
Lucrări hotărîtoare pentru 
o producție sporită de porumb

Ajutorul multilateral acordat de 
partid și guvern gospodăriilor colecti
ve pe linia mecanizării agriculturii, 
sprijinirea an de an a acestora cu 
îngrășăminte minerale și cu semin
țe din soiurile și hibrizii cei mai 
valoroși, cu credite, creșterea expe
rienței în producție și a1 simțului de 
răspundere a cadrelor tehnice ca și 
preocuparea permanentă a colecti
viștilor au făcut ca producțiile me
dii obținute de cele mai multe gos
podării colective, la principalele cul
turi, să crească tot mai mult.

Pe lîngă celelalte lucrări din com
plexul măsurilor agrozootehnice, în 
obținerea rezultatelor din anul 1962, 
cu toate condițiile climaterice nefa
vorabile, un rol deosebit de impor
tant l-a avut aplicarea la timp și 
ori de cîte ori a fost necesar, a lu
crărilor de întreținere, în special la 
culturile prășitoâre. Aceste lucrări 
au permis conservarea în sol a a- 
pei înmagazinate peste iarnă, ceea 

"ce a determinat obținerea recoltelor 
mari de către majoritatea gospodă
riilor colective din raion. Pe de altă 
parte, nu seceta, ci executarea cu în
tîrziere și de slabă calitate a lucră
rilor de întreținere a constituit prin
cipala cauză a producțiilor mici ob
ținute de unele gospodării colective 
— de multe ori chiar învecinate —- 
hrazdă-n brazdă, cu gospodăriile 
fruntașe.

Seceta este un fenomen natural 
care cuprinde uneori suprafețe mari, 
zone întregi, dar efectele ei pot fi 
diferite, de la brigadă la brigadă, 
de la gospodărie ila gospodărie, în 
funcție de lucrările efectuate în sco
pul reduceri i. pierderilor mari de a- 
pă, de menținerea permanentă a la
nurilor fără buruieni și de asigura
rea unei densități la nivelul rezer
velor de apă. Astfel în condițiile a- 
nului 1962, gospodăria colectivă din 
Cistei a reușit să obțină la porumb, 
prin aplicarea prașilelor la timp și 
ori de cîte ori a fost nevoie, produc
ții de 2.279 kg boabe la ha pe cînd 
gospodăria colectivă din Mihalț, în 
aceleași condiții de climă și sol a 
obținut producții de porumb sub 
1.000 kg la ha. De asemenea gos
podăria colectivă din Teiuș a obți
nut în anul 1962 o producție medie 
de 2.428 kg boabe la hectar pe cînd 
gospodăria colectivă din Stremț a 
obținut o producție sub 1.000 kg po
rumb boabe la hectar.

Au avut oare condiții diferite gos- 
r' podăriile colective din Mihalț și 

Stremț față de cele din Cistei și Te- 
iuiș? Nu. Condițiile au fost aceleași, 
s-a deosebit însă modul cum condu
cerile acestor unități s-au preocupat 
de realizarea sarcinilor de produc
ție. Acest fapt a determinat în final 
rezultatele. Diferența mare de pro
ducție se. datorește faptului că la 
gospodăriile colective din Mihalț și 
Stremț. toate lucrările, începînd' cu 
pregătirea terenului, semănatul și e- 
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Și 

xecutarea prașilelor mecanizate 
manual s-au făcut cu întîrziere 
de slabă calitate.

. Sarcinile mari de producțieaaranuie mari de producție ce 
stau în fața gospodăriilor colective 
din raionul nostru pe acest an, nece
sită luarea unor măsuri care să asi
gure realizarea și depășirea, produc
țiilor planificate. In acest scop au 
fost . executate încă din toamnă lu
crările corespunzătoare a solului și 
s-au. încorporat cantități mai mari de 
îngrășăminte organice și minerale, 
s-au folosit pentru însămînțări se
mințe, din cele mai bune soiuri și 
hibrizi, etc. Deosebit de utilă a fost 
instruirea în timpul iernii a cadre
lor de mecanizatori și a colectiviș
tilor ce vor lucra în acest an la cul
tura porumbului. Ca urmare a a- 
cestor măsuri atît pregătirea tere
nului înaintea însămînțării, reglarea 
mașinilor de semănat, cît și realiza
rea însămînțărilor de bună calitate 
au stat permanent în atenția tuturo
ra, de la tractorist și brigadier și 
pînă la președinte și inginer.

Ne aflăm în momentul de față în 
perioada cînd în cîmp se execută 
lucrările de întreținere la porumb. 
Este o perioadă în care se hotărăș
te însăși soarta producției. De â- 
ceea atenția principală trebuie în
dreptată spre . efectuarea repetată și 
la un înalt nivel agrotehnic a lu
crărilor de întreținere.

Deci, acum toată atenția trebuie 
concentrată pentru aplicarea calita
tivă și la timp a lucrărilor, de între
ținere atît la porumb cît și la cele
lalte culturi. Datorită faptului că 
aceste culturi au în general o pe
rioadă de vegetație lungă, și că tre
buie să suporte seceta și căldurile 
mari din timpul verii, aplicarea lu
crărilor de totreținere apare ca o 
lucrare agrotehnică de primă im
portanță, condiționînd în cea mai 
mare măsură volumul producției și

calitatea 
petată a . . .
punct de vedere agrotehnic, distru
gerea scoarței și afînarea solului în 
vederea măririi capacității lui de 
înmagazinare și păstrare a apei, 
distrugerea ierburilor și dăunători
lor și fixarea densității optime pen
tru zona și planta cultivată.

Ploile căzute în toamnă, precipi
tațiile din timpul iernii, precum și 
cele căzute în ultima perioadă au 
mărit considerabil rezerva de apă 
din sol. Trebuie deci intervenit cu 
toată energia, folosind toată capa
citatea de lucru a mijloacelor me
canice și manuale pentru a păstra 
aipa acumulată la dispoziția plan
telor. In acest scop, este necesar 
ca terenul să fie în permanență a- 
fînat, iar buruienile să fie în. tot 
timpul distruse. Cu cît buruienile 
vor fi distruse mai repede în prima 
perioadă de vegetație a lor, cu atît 
pierderea de apă din sol va fi mai 
mică iar plantele de cultură vor fi 
mai puternice, mai viguroase și pro
ducția va fi mai mare.

In momentul de față tot porum
bul este răsărit și are o înălțime 
minimă de 5-6 cm. De aceea se re
comandă a se lucra cu sapa rota
tivă, evitînd însă acoperirea plante
lor cum în mod greșit s-a procedat 
la Galda de Jos pe unele porțiuni. 
Pentru micșorarea pierderilor, lu
crarea se va începe duipă ora 9, cînd 
turgescența plantelor este mult re
dusă și se va opri după ora 19 cînd 
turgescența este în creștere și plan
tele se vatămă sau se frîng ușor. 
La 8-10 zile după sapa rotativă se 
execută cultivația mecanizată prin
tre rînduri care are un important 
rol de a aerisi solul și de a stimula 
o creștere uniformă și viguroasă a 
plantelor, prima lucrare cu. cultiva
torul trebuind făcută cbi viteză mică 
de înaintare a agregatului și la a- 
dîncimea de 8-10 cm. Imediat după 
prima prașilă executată mecanizat 
se vă efectua și primul prășit ma
nual pe rînd. Lucrarea trebuie fă
cută cu multă atenție pentru a nu 
răni plantele de porumb și pen
tru a fi luat — mărunt — cu sapa 
tot spațiul de pe rîndul rămas ne
mobilizat de cultivator.

După primul prășit manual este 
necesar să se treacă la stabilirea 
densității lanului. Această lucrare 
trebuie făcută atunci și nu mai tîr- 
ziu. Plantele în plus, sînt ca și bu
ruienile, concurenți la aceeași re
zervă de apă și de hrană;, cu cît se 
va face stabilirea densității mai tîr- 
ziu cu atît lucrarea va fi mai ane
voioasă, plantate se înrădăcinează 
puternic și se vor smulge mai greu 
deranjînd și planta vecină care ră- 
mîne în cultură.

Indiferent de .metoda, de semănat 
folosită, răsăritul trebuie să asigure 
realizarea densității definitive a la
nului. De fixarea acestei densități și 
a modului cum se va realiza, prac
tic pe teren trebuie să răspundă în 
primul rînd inginerul gospodăriei și 
brigadierii, ce au în primire aceste 
culturi. Ei sînt chemați să definiti
veze în funcție de toți factorii cu- 
noscuți, densitatea porumbului pe 
fiecare parcelă în parte. Această im-

lng. PETROVICI AUREL 
președintele Consiliului Agricol 

Raional
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In întrecere — obiective cît mai concrete, 
mobilizatoare!

_______ ______ ____________ Raid-anchctă

In lupta pe care o desfășoară poporul nostru muncitor pentru înfăp
tuirea mărețului program de desăvîrșire a construcției socialiste în 
țara noastră, trasat de către Congresul al 111-lea al P.M.R., un rol deo
sebit de important îl are întrecerea socialistă. Mase entuziaste de mun
citori, ingineri și tehnicieni își pun întreaga lor energie în slujba creș
terii producției și productivității muncii, a îmbunătățirii calității pro
duselor și reducerii prețului de cost al acestora. Și pe măsura preocu
părilor sînt și succesele. Acolo unde în întrecere nu există formalism, 
unde obiectivele sînt concrete, rezultatele sînt din cele mai frumoase.

In același timp, în unele unități unde comitetele sindicatelor nu se 
preocupă cu răspundere de organizarea și desfășurarea întrecerii, de 
stimularea evidențiaților și fruntașilor în lumina recentei hotărîri a 
Prezidiului Consiliului Central al Sindicatelor, întrecerea e formală, 
cu slab caracter mobilizator și fără rezultate.

Recent ziarul „Steaua roșie" a organizat un raid-anchetă în cîteva 
întreprinderi, pentru a cunoaște felul in care este organizată și se 
desfășoară întrecerea socialistă. Publicăm mai jos cîteva din constatări.

Cu întreaga răspundere

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

In numeroase unități industriale 
din. raion comitetele sindicatelor cu 
sprijinul organizațiilor de partid și

acesteia. Prin aplicarea re- 
lucrărilor se urmărește, din
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In aceste zile lucrările de întreținere se desfășoară din plin. IN 
CLIȘEU : Prășitul mecanic al porumbului la G.Ă.C. din Alba lulia.

ÎNAINTE de termen
Colectivul de muncă de la secto

rul minier Haneș, al E. M. Zlatna, 
desfășoară o muncă tot mai însufle
țită pentru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor luate în _ întrecere. 
Astfel, arganizîndu-și mai bine lo
curile de muncă și folosind . judicios 
timpul de lucru a reușit să-și

Evidențiați pentru munca depusă
In zilele trecute au avut loc adu

nări generale ale colectiviștilor în 
toate gospodăriile colective din ra
ion. Cu această ocazie s-a analizat 
felul cum au fast îndeplinite sarci
nile privind pregătirea și desfășura
rea campaniei de primăvară, sta
bilind totodată și măsurile ce tre
buiesc luate pentru întreținerea la 
timp a culturilor. In cadrul adună
rilor, .pentru munca entuziastă de
pusă în perioada însămînț arilor și 
la întreținerea culturilor, numeroși 
colectiviști au fost distinși cu drape
luțe die fruntași și premiați.

De pildă, la gospodăria colectivă

Avansați cu lucrările 
de întreținere

Colectiviștii din Bucerdea 
să, folosind din plin timpul 
lucru au reușit să execute 

Vinoa- 
bun de 

____________ un vo
lum mare de lucrări la întreținerea 
culturilor. Astfel, pînă la data de 28 
mai, pe lîngă alte lucrări ei au exe
cutat prima prașilă pe suprafața de 
160 ha din cele 192 ha cultivate cu 
porumb.

Lucrările de întreținere sînt avan
sate și la gospodăriile colective din 
Stremț, Teiuș, Drîmbar și altele unde 
prașila l-a a fost executată în pro
porție de 70-80 la sută.

al conducerilor administrative, au 
luat o serie de măsuri pentru ornai 
bună organizare și desfășurare a în- 

fndeplinească sarcina de plan pe a- 
ceastă lună la data de 30 mai.

Rezultatele cele mai bune au fost 
obținute pînă în prezent de echipa 
harnicului miner Guran Nicolae și 
de cele conduse de Toma Solomon, 
Băbau Gheorghe și Prața Iosif.

<1

din Șard, colectiviștilor Brișcaș Oc
tavian, Gherman Domnița și Meteș 
Cornel li s-au înmînat drapeluțede 
fruntași. La gospodăria colectivă 
din Drîmbar la fel li s-au acordat 
fruntașilor drapeluțe, iar la Bucer- 
dea Vinoasă pe lîngă drapeluțe 
fruntașii au fost premiați cu diferite 
obiecte.

Zîmbete senine, viitor luminos.

muncii. La 
de pildă, 

luat anga- 
din 29 a-

trecerii socialiste, pentru orientarea 
acesteia spre cele mai principale și 
arzătoare probleme ale producției. 
La secția metalurgică a U.CJVL Zlat
na, date fiind condițiile specifice, în
trecerea socialistă este organizată 
pe agregate. In baza unui studiu a- 
mănunțit făcut de comitetul sindica
tului sub îndrumarea comitetului de 
partid, s-au stabilit în ilumina . Di
rectivelor C. C. al P.M.R. privind 
criteriile principale ale întrecerii so
cialiste, obiectivele cele mai de sea
mă legate de specificul 
noua linie metalurgică,, 
colectivul de muncă și-a 
jamentul în consfătuirea 
prilie să îmbunătățească indicii de 
utilizare a cuptorului, prin studierea 
șarjei optime, cu 8 la sută. Anga
jamentele luate în privința economii
lor și reducerii prețului de cost 
sînt și ele concrete, raportate la 
tona de metal. De pildă, la reduce
rea consumurilor specifice de com
bustibil, colectivul de la cuptorul 
nou și-a prevăzut să reducă consu
mul de păcură la tona de metal cu

Mîine... e 1 iunie. E sărbătoarea ' 
copiilor lumii. E sărbătoarea ce
lor mai mici cetățeni ai mîndrei 
noastre patrii, pentru fericirea că
rora stă neclintit de strajă parti
dul, veghează milioane de mame 
și tați, e sărbătoarea noastră a 
tuturora.

Mîine... cu gîndul la copiii țării, 
coborînd în adine uri, minerul își 
va întregi succesele de ieri, lu
crătorul ogoarelor va sorbi cu mai 
mult nesaț nesfîrșitul holdelor țîș- 
nite din sămînța aleasă, iar unde
va, într-o intimitate scriitori
cească, pana va așterne un cîn- 
tec de leagăn pentru pruncul ce 
abia gîngurește, o poezioară pen
tru copilul cu zulufi care va por
ni cu ochi senini în întîmpinarea 
abecedarului, un poem de visuri 
împlinite pentru un tînăr sau al
tul care pășește în viață.

Și acesteia toate, împreună cu 
un buchet proaspăt cules din cîtn- 
pul multicolor al fericirii noastre 
de azi, va fii dăruit copiilor, mîi- 
ne... în prima zi de iunie. Să se 
bucure copiii. Să ridă. Să pășeas
că cu inimile deschise spre viito
rul lor tot mai luminos.

Mîine... e 1 iunie. Copiii patriei 
noastre, alături de copiii tuturor 
celorlalte state socialiste, vor pri
vi' spre cerul limpede. Și, din fe
ricirea lor ar vrea să guste toți 
copiii lumii...

Ei știu însă, că în unele locuri 
de pe pămînt mai sînt copii fără 
zîmbet, fără copilărie. Mai știu 
apoi, că pentru ca și aceștia să 
zîmbească, luptă laolaltă milioane 
de oameni. Luptă și construiesc 
pentru această realitate, cerută de 
însăși evoluția «Istoriei, milioane 
de mame și tați.

Mîine... e 1 iunie...

o atenție deo- 
,popularizării 

celor ce s-au 
agregat au 

se

6 kg, iar colectivul de la converti- 
zor să reducă consumul de cocs cu 
10 kg la tona de metal.

Aici problema întrecerii n-a fost 
încheiată odată cu luarea angaja
mentelor. S-a acordat 
sebită și urmăririi și 
acestor, rezultate și a 
evidențiat. La fiecare 
fost puse grafice astfel ca să 
poată urmări înfăptuirea lor. Ca ur
mare a acestor măsuri, în cadrul u- 
zinei întrecerea se desfășoară cu-un 
avînt deosebit, iar rezultatele — pe 
luna -mai, colectivul și-a îndeplinit 
sarcina de plan cu 3 zile mai de
vreme — sînt și ele pe măsură pre
ocupărilor, frumoase.

O mai mare atenție s-a acordat 
organizării și desfășurării întrecerii 
socialiste și la fabrica „Ardeleana” 
din oraș și la întreprinderea de Pa
nificație. Și aici s-a accentuat pe 
concretizarea angajamentelor, pe 
înlăturarea formalismului. De pildă, 
datorită sarcinilor deosebite ce stau

(Continuare în pag. 2-a)
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Drumețind prin satele raionului 
nostru, nu-i așezare în care noul, 
plămădit în anii din urmă, să nu-ți 
iese în întâmpinare. Și, despre el, 
oamenii vorbesc cu însuflețire. Co
lectiviștii din Cistei, bunăoară, își 
deapănă oricui cu mîndrie izbînzile 
obținute pe ogoarele unite. Cei din 
Cricău, își simt și acum inima fre- 
mătînd ammtindu-și de timpul cînd 
și-au scos cu alai lămpile din case 
și le-au înlocuit cu becuri sclipitoa
re, iar colectiviștii din Vințul de 
Jos, din Ciugud și Micești, din toate 
așezările raionului, îți ies în cale cu 
aceleași cuvinte de îndemn: priveș
te!... șir de case noi de-asupra căro
ra se înalță zvelte mulțime de an
tene, școli de 8 ani în care în
vață sute de copii, magazine cu raf
turile pline de mărfuri. Cu aceeași 
îndreptățită mîndrie vorbesc apoi 
oamenii multor comune si sate des
pre căminele culturale, despre 
bliotecile deținătoare a zecii! de 
de volume.

Conduși de partid, muncitorii 
statornicit rosturi noi în fabrici 
uzine. Oamenii satului au făcut si 
ei rînduială în propriile lor așezări. 
Și uniți, avînd în frunte gospodari 
pricenuti, nimic nu le nare prea vreu. 
Au hotărît, bunăoară, ampoitenii 
să-și zidească un cămin cultural — 
1-tau zidit. Stăruie în inima satului 
și în zile de sărbătoare sute de ță
rani muncitori îi calcă pragul, gă- 
sîndu-l întotdeauna gătit cum se cu
vine. Pereții localului lucesc de cu
rățenie. iar mobilierul e mereu mai 
complet. La fel se prezintă apoi lu
crurile și la Galtiu, Meteș și în a’te 
așezări. Cine se abate în aceste zile 
pe l,a căminul cultural din Galtiu 
nu poate să nu se oprească în drep
tul acestuia exclamî,nd: adevărati
posipodari! Proaspăt sooit atît în 
interior cît si în exterior, cu scena 
aranjată si fiecare lucru la loml po
trivit căminul cultural de aici este 
gata oricînd să-și primească oas
peții.

De fapt așa ar trebui să fie peste 
tot, căci numai așa îi stă bine unui 
locaș de cultură. Dar, din păcate, se 
mai întâlnesc pe alocuri și unele că
mine culturale a căror bună gospo
dărire scapă atît sfaturilor populare 
cît și activiștilor culturali. La Oiej- 
dea, de pildă, localul căminului cul
tural e slab întreținut. Pe pereții a- 
fumiați, de multă vreme n-a mai tre
cut bidineaua, iar mobilierul e in
suficient. Prin geamurile localului 
cu greu poți privii din cauza impu
rităților depuse pe sticlă, iar porțiu
nea de teren din fața căminului e 
pe punctul de a fi năpădită de bă
lării, cînd aici firesc ar fi să-ți zîm- 
bească florile. Și doar nu se poate 
spune că oiejdenii nu sînt buni gos-

IN CLIȘEU : Corul colectiviștilor 
djin Mihalț, cunoscut prin bogata-i 
activitate.
------ ----------------------------

Faza raională a celui de al Vil-iea concurs

Pe noi trepte
N-a trecut decît puțin timp de la 

încheierea fazei inter,comunale a 
celui de-al Vll-lea concurs și artiș
tii. amatori din Zlatna și împreju
rimi au urcat din nou treptele sce
nei, de astă dată pentru a se în
trece în cadrul fazei raională _ a 
concursului. Și bogăția repertoriu
lui fiecărei formații ca și interpre
tarea. aleasă, au constituit atît pen
tru juriu cît și pentru spectatori in
dicii sigure că în intervalul care 
ș-a scurs între cele două faze s-a 
muncit cu toată rîvna pentru reuși
tă, că fiecare participant la con
curs a făcut din ridicarea măiestriei 
lui artistice o preocupare de seamă.

★
Cînd! prezentatorul, Filimon Vic

tor a anunțat deschiderea fazei ra
ionale a celui de-al Vll-lea: concurs, 
oamenii muncii din Zlatna care 
populau pînă la refuz sala cinema
tografului au aplaudat îndelung, fă- 
cînd dovada interesului cu care aș
teptau apariția pe scenă a artiștilor 
amatori. Și cortina se ridică făcînd 
loc pe scenă corului muncitorilor de 
la U.C.M. Zlatna, care interpretea
ză cu mult talent cîntecele: „Patrie 
pămînt de aur", „Zis-a badea", 
„Țara întreagă cît măsor", „Țarina 
de la Găina", „Plaiuri natale" și 
„Te cînt partid". Apar pe scenă a- 
ipoi muncitorii Bobacu Vasile și Me- 
zei Gheorghe, care se dovedesc ne- 
întrecuți în interpretarea :1a clarinet 
a învîrtitei și a unui „Joc de doi". 
Orchestra de muzică ușoară, com
pusă din 12 persoane, execută și ea 
minunat cîteva fragmente din ope
reta „Vînt de libertate", iar echipa 
de fluierași interpretând cu multă

lo- 
să 

o

cît 
sînt.

podari. Sfatul popular din Galda de 
Jos însă, a neglijat să-i mobilizeze 
la acțiune.

Și situații asemănătoare stăruie și 
la alte cîteva cămine culturale din 
comunele și satele raionului. La 
Țel,na, bunăoară, prin geamurile 
sparte își țes pînza, de nimeni stin
gheriți, păianjenii, iar în dosul că
minului e depozit de gunoaie. Des
pre scena căminului cultural din 
Berghin tovarășii de la sfatul popu
lar s-au exprimat în dese rînduri 
că e necorespunzătoare, dar n-au luat 
nidi o măsură pentru a remedia lu
crurile, iar la Oarda de Jos ca și la 
Oarda de Sus pereții căminelor 
viți și șterși nu sînt de natura 
creeze celor ce le calcă pragul 
atmosferă plăcută și îmbietoare.

Posibilități de a gospodări 
mai bine căminele culturale 
Majoritatea căminelor, pe lîngă su
mele alocate prin buget, realizează 
unele sume din manifestările pe care 
le organizează, din chiria sălilor pe 
care o primesc din partea direcției 
cinematografice, 
însă să nu fie folosite pentru alt
ceva așa cum s-a întâmplat la Galda 
de Jos. Sfaturile populare care conta
bilizează aceste sume să nu pună 
piedici în folosirea lor, așa cum 
procedat la Cricău, unde a fost 
voie de intervenția Comitetului 
cultură și artă pentru 
minului să servească 
și dotării lui cu cele

Căminele culturale 
ale întregului popor. De buna 
gospodărire sînt datori deci să 
îngrijească cu toată atenția sfaturile 
populare, activiștii culturali și deo
potrivă toți cetățenii satelor.

S. POPESCU

Sumele realizate

s-a 
ne- 
de 

că-ca banii 
înfrumusețări' 
necesare.
sînt bunuri 

lor 
se
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sus acolo unde se mun-din cele relatate mai
Comitetele sindicale, de aici, cu sprijinul orgia

Așa după cu reiese și 
ceste sînt și rezultate, 
nizațiilor de bază se străduiesc să antreneze mase cît mai largi de oa
meni ai muncii la o întrecere entuziastă, spre a contribui cu toate for
țele la creșterea producției și productivității muncii, la reducerea prețu
lui de cost și îmbunătățirea calității produselor.

Cu prilejul raidului a reieșit că mai sînt încă întreprinderi unde co
mitetele sindicatelor nu se preocupă de organizarea temeinică a între
cerii, nu acordă atenția cuvenită organizării consfătuirilor de producție 
și crearea celor mai bune condiții de desfășurare a întrecerii socialiste. 
Din această cauză nu de puține ori întrecerea are caracter formal.

Pentru îndreptarea lipsurilor ce se măi manifestă este necesar ca, 
comitetele de sindicat cu sprijinul organizațiilor de bază să treacă în 
mod operativ la organizarea întrecerii pe baza celor mai juste obiecti
ve, elaborate în ilumina Directivelor C. C. al P.M.R., cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii socialiste.

ale măiestriei
gingășie un potpuriu din folclorul 
local stârnește admirație în sală. A- 
tenția spectatorilor este îndreptată 
apoi spre brigada artistică de agi
tație a uzinei, care prezintă progra
mul cu tema: „Uzina, Zlatna luptă 
pentru calitate". Și pentru buna in
terpretare a subiectului cuprins în 
textul brigăzii, spectatorii îi răsplă
tesc pe artiștii amatori — muncitori 
ai uzinei — cu ropote de aplauze.

Dar, programul continuă. Este 
rîndu’l să apară pe scenă, harnicul 
colectiv de muncitori al E. M. Zlat
na:. Rus Pasc la clarinet și Holban 
Constantin la acordeon execută cu 

’multă finețe un buchet de melodii, 
iar tânărul muncitor Cîrjalin Stelian 
cunoscut ca solist talentat, interpre
tează cîntecul „De cînd m-a aflat 
mulțimea". Și-au dovedit apoi mă
iestria în dans muncitorii de la E.M. 
Valea Dosului și mai ales taraful 
de la mină Hățieș, care ai prezentat 
un potpuriu de muzică populară ro- 
mînească. In sală se face liniște. La 
lumina rampei apare silueta impu
nătoare a unei „guri de mină". Pe 
scenă, într-un reușit program de 
brigadă cîntă tinerii muncitori mi
neri, Goța Gheorghe, Mirișteanu Oc
tavian, Cîrjalin Stelian, Avram Cor
nel și alți', munca entuziastă și rea
lizările tot mai frumoase dobîndite 
în producție.

Duminică dimineața — cea de-a 
doua zi de concurs —• sala cinema
tografului din Zlatna a cunoscut a- 
ceeași animație. S-au întrecut în 
cîntec și joc formațiile artistice ale

I. PONORAN
(Continuare în pag. 4-a)

In preajma încheierii anului școlar

Părinții în sprijinul 
educatorilor

In munca instructiv educativă, 
învățătorii și profesorii Școlii de 
8 ani nr. 1 din Alba luilia au avut 
în părinții elevilor un spri jin pre
țios de-a lungul întregului an de 
învățămînt. Dar, mai substanțial 
decît oricînd, s-a dovedit a'cesț 
sprijin acum spre sfîrșitul anului 
școlar. In ultima ședință cu pă
rinții elevilor, ca urmare a anali; 
zei situaț'ei la învățătură și 
prezentării expunerii „Educația 
copiilor în familie și legătura fa
miliei cu școala", aceștia au pus 
o mai mare bază pe respectarea 
regimului de zi al elevilor. Și re
zultatele sînt pe deplin concreti
zate. Elevii din clasele a Il-a și a 
IV-a A, cei din clasele I-IV, sec
ția maghiară și germană, sînt în 
întregime promovați, la minimum 
reducîndu-se și procentul elevilor 
slabi la învățătură din clasele a 
Vl-a, a Vll-a A și altele.

Drum deschis elevilor 
dintr-a Vll-a

Sîmbătă, 25 mai, odată pu ulti
ma oră de curs, elevii clasei a 
Vll-a a Școlii de 8 ani din Cri- 
cău au încheiat bilanțul celor șap
te ani de școală. Și este fructuos 
acest bilanț. Cei 27 elevi ai clasei, 
cu frecvență foarte bună în cursul 
anului sînt, în întregime promo
vați.

Bucuria este unanimă, atît a e- 
levilor cît și a profesorilor. Mun
ca însă nu și-o consideră nic'unii 
terminată. Pentru examenul de ab
solvire, ca și pentru examenul de 
admitere în școlile medii și pro
fesionale pregătirile au și început 
după un program întocmit cu toa
tă minuțiozitatea.

Producții cît mai mari de lapte în gospodăriile colectivaEste oare suficient atît ?
Gospodăria agricolă colectivă din 

Mihalț dispune de un sector zooteh
nic dezvoltat. Numărul animalelor 
si în special al taurinelor este în con
tinuă creștere. Cele 442 taurine ca 
și îndeplinirea altor prevederi din 
planul de producție, reprezintă o 
puternică bază pentru dezvoltarea 
și consolidarea gospodăriei, pentru 
sporirea veniturilor acesteia. Alături 
de creșterea continuă a numărului 
de animale, una din principalele o- 
biective, care duce la dezvoltarea și 
întărirea economică a gospodăriei o 
constituie creșterea productivității 
acestora.

In cele de mai jos ne vom ocupa 
de sporirea numărului de vaci cu 
lapte, de preocuparea consiliului de 
conducere și a colectiviștilor, care 
lucrează în sectorul zootehnic pen
tru realizarea unor cantități cît mai 
mari de lapte pe cap de vacă fura
jată.

Astfel, din creditele acordate de 
stat, ei au și procurat pîtnă la 25 
mai, 19 dlin cele 20 vaci cu lapte 
prevăzute, iar acțiunea de cumpă
rare a animalelor continuă. In pre
zent gospodăria colectivă din Mi
halț are 110 vaci cu lapte și 30 ju- 
niiinci montate, numărul lor sporind 
continuu din tineretul crescut de 
gospodărie. Analizînd însă felul cum 
se îndeplinește planul la producția 
de lapte, se constată că în această 
privință s-a făcut încă foarte puțin. 
Cu toate că numărul vacilor este în 
continuă creștere, producția de lap
te este încă foarte scăzută. De pil
dă, în cele 4 luni care au trecut 
(pîină la 30 aprilie) s-a realizat 
doar 19.137 litri lapte muls, ceea ce

In întrecere — obiective concrete, mobilizatoare!
Cu întreaga

(Urmare din pag. l-a)

în fața colectivelor de aici în direc
ția calității, angajamentele sînt 
axate pe realizarea unor produse de 
cea . mai bună calitate. Și în cadrul 
întrecerii munca se desfășoară en
tuziast. împletind munca pentru ca
litate cu cea pentru realizarea pila-

IHu numai
După cum ți se spune la comite

tul sindicatului de la sectorul cera
mic al l.I. L. „Horia" s-ar părea că 
aici întrecerea socialistă e organi
zată și merge, vorba ceea, ca, pe 
roate. Te dumirești însă cum merge 
de îndată ce intri în discuție cu oa
menii din 
. — Nici 
întrecerea 
formă.

De fapt 
cadrul sectorului ceramic, comitetul 
sindicatului (președinte tov. Brici 
I.) a dovedit o gravă lipsă de pre
ocupare față de organizarea și des
fășurarea întrecerii socialiste. Luni 
de zile în șir n-au fost organizate 
consfătuiri de producție cu prilejul 
cărora muncitorii să facă propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii, să-și 
reînoiască anga jamentele în întrece
re. Din această cauză aici nu se cu
nosc nici muncitorii evidențiaț1’ în 
muncă, nu le sînt popularizate’ re
zultatele, deci panoul din unitate a 
stat timp îndelungat cu rubricile 
goale.

Este apoi de-a dreptul surprinză
toare situația de la Depoul C.F.R. 
Teiuș. In această Unitate, altădată 
model de organizare și desfășurare

Concluzii

secție sau din carieră, 
vorbă tovarășe! La noi 
socialistă e mai mult o

acesta este adevărul. In

reprezintă un procent de 10,8 la 
sută din planul anual și o medie 
zilnică de 2 litri pe cap de vacă fu
rajată. Producția scăzută de lapte 
pe perioada arătată mai sus este 
motivată de perioada lungă de iar
nă. Chiar așa fiind aceasta nu se 
mai poate spune și despre producția 
din luna mai și mai ales după ce 
vacile au fost scoase la pășune. Din 
păcate însă și la data de 25 mai 
producția de lapte este încă foarte 
inică, media zilnică fiind de 3—3,5 
litri.

Este oare suficient atît? Se va 
realiza în acest fel producția de lap
te prevăzută în planul de produc
ție? — Nu, nu este suficient atît. Se 
poate și trebuie să se facă mai 
mult la Mihalț pentru creșterea pro
ducției de lapte. Condițiile de bază 
sînt create pentru aceasta mai ales 
că mihălțenii au vaci bune de lapte. 
Trebuie însă acordată mai multă a- 
tențS’e din partea consiliului de con
ducere, (președinte tov. Bedeleanu 
Gh.), a tovarășilor Breaz Simion, 
brigadierul zootehnic și a îngrijito
rilor pentru o mai bună furajare și 
îngrijire a vacilor de lapte în sco
pul creșterii producției acestora. 
Este apoi necesară ținerea unei e- 
vidențe mai clare a producției de 
lapte pe fiecare vacă furajată pen
tru a se putea face și furajarea în 
mod diferențiat după producție și 
greutate. O lipsă serioasă este aici 
și în organizarea muncii. Deși în- 
griljitorii-mulgătorii, au în primire 
cîte 12 vaci fiecare, ei execută în 
comun, în două grupe de cîte 4, toa
te lucrările, fiind retribuiri de ase
menea în mod egal după producția

răspundere
fiului se obțin rezultate frumoase. 
La fabrica „Ardeleana" noul sorti
ment — ghete pentru fetițe — me
rită pe bună dreptate calificativul 
„foarte bine". Cuvinte bune se pot 
spune și despre calitatea muncii to
varășilor. muncitori de la, întreprin
derea de panificație.

de formâ
a întrecerii socialiste, pe luna mai 
n-a existat o întrecere pe. bază de 
documente decît în cadrul grupelor 
sindicale de la ateliere. S-au tot 
studiat, s-au tot stabilit obiective, 
dar încă nici la 25 mai nu erau de- 

Tovarășii din conducerea 
sindicatului caută 
sînt angajamente, dar 
prinse în evidență 
făcut verbal. Se pune 
cum vor .putea fi urmărite 

finitive. 
comitetului 
justifice că 
ele nu sînt 
oarece s-au 
întrebarea: 
aceste anga jamente dacă nu se știe 
cine și ce angajament, și-a luat? 
Aceasta nu însemnă oare întrecere 
de formă? Lucrurile nu stau cu ni
mic mai bine nici pe șantierul 
T. R. C. H. d'n Alba Iutâa, unde 
de asemenea luna mai a- trecut așa... 
fără întrecere, fapt ce dovedește ten
dința de-a organiza întrecerea pe 
campanii și nu permanent, așa cum 
trebuie.

Sînt apoi în unele unități cazuri 
cînd angajamentele sînt sub posibi
lități, fără caracter mobilizator. La 
atelierul central de reparații din 
Alba Iulia, la autobaza I.R.T.A. 
Alba, majoritatea angajamentelor 
sînt sub. nivelul realizărilor lunii 
trecute. Aceasta nu constituie cîtuși 
de puțin

să

de-

o întrecere mobilizatoare.

totală. Această metodă nu este bună 
deoarece nu are un rol mobilizator, 
stimulator pentru fiecare îngrijitor 
în parte. Fiind retribuiți la fel ei 
nu sînt cointeresați pentru a obține 
rezultate tot mai bune. Numai așa 
se poate explica faptul că de la lo
turi de vaci cu producții asemănă
toare există diferențe zilnice de 
producție foarte mari, între 30-40 
litri.

Cantitatea de masă verde pe pă
șune fiind mică, trebuie acordată o 
mai mare atenție furajării suplimen
tare a vacilor cu lapte. Procedeul 
folosit de a aduce vacile din pășune 
seara la ora 18 și de a nu le mai1 da 
hrană pînă a doua zi este toarte 
greșit, mai ales că gospodăria din 
Mihalț avea în cîrnp 40 ha semănate 
cu secară masă verde ca și alte fu
raje. Abia în ziua de 25 mai s-a în
ceput cositul secarei și aceasta a 
fost dată la boi în loc să fie dată 
vacilor pentru creșterea producției 
de lapte. S-a făcut de asemenea 
foarte puțin și pentru tineretul bo
vin sub un an, care încă nici la a- 
ceastă dată nu este îngrijit și fura
jat în mod corespunzător. Trebuie 
apoi luate de urgență și unele mă
suri de igienă și protecție, asigb- 
rînd pentru fiecare îngrijitor-mul- 
gător halatele și ștergarele necesare. 
La fel, consiliul de conducere tre
buie să se preocupe mai intens pen
tru începerea construcțiilor prevă
zute a f' realizate în acest an.

Numai printr-o furajare rațională, 
o îngrijire corespunzătoare și prin
tr-o adăpostire bună se pot obține 
producții sporite de lapte. De aceas
ta trebuie să țină seama conduce
rea gospodăriei colective din Mi
halț luînd de urgență măsurile cele 
mai corespunzătoare care să ducă 
la o creștere substanțială a produc
ției animaliere, la realizarea și de
pășirea producției de lapte prevă
zută în planul de producție.

G. SZABO



Să organizăm pășunatul cît mai raționai!VIAȚA BE PARTID

Cînd lipsește controlul și îndrumarea Măsuri ctklbzuite
Discuția purtată cu secretarul or

ganizației de bază a pornit de la în
trebarea, dacă toți membrii și can- 

• didații de partid au sarcini concre
te și cum luptă pentru îndeplinirea 
lor. La această întrebare tovarășul 
Chiorean Cornel, secretarul organi
zației de bază din brigada a II-a a 
gospodăriei colective din Căpud a 
răspuns negativ. La noi — a spus 
tov. Chiorean — nu toți membrii de 
partid au sarcini concrete. Am cău
tat să aflu care sînt cauzele ce de
termină ca numai o parte dintre 
membrii de partid să participe la 
îndeplinirea sarcinilor ce stau în 
fața organizației de bază.

Una din îndatoririle statutare a 
fiecărui membru de partid, este a- 
ceea de a lua parte activă la viața 
organizației de bază din care face 
parte, să lupte activ pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid. 

•In marea lor majoritate, membrii de 
partid ai organizației de bază din 
brigada a II-a a gospodăriei colec
tive din Căpud muncesc cu dragos
te și interes pentru a-și îndeplini în
datoririle ce decurg din prevederile 
statutului P.M.R., cum sînt tov. 
Chiorean Teodor, Tirtu Maria, Ta
mas Clara și alții. Ei constituie e- 
xemplu mobilizator și pentru ceilal
ți colectiviști din brigada unde lu
crează, în ceea ce privește executa
rea lucrărilor agricole în cadrul 
gospodăriei colective.

Trebuie arătat însă că în ceea ce 
privește antrenarea și participarea 
tuturor membrilor de partid la în
deplinirea sarcinilor ce stau în fața 
organizației de bază, există încă 
lipsuri. Și aceste lipsuri se datoresc 
slabei munci organizatorice pe care 
o desfășoară biroul organizației de 
bază.

Deși este cunoscută sarcina tra
sată tuturor birourilor organizațiilor 
de bază, de a repartiza fiecărui 
membru și candidat de partid sar
cini concrete, biroul organizației de 
bază din brigada a II-a a G.A.C. 
Căpud nu a făcut acest lucru. Dim 
această cauză la îndeplinirea sarci
nilor organizației de bază nu parti
cipă toate forțele. Mai sînt unii 
membrii de partid, este drept puțini 
la număr, printre care Palko lolan, 
Tarnaș Ștefan, C.rișan Victor, Florea 
Trifon și Eged Francisc, care desfă
șoară o slabă activitate ca membrii 
de partid, nu-și îndeplinesc întoc
mai îndatoririle statutare. Cu toate 
acestea biroul organizației de bază 
nu a luat niciodată în discuție a- 
ceastă situație. Ar fi fost foarte u- 
tit, dacă o ședință a biroului orga
nizației de bază ar fi fost consacra
tă discutării acestor cazuri și luate 
măsuri care cu siguranță că ar fi 
dus la lichidarea acestei stări de 
lucruri.

O altă cauză care a determinat o 
slabă activitate a organizației de 
'bază este aceea că biroul nu con

Pentru noi succese în activitatea 
comitetelor și comisiilor de femei

In ziua de 29 mai a.c. a avut loc 
ședință de lucru, organizată de 

Comitetul raional al femeilor. La 
■ședință au participat membre ale 
Comitetului raional al femeilor, pre
ședintele comitetelor și comisiilor de 
'femei din raion. De asemenea au 
luat parte la lucrurile ședinței tov. 
Moga Ioachim, memhru al biroului 
Comitetului regional de partid, tov. 
Crișan Gheorghe, secretar al Comi
tetului raionjal de partid și tov. 
Borza Elena, președinta Comitetu
lui regional al femeilor.

In cadrul ședinței tov. Vințan 
Victoria secretara comisiei de femei 
■din gospodăria colectivă Ciugud și 
Medrea Elena, președinta comitetu
lui de femei din Ighiu au prezentat 
rapoarte informative despre felul 
cuim.au muncit pentru mobilizarea 
femeilor la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice, obștești și social-cuiltura- 
le din gospodăriile colective.

In gospodăria colectivă din Ciu- 
gud — a arătat tov. Vințan Victo
ria în raportul prezentat — ca ur
mare a unei susținute munci politi
ce desfășurate în rîndul femeilor de 
către comisia de femei, îndrumată 
îndeaproape de către organizația de 
partid, 80 la sută din numărul de 
zile-muncă din anul 1962 au fost e- 
fectuate de femei. Brigada legumi
colă ta care lucrează peste 50 fe
mei și este condusă de brigadiera 

voacă cu regularitate membrii și 
candidații de partid în adunările 
generale ordinare, adunări în care 
să analizeze probleme legate de 
munca în brigadă.

Se știe doar că lunar, conform 
prevederilor statutului P.M.R. or
ganizația de bază trebuie să țină 
adunare ordinară. Această îndato
rire nu este respectată de biroul or
ganizației de bază din brigada a 
II-a a G.A.C. Căpud. Aici, în pri
mele trei luni ale acestui an, nu au 
fost ținute adunări ordinare ci nu
mai extraordinare, în care nu s-au 
analizat cele mai importante pro
bleme legate de activitatea brigăzii. 
Deși în planurile de muncă lunare, 
biroul organizației de bază și-a pro
pus să pună în discuția adunării ge
nerale a membrilor de partid, unele 
probleme ce prezentau importanță 
nentru activitatea de viitor cum ar 
fi, desfășurarea învățămîntului de 
partid, pregătirea campaniei agri
cole de primăvară, ele însă nu au fost 
analizate rămînînd doar simple pro
puneri. Faptul că nu s-au ținut cu 
regularitate adunările ordinare i-a 
lipsit pe membrii de partid de drep
tul de a dezbate probleme ce inte
resează viata și activitatea organi
zației de bază din care fac parte. 
Pentru a lichida această situație ne
gativă, biroul organizației de bază 
(tov. Chiorean Cornel, Fosto Etelca 
și Aldea Vaier) trebuie să dove
dească mai multă preocupare pen
tru convocarea membrilor și candi- 
datilor de partid în adunări gene
rale ordinare, să traseze fiecărui 
membru și candidat de partid, sar
cini concrete, să-i ajute și să-i con
troleze cum și le îndeplinesc.

Ex'stă apoi o slabă preocupare 
din partea biroului organizației de 
bază pentru activitatea agitatorilor. 
Nici nu există o evidență a acesto
ra, ilar instruirea lor se face la in
tervale mari. Din această cauză 
munca agitatorilor nu este la înăl
țimea sarcinilor din perioada ac
tuală, ei desfășoară o slabă muncă 
politică în rîndul colectiviștilor.

Lipsurile ce se fac simțite în ac
tivitatea organizației de bază din 
brigada a II-a a G.A.C. Căpud, nu 
sînt numai ale biroului. In aceeași 
măsură se face vinovat și comitetul 
de partid din cadrul gospodăriei co
lective (secretar tov. Tîrtu Teodor) 
și tovarășul Bulgărea Ioan, instruc
tor al Comitetului raional de partid, 
care nu au analizat stilul și meto
dele de muncă ale biroului organi
zației de bază din brigada a II-a 
nu l-a controlat și îndrumat și apoi 
să ia măsuri concrete care să ducă 
la îmbunătățirea muncii.

Situația existentă cere din partea 
comitetului de partid mai multă în
drumare și control, mai mult spri
jin concret și eficient.

E. GLIGA

Topîrceanu Elena au obținut rezul
tate frumoase în ce privește cultura 
legumelor și a zarzavaturilor. Tov. 
Breaz Carolina, Mărginean Paras- 
ch-iva și celelalte femei, care lucrează 
îri sectorul zootehnic au obținut și ele 
rezultate deosebite ta ceea ce pri
vește obținerea de producții din a- 
cest sector. De asemenea a fost 
scoasă ta evidență participarea ac
tivă a colectivistelor la munca pa
triotică pentru înfrumusețarea co
munei, la acțiuni cu caracter so
cial-cultural.

Și la Ighiu comitetul femeilor a 
obținut o . seamă de rezultate poziti
ve în activitatea pe care a desfă
șurat-o sub conducerea și îndruma
rea comitetului comunal de partid.

Activitatea comitetului de femei 
— a arătat în raportul săui tov. Me
drea Elena — a fost îndreptată fa 
spre mobilizarea femeilor la lupta 
pentru întărirea economică a gos
podăriei noastre colective, la acțiu
ni cu caracter edilitar și gospodă
resc întreprinse de sfatul popular 
pentru înfrumusețarea comunei.

Comitetul de femei din comuna 
Ighiu — a arătat ta continuare tov. 
Medrea — a acordat și acordă a- 
tenție deosebită creșterii păsărilor 
ta cadrul gospodăriei colective și am 
obținut rezultate pozitive, ca urmare

Gospodăria agricolă colectivă „8 
.Martie" din Micești acordă an de 
an o atenție tot mai mare îngrijirii 
pășunilor. Sub îndrumarea organi
zației de partid, colectiviștii din Mi
cești, pe lingă lucrările de curățire 
și îngrijire a pajiștei, au organizat 
și pășunatul rațional. In acest scop, 
pășunea destinata taurinelor a fost 
împărțită rațional .ta două trupuri, 
separat pentru vacile de lapte și se
parat pentru tineretul taurin. Fiecare 
trup de pășune l-au împărțit în mai 
multe parcele după numărul de ani-

Taberelor de vară ■
In gospodăriile colective din raion 

au fost luate o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea pășunatului ani
malelor. In mod deosebit merită a

Stropitul viilor înainte 
de înflorit

Condițiile meteorologice de pînă 
acum, nu au fost favorabile încol- 
țirii și dezvoltării ciupercii care pro
duce mana la vița de vie. In zilele 
următoare însă, aceste condiții pot 
deveni prielnice, fapt ce ar duce la 
pericol de atac în vii din partea ma
nei. Pentru a preveni infecția de 
mană în perioada înfloritului, dato
ria colectiviștilor în momentul de 
fată este de a efectua primul stro
pit la vii înainte de înflorit. Acest 
stropit este recomandat de regulile 
viticole ca stropit obligatoriu. El 
pune în siguranță recolta de stru
guri deoarece apără florile împotri
va manei.

Executarea acestui stropit se va 
face în zilele de 1-8 iunie 1963, cu 
o zeamă bordeleză care să conțină 
500 grame piatră vînătă, 250 gra
me var nestins și 150 grame piatră 
acră la 100 litri apă. Pentru preve
nirea și combaterea oidiumului re
comandăm ca în zeama bordeleză 
pregătită să se pună și sulf muia- 
biil socotit 0,4 la sută, adică 400 
grame la 100 litri zeamă. Sulful se 
dizolvă bine într-un vas separat, a- 
noi se amestecă cu zeama borde
leză. Prin acest tratament mixt se 
combate mana, se previne oidiu- 
mul și se mai combate șt păianjenul 
viței care produce bășicarea frunze
lor.

Se mai recomandă ca în zeama 
bordeleză astfel pregătită, să se mai 
adauge și soluții de îngrășăminte 
chimice socotite astfel: 0,5 la sută 
sare potasică și 0,3 la sută azotat 
de amoniu, care se vor dizolva se
parat și pe urmă se vor amesteca 
cu zeama bordeleză, efectuîndu-se 
astfel și o îngrășare extraordinară 
a viilor, factor important în spori
rea producției. Se vor stropi bine 
ciorchinii, lăstarii și mai ales do
sul frunzelor pe unde pătrunde 
boala.
Stația meteorologică și de avertizare 

a manei I.C.H.V.
Ighiu-Alba

a angajamentelor luate cu ocazia 
consfătuirii ce a avut loc cu pri
vire la creșterea păsărilor ta gospo
dăriile colective din raionul nostru.

Și aici Ia Ighiu, așa cum a reie
șit d>n raport femeile au luat parte 
activă la executarea lucrărilor a- 
gricole de primăvară evidențiindu- 
se tov. Plugar Firma, Florea Aure
lia. Dănilă Virginia și altele. 28 fe
mei au participat la concursul e- 
chipelor sanitare. In acțiunile în
treprinse de sfatul popular, femeile 
au exectuat peste 600 ore muncă pa
triotică.

In cadrul ședinței au mai luat cu- 
vîntul și tov. Tomșiț Dochița, To 
polțan Ana, Buda Ana, Dărămuș 
Susana, Chintă Maria și.Mezei Ma
ria, care au împărtășit din experien
ța muncii comitetelor și comisiilor 
de femei din care fac parte.

Pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității femeilor, tov. 
Sandu Lucreția președinta Comite
tului. raional al femeilor, a expus 
sarcinile de viitor ce stau ta fața 
comitetelor și comisiilor de femei.

In numele Comitetului raional de 
partid tov. Crișan Gheorghe a a- 
preciăt activitatea și contribuția fe
meilor la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid, arătînid în același 
timp care sînt obiectivele ce stau ta 
fața gospodăriilor colective, la înde
plinirea cărora sfat chemate să-și 
aducă contribuția fa măsură și mai 
mare întreaga masă de femei dta 
raionul nostru. , 

male și necesarul de consum de masă 
verde. De pildă, trupul de pășune 
pentru vacile de lapte l-au împărțit 
în 5. parcele, urmînd să se facă pă
șunatul în medie cîte 7 zile fie
care din ele prin rotație. După 35 
de zile, perioadă suficientă pentru 
refacerea covorului1 vegetal, începe 
pășunarea a doua. Asemănător s-a 
organizat pășunatul și pentru cele
lalte categorii de animale, asigurînd 
pentru timpul verii un pășunat bo
gat animalelor și în același timp cu 
cheltuieli foarte mici.

■ mai multă atenție
fi scoasă în evidență grija majori
tății gospodăriilor colective . pentru 
înființarea de tabere de vară pentru 
tineretul bovin. La Berg'nin, Stremț, 
Sard și în alte unități s-au amena
jat din timp adăposturi corespunză
toare, asigurîndu-se astfel toate con
dițiile de hrană și adăpostire nece
sare.

Trebuie însă arătat că deși au 
avut condițiile asigurate, unele gos
podării colective ca cele din Ighiu, 
Benic n-au luat măsurile necesare 
pentru amenajarea adăposturilor. 
Conducerea gospodăriei colective 
din Benic, de pildă, justifică în 
mod cu totul greșit, că nu are ne
voie de adăpost că acolo unde au 
tabăra sînt arbori stufoși. (?!).

Se impune ca, pentru a feri ani
malele de îmbolnăviri, să se ia și 
în aceste gospodării măsuri urgente 
pentru amenajarea adăposturilor.

O parte din purceii gospodăriei colective din Tei.uș.

0 formă, avantajoasă de asigurare pentru colectiviști
Pentru a veni în sprijinul colecti

viștilor în sensul compensării pa
gubelor ce pot fi cauzate gospodă
riilor lor proprii de către calamitățile 
naturii, accidente etc. a foșt intro
dusă o nouă formă de asigurare: 
asigurarea facultativă paușală, va
labilă numai pentru colectiviști.

Avantajul acestei forme, constă 
în faptul că într-o singură asigura
re, cu uin cost redus și care este u- 
nic. pentru toți colectiviștii, se cu
prind aproape toate bunurile din 
gospodăriile .personale ale acestora. 
Astfel, la alegerea colectiviștilor, în 
asigurare poate fi cuprinsă o specie 
de animale — cornute mari,. porcine 
sau ovine și caprine. De asemenea, 
pot fi cuprinse alte bunuri din gos
podăria personală: culturile,- pro
dusele agricole, viticole, pomicole, 
furajele, mobilierul, îmbrăcămintea 
și altele. In asigurarea facultativă 
paușală este cuprinsă, totodată, și 
asigurarea pentru cazurile de acci
dente a soțului și soției din familia 
respectivului colectivist.

Asigurările facultative obișnuite 
se încheie separat pentru fiecare 
grupă de bunuri (animale, culturi,

O duminică cultural-sportiva
Prin preocuparea susținută a co

lectiviștilor din Hăpria, s-au creiat 
condiții pentru o bogată activitate 
sportivă.

Mîndri de această realizare,- co
lectiviștii de aici desfășoară dumi
nica interesante activități cultural- 
sportive. Așa de exemplu^ duminica 
trecută .peste 160 de colectiviști au 
luat parte la competițiile sportive 
organizate de elevii școlii de 8 ani, 
care s-au întrecut în probe de aler
gări și sărituri, precum și1 în me
ciuri de volei și fotbal.

După masa, colectiviștii din Hă
pria au fost din nou prezenți la sta
dion. De data aceasta ei au venit

Ce s-a făcut este încă puțin
In majoritatea gospodăriilor co

lective din raion au fost luate încă 
din primăvară o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea calității pășu
nilor curățindtHse de arborete, spini 
și alte buruieni, s-au grăpat și dis
trus mușuroaiele.

Oricît de productivă ar fi însă 
pășunea ea nu poate hrăni un nu
măr mare de animale dacă este păs
cută la întimplare. De aceea, orga
nizarea pășunatului rațional este o 
condiție hotărîtoare pentru asigura
rea unor cantități sporite de masă 
verde animalelor în timpul verii. 
Acest lucru încă nu a fost înțeles de 
toate conducerile unităților agrico
le. Numai așa se explică faptul că 
încă și la data de 28 mai la unele 
gospodării colective ca Henig, Mi
halț și altele pășunatul se face la 
întîmplare în mod cu totul necores
punzător, fapt ce duce la scurtarea 
cu mult a perioadei de pășunat.

Față de această situație este ne
cesar ca și la unitățile arătate mai 
sus să se treacă de urgență la re
partizarea trupurilor de pășune pe 
specii de animale. Trebuie luate mă
suri urgente să se delimiteze trupu
rile de pășune în parcele care să a- 
sigure animalelor furaje pentru 7-8 
zile și apoi prin rotație să fie lă
sate 30-35 zile pentru regenerare.

Numai prin folosirea cît mai ra
țională și judicioasă a pășunilor 
vom putea asigura furaje animale
lor în timpul verii. De aceasta tre
buie să țină seama consiliile de con
ducere ale gospodăriilor colective 
care trebuie să ia măsurile cele mai 
corespunzătoare.

obiecte gospodărești) și separat pen
tru cazurile de accidente. Și, după 
cum se știe, costul asigurării facul
tative obișnuite se stabilește aparte, 
în funcție de sumele pentru care se 
încheie asigurarea respectivă.

Față de aceasta, o caracteristică a 
asigurării facultative paușale, con
stă în faptul că pentru fiecare cate
gorie de bunuri, iar în cazul 
animalelor pentru fiecare specie 
ca și pentru fiecare animal în 
parte, sumele asigurate sfat 
fixe. Așa, de exemplul, su
ma totală asigurată pentru vitele 
cornute mari este de 1.000 lei, iar 
pentru bunurile din gospodărie, inclu
siv furajele, de 5.500 lei. La asigu
rarea pentru cazurile de accidente în- 
tîmplate capului gospodăriei' suma 
asigurată este de 10.000 lei în caz 
dte invaliditate permanentă și de 
5.000 lei în caz de deces.

Date fiind avantajele mari pe care 
le oferă asigurările facultative pau
șale, este în interesul tuturor co
lectiviștilor să beneficieze de ele, în
cheind cît mai .multe asemenea asi
gurări.

B. ASKENASY

să-și susțină echipa de fotbal, care 
se întrecea cu echipa celor din He- 
nig. Și, la capătul meciului au cîș- 
ti'gat hăprienii cu scorul de 4-0. Ei 
s-au dovedit mai bine pregătiți, mai 
meșteri fa. combinații fa fața porții 
adverse.

Duoă meci, acolo în aer liter, co
lectiviștii din Hăpria au ascultat 
conferința „Cum putem obține pro
ducții mari la floarea-soarelui", iar 
după aceasta . au urmărit cu interes 
nrcgramul brigăzii artistice de agi
tație. Apoi pînă seara tîrziu colecti
viștii din Hăpria s-au întreținut în 
cîntec și joc.

Coresp. HAȚEGAN ALEX.

cuim.au


De la un capăt la celălalt al patriei dragi
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Condus de partid, harnicul 
nostru popor a durat față nouă 
țării. Fumegă noi și noi uzine, 
se pun tot mai multe temelii fe
ricirii ș'i bucuriei. Apele, ca la 
o comandă, își prefac forțele în 
lumini și le trimit peste întin
deri, închinînd parcă imn feri
cirii. Bistrița și-a plecat și ea 
semeața-i frunte în fața puterni
cului baraj al hidrocentralei de 
la Bicaz.

—- i»e scurt —
> despre geografia țârii
•, -A- Republica
) se întinde pe 
; 237.500 km.p.
\ -fr Frontierele 
) lare Romîne au

I
de 3.152,9 km. Dunărea măsoară 5 
pe teritoriul R.P.R. 1.075 km, iar J 
litoralul romînesc al Mării Negre ' 
se întinde pe 245 km. Teritoriul i 
R.P.R. este împărțit în 16 regiuni,) 
' 154 de raioane, 181 de orașe, 4.290? 

) de comune. j
? ★ Munții (800—2.500 m.), dea-)
\ lurile (200—800 m.) și cîmpiile ? 
) (0—200 m) își împart aproape e- < 
• gal teritoriul țării, ocupînd fie- > 
? care, cu aproximație, a treia par- ? 
> te’ )S • ★ Maxima extremă de tempe- S 
' natură înregistrată în țara noa- / 
; stră, în șesurile din vest și sud, ( 
Ieste de +45 grade celsius, iar \ 

minima extremă de — 38,5 grade ) 
celsius. (

★ Delta Dunării are unul din- ( 
tre cele mai mari masive de stuf ) 
din lume, cu o suprafață de 270 ( 
de mii ha.

) ★ In Republica Populară
? mină există nu mai puțin de 2.300 
< de lacuri, dintre care unele (gla- 
) ciiale, de baraj și vulcanite) sînt 
? situate în Munții Carpați, la o 
( altitudine ce variază între 1.500 
î și 2.000 m, iar altele sub nivelul 
i mării, în Deltă.
< Pădurile (conifere, fag, ste-
( jar, plop, anin, salcie etc) îmbra- 
) că teritoriul țării pe mai mult de 
( 25 la sută din suprafața sa totală.

Populară Romînă 
o suprafață de

Republicii Popu- 
o lungime totală

Ro-

Pe noi trepte ale măiestriei
(Urmare din pag. 2-a)

In sus pe Argiș, 
prin ăl cărpiniș, 
prin ăl aluniș,

doinește străvechea baladă popu
lară, depănînd povestea unui iscu
sit meșter, pe care au învățat-o și 
au repovestit-o generație după ge
nerație.

Dar iată, în zilele noastre, „meș
teri mari" făuresc acestor meleaguri 
o nouă faimă.

S-au apucat să înmănuncheze Ar
geșul și alte rîuri într-un lac de a- 
cumulare care se va întinde pe o 
lungime de 14 km și va cuprinde a- 
proape jumătate miliard de metri 
cubi de apă. Strunite de un baraj 
înalt de 165 metri, apele vor pune 
în mișcare o puternică uzină de 
forță și lumină (centrala electrică 
cu o producție anuală de energie de 
400 milioane kWh), vor permite i- 
rigarea unei suprafețe agricole de 
circa 100.000 de hectare din bazi
nul Argeșului și vor feri de inun
dații sate și ogoare.

★
Primăvara aceasta a trezit noi 

energii printre constructorii hidro
centralei „16 Februarie".

La poarta frumuseții sălbatice a 
Cheilor Argeșului, muntele Frumuse
ții și muntele Ghițu, între care se va 
ridica stavila lacului de acumulare, 
sînt martorii muncii' clocotitoare a 
noilor „meșteri mari".

Noutăți pe litoral
MAMAIA... Stațiunea cu cel 

mai fin nisip din Europa s-a îmbo
gățit eu un teatru de vară în aer 
liber cu peste 1.000 locuri. Pe so
cluri de piatră instalate în bazine 
cu apă se vor monta 7 ceasuri so
lare. Pe plaja stațiunii se vor găsi 
poligoane pentru gimnastică cu ine
le, prăjini, trapez etc și., un bar cu 
săli de lectură, jocuri distractive și 
cu o amplă terasă.

EFORIE SUD... Vizitatorii vor 
admira două noi hoteluri turistice 
cu 610 locuri, o cantină-restaurant, 
pavilionul de băi reci complet refă
cut și mărit la 3.000 locuri și cen
trul horticol cu peste 2 milioane și 
jumătate flori. Vor. putea _ fi văzuți 
pentru prima oră trandafiri cu pe
tale albastre și alazee din Olanda. 
Pe litoral vom mai întâlni 82 pal
mieri între 40-100 ani.

Școlii profesionale din localitate, co
rurile căminelor culturale din Zlatna, 
și Feneș, formațiile artistice din Me-, 
teș, Valea Dosului și Valea Mică.

Și rînd pe rînd, atît brigada ar
tistică de agitație cît și echipa de 
dansuri, soliștii instrumentiști și co
rul școlii profesionale, al căminului 
cultural din Zlatna, ale căminelor 
culturale din Meteș, Valea Dosului, 
Feneș și Valea Mică au prezentat

programe reușite — au făcut șă fie 
animație în sală — cîștigîndu-și din 
partea spectatorilor aprecieri una
nime.

Felul cum s-a desfășurat concur
sul în cele două zile a demonstrat 
cu tărie faptul că artiștii amatori 
de aici în scurtul timp care a trecut, 
dintre cele două faze, s-au pregătit 
mai bine, au îmbogățit propriul lor 
repertoriu, au făcut ca mișcarea ar
tistică a amatorilor să găsească lar
gi ecouri în rîndui oamenilor muncii.

Lucrări hotâritoarc pentru 
o producție sporită de porumb

(Urmare din pag. l-a)

SĂ CUNOAȘTEM;

Grrâdinai botanica «lin Cluj...
Grădina-botanică din Oluj se în

tinde pe trei coline și ocupă o su
prafață de 11 hai. Fiind situată în 
Valea Someșului Mic, beneficiază 
de o desprimăvărare mai timpurie 
decît restul împrejurimilor, 
lucru favorizează cultivarea 
mai diferite plante.

Să facem cunoștință cu. 
dintre cele mai interesante 
ale Grădinii botanice din Cluj. La 
intrare, poarta lucrată în stil ardele
nesc deschide o perspectivă minu
nată. De o parte și alta. a> aleii ne 
întâmpină plante cu cele mai dife
rite forme și culori: micșuinele ru
ginii, degețel roșu, creasta cocoșu
lui, barba împăratului, florile de 
paie etc. La bifurcarea aleii se a- 
ilă impunătoarea colecție de pal
mieri. In fața muzeului, pe o su
prafață de 2.000 m.p. ne ațin calea 
suite de trandafiri.

Pătrunziînd mai adînc în interio
rul grădinii, întîlnim flora dife
ritelor regiuni ale globului pămîn- 
tesc. Atrage atenția grădina japo
neză. Alături de un pavilion speci
fic arhitecturii nipone, de punți bol
tite și lanterne de piatră, cresc plan-

Acest 
celor

cîteva 
colțuri

te specifice acestei 
arborele de hîrtie, 
etc. In altă parte, 
teste de ținuturile exotice ale Africii 
sau Americii. Se remarcă colecția de 
cactuși și plante denumită Ăgave 
americana, cu frunzele sale 
și cărnoase.

Un punct deosebit de ; 
este, fără îndoială, cea mai 
construcție: serele care adăpostesc 
plantele ecuatoriale. In sera palmie
rilor, aceste plante pot crește . acum 
în voie, întrucît spațiul le permite. 
Vechea seră este înălțată periodic 
ca să țină pas cu creșterea plante
lor. Intr-un colț atenția ne este a- 
tnasă de o plantă carnivoră: Nepen
thes northiana. Frunzele ei sînt 
transformate în urne care funcțio
nează ca niște capcane capabile să 
ademenească, să prindă și să mis
tuie diferite insecte. Vizitatorii se 
opresc timp mai îndelungat la sera 
care adăpostește acvariul cald, con
struit special pentru cultura vesti
tului nufăr Victoria cruziană.

Și celelalte colțuri ale Grădinii 
botanice din Cltij prezintă un deose- 
sebit interes.

țări îndepărtate: 
palmierul pitic 
vegetația anrn-

groase

atractiv
i nouă

.., Și peștera Meziad
Peștera Meziad este una dintre 

.peșterele cele mai mari și mai fru
moase descoperite pînă acum în 
țara noastră. Dispuse pe mai multe 
niveluri, galeriile care o compun to
talizează aproape 4 km lungime. 
Calcarul se dizolvă de milenii și se 
depune în stalactite și stalagmite, 
care iau formele cele mai neaștep
tate, transparente sau opace, albe 
sau colorate, modelate ca niște dan
tele fine ori ca niște țurțuri uriași, 
colonade, arcade etc. — adevărate 
opere de artă ale naturii. Peste 50 
dintre cele mai deosebite concrețiuni 
calcaroase din interiorul peșterii au 
denumiri. Astfel sînt: „Orga mare“, 
ca o cascadă de stalactite legate în-

Sus, pe malul drept al viitorului 
baraj, brigada lui Ștefan Topală lu
crează la montarea macaralei-funi- 
cular. Peste malul sting, brigada 
lui Chiriță Oboroceanu montează 
cealaltă macara-funicular.

Ca atîția constructori de pe șan
tier, Ștefan Topală are școala Bi- 
cazului. Cu graiul molcom de mol
dovean 
drumul 
început a fost mun
citor la Atelie
rele C.F.R. Nicotină 
la îndemnul fratelui 
venit pe șantierul 
„V. I. Lenin". După 
treaba acolo, a ajuns aici ia Argeș.

Privind utilajele grele care au 
fost urcate în tăria muntelui, ți-e 
anevoie să-ți imaginezi cu cită tru
dă dar și cu cită pricepere au ajuns 
ele aici.

Mai încolo, cuprinși de frînghii, 
suspendați deasupra prăpastiei, de-a 
lungul peretelui aproape vertical al 
stîncilor, cele patru brigăzi condu
se de Constantin Prisecaru, Gheor- 
ghe Daniiliuc, Constantin Cucu și 
Ilie Crișan dăltuiesc în roca tare

amintește 
său. La

tre ele asemeni tuburilor unei orgi: 
„Uriașul de aipă“, asemănător unui 
bust omenesc; „Buciumul lui Avram 
Ia.nctt", „Podul de zăpadă", „Capul 
efe miel", „Capul de gîscă", „Claia 
de fîn“ etc. Intr-o galerie mai largă 
— „Sala de oase" — se găsesc sche
letele unor urși ai cavernelor, care 
au trăit în timpuri îndepărtate.

La peștera Meziad se poate a- 
junge fie de la Beiuș (circa 22 km 
de stația C.F.R.), fie de la Stînade 
Vale, prin Valea Iadului. Vizitarea 
peșterii se poate face numai cu a- 
jutorul călăuzelor de acolo. Cei care 
se aventurează singuri sînt în peri
col de a se rătăci.

portantă lucrare se va face numai 
cu mîna ca lucrare separată de pră
șit prin smulgere, nu cu sapa.

Experiența anului trecut ne-a do
vedit cu toată puterea că în gospo
dăriile colective ca cele din Teiuș, 
(Listei, Drîmbar, Bucerdea Vinoasă 
și altele unde s-a asigurat o densi
tate optimă de 35-40.000 plante la 
hectar, recolta a fost cui peste 1.000 
ko la ha mai mare decît în gospodă
riile colective din Vințul de Jos, 
Straja și altele, unde densitatea 
plantelor a fost sub cea indicată.

După rărit se execută la inter
vale de 10-12 zile al doilea, al trei
lea și al patrulea prășit mecanic. In
tercalat între prașile mecanizate se 
va executa prășitul doi și trei, ma
nual. Fiecare din aceste lucrări tre
buie făcute în timp scurt și de bună 
calitate, adică să nu rămîn.ă buru
ieni netăiate nici pe rînd și nici în
tre rînduri. Adîncimea la care se 
recomandă să se facă aceste lucrări 
nu trebuie să depășească 5-6 cm. 
Intre prașilele mecanizate a 2-a și 
a 3-a se va face copilitul, în special 
la hibrizi unde se manifestă aceas
tă însușire într-un procent mai mare.

O mare atenție trebuie acordată 
combaterii dăunătorilor. Unul dintre 
aceștia este și molia (sfredelitorul) 
porumbului (Pqrausta nubilalis). 
In perioada zborului pentru depu
nerea ouălor dacă intensitatea flu
turilor este mare, pentru a preveni 
pierderile de producție care pot 
atinge pînă la 300—500 kg.Ja hec
tar și compromiterea parțială a co
cenilor, este necesar să se execute 
tratări în una sau două perioade cu 
40 kg. Detox la hectar. Realizarea 
unei culturi încheiate, fără goluri, 
este condiționată și de prevenirea 
și de combaterea atacului1 rățișoa- 
relor (Tanqmecus dilaticolis), care 
de asemenea trebuie combătute cu 
Duplitox (25—30 kg. la hectar) sau 
Hexatox (30 kg la ha). Orice întîr- 
ziere în luarea măsurilor de com
batere poate duce la rărirea consi
derabilă a culturilor, la mari neuni- 
formități și la pierderea unor im
portante cantități de porumb.

Lucrările amintite la cultura po
rumbului se execută din plin și în 
raionul nostru, atît la gospodăriile 
de stat cît și la cele obiective. Dacă 
în gospodăriile de stat, prășitul po
rumbului se apropie de sfîrșit _ la 
gospodăriile colective este realizat 
abia 35 la sută. Ba mai mult stat 
unele gospodării ca cele din Benic,

Straja, Căpud, care nici nu’ au în
ceput prășitul manual aii porumbu
lui decît cel mecanic și acesta pe 
suprafețe destul de mici. De aseme
nea mult rămase în urmă sînt și 
gospodăriile din Vințul de Jos, To- 
toi, Oarda de Jos, Ciugud, Mihalț 
care au prășit abia între 10-15 la 
sută din suprafața cultivată cu po- ”' 
rumb. Față de această rămînere în 
urmă se impune ca atît consiliile de 
conducere cît și inginerii agronomi 
din aceste gospodării precum și sfa
turile populare comunale, sub’ în
drumarea organizațiilor de partid 
să analizeze îndeaproape această 
situație, să facă controlul zilnic al 
culturilor de porumb și să mobili
zeze toate forțele pentru executarea 
lucrărilor de întreținere la timpul 
optim și la un înalt nivel agroteh
nic. Lucrările amintite la cultura 
porumbului se recomandă a se a- 
plica și celorlalte culturi prășitoare 
cu respectarea cerințelor caracteris
tice fiecărei plante în parte.

Condițiile create gospodăriilor co
lective, creșterea experienței lor fa
ță de executarea calitativă a lucră
rilor, și realizarea unor densități co
respunzătoare, jconstitu|ie garanția 
realizării și depășirii sarcinilor ce 
ne stau în față.
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absolvenți ai școlilor me- Ș 
dii, secția reală, cu și ș 
fără diplomă de matu- î 
ritate, pentru Școala teh- î- 
nică radio - televiziune B 
din București cu durata B 
de 3 ani. Termen de în- B 
scriere pînă la 20 iunie =

a. c.
Informații se primesc la 

sediul cooperativei din str. 
Unirii nr. 2.
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Drumețind prin țară

din Iași, apoi, 
său Tudor a 

hidrocentralei 
ce a „mîntuit"

drumul de acces spre coronamentul 
barajului. Brigada lui Prisecaru e 
de multă vreme fruntașă pe șantier. 
Membrii ei, tineri mineri între 20 și 
25 de ani, curajoși și harnici, au 
părăsit adîncurile pentru înălțimi.

Pe fruntea înaltă a muntelui, bă- 
trina cetate ale cărei ruini evocă 
vremurile de vitejie ale primilor vo- 

si 
Vlad Țe- 

de 
unor fapte 

de glorie petrecute în străfunduri.
O coborire rapidă a ascensorului 

și iată-ne acolo unde va fi instalată 
centrala electrică. Aici, minerii din 
brigăzile lui Ion Irimuș și Augustin 
Duruș sînt „la ei acasă". Sub bolta 
pe care au arcuit-o în munte, mi
nerii croiesc conturul viitoarei hale 
a uzinei.

In biografia lui Ion Irimuș ca și 
a lui Augustin Duruș se leagă șan
tierul de la Salva-Vișeu, cu hidro
centrala de pe Bistrița și cu alte lu
crări. Experiența lor o împărtășesc 
acum multor tineri care-și fac uce
nicia.

De altfel întregul șantier al hidro-

evozi Basarabi 
ale lui 
peș stă astăzi 
strajă

centralei de pe Argeș este o școală. 
Anul acesta, peste 300 de muncitori 
deprind meseria de miner-tunelist, 
de sudor, artificier și electrician, de 
mecanic auto și de utilaje, de beto- 
nist. Alți 600 de muncitori urmează 
cursuri de ridicare a calificării.

★
Șantierul își formează deopotrivă 

și artiștii săi. In cadrul celui de-al 
Vll-lea concurs al formațiilor artis
tice de amatori, 250 de mineri, e- 
lectricienii, mecanicii, conducători- 
auto au adus pe scenă, prin cîntece 
și dansuri, aspecte din viața nouă a 
meleagurilor argeșene.

Nu se putea ca măreția uneia din 
cele mai de seamă construcții a 
țării să nu înaripeze inspirația pro
priilor el făuritori. In versul meca
nicului Jean Ungureanu răzbate în
săși voința și avîntul constructori
lor hidrocentralei.

„Baraje zidii’-vom semețe, 
Viitori stăvilind în furii, 
Natura supusă să-nvețe, 
Că omu-i stăpîn, și-i va fi!

Să mergem înainte, spre ora, 
Cinci Argeșu-n loc s-o opri, 
I’iii tinda-i pornindu-se hora, 
AtîtOr de multe făclii!"

Diurn bun nouă baladă a Arge
șului*

GEORGE DAVIDESCU 
redactor—Agerpres
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FACE CUNOSCUT: 
că la secția de blănărie și 
coj ocărie din str. Leonte Fi- 
lipescu nr. 12, execută tot 
felul de confecții și repa
rații cu materialul coopera

tivei și al clientului.
La fel, prin secțiile de co

mandă și reparații încălțăminte 
execută tot felul de încălță
minte după gustul și cererea 
clientului.
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