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IN CINSTEA ZILEI CEFERIȘTILOR

Cu planul lunar depășit
Colectivul de muncă de la Revi

zia de vagoane Coșlariu, desfășu- 
. rtnd larg întrecerea socialistă 

cinstea zilei de 16 Februarie 
Ziua ceferiștilor — a obținut 
semnate succese în îndeplinirea sar- 
einilor de plan. Astfel, harnicii ce
feriști de aici și-au îndeplinit pla
nul producției globale pe luna ia
nuarie in proporție de 103,5%.

Săptămînă recordIn prezent, ceferiștii din Complexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu muncesc cu avînt în întrecere cu ocazia săp- tămînii record, organizată între 8-14 februarie în cinstea zilei de 16 Februarie — Ziua aceste zile la toate că s-au obținut, la mai mari depășiri plan din acest an.

în

în-

ceferiștilor. In locurile demun- toțl indicii, cele a sarcinilor de
ț; Decorați cu Medalia

A 25-a aniversare a eroicelor 
lupte ale ceferiștilor 

și petroliștilor

TUDOSE DUMITRU maistru la Atelierul de zonăC.F.R. Alba-Iulia

<

ALEXANDRU GHEORGHE maistru la Atelierul de zonă C.F.R. Alba-Iulia

COLCEAG NEAGOE electrician la Atelierul de zonă C.F.R. Alba-Iulia

ZIUA CEFERIȘTI LOR

DIN VIATA NOUA A FEROVIARILORA trecut mai bine de un sfert de veac de cînd în dimineața de 16 Februaries, la Grivița a răsunat strident sirena lui Roaită... A- cum, după 26 de ani, ceferiștii' așteaptă tot o zi de 16 Februarie, dar aceasta este Ziua ceferiștilor — este o zi a împlinirii visurilor glorioșilor luptători de pe baricadele din anul 1933.
★

Azi, ca recunoștință a grijii ce 
le-o poartă partidul și guvernul, 
muncitorii ceferiști din complexul 
Teius-Coșlariu muncesc
lan, ' știind că prin munca lor de 
zi cu zi își aduc contribuția la u- 
riașa operă de construire a socia
lismului. Pentru munca depusă, 3 
ceferiști au fost distinși cu Ordi
nul Muncii ci. IlI-a, 13 cu Medalia 
Muncii, 15 cu insigna Merit Cefe
rist, 6 au primit diplome de onoa
re, iar recent 3 tovarăși au fost de
corați cu Medalia „A 25-a aniver
sare a eroicelor lupte ale cefe
riștilor si petroliștilor".

★
Spre deosebire de timpul regi-

murilor burghezo-moșierești, cînd 
la Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla- 
riu nu exista nici chiar o bibliote
că, azi la 
matograf, 
bibliotecă 
bibliotecă
cei mai bătrîni își mai varsă nă
duful pe vremurile ce au trecut, 
vorbind tinerilor despre cum era 
atunci...

Teiuș există club, cine- 
o bază sportivă și obi- 
cu 2.230 de volume. La 
cînd vin după cărți.

cu e-

★
Anul trecut, 185 de muncitori ce

feriști din Complexul C.F.R. Teiuș- 
Coslariu au fost trimiși prin sindi
cat ia casele de odihnă din stațiu
nile climaterice și în stațiunile bal- 
neo-climaierice.

ir
In anul 1958, 25 muncitori cefe

riști din T eiuș au primit gratuit din 
par ea Sfatului popular comunal lo
curi pentru case, iar mulți dintre 
ei și-au văzut visurile Împlinite, 
construindu-și case noi pentru ei 
și familiile lor.

Creste sectorul socialist al agriculturii

din Țelna constituie un 
exemplu pentru țăranii 
din sat, care se înscriu 
tot mai mare în gospo-

în satul Pîclișa, au intrat 194 fami
lii, 
tul
re.
au

urundu-și de bună voie pănun- 
lor in suprafață de 575 hecta- 
La fondul de bază întovărășiții 
înscris 212 oi.

Puterea exemplului
Rezultatele bune dobîndite de co

lectiviștii 
puternic 
muncitori 
în număr
dărie. Astfel, duminica trecută, în 
adunare generală, colectiviștii din 
Țelna au primit în mijlocul lor în
că 28 de familii de țărani. Printre 
cei primiți în gospodăria colectivă 
sint țăranii muncitori Mihăilă Au
rel, Dan Florian, lurju Vasile, To- 
dică Ionel și alții. Oniche Partenie, 
fierar și Plugar Gligor, tîmplar.pe 
Ungă pămint și-au adus în gospo
dărie întregul lor utilaj de 
și timplarie. Prin primirea 
familii, suprafața de teren 
podăriei a sporit cu 24 ha 
rabil, 25 ha fînaț și aproape 4 ha 
vie.

Printre primii înscriși in întovă
rășire sînt țăranii muncitori Beni- 
cean Petru, Florea Ion, Zdrîng 
Gheorghe, ZdPing Nicolae, Drîmbă- 
rean Nicolae, Bălgrădean .Alexan
dru și alții.

Luptele ceferiștilor și petroliștilor 
din ianuarie-februarie 1933 consti
tuie unele din cele 
bătălii de clasă din 
muncitoare din țara 
dovedit capacitatea 
și a partidului său 
de a conduce cu hotărîre lupta po
porului pentru, un trai mai bun, 
pentru independența țării, împotri
va exploatării și asupririi.

In februarie 1933, muncitorii ce
feriști și petroliști s-au ridicat 
la luptă nu numai pentru interese
le lor, ci și pentru interesele co
mune, generale, ale celor mai largi 
pături ale populației muncitoare. 
Luptele din februarie 1933 au avut 
un puternic caracter politic și au 
deschis drum larg acțiunilor între
prinse de Partidul Comunist Ro- 
mîn pentru un;rea forțelor demo
cratice împotriva fascizării țării, 
contribuind puternic la Intîrzierea 
introducerii fascismului în țara 
noastră. Luptele din februarie — 
manifestare a forței clasei munci
toare, au arătat că clasa muncitoa
re poate și trebuie să fie conducă
torul întregului popor împotriva ex
ploatării capitaliste și moșierești, 
pentru libertate și un trai mai bun.

Partidul s-a manifestat cu acest 
prilej ca luptător hotărtt și curajos 
pentru interesele vitale ale 
lor ce muncesc pentru adevăra
tele interese naționale 
triei, ca avangarda clasei munci
toare, care conduce întregul popor 
pe calea eliberării lui.

Cuprinse de spaimă, burghezia 
și moșierimea nu ezită să recurgă 
la asas natul in masă, îneclnd In 
singe mișcarea muncitorilor cefe
riști, la care s-au alăturat și alți 
muncitori din Capitală și petroliș
tii din Ploiești. Avintul revoluțio
nar al maselor, aspirațiile lor spre 
o viată mai bună și liberă, lupta 
lor împotriva exploatării, dirzenia 
cu care comuniștii au condus a- 
ceastă luptă n-au putut fi stăvilite 
nici de baionete și gloanțe și nici 
de teroarea sălbatică a regimului 
burghezo-moșieresc. Luptele de a- 
cum 26 de ani n-au fost in zadar. 
Clasa muncitoare din țara noastră, 
condusă de partidul ei marxist-le
ninist, la 23 August 1944 a dobo- 
rît dictatura fascistă și a pornit la 
construirea unei vieți noi, socia
liste.

Ziua de 16 Februarie — „Ziua 
ceferiștilor" — este sărbătorită de 
toți oamenii muncii din patria noas
tră, ea constituind un bun prilej de 
trecere în revistă a realizărilor ob
ținute in munca și activitatea ce
feriștilor.

Prin munca lor dirză, plină de 
avînt patriotic, muncitorii cefe
riști din raionul nostru își îndepli
nesc cu cinste sarcinile trasate de 
part d și guvern, sarcini de mare 
importanță. Anul care. s-a scurs a 
fost încheiat cu rezultate frumoase, 
cu care pe drept cuvînt ceferiștii se 
pot mindri. Astfel, toate unitățile 
C.F.R. din raionul nostru și-au în
deplinit și chiar depășit sarcinile 
3in o'anul de producție, unele

mai însemnate 
istoria clasei 

noastră. Ele au 
proletariatului 

marxist-leninist

ce-

ale pa

dintre ele situindu-se fruntașe pe 
țară, cum sint Revizia de vagoane, , 
Teiuș, Stația Teiuș, Stația Coșla- 
riu.

La Atelierul de zonă C.F.R. din 
Alba-Iulia, avîntul cu care se mun
cește a făcut ca planul de produc
ție pe anul 1958 să fie îndeplinit la 
data de 5 decembrie, iar în luna 
ianuarie a.c. să obțină rezultate tot 
atit de frumoase.

Productivitatea sporită, lupta 
pentru cit mai multe economii, re
ducerea prețului de cost, aplicarea 
metodelor înaintate de muncă sînt 
obiective principale în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară la De
poul Teiuș. Numai pe luna ianua
rie s-au economisit pe întreaga u- 
nitafe 216,7 tone combustibil con
vențional.

Colectivul de muncă de la De
poul C.F.R. Teiuș și-a propus să 
muncească în așa fel ca să reali
zeze în acest an economii în valoa
re de peste 300.000 lei. ' Cele 
arătate mai sus sînt doar clteva 
din șirul lung al realizărilor ce le- 
au obținut și le obțin bravii cefe
riști din raionul nostru.

Fie că sînt mecanici de locomotivă 
sau fochiști, impiegați de mișcare sau 
acari, scriitori de vagoane sau 
lăcătuși de revizie, strungari, lăcă
tuși sau lucrători de cale, toți con
stituie un tot unit in lupta pentru, 
asigurarea transportului feroviar în 
cele mai bune conditfii. Munca lor 
plină de abnegație, ' patriotismul de 
care dau dovadă în muncă izvorăște 
din dragostea fierbinte ce o poartă 
acest detașament înaintat al clasei 
muncitoare Partidului Muncitoresc 
Romîn și guvernului Republicii Popu
lare Romine pentru drepturile cua- 
devărat democratice de care Se 
bucură azi.

, Din rindurile muncitorilor de la 
C.F.R. din raionul nostru au fost 
aleși ca deputați în sfaturile popu
lare buni și pricepuți gospodari, 
alții conduc sau fac parte din con
ducerea altor organizații conomice 
și obștești.

In fiecare an, prin grija partidu
lui și guvernului, un mare număr 
de muncitori de la C.F.R. își pe
trec conced ul de odihnă la munte 
sau pe malul mării. Alții s-au în
scris și urmează cursurile serale, 
p'-n'ru completarea studiilor. Și 
despre asemenea lucruri s-ar mai 
putea arăta încă multe.

Pentru meritele lor în producție 
și în activitatea obștească mulți ce
feriști din raionul nostru au fost 
distinși cu ordine și medalii, prin
tre care amintim pe iov. Man Eu
gen, Trifan Nicolae, Verdeș Grigo- 
re, Tudose Dumitru și muiți alții.

Ceferiștii din raionul nostru sînt 
hotărîți să muncească cu și mai 
mult avînt, să-și îndeplinească cu 

de 
ei

cifiste sarcinile încredințate 
partid. Și, sîntem convinși că 
se vor ține de cuvînt.

Cu ocazia „Zilei ceferiștilor".oa
menii muncii din raionul nostru vă 
felicită, dragi tovarăși de la C.F.R. 
si vă urează noi succese in munca 

de mare răspundere.

fierărie 
celor 28 
a gos- 
teren a-

La ordinea “ zilei ♦♦

O nouă întovărășire 
agricolă în satul Totoi

îndrumați de organele de partid 
și de stat din comună, zilele trecu
te, 206 familii de țărani muncitori 
și-au unit de bunăvoie pămîntul 
lor arabil în suprafață de peste 180 
hectare într-o mare întovărășire a- 
gricolă.

Primii înscriși în întovărășire au 
fost comuniștii Marian Ion, Neche- 
miș Nicolae, Birăuță Pavel, țăranii 
muncitori Anca Zenovte, Danciu 
Aurel, Popescu Maxim, care au in
trat în întovărășire cu tot pămîn- 
iut.\

Ca președinte al noii unități so- 
cialist-cooperaiiste a fost ales înto- 
vărășitul Mustață Pavel.

întovărășire agrozoo
tehnică la Pîclișa

In întovărășirea agrozootehnică 
„Miorița", care a luat recent ființă

Așa după cum a arătat tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej în expune
rea sa la lucrările consfătuirii de 
la Constanța din anul trecut, esen
țialul în dezvoltarea economică a 
întovărășirilor agricole este ca în
tovărășiții să , ...... . ..............
de soiuri valoroase și să execute 
in comun toate lucrările agricole.

Acum, cînd ne apropiem cu pași 
repezi de perioada muncilor agri
cole de primăvară, odată cu pregă
tirea utilajului agricol, a transpor
tului de gunoi în cîmp, pregătirea 
stocului de semințe trebuie să stea 
în atenția fiecărui întovărășit.

Ținînd seamă de rolul important 
pe care îl are sămînța în obținerea 
de recolte sporite, conducerea în
tovărășirii agricole „16 Februarie" 
din Teiuș a luat din vreme măsuri 
pentru a strînge în comun sămîn
ța lor, de soiuri diferite, și a o în

locui cu alte soiuri mai valoroase, 
mai productive. Folosind experiența 
anilor trecuți, membrii acestei în
tovărășiri au organizat strîngerea 
în comun a seminței pe străzi. 
Astfel, la întovărășitul Fostoc Ion, 
din strada Avram Iancu, au strîns 
in comun sămînța de porumb în
tovărășiții Hălălaie Traian, Mun
tean Traian, Alicușan Nicolae și 
alții și în acest fel se procedează 
și pe alte străzi.

Tot la Teiuș, deosebit interes 
pentru strîngerea seminței și însă- 
mînțarea în comun, a tuturor cul
turilor de primăvară dovedesc și

Să strîngem din vreme 
sămînța în întovărășiri!

membrii întovărășirii agricole „Dru
mul Socialismului". Fiind hotărîți 
ca in acest an să însămințeze în 
comun porumb din soiurile „Hibrid 
U 22“ și „Lăpușneac", aceștia ’ au 
luat din timp măsuri pentru strîn
gerea seminței de porumb, la în
tovărășitul Ciontea Alexandru. Pî- 
nă acum printre primii care au 
strîns în comun porumbul pentru 
sămînță sint întovărășiții Timiș 
Gligor, Toth Andrei, Giurgiu Ște
fan-. și alții.

Interes pentru strîngerea semin
ței și însămînțarea in comun dove
desc de asemenea și membrii înto
vărășirii agricole „Galtiana" din 
satul Galtiu. Faptele ne arată că 
în timp ce unele întovărășiri, hotă- 
rlte să obțină recolte tot mai mari, 
dovedesc interes pentru strîngerea 
in comun a seminței, a înlocuirii ei 

. cu soiuri mai valoroase, a Insă- 
mințării In comun, cele mai multe 
întovărășiri din raion nu au luat 
încă nici o măsură pentru a strîn
ge in comun sămînța. In această 
situație sint întovărășirile agricole 
din comunele Hăpria, Vințul de 
Tos, Berghin și altele. Datorită fap
tului că unele organizații de par
tid d<n întovărășiri și comitete e- 
xecutive ale sfaturilor populare, ca 
cele din Hăpria, Vințul de Tos, 
Berghin și altele, nu îndrumă în 
suficientă măsură conducerile în
tovărășirilor în direcția strîngerii 
seminței și înlocuirii ei cu soiuri 
mai productive, deși se știe că o

arătat tou ară-

- -...............................

folosească semințe

sămînță valoroasă semănată în te
ren bine pregătit aduce totdeauna 
un spor de recoltă de 20-30% și 
chiar mai mult, întovărășiții nu se 
preocupă de strîngerea în comun 
a seminței.

întovărășirea agricolă „Ciugu- 
deana" din comuna Ciugud, care 
anul trecut și-a înlocuit sămînța de 
porumb cu soiul „Hibrid U 22“ pe 
care a insămințat-o în comun, a 
realizat o producție la hectar mai 
mare cu 1.000 kg față de sectorut 
individual. Cit este de important să 
se însămînteze în comun soiuri de 
porumb cit mai valoron.se ne-o do
vedesc de asemenea rezultatele ob
ținute de colectiviștii din Obreja, 
care au obținu^ la porumbul „Hi
brid U 22“ o producțte de peste 
7.000 kg la hectar.

Luptînd cu hotărîre pentru tra
ducerea în viață a documentetor 
plenarei C. C. al P.M.R. 
iembrie 1958, care_ prevăd 
nuă sporire a producției 
organizațiile de partid și 
le executive ale sfaturilor 
de la comune trebuie să 
conducerile întovărășirilor

l-

din rib- 
o conți- 
agricolc, 

comitete- 
populăre 
îndrume 

„y ....__ __________ să acor
de toată importanța strlngerii din 
timp a semințelor, a executării în 
comun a . însămlnțărilor și a celor
lalte munci agricole. Acestea tre
buie sa arate întovărășiților că este 
în interesul lor să înlocuiască 
sămînța cu alfa mai valoroasă, mai 
productivă, să pregătească cît mai 
bine terenul și să tnsămlnțeze in 
comun, deoarece numai așa pot ob
ține recolte tot mai mari.

valoron.se


Cerc de citit la isca

SĂ INTENSIFICĂM ACȚIUNEA DE CONTRACTĂRI
Au contractat cantități sporite de cereale

Din două în două săpfămîni, Ion Gherman, unul dintre cei mai pri- cepuți oieri din Cătunul Isca, coboară la Meteș cu o țintă precisă : biblioteca sătească.Ajuns, după cîteva cuvin‘e schimbate cu tovarășa Tamaș Ar.a, bibliotecara, Ion Gtierman desface băierile traistei și scoate una cîte una cărțile luate cu două săptă- niîni în urmă. „Hrănirea rațională a oilor", „îngrijirea oilor în timpul
Pe scena căminului cultural din ZlatnaDuminica, la Zlatna, a avut loc. faza comunală a celui de-al V-lea concurs. Pe scena căminului cultural din comună s-au perindat rînd pe rînd formațiile artistice din raza Zlatnei, Alma’șuluî, Feneșului și Valea Dosului. Echipa de dansuri din Cib-sat a făcut o frumoasă prezență atît prin costumație cît și prin execuția „Invîrtitei ca la Cib“. Apreciată a fost de a- semenea și echipa' de călușari din acest sat.Feneșul a aliniat pe scenă o formație corală compusă din 35 persoane, care a interpretat satisfăcător cîntecele „Măreț pămînt al patriei iubite", „Trandafir de pe răzoare" și altele, iar echipa de dansuri din Presaca a executat o suită de dansuri populare. Apreciați de publicul spectator, frații Dușa au format un reușit duo la vioară, iar soliștii vocali Brînză Aurel din Valea Dosului, in’erpretînd cîntecul „La furnal la Hunedoara" și Beca Elena, din Almaș, în vîrstă de 53 ani, internretînd „Doina oilor" și- au dovedit cu prisosință talentul. De o unanimă apreciere s-au bucu- 

iernii" și alte broșuri de acest i ca și cărțile de literatură, au plăcut mult oierilor din cătun 11 Isca.Pentru cercul de citit cin acest cătun, unde altădată cartea reprezenta o raritate, Ion Gherman ia noi cărți. Iși umple din nou traista cu sfaturi cum obișnuiește el să spună, apoi ia drumul spre Isca pentru ca, după două săptămîni, să fie iar prezent la biblio'eca săteasca din Meteș.
rat, de asemenea, călușarii din Almaș, Glod și Trîmpoiele, și echipa de dansuri din Valea Mică, care a apărut pe scenă într-o suită de dansuri populare.Zlatna a prezentat la concurs un cor și o echipă de dansuri. Dansatorii s-au prezentat bine. Interpretând „Țarina" și „Invîrtita" membrii echipei de _dansuri dovedit vrednicia, lucrurile stau altfel, conclusuri, căminul Zlatna s-a prezentat compus din 70 de astădată numărul coriștilor

și-au însă alte din cor de fostlăsat de dorit, iar costuma- fost sub toată critica, faza comunală de la Zlatna, de comună a celui de-al V-lea

Cu corul Dacă la cultural cu un persoane, a sub 40. Astfel fiind și interpretarea a ția a ' Cu etapa concurs al artiștilor amatori se încheie în raionul nostru. Echipelor artistice și instructorilor acestora le revine sarcina de a munci însă în continuare. Spre cinstea dea lua parte la faza raională, regională și finală a concursului trebuie să țintească fiecare echipă artistică, fiecare instructor.

•»
nefolosite

ță-Ctnd, in urmă cu cîțiva ani, 
rănii muncitori din Cricău si-au 
înălțat in inima satului frumosul 
lăcaș de cultură, n-a fost om din 
partea locului care să nu se bu
cur0. Și, hărnicia cricăoanilor a 
fost pe deplin justificată glndind 
la activitatea culturală ce urma să 
se desfășoare aici.

Timpul a trecut apoi. Multă vre
me le-a rămas cricăoanilor în min
te serbarea de la inaugurarea că
minului, căreia i-au urmat, ce-i 
drept, și altele. Dar!... La Cricău, 
posibilitățile create n-au fost și nu 
sînt nici pe departe pe deplin fo
losite. Unui local de cămin cultu
ral ca cel din Cricău i-ar sta bine 
să fie zlnic cu ușile deschise. I-ar 
sta bine să găzduiască un cor pu
ternic, 2-3 echipe de teatru, o bri
gadă artistică de agitație etc. Dar 
cine să le facă oare pe toate aces
tea ?

Activiștii culturali din Cricău au 
făcut în dese rlnduri dovadă că 
sînt capabili de multe atunci cină 
vor. Răul în activitatea lor însă 
constă în aceea că, dacă repede se 
aprind, apoi repede se și sting. 
Astfel fiind, la Cricău activitatea 
culturală nu se desfășoară în mod 
organizat, n-are un caracter conti
nuu și, în consecință, posibilitățile 
create nu sînt deajuns folosite. Ce 
au de spus activiștii culturali din 
Cricău de această situație ?

Considerînd contractările de pro duse agricole cu statuii o îndatorire de cinste, țăranii muncitori din satul Dumitra, îndrumați de organele de partid și de stat din comună, au contractat zilele acestea cu statul, prin cooperativă, peste 18.000 kg grîu, porumb și floarea- soarelui.In frunte la contractări sînt comuniștii Coman Simion, Oancea
-------------------♦♦-------------------

(înd lipsește preocuparea
Dacă în comunele Teiuș, Hăpria 

și altele, munca la contractări se 
desfășoară cu rezultate frumoase, 
nu același lucru se poate spune 
despre comuna Stremț, unde acti
vitatea la 
făcătoare. Dacă analizăm cum 
d 'sfășoară 
Stremț,

contractări este - nesatis- 
se 

această muncă la 
Stremț, nu e greu să ne convin
gem de realitate.

Ce e drept, recent, pentru spriji
nirea contractărilor s-au format co
lective de agitatori care să lămu
rească producătorilor importanța 
contractărilor și să le arate acesto
ra veniturile frumoase pe care ei 
le realizează prin contractări. Și 
faptele au dovedit că atunci ctnd se 
muncește cu răspundere, sînt și 
roade. Cu rezultate bune s-au do
vedit a munci agitatorii Galdea Ni- 
colae și Sechereș Silvestru, ca și 
unii lucrători din cooperație, ca de 
exemplu, tov. Sava Salovean care, 
muncind cu răspundere In proble
ma contractărilor, în cîteva ore de 
muncă pe teren, au contractat pes
te 3.000 kg grîu, porumb și floarea- 
soarelui, printre primii care au con
tractat fiind țăranii muncitori Rus 
Tănase, Doboș Mihai, Sîrbu Si- 
mion și alții.

Datorită insă faptului că orga
nele de partid și comitetul executiv

Gheorghe, președin- sătesc al coopera-Ioana, Coman tele consiliului tivei, țăranii muncitori Coman Va- sile, Arion Vasile, Coman Moise, Goțea Ștefan și alții, care după ce au contractat, au îndemnat și pe alți producători agricoli din sat să contracteze cereale și să contribuie astfel la asigurarea fondului centrai de produse agricole.

U.R.C.C., 
dovedeso 
ce pri-

al Sfatului popular din comună nu 
sprijină și nu îndrumă cu tot sim
țul de răspundere munca de con
tractări, mulți dintre agitatori și 
lucrătorii din cooperație, cum Sînt 
Galdea Ion, Rusu Gheorghe, Teiu- 
șan Sofia și Sîrb Aurica, nu au 
desfășurat pînă la 8 februarie nici 
o activitate în munca de contrac
tări. De altfel însuși președin
tele cooperativei, iov. Florea Si
mion, și îndrumătorul “
tov. Tripșa Teodor, nu 
suficientă preocupare în 
veș<e organizarea muncii.

Ținînd seamă de faptul că siste
mul de contractări de produse a- 
gricole constituie unul din mijloa
cele de bază care contribuie la a- 
sigurarea fondului central de pro
duse agricole al statului, organele 
cooperației din Stremț, sprijinite și 
îndrumate de organizațiile de par
tid și comitetul executiv al Sfatu
lui popular din comună, trebuie să 
muncească cu toată răspunderea, să 
desfășoare o muncă politică și or-^^ 
gairzatorică susținută, pentru 
trezi interesul producătorilor 
contracteze cit mai multe cereale.

Pentru o recoltă 
bogată de legumeIN INTIMPINAREA ZILEI DE 8 MARTIE

De pe acum auHotărît să întîmpine cum se cuvine ziua de 8 Martie, comitetul femeilor din orașul nostru a luat din timp măsuri pentru organizarea a o seamă de manifestări cultural- artistice legate de semnificația și importanța zilei. Astfel, va fi organizat un concurs drumeții veseli, avînd ca temă „Participarea femeii la lupta revoluționară și construirea socialismului", în colaborare cu Casa raională de cultură va fi înjghebat un cerc de pian pentru copii, iar în circumscripțiile nr. 4, 23, 30 și 47 se vor ține consfătuiri cu femeile în care se vor dezbate avantajele pe care le ofe-

fost luate măsuriră cultivarea legumelor, zarzavaturilor și creșterea păsărilor.In dorința de a întîmpina cu cinste și în acest an Ziua internațională a femeii, comisiile de femei din întreprinderile orașului cum sînt: fabrica „Ardeleana", I. I. L. „Horia", cooperativele meșteșugărești „Progresul" si „Mureșul", o- ficiul P.T.T.R. și I.I.V.P.A. au hotărît să organizeze în cinstea zilei de 8 Martie cîte un schimb de o- noare.De asemenea, în cadrul acestor întreprinderi, sînt antrenate în întrecerea socialistă un număr mare de! femei. In întrecerea pe care o desfășoară în cinstea Zilei femeii, munci
toarea Pieșa Marla de la Atelierul central de reparații din Aiba-lulia 
își depășește zilnic planul cu peste 20 la sută.

Rezultatele frumoase dobîndite anul trecut de colectiviștii din Mi- cești în cultura de legume și celelalte ramuri de producție, constituie un puternic îndemn în muncă.Hotărîți ca în acest an să obțină rezultate și mai bune, membrii gospodăriei au reparat din vreme 1 350 metri rame și tocuri de răsadnițe, au făcut șanțurile pentru răsadnițe, au transportat gunoiul necesar pentru pregătirea acestora și au întins gunoiul pentru paturi calde pe o suprafață însemnată, îh care vor semăna în curînd gulii, varză timpurie etc.In vederea obținerii de cartofi ♦ impurii, colectiviștii au începuta- legerea cartofilor de- sămînță și ■- menajarea camerei de iarovizare. Printre fruntașii în muncile la grădină sînt colectiviștii Sîrbu Mari», Purdi Ion, Rusu Iosif și alții.Pentru continua îmbunătățire a organizării și retribuirii muncii în gospodăriile colective
Urmînd cu încredere calea ară

tată de partid, țăranii muncitori, u- 
niți în diferite forme socialiste de 
lucrare în comun a pămintului a- 
plică pe scară tot mai largă și in 
mod diferențiat, în raport cu spe
cificul local, regulile agrotehnice, 
obțiiund succese însemnate în spo
rirea producției agricole. Ei reu
șesc, pe această cale să-și sporeas
că veniturile și să-și creeze an de 
an un trai din ce în ce mai bun. 
Convingerea țărănimii muncitoare 
că prin munca unită pe întinderi 
mari de teren își făurește o viață 
mai bună crește cu atît mai mult 
cu cît înseși faptele demonstrează 
în mod practic viorea superioritate a 
agriculturii socialiste față de agri
cultura fărâmițată individuală.

Numai în anul trecut, an cu con
diții climaterice- vitrege pentru pro
ducția vegetală, gospodăriile agri
cole colective din raionul nostru au 
obținut în medie cu 300 kg grîu și 
cu 500 kg porumb mai mult la hec
tar față de sectorul individual. Ca 
urmare a aplicării regulilor agro
tehnice, a organizării temeinice a 
muncii, gospodăria colectivă din 
Obreja a obținut anul trecut o 
producție de peste 3.500 kg po
rumb la hectar.

Documentele partidului nostru o- 
rierdenză zi de zi activitatea gos
podăriilor colective spre a lua ase
menea măsuri care să ducă în mod 
nemijlocit la întărirea lor din punct

GHEORGHE CRIȘAN
secretar al Comitetului raional de partid

de vedere economico-organizatoric.
In lumina sarcinilor trasate de 

aceste documente, organizarea și 
retribuirea muncii constituie o pro
blemă de cea mai mare importanță 
în activitatea gospodăriei colective, 
de care depinde creșterea sau des
creșterea cointeresării colectiviști
lor în sporirea producției agricole.

Potrivit statutului model al gos
podăriilor colective, muncile în 
G.A.C. se fac de către membrii co
lectiviști și fiecare primește partea 
din venituri potrivit cu cantita
tea și calitatea muncii, pe baza nu
mărului de zile-muncă ce se cuvin 
pentru munca efectuată.

Expunerea făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la cons
fătuirea de la Constanța a lucrăto
rilor și țăranilor din sectorul so
cialist ai agriculturii, pe lingă alte 
probleme importante pe care le-a 
ridicat a atras atenția și asupra mă
surilor ce trebuie luate pentru creș
terea cointeresării colectiviștilor în 
sporirea producției agricole.

Comeresarea materială repre- 
z-'ntă pentru colectiviști o proble
mă fundamentală în lupta lor pen
tru obținerea unei producții mereu 
crescîride în toate ramurile de ac
tivitate.

Este cunoscut faptul că în ma

joritatea gospodăriilor . colective din 
raion în sistemul vechi de retribu
ție nu a fost suficient stimulată 
dragostea de muncă a colectiviști
lor harnici, nu au fost stimulate 
inițiativele acestora și nu a fost 
valor ficată priceperea unor colec
tiviști care ar fi putut aduce îm
bunătățiri simțitoare In procesul de 
producție. De asemenea, goana 
după cît mai multe zile-muncă a 
unor colectiviști a făcut ca unele 
lucrări să nu fie executate de o ca
litate cît mai superioară și acest 
lucru a împiedicat mult unele gos
podării de a obține producții cît 
mai mari pe unitatea de suprafață.

Pentru a se înlătura aceste nea
junsuri și pentru creștera cointere
sării materiale a colectiviștilor, așa 
după cum indică și consfătuirea de 
la Constanța este necesar ca toate 
gospodăriile colective din raionul 
nostru să introducă plata supli
mentară în retribuirea muncii. A- 
ceasta presupune ca răsplata să se 
facă avîrtd în vedere nu numai 
cantitatea muncii 'depuse, ci și re
zultatele obținute pe linie de pro
ducție ca urmare a calității muncii 
efectuate.

Introducerea retribuirii muncii 
după producția obținută duce la 
întărirea disciplinei în muncă, la 
dezvoltarea simțului de răspundere 
față de calitatea muncilor și scur
tarea timpului de execuție a aces
tora, și în mod implicit duce la o 

mai bună îrrfbinare a interesului 
obștesc cu cel individual al colecti
viștilor.

Principiul de retribuire în raport 
cu rezultatele obținute în muncă 
pate să îmbrace variante diferite 
pe baza studiului făcut și a expe
rienței cîștigate pînă in prezent. 
Fie că pe lingă zilele-muncă cuve
nite penGu muncile executate se 
acordă, în natură sau în bani, un 
procent din producția depășită față 
de cea planificată, fie că pentru 
depășirile obținute li se mai acor
dă un număr de zile-muncă în plus 
în raport cu producția obținută.

Pentru introducerea acestui sis
tem de plată suplimentară este ne- 
ceșar ca organizațiile de bază șl 
conducerile gospodăriilor colective 
să ia o serie de măsuri cor - să a- 
sigure toate condițiile aplicării cu 
efect a acestui sistem.

In primul rînd trebuie ca în ca
drul brigăzilor și echipelor să fie 
asigurată stabilitatea membrilor, a- 
dică membrii brigăzii să nu fie 
schimbați dintr-o brigadă în alta 
sau dintr-o echipă în alta.

Terenul din cadrul solelor de 
prășitoare să fie repartizat în mod 
concret pe echipe de îndată ce s-a 
executat însămînțatul și în cadrul 
echipei pe colectiviști, care vor e- 
xecuta apoi toate lucrările de în
treținere pînă la recoltare, fără ca 
să se schimbe de pe o porțiune de 
teren pe alta în perioada muncilor 
din cursul anului.

O problemă de foarte mare im
portanță este planificarea judicioa
să a producției în raport cu condi

țiile de sol și în raport cu posibili
tatea de aplicare a îngrășăminte
lor, avîndu-se totodată în vedere și 
plantele premergătoare.

Așa, de pildă, la o echipă la care 
i-a venit o porțiune de teren dlt 
solă care a fost îngrășată cu băle
gar nu se poate planifica aceeași 
producție de porumb ca și la echi- , 
pa căreia i-a venit o porțiune de j
teren din solă care nu a fost în
grășată, cu toate că condițiile d- 
fertilitate a solului ar fi aceleași 
dacă toată sola ar fi fost îngrășa
tă. De asemenea, acolo unde sini 
mai multe sole cu porumb sau et 
alte culturi, în cadrul asolamente- 
lor și fertilitatea solului diferă de 
la o solă la alta, trebuie avut în 
vedere ca planificarea producției 
să difere în raport cu diferența de 
fertilitate.

Trebuie stabilite apoi șl lucrările 
ce trebuie executate pentru fiecare 
cultură, precum și măsurile agroteh
nice ce trebuie aplicate, avîndu-se 
în vedere ca în cursul anului sânt 
se mai schimbe normele ce at 
fost hotărîte de adunarea generală, 
iar zilele-muncă să fie calculate în 
raport cu realizarea normelor sta
bilite.

Evidența joacă un rol important 
în ce privește justa aplicare a re
tribuției suplimentare. De aceea, . 
este necesar ca prinfr-o evidențe 
bine pusă la punct să fie urmărite 
atît lucrările care sînt executate 
cît și producțiile obținute de fiecare(Continuare în pag. 4-a)



Munca de agitație în sprijinul îndeplinirii sarcinilor economite.....Fiecare organ și organizație de partid, fiecare activist și fiecare membru de -partid trebuie să muncească neobosit pentru întărirea legăturii partidului cu masele, să fie mereu în mijlocul oamenilor muncii și, prin exemplul personal, prin muncă politico-organizatorică zi de zi să-i însuflețească și să-i organizeze în lupta pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan".
(Din expunerea făcută de tov. Gh. Gheorghlu-Dej la ședința 
plenară a C. C. al P. M. R. din 26—28 noiembrie 1958).

Un rodnic schimb de experiență
In ziua de 8 februarie a. c. în 

sala clubului Complexului C. F. R. 
7ei’.iș£oșlariu a avut loc un rod
nic schimb de experiență pe tema 
muncii de agitație. Au participat 
secretari ai organizațiilor de bază, 
agitatori din unitățile C.F.R. din 
Teiuș și Coșlariu, precum și un 
însemnat număr de agitatori din 
unitățile C.F.R. și din întreprinde
rile din orașul Alba-Iulia. Au mai 
luat parte membrii comitetului de 
partid pe complex, membrii colec
tivelor de, redacție ale gazetelor de 
perete, corespondenții voluntari ai 
gazetelor și alții.

La consfătuire a participat 
iov. Vasile Farcaș, secretar al Co
mitetului raional de partid și alți 
activiști de partid.

Cei prezenți la consfătuire au as
cultat un referat al Comitetului de 
pârtiei pe Complexul C.F.R. Teiuș- 
Ceșlariu, cu privire la felul cum se 
preocupă acest comitet de partid 
de îndrumarea muncii de agitație 
pentru îndeplinirea sarcinilor eco
nomice.

Raportul a scos in evidență fap
tul că pe baza hotăririi Conferinței 
raionale de partid, care a trasai ca 
sarcină organelor și organizațiilor 
de partid să-și îmbunătățească 
munca, comitetul de partid a luat 
măsuri pentru îndeplinirea acestei 
sarcini. .Astfel, prima măsură luată 
a fost îndrumarea dată birourilor 
organizațiilor de bază de a trece la 
verificarea colectivelor de agitatori 
în așa fel ca din aceste colective 
să facă parte cei mai buni membri 
și candidați de partid cit și mem
bri ai organizațiilor de masă. Ca 
urmare a acestei îndrumări organi
zațiile de bază au analizat munca 
agitatorilor, au înlocuit pe cei care 
au desfășurat o slabă muncă de 
agitație cu alți tovarăși care meri
tă această încredere. Numărul agi
tatorilor a fost mărit, astfel 
că în prezent există un a- 
gitator la 5 salariați. Atenția a fost 
acordată ca din numărul total al 
agitatorilor majoritatea să o repre

zinte cei direct productivi. In în
deplinirea acestei sarcini cele mai 
bune rezultate le-au obținut birou
rile organizațiilor de bază Nr. 1 și 
2 de la Depoul de locomotive, Nr. 
1, 2, 3, și 4 din stația Coșlariu, Re
vizia de vagoane Coșlariu, Revizia 
de vagoane Teiuș și altele, asigu- 
gurlndu-se pe fiecare tură sau 
schimb de serviciu, secție sau loc 
de muncă un număr de agitatori.

Din raport s-au mal desprins și 
alte măsuri organizatorice ce au 
fost luate de către birourile orga
nizațiilor de bază, privind munca 
de agitație. Așa, de pildă, au fost 
completate colectivele de redacție 
ale gazetelor de perete, s-au întoc
mit panouri și grafice, s-au luat 
măsuri politice ca fiecare agitator 
să primească materiale, ca ziare, 
Carnetul agitatorului și alte pu
blicații.

Un faptele asemenea important, 
este acela că s-a organizat contro
lul îndeplinirii sarcinilor ' trasate, 
sprijinind munca acolo unde se 
simțea nevoie.

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

Pregătirea diferențiată și multilaterală 
a agitatorilorDupă ce măsurile organizatorice au fost luate — așa cum a reieșit din referatul prezentat — un lucru important ce a stat în fața birourilor organizațiilor de bază a fost pregătirea diferențiată și multilaterală a agitatorilor. Pentru pregătirea lor politico-ideologica toți a- gifatorii au fost încadrați în cercurile și cursurile învățămîntului de partid. De instruirea lor se ocupă secretarii organzațiilor de bază, membrii din birou, precum și membrii comitetului de partid, pe baza unui plan calendaristic.Pentru completarea cunoștințelor agitatorilor, în fața acestora se fac expuneri pe diferite teme. Ast- fei, agitatorilor din stația Teiuș li s-a vorbit despre folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, în industrie, biologie etc. La Depoul de

Exemplul personal în munca de agitație
Se știe din practică, că cea mai 

eficace muncă de agitație politică 
este munca de la om la om. De 
aceea, agitatorii trebuie să fie me
reu în mijlocul maselor, să le mo
bilizeze la lupta pentru îndeplini
rea sarcinilor economice. Aceasta 
este una din condițiile de bază în 
activitatea agitatorilor. Altă latură 
a acestei probleme o constituie e- 
xemplul personal al agitatorului. 
Dacă in munca și în activitatea sa, 
în viața personală precum și în o- 
rice împrejurare agitatorul va da do
vadă că între vorbele și faptele lui 
nu există deosebire, atunci masele 
îl vor urma, exemplul personal 
constituind cea mai puternică armă 
de mobilizare a maselor. Exemple 
de muncă entuziastă în munca de 
agitație pentru mobilizarea mase
lor au fost amintiți la consfătuire 
multi agitatori, printre care și.to- 
varășii Dascălu Ion și Spineanu 
Adam, mecanici, Hațegan Gh., șef 
de tură, Cristea Clement, șef , de 
tren, Bălosu loan, acar, Mareș A- 
lexandru II, lăcătuș de revizie, 
Inocan Margareta și alții.

In cadrul consfătuirii, unii agi- 

locomotive s-au făcut expuneri în fața agitatorilor cu privire la originea. evoluția și apariția vieții pe pămînt, despre știință și religie, despre lansarea sateliților artificiali ai pămîntului etc.Multe birouri ale organizațiilor de bază, cum sînt cele de la Depou, Revizia de vagoane Coșlariu și Teiuș și altele, se preocupă de instruirea diferențiată a agitatorilor. Așa, de pildă, pentru problemele vieții de partid instructajul îl fac secretarii organizațiilor de bază, cu probleme legate de producție, cum sînt creșterea producției și a productivității muncii, reducerea prețului de cost în transporturi etc., instructajul îl fac tovarăși de specialitate, bine pregătiți, asigurîndu-se o bună instruire a agitatorilor. 

tatori și-au împărtășit din expe
riența muncii lor și au arătat ce 
rezultate au obținut.

Tov. Dascălu Ion, mecanic, a a- 
rătat că citește cu regularitate pre 
sa, apoi poartă discuții cu colegii. 
Studiez diferite cărți tehnice și do
cumentație sovietică, care m-au a- 
jutat să aplic metode înaintate în 
munca mea — a spus tov. Dască
lii. El a expus apoi celorlalți co
legi de muncă, în cadrul unor con
vorbiri despre importanța remor- 
cării trenurilor cu tonaj sporit și 
cum a reușit să aplice această me
todă înaintată de muncă.

Rezultatele obținute in munca a- 
cestui activ agitator sînt multe. 
Este suficient să amintim că, deși 
tînar în meseria de mecanic, tova
rășul a realizat opt inovații pentru 
automatizarea și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă pe locomotiva cu 
aburi. In luna ianuarie a.c., îm

preună cu ceilalți tovarăși de mun
că de pe locomotivă, a realizat o 
economie de 30 tone combustibil 
convențional. Exemplul acesta este 
urmat de multe alte echipe de me
canici din depoul Teiuș.

- - - - - - - - - - - CONCLUZII - - - - - - - - - -
In încheierea lucrărilor consfăluirii. a luat cuvintul tovarășul Vasile 

Farcaș, secretar al Comitetului raional de partid.
Tov. Farcaș a arătat că spre deosebire de anii trecuți munca de a- 

gitație în Complexul C.F.R. Teiuș-Coșlar.u s-a îmbunătățit ca urmare 
a preocupării Comitetului de partid de a îndruma în mai mare mă
sură munca organizațiilor de bază. Această preocupare a dus la fap
tul că munca de agitație este mai strins legată de sarcinile de pro
ducție și ea influențează în mod direct îndeplinirea lor. Tov. Far
caș a ară'at apoi că rezultatele unei susținute murid politice de a- 
gitație pentru mobilizarea maselor sln< oglindite în rezultatele econo
mice, în faptul că multe unități din cadrul complexului sînt unități 
fruntașe pe țară.

In continuare tov. Farcaș a ară ai că in munca politică de masă 
principalul este omul. Cu cit vom avea oameni bine pregătiți, cu cit 
organele și organizațiile de bază se vor ocupa de pregătirea lor, cu 
alit vom avea rezultate mai bune in munca noastră politică și e- 
conomică. De aceea este necesar ca în viitor să ne preocupăm în și 
mai mare măsură de această importantă sarcină. Să generalizăm 
experiența bună a multor organizații de bază în munca politică de 
masă.

Plenara C. C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958 a pus în față 
noastră sarcini mărețe și de mare răspundere. De aceea, este necesar 
să îmbunătățim în permanență metodele de muncă, să desfășurăm a- 
gitația politică permanent, în orice împrejurare. Să facem educație 
maselor, să le mobilizăm în jurul politicii partidului și vom obține 
noi succese în lupta pentru construirea socialismului a încheiat vor
bitorul.

Cei prezenți la consfătuire au ascultat apoi conferința tov. Va
sile Farcaș despre „Situația internațională", după care a rulat fil
mul sovietic „înălțimi".

Alte forme ale muncii 
de agitație folosite cu 

succesAtîl referatul comitetulni de partid, cit și tovarășii care au luat cu- vîntul la discuții au scos în evidență faptul că pe lingă munca politică de la om la om — baza muncii de agitație politică — organizațiile de bază se folosesc și de alte multiple forme și mijloace ce le stau la indemînă, cum sînt graficele de producție și panourile, lozincile cu caracter permanent și cele legate de anumite evenimente, publicații, etc.Se folosesc cu mult succes convorbirile la locurile de muncă în timpul pauzei. Așa procedează or- ranizațiiie de bază din stația Coșlariu, Depou Teiuș și altele. Cu o- cazia publicării în presă a unore- venimente interne și externe ca, de pildă: Expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara C. C. al P.M.R. din noiembrie 1958, propunerile L’.R.S.S. în problema Berlinului, Documentele celui deal XXI-lea Congres al P.C.U.S. și altele, agitatorii au organizat la locul de muncă discuții legate dea- ceste probleme.In majoritatea lor, organizațiile de bază — așa cum a reieșit din scutii — folosesc cu mult succes gazetele de perete care publică cu regularitate articole legate de munca și activitatea lor.

0 sarcina importanta
a Industriei locale

In anii care au trecut de la în
ființare, industria locală a raionu
lui nostru a cunoscut o dezvoltare 
cu adevărat impetuoasă. In compa
rație cu anul 1948, la finele anu
lui trecut industria locală aînregis- 
trat o creștere la valoarea producției 
globale de 560%. Au fost înființa
te noi ramuri de producție îndrep
tate în mod special spre satisface
rea cerințelor locale cu bunuri de 
larg consum, iar an de an secțiile 
au fost înzestrate cu utilaj din ce 
în ce mai modern. Ca urmare a 
sprijinului dai de partid, în cadrul 
industriei locale a fost construit 
un complex de prelucrare a lem
nului, care va pune la dispoziția 
populației mari cantități de garni
turi de mobilă.

Plenara C. C. al P.M.R. din no
iembrie anul trecut a scos în evi
dență cu toată puterea faptul că în 
domeniul producției materialelor de 
construcție sîntem rămași în urmă 
șl că surse locale mari stau încă 
nefolosite. Analizind modul de dez
voltare a industriei locale din ra
ion în lumina acestei constatări, 
trebuie spus că nici la noi în ra
ion nu s-a făcut totul pentru a dez
volta producția materialelor de 
construcții, că întreprinderea de 
industrie locală „Floria" nu și-aîn- 
dreptat toată atenția spre valorifi
carea la maximum a resurselor ce 
le avem. Acest lucru reiese cu toa
tă puterea din faptul că in mo
mentul de față abia 3% din sarci

na globală de plan reprezintă sar
cina în direcția producției materia
lelor de construcții. O astfel de 
pondere în raport cu posibilitățile 
și cu necesitățile de construcție ale 
raionului se poate spune că e chiar 
foarte mică.

In lumina sarcinilor trasate de 
plenară, această serioasă rămînere 
în urmă trebuie lichidată în cel 
mai scurt timp. Și condiții în a- 
ceastă direcție sînt suficiente. Să 
luăm, de pildă, problema produ
cerii varului. Raionul nostru are 
rezerve inepuizabile de piatră de 
var și cu toate acestea sîntem nevoiți 
să aducem pentru nevoile locale 
var din alte raioane sau regiuni. 
La Găureni, de pildă, există și stă 
neexploatat la numai cîțiva metri 
de linia ferată un însemnat depo
zit de piatră. Ce e drept, conduce
rea întreprinderii „Floria" a făcut 
demersuri la secția de industrie lo
cală a Sfatului popular regional, 
pentru a primi aprobarea de con
strucție a unui cuptor. Răul mare 
e însă că s-a mulțumit doar cu a- 
tîta, fără a insista pînă la rezolva
rea problemei.

O altă ramură care poate și tre
buie în mai mare măsură exploa
tată este cea privind balastul, nisipul 
și piatra de construcție. In anul 
trecut întreprinderea „Horia" a va
lorificat într-o oarecare măsură a- 
ceste resurse, dar trebuie spus că 
față de depozitele existente și față 
de necesitățile raionului valorifica

rea s-a făcut sub posibilități. In 
mod special, în direcția valorificării 
pietrei de construcție trebuie ară
tat că întreprinderea „Horia" a do
vedit o slabă preocupare. In acest 
an, pentru valorificarea pietrei în
treprinderea a fost dotată cu un 
concasor și un motor. Se impune 
insă ca să se urgenteze punerea in 
funcție a acestor utilaje și deci în
ceperea imediată a lucrărilor de ex
ploatare a pietrei.

De asemenea, pentru a putea fi 
satisfăcută cerința de balast și ni
sip, trebuie asigurate mijloacele de 
transport. Și, in această direcție 
este nevoie de un spripin mai sub
stanțial din partea secției de in
dustrie locală a Sfatului popular 
regional.

Analizind temeinic posibilitățile 
din raion, vom găsi cu siguranță 
și altele, ce pot și trebuie valorifi
cate. In această direcție trebuie stu
diate temeinic toate posibilitățile 
pentru a se trece la exploatarea de 
calupi, cum de altfel e tot așa de 
important să se găsească soluția 
de a se relua confecționarea birui
telor.

Raionul nostru are posibilități 
mari de a contribui la valorificarea 
rezervelor locale destinate con
strucțiilor. Revine însă industriei 
locale sarcina ca, avînd un sprijin 
mai larg din partea Sfatului popu
lar raional, să valorifice aceste re
zerve. . I - .iski .L

Pentru sporirea producției de zahăr

Putem și trebuie să dezvoltăm 
cultura sfeclei de zahăr in

Plenara C. C. al P.M.R. din no
iembrie, anul trecut, a pus în fața 
oamenilor muncii care lucrează în 
agricultură sarcina de mare impor
tanța de a dezvolta neîncetat cul
tura sfeclei de zahăr, spre a se a- 
sigura în întregime materia primă 
pentru fabricarea în țară a zahă
rului necesar satisfacerii cerințelor 
mereu crescinde ale populației. In 
lumina acestei sarcini și ținlnd 
cont de condițiile prielnice de care 
dispune, raionul nostru poate --tre
buie să-și aducă în acest an ornai 
largă contribuție la sporirea pro
ducției de zahăr.

in momentul de față, în întregul 
raion continua munca pentru în
cheierea contractelor cu unitățile a- 
gricole socialiste și producătoriiln- 
dividuali în vederea extinderii cul
turii sfzclei de zahăr. Datorită a- 
vantajelor mari pe care le aduce 
cultura sfeclei de zahăr, gospodă
riile colective și întovărășirile agri
cole din raion au încheiat contrac
te cu statul pentru cultivarea în a- 
cest an cu sfeclă a unei supraiețe 
de aproape 300 hectare, cu 
încă odată mai mult deât în anul 
trecut. Membrii întovărășirii agri
cole „Galtiana" din satul Galtiu.de 
pildă, după ce inițial au stabilit să 
cultive cu sfeclă 10 ha, au hotărit 
să mărească suprafața la 15 ha. Și 
asemenea exemple pot fi date șl 
din alte unități agricole socialiste

raion
ra ceh d.n Teiuș, Mihalț și alte 
comune.

Analizind insă situația contrac
tărilor la sfecla de zahăr, în raport 
cu condițiile de care dispune și ca 
sarcina inițial stabilită pe raion, 
trebuie spus că suprafața pentru 
care s-au încheiat contracte este 
încă mică. In multe comune cu • 
bogată experiență în cultura sfeclei 
de zahăr ca Sintimbru, Vințul de 
los, C’ugud și altele suprafețele 
con’rodate de către sectorul indi
vidual sînt neînsemnate. La Sintim
bru,de pildă, în sectorul individual 
nu s-au încheiat contracte decît pen
tru circa șase hectare, cu toate că 
aici posibiliFățile sînt mult mai 
mari. Același lucru se poale saune 
și despre comunele Galda de los, 
Mihalț, Vințul de los și altele, un
de pînă în prezent nu s-au con
tractat decît suprafețe neînsemnate. 
In cea mai mare măsură rămîne- 
rea în urmă cu contractările de sfe
clă se datorește faptului că comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare și organizațiile de bază des
fășoară încă o slabă muncă de 
popularizare a avantajelor de care 
se bucură cultivatorii de sfeclă de 
zahăr și nu sprijină organele con
tractante în munca de încheiere a 
contractelor. Trebuie de asemenea 
arătat că se mai manifestă încă a(Continuare în pag. 4-a)

Galtiu.de


Pap. 4 Pentru continua îmbunătățire a organizării și retribuirii muncii în gospodăriile colective
CRIZAROMA (Agerpres). — In Italia continuă criza de guvern. Antonio Segni, unul din fruntașii partidului creștin-democrat, pe care președintele Republicii Italia, Gronchi, l-a însărcinat la 6 februarie cu formarea noului guvern, continuă consultările cu reprezentanții partidelor politice.La 9 februarie, Segni a primit pe reprezentanții Partidului Comunist din Italia, Longo, Terracini și Gullo. După convorbirea avută, Longo a declarat ziariștilor: „Noi am vorbit lui Segni despre situația extrem de încordată din țară și despre problemele care decurg din a- ceasta. De asemenea, am subliniat răspunderea gravă pe care și-o a-

Conferința de presă. 
a președintelui Eisenhower

WASHINGTON (Agerpres) — 
La 10 februarie președintele Eisen
hower a declarat in cadrul unei con
ferințe de presă că boala lui Dul
les, după părerea sa, nu va ami
na pregătirea sau termenul desfă
șurării unei eventuale întîlniri în
tre miniștrii Afacerilor Externe ai 
puterilor occidentale și Uniunii So
vietice.

Eisenhower a adăugat de ase
menea că pare-se Uniunea Sovieti
că este mai mult interesată nu in- 
ir-o conferință a miniștrilor Aface
rilor Externe, ci intr-o intilnire a 
conducătorilor guvernelor, ceea ce, 
după cum a spus Eisenhower, ar 
necesita o pregătire destul de în
delungată.

Eisenhower s-a alăturat întruto-

■xzx

Isteria războinică dinS. U. A.BONN (Agerpres). — TASS transmite : Intr-un interviu acordat revistei liamburgheze „Der Spiegel", teoreticianul american în problemele militare Kissinger cere ca puterile occidentale să folosească „toate mijloacele" pînă la declararea unui „război total", pentru a împiedica înfăptuirea propunerilor sovietice cu privire la normalizarea situației din Berlin. Kissinger consideră că S.U.A. și Germania occidentală trebuie să faca acest pas
CRIZA ECONOMICA DIN S. U. A.
® Aproape 5.000.000 șomeri
® Declarațiile vicepreședintelui A.F.L. — C.I.O., ReutherK AS HTN GTON (Agerpres) — 

In cadrul ședinței comisiei econo
mice mixte, care examinează rapor
tul economic prezentat Congresu
lui de către Eisenhower, a luat cu- 
vînful Reuther, vicepreședinte al 
A.F.L. - C.I.O. El s-a ocupat în
deaproape de situația economică 
din S.U.A., pe care a comparat-o 
cu dezvoltarea economică a 
U.R.S.S. El a subliniat că în timp 
ce economia sovietică se dezvoltă 
în mod rapid, progresul înregistrat 
în ultimii ani în dezvoltarea eco
nomul ~.U.A. „poate fi comparat 
cu înaintarea unui melc". Reuther 
a declarat că dacă in S.U.A. nu 
vor fi luate în cel mai scurt timp 
„măsuri liotărite" pentru lichidarea 
stagnării economiei, în condițiile 
actualului ritm de dezvoltare a e- 
conomiei sale, U.R.S.S. va ajunge 
din urmă, iar apoi va întrece S.U.A. 
El s-a arătat îngrijorat de șoma
jul în masă din S.U.A., de stagna
rea care continuă să se manifeste 
în multe ramuri ale industriei, de 
perspectivele generale îngrijorătoare 
ale dezvoltării economice a țării.

Reuther a subliniat că în ultimii 
ani economia americană nu a reu
șit să atingă un ritm suficient de 
dezvoltare. Faptul că S.U A. nu au

DE GUVERNIDIN ITALIAsumă acele forțe politice care, folosind metodele discriminării și ră- mînînd surzi față de cerințele maselor, împiedică crearea unei majorități stabile, capabile să asigure politica unei largi reînnoiri democratice".„Noi nu vom putea, a continuat Longo, să dăm voturile unui guvern care, se știe dinainte, nu va putea rezolva problemele grave și urgente care stau în fața țării...,".Ziarele „Unita" și „Paese sera" declară că Segni se orientează spre crearea unui guvern unipartid în care să fie reprezentați fruntașii tuturor curentelor partidului creștin- democrat.Ziarul „Paese" subliniază cădi------------- ------------------  

tul declarației lui DulleS cu privire 
la poziția puterilor occidentale față 
de problema Berlinului, 'declarație 
pe care secretarul de stat al S.U.A. 
a făcut-o în timpul călătoriei sale 
prin Europa.

Fiind întrebat dacă crede că ^că
lătoria sa în Uniunea Sovietică, la 
invitația lui N. S. Hrușciov, ar fi 
folositoare sau dacă intenționează 
să-l invite pe N. S. Hrușciov în 
S.U.A., Eisenhower și-a exprimat 
nemulțumirea față de acea parte 
din raportul lui N. S. Hrușciov în 
care se amintește că guvernul so
vietic este gata să-l primească pe 
Eisenhower. Președintele a decla
rat că el preferă să aștepte o invi
tație oficială și mult mai „convin
gătoare".

de dragul Berlinului, chiar dacă Anglia și Franța nu vor fi de a- ccrd.Kissinger caută să fundamenteze teoria sa despre posibilitatea unor „războaie limitate" și, în această ordine de idei, pledează pentru înarmarea atomică a Germaniei occidentale paralel cu înarmarea celorlalți membri ai N.A.TD.Kissinger ia atitudine împotriva creării unei zone denuclearizate în Europa centrală.
♦♦♦♦

putut atinge ritmul de dezvoltare 
economică pe care l-a realizat U- 
niunea Sovietică, a spus el, în
seamnă pentru milioane de bărbați 
și femei din S.U.A. încă multe luni 
de șomaj. Stagnarea în dezvolta
rea economică. a făcut ca milioane 
de familii din America să îndure 
lipsuri tragice, să-și reducă cheltu
ielile pentru alimentație și pentru 
alte lucruri de primă necesitate. In 
timp ce oamenii caută fără succes 
de lucru țara noastră a produs cu 
zeci de miliarde de dolari mai pu
ține mărfuri care ar fi putut fi 
create de acești oameni. Incapaci
tatea economiei S.U.A. de a se dez
volta după posibilitățile ei și așa 
cum trebuie să se dezvolte, a de
clarat Reuther, constituie una din 
cauzele slăbiciunii S.U.A. Această 
slăbiciune are influență și asupra 
„luptei pentru cucerirea minților și 
inimilor oamenilor".

Reuther a subliniat în continuare 
că datorită declinului economic 
S.U.A. nu s-au menținut nici la 
modestul ritm de dezvoltare a eco
nomiei lor din 1950-1956. In peri

plomații americani încearcă să facă presiuni asupra cercurilor politice italiene în problema componenței guvernului. Ziarul scrie că în prezent la Roma se află generalul Williams, reprezentantul Departamentul de Stat al S.U.A., care lucrează în biroul federal de investigații. „Williams, subliniază ziarul, în timpul numeroaselor întîlniri cu fruntașii politici din Italia, și-a exprimat dorința ca în noul guvern italian, fie el unipartid sau tripartid, Taviani să ocupe postul de ministru al Afacerilor Externe, iar Scel- ba — postul de ministru al Apărării". Se știe că atît Scelba cît și Taviani au fost întotdeauna partizani ai politicii externe a S.L'.A.
In Oman aviația 
engleză continuă 

bombardamentele 

teroriste
CAIRO (Agerpres). — După 

cum relatează postul de radio Cai
ro, reprezentantul Imanului Oma
nului la Cairo a anunțat că avia
ția britanică din Oman a întreprins 
in ultimele zile operații de repre
salii împotriva populației din re
giunea Djebel El Ahbar. Bombar
diere britanice au aruncat un mare 
număr de bombe explozive și in
cendiare, făcînd un mare număr 
de victime și camlnd pierderi con
siderabile populației.

Mohamed El Harsi, reprezentan
tul Imamului Omanului la Cairo, 
a prezentat secretarului general al 
Ligii arabe, președintelui conferin
ței popoarelor afro-asiatice și pre
ședintelui R.A.U. un memorandum 
în care expune aceste acțiuni bar
bare a'e colonialiștilor englezi.
--------------------------------O---------------------------------

MACMILLAN 
va vizita Franța și 

R. F. GermanăLONDRA (Agerpres). — Cancelaria primului ministru englez a comunicat în seara zilei de 10 februarie că Macmillan, primul ministru al Angliei, și Lloyd, ministrul Afacerilor Externe, vor face o călătorie în luna martie în Franța și R. F. Germană. In zilele de 9 și 10 martie ei vor vizita Parisul, iar la 12 și 13 martie — Bonnul.

oada 1956-1958 economia S.U.A. în 
general a încetat să se dezvolte. 
Astăzi, a declarat el, numărul ce
lor ocupați în producție în S.U.A. 
este mai mic decît acum 3 ani. Nu
mărul celor ocupați în producție, 
fără să se țină seama de cei ocu
pați în agricultură, este cu 
1.700.000 mai mic decît în perioa
da in care a început declinul.

Stagnarea economică, a declarat 
Reuther, cuprinde un număr tot 
mai mare de centre economice ale 
țării. Sute de mii de oameni din 
aceste regiuni au rămas fără de 
lucru sau au pierdut economiile pe 
care le-au investit timp de multi 
ani în întreprinderi mici. Referin- 
dil-se la un raport recent al Minis
terului Muncii, Reuther a declarat 
că în 76 de mari regiuni industria
le din 149, precum și în 183 de cen
tre unde predomină mica industrie, 
șomajul este considerabil.

Este semnificativ faptul că, con
form știrilor neoficiale, numărul'șo- 
merilcr în S.U.A. a crescut în ia
nuarie cu 650.000 în comparație cu 
decembrie și se apropie din noti de 
cifra de 5.0'00.000.

(Urmare din pag. 2-a) 
brigadă, echipă și de fiecare colec
tivist în parte.

Prin evidență se poate constata 
acele echipe și acei colectiviști care 
nu dau suficientă atenție calității 
lucrărilor cît și aplicării regulilor 
agrotehnice, concretizîndu-se aceas
ta prin producțiile pe care le obțin.

Este necesar ca atunci cînd se 
constată că, din cauza anumitor ne
glijențe,. unele echipe sau colecti
viști obțin producții sub cele pla
nificate, deși condițiile de fertilitate 
ale solului sint aceleași ca și la e- 
chipele sau colectiviștii care depă
șesc producțiile, ca urmare a cali
tății muncilor executate și aplicării 
regulilor agrotehnice, să fie luate 
măsuri de sancționare prin scăde
rea din numărul de zile-murtcă în- 
tr-un număr corespunzător cu pro
centele de nereal'zare a planului.

Introducerea sistemului de retri
buție suplimentară a muncii nece
sită, desigur, o preocupare intensă. 
Organ'zațiile de bază și consiliile 
de conducere din fiecare gospodă
rie colectivă trebuie să studieze în 
lumina indicațiilor consfătuirii de 
la Cons'anța modul de aplicare a 
acestui principiu, să stabilească 
forma de aplicare cea mai cores
punzătoare pen'ru fiecare unitate, 
iar după ce s-a stabilit de către or
ganizația de bază și consiliul de 
conducere să fie pusă în discuția 
adunării generale, pentru ca aceas
ta să devină o hotărîre a adunării 
general”?- obAgatorie de aplicat atît 
de către consiliul de conducere cît 
și de către fiecare colectivist.

In cadrul adunărilor trebuie să 
fie explicată pe larg, și cu multă 
răbdare importanța retribuției du
pă rezultatele obținu'e, pentru ca

Putem și trebuie să dezvoltăm 
cultura sfeclei de zahăr în raion(Urmare din pag. 3-a)

serie de lipsuri și în activitatea u- 
nor agenți pentru cultura sfeclei 
de zahăr. In comuna Galda de los, 
de pildă, rămînerea în urmă la 
contractările de sfeclă se datoreșie 
în cea mai mare măsură faptului 
că agentul Rațiu Dumitru nu s-a 
deplasat pe teren decît în ultimul 
timp pentru a încheia contracte cu 
cultivatorii din sectorul individual. 
De această situație se face vinovat 
si responsabilul pe raion cu cul
tura sfeclei de zahăr, tov. Pop 
Iulian, care nu controlează și nu în
drumă cu tot spiritul de răspundere, 
activitatea agenților de sectoare, 
fapt ce a dus în cea mai mare mă
sură la situația de a rămtne în ur
mă la contractări.

Recenti Consiliul de Miniștri a 
elaborat o importantă hotărîre, care 
prevede o serie de măsuri menit” 
să ducă la creșterea producției de 
sfeclă de zahăr. Astfel noua hotărî
re prevede că pentru sporirea pro
ducției la hectar este nevoie să se 
facă zonarea, iar cultivarea sfeclei 
să se facă pe acele terenuri unde con
dițiile sint din cele mai favorabile. 
De asemenea, sint prevăzute mă
suri pentru creșterea suprafețelor 
irigate, efectuarea obligatorie a a- 
răt urile r adinei de toamnă, ingră- 
șarea întregii suprafețe cu îngrășă
minte organice, precum și cu in- 
crasăminte chimice necesare asi
gurării creșterii producției.

Pe lingă sarcina ce revine gos
podăriilor agricole de staț cultiva
toare de sfeclă de zahăr, 3e a mări 
an de an producția la această cul
tură prin depășirea celor mai mari 
producții realizate pînă acum, 
prin‘r-o productivitate ridicată și 
un preț de cost redus, hotărîrea 
prevede și o serie de alte măsuri 
ca si numeroase avantaje de care 
se bucură cultivatorii de sfeclă de 
zahăr.

In cadrul gospodăriilor agricole 
de stat se vor organiza brigăzi înzes
trate cu toate mijloacele necesare 

Expoziția „U.P.S.S. în plin axînl 
al construirii comunismului”In București s.a deschis expoziția „U.R.S.S. în plin avînt al construirii comunismului".La această expoziție se pot vedea machetele în mărime naturală a'le celor 3 sputnici.Cei care merg în grup beneficiază de o reducere pe C.F.R. de 25% din costul biletului.Doritorii se vor adresa consiliului raional A.R.L.U.S. ■,

aceasta să fie bine înțeleasă de că
tre toți colectiviștii, deoarece numai 
în cazul acesta fiecare va lupta să 
dea cît mai bune rezultate în mun
că și va înțelege în mod just im
portanța îmbinării intereselor ob
ștești ale gospodăriei colective cir 
cele individuale ale colectiviștilor.

Cu doi ani în urmă gospodăria 
colectivă din Cistei a trecut la a- 
p lie a rea acestui sistem de retribuire 
suplimentară. Cu toate deficiențele 
care au mai existat în aplicarea 
lui, el și-a dovedit cu toată puterea 
justețea. De atunci gospodăria, 
care in alți ani a rămas în urmă 
cu o seamă de lucrări, a reușit să 
efectueze toate lucrările la timp 
și să obțină astfel însemnate spo
ruri de producție la toate culturile. 
Din păcate însă, acest sistem n-a 
fost aplicat și în alte gospodării 
astfel că unele au avut greutăți in 
efectuarea lucrărilor agricole. Re
iese deci limpede necesitatea ca, 
începînd din acest, an, în toate gos
podărite colective din raion să se 
treacă ta aplicarea sistemului de 
retribure suplimentară.

In momentul de față ne găsim 
în plină pregătire a campaniei de 
primăvară. Această perioadă de 
timp care a mai rămas pînă la în
ceperea lucrărilor agricole trebuie 
folosită din plin de către consiliile 
de conducere și organizațiile de 
bază din gospodăriile colective. Ele 
trebuie să studieze temeinic condi
țiile concrete din fiecare gospodărie 
și să treacă neîntîrziat la organi
zarea muncii pe baza aplicării sis
temului de retribuție suplimentară 
în raport cu cantitatea și calitateA 
muncii efectuată.

♦♦-----------

pentru aplicarea regulilor agroteh
nice complexe, urmind ca lucrăto
rii acestor brigăzi să primească 
premii, în raport cu depășirea pla
nului de producție pe secții șl brigăzi 
și in rapoti cu producția realizată la 
hectar. De asemenea, muncitorii 
care se angajează să lucreze la 
cultura sfeclei de zahăr în gospo
dăriile de stat, și execută lucrări
le la timp și de calitate de la. în- 
sămînțare pînă la recoltare și tran
sport vor putea cumpăra de la gos
podărire de stat, la preț de stat 
cu amănuntul porumb.

Hotărîrea prevede apoi o seriei 
de avantaje pentru unitățile agr/-| 
cole cooperatiste care încheie con
tracte pentru cultivarea sfeclei de 
zahăr. Astfel, pe lingă prețul de 
bază pe tona de sfeclă predată, li
ni tățile agricole socialiste care în
cheie contracte și livrează cel puțin 
200 tone de sfeclă și realizează 
producția planificată la hectar pe 
raion, se bucură de însemnate a- 
vantaje bănești. De asemenea, a- 
celor unităti agricole socialiste ca
re vor încheia contracte pe cinci 
ani și pentru o suprafață de cel 
pirțin 20 ha, li se vor acorda un 
spor de preț pen'ru fiecare tonă de 
sfeclă predată. Hotărîrea. mai pre
vede apoi acordarea de credite pe 
termen scurt și pe termen lung,,cu 
care unitățile agricole socialiste iși 
pot procura de la fabrica de zahăr 
contractantă diferite unelte, îngră
șăminte chimice și bacteriene, mo
toare și motopompe pentru, irigat 
etc.

Toate aceste importante măsuri 
prevăzute de hotărîre trebuie să 
ducă și în raionul nostru la spori
rea simțitoare în acest an a pro
ducției de sfeclă de zahăr. Va tre
bui însă ca comitetele executive 
ale sfatiirilor populare, organizații
le de bază și organele agricole să 
se preocupe intens de traducerea în 
viață a acestei sarcini deosebit de 
însemnată pentru sporirea continuă 
a producției de zahăr.
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