constituind o puternică bază de 
plecare spre obținerea de succese și 
mai grăitoare în viitor.

Redăm mai jos clasificarea for
mațiilor artistice, stabilită de juriul 
raional, la încheierea etapei a doua 
a fazei raionale a concursului al 
Vll-lea.

Formații artistice 
ale căminelor culturale
CORURI: I Corul căminului cul

tural din Mihalț. II Corurile cămi
nelor culturale din Stremț si Zlatna. 
III Corurile căminelor culturale din 
Obreja și Șard.

BRIGĂZI ARTISTICE DE AGI
TAȚIE : I Brigada artistică de agi
tație a căminului cultural din Vin- 
țui de Jos. II Brigăzile artistice de 
agitație ale căminelor culturale din* 
Henig și Almașul Mare. Ill Brigă-’* 
zile artistice de agitație ale cămi
nelor culturale din Intregalde și 
Cricău.

DANSURI : I Echipa de dansuri 
a căminului cultural din Stremț. II 
Echipele de dansuri ale căminelor 
culturale din Henig și Șeușa. III 
Echipele de dansuri ale căminelor 
culturale din Almașul Mare și Hă- 
pria.

FORMAȚII INSTRUMENTALE: 
1 Taraful căminului cultural din 
Stremț. II Echipa de fluierași a că
minului cultural din Feneș-Galați.

Mai multă atenție deschiderii cursurilor 
de calificare și ridicarea calificării

Introducerea pe scară largă a teh
nicii și tehnologiei noi în întreprin
derile raionului, ca și îndeplinirea 
Sarcinilor privind creșterea neînce
tată a productivității muncii — ca 
pîrghie principală pentru sporirea 
producției și reducerea prețului de 
cost—necesită ca la fiecare loc de 
muncă să existe oameni cu o înaltă 
calificare, capabili să stăpinească 
tehnica. Pornind de la aceste sarci
ni Consiliul local al sindicatelor și 
Comitetul raional U.T.M. Alba lu
lia au stabilit măsuri comune 
în vederea organizării cursurilor de 
calificare și ridicarea calificării pe 
întreprinderi, unde să se acorde a- 
tenție deosebită atragerii tinerilor 
la aceste cursuri. După ce problema 
a fost analizată la nivelul fiecărei 
întreprinderi, cu conducerea tehnico- 
administrativă, s-a stabilit organiza
rea în acest an a unui număr de 42 
cursuri de ridicarea calificării cu 
un număr de 2.497 cursanți și 15 
cursuri de calificare cu 633 cursanți. 
De asemenea, pentru marea masă 
a muncitorilor s-a stabilit ținerea 
unui număr de 124 conferințe despre 
metode înaintate de muncă, noutăți 
tehnice, metode tehnologice noi etc.

Au trecut de la începutul anului 
mai bine de 3 luni și jumătate. In 
multe întreprinderi ca E. M. Zlatna, 
unitățile C. F. R. din Alba lulia, 

III Taraful căminului cultural din 
Mihalț.

SOLIȘTI VOCALI: 1 Achim Ma
ria, solistă a căminului cultural din 
Mihalț. II Moguța Ioana și Ungur 
Maria, soliste ale căminelor cultu
rale din Zlatna și Stremț. 111 Apoi- j 
zan Traian și Voju Nicolae. soliști ' 
ai căminului cultural din Vințul de ; 
Jos.

SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI: 
I Tamaș Gheorghe și Buciuman 
Gheorghe, soliști instrumentiști ai 
căminului cultural Feneș-Galați.

Formații artistice 
ale sindicatelor

CORURI : I Corul sindicatului 
lucrătorilor sanitari Alba lulia. II 
Corurile sindicatelor de la U.C.M. 
Zlatna și I.R.l.L. Alba lulia. III 
Corul sindicatului de la Exploata
rea Zlatna.

BRIGĂZI ARTISTICE DE AGI- I 
TATIE : I Brigada artistică de agi- I 
tație a sindicatului de la Exploata- 
rea Zlatna — sectorul Almaș. II 
Brigăzile artistice ale sindicatelor | 
I.A.S. și L 11 C.F.R. Alba lulia. III 
Brigăzile artistice de agitație ale 
sindicatelor de la Exploatarea Zlat
na — sectorul Valea Dosului și fa
brica ..Ardeleana" Alba lulia.

FORM AȚII INSTRUMENTALE : 
1 Orchestra si echipa de fluierași de 
la U.C.M. Zlatna. II Orchestra și 
echipa de fluierași a clubului C.F.R. 
Teiuș. III Formația de muzicuțe a 
sindicatului de la I.G.O. și formația 
de muzicuțe a sindicatului de la sec- : 
țin Ateliere centrale Alba lulia.

DANSURI : I Echipa de dansuri 
a sindicatului C.F.R. Teiuș-Coșlariu. 
îi Echipa de dansuri a sindicatului 
de la U.C.M. Zlatna. III Echipa de ■ 
dansuri a sindicatului de la Exploa
tarea Zlatna — sectorul Valea Do
sului

SOLIȘTI VOCALI: I Anghel | 
loan. Șantierul 4 construcții Alba 
lulia. II Curta Emil C.F.R. Teiuș. j 
III Gheorghiu Maria. Atelierul de 
zonă C.F.R. Alba lulia.

SOLISTI INSTRUMENTIȘTI: 
I Bobaru Vasile și Mezei Gheorghe, 
U.C.M. Zlatna. II Puican Andrei, 
secția Ateliere centrale Alba lulia.

Formații artistice 
ale cooperativelor meșteșugărești

BRIGĂZI ARTISTICE DE AGI
TAȚIE : I Brigada artistică de a- I 
gitație a cooperativei meșteșugărești ! 
„Mureșul" Alba lulia.

SOLIȘTI VOCALI: I Lăpăduș 
Ana și Novăceanu Elena, coopera
tiva „Mureșul" Alba lulia.

Teiuș și altele s a acordat acestei 
probleme o atenție deosebită, astfel 
că au fost deschise atît cursurile 
pentru ridicarea calificării cît și 
cele pentru calificare. La E.M. Zlatna 
în cele două cursuri deschise au fost 
cuprinși un număr de 127 cursanți, 
cu 36 mai mult decît se prevăzuse 
inițial. De asemenea, la fabrica 
„Ardeleana" în cursul de calificare 
au fost cuprinși 26 muncitori neca
lificați. Asemenea exemple pot fi 
date și din alte unități unde proble
ma aceasta este privită cu întreaga 
răspundere.

Dar cu tot timpul înaintat mai 
sînt unități care nu acordă impor
tanță ridicării calificării cadrelor. 
Acest lucru e dovedit de faptul că 
nici în momentul de față aceste 
cursuri nu funcționează așa cum 
trebuie. La I.R.l.L. Alba lulia deși 
organizate, cursurile nu se țin cu 
regularitate (sectorul ceramic), iar 
numărul celor cuprinși este mai 
mic de 115 cît s-a prevăzut inițial. 
De asemenea, în afara sarcinilor 
permanente indicate de Trust în pri
vința ridicării calificării, la șantie
rul Alba al T.R.C.H. s-a prevăzut 
înființarea a două cercuri de citit și 
studiat desenul tehnic. Din păcate 
cu toate că aceste lipsuri au mai fost 
semnalate și criticate în ziar, 
nici pînă la ora actuală nu s-a luat 
nici o măsură în această direcție. De 
asemenea nici Ia Stația rețele Alba 
lulia nu s-a acordat atenția cuvenită

Cu prilejul desfășurării etapei a 
doua a celui de-al Vll-lea concurs, 
zeci de soliști vocali au adus pe 
scena concursului, atît frumusețea 
străvechii noastre doine, cit și melo
diile entuziaste născute din realită
țile vieții noastre noi. IN CLIȘEU : 
Solista Maria Gheorghiu de la Ate
lierul de zonă C.F.R. Alba lulia in
terpretează cintecele „Feciorii din 
Rășinari" și „Hai flăcăi din multe 
sate".

Iscusiți în lucrările de întreține
rea căii, muncitorii secției L. 11 
C.F.R. Alba lulia sînt în același 
timp și artiști amatori talentați. Ia- 
tă-i pe scenă prezentînd programul 
de brigadă artistică intitulat „Sem
nalizări pe portativ".

deschiderii cursului de ridicarea ca
lificării planificat. Și ■ astfel de e- 
xemple mai pot fi date și din alte 
unități.

Se impune ca acolo unde cursuri
le planificate nu au fost deschise 
sau își desfășoară activitatea sub 
nivelul cerut, conducerile adminis
trative. sub îndrumarea organiza
țiilor de bază și cu sprijinul comite
telor de sindicat să ia toate măsurile 
menite să ducă la buna funcționare 
a acestor cursuri.

De asemenea atît C.L.S. Alba cît 
și Comitetul raional U.T.M., trebuie 
să acorde mai mult sprijin în a- 
ceastă direcție, veghind ca planul 
de măsuri, întocmit în acest scop, 
să fie întocmai tradus în viață.

Frunlași în întrecerea socialistă Ia E. M. Zlatna

-A3 ,

IN CLIȘEU: Tov. Jurca Cornel, miner la mina Almaș, Boțiu loan, mi
ner la mina Almaș și Ciucean Nicolae, miner la mina Stănija.

— TINERE CONDEIE -
Ce cînt!

Homer cînta în versuri semizeii.
Eu cînt pe oameni. Ei sînt eroii mei.
Le cînt viata, avîntul și iubirea, 
Truda muncii lor și fericirea.
Le cînt în viers de foc fierbinte, 
Viața nouă, mersul înainte !

Cînt țara cu construcții magistrale, 
Cu mii de blocuri, noi hidrocentrale. 
Cu fabrici, școli, cu multă pîine, 
Cu încredere nemărginită-n mîine. 
Cînt țara-n care astăzi, El poporul. 
Iși construiește singur viitorul.

Izvoraștil
Izvoraș zglobiu, zburdalnic,
Panglică lucind în soare,
Cu surîsul tău șăgalnic 
Zburzi prin crînguri și pripoare.

De pe loturi, iarba, macii, 
Te privesc zîmbind, matern. 
Și din an în an copacii 
Pat de frunze îți aștern.

Te strecori șiret la vale,
Gîngurind copilăros.
Iezii cruzi îți ies în cale
Și-ți sorb firul răcoros.

PU1U GHEORGHE ODOBESCU 
învățător — comuna Almașul-Mare satul Glod

Festivalul „4 XX-a aniversare a eliberării44
După pregătiri intense făcute zile 

de-a rindul, duminica trecută mem
brii formațiilor de teatru ale cămi
nelor culturale din Ampoița, Șard, 
Ighiu și Cricău au urcat treptele sce
nei în cadrul unui prim „examen"

De la punctul de corespondenți E. M.

Șirul succeselor în muncă continuă
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni din cadrul Exploatării 
miniere Zlatna a încheiat bilanțul 
anului trecut cu succese deosebite 
în muncă. Harnicul nostru colectiv 
și-a îndeplinit sarcinile de plan în 
proporție de 109 la sută. In cursul 
acestui an, începînd chiar cu prime
le zile, întregul nostru colectiv de 
muncă a pășit hotărît la realiza
rea unor obiective și mai mărețe. In 
acest sens au fost luate o seamă de 
măsuri în privința extinderii tehno
logiei noi, pentru mecanizarea unor 
operații și altele.

Roadele muncii însuflețite, desfă
șurate de întregul colectiv al E.M. 
Zlatna sînt concretizate în rezulta
tele frumoase obținute în primul tri
mestru al acestui an, planul de pro
ducție pe primele trei luni ale anu
lui fiind îndeplinit în proporție de 
109,64 la sută.

— faza intercomunală a festivalu
lui regional de teatru „A XX-a ani
versare a eliberării".

Așteptat cu mult interes, eveni
mentul a atras spre căminul cultu
ral din Cricău peste 300 colectiviști 
de aici. Și, în fața acestora, au evo
luat cu același succesr atît artiștii 
amatori din comuna Ighiu cît și cei 
ai căminului cultural gazdă. Identf- j 
fieîndu-se cu personajele din piesa d*". 
de teatru „Eroul de lîngă mine"<^ 
ighienii au reușit să scoată puter
nic în relief atașamentul colectiviș
tilor față de munca în gospodărie 
și hotărîrea acestora de a obține 
producții mereu sporite prin aplica
rea celor mai avansate metode m 
munca pe ogoare.

Aceeași bună ținută artistică a« 
dovedit-o și artiștii amatori din Cri
cău care, în piesa de teatru „Lan
țul manevrelor", oglindind un epi
sod din viața unui inginer agronom, 
au scos în evidență drumul parcurs 
de acesta, munca lui neobosită, care 
i-a atras încrederea colectiviștilor.

Coresp. Gh. POPESCU

Cu prilejul analizei făcute, tnrf 
număr de 35 de muncitori, care an 
obținut rezultate de seamă în pro
ducție, le-au fost înmînate insigne 
de fruntaș în întrecerea socialistă 
pe anul 1963.

Colectivul exploatării noastre este 
ferm hotărît să dezvolte și mai muft 
succesele obținute pînă în prezent 
în întrecerea socialistă, astfel îneît 
in cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei noastre să rapor
teze îndeplinirea cu succes a anga
jamentelor luate.

S. PRAISZ

COMUNIȘTII 
în fruntea acțiunilor

Ca de fiecare dată și la începu
tul acestei luni harnicii noștri! mun
citori din cadrul uzinei de prepa
rare a E. M. Zlatna s-au strîns în 
consfătuire de producție pentru a 
analiza rezultatele obținute pe luna 
trecută și primul trimestru al ann- 
lui în curs. Cu acest prilej a fost 
scoasă în evidență contribuția de 
seamă pe care a adus-o întregul 
colectiv al uzinei de preparare care 
a îndeplinit planul trimestrial în 
proporție de 113,4 la sută, realizind 
totodată o economie de 52.000 lei la 
prețul de cost. De asemenea, în a- 
ceastă perioadă productivitatea mun
cii a crescut cu 3,5 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut

Frumoasele rezultate obținute 
de către colectivul nostru sînt ur- 
mare a măsurilor luate de organiza
ția de partid în îndeplinirea cărora 
s-au situat în frunte comuniștii Pes- 
tișan Mircea, Corpade Iosif, Sîrbu 
Ioan, Corpade Maria, Pădurean Ni
colae și alții.

C. CONSTANTINESCU
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Fapte din activitatea tineretului

La școala <11 o r <1 m b ti Iui an timpul optim
Pe șantierul 4 construcții Alba 

lulia, alături de muncitori cu expe
riență îndelungată în munca de 
șantier, lucrează și numeroși tineri. 
Unii dintre ei au venit aici de pe 
alte șantiere ale construcției socia
liste. Alții, din diferite întreprinderi 
îar o parte de la sate. Tinerii Irin- 
ciuc Grigore, tractorist ruterist, Mă- 
năilă Alexandru, mecanic de utila
je, Goghie Vanghelie, lăcătuș și 
alții au muncit pe șantierele 
construcție ale Hunedoarei.

Venit dintr-un sat de prin părțile 
Oradiei, tînărul Șipoș Enric a cu
noscut pentru prima oară viața de 
șantier. Aici, îndrumat îndeaproape 
de organizația U.T.M., ajutat de to
varășii cu experiență, dovedind dra
goste pentru muncă s-a calificat in 
meseria de mecanic de utilaje. In 
prezent el dovedește multă preocu
pare pentru a-și îndeplini sarcinile 
de producție și a se perfecționa în 
profesiunea aleasă. Tînărul Dan 
Petru, de loc dintr-un sat de pe Va
lea Ampoiului din raionul nostru, 
dorea să devină zidar. Și dorința 
i-a fost îndeplinită. Numeroși tine
ri, printre care Haplea Ștefan, Su
darea Macavei, Magda loan și alții, 
calificați în diferite meserii lucrea
ză pentru prima oară pe un șantier 
de construcții.

Sub conducerea și îndrumarea 
organizației de partid, comitetul or
ganizației U.T.M. se preocupă per
manent de educarea politică a tine
rilor, îi mobilizează la îndeplinirea 
mărețelor sarcini trasate de partid. 
Organizarea temeinică a adunări
lor generale, încadrarea tinerilor în 
învățămîntul politic U.T.M., expune
rea diferitelor conferințe sînt proble- 

, me ce stau mereu în atenția organi- 
kju zației U.T.M. Periodic, comitetul 
/ " A U.T.M. analizează diferite aspecte 

*oîn viața și activitatea tineretului de 
pe șantier. In ultima ședință a fost 
dezbătută problema: „Contribuția ti
neretului la realizarea planului de 
producției". Cu această ocazie s-a 
scos în evidență felul cum muncesc , 
tinerii, care sînt rezultatele obținute. 
Pe lingă aceasta s-a accentuat în 
mod deosebit pe întărirea perma
nentă a disciplinei muncii pe șan
tier. Deși tînără, organizația U.T.M. 
a obținut rezultate deosebite în mo
bilizarea șî educarea utemiștilor, re
zultate oglindite în realizările cele 
obțin tinerii atît în munca de orga
nizație cît mat ales în procesul de 
producție.

Antrenați în întrecerea socialistă, 
organizată de comitetul sindicatu
lui, tinerii, alături de ceilalți mun
citori și urmînd îndemnul și exem- 

l^/'plul comuniștilor, își îndeplinesc și 
MBkpășesc propriile angajamente.
Țdînd dovadă de adevărate fapte de 
eroism.

In cadrul lucrărilor pe șantier se 
cerea ridicarea unor grinzi de mare 
gretutate. Pentru executarea acestei 
lucrări era necesară o macara spe
cială, care trebuia adusă de pe alt 
șantier. Aceasta ar fi însemnat mul
tă întîrzîere. Intr-o discuție cu con
ducerea șantierului, utemistul Ca
pătă Gheorghe s-a angajat să exe
cute el această lucrare cu utilajul 
pe care-1 conduce. Conducînd cu

de

pricepere și îndeminare 
încredințat. utemistul 

și-a îndeplinit 
rezultate angajamen-

multă 
utilajul 
Capătă Gheorghe 
cu bune 
tul luat. Pentru realizările deosebi
te i s-a acordat insigna de fruntaș 
în întrecerea socialistă.

Pe șantier întilnești și alte fapte 
care confirmă dragostea și atașa
mentul tinerilor pentru muncă, pen
tru sarcina ce le-a fost încredințată, 
fapte despre care cu mîndrie justifi
cată îți vorbesc comuniștii, con
structorii.

Intr-una din zile, din cauza unor 
defecțiuni tehnice la transformato
rul electric, șantierul a rămas fără 
energie electrică. Defecțiunea ar fi 
putut crea mari greutăți muncii pe 
șantier. Dar, dind dovadă de înaltă 
conștiință socialistă, utemiștii Steau 
loan și Toth Nicoiae. alături de cei
lalți tovarăși din echipa în care lu
crează, au înlăturat cauza, iar 
după cinci ore de muncă încordată 
defecțiunea a fost înlăturată.

Condițiile de muncă pe un șan
tier de construcții sint desosebite de 
cele ale unei fabrici. Constructorii 
au de luptat și 
naturii (ploaie, zăpadă, ger). Cu 
toate 

tier nu contenește, 
ce Ie obțin constructorii confirmă a- 
ceasta. Astfel, pe luna februarie, cu 
tot timpul nefavorabil, utemistul 
Sîrbu N. a escavat cu 34 la sută mai 
mult decît prevedea planul, brigada 
de tractoriști ruteriști, condusă de 
tov. Mărginean Ioan a primit fa
nionul de brigadă evidențiată.

La șirul faptelor și al realizărilor 
obținute de tinerii de pe șantierul 4 
construcții Alba Iulia mai pot fi a- 
dăugate încă multe. Ele confirmă 
dragostea, entuziasmul și elanul cu 
care tinerii muncesc închinînd vic
toriile obținute părintelui lor iubit, 
partidului.

Controlează zilnic
Colectiviștii din Șard au terminat 

■ însămînțat culturile din epoca 
3. Acum toate forțele de lucru e-I

xistente în cadrul gospodăriei colec
tive lucrează la pregătirea terenu
lui. Sămirrța și mașinile de semănat 
au fost pregătite din timp și aș
teaptă momentul potrivit pentru se
mănat. Inginerul agronom al gos
podăriei colective împreună cubri-

temperafura solului
gadierii de cîmp controlează zilnic 
temperatura în sol la adîncimea de 
semănat pentru ca însămînțarea 
oorumbului să se facă în cele mai 
bune condițiuni agrotehnice. Și, ia
tă că momentul optim a sosit. în 
ziua de 15 aprilie și colectiviștii din 
Șard au început semănatul porum
bului. însămînțînd primele 8 ha 
porumb.

cu

I

cu capriciile

acestea munca pe șan-
Realizările

Mai multă
In majoritatea gospodăriilor co

lective din raion unde a existat pre
ocupare din partea consiliilor de 
conducere și a colectiviștilor, lucră
rile de însămînțări din epoca l-a 
au fost terminate într-untimp 
cord iar în gospodării" 
tive din Ciugud. Galtii 
Berghin . '
din plin semănatul porumbului. Cu 
toate acestea mai există și unele 
conduceri de gospodării care nu 
s-au preocupat în suficientă măsură 

executarea la timp a unor lucră-

Cu multt pricepere
(Urmare din pag. l-a)

și altele a

re- 
colec- 
Teiuș. 

început

operativitate
rî. Numai așa se explică faptul 
gospodăria colectivă din Straja a 
însămîrrțat pînă la data de 15 apri
lie doar 4 ha cu cartofi din totalul 
de 10 ha.

Timpul fiind înaintat se cere mai 
multă operativitate din partea con
ducerilor unităților în ce privește 
terminarea însămînțării cartofilor și 
începerii semănatului la porumb.

Să grăbim pregătirea terenului
Temperatura tot mai ridicată din 

ultimele zile a creat condiții bune 
să se lucreze din plin pe ogoare. 
Și în majoritatea unităților agricole 
din raion toate forțele sînt îndrep
tate acum la executarea lucrărilor 
de întreținerea terenului în vederea 
însămînțării 
s-a executat 
suprafață de 
gospodăriile
in vedere faptul că în această pri
măvară se vor însămînța cu porumb 
peste 7.C0C ha, se cere ca toate trac
toarele să lucreze din plin și unde 
este cazul organizate chiar în două 
schimburi pentru a pregăti în cel 
mai scurt timp întreaga suprafață 
de teren ce urmează a fi însămîn
ța tă.

porumbului, lucrare ce 
pînă în prezent pe o 
peste 5.000 hectare, în 
colective. Avînd însă

că

de

siliului agricol raional ca această 
lucrare să se execute în maximum 
10 zile, pentru a se obține tarlale 
uniforme de porumb și a profita de 
umezeala existentă în sol, colecti
viștii din Teiuș dau zor la executa
rea lucrărilor de întreținere a tar
lalelor afinate pentru a le menține 
netede și curate, asigurînd un bun 
nat germinativ. Paralel cu aceste 
lucrări la Teiuș, în aceste zile, se 
lucrează de zor la însămînțatul po
rumbului.

La G.A.C. Cricău, lucrărilor în
vii

IN
zor

li se acordă toată atenția.
CLIȘEU : Se muncește de 
ia cercuitul viței.

*Din activitatea comisii for de femei
,,Școala mamei“

Educarea mamelor și în special a- 
^îjnerelor mame este una din preocu- 
'rpările ce stau în atenția comisiilor 

de femei. La „școala mamei" orga
nizată de comisia de femei din ca
drul gospodăriei colective Șard, par
ticipă un număr însemnat de mame. 
Ele iau cunoștință și își însușesc no
țiuni elementare de igienă, de păs
trarea sănătății, îngrijirea copiilor și 
altele.

Cele 18 lecții, predate pînă în pre
zent la „școala mamei" din G.A.C. 
Șard au fost ascultate cu mult in
teres de femei, ele participînd și la 
diferite aplicații practice efectuate 
la dispensarul medical din comună.

Comisia de femei din gospodăria 
jJttolectivă Șard (președintă tov. Mun- 

riean Maria) și-a propus ca în viitor 
să acorde o și mai mare atenție a- 
cestei forme de educare a, mamelor.

In sprijinul educării copiilor
Școala este chemată să pregă

tească în mod temeinic viitorii ce

tățeni ai patriei noastre socialiste, 
in munca aceasta deosebit de im
puri antă un rol de seamă îl au pă
rinții copiilor, familia, care îm
preună cu școala muncesc, pentru în
deplinirea acestei sarcini.

Deosebit de folositoare, în ajuto
rul familiei și în mod deosebit al 
mamelor, s-au dovedit a fi cercurile 
de citit organizate pe circumscripții 
de către comisiile de femei. In a- 
ceste forme de educație, sînt expu
se diferite materiale cu caracter e- 
ducativ și de îndrumare de felul 
cum părinții trebuie să se preocupe 
de educarea propriilor lor copii.

La cercul de citit din circumscrip
ția nr. 14 orășenească (președintă 
tov. Vlad Rafila) au fost expuse di
ferite materiale cu privire la edu
carea copiilor, printre care: „Edu
cația copiilor în familie", „Despre 
aptitudini și talente" și altele.

Conferințele avînd un conținut a- 
tractiv, interesant, au fost ascultate 
cu viu interes de femei, ele influen- 
țind în mod pozitiv munca pen
tru educarea tinerei generații.

Lucrările în vii executate la timp

mi
se 

rod 
nn-

anii normali, 
această iarnă 

din cauza 
se aduce la 
vor trebui

mai multe de-

viile nu au 
gerului. Pen- 

normal bu- 
să se exe-

Tn vederea sporirii producției de 
struguri la hectar, paralel cu extin
derea noilor plantații de vii. gospo
dăriile colective din raionul Alba 
vor trebui să aplice întregul com
plex de măsuri agrotehnice în viile 
pe rod.

In primăvara acestui an este ne
cesar ca tăierile și eelelalte lucrări 
de îngrijire la vita de vie să se facă 
diferențiat întrucît în iarna 1962— 
1963 temperatura a coborît sub 
nus 28-30 grade, iar pentru a 
asigura 6 sarcină normală de 
s-a recomandat să se lase un
măr mai mare de coarde pe butuc, 
mai lungi decît în mod obișnuit, în- 
cărcîndu-se butucul în unele cazuri 
cu coarde de 2-3 ori 
cît în

In 
suferit 
tru a 
tucii,
cute tăieri de reducție a scheletului 
păstrîndu-se un număr normal de 
ochi. Este necesar ca înainte de a 
se trece la executarea tăierilor să 
se facă calculul sarcinilor de rod. 
Dacă din analiza iernării ochilor se 
constată pierderi care au fost gene
rate de lemnul rămas necopt în 
toamna trecută sau prin clocire, se 
vor compensa numărul ochilor prin 
calcul.

După ce lăstarii au început să 
crească, printr-un plivit rațional 
hrate1e tinere să fie conduse exact 
la nivelul sarcinilor de producție.

Cînd s-au degajat strugurașii, tre
buie executat plivitul îndepărtîndu- 
se în primul rînd lăstarii firavi, fără 
rod; ca și cei gemeni care dau din 
ochi înlocuitori și concurează pe cei 
roditori porniți din mugurii princi
pali. Tăierile raționale de reducție a 
scheletului, asigurarea unui plus de 
ochi care să servească de rezervă 
și pentru înlocuirea lăstarilor ste
rili si slab dezvoltați, conducerea e- 
chilibrată a butucilor și plivitul 
guros, vor contribui ca și anul 
cesta să se obțină recolte mari 
struguri la hectar.

Merită a fi scoasă în evidență 
toată tăria activitatea rodnică ce a 
fost desfășurată de către colectiviștii 
din Șard. Bucerdea Vinoasă și alte 
gospodării colective unde consiliile 
de'conducere au mobilizat toate for
țele de lucru existente și într-un 
timp foarte scurt au terminat 
toate lucrările ce se cer a fi execu
tate în vii în această perioadă. Im 
zilele ce urmează, conducerile gos
podăriilor colective ver trebui să ia 
cele mai corespunzătoare măsuri ca 
lucrările în vii să fie terminate. Im 
gospodăriile agricole colective I- 
"hiu, Berghin. Micești, Benic unde 
lucrările de primăvară în vii sînt 
mult rămase în urmă trebuie orga
nizată munca în așa fel încît în tim
pul cel mai scurt să fie terminate lu
crările de cercuire.

Ing B1CA VIRGIL 
șeful secției horti-viticole 

Consiliul agricol raional Alba

ri-
a- 
cie

cu

Toata gospodăriile colective la nivelul celor fruntașe I

Măsuri eficiente pentru
Priveam mai zilele trecute peste 

tarlaua unde colectiviștii din Gal
tiu lucrau de zor la plantatul carto
filor. Am făcut pe loc aprecierea cu
venită: lucrează oamenii asemenea 
albinelor. Da! Am întîlnit în zilele 
acestei primăveri, uneori destul de 
capricioase, aici la colectiva 
Galtiu oameni întrecîndu-se pe 
înșiși în hărnicie, 
în pantă se lucra 
natul porumbului, 
rățau și ingrășau 
și în altă parcelă 
In „pădure", 
cleștați într-o aprigă bătălie cu de
frișarea a două hectare care încă în 
acest an vor fi cultivate cu porumb. 
Intr-un cuvînt peste tot hărnicie.

★
Cu cîțiva ani în urmă aici la Gal

tiu puține vorbe auzeai să-ți intre Ia 
inimă. Ba că treaba nu 
la arat și semănat, ba 
tîrziat cutare și cutare 
că în sectorul zootehnic 
șurile. Și, doar oamenii 
aceeași ca și cei de azi. Atunci?—

In toamna anului trecut, cînd în 
cadrul gospodăriei a avut Ioc adu
narea de dare de seamă și alegeri 
a comitetului de partid pe gospodă
rie. comuniștii au analizat cu între
gul spirit de răspundere defecțiunile 
care s-au manifestat în cadrul gos
podăriei făcînd propuneri pentru 
îmbunătățirea organizării muncii în 
brigăzi și echipe — baza de plecare 
spre obținerea succeselor cit mai 
mari. S a adoptat și o hotărire care, 
printre altele, obliga noul comitet să 
îndrume cu mai multă competență

din 
ei 

Sus pe terenurile 
cu spor la semă- 
pe pășuni se cu- 
ultimele hectare 
se planta mentă, 

colectiviștii sint în-

merge bine 
că s-a în- 
lucrare, ba 
abundă lip- 
satului erau

dezvoltarea gospodăriei
consiliul de conducere în îmbunătă
țirea muncii, să-1 ajute mai concret 
în luarea unor măsuri menite să 
curme din rădăcini toate lipsurile. 
Aceasta a fost de fapt nunctul de 
plecare. îndrumat de către comite
tul de partid, consiliul de conducere 
al gospodăriei colective a analizat 
situația fiecărei brigăzi și echipe în 
parte, trecîndu-se la reorganizarea 
lor, după necesități și în lumina 
experienței din trecut. După reorga
nizarea brigăzilor și echipelor și 
după ce planul de producție a fost 
aprobat de adunarea generală, el a 
fost defalcat și prelucrat pe fiecare 
brigadă în parte. In plus, de aceas
ta sarcinile din planul de producție 
au fost predate brigadierului pe 
bază de proces verbal, întărind ast
fel rolul brigadierului și răspunde
rea pe care o are. în primul rînd, 
el față de soarta producției. Conco
mitent cu aceste măsuri comitetul 
de partid a îndrumat organizațiile 
de bază din brigăzi să dezbată îm
preună cu toti comuniștii sarcinile 
ce revin fiecăruia pentru continua 
îmbunătățire a muncii. Cu acest 
prilej comuniștilor li s-au reparti
zat sarcini concrete privind mobi
lizarea colectiviștilor la diferite ac
țiuni.

Prezent în miezul problemelor gos
podăriei, comitetul de partid a spri
jinit și orientat consiliul de con
ducere și spre rezolvarea altor sar
cini. La analiza făcută de consiliu 
au fost scoase la iveală o serie de 
deficiențe cauzate de slaba muncă 
de îngrijire și furajare a animalelor.

în 
nn

ne

A fost nevoie să fie înlocuite unele 
cadre cu experiență mai puțină cu 
cadre mai bine pregătite. Sarcina 
de brigadier a fost încredințată tova
rășului Mirza V„ un priceput cres
cător de animale. Numai după cî- 
leva luni fata întregului sector zoo
tehnic s-a schimbat. Cu tot defici
tul de furaje, animalele gospodăriei 
sînt curate și bine întreținute. Dacă 
anul trecut mieii mureau cu zecile, 

acest an nu s-a înregistrat decît 
singur caz de mortalitate.
— Viței ca ai noștrii — îți spu- 
bucuros brigadierul zootehnic 

nu prea sînt în raion.
Afirmația nu este exagerată. Aici 

la Galtiu sectorul zootehnic, ca de 
altfel întreaga, muncă din gospodă
rie, s-a pus, cum s-ar zice, pe roate. 
Ingriiitori ca Filipescu Zaharie, Crî- 
șan Anghel, Mîrza Iacob, colectiviș
ti si colectiviste ca Trif Elisabeta, 
Oiteanu Anica, Mîrza Cică, Enei 
Elena, Jurca loan, Popa Nicolae, 
Man Aurel și mulți alții se întrec ÎB 
hărnicie și sînt mereu în fruntea 
l' ptei pentru consolidarea gospodă
riei colective.

★
Zilele acestea la G.A.C. Galtiu sînt 

zile de muncă entuziastă. Peste tot 
sute de colectiviști muncesc cu dă
ruire pentru recolta viitoare.

— Actuala campanie — spunea 
președintele gospodăriei colectiv®, 
tov. Barbu Ioan, trece peste noi 
frumoasă ca și primăvara...

Este o puternică dovadă că aju
torul cormtetului de partid, mun
ca comuniștilor, se aîirmă în în
treaga viață a gospodăriei, că oa
menii sînt hotărîți să-și facă gospo
dăria lor tot mai frumoasă, mai în
floritoare.

N. GIURGIU
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Exploatarea rațională a mijloacelor 
de transport — în centrul atenției noastre

Dezvoltarea continuă a economiei 
noastre naționale, creșterea volumu
lui de mărfuri ce trebuie transpor
tat spre orașele și satele patriei 
noastre, ridică în fața lucrătorilor 
feroviari sarcini deosebit de impor
tante, menite să asigure creșterea 
productivității muncii în transpor
turi și realizarea, pe această cale, 
a unui transport cît mai rapid și 
în depline reguli de siguranța cir
culației.

Pentru a-și îndeplini cît mai bine 
sarcinile ce-i stau în față, colecti
vul de muncă din cadrul Stației 
C.F.R. Alba Iulia a acordat o deo
sebită atenție organizării cît mai te
meinice a muncii, întărind în ace
lași timp relațiile de colaborare cu 
toate întreprinderile beneficiare. A- 
cestea, în marea lor majoritate, au 
înțeles just importanța folosirii ju
dicioase a vagoanelor și au luat 
măsuri ca toate vagoanele să fie 
încărcate și descărcate în termenul 
stabilit sau chiar mai repede. Dato
rită acestor măsuri în anul trecut 
stația noastră s-a clasat prima pe 
raion pe ramură, primind diploma 
de unitate fruntașă. Rezultate fru
moase au fost obținute în sectorul 
exploatării și pe primul trimestru al 
acestui an, cînd sarcina de plan a 
fost realizată în proporție de 105,15 
la sută.

Față de volumul sporit de mărfu
ri ce urmează să fie transportat pe 
calea ferată se impune cu și mai 
multă exigență ca fiecare vagon să 
fie folosit cît mai rațional spre a se 
reduce continuu rulajul vagoanelor 
de rnarlă. Ori pentru aceasta avem 
nevoie de sprijinul tuturor întreprin
derilor, deoarece staționarea vagoa
nelor la încărcare-descărcare atra
ge după sine plata de locații — 
cheltuieli absolut făcute în plus — 
și provoacă apoi perturbații în diri
jarea acestor vagoane spre alte u- 
nitățî care așteaptă și ele să fie des- 
servite. Dacă în marea lor majori- ; 
tate întreprinderile beneficiare se 
achită de această sarcină apoi tre- i 
buie arătat că mai sînt unități care I 
nu înțeleg să ia măsuri operative 
pentru încărcarea și descărcarea la 
timp a vagoanelor. In luna ianuarie, 
de pildă, cooperativa „Mureșul" a 
lăsat în staționare 6 vagoane, timp 
de 47 ore, plătind drept locații 940 
Iei, întreprinderea de morărit 93 
vagoane, timp de 1.665 ore, cu o lo
cație de 33.320 lei. Asemenea deficien
țe s-au manifestat și în cursul luni
lor februarie și martie, cînd nici cel 
puțin timpul nefavorabil nu mai pu
tea constitui un pretext. In luna fe
bruarie și martie O.C.L. Comerț 
mixt din Alba Iulia a lăsat în sta
ționare 9 vagoane, timp de 42 ore, 
plătind o locație de 840 lei. sfatul 
popular raional 5 vagoane, Spitalul 
unificat 3 vagoane, T.R.C.H. — 
șantierul Alba Iulia 2 vagoane, Re
fractara 3 vagoane — toate cu un

total de aproape 200 ore. La aceste 
întîrzieri contribuie uneori și auto
baza de transporturi Alba Iulia, care 
nu trimite camioanele în termen 
pentru a se putea face operațiile de 
încărcare-descărcare la timp, sau 
alte unități furnizoare care nu res
pectă anumite sarcini și expediază 
vagoanele cu încărcătură fără posi
bilități de ridicare sau cu sarcină 
statică mai mțcă. Așa, spre exemplu, 
vagonul Kausf 755.453 sosit in Sta
ție la Alba Iulia a stationat peste 
sarcina admisă în imobilizare 33 ore 
deoarece C.S.H. — sectorul Peștiș, 
a trimis pentru secția Ateliere cen
trale material lung și greu ce nu pu
tea fi descărcat la timp. De aseme
nea, sînt cazuri cînd unele între
prinderi ca I.C.M., unitatea din Al
ba Iulia, expediază vagoane cu în
cărcătură mai mică, atrăgînd după 
sine plata de locații și provocînd 
greutăți în mai buna exploatare a 
materialului rulant.

Am arătat mai sus o serie de de
fecțiuni care se mai manifestă în 
folosirea judicioasă a mijloacelor de 
transport. Ele pot fi pe viitor lichi
date, cu condiția ca, alături de lu
crătorii noștrii, justa folosire a va
goanelor să fie privită cu întreaga 
răspundere de către toate unitățile 
beneficiare.

FILIP GHEORGHE
șeful stației C.F.R. Alba Iulia

Dacia Orăștie - Refractara 
Alba Iulia 2-2 (2-2)

Confirmînd forma bună de la re
luarea returului campionatului re
gional de fotbal echipa Refracta
ra din Alba Iulia a obținut, dumi
nica trecută, în deplasare la Orăș
tie. în compania echipei de fotbal 
Dacia un meci de egalitate (2-2). 
Aplicînd cu siguranță sistemul de 
joc 4-2-4, folosind jocul pe extreme, 
ajutați în permanență .de linia de 
mijlocași, albaiulienii au destrămat 
în repetate rînduri apărarea local
nicilor. Meciul începe în nota de 
dominare a echipei albaiuliene, care 
combină frumos, cu pase precise, 

i de la om la om, reușind ca în pri- 
I mele 10 minute de joc să marcheze 
| de două ori prin Rotaru (strict mar- 
I cat în acest meci) și Cristian. După 
i acest scor în echipa gazdă se pro- 
. duce o schimbare. Este înlocuit por

tarul, iar Găină care a iucat pe pos
tul de stoper, trece în linia de' atac. 

• Acum e rîndul gazdelor să domine. 
Speculind o ezitare a lui Vasiu, 
Puie de la oaspeți preia balonul îl 
conduce spre careul de 16 metri și 

. apoi cu un șut fulgerător înscrie. 
Golul marcat dă aripi echipei gaz- 

I de. și cîteva minute mai tîrziu, Pro- 
| dan depășește apărarea albaiulieni- 

lor, centrează în careu și atent Le 
I pedeanu înscrie. In repriza a 2-a 

■ albaiulienii se apără organizat, reu- 
; șind să mențină rezultatul stabilit în 
, prima repriză. De semnalat faptul 

că jucătorul Găină de la gazde a 
! avut deseori atitudini nesportive.

- siPduireir-
S-au remarcat Suciu, Demeter, 

Ciobu și Cristian de la Refractara 
Alba Iulia, iar de la Dacia Orăștie 
Dreghici, Negreu și Prodan.

La juniori Dacia Orăștie — Re
fractara Alba Iulia 1-1.

CLASAMENTUL
C.F.R. Simeria 17 11 4 2 28:12
Min. Aninoasa 17 10 4 3 37:18
Aurul Brad 17 9 4 4 41:18
Minerul Vulcan 17 9 2 6 41:19
Constr. Huned. 17 7 6 4 25:16
Parîngul Lonea 17 8 3 6 25:17
Refractara Alba 17 6 5 6 21:38
Textila Sebeș 17 7 2 8 29:26
Știința Petroșani 17 5 6 6 19:28
Jiul II Petrila 16 6 2 8 25:22
Dacia Orăștie 17 4 5 8 31:36
Minerul Ghelar 16 5 2 9 18:37
Retezatul Hațeg 17 4 310 16:37
Minerul Teliuc 17 2 312 13.45

26
24
22
20
20
19
17
16
16
14
13
12
11
7

Fruntașe la învățătură, 
fruntașe în sport

Numele elevelor Rusu Rodicâ.Me- 
drea Lucia. Ciugudean Doina, Stan- 
ciu Ludmila, Domșa Iustina. Puș- 
cău Georgeta și altele de la Școala 
medie din Teiuș, componente ale 
echipei de handbal a școlii, este 
deopotrivă cunoscut atît prin succe
sele obținute de ele pe terenul de 
sport cît și la învățătură. Și' 
pe bună dreptate. Întregul lot 
al echipei de handbal ocupă un 
loc fruntaș în catalog (media note
lor fiind de 8,24), iar la clasificația 
sportivă sînt campioane regionale 
pe anul 1963-1964. O deosebită sa
tisfacție a dat echipa de handbal’ 
tuturor spectatorilor prezenți zilele 
trecute pe terenul Știința din Teiuș 
cînd. la capătul unui meci viu dis
putat, în cadrul campionatului re
publican. etapa interregională, teiu- 
șenele au dispus de echipa cam
pioană a regiunii Maramureș cu ca
tegoricul scor de 14-2, victoria re
purtată dînd dreptul echipei de 
handbal din Teiuș de a întîlni în- 
vingătoarea dintre echipele campio
ne ale regiunilor Cluj sau Banat.

OȚOI A. Coresp.

Intre 16-19 aprilie a.c.. pe ecranul cinematografului „Victoria" din o- 
rașul nostru, va rula filmul in dou ă serii „Medicamentul care ucide", 
o producție a studiourilor din R.D. G.

Bazat pe fapte autentice, filmul gen polițist, își axează intriga pe 
demascarea afacerilor stranii ale u nui concern de medicamente din 
R. F. G.

însărcinat cu cercetarea cazului, polițistul Weber reușește, după în
delungi căutări, să descopere in pe rsoana redactorului Wilhelmi pe fas
cistul inveterat și asasinul feroce ca re printr-o seamă de crime încearcă 
să apere interesele concernului a c ărui conducere era formată din 
foști fasciști de la I.G. Farben Indu strie.

IN CLIȘEE' : Scenă din film.

Profilaxia reumatismala!
SOKOLSKI — BOUILLAND

Prin profilaxie, înțelegem ansam
blul de măsuri menite să împiedice 
apariția unei boli, să scadă numă
rul sau gravitatea complicațiilor și 
să prevină recidivele.

Reumatismul Sokolski-Bouilland, 
reprezintă forma acută de manifes
tare a unei boli care prinde în spe
cial inima si determină la acest or
gan leziuni definitive, care aduc 
după ele tulburări de grade diferite 
în capacitatea funcționala.^

Boala începe de obicei în copilă
rie, sau la adultul tînăr. Are perioa
de ’ de evoluție acută, cu febră, du
reri articulare și mai puțin cu sem
ne din partea inimii. Cu alte cuvin
te, boala face „gălăgie" într-o par
te’ _ dureri articulare — dar pro
duce leziuni grave, pe tăcute, Ia ni
velul inimii.

Marea majoritate a bolilor de ini
mă, în special la vîrste tinere, se 
datoresc reumatismului.

Boala apare de obicei la 1-2 săp- 
tămîni după o amigdalită.

Tratarea cu penicilină a amigda- 
litelor este necesară, în toate cazu
rile, putînd preveni apariția atacu
lui reumatismal.

Boala manifestată, se tratează nu
mai în spital. E o mare greșeală a 
nu se spitaliza bolnavul, pentrucă

un tratament corect și făcut cu com
petență, înlătură sau în orice caz 
diminuează foarte mult frecvența le
ziunilor cardiace.

Un lucru important de reținut e 
faptul că reumatismul nu se vindecă 
odată cu ieșirea din spital.

Această boală are perioade de li
niște — adică nu evoluează, stă pe

SFATUL MEDICULUI

loc — și perioade de evoluție. A- 
tacurile noi de boală au o manifes
tare articulară mai puțin zgomo
toasă. dar sînt mai periculoase în 
ceea ce privește agravarea leziunii 
cardiace. De obicei aceste noi pusee 
evolutive survin tot în legătură cu o 
amigdalită, cu o stare gripală, sau 
o simplă răceală. Toate aceste epi
soade pretind la bolnavul reumatic 
un examen medical repetat pentru a 
vedea prin mijloace clinice și de la
borator, ce măsuri de tratament tre
buiesc aplicate, în toate aceste ca
zuri tratamentul cu penicilină fiind 
foarte necesar.

Cunoscîndu-se că boala apare în
totdeauna în legătură cu o infecție 
a căilor aeriene superioare și în

special cu o amigdalită cauzată, de 
un microb numit streptoesc hemoli- 
tic. care e sensibil la penicilină, tra
tamentul în consecință a acestor 
stări e o măsură importantă de pre
venire a bolii și mai ales a conse
cințelor de infirmitate cardiacă pe 
care le produce.

Bolnavul care a avut un atac de 
reumatism acut, trebuie să știe că 
boala îl amenință cu noi atacuri 
care îi lezează în special inima. Dar 
mai trebuie să știe, că aceste ata
curi noi de boală pot să fie preîn- 
tîmpinate dacă în primii 2-5 ani de 
la întîiul atac, face lunar. în sezo
nul rece, cite 1-2 milioane de ben- 
zatin-penicilină si dacă pînă la vir- 
sta de 25 de ani își va trata susți
nut cu penicilină toate amigdalitele, 
stările gripale, răcelile.

Importanța deosebită a cunoaș
terii acestor citorva noțiuni, constă 
în faptul că boala are o frecvență 
mare, că evoluează ne o perioadă 
lungă de timp, dînd din cînd în cînd 
pusee acute, că este o boală serioa
să prin consecințele cardiace pe care 
le determină, că nrinde vîrsta tînă- 
ră. de copil și adolescent (7-25 ani), 
că infirmitatea cardiacă se mani
festă în perioada cea mai activă a 
vieții (20-50 ani). Și cunoscînd toate 
acestea, ajutorul medical e deosebit 
de valoros, mai ales că există posi
bilitatea de ă se face un tratament 
profilactic al bolii și al recidivelor ei:

Dr. ISPAS GHEORGHE 
Policlinica Alba

>

Mașinile de spâlai rufe
„PERLA", „PĂLTINIȘ", „TEHNOME-
TAL“, „ALBA LUX" precum și aspiratorul 
de praf „RECORD" se vinde cu plata în 
rate la magazinul nr. 16 electrice Alba Iulia 
și Metalo-chimice din Zlatna ale O. C. L. 
comerț mixt Alba Iulia.

întreprinderea exploatare 
conducte magistrale gaz metan Mediaș

Angajează pentru sectoarele sale:
— Alba Iulia, maistru gaze
— Lugoj, maistru gaze

Angajarea se va face prin concurs, care se va 
ține la data de 24 aprilie 1964, cu respectarea înde
plinirii condițiilor de studii și vechime conform nor
melor în vigoare. Informații suplimentare se primesc 
la I.E.C.M.G.M. Mediaș, serviciul Personal-Invățămînt, 
strada Unirii nr. 4.

GOSPODINE!
I. R. V. A. Alba Iulia 

face cunoscut că în localitatea Zlatna a deschis un 
centru de achiziție care colectează de la populație 
toate tipurile curente de sticle și borcane.

Folosiți cu încredere

produsele fabricii „ARDELEANA“
ALIBIS IULIA
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1 EXPLOATAREA MINIERĂ ZLATNA |
1 RAIONUL ALBA i.
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ANGAJEAZĂ:
— ingineri minieri
— ingineri mecanici
— ingineri chimiști
— tehnicieni topografi
— tehnicieni geologi
— maiștrii minieri

Condițiile de stagiu și pregătire sînt cele prevăzute de 
H.C.M. 1.053/1960.

Redacția și administrația: Alba Iulia, Piața 1 Mai nr. 14. Tel. 739 — Tiparul Ini». Poligrafice Hunedoara, subunitatea A. Iulia, tel. 483, — STAS 8453-81. |40370


