
Pentru o agitație politica 
combativa, legată de viată

Oamenii muncii din raionul nos
tru, sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid, muncesc cu 
însuflețire pentru a da viață sarci
nilor de plan, pentru a-și îndeplini 
și depăși propriile lor angajamente 
în întrecerea socialistă. Unul din 
mijloacele cele mai importante de 
educare comunistă a maselor, de 
mobilizare a lor la înfăptuirea măre
țului program elaborat de cel de-al 
ili-lea Congres al P.M.R., îl consti
tuie agitația politică. Ea este che
mată de a lămuri zilnic oamenilor 
muncii politica partidului nostru, de 
a îndruma energia maselor spre în
făptuirea acestei politici.

Partidul cere ca agitația politică 
să fie subordonată luptei pentru în
deplinirea și depășirea planului de 
producție, pentru înfăptuirea tu
turor sarcinilor economice ce 
sînt trasate fiecărui colectiv de mun
că.

In domeniul industriei, agitația 
politică trebuie să fie axată pe în
deplinirea și depășirea obiectivelor 
din planurile de producție, pentru 
ridicarea productivității muncii, pen
tru continua îmbunătățire a calității 
produselor și reducerea prețului de 
cost, pentru descoperirea și valori
ficarea rezervelor existente la fieca
re loc de muncă.

In gospodăriile colective, agitația 
trebuie să contribuie la realizarea 
cu succes a principalei sarcini ce 
stă în fața agriculturii socialiste, 
sporirea continuă a productivității 
tuturor culturilor agricole, creșterea 
numărului de animale proprietate 
obștească și ridicarea productivității 
lor.

întrecerea socialistă face să se 
nască noi inițiative, numărul inova
torilor crește de la o zi la alta. A- 
gitatorii sînt chemați să răspîndeas- 
că în mase noul ce se naște în pro
ducție, să popularizeze metodele 
înaintate de muncă și pe inițiatorii 
lor.

Avînd mereu în atenția lor impor
tanța deosebită ce o reprezintă a- 
gitația politică pentru mobilizarea 
maselor la îndeplinirea sarcinilor e- 

"conomice, organizațiile de partid de 
la U.C. M. Zlatna, E.M. Zlatna, 
Depoul C.F.R. Teiuș, fabrica „Ar
deleana", precum și cele din gospo
dăriile colective din Bucerdea Vi- 
noasă, Micești, Ciugud și al
tele se preocupă îndeaproape de or
ganizarea și conducerea acesteia. 
Colectivele de agitatori ale acestor 
organizații de partid sînt instruite 
cu regularitate. Agitatorii sînt in
formați la timp, în mod operativ, 
despre sarcinile imediate ce stau în 
fața organizației de bază.

Colectivul de muncă de la secția 
metalurgică a U.C.M. Zlatna a lan
sat chemarea „La fiecare loc de 
muncă — o productivitate cît mai 
înaltă!". Această chemare a consti
tuit pentru multe organizații de 
partid obiectul unei susținute munci 
de agitație, inițiativa fiind îmbrăți
șată și de alte colective de muncă 
din industria raionului nostru. Și în 
agricultură chemarea colectiviștilor 
din Cistei „Să realizăm cu un an 
mal devreme indicii prevăzuți pen
tru anul 1965", a constituit pentru 
unele organizații de partid o preo
cupare de a fi cunoscută și răspîn- 
dită în rîndul masei de colectiviști.

Inafară de experiența pozitivă 
cîștigată în munca cu agitatorii 
multe organizații de partid, ca cele 
de la moara „N. Bălcescu", S.A.C.R. 
Alba lulia folosesc cu succes și alte 
forme ale acestei munci, mai ales 
agitația vizuală. Lozincile afișate la 

IN CLIȘEU : Noua stație de produse petroliere „PECO" dată re
cent în funcțiune la Alba lulia.

locul de muncă, graficele și panou
rile sugestiv executate, gazetele de 
perete cu conținut legat de viață, 
sînt dovada preocupării organizații
lor de partid din aceste colective de 
muncă. In gospodăriile colective din 
Vinlul de Jos, Teiuș și altele, agita
ția vizuală are conținut legat de fe
lul cum se vor dezvolta gospodăriile 
în viitor, care sînt sarcinile colecti
viștilor în această direcție. Exemple 
pozitive privind agitația politică și 
legătura ei cu viata sînt încă multe, 
ceea ce ne arată că există o preocu
pare din partea organelor și orga
nizațiilor de partid.

Cii toate rezultatele pozitive obți
nute în această direcție, mai sînt 
încă organizații de partid care 
nu acordă atenția cuvenită a- 
cestei munci și de aceea ea 
rămîre în urma cerințelor vieții, 
în urma sarcinilor ce stau în fața 
colectivelor de muncă. Așa stau lu
crurile la sectorul ceramic al între
prinderii „Horia", grupul de șantiere 
nr. 5 al T.R.C.H. și altele unde, a- 
gitatorii desfășoară o slabă muncă 
politică în ceea ce privește îndepli
nirea indicilor de plan. Agitația vi
zuală nu este legată de sarcinile 
imediate, iar pe șantierele grupului 
aceasta este aproape inexistentă. Și 
nu este întîmplător că aici întâlnești 
r’sîpă de materiale de construcție. 
Aceeași situație privind agitația po
litică de masă se manifestă și în 
gospodăriile colective din Galda de 
Jos, Galtiu și altele.

Lipsurile ce se mai manifestă 
în ce privește agitația politică 
pot fi lichidate numai cu condiția 
de a se îmbunătăți cu hotărire fe
lul în care organizațiile de partid 
conduc această muncă.

Organizațiile de partid au datoria 
să creeze toate condițiile pentru ca 
munca politică de masă să fie me
reu vie, legată de viață, combativă. 
Mii de agitatori din raionul nostru 
sînt antrenați să participe la munca 
pol'iică. Ei au datoria de onoare să 
răspîndească în mase politica parti
dului nostru, politică de construire a 
socialismului și de apărare a păcii. 
Ag;ta1orii pot să-și îndeplinească cu 
succes această sarcină numai a- 
tunci cînd activitatea lor este con
dusă permanent și cu răspundere de 
către organizațiile de partid, cînd 
ele controlează și sprijină munca a- 
cestora.

Organizațiile de partid din raio
nul nostru trebuie să muncească în 
așa fel pentru a ridica agitația po
litică la nivelul cerut de partid.

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

Stagnările — principală cauză a productivității scăzute
In cursul lunii aprilie, grupul de 

șantiere al T.R.C.H. din Alba lulia 
și-a realizat sarcinile de plan abia 
în proporție de 63,68 la sută 
iar productivitatea muncii în pro
porție de 62 la sută. Această situa
ție nu este cîtuși de puțin întimplă- 
toare. Ea își găsește explicația în 
primul rînd în faptul că pe ioturile 
grupului se înregistrează mari în
treruperi. S-ar putea spune că une
ori aproape jumătate din timpul des
tinat lucrului este irosit în zadar.

Dar să dăm grai faptelor. încă 
din primăvară la Alba lulia a înce-
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Cu forțe sporite la prășitul porumbului
Oe zor Ia prășit

Pe ogoarele gospodăriei agricole 
colective din Stremț, se desfășoară 
în aceste zile o susținută bătălie 
pentru efectuarea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Ca urmare a bunei orga
nizări a muncii în cadrul brigăzilor 
pînă în prezent s-a reușit să se lu
creze cu cultivatorul peste 200 ha 
însămînțate cu porumb și s-a execu
tat prășitul manual pe rînd pe osu-

CONDIȚII
In acest an gospodăria colectivă 

din Vințui de Jos a însămînțat cu 
porumb aproape 500 ha. însămînțat 
la timp porumbul a răsărit frumos. 
Pentru a se dezvolta cît mai bine 
se impune să se facă în aceste zile 
prășitul. Dar după ritmul în care se 
desfășoară această lucrare reiese 
limpede că aici nu se acordă întrea
ga atenție acestei lucrări. Pînă la 
22 mai prima prașilă la porumb a

Lucrările de întreținere si fie executate fără întîrziere
In această săptămînă, în gospo

dăriile colective din raion, lucrările 
de întreținere a culturilor prășitoare 
s-au executat într-un rîtm mai ra
pid. Totuși, ținînd seama de timpul 
înaintat și stadiul de vegetație al 
culturilor, în această perioadă de 
timp în unele unități agricole, lu
crările de întreținere a culturilor 
prășitoare au fost executate încă pe 
suprafețe mici.

Rămînerea în urmă se datorește 
în primul rînd faptului că tractoa
rele și mașinile agricole nu sînt fo
losite din plin la executarea aces
tor lucrări. Numai așa se explică 
faptul că la gospodăria colectivă din 
Qăpud pînă la data de 22 mai încă 
nu s-a făcut prima prașilă la car
tofi și floarea-soarelui, iar din to
talul de 349 ha cultivate cu porumb 
s-a executat doar pe 10 ha lucrarea 
de întreținere cu sapa rotativă. O- 
rice întîrziere a lucrărilor de între- 

put construcția unui nou bloc — 
blocul A. La un timp de aproape 
100 de zile oricine privește stadiul 
construcției rămîne surprins de rit
mul de melc în care se construiește. 
De fapt acest lucru îl recunosc în 
primul rînd constructorii și îl știe și 
conducerea șantierului (șef de grup 
ing. Constantinescu Gelu) căreia 
i-au fost semnalate deficiențele. Ast
fel î s-a semnalat la timp faptul că 
lipsesc materialele din prefabricate 
pentru planșeu și că zidarii vor fi 
puși în situație să nu poată lucra. 
Măsuri operative n-au fost luate, 
astfel că munca a fost oprită două 
săptămîni, pînă a fost dată o nouă 
soluție tehnică. De această situație se 
face vinovată și conducerea Trustu
lui regional deoarece n-a prevenit 
din timp lipsa unor asemenea ma
teriale. Tot aici s-a stagnat lucru 
din lipsa fierului beton și apoi și 
din lipsa fierarilor-betoniști. Tova
rășii din conducerea grupului de 
șantiere trebuie să știe că atunci 
cînd se lucrează doar cu 4-5 fierari- 
betoniști sînt imobilizați alți atîția 
și atîția muncitori.

Sînt apoi dese întreruperile și la 
alte sectoare. Așa de exemplu la 
lotul Zlatna a stagnat lucrul timp 
de 18 zile din lipsa macaralei turn, 
și apoi după ce a fost adusă a 
stagnat 3 zile pentru că a fost de
fectă. Tot aici a fost oprit ziditul din
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praf ață de 110 ha. De asemenea s-a 
mai efectuat prima prașilă la floa
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi 
și s-a făcut sapa mare pe întreaga 
suprafață de vie.

In cadrul întrecerii ce se desfă
șoară în gospodărie, rezultatele cele 
mai bune au fost obținute pînă în 
prezent de brigăzile l-a și a Il-a 
conduse de tov. Dărămuș loan și 
Avram Todor.

SÎNT DAR...
fost executată doar pe 30 ha, iar 
la cartofi pe 15 ha din cele peste 30 
însămînțate. De asemenea sînt ră
mase în urmă și unele lucrări în 
grădina de legume.

Consiliul de conducere al gospo
dăriei (președinte tov. Jicărean 
Ioan) are datoria să ia măsuri ur
gente astfel ca toate forțele să fie 
îndreptate spre grăbirea lucrărilor 
de întreținere.

ținere dăunează asupra producțiilor. 
De aceasta tjebuie să țină seamă și 
conducerea gospodăriei colective din 
Căpud luînd măsuri urgente pentru 
executarea lor fără întîrziere.

lipsă de cărămidă (?!).. Se pune în
trebarea firească: oare aceasta poate 
fi considerată o cauză obiectivă sau 
mai degrabă e vorba de o totală 
lipsă de interes pentru aproviziona
rea lotului cu materiale?

In cadrul lucrărilor pe care le are 
angajate grupul de șantiere Alba 
este și construcția drumului de la 
moară spre cetate. Au fost aduse 
toate materialele necesare, dar de 
lucrat nu se lucrează. Cauza? Sînt 
4 stîlpi care trebuie mutați 
iar Stația de rețele și relee Alba 
amină de pe o zi pe alta acest 
lucru. Dar oare numai stația să fie 
de vină? Este de vină în primul 
rînd conducerea șantierului pentru 
că nu a luat hotărît această proble
mă in rezolvare.

Este adevărat că la o seamă de de
fecțiuni concură și alte unități și în 
special I.R.P. Deva, pentru calitatea 
slabă a unor proiecte și soluții. A- 
ceasta însă nu poate fi cîtuși de pu
țin un motiv ca o serie de probleme 
legate în special de organizarea 
șantierelor, de aprovizionarea lOr, 
să nu fie rezolvată de conducerea 
grupului în mod operativ și cu în
treaga răspundere. Și la acest lucru 
o mare și prețioasă contribuție tre
buie să-și aducă atît organizația de 
bază cît Și comitetul sindicatului.

N. SPINEANU
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In ritm intens
Pe ogoarele gospodăriei colective 

„Tractorul" din Oarda de Jos, ca 
de altfel în toate unitățile agricole 
din raion, în aceste zile domnește o 
mare însuflețire. In lanurile de grîu 
se plivesc ultimele hectare, la cul
turile prășitoare ca porumb, cartofi, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și 
altele se zoresc lucrările de întreți
nere. Acolo unde se simte nevoia se 
fac tratamente împotriva dăunători
lor.

Pentru a înlesni răsărirea unifor
mă a plantelor și a menține apa în 
sol, colectiviștii din Oarda de Jos, 
imediat ce au terminat cu însămîn- 
țările au trecut la grăpatul porum
bului, efectuînd această lucrare pe 
suprafața de peste 220 ha. In scopul 
obținerii unor producții sporite de 
cereale la hectar, ei muncesc cu for
țe sporite la întreținerea culturilor. 
Pînă ia data de 22 mai au terminat 
piivitul pe cele 479 ha cultivate cu 
grîu, au terminat prașila l-a la car
tofi, sfeclă de zahăr și floarea-soa
relui. Paralel cu acestea, ei acordă 
o atenție deosebită și culturii porum
bului, unde imediat după răsărirea 
plantelor au trecut la efectuarea u- 
nei lucrări cu sapa rotativă, iar în 
prezent se lucrează intens la efec
tuarea primei prașile la porumb, rit
mul zilnic fiind de peste 20 hectare.

Colectiviștii din Oarda de Jos lu
crează cu multă însuflețire pentru 
obținerea de cît mai multe legume 
timpurii. IN CLIȘEU : O parte din 
colectiviste la udatul răsadurilor.

Fier vechi pentru oțelării
Desfășurî.nd acțiunea de strîngere 

a fierului vechi sub lozftica „Cît 
mai mult fier vechi pentru oțelăriile 
patriei", tinerii utemiști din cadrul 
reviziei de vagoane C.F.R. Crxșla- 
•riu au strîns și expediat pînă la 
. sfârșitul lunii aprilie pentru . furna
lele de la Hunedoara cantitatea de 
peste 29.000 kg fier vechi.

Ca urmare a acțiunilor întreprin
se ,în cursul lunii mai ei au strîns 
de asemenea, cantitatea de aproape 
11.500 kg fier vechi urmînd ca în 
zilele următoare să fie expediat și 
acesta spre oțelării.

O contribuție deosebită la aceasta 
acțiune au adus-o utemiștii Goga 
Vasite, Sîrbu Nicolae, Borza Izidor, 
Florea loan și alții.

Vă informăm că...
4F Sîmbătă și duminică pe terenuri

le de popice ale fabricii „Ardeleana" 
și C.F.R. va avea loc faza regională 
de popice masculin și femenin pe 
echipe.

Participă echipele reprezentative 
de raion din regiunea Hunedoara.

âr La cinematograful „23 Au
gust" din orașul nostru va rula în
tre 23-26 mai a.c. filmul românesc 
„Soldați fără uniformă".

★ Intre 23-26 mai a.c. la cinema
tograful „Victoria" va rula filmul 
„Baronul de Munchhausen" o pro
ducție a studiourilor cehoslovace.



----------------------------«
In cadru] fazei raionale a 
celui de-al VII-lea concurs --------------------- ------ < Dispute vii pentru locul de fruntaș
Duminica trecută, la căminul cul

tural din Stremț, s;au întrunit pen
tru a-și disputa întîietatea formațiile 
artistice de amatori din Teiuș, Mi
halț, Stremț și Coșlariu, promovate 
pentru faza raională a celui de-al 
Vll-lea concurs.

In vederea însemnatului eveni
ment, activiștii căminului cultural 
gazdă s-au pregătit cu de toate. Lo
calul căminului cultural a fost spoit 
și împodobit, așa că și-a primit oa
speții în cea mai sărbătorească hai
nă. Apoi, așa cum le stă bine unor 
adevărate gazde, stremțenii le-au ie
șit oaspeților în întîmpinare bine 
pregătiți și din punct de vedere ar
tistic.

Ziua disputei, așteptată cu interes 
și emoții de sute de artiști amatori, 
veni frumoasă și îmbietoare. Și so
siți rînd pe rind, minunat costu
mați, artiștii amatori nerăbdători să 
iese pe scenă n-au zăbovit decît 
să-și întregească găteala.

Cu cîteva minute înainte de des
chiderea cortinei, degeaba ai mai fi 
căutat un loc în sala destul de spa
țioasă a căminului. Erau prezenți 
aici sute de colectiviști din Stremț 
și din așezările care-și trimiseră 
solii la marea întrecere închinată 
celei de-a XX-a aniversări a scum
pei noastre patrii. Și faza raională 
a concursului a început 
mosferă de puternic

Cu fețele radiind 
bînzilor obținute în 
asigurarea deplinei 
culației, primii care 
fele scenei au fost muncitorii de ia 
Comolexul C.F.R. Teiuș-Coslariu. Și, 
fruntași în muncă, ei s-au dovedit și 
artiști amatori iscusiți. Corul cefe
riștilor, ce-i drept nu prea numeros 
în raport cu numărul muncitorilor 
din complex, din rîndul cărora s-ar 
fi putut depista încă numeroase ta
lente, a executat totuși la un înalt 
nivel artistic cîntecele „Tinerețe", 

Lenin e cu noi" și „Te cînt partid". 
Au evoluat apoi pe scenă la fel de 
apreciați în interpretarea unei mi
nunate suite de cîntece oooulare, 
fluierașii din Teiuș. Dansatorii Clu

bului C.F.R. au cucerit publicul prin 
vigoarea și suplețea cu care au e- 
xecutat „Haidăul", iar execuția pre
cisă de către orchestră a celor două 
potpuriuri a fost subliniată cu în
delungi aplauze.

Incheindu-și programul^ ceferiștii 
au dat prilej colectiviștilor să se a- 
firme. Fapt ce s-a și petrecut. Co
rurile colectiviștilor din Stremț și 
Mihalț, masive ca număr, cu voci 
fine și limpezi au interpretat mi
nunat cîntecele „Părinte drag, 
partid iubit", „Țarina de la Găi
na", „Republică măreață vatră" și 
altele. Taraful stremțenilor a ținut 
și el pas cu corul, cîntecele „Cînd 
vi bade pe la noi", „Hai flăcăi din 
multe sate" și „Dragă mi-e lelița-n 
joc" fiind doar cîteva din bogatu-i 
repertoriu, iar animația care a stă- 
pinit scena în tot timpul cînd for
mația de dansuri a căminului cul
tural din Stremț a prezentat „Hai
dăul", „Invîrtita" și „Hațegana" a 
sădit optimism în inima fiecărui 
spectator, fie tînăr sau vîrstnic. Și 
aceeași animație a fost întreținută

» !

și de soliștii vocali, instrumentiști 
și dansatori care au urmat unul ce
luilalt. '

Așteptate cu interes și-au desfă
șurat apoi programul brigăzile ar
tistice de agitație din Mihalț și Coș- 
lariu. Intr-un text bine inspirat, mi- 
hălțenii au evocat momente impor
tante din marea luptă pentru colec
tivizarea agriculturii, cifre și fapte 
din viața gospodăriei lor în plină 
ascensiune economico-organizatori- 
că, pe un text similar fiind țesut și 
programul brigăzii artistice din Coș- 
lariu.

Faza raională a celui de-al VII- 
lea concurs desfășurată duminica 
trecută la centrul Stremț s-a bucu
rat de o deplină reușită. Evoluția pe 
scenă a fiecărei formații artistice a 
însemnat un pas înainte față de 
faza anterioară. In totalitatea lor, 
formațiile artistice s-au dovedit mai 
mature în interpretare, dovedindu-și 
încă odată posibilitățile de o și mai 
vădită afirmare în viitor.

S. POPESCU

„Averse” • • e

într-o at- 
entuziasm.

de bucuria iz- 
munca pentru 
siguranțe acir- 
au urcat trep-

A in
Era o zi obișnuită, ca atîtea al

tele. In plină liniște a dimineții 
doar zgomotul tractoarelor se făcea 
auzit >pînă departe. Prevestea înce
perea unei noi zile de muncă.

Mă îndreptam grăbit spre remiza 
de tractoare a gospodăriei colective 
din Mihalț. Tractoriștii erau gata 
de plecare în cîmp. Unul dintre ei 
însă, învîrtindu-se în jurul tractoru
lui, era mai puțin zorit. Aștepta 
parcă ceva.

In lungul uliței își făcu apariția 
factorul poștal. Venea grăbit cu toi - 
ba-i plină de ziare. Zărindu-1, trac
toristul zîmbi. M-am dumirit deci pe 
loc despre ce era vorba. Pe factor 
îl aștepta tractoristul. Hațegan Mi- 
Ijăilă. Cum era să plece în cîmp 
fără ziare ?!

— Apoi, are dreptate. L-ar lua 
băieții în primire în pauza de la 
prînz ncavînd ce să citească — mi 
se adresă tovarășul Bedelean Gheor- 
ghe, neobositul președinte al gospo
dăriei sosit și el pe aproape.

Am aflat apoi de la președintele 
gospodăriei încă multe despre viața 
tractoriștilor, despre preocupările și 
rezultatele obținute de ei.

Numai afișele
Prin grija paridultii și statului 

nostru democrat-popular cinemato
graful a pătruns în cele mai înde
părtate colțuri ale țării. Și zi de zi 
spectacolele cinematografice sînt aș
teptate cu interes crescînd de către 
oamenii muncii, dornici de-a vedea 
și cunoaște tot mai mult din pagi
nile de luptă ale partidului nostru, 
din realizările de seamă înfăptuite 
în zilele noastre.

Munca cu filmul are deci un rol 
important în viața culturală a satu
lui și în majoritatea așezărilor i se 
acordă toată atenția. Pentru buna 
reușită a acesteia, militează toti fac
torii culturali șub directa conducere 
a organelor locale de partid și de 
stat.

Dar, dacă în majoritatea satelor 
din raionul nostru printr-o muncă 
susținută cu filmul se obțin rezul
tate frumoase în mobilizarea colec
tiviștilor la spectacolele cinemato
grafice, nu același lucru se petrece 
și în satul Pețelca. Aici munca cu 
filmul este lăsată doar în seama o- 
peratorului Domșa Iustin. Contribu
ția activiștilor culturali nu se face 
prin nimic simțită. Astfel fiind, sin-

IN CLIȘEU : Corul căminului cultural din Stremț.

de tractoare
Avînd create condiții din cele mai 

bune de muncă, tractoriștii noștri 
trăiesc în același timp, alături de 
colectiviști, și o intensă viață cul
turală. Sînt nelipsiți de la film ca 
și de la activitățile organizate de 
căminul cultural. Și apoi, pe lîogă 
ziarele la care sînt abonați, cărțile 
„Pămînt desțelenit", „Setea", „Me
canizarea lucrărilor de prășit", 
„Cartea tractoristului" și altele, cir
culă și ele din mină în mînă, o deo
sebită preocupare pentru orientarea 
lecturii tractoriștilor avînd-o atît to
varășul Contor Vasile, directorul că
minului cultural cît și tovarășa 
Breazu Mariana, bibliotecara. .

N-a lipsit apoi din timpul lor li
ber nici activitatea sportivă. Me
ciurile de fotbal, disputate între 
membrii brigăzii de traptoare și co
lectiviști s-au încheiat adesea cu 
victoria tractoriștilor.

Tractoriștii ce ne lucrează ogoa
rele sînt fii noștrii — și-a înche
iat spusele — președintele. Ne mân
drim cu ei. Și împreună ducem cu 
tot mai mult succes lupta pentru 
roade mari.

0 reușită manifestare
— tinerească ™

Intîmplarea de deunăzi m-a învă
țat. minte. M-am hotărît și pace, 
imi iau un barometru și nu mă mai 
despart de el nici o clipă. Că de! 
De ce să nu mă pun la adăpost de... 
„averse"?

Ei...! Dar uite că, cu gîndul la 
barometru, era gata să uit de întîm- 
plarea cu pricina. Ascultați!

Deunăzi, în tovărășia^ a doi prie
teni pic așa din întîmplare la res
taurantul cooperativei „30 Decem
brie" din stația Teiuș. Și zice unul 
din eî: voi ce vreți halbe ori țapi?

Cei doi, cărora ne era îndreptată 
întrebarea, încuviințarăm țapii. Prie
tenul cu inițiativa făc 
comandă și prin 
„bunăvoința" os- 
pătatului Maier /££ 
Nicolae, iiată-ne în,/" 
posesia a trei țapi 
în toaită legea 
chiar 
ream

Ai 
oară 
gata

mai gulerați decît ni-i do- 
noi.
noroc... odată! Ai noroc a două 
și vorba aceea, volum mic... 
cu țapii. Facem plata.
Trei ori 1,80 —, șase lei — 

ni se adresă grav ospătarul.
— Da? Corect!... îi întoarse vor

ba prietenul. Și începu să numere: 
Ș0 cu 50 cu 25... cu... .
' N-apucă însă a-i zice bine pe 
nume lui cinci de lingă doi cînd. în 
ochii ospătarului se adunară niște 
„nori" negri de-i întunecară chiar 
si albul halatului. I-am întâlnit pri
virile și în sinea mea mi-am zis; 
făcindu-mă mic: de tunat, tune, nu
mai să nu și fulgere.

— Ce-i cu puzderia, aia de mă
runțiș? Nici gînd să vi-i iau!

— Dar...
— Nici un dar! Ii schimbați unde 

dați bani ca lumea. Alt-

cuvînt rostit de ospătar 
pus pe gloduri. Ce-o fi 

acel „altfel"? Ne-am 
cîteva clipe în șase ochi, 
pe cei ai ospătarului,

inima în dinți și-am îndrăznit: 
—■ V-am ruga

fără... pricină.
— Cum? încă trei, 

mart și vă dau eu restul. 
Gata cu țapii.

. — Bine dar dacă așa stau lucru
rile, dați-ne în loc de trei țapi o 
singură condică de sugestii și re- 
clamații.

Condica de sugestii și reclamați’ 
însă, după cum am aflat ulterior, 
nu ne-o putea da ospătarul. Era 
sub pază bună, închisă în sertarul 
barmanului.

Văzînd că nici cum nu ieșim la 
socoteală am solicitat o întrevedere 

cu tovarășul Bă-
- _ lescu loan, gestio-

" evJl nar>Jl restaurantu-
’ // 1U’L Ș* numai bine

" n-am nimerit-o nici 
cu el. Intreru- 

pîndu-1 de la o partidă de (8X8+2)' 
se 
si- 

din

încă trei țapi

Dați bani 
’ Altfel...

nu-s die ajuns
gura formă folosită 
larizarea filmelor și 
lectiviștilor la spectacolele cinemato^ 
grafice este simpla expunere a afi
șelor. Aceasta în cel mai ■ fericit caz. 
De cele mai multe ori însă afișele 
respective stau uitate prin sertarele 
birourilor sfatului popular.

Felul defectuos de muncă cu fil
mul e reflectat în mod grăitor, de 
altfel, în rezultatele obținute. In ni- 
ciuna din lunile care s-au scurs din 
acest an cinematograful sătesc din 
Pețelca nu și-a îndeplinit planul. La 
filme c?. „.’’reședințele centru înain
taș", „Moara diavolului", „Nu te 
lăsa niciodată" sau „Cine-i de vi
nă" numărul spectatorilor n-a de
pășit 55 persoane.

Fată de această situație sfatul 
popular comunal Pețelca trebuie să 
dea dovadă de mai multă preocupa
re. Să fie mobilizați la munca cu 
filmul toți activiștii culturali din sat 
care să prezinte recenzii, să organi
zeze cu colectiviștii convorbiri pe 
marginea filmelor vizionate și alte 
manifestări menite să atragă spre 
cinematograful din comună mase 
tot mai largi de colectiviști.
ȚfcÂ I. PONORAN

pentru popu- 
tnobili zarea co-

In colaborare cu Casa raională 
de cultură și Biblioteca raională, 
Comitetul orășenesc U.T.M. din 
Alba Iuh’a a organizat la 16 mai 
o reușită joie de tineret în .aer li
ber.

Alcătuit cu grijă, programul a- 
cestei manifestări a constituit o 
armonioasă împletire de forme 
distractive și activități de o înal
tă valoare instructiv-educativă. In 
cadrul programului și-au dat con
cursul brigada artistică de agita
ție a instituțiilor a dinidistrat’ve 
de stat, orchestra Școlii medii 
„Horia, Cloșca și Crișan" și un 
însemnat număr de soliști. Tinerii 
Gocea Melania, Farcaș Lia, Po
pescu Elena, Medrea Maria, Boc
șa loan și Sabău Doru au inter
pretat cu măiestrie cîntecele „O- 
nești, Onești", „Serenada tinere
ții", „Pentru noi" și altele, legă
tura dintre soliști și spectatori 
fiind atît de strînsă încît adesea 
aceștia s-au pomenit cîntînd îm
preună cu soliștii.

In pauzele dintre dansuri, tova
rășul Vancea Stelian, secretarul 
Comitetului orășenesc U.T.M. a 
felicitat și le-a oferit flori tineri
lor care își serbau la 16 mai ziua 
de naștere.

Coresp. TOMA PETRU

a recit nervos. Și stăpîn cum 
considteră atît pe local cît și pe 
tuație a adus deasupra noastră 
nou pasărea furtunii.

— Puteți reclama unde, vreți, 
mai făcut-o și alții. Eu însă tot stă
pîn sînt aici — și-a spus de astă- 
dată cuvîntul nu tovarășul Bălescu 
ci... domnul Bălescu. Și cu aceste 
spuse a plecat să-și continue parti
da întreruptă.

★
Au trecut doar puține zile de la în

tâmplarea cp pricina. Ce-am hotă- 
rît însă am și făcut. Mi-am luat ba
rometrul și-l consult zi de zi doar 
— doar va înregistra o scădere brus
că ir.dicînd ceva averse locale de 
preferință însoțite de descărcări e- 
lectrice cît de puternice îndreptate 
spre cei ce încalcă regulile comer
țului nostru socialist. In acest fel la 
restaurantul din gara Teiuș se va 
servi fără excepții, banii mărunți 
vor avea aceeași valabilitate ca și 
cei mart; pentru un țap de bere se 
ya încasa nu 2 Iei ci 1,80 lei; berea 
„Pilzen“ se va da consumatorilor 
nu cu 5,50 și 6 lei ci cu 5 lei, iar 
domnul Bălescu nu va mai avea cu
rajul să înfrunte și să înjure pe cer 
ce calcă pragul acestui local. De 
acord tovarăși de la U.R.C.C. Alba?

S. MĂRGĂRIT

Au

vreți si-mi 
fel!:.. ’

Ultimul 
ne-a cam 
însemnînd 
cbnsfătuit 
cvitîndu-i 
noi am pornit cu colindul să schim
băm bani pe le1. Și în sfîrșit, iată-ne 
în posesia a șase lei — paralei.

— Poftim!
— Așa!... ne dădu replica ospă- < 

tarul.
Socotindu-1 îmbunat, ne-am luat

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

Din scrisorile corespondenților

a-

Muncă spornică în toate sectoarele
Mobilizați de exemplul viu al co

muniștilor, membrii gospodăriei co
lective din Drîmbar desfășoară o 
muncă însuflețită în toate sectoarele 
de activitate ale gospodăriei. In sco
pul obținerii de recolte bogate, ei 
au terminat încă de mult plivitul 
grîului pe toate cele 380' ha, au dat 
gata prima prașilă la cartofi, sfecla 
furajeră și sfecla de zahăr, iar 
prezent 
termine 
339 ha.

Bine 
dina de 
Cartofii .. .
și mazărea se dezvoltă, bine după 
prima prașilă, iar roșiile și ardeii, 
ca urmare a bunei îngrijiri, n-au 
stagnat prea mult după plantarea

in 
cu forțe sporite dau zor să 
prășitul porumbului pe cele

îngrijite, culturile din gră- 
legume sînt și ele frumoase, 
de vară, castraveții, ceapa

lor în cîmp. promițînd recolte mari.
O deosebită grijă acordă colecti

viștii din Drîmbar sectorului zooteh
nic al gospodăriei. Pentru buna a- 
dăpostire și îngrijire a animalelor, 
la Teleac s-a turnat fundația unui 
nou grajd de 50 capete, la Hăpria 
grajdul în construcție este deja sub 
acoperite, lucrările la maternitatea 
de scroafe desfășurîndu-se de ase
menea în ritm susținut.

In scurtul timp de la înființare, 
gospodăria colectivă din Drîmbar a 
obținut succese de seamă pe drumul 
întăririi ei economico-organizatori- 
ce. Și acestea, sînt întregite zi de 
zi prin munca harnică a colectiviști
lor de aici.

C. DUNGACIU

Inferprefi și.. . spectatori
Duminică, 19 mai, conform planu

lui stabilit de Comitetul de cultură 
și artă, formațiile artistice ale că-

Emoțiile au trecut. Membrii brigăzii s-au prezentat bine pe scenă. 
IN CLIȘEU : Brigada artistică de agitație din Mihalț.

minului culural din Șard — cor, 
dansuri, brigadă, soliști vocali, in
strumentiști și dansatori — s-au 
deplasat la căminul cultural din 
Ighiu pentru a prezenta un program 
artistic.

Sosiți la căminul cultural din I- 
ghiu însă, artiștii amatori din Șard 
s-au găsit în situația de a fi în a- 
celași timp și interpreți... și specta
tori. Nimeni nu le-a ieșit in întîmpi
nare, nici din partea sfatului popu
lar și nici din partea gospodăriei co
lective din sat. Și doar faptul că a- 
veau să-și prezinte programul pe 
scena căminului cultural din Ighiu 
fusese cunoscut încă cu cîteva zile 
înainte.

Or, deplasîndu-se la Ighiu, șerde- 
nii și-au prezentat totuși progra
mul. Această situație însă nu face 
deloc cinste nici organelor de con
ducere și nici activiștilor culturali 
din Ighiu, care au dovedit nu numai 
lipsă de ospitalitate ci și un total 
dezinteres față de popularizarea și 
mobilizarea colectiviștilor la progra
mul prezentat de artiștii amatori din 
Șard, program cu un bogat conținut 
de învățăminte.

S. CIMPOIEȘU .



INFORMAȚII DE PARTID

Pregătiri în vederea încheierii anului școlar 
în învățămîntul de partid

De pe pășuni și finețe — cît mai multe furaje!
In perioada 5-20 iunie a.c. vor a- 

vea loc în toate cercurile și cursu
rile cu program de oraș, convorbiri 
recapitulative de încheiere a anului 
școlar în învățămîntul de partid.

In acest scop, ca urmare a sarci
nilor trasate și măsurilor luate de 
Conrtetul raional de partid, orga
nizațiile de bază se preocupă pentru 
ca această deosebit de importantă 
sarcină să fie îndeplinită cu succes. 
Datorită faptului că în cursul anu
lui de învățămînt, organizațiile de 
partid s-au preocupat de conduce
rea și îndrumarea muncii de pro
pagandă în cercuri și cursuri, au 
sprijinit propagandiștii în activita
tea lor, au dezbătut și analizat în 
adunări generale felul cum se des
fășoară învățămîntul de partid, lu- 
înd măsuri de lichidarea lipsurilor 
acolo unde a fost necesar, în pre
zent toate cercurile și cursurile sint 
la zi cu temele prevăzute în pro
grama de studiu.

In perioada care a mai rămas 
pînă la data cînd se vor desfășura 
■convorbirile recapitulative, vor tre
bui luate de către organele și or
ganizațiile de partid unele măsuri. 
Astfel, în toate cercurile și cursurile 
se vor prelucra următoarele teme 
„Formarea limbii și a poporului ro- 
«nîn“, „Anul revoluționar 1848 în 
țările romîne" și „Lupta poporului 
romîn împotriva exploatării și asu- 

> pririi sociale și naționale pentru in
dependență". în organizațiile de bază 
din Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla- 
riu, U.C.M. Zlatna și altele, această 
sarcină în mare parte a fost înde
plinită.

Buna desfășurare a convorbirilor 
recapitulative depinde în cea mai 
mare măsură de pregătirea temei
nică a propagandiștilor. Pentru a- 
ceasta secere, cala preseminariilece 
se vor organiza de către Comitetul 
raional prin cabinetul de partid, în 
zilele de 29, 30 și 31 mai ax. să 
participe toți propagandiștii. Comi
tetele de partid, birourile organiza
țiilor de bază să ia toate măsurile 
prganizatorice ca de la preseminarii 
să nu lipsească nici un propagan
dist, întrucît cu această ocazie se
vor dezbate și .lămuri problemele cercurile și cursurile învățămîntului 
>entru convorbirile recapitulative. de partid. 

Un prețios schimb de experiență
La „Ziua secretarului" organizată de Comitetul raional de partid, 

care a avut loc la 22 mai a.c. au participat secretarii comitetelor de 
parțid și ai organizațiilor de bază din întreprinderile, gospodăriile co
lective și instituțiile din raionul nostru, activiști de partid.

Tovarășul Man Ioan, secretarul Comitetului orășenesc de partid și 
tovarășul Muntean Ioan secretarul comitetului de partid din G.A.C. Te- 
iuș au prezentat rapoarte despre stilul de muncă al comitetelor respecti
ve și rezultatele obținute în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor ce 
au stat în fața organizațiilor de partid.

Au fost apoi expuse, de către membrii biroului raional, sarcinile ce 
revin organizațiilor de partid pe ramuri de activitate.

Să realizăm cu un an mai devreme indicii prevăzut! pe 19652

Răsfoind jurnalul întrecerii

Un aspect la recoltatul secarei pentru siloz la G.A.S. Oarda de Jos.

<3u aproape două luni în urmă, 
•membrii gospodăriei colective din 
Cistei au lansat o prețioasă iniția
tivă, chemînd la întrecere toate gos
podăriile colective din raion pentru 
îndeplinirea cu un an <mai devreme 
,a obiectivelor propuse a fi îndepli
nite în anul 1965. In scurt timp după 
lansarea acestei inițiative, consiliile 
de conducere ale gospodăriilor co
lective îndrumate de către organi
zațiile de partid au analizat obiecti
vele propuse precum și posibilitățile 
pe care le au pentru îndeplinirea lor 
■cu un an mai devreme. Răspunzînd 
chemării cisteienilor, colectiviștii din 
raionul nostru au trecut la fapte și 
organizîndu-și mai bine munca, au 
obținut și obțin pe zi ce trece rezul
tate tot mai frumoase în fiecare sec
tor de producție.

Dar să urmărim puțin și jurnalul 
întrecerii, felul cum se îndeplinesc 
obiectivele propuse de gospodăria, 
colectivă din Cistei, de unde a por
nit inițiativa. Și nu fără temei ori
cine urmărește cifrele jurnalului de 
întrecere nu poate să nu admire hăr
nicia, munca neobosită a colectiviș
tilor pentru a da viață angajamen
telor. De altfel munca lor e concre
tizată în fapte.

Pentru realizarea unor producții 
tot mai sporite la hectar de cel pu
țin 3 001 kg porumb boabe și 25.000 
kg sfeclă de zahăr la ha s-au în
grășat peste 210 ha cu cîte 20-25 
ifone gunoi de grajd. I'n teren bine

Intre 25 mai și 5 iunie a.c. prin 
grija cabinetului de partid vor fi or
ganizate consultații colective la care 
este bine să participe un număr cît 
mai mare de cursanți. De asemenea 
una din sarcinile actuale ale propa
gandiștilor este aceea de a da un 
ajutor efectiv cursanților în recapi
tularea materialului, de a organiza 
consultații individuale pentru clari
ficarea unor probleme mai impor
tante.

Pentru temeinica pregătire, atît a 
propagandiștilor cît și a cursanților, 
este necesar ca înafară de materia
lul studiat în cursul anului de în
vățămînt să se studieze, raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Naționale 
cu privire la colectivizarea agricul
turii, documentele plenarei C. C. al 
P.M.R. din aprilie 1062, expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cea de-a XV-a aniversare a 
proclamării R.P.R., Comunicatul Di
recției Centrale de Statistică cu pri
vire la îndeplinirea planului pe anul 
1962. Cursanții din cadrul cer
curilor de studiere a Istoriei 
P.M.R. vor studia Raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la adunarea festivă prile
juită de împlinirea a 40 de ani de 
la crearea P.C.R.

Timpul care a mai rămas pînă 
cînd vor începe convorbirile recapi
tulative trebuie folosit din plin pen
tru studiul materialului indicat, atît 
de propagandiști cît și de cursanți, 
problemă ce trebuie să stea în aten
ția comitetelor de partid și a birou
rilor organizațiilor de bază.

In legătură cu îndeplinirea sarci
nilor ce decurg din pregătirea și 
desfășurarea convorbirilor recapitu
lative, este indicat ca birourile orga
nizațiilor de bază să-și întocmească 
planuri de măsuri din care să se 
desprindă măsurile organizatorice 
ce vor fi luate pentru înde
plinirea acestei sarcini în cele 
mai bune condițiuni și cu re
zultate deosebite în ceea ce privește 
însușirea și aplicarea în viață de 
către cursanți a celor studiate în 

pregătit, ei au însămânțat în pri
măvara acestui an numai sem’nțe 
de calitate superioară și imediat 
după terminarea însămînțărilor au 
trecut la întreținerea culturilor ca 
prașila l-a la sfecla de zahăr, car
tofi, porumb și alte culturi. Această 
lucrare fiind executată mecanic in
tr-un ritm intens la 18 mai a și fost 
terminată pe întreaga suprafață, 
iar în prezent se efectuează prașila 
a 11-a. In vederea creșterii produc
ției la hectar, colectiviștii din Cis
tei, așa cum și-au propus, în aceas
tă perioadă acordă o deosebită a- 
tenție densității corespunzătoare a 
plantelor la hectar, asigurând la po
rumb 34-42.000 fire, la sfecla de za
hăr 85-95.000 fire, iar la cartofi 35- 
42.000 fire rec stabile la hectar.

O grijă deosebită s-a acordat aici 
întreținerii culturilor de toamnă prin 
lucrările executate cu grapa și tăvă
lugul, prin administrarea de' îngră
șăminte chimice pe suprafața de 
peste 350 ha, ’ar în aceste zile se 
■lucrează intens la plivițul ultimelor 
hectare cultivate cu păioase. Rezul
tate tot inai bune se obțin și în gră
dina de legume a gospodăriei. Aici 
datorită măsurilor luate pentru iri
garea întregii suprafețe de 30 hec
tare plantele au crescut frumos ast
fel că s-a și început recoltatul legu
melor timpurii ca ridichi de lună, 
ceapă verde și altele.

O mare atenție acordă colectiviștii

MASURI
Sporirea continuă a producției de 

masă verde de pe pășuni constituie 
o preocupare din cele mai de seamă 
a gospodăriei colective din Drîmbar. 
Aceasta o dovedesc măsurile pe care 
colectiviștii, cu sprijinul inginerului 
agronom, Gligor loan, le iau zi de 
zi. Astfel, constatîndu-se slaba pro
ducție de masă verde de pe pășu
nea din coasta Negării din Hăpria 
s-a trecut cu cîteva zile în urmă la 
îngrășarea acesteia pe o suprafață

Pășune bună,
Lingă șoseaua națională, în drep

tul Gafeii de Jos, se întinde pe o 
mare suprafață pășunea gospodăriei 
colective din comună. O asemenea 
resursă de furaje, ar trebui să se _a- 
fle permanent în atenția gospodăriei 
colective, mai ales că începînd de a- 

. cum și pînă în toamnă, baza fura
jării animalelor gospodăriei o con
stituie masa verde de pe pășuni.

Străbătînd însă pășunea. în lung 
și în latul ei nu rănaîi numai sur-*- 
prins, dar te și nemulțumește lipsa 
de grijă pe care o întîlnești pe o 
mare suprafață din această pășune. 
S-au dat, ce este drept, în primăvară 
îngrășăminte, dar în ce privește cu-, 
rățirfea pășunii de spini nivelarea 
mușuroaielor aproape nu s-a făcut 
nimic. Așa se explică faptul că în 
partea dinspre șoseaua ce duce spre 
Blaj ca și în porțiunea dintre cana
lul mare și triajul C.F.R., mușuroa
iele sînt pe unele porțiuni, unul lîn- 
gă altul, iar altele au înțelenit, ast
fel că în loc de o iarbă uniformă în
tîlnești aici doar pilcuri. Mai mult 
și acum la sfârșitul lunii ma', pe 
partea dinspre șoseaua națională 
sînt lăsate să pască uneori oi străi
ne, cum s-a întîmplat în noaptea de 
16 spre 17 mai a.c. Tot aici mai

din Cistei dezvoltării sectorului zoo
tehnic și creșterii productivității a- 
cestuia. Aceasta reiese din măsurile 
luate de pînă acum de către condu
cerea gospodăriei colective. Astfel, 
față de 48 vaci cu lapte, cu cît tre
buia să crească sectorul taurin pînă 
la sfîrșîtul anului, ei au realizat 
pînă în prezent, prin creștere pro
prie și cumpărări uin număr, de 
44 vaci și juninci montate, dispu- 
nînd în prezent de un număr total 
de 474 taurine din care 148 vaci și 
juninci. Numărul mare de porcine, 
369 capete, din care 80 scroafe, pre
cum și preocuparea față de acestea 
pentru a obțihe anual în medie cel 
puțin 12 purcei la două fătări face 
să sporească cu mult numărul por- 
c'lcr. La creșterea ovinelor se cu
noaște de asemenea o creștere sim
țitoare. Numai în acest an numărul 
lor a crescut cu încă 324, astfel că 
la ora actuală gospodăria dispune 
de peste 1.200 ovine din care 35 la 
sută sînt cu lînă semifină. Prin me
toda de țigarizare care se aplică cu 
mult succes, gospodăria va ajunge 
ca în anul 1965 peste 70 la sută din 
turma de oi să fie cu lînă fină și 
semifină.

Trebuie însă arătat că în ramura 
creșterii păsărilor gospodăria nu a 
făcut totul spre a ajunge la o în
cărcătură corespunzătoare și în ce 
privește numărul de găini și gîște. 
Deși sînt condiții, conducerea gospo
dăriei nu acordă toată atenția pro
curări puilor și bobocilor pentru ca 
gospodăria colectivă din Cistei să 
îndeplinească cu cinste și acest in
dicator prevăzut în planul de mă
suri întocmit în vederea îndeplinirii 
cu un an mai devreme a obiective-

EFICACE
de peste 30 ha. De asemenea la 
Drîmbar în timp de. cîteva zile s-a 
irigat prin aspersiune o suprafață de 
circa 30 ha.

Pentru a . asigura animalelor o 
hrană uniformă și mereu fragedă în 
cadrul gospodăriei s-a, introdus pă- 
șunatul rațional. Pășunea din Drîm
bar, de pildă, a fost parcelată în 3 
părț1, pășunatul făcîndu-se prin ro
tație.

dar neîngrijită
întîlnești și unele adăposturi pentru 
înoptarea animalelor gospodăriei, 
dar și acestea au fost lăsate in voia 
sorții.

Pășunea de la Rîturi poate fi și 
trebuie mai bine îngrijită spre a 
mări continuu productivitatea aces
teia. Este însă necesar ca consiliul 
de conducere al gospodăriei (preșe
dinte tov. Teberean Vasile) cu spri
jinul comitetului de partid și al sfa
tului popular comunal să ia urgente 
măsuri pentru a se organiza acțiuni 
voluntare în vederea, executării tu
turor lucrărilor necesare pe pășune. 
In același timp trebuie ca și organi
zația U.T.M. să fie mai mult preo
cupată de mobilizarea tinerilor la 
aceste importante acțiuni.

Cmtryepkr — un
Paralel cu celelalte lucrări agri

cole, o sarcină deosebit de impor
tantă ce stă în fața gospodăriilor 
noastre colective este intensificarea 
terminării construcțiilor zootehnice. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît ne 
apropiem de campania agricolă de 
recoltare, cînd toate forțele trebu-

lor prevăzute pentru anul 1965.
Felul cum este organizată și în

drumată activitatea în fiecare sector 
de producție, ritmul intens cu care 
se desfășoară lucrările și calitatea 
acestora ne prezintă toată garanția 
că harnicii colectiviști ca Frățilă A- 
nuța, Doboș Marina, Mihălțan Ca
rolina, Truță Vasile, Șerbu Simion, 
Orișan Emilia, lancu Pavel, Salcău 
Ana, Breaz Maria și ca ei întreaga 
masă ele colectiviști sub conducerea 
organizației de partid vor face to
tul pentru îndeplinirea cu un an mai 
devreme a obiectivelor prevăzute în 
1965, pentru continua întărire și în
florire a gospodăriei lor colective.

G. SZABO

La gospodăria colectivă din Cistei se acordă o mare atenție lucră
rilor de irigație. In clișeu: Colectivistul Dobîrtă Vasile la irigat.

Calitatea pășunii 
în centrul atenției

Creșterea și dezvoltarea în bune 
condițiuni a animalelor în cadrul 
gospodăriilor, colective este strîns 
legată de asigurarea unei puternice 
baze furajere. Pentru sănătatea a- 
nimalelor însă pe lingă asigurarea 
cantității de furaje necesare o. deo
sebită importanță prezintă calitatea 
acestora. Ținînd seama de aceasta 
consiliul de conducere a.l gospodă
riei colective din Galtiu1 cu sprijinul 
cadrelor de specialitate a făcut un 
studiu amănunțit luînd măsurile cele 
mai corespunzătoare pentru îmbu
nătățirea calității pășunilor. Astfel, 
înafară de lucrările de. curățire, ni
velarea mușuroaielor și distrugerea 
furnicarelor pe întreaga suprafață 
de pășune, pentru a preveni îm
bolnăvirea animalelor de distoma- 
toză, ei au tratat o suprafață de pes
te 16 ha cu soluție de sulfat de cu
pru. . .

Inițiativa întreprinsă de către co
lectiviștii din Galtiu în scopul îm
bunătățirii calității pășunilor și în 
special pentru combaterea distoma- 
tozei și alte boli merită toată aten
ția și trebuie aplicată și de către 
alte unități mai ales pe suprafețele 
de pășune unde primăvara băltește 
apa sau prezintă pericol de a îm
bolnăvi animalele.

ritm di mai intens
iese îndreptate spre strîngerea re
coltei.

In multe gospodării colective din 
raion această sarcină este pe deplin 
înțeleasă. Folosind perioadele mai 
puțin aglomerate cu lucrări ca și 
timpul bun, colectiviștii din Micești 
au terminat pînă în prezent con
strucția unei puiernițe, a unui grajd 
și lucrează intens la construcția 
maternității pentru scroafe. Intens 
se desfășoară lucrările de construc
ții și la G.A.C. Alba Iulia. Aici a 
fost terminată o puierniță și se lu
crează intens la construcția grajdu
lui de la brigada din Pîclișa.

Trebuie arătat însă că nu peste 
tot lucrărilor de construcție li se a- 
cordă atenția cuvenită. Așa de pil
dă la Ighiu, turnarea fundației a 
începui încă din luna aprilie. Dar 
datorită faptului că se lucrează cu 
multă încetineală nu a fost termi
nată nici pînă în prezent. încet se 
desfășoară lucrările și la gospodă
ria colectivă din Șard. Este adevă
rat că aici s-a lucrat la terminarea 
tabere' de vară pentru animale dar 
aceasta nu trebuia cîtuși de puțin 
să ducă la oprirea lucrărilor de zi
dărie

Uneori desfășurarea în ritm lent 
a lucrărilor de construcții este mo
tivată prin lipsa unor materiale. A- 
deveiul este că sînt gospodării care 
dispun de materialele necesare, dar 

. nu se străduiesc să termine con- 
strucțiile începute. La brigada din
Oiejriea, de pildă, maternitatea de

i scroafe este ridicată în roșu din a- 
| nul trecut, și cu toate că există 
i materialul lemnos necesar nu se
î continuă lucrările. O astfel de si-
) tuațle este și la gospodăria colec- 
j tivă din Benic.

Urgentarea lucrărilor la construc
țiile zootehnice este în momentul de 
față o sarcină la ordinea zilei. De 
aceea conducerea gospodăriilor colec
tive, cu sprijinul organizațiilor de 
part’d ș' al sfaturilor populare tre
buie să ia toate măsurile ca para
lel cu alte lucrări să se grăbească 
și construcțiile.
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Frigider chirurgical miniatural
Recent, în U.R.S.S. a fost reali

zat un frigider chirurgical miniatu
ral, care este folosit pentru împiedi
carea mortificării țesuturilor în tim
pul operațiilor plastice. Noul instru
ment are dimensiunile unei cutii de 
chibrituri și se alimentează cu ener
gia produsă de un acumulator de 
buzunar.

Pentru înlăturarea tartrului dentar
losit la înlăturarea tartrului dentar. 
Printr-o ușoară atingere cu un ca- 

poate în- 
dentar.

Acțiunea frigiderului se bazează 
pe răcirea termoelectrică, rezultat 
al trecerii unui curent continuu 
printr-un circuit din doi semicon- 
ductori, temperatura putînd fi re
glată între 0 și 5 grade Celsius.

Noul instrument poate fi folosit 
la operații estetice la urechi, nas, 
buze, bărbie.

Un grup de cercetători de la In
stitutul unional de cercetări științi
fice al U.R.S.S. a construit un apa- ■ păt al aparatului, medicul 
rat pentru radiații ultrasonice, fo- lătura fără dureri tartrul

Viafa" nucleului atomic
O astfel de sensibilitate 

datorită unui dispozitiv 
tronic. Acesta captează 
ma emise de nucleu la 
sfîrșitul excitației sale
sformă în semnale electronice.

Academia de Științe din Letonia 
va folosi acest puternic instrument 
pentru studierea izotopilor cu exis
tență scurtă. In prezent se află în 
studiu nuclee de argint și de sodiu.
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Sub influența neutronilor și a al
tor particule, nucleul atomic întră 
în stare de excitație. Deși această 
stare nu durează însă decît cîteva 
zecimi de miliardimi de secundă, ea 
a putut fi măsurată la Institutul de 
fizică al Academiei de științe din 
Riga.

Instalația, care a fost special pu
să la punct în acest scop, permite, 
de asemenea, să se definească for
ma nucleului și numeroase alte ca
racteristici importante.

se obține 
radioelec- 

razele Ga- 
începutul și 
și le tran-

HJILirBAMI?€I^OnrOM
In R. S. Cehoslovacă s-a construit 

un instrument cu care se pot tăia 
felii subțiri din preparatele biolo
gice care urmează a fi studiate la 
microscopul electronic. Noul instru
ment, denumit ultramicrotom, poate

deplasa preparatul cu a o suta mia 
parte dintr-un milimetru față de tăi
șul unui cuțit montat fix. Drept cu
țit se folosește o sticlă denumită mi- 
ropak.

Păpușa care adoarme
Intr-o clinică din 

bolnavi care trebuie : 
tervenție chirurgicală 
tezia fără să manifeste nici cea mai 
mică frică, ca și cum s-ar juca. In 
momentul în care copilul este cul
cat pe masa de operație i se dă în 
mînă o păpușă mare, al cărei corp 
este prevăzut cu un mecanism din 
materie plastică. Cînd m'icul pacient 
strînge la piept păpușa, fiola ascun
să în corpul păpușii secretă o sub
stanță care îl adoarme pe dată, fără 
ca copilul să aibă vreo senzație ne
plăcută.

Această soluție permite elimina
rea influenței psiho-emotive care în
soțește anestezierea majorității co
piilor.

Curentul electric combate igrasia
Un colectiv de tehnicieni de la 

întreprinderea „Industriebau" din 
e Halle a elaborat o metodă modernă 
'de reparare a construcțiilor igrasioa

se. Prin folosirea curentului electric 
zidurile sau părțile din zidurile sau 
pereții igrasioși pot fi uscate repede, 
cheltuielile fiind foarte reduse.

Mașina de scris fonetică
La Universitatea din Kioto (Japo

nia) a fost realizată o mașină de 
scris care funcționează la dictare. 
Un dispozitiv de calcuLrezolvare a- 
nalizează oscilațiile vocii și le tran
sformă în impulsuri electrice, care 
apoi sînt introduse în dispozitivul 
de scris. Autorii noii mașini afirmă 
că ea poate să scrie după dictarea 
făcută în orice limbă.

Cracovia micii 
să sufere o in- 

i suportă anes- 
i

In

O vâclorie «Se prestigiu
Duminica trecută iubitorii spor

tului cu balonul rotund din oraș au 
părăsit terenul de fotbal, cu toată 
ploaia, odată cu jucătorii. De data 
aceasta ei au avut satisfacția unei 
victorii clare (3-1) pe care jucătorii 
de la Dacia Alba Iulia au repurtat-o 
asupra liderului clasamentului — 
Victoria Călan. '

Deși conduși cu 1-0, din minutul 
7, albaiulienii forțează tot mai mult 
ritmul jocului dar fără rezultat. A- 
bia spre sfîrșitul primei reprize la 
un șut puternic a lui Muntean min
gea lovește un jucător de 
ți și intră în plasă: 1-1.

La reluare, jucătorii de 
joacă tot mai bine și pun 
pe tot terenul obligîndu-i 
peți să se retragă în apărare. Dar 
aceasta nu poate opri atacurile des- 
lănțuite de albaiulieni și în minutul

C.F.R. Teius — Minerul 
Ghelar 3-1 (3-0)

In meciul de duminică, echipa ce
feriștilor din Teiuș și-a satisfăcut 
numeroșii spectatori doar prin pris
ma rezultatului — nu însă și prin 
cea a jocului.

încă de la început jocul s-a între
zărit lipsit de spectaculozitate și a 
continuat așa pînă la sfîrșitul întîl- 
nirii. Aceasta ca urmare a concep
țiilor greșite de joc, cu pase la ad
versar, tineri de mingi și șuturi in- 
precise la poartă, capitol la care 
s-ati „evidențiat" Staicu și Rațiu.

Golurile echipei teiușene au fost 
realizate de Suciu în minutul 7 și 
Dobra în minutele 15 și 52.

Pentru oaSpeți a înscris Abrudea- 
nu minutul 53. A arbitrat corect I. 
Crețu (Brad).

la oaspe-

la Dacia, 
stăpînire 
pe oas-

50 Popa de la gazde înscrie cu capul- 
Âuitorul celui de al treilea gol este 
Străjan, care preia _ cu captă 
o minge din lovitură liberă execu
tată de Jiboteanu și înscrie: 3-1. Ș-a- 
evidențiat întreaga echipă și mai a- 
les Popa, Stră jan, Rada și Gogorici. 
O apreciere în plus: spiritul colectiv 
de joc. Și aceasta ca urmare a mă
surilor luate de conducerea asocia
ției de a scoate din echipă și a sanc
ționa pe unii jucători ca Vasiu, Pîr- 
vu și Cristian care au dovedit ati
tudine de indisciplină și dezinteres 
față de echipă.

ALTE REZULTATE
Dacia Orăștie — Siderurgistuî 

Hunedoara 1-4 (0-1), Minerul Def* 
va — Parîngul Lonea 3-0 (2-0); 
Minerul Aninoasa — C.F.R. Sime
ria 1-1 (1-1); Sebeșul Sebeș —Au
rul Brad 3-0 (2-0); Constructorul 
Hunedoara — Minerul Vulcan 4-0 
(2-0); Retezatul Hațeg — Jiul 
Petrila 0-0.

CLASAMENTUL
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Aparat pentru prospecțiunile geologice
Un grup de ingineri de la Institu

tul de geofizică din R. P. Ungară 
„Lorănt Ebtvos" au proiectat apa
ratul „GE-30", care permite să se 
aprecieze zăcămintele de substanțe

de

minerale utile pe baza variației îe- 
zistenței electrice.

Sensibilitatea aparatului asigură 
indentificarea țițeiului, a gazelor și 
a altor substanțe minerale pînă la 
o adîncime de 3.000 m.

Dozimetru raze ultraviolete
Ger- 
pen- 
per- 
efec-

tueze o dozare precisă a radiației 
ultraviolete emise de Soare. Acest 
aparat va fi folosit în primul rînd 
în medicină.

Oamenii de știință din R. D. 
mană au elaborat un dozimetru 
tru radiația ultravioletă, care 
mite pentru prima oară să se

Petrol pe luxiâ?
Cunoscutul fizician englez Libby 

afirmă că pe fundul craterelor din 
Lună se găsesc mări de petrol. Ipo-

teza lui se bazează pe faptul că în 
numeroși meteoriți s-a constatat e- 
xistența parafinei.

Mingea lovită cu capul de Popa se va opri în plasă. (Fază din me
ciul Dacia Alba ■— Victoria Călan (3 1).

ETAPA VIITOARE:

Victoria Călan 24 15 6 3 50:17 36
Minerul Deva 24 16 2 6 58:27 34
Siderurg. Huned. 24 13 5 6 36:22 31 v.
Minerul Vulcan 24 14 010 48:36 25
Aurul Brad 24 11 310 50:40 28
Min. Aninoasa 24 9 7 8 34:32 25
Sebeșul Sebeș 24 10 311 40:39 23
Parîngul Lonea 24 9 510 38:39 23
Dacia Alba 24 10 311 29:50 23
C.F.R. Simeria 24 10 212 43:42 22
Jiul II Petrila 24 8 610 27:35 22
Constr. Huned. 24 8 610 32:43 22
Minerul Ghelar 24 7 413 35:44 18
C.F.R. Teiuș 24 7 413 35:45 18
Dacia Orăștie 24 7 3 14 32:48 17
Retezatul Hațeg 24 5 712 28:56 17

I
...Pe valea rîului, din sălciile zu- 

fufate s,e cerne ușor o ninsoare de 
fulgi pufoși; prin zăvoaie, în cău
șul mic al frunzelor de brusture 
prind a luci bobițe de rouă...

— Apă multă curge primăvara 
asta din strașina munților — îmi 
spune șoferul autobasculantei care 
mă duce spre șantier.

Pîraiele coboară în fugă de pe 
creste, se umflă în albia lor, și pînă 
la urmă se înclină smerite rîului mai 
mare — Bistrița; iar Bistrița se su
pune stăpînului naturii — Omul, 
care o obligă să-și strîngă undele 
între pereții strîmți de beton ai ca
nalelor, să acumuleze putere în la
curi și să capete astfel mai multă e- 
nergie pe care s-o cedeze omului 
prin intermediul hidrocentralelor.

Pe harta țării, „rîul plutelor" a- 
pare ca o ramură a unui copac fal
nic — Șiretul. Importanța Bistriței 
a crescut enorm, îndeosebi după ce 
a fost pusă în funcțiune hidrocentra
la eleqtrică de la Bicaz; de atunci 
Bistrița a devenit afluent al unui alt 
rîu, mult mai ramificat, care se nu
mește sistemul energetic național.

Bistrița vine acum la vărsarea în 
Șiret, murmurînd din unde un raport 
solemn: „Am pus în mișcare turbine 
care trimit în toată țara mai mult 
de 500 milioane kWh pe an".

Dar rîul acesta nu și-a spus încă 
ultimul cuvînt; el dispune încă de 
multe rezerve de energie pe care as
tăzi luptă să i-o smulgă miile de 
constructori de pe șantierele deschi
se pe cursul inferior. Planul com
plex de amenajare a Bistriței preve
de instalarea a încă 12 hidrocentra
le pe porțiunea dintre Bicaz și Ba
cău; producția lor anuală va depăși 
cu 250 de milioane kWh ipe cea dată 
de uzina hidroelectrică „V. I. Lenin" 
Bicaz. Pe lîngă unele din noile hi-

Pe Bisfrifa, mai jos de Bicaz
drocentrale se crează lacuri de a- 
cumulare, se construiesc baraje, ca
nale, diguri etc.

Dar să-i vedem pe vrednicii con
structori la lucru.

Pe șantierul hidrocentralei de la 
Pîngărați, a doua mărgea sclipitoa
re, după Bicaz, înșirată pe firul ar
gintat al Bistriței, a început monta
rea utilajelor. Aici, ca și pe celelal
te șantiere similare munca n-a în
cetat nici în timpul - 
iernii, 
varea unor situații 
grele, 
torii au 
eroism.

In rezol- Să ne cunoaștem patria
construc- “

săvîrșit adevărate fapte de

★
Pîngărați pînă la barajulDe la Pîngărați pînă la barajul 

hidrocentralei următoare — Vaduri, 
e o distanță de cîțiva kilometri. Clă
direa Uzinei se află însă mai jos, 
pe partea dreaptă a Bistriței, la ca
pătul unui canal de fugă. Aici, la 
punctul numit Stinca lucrează pe un 
excavator trei oameni, în schimburi 
diferite: Constantin Onofraș, condu
cătorul echipajului, Teodor Vieru și 
Anton Imbre. De la comunistul O- 
nofraș au învățat și ceilalți doi ex- 
cavatoriști să elimine pe loc orice 
defecțiune a utilajului. Așa explică 
ei mărirea randamentului excava
torului cu 30 la

...E destul de 
constructorii în 
schimb. Remus 
rul unei brigăzi 
drocentralei ce se construiește lingă

sută.
greu să discuți cu 
timp ce se află în 
Baltag, conducăto- 
de pe șantierul hi-

a o e

Piatra Neamț, Ia Bîtca Doamnei, s-a 
oprit cîteva mi'nute din treburi, in- 
vitîndu-mă sus, pe creasta baraju
lui, de unde se deschide o priveliște 
minunată. Cu vorba lui domoală 
de moldovean începe să povestească 
cum vor arăta locurile de aici cînd 
lucrările vor fi complet încheiate.

— Lacul din spatele barajului — 
spune el— se va întinde pînă sus la 
Viișoara, pe mai bine de 8 kilome
tri; mai este un lac și la ieșirea 

Bistriței din Piatra 
Neamț. Noi îi 
spunem de pe a- 

------------- cum centrului nostru 
raional „orașul dintre lacuri". II în
treb dacă primește vești de la prie
tenii săi aflați pe șantierul hidro
centralei de pe Argeș. Observ pe 
fața lui o tresărire.

— Vezi, spune el, să nu crezi că 
aici, pe șantiere mai mici, greută
țile sînt mărunte. Dacă am pleca cu 
toții... Mi-au trimis forme de trans
fer, se destăinuie Baltag. Numai că 
mai am niște datorii pe locurile as
tea de baștină: să mai ajut la încă 
vreo uzină, să mai cresc ceva ca
dre... Nu mai insist cu întrebările. 
Recunosc în biografia acestui om 
multe elemente comune constructo
rilor cu care am vorbit. Acum 10 ani 
era plutaș, ca și tatăl său, azi pen
sionar... A început cu Bicazul, lu- 
crînd ca miner și betonist la tunel- 
intrare; apoi a plecat pe Bistrița, la 
vale, de data asta nu ca plutaș, o- 
prindu-se la Pîngărați, unde a tur
nat barajul cu brigada pe care o con-

duce și azi; acum e aici lingă Piatra 
Neamț; curînd va merge mai depar
te pe cursul inferior al rîului. Iar 
mai pe urmă? Baltag nu mi-a putut 
expune amănunțit planul lui de „om 
al șantierelor". Din fugă îmi zice: 
„la revedere pe alt șantier!" Peste cî- 
t£va minute, cînd părăseam șantie
rul, aveam să-mi dau seama de gra
ba brigadierului; după un sunet pre
lung de sirenă a răsunat o explo
zie puternică, semn că a reînceput 
escavația în stînca muntelui.

îmi continui drumul spre celelalte 
hidrocentrale de pe cursul Bistriței: 
Roznov I, Roznov II, Zănești, Cos
tișa... De fapt ele nu sînt ampla
sate chiar pe cursul rîului ci pe ca
nale prin care au fost abătute ape
le. Panglica lor de beton pare o li
nie nesfîrșită trasă cu o riglă uria
șă. Am aflat că prin această așeza
re, care în termeni de specialitate se 
numește „în cascadă", se rezolvă o 
problemă deosebit 
pentru construcția 
și anume obținerea 
mari a apei. Una 
de acest tip-Roznov 
gie electrică de cîteva luni; la alta- 
Roznov II, se montează 
încă două — Zănești și Costișa — 
se găsesc într-un stadiu înaintat de 
lucru.

★
întrerup deocamdată aici, la Cos

tișa călătoria pe cursul inferior al 
Bistriței. Celelalte hidrocentrale din 
constelația luminoasă a Bistriței vor 
fi construite în anii următori, în- 
chegînd astfel un puternic complex 
hidroenergetic. Fluviul de foc al e- 
nergiei electrice va avea astfel și 
mai mulți afluenți, trimițînd pe în
tinsul tării tot mai multă lumină.

M. CORUȚ 
redactor la Agerpres

de însemnată 
hidrocentralelor 

unei căderi mai 
dintre unitățile 

I produce ener-

turbinele;

Minerul .Aninoasa — Sebeșul 
Sebeș; C.F.R. Simeria — Minerul 
Deva; Parîngul Lonea — C.F.R. Te
iuș; Minerul Ghelar — Dacia Orăș- ~t 
șie; Siderurgistuî Hunedoara —«■ Re
tezatul Hațeg; Jiul II Petrila a—t 
Constructorul Hunedoara; Minerul' 
Vulcan — Dacia Alba; Viotoria. Că*- 
lan — Aurul Brad.

VOLEI
Alba Iulia — Miercurea 

3-0 (15-7) (15-12) (15-13)
Duminecă, 19 mai 1963 pe terenul* 

sportiv din Alba Iulia s-a desfășu
rat finala campionatului regional de 
volei femenin dintre echipele Școlii 
medii din Alba Iulia și Miercurea, 
ra'nntil Sebeș.

Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 3-0.

Net superioare, pazdeie au cîști- 
pat datorită tehnicii mai bune. F- 
china a muncit mult, deoarece fetele 
de la Miercurea au fost un adversar 
puternic așa cum de altfel, arată și- 
rezultatele la seturi.

S-au remarcat de la gazde Dom- 
nica Radasciuc (cea mai bună de 
pe teren) Doina Toth, Doina O- 
prean și cea mai tînără voleibalistă 
Mariana Dobîrtă (cls. VIII), care- 
a făcut un joc bun. De la oaspeți 
s-au remarcat Stela Ludușan, Ana' 
Bebeș și Eugenia Galan.

Alba Iulia — Hunedoara 1-3
După masă, pe același teren s-a 

desfășurat finala campionatului re
gional de volei masculin dintre e- 
chipele Școlii medii din Alba Iulia 
și Hunedoara.

Victoria a revenit echipei Hune- 
dorene deoarece jucătorii au fost 
mult mai calmi, jucătorii de la Al
ba, s-au pripit majoritatea jocului 
dînd ocazia hunedorenilor de 
scrie punct după punct. Dacă
fi fost emoțiile prea mari cu sigu
ranță că băieții de la Alba ar fi cîș- 
tigat. După primul set au condus cu> 
1-0, dar la al 2-lea și al 3-lea s-au 
pripit și s-au pierdut total.

Coresp. ALEXANDRU MANOILĂ

a îfl- 
n-ar
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