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Sini aproape 5 decenii de cind la 
Copenhaga s-a stabilit ca ziua de 
8 Martie să fie declarată Ziua In
ternațională a Femeii. Odată cu 
rînduielile noi, ea a intrat și în tra
diția sărbătorilor noastre, fiind mai 
plină și mai bogată in semnificații 
ca oriând.

Instaurarea puterii muncitorilor și 
țăranilor a pus capăt definitiv, stării 
de inegalitate și umilință în care 
era ținută femeia in regimul bur- 
ghezo-moșieresc, a statornicit depli
na egalitate în drepturi a femeii și 
a consfințit acest lucru în Constitu
ția țării. Viața nouă pe care po
porul nostru și-o făurește prin luptă 
și muncă dîrză se deosebește din 
temelii de viața amară din timpul 
cind la cîrma țării erau capitaliștii 
și moșierii.

Femeile nu vor uita că în timpul 
regimului burghezo-moșieresc ele 
erau cele mai asuprite dintre asu
priți. Chiar cind depuneau o mun
că egală cu bărbații primeau un 
salariu pe jumătate cît al lor. ■ Nici 
vorbă nu putea fi alunei de creșe, 
cămine, case de naștere, alocații de 
stat pentru copii. Din 100 de copii 
nou născuți, 18 mureau înainte de 
a împlini un an.

Moștenirea pe care a primit-o" în 
domeniul culturii regimul democrai- 
popular era jalnică. Romînia de pe 
acea vreme se făcea cunoscută pe 
arena internațională prin numă
rul mare de analfabeți.

Dacă pe vremea trecutei orlnduiri 
cea mai mare parte a poporului era 
îndepărtată de la o viață culturală 
cit de elementară, apoi aceasta era 
valabil într-o măsură mai mare pen
tru femei. Toate acestea au dispă
rut pentru totdeauna în țara noastră.

Una din marile cuceriri ale regi
mului nostru democrat-popular este 
acordarea de drepturi egale femei
lor cu bărbații. Astăzi, femeile din 
patria noastră joacă un rol mare în 
viața obștească, economică și cultu
rală a statului nostru.

Femeile iau parte la conducerea 
statului, dețin funcții înalte în apa
ratul de stat. 71 femei sini deputate 
in Marea Adunare Națională. In 
ultimele alegeri de deputați pentru 
sfaturile populare au fost alese 
35.082 femei ca deputate în sfaluri- 
le populare regionale, raionale, o- 
rășenești și comunale. Numeroase 
femei conduc întreprinderi și insti
tuții științifice, îngrijesc de sănăta
tea oamenilor muncii, instruiesc și 
educă iînăra generație, crează va
lori artistice și culturale.

Femeii din țara noastră îi sînt a- 
sigurate condiții de salarizare ega
le cu ale bărbatului pe baza princi
piului ,1a muncă egală salariu e- 
gal“, și posibilitatea de a-și însuși 
profesii din cele mai variate.

Ocrotirea mamei și a copilului a 
devenit în țara noastră o problemă 
de stal. Sumele prevăzute în buget 
în acest scop cresc în fiecare an.

Femei cu care ne mîndrim

FABIAN ROZALIA GHERBEA EMILIA
muncitoare . la fabrica prof, la Școala medie

Ardeleana" — Alba-Iulia Horia, Cloșca și Crișan

OARGA VICTORIA FACAȘ LUCIA 
laborantă 

întreprinderea Zlatna
colectivistă

G.A.C. — Micești

Vineri, 6 martie 1959
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Pentru a veni în ajutorul familii

lor cu mulți copii și al mamelor sin
gure, s-a instituit ajutorul familial 
de stat. Muncitoarea-mamă benefi
ciază de drepturi largi în cadrul a- 
sigurărilor sociale de stat.

Statul nostru democrat-popular a 
instituit, ca o expresie a înaltei pre
țuiri de care se bucură femeia-ma- 
mă, titluri de onoare, ordine și me
dalii ce se acordă mamelor care au 
mulți copii.

Partidul și guvernul acordă cea 
mai mare atenție atragerii maselor 
largi de femei de la orașe și sate la 
viața politică, economică și obșteas
că. Femeile reprezintă a treia par
te din numărul total al muncitorilor 
din industria noastră socialistă. Zeci 
de mii de muncitoare participă cu 
avint la întrecerea socialistă, luptă 
pentru înfăptuirea planului de stat. 
Țărancele muncitoare constituie o 
mare forță în viața satelor noastre. 
Ele participă în măsură tot mai lar
gă la acțiunea pentru înflorirea sa
telor.

Sute de mii de femei lucrează în 
sectorul socialist-cooperalist al a- 
griculturii și fac parte din condu
cerea acestor unități, aducînd un 
prețios aport la dezvoltarea și con
solidarea sectorului socialist al a- 
griculturii, la creșterea producției 
agricole la hectar.

Marea operă de educație politică 
și de culturalizare a maselor desfă
șurată în anii care s-au scurs de la 
eliberare a dat și dă roade bogate.

Chipul femeii noi pe care o întîl- 
nim acum în patria noastră este 
acela al muncitoarei și mamei mi
nunate, al activistei obștești, al pa- 
trioatei înflăcărate.

Pacea este năzuința scumpă a po
porului romîn, pentru că pacea îi 
este necesară pentru construirea
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Cuvîntul mobilizator al partidului
La 4 martie a avut loc la gospodăria colectivă din Cistei o adu

nare închinată împlinirii a 10 ani de ~Ia istorica plenară a C. C. al 
P.M.R. din 3-5 martie 1949. Cu acest prilej, tov. Dobîrtă Mihai, pre
ședintele gospodăriei, a vorbit despre succesele obținute de gospo
dărie și despre fericirea în care trăiesc azi colectiviștii. El a arătat 
cum în ultimii ani colectiviștii și-au construit 17 case noi, sînt bine 
îmbrăcați, au ce le trebuie și aproape toți au aparate de radio.

Vorbitorul a arătat că azi gospodăria are un fond de bază de peste 
500.000 lei — cu peste 400.000 mai mult ca la înființare. După cons- 
sfătuirea de la Constanța s-auînființat ferme noi, ca ferma de vaci cu 
lapte, ferma de porci, etc. Ferma de porci numără în prezent 22 scroa
fe, 15 grăsuni și 97 purcei. Perspective și mai mărise deschid în viitor.

Numeroși colectiviști care au luat cuvîntul, ca Naghi Șt., Avram 
N. și alții, au vorbit despre viața cea nouă pe care o trăiesc și și-au 
manifestat hotărîrea de a merge neabătuți pe calea trasată de partid.

★
Asemenea adunări au avut loc și în alte gospodării colective și în

tovărășiri agricole. La G.A.C. Micești, de pildă, în fața colectiviștilor 
a vorbit tov. Haiduci Eugen, secretar al comitetului comunal de par
tid și președintele gospodăriei, tov. Oarga Teodor, care au scos în e- 
vidență succesele mari dobîndrte, angajîndti-se să lupte cu forțe spo
rite pentru înflorirea gospodăriei colective.
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Din activitatea femeilor
Brigăzi de bună deservire

Din inițiativa comitetului de fe
mei din comuna Teiuș, la coopera
tiva „9 Mai 1945“ au fost organi
zate brigăzi de bună deservire.

Și la O.C.L.. Alimentara din Al- 
ba-Iulia, comisia de femei din ca
drul acestei organizații comerciale 
a organizat asemenea brigăzi.

Muncă voluntară
Mobilizate de comitetul comunal 

al femeilor din comuna Feneș, 16 
femei din comună au efectuat 66 
ore muncă voluntară la curățirea 
localului școlii și a dispensarului 
medical.

In comuna Teiuș, 12 femei au 
participat la muncă voluntară la 
curățirea localului grădiniței de 
copii Nr. 2, iar tovarășele Gal Eli- 
sabeta și Gagea Maria au confec
ționat pentru dispensarul medical 
din comună, tot voluntar, 12 cear
ceafuri și 12 fețe de pernă.

Angajamente frumoase
Cu ocazia adunărilor generale ale 

comitetelor de femei, organizate în 
cinstea zilei de 8 Martie, numeroa
se au fost angajamentele luate de 
femei. Astfel, în comuna Ciugud fe
meile s-au angajat să sprijine sfa
tul popular comunal la plantarea a 
250 pomi. 21 femei, printre care 
Bran Sineftia, Puiii Paraschiva, An- 
ghel Floarea și altele, s-au angajat 
să cultive sfeclă de zahăr.

„Cine știe cîștigă“
In orașul Alba-Iulia, comitetul de 

femei a pregătit, în cinstea zilei de 
8 Martie, un concurs „Cine știe 
cîștigă" pe tema : „Figuri de fe
mei participante la lupta revoluțio
nară a partidului". 

S-a împlinit 
zilele acestea un 
deceniu de la 
istorica plenară 

a C.C. al P.M.R. din 3-5 martie
1949, care a trasat sarcinile parti
dului în lupta pentru întărirea alian
ței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, pentru transfor
marea socialistă a agriculturii pa
triei noastre. In cei 10 ani care au 
trecut de la plenară, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului nostru, 
care stă ferm pe pozițiile marxism- 
leninismului, au fost dobîndite suc
cese mărețe pe calea construirii so
cialismului la sate. Romînia, altă
dată declarată de burghezie și mo- 
șierime drept o țară „eminamente 
agricolă", s-a transformat într-o 
țară cu o economie în continuă dez
voltare, o țară industrial agrară, în 
care forțe uriașe descătușate își fă
uresc o nouă viață, construiesc so
cialismul.

învățătura marxist-leninistă ne 
învață că este de neconceput o dez
voltare economică socialistă multi
laterală fără o agricultură reorga
nizată pe baze socialiste, singura 
capabilă să răspundă necesităților 
mereu crescînde ale industriei și 
consumului public. Traducînd acea
stă măreață învățătură în viață, 
partidul nostru a aplicat în mod 
creator leninismul la condițiile con
crete ale țării noastre, stabilind la 
istorica plenară din 3-5 martie li
nia politică și mijloacele transfor
mării socialiste a agriculturii. As- 
tăzi, după un deceniu, această poli
tică justă dusă de partidul nostru a 
rodit bogat în întreaga țară. Ascul- 
tind sfatul înțelept al partidului și 
convingîndu-se de roadele muncii 
unite, țărănimea noastră muncitoa
re a pășit cu încredere pe calea 
muncii pământului în comun. A- 
proape două milioane de familii de 
țărani muncitori cu peste 4.578.000 
ha teren au intrat de bună voie în 
gospodăriile colective, cooperativele 
agricole de producție și întovărășiri 
agricole. Regiunea Constanța și nu
meroase raioane din regiunile Ti
mișoara și Galați sînt azi complet 
colectivizate, iar alte regiuni ca 
București, Iași, Craiova, Suceava, 
etc. sînt pe calea completei coope
rativizări.

Aceste succese remarcabile, do
bîndite plnă în prezent în transfor
marea socialistă a satului, dovedesc 
cu toată puterea hotărîrea întregu
lui nostru popor, în frunte cu comu

Gu toate forțele pentru succesul muncilor 
agricole de primăvară

Peste puține zile, oamenii muncii 
din agricultura raionului vor păși 
într-o importantă campanie a anului 
— campania agricolă de primăvară.

îndeplinirea cu succes a tuturor 
lucrărilor din campanie, astfel ca 
să se asigure sporirea considerabi
lă a producției agricole, potrivit cu 
sarcinile trasate de plenara C. C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958, necesi
tă luarea tuturor măsurilor ca toate 
lucrările să se facă la timpul optim 
și de calitate cît mai bună. Impor
tanța efectuării în perioade optime 
a tuturor lucrărilor agricole este 
impusă și de faptul că am avut o 
toamnă și o iarnă cu puține preci- 
pitațiuni, iar primăvara se anunță 
timpurie și de asemenea cu puține ploi. 
Deci, datorită condițiilor de care 
dispunem, prin folosirea la maxi
mum a timpului prielnic, putem și 
trebuie să efectuăm lucrările din 
primăvara aceasta în condiții agro
tehnice bune și într-o perioadă cît 
mai scurtă.

In condițiile raionului nostru, se 
cere ca de îndată ce timpul permite 
să se iasă în cîmp, execuiîndu-se 
de urgență grăparea arăturilor a- 
dînci pentru menținerea, apei în sol. 
Terenurile near ale din toamnă, în 
mod special în unele comune ca 
Sintimbru, Vințul de Jos etc., unde 
au mai rămas suprafețe mari nea
rate, vor trebui arate imediat și 
grănate încă în aceeași zi. De a- 
semenea, este de mare importanță 
pentru sporirea producției ca să se 
verifice toate culturile și să se a- 
plice îngrășăminte chimice sau mra 
niță la toate semănăturile ieșite 
slabe din iarnă, iar pe măsură ce 
timpul permite și starea de vegeta
ție o cere să se facă boronitul sau 
tăvălugitul semănăturilor de toam

niștii, de a tra
duce în viață 
sarcinile Con
gresului al II- 

lea al P.M.R. încrederea nestrămu
tată în justețea liniei politice a par
tidului nostru.

Pe baza sarcinilor trasate de ple
nara C. C. al P.M.R. din 3-5 mar
tie 1949 și de Congresul al II-leaal 
partidului nostru, Comitetul raional 
de partid și organizațiile de bază au 
desfășurat în rîndul țărănimii mun
citoare din raion o intensă muncă 
pentru atragerea acesteia pe făga
șul socialismului. Zi de zi, și în 
mod perseverent comuniștii, agita
torii, activul fără de partid al or
ganizațiilor de bază au stat îndea- 

roape de vorbă cu țăranii munci
tori. Ei le-au arătat rezultatele con
crete ale superiorifății muncii în 
comun și i-a convins pe baza fapte
lor că drumul spre belșug și bună
stare este drumul mani gospodării 
agricole socialiste, unde se poate 
aplica o agrotehnică înaintată și 
se poate folosi în întregime ajuto
rul pe care statul îl acordă prin în
zestrarea tehnico-materială a agri
culturii,

Ca urmare a muncii politice des
fășurate, țărănimea muncitoare’ a 
înțeles justețea drumului pe care 
partidul o cheamă să pășească și 
astfel mii de țărani muncitori din 
raion au intrat în sectorul socialist- 
cooperatist al agriculturii. Avem în 
prezent inirali în gospodăriile agri
cole colective, întovărășiri agricole 
și zootehnice 15.910 familii de ță
rani muncitori, cu o suprafață de 
peste 45% din suprafața agricolă a 
raionului. Numai în primele două 
luni din acest an în raion au luat 
ființă două. gospodării colective, la 
Ighiu si Bucerdea, iar altele sînt în 
curs de înființare la Alba-Iulia, 
Șard și în alte comune și sate. De a- 
semenea, un mare număr de țărani 
muncitori au format întovărășiri 
agricole sau au intrat în cele exis
tente. In multe comune și safe ca 
Teiuș. A'mașul Mare, Micești, Cis
tei, Galtiu și altele, unde organiza
țiile de partid, au desfășurat o mun
că intensă, cooperativizarea agri
culturii a fost terminată.

Faptul că în raionul nostru țără
nimea muncitoare pășește în masă 
pe calea agriculturii socialisi-coope- 
ratistă, este urmarea firească a 
convingerii de bună voie că, pă
șind pe drumul arătat de pa'rtid.își
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nă. Se recomandă apoi ca încă de 
pe acum, acolo unde condițiile per
mit, să se treacă de îndată la însă- 
mînțatul orzului, orzoaicei, ovăzu
lui, florii-soarelui, borceagului, lu- 
cernei și griului de primăvară, 
deoarece eventualele ninsori nu pre
zintă pericol pentru dezvoltarea lor.

Un rol hotărîtor pentru sporirea 
producției îl are calitatea seminței 
ce se însămînțează. Iată de ce tim
pul ce ne-a mai rămas trebuie folo
sit pentru asigurarea seminței, a- 
legerea șl condiționarea ei, schim
barea semințelor necorespunzătoare 
cu semințe recunoscute și trans
portul gunoiului în cîmp. In mod 
deosebit, conducerile întovărășirilor 
agricole, cu sprijinul organelor de 
partid și de stat, trebuie să urgen
teze s'rîngerea seminței și schimba
rea ei cu sămînță corespunzătoare, 
spre a se putea face semănatul 
și celelalte lucrări în comun. 
Pentru sporirea producției de po
rumb și floarea-soarelui trebuie fo
losită sămînță din soiul Wniimk, 
iar la porumb să fie folosită întrea
ga cantitate de sămînță hibridă 
pusă la dispoziție de stat, sau exis
tentă în gospodării.

Concomitent cu aceste lucrări va 
trebui acordată toată atenția lucră
rilor în livezi și vii, pregătirii răsa
durilor și a terenurilor din grădini
le de legume, desțelenirilor etc.

Zilele se prevăd a fi din ce în 
ce mai prielnice. Sub îndrumarea 
organizațiilor de partid și a orga
nelor de stat, toate forțele din gos
podăriile colective și întovărășiri, 
toți țăranii muncitori din satele ra
ionului trebuie să pășească cu toa
tă hotărîrea în noua și importanta 
campanie ce începe, spre a smulge 
pămîntului recolte cît mai bogate.
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Dezvoltarea ramurilor de produdie — 
cale sigură de întărire a gospodăriei
Istorica plenară a C. C. al P.M.R. 

din 3-5 martie 1949 a deschis țără
nimii muncitoare drumul spre o 
viață nouă, mai îmbelșugată, mai 
fericită, pe care acum oamenii mun
cii de pe ogoarele raionului nostru 
pășesci cu hotărîre.

Inaugurată în anul 1950, la înce
put cu un număr redus de familii 
și cu puține animale de muncă și 
de prăsită, gospodăria colectivă'din 
Obreja devine zi de zi tot mai pu
ternică. Folosind pe scară largă me
todele agrotehnice înaintate și aju
torul dat de S.M.T. în munca pe 
ogoare, colectiviștii din Obreja au 
obținut în fiecare an producții spo
rite de cereale la hectar, aproape 
duble față de sectorul individual. 
Pentru a face să crească tot mai 
mult puterea economică a gospo
dăriei și odată cu aceasta belșugul 
în casele colectiviștilor, aceștîa și- 
aii dezvoltat tot mai mult ramurile 
de producție. Din sectorul zooteh
nic, de la vaci, porci și .oi, colecti
viștii din Obreja au realizat anul 
trecut un venit de 150.000 lei. A- 
proape 60.000 lei au realizat din 
grădina de legume și peste 250.000 
lei de la pepiniera de viță. Venitu
rile frumoase realizate din ramuri
le de producție au dat posibilitate 
anul trecut colectiviștilor să spo-

rească fondul de bază cu 50.000. 
Mulți colectiviști ca Bobițan Izidor, 
Ciontea Gheorghe, Sîrb’u Simion și 
mulți alții au primit pentru zilele- 
muncă făcute anul trecut produse 
și bani în valoăre de peste 30j3OO 
lei fiecare familie.

Ca urmare a frumoaselor rezulta
te dobîndite în gospodărie, peste 
70% din colectiviștii din Obreja au 
acum case noi, lumină 
mobilă nouă, aparate de radio. De 
asemenea, fiecare are pe lîngă casă 
o vacă de lapte, 2-4 porci, oi, și un 
număr mare de păsări.

Pentru întărirea gospodăriei și 
creșterea bunăstării colectiviștilor, 
membrii gospodăriei și-an planifi
cat să sporească în acest an cuo0% 
numărul de vaci față de anul tre
cut și pe cel al oilor cu 100 capete.

Convinși din experiență proprie 
că pepinierele de viță constituie o 
cale sigură de dezvoltare, colectiviș
tii din Obreja au hotărît ca în acest 
an pe lîngă 300.000 fire viță altoi
tă, să cultive și 150.000 butași viță 
port-altoi. Pentru a contribui la spo
rirea producției de zahăr și ulei, a- 
șa cum prevăd documentele plena
rei din 26-28 noiembrie 1958, colec
tiviștii au hotărît de asemenea să 
cultive 6 hectare cu sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui.

ttCTORULW AGRICOL
SOaAUST£OOPFHATfSr

V-

■

iv * < /15.910
\famiui

i

>

| | A A5C
lFAMJW II

electrică,

Colectiva mi-a adus belșug și fericire

Aspect de la maternitatea de scroafe a gospodăriei colective din 
Cistei

Din experiența gospodăriilor colective

Construcții nune, la un preț fle cost scâziit

Ca orice om, mi-am dorit și eu 
totdeauna o viață mai îndestulată, 
mai frumoasă, și această năzuință, 
de cînd sînt colectivist, am reușit 
să mi-o îndeplinesc cu adevărat. 
Pămîntul unit în suprafețe mari, pe 
care noi îl muncim mecanizat și 
după metode agrotehnice înaintate, 
ne aduce totdeauna recolte sporite. 
Fermele zootehnice de vaci, porci și 
oi, precum și alte ramuri de pro
ducție, cum sînt pepiniera de viță 
și grădina de legume, ne aduc și 
ele venituri bănești însemnate. A- 
cestea toate ne dau posibilitatea ca 
în fiecare an să împărțim la zi 
muncă însemnate cantități de pro
duse și sume importante de bani.

Anul 
un an 
pentru

trecut, de plidă, deși a fost 
secetos, eu am dus acasă 
zilele-muncă făcute în gos-

Cu ajutorul

podărie aproape 4.000 kg grîu și 
porumb, 2.450 kg cartofi și legume, 

.3.000 kg furaje, apoi brînză, lînă, 
precum și suma de 6.600 lei.

De cînd sînt colectivist mi-am fă
cut casă nouă din cărămidă, în care 
am introdus lumină electrică, mi-am 
cumpărat vacă de lapte, aparat de 
radio, mobilă și " " ~

■ zile frumoase și 
trăiesc acum toți 
Cistei. Case noi, 
lapte, mobilă frumoasă, aparate de 
radio au acum aproape toți colec
tiviștii și gospodăria colectivă 
re se dezvoltă tot mai mult ne 
dreptățește să năzuim pentru o 
ță tot mai fericită.

multe altele. Dar 
viață îndestulată 
colectiviștii din 

luminoase, vaci de

ca- 
îtt- 

via-

AVRAM NICOLAE 
colectivist G.A.C. — Cistei

S.M.T.-uluit

'Au trecut abia 2 ani și ceva de 
cînd aici la noi, la Ighiel, un nu
măr însemnat de țărani muncitori 
din sat, ascultind îndemnul parti
dului, au pus bazele unei gospo
dării colective. Timpul care a trecut 
e destul de scurt. Colectiviștii noș
tri însă muncind cu hărnicie, au 
dezvoltat mult gospodăria, cretndu-i 
toate condițiile spre înflorire conti
nuă.

Cu toții știu destul de bine că 
pentru dezvoltarea puternică a gos
podăriei colective un rol hotărîtor 
îl au ramurile anexe de producție 
și în mod special fermele de ani
male.

Dezvoltarea creșterii animalelor 
în cadrul gospodăriei a ridicat în 
fața noastră probleme destul de 
serioase legate în mod special de 
realizarea construcțiilor necesare 
adăpostirii animatelor. Și cum gos
podăria n-a avut astfel de construc
ții. am studiat realizarea lor cu po
sibilități locale și la un preț cit mai 
scăzut. Avînd sprijinul permanent 
al organelor de partid și de stat lo
cale, putem spune că noi am reușit 
să ne îndeplinim sarcina propusă. La 
sfîrșitul anului trecut, în cadrul gos
podăriei a fost terminată construc
ția unui grajd pentru animale ma
ri, care ne-a costat doar 30,000 lei 
față de '60.000 lei cit prevedea ini
țial proiectul și cît de altfel e și 
valoarea actuală a construcției.

In cele de mai jos voi căuta 
arăt cîteva metode folosite de
la construcția grajdului de animale.

La începutul anului trecut, adu
narea generală a colectiviștilor noș
tri a dezbătut cifrele planului de 
producție pentru anul ce începea.

să 
noi

S-au făcut multe propuneri, printre 
care și aceea de construire a unui 
grajd necesar creșterii vacilor de 
lapte. Propunerea făcută a fost in
clusă în planul de producție și ast
fel ea a devenit o sarcină concretă. 
După ce s-a întocmit proiectul, con
siliul de conducere cu sprijinul or
ganizației de bazq au analizat po
ziție cu poziție tot materialul pre
văzut a se folosi. Pe baza studierii 
condițiilor de care dispuneam, am ho
tărît să renunțăm la o seamă de 
materiale și să le înlocuim eu ma
teriale realizate pe plan local. Pro
punerea a fost primită cu interes de 
către toți colectiviștii, care la rindul 
tor s-au angajat să contribuie cu 
toate forțele la lucrările de construc
ție.

S-a început apoi lucrarea. In te
renul gospodăriei s-au lucrat 
30.000 cărămizi, care au fost apoi 
arse de către colectiviști. Paralel cu 
facerea cărămizilor, o parte din co
lectiviști au adus la locul construc
ției, din coasta și din albia văii, 
piatra necesară. De asemenea, în ce 
privește lemnăria, colectiviștii au 
fasonat lemnul necesar pentru aco
periș, l-au adus în cadrul gospo
dăriei, astfel că în afară de zidărit 
toate lucrările au fost făcute cu po
sibilitățile noastre. In ce privește ma
terialul, în afară de țiglă, fier și 
cherestea, tot a fost asigurat pe 
plan local. Pînă și varul a fost fa
bricat de colectiviști. Acest lucru 
ne-a dat posibilitatea să reducem la 
jumătate costul grajdului construit 
și astfel o sumă de circa 30.000 lei 
ne-a rămas disponibilă pentru a o 
folosi in alte scopuri. Iată deci cum, 
folosind posibilitățile locale, se pot

realiza construcții bune și ieftine.
In acest an, gospodăria noastră 

și-a prevăzut în planul de produc
ție construirea unui saivan, în ve
derea dezvoltării creșterii oilor, și 
a unui pătul pentru porumb. Desi
gur, și în realizarea acestor con
strucții noi vom folosi posibilitățile 
locale, spre a evita cheltuirea fără 
rost a banilor. In mod deosebit, la 
construcția saivanului vom duce 
lupta pe cît posibil să nu cumpărăm 
nici un fel de material, ci să 
ploatăm sursa de lemn de care 
punem.

Și, cu ajutorul organizației 
bază, al organelor locale de
colectiviștii noștri vor munci cu a- 
ceeași hărnicie și pentru realizarea 
acestor construcții, pentru întărirea 
și dezvoltarea gospodăriei noastre 
colective.

COSTEA NICOLAE 
președintele G.A.C. — Ighiel

Dacă an de an gospodăria noa
stră colectivă obține recolte sporite, 
atît la culturile de cîmp cît și în 
pepinieră, pe drept cuvînt putem 
spune că aceasta se datorește în 
primul rind Stațiunii de mașini și 
tractoare — Alba-Iulia, care ne a- 
jută să facem pregătirea terenului 
și alte munci cerute de tehnica a- 
gricolă, la timp șl în cele mai bune 
condițiuni.

Anul trecut, bunăoară, la griul 
semănat în teren dezmiriștit și a- 
rai de S.M.T. — după ce a fost mai 
înlîi îngrășat cu gunoi de grajd în 
cea mai mare parte — am obținut 
1.710 kg la hectar, adică aproape 
dublu față de țăranii muncitori cu 
gospodării individuale.

Pe lîngă lucrările în cîmp, cum 
sînt aratul, semănatul, ogorul de 
toamnă, lucrări pe care mecaniza
torii stațiunii se străduiesc să 
execute cît mai bine, un prețios

le
a-

/zifor am primit de la S.M.T. prin 
lucrările efectuate în pepiniera de 
viță, unde prin desfundarea terenu
lui cu tractorul de mare putere, lu. 
adincimea de peste 60 cm, s-a făcut 
o lucrare foarte bună, iar noi am 
realizat importante economii de brațe 
de muncă și de sume de bani. Re
coltele și veniturile sporite, dobîndi
te cu ajutorul S.M.T. ne-au dat 
posibilitatea să realizăm cîștiguri 
frumoase în gospodărie. Membrii 
colectiviști ca Mihăilă Gligor, Ma- 
guța Dionisie, Mărginean Gheor
ghe, Had a Dionisie, Tat Vasile, 
Rîmbea Ion, Marica Vasile și alții, 
au acum case noi. Convinși prin 
exemple vii, grăitoare, de avanta
jele muncii în comun cu unelte me
canizate, în luna februarie peste 39 
familii de țărani muncitori din sal 
au intrat în gospodăria colectivă.

DOCOLINA CANDIN 
colectivist G.A.C. —■ Țelna

a

ex- 
dis-

de 
stat

Munca în comun ne
Membrii întovărășirii agricole 

,,Galtiana“ din satul Galtiu s-au 
convins din experiență proprie că 
pămîntul lucrat în comun pe supra
fețe întinse, cu unelte mecanizate 
dă totdeauna rod bogat. Anul tre
cut, de exemplu, la porumbul hibrid 
și la o bună parte din porumbul o- 
bișnuit cultivat în teren îngrășat, 
arat și semănat în comun, am obți
nut o producție de 5.000 kg la hec
tar la cel hibrid, și peste 3.000 kg 
la cel din soiul comun. O recoltă 
sporită față de sectorul 
am obținut și la grîu,

aduce recolte mari

individual 
la care am

O parte din oile gospodăriei colective din Țelna.

făcut toate lucrările de la pregăti
rea terenului și pînă la recoltare în 
comun și, bineînțeles, recolta oEți- 
nută ar fi fost mult mai mare da
că n-ar fi trecut peste lan patru 
inundații.

Pentru acest an noi am pregătit 
terenul și am semănat grîiil de 
toamnă în comun, cu S.M.T.-ul, iar 
pentru prășitoare am arat cu trac
torul tot terenul încă din toamnă. A- 
cum am strîns la un loc cea mai 
mare parte din sămînță, am trans
portat gunoi pe o suprafață mare 
de teren și așteptăm să începem 
munca în cîmp. Convinși de roade
le muncii în comun, și cu sprijinul 
organelor de partid, astăzi toți ță
ranii muncitori din sat au intrat în 
întovărășire cu tot pămîntul.

Exemplele vii însă, care ne stau 
mărturie la tot pasul, ne arată că 
dacă am face un pas mai departe 
spre gospodăria colectivă, am pu
tea dobîndi recolte și venituri mult 
mai mari. De aceea, eu, împreună 
cu alți țărani muncitori din sat, 
cum sînt Selejan Ion, Curta Traian, 
Rusan Ion, Selejan Vasile și mulți 
alții năzuim spre acest țel, și c.u 
sprijinul partidului sîntem siguri 
că-1 vom îndeplini cît de curînd.

JURCA SILVIU 
președintele întov. agricole 
„Galtiana“ — satul Galtiu

]



Y

Din activitatea organizațiilor de partid

Pentru îmbunătățirea 
parcului de vagoane de marfă

La sjîrșitul lunii februarie a. c., 
a avut loc la revizia de vagoane 
C.F.P Coșlariu adunarea generală 
a organizației de bază, la care a 
fost im itat și activul fără de par
tid. In această adunare urma să se 
discule probleme legate de ridicarea 
productivității muncii, a reducerii 
prețului de cost și realizarea de cît 
mai multe economii. La ordinea de 
zi a adunării a fost pusă problema: 
„îmbunătățirea parcului de vagoa
ne de mari -■
sta iov 
de vagi 
lipsuri 
ce privt 
goane ș 
tru a li 
bunătăți munca.

Care era de fapt situația și cum 
se mim " "
gon su, 
era rep 
ci era 
atelier, 
foarte l 
ziei de 
vagonul 
Coșlariu 
reparații 
ta i . .
și altfel de cazuri care au dus la 
nefolosirea completă a unor vagoa
ne de marfă. Astfel, dacă podeaua 
vagonului era spartă șl vagonul era 
dirijat să fie încărcat, de pildă, cu 
pietriș, el nu putea fi încărcat din 
cauza că podeaua era spartă. In a- 
cest caz vagonul era dirijat din nou 
la altă stație pentru a fi încărcat cu 
alte materiale, cum ar fi cherestea, 
lemne de foc etc. In felul acesta va
goanele erau dirijate de la o stație 
la alta șină ce se puteau încărca cu 

^jnaterialul corespunzător. Această 
^^are de lucruri ducea la aceea că 

număr însemnat de vagoane 
circulau goale, altele stăteau imobi
lizate la diferite ateliere pentru a

In legătură cu acea- 
b Lazăr, șeful reviziei 
a arătat o seamă de 

ce s-au făcut simțite în ceea 
'de folosirea parcului deva- 
:i posibilitățile ce există pen- 
cliida aceste lipsuri și a îm-

icea? Dacă, de pildă, un va- 
ferea mici stricăciuni el nu 
mrat la revizia de vagoane, 
trimis pentru reparare la un 
deși reparația se putea face 

bine de către meseriașii revi- 
vagoane. Asta însemna că 
făcea naveta ăe la stația 
la cine știe ce atelier de 
și, desigur, aici mai aștep- 

iă să fie reparat. Au mai fost

fi reparate, toate acestea în dauna 
productivității muncii și a reducerii 
prețului de cost in transportul fero
viar.

Aceste lipsuri au fost viu 
discutate în .adunarea deschisă a 
organizației de bază. După discuții 
la care au luat cuvlntul multi tova
răși, printre care și tovarășii Rusu 
Traian, Oar ga Gheorghe și alții, s-a 
trecut la noua formă de organizare 
a muncii.

înainte lăcătușii de revizie fă
ceau numai reviziile tehnice și cu 
aceasta își considerau ca termina
tă misiunea. După noua formă or
ganizatorică care s-a pus în apli
care îndată ce a fost discutată în 
adunarea deschisă a org. de bază, 
lăcătușii au primit lăzi cu scule și 
în cazul cînd un vagon necesită re
parații, ele sînt făcute pe loc, fără 
ca vagonul să fie scos din circula
ție și trimis în atelier. Cu siguran
ță, noua metodă de muncă de la re
vizia de vagoane C.F.R. Coșlariu 
va duce la ridicarea productivității 
muncii, la reducerea prețului de 
cost, la folosirea în întregime a 
capacității de transport a parcului 
de vagoane.

După ce această nouă metodă de 
muncă a fost discutată de adunarea 
deschisă a organizației de bază, a- 
celași lucru s-a făcut în grupele 
sindicale, în așa fel ca fiecare mun
citor s-o cunoască.

In întrecerea ce se desfășoară în
tre revizia de vagoane Coșlariu și 
revizia de vagoane Oradea, colecti
vul de muncă de la revizia Coșla
riu este hotărît să cîștige întrece
rea. Și acest lucru este posibil. A- 
ceasta o dovedesc faptele muncito
rilor de la această unitate, care nu 
o dată și-au dovedit hotărîrea și 
priceperea lor, în lupta pentru în
deplinirea angajamentelor luate. Și 
muncitorii de la revizia de vagoane 
Coșlariu se vor ține de cuvînt.

VEȘNICĂ SLAVĂ EROILOR

IN CLIȘEU: Cadrele didactice și elevii școlilor medii din orașul 
nostru în jurul obeliscului.

furcilor".IN CLIȘEU: Aspect de la solemnitatea de pe „Dealul

Programul festiv de la Casa de cuitură

S-an împlinit, la 28 februarie, 174 
de ani de cînd Horia și Cloșca, con
ducători. ai răscoalei iobagilor din 
Transilvania, au fost frîriți cu roata 
în cetatea Bălgradului.

Dăinuind peste ani, figurile ma
rilor eroi, luptători pentru libertate 
și dreptate socială, s-au păstrat vii 
în amintirea poporului nostru care le 
cinstește an de an memoria la a- 
ceastă dată. Sîmbătă, 28 februarie, 
în lung cortegiu, un însemnat număr 
de oameni ai muncii și elevi din ora
șul nostru au vizitat expoziția „Ho
ria, Cloșca și Crișan" organizată la 
Muzeul regional, celula unde a fost 
ținut întemnițat Horia și obeliscul 
ce străjuiește în fața celulei,

it
Cu prilejul împlinirii a 174 de ani 

de la martiriul lui Horia și 
Cloșca pe „Dealul furcilor", locul 
supliciului, a fost dezvelit un mo
nument. In fața oamenilor muncii 
prezenți la festivitatea dezvelirii 
monumentului, tovarășa profesoară 
Constanța Ivancu a evocat în calde 
cuvinte memoria marilor eroi, care, 
ridicînd mașele de iobagi la luptă 
împotriva nobilimii, au înfruntat 
moartea. „Mor pentru popor" au 
fost ultimele cuvinte ale neînfricatu
lui Horia.

Azi, după 174 de ani de la moar
tea lui Horia, Cloșca și Crișan, po
porul nostru liber și stăpîn în țara 
sa închină celor trei eroi glnduride 
adîncă admirație și recunoștință.

Cu prilejul comemorării căpete
niilor răscoalei din anul i784, 

r- a'a medie mixtă nr. 1 a primit 
numele de Școala medie Horia, 
Cloșca și Crișan.

Printr-o muncă
In comuna Stremț, satul Geompl, 

munca politică pentru transforma
rea socialistă a agriculturii se des
fășura slab și fără rezultate. Ana- 
lizînd această situație comitetul co
munal de partid, a hotărît să întă
rească munca aici, printr-un sprijin 

4 mai concret și eficace în munca or
ganizației de bază. De acest lucru 
ș-a ocupat tovarășul " 
secretând comitetului 
partid. Intr-o adunare 
membrilor de partid, convocată cu 
scopul de a discuta felul cum va 
trebui să se muncească în viitor 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii, membrii de partid an 
luat hotărîrea să-și organizeze mun
ca în așa fel ca să obțină rezultate 
în îndeplinirea acestei sarcini. Mai

Nadîu loan, 
comunal de 
generală a

întîi s-a pornit de la membrii de 
partid, pentru ca ei să constituie e- 
xemplu pentru ceilalți țărani mun
citori. Și, într-adevăr, membrii și 
candidații de partid au dovedit a- 
cest lucru. Toți membrii și candi
dații de partid au făcut cereri pen
tru înființarea unei întovărășiri a- 
grozootehnice. A fost antrenat apoi 
și activul fără de partid și mobili
zate toate celelalte forțe ale satului. 
Printr-o muncă bine organizată, 
perseverentă si cu multă răbdare, în r , ■ a

agro-
puțin timp, și în satul Geomal 
fost înființată o întovărășire 
zootehnică, în care s-au unit peste 
100 familii, cu peste 250 ha 
și un însemnat număr de oi.

Coresp. I. CRIȘAN

----------------------♦♦♦♦----------------------

teren

Duminică, 1 martie, la Casa de 
cultură din orașul nostru a avut 
loc un program festiv închinat co
memorării lui Horia, Cloșca și Cri
șan. Cu acest prilej, în fața a sute 
de oameni ai muncii .tovarășa pro
fesoară Constanța Ivancu a vorbit 
despre situația iobăgimii din Tran
silvania, despre începuturile și des
fășurarea răscoalei, fiind puternic 
scoasă în relief în cadrul expunerii 
personalitatea lui Horia, Cloșca și 
Crișan, conducătorii răscoalei.

A urmat apoi un reușit.program 
artistic prezentat de elevii Școlii me
dii mixte nr. 1, care cu prilejul îm
plinirii a 174 de ani de la moartea 
celor trei eroi a primit numele de 
Școala medie Horia, Cloșca și 
Crișan. In program au fost inclu
se cîntece și recitări legate de ma
rea răscoală a iobagilor din Tran
silvania, fragmente din drama „Ho
ria" de M. Davidoglu și un intere-

cîștigă" pe 
Crișan în 
și Horia,

Adunările sătești $i adunările generale ale cooperativelor

sânt concurs „Cine știe 
temele Horia, Cloșca și 
istorie, literatură, artă 
Cloșca și Crișan și Alba-Iulia.

Prin varietatea temelor, prin fe
lul cum concursul a fost condus de 
profesorii examinatori și prin răs
punsurile date de concurenții Gîrd 
Ileana, Schmegner Ana Maria, Tor- 
san Persida, Rabonțescu Aurel, Po
pescu luliana, Popescu Florentina din 
clasa a IX-a și Negruțac Margare
ta clasa a X-a, concursul desfășu
rat a fost primit cu viu interes de 
publicul spectator. Cu același viu 
interes au fost ' primite de spectatori 
lucrările originale legate de răs
coala lui Horia, Cloșca și Crișan. 
Eleva Gîrd Ileana a prezentat poe
zia „Sună buciumul", Sabo Stela 
„Odă martirilor Horia, Cloșca și 
Crișan", iar tovarășa profesoară 
Ana Andreciuc a prezentat poezia 
„Horia". In cadrul festivității a fost 
prezentată și creația corală „Lui 
Floria omagiu", versurile aparținînd 
tovarășului Lascu Tit Liviu, direc
torul Școlii medii „Horia, Cloșca și 
Crișan", iar muzica aparținînd to
varășei profesoară Letiția Contor.

Nu de mult au început în satele 
raionului nostru adunările sătești 
ale cooperativelor de consum. Ele 

■constituie pentru consiliile sătești 
un minunat prilej de analiză pro
fundă a activității pe anul trecut și 
totodată de intensificare a activității 
acestora în vederea realizării hotă- 
rîrilor celui de-al Ill-lea Congres 
al cooperativelor de consum.

Din dările de seamă prezentate în 
adunările care s-au ținut a reieșit 
că majoritatea cooperativelor sătești 
au fost aprovizionate cu cantități 
mereu crescânde de mărfuri în sor
timente variate, corespunzătoare ce
rințelor mereu crescînde ale popu
lației de la sate. Ca urmare a aces
tui fapt, cele mai multe coperative 
și-au îndeplinit planul de desfacere 
pe anul 1958. La cooperativa din 
sa'ul Coșlariu, de pildă, unde to
varășul Bărbuț Florian, președinte, 
Vlad Ion și Repede Ana, membri în 
consiliul săfesc, s-au ocupat de bu
na aprovizionare a magazinelor, 
planul de desfacere a fost depășit 
eu 7%.

Prin intensificarea muncii în ce 
privește contractările de cereale, cu 
ocazia adunărilor sătești a coope
rativelor sătești numeroși coopera
tori s-au angajat să contracteze cu 
statul însemnate cantități de griu, 
porumb și alte produse.

In adunarea sătească din satul 
Pețelca, de exemplu, cooperatorii 
Baba Ion, Ciortea Octavian Tăvi și 
Ciortea Teodor s-au angajat să con
tracteze cu cooperativa 700 kggrîu, 
porumb și floarea-soarelui, iar coo
peratorul Gruian Ion din satul 

Straja și-a luat angajamentul să 
contracteze 330 kg cereale.

Cu viu interes au fost purtate dis
cuțiile pe marginea dărilor de sea
mă, făcîrtdu-se totodată propuneri 
prețioase mai ales în ce privește 
construirea de localuri noi și lichi
darea unor lipsuri manifestate în 
activitatea unor consilii sătești pri
vind mărirea numărului de membri 
și încasarea fondului social sub
scris.

In mai multe sate, cu ocazia a- 
dunărilor care au avut loc, coope
ratorii au propus să se construiască 
localuri noi pentru magazine. Ast
fel de propuneri s-au făcut la Me- 
reteu, Meteș și în alte sale, unde 
cooperatori ca Albit Gheorghe, Itu 
Aurel și Mitea Vasile din Mereteu, 
Bumbu Ion din Meteș, s-au anga
jat să sprijine prin materiale și 
muncă voluntară construirea aces
tor magazine.

Cele 8 adunări sătești, care au 
avid loc la cooperativele aparțină
toare cooperativei „30 Decembrie 
1947" din Alba-Iulia, au scos în 
evidență slaba muncă desfășurată 
de consiliile sătești pentru înscrie
rea de noi membri și încasarea fon
dului social. De exemplu, în luna 
februarie planul de înscriere de noi 
membri pe cooperativă fiind, de 20, 
s-a înscris un singur membru, iar 
din 2.000 lei planificați a se încasa 
din fondul social subscris, s-a rea
lizat abia 45 de lei. O situație ase
mănătoare există și la cooperativele 
de pe raza comunei Cricău, unde 
planul înscrierii de noi membri n-a 
fost realizat decît în proporție de 

20%, iar din fondul social s-a în
casat doar 12%. Toate acestea do
vedesc slaba activitate a consiliilor 
sătești din satele amintite, care nu 
au muncit destul de organizat și 
nu au ținut o legătură destul de 
strlnsă cu masa de cooperatori, pen
tru atragerea de noi membri și în
casarea fondului social subscris.

In curînd vor începe adunările 
generale ale cooperativelor. Ele 
trebuie să fie întîmpinate cu lipsu
rile lichidate și cu măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea muncii pri
vind buna aprovizionare și deser
vire a consumatorilor, înscrierea a 
cît mai mulți membri și încasarea 
fondului social.

Tot pînă la adunările generale 
trbuie intensificată munca de a- 
chiziții și contractări, să se lupte 
pentru reducerea cheltuielilor de cir
culație și creșterea rentabilității u- 
nităților. Lucrătorii cooperației de 
consum vor trebui să-și aducă o 
mai mare contribuție la dezvoltarea 
și întărirea sectorului socialist din 
agricultură.

Pentru ca adunările generale ale 
cooperativelor să se desfășoare la 
un nivel cît mai înalt, ele trebuie 
bine pregătite, iar dările , de seamă 
să cuprindă cele mai importante 
probleme ridicate în adunările . să
tești. In felul acesta se va reuși să 
se analizeze temeinic lipsurile, exis
tente și rezultatele obținute în în
deplinirea sarcinilor ce stau în fața 
cooperativelor de consum pentruîn- 
tărirea schimbului dintre oraș și 
sat.

-------------------♦ 
La ordinea

zilei -------------------♦
Zilele acestea, în întreprinderile 

raionului nostru au avut loc adu
nări generale și conferințe sindica
le, în care oamenii muncii au anali
zat pe lingă activitatea organelor 
sindicale și felul cum au fost înde
plinite prevederile contractului co
lectiv. De asemenea, tot în cadrul 
acestor adunări s-a supus analizei 
colectivelor de muncă definitivarea 
și aprobarea noului contract colectiv.

Acolo unde comitetele sindicale, 
sprijinite fiind de organizațiile de 
partid, au pregătit temeinic ținerea 
adunărilor, au antrenat colective 
largi de muncitori la analizarea po
sibilităților pe fiecare capitol, unde 
contractul a fost afișat la loc vizi
bil și susținut printr-o muncă poli
tică concretă de la om la om, s-au 
obținut rezultate deosebite. La în
treprinderea „Gh. Doja", de pildă, 
cu prilejul conferinței au fost făcu
te nu mai puțin de 319 propuneri, 
din care 192 au fost incluse în con
tract. Demn de scos în evidență 
este faptul că din propunerile făcu
te peste 60% sînt propuneri legate 
nemijlocit de îmbunătățirea proce
sului de producție. In același timp, 
în unele întreprinderi ca „Ardea
lul", „Horia" și altele, perioadei de 
pregătire nu i s-a acordat toată a- 
tenția și aceasta a dus în unele 
cazuri la amînarea ținerii adunări
lor sau la desfășurarea lor la un ni
vel scăzut, necombativ.

îndeplinirea angajamentelor 
din contractele colective

In momentul de față, acțiunea de 
definitivare și aprobare a contrac
telor colective a fost încheiată. A- 
ceasta înseamnă că acum începe 
intensa muncă pentru traducerea 
în viață a tuturor prevederilor. In 
fiecare contract sînt prevăzute o 
seamă de sarcini legate de date 
precise, unele foarte apropiate. Co
mitetele sindicale, cu sprijinul orga
nizațiilor de bază, trebuie să urmă
rească cu toată seriozitatea felul 
cum se îndeplinesc prevederile- in
cluse în contract, obligînd organele 
administrative să asigure toate con
dițiile pentru îndeplinirea lor. In 
același timp, prin contractul colec
tiv, colectivele de muncă și orga
nele sindicale și-au asumat și ele 
o seamă de sarcini pentru mărirea 
continuă a producției și productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost al produselor. Printr-o muncă 
avîntata, prin desfășurarea largă a 
întrecerii și descoperirea de noi re
zerve interne, colectivele de mun
că, mobilizate de organele sindica
le, pot și trebuie să-și îndeplinească 
neabătut aceste importante sarcini.

Să pornim cu toate forțele la în
deplinirea întocmai a tuturor pre
vederilor din contractul colectiv, 
conștienți fiind că în felul acesta 
contribuim la îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, la reducerea 
prețului de cost și la creșterea conti
nuă a bunăstării celor ce muncesc.



MEElSEEHi

Comunicatul anglo-sovietic
în legătură cu vizita în U.R.S.S. a primului ministru 

al Marii Britanii^ R. Maemillan
MOSCOVA (Agerpres). -TASS 

transmite comunicatul anglo-sovie- 
tic, în care se spune între altele:

Deși nu au dus tratative, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și primul ministru al Re
gatului Unit au reușit ca în timpul 
convorbirilor pe 
timp de zece zile 
schimb de păreri 
leme dintre cele 
care provoacă în ,. ,
în întreaga lume. Schimbul liber de 
păreri și de idei care a avut loc a 
dus Ia o mai bună înțelegere reci
procă a pozițiilor celor două guver
ne si a constituit astfel o contribu
ție utilă la desfășurarea unor vii
toare tratative internaționale într-o 
componență mai larga.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și primul minis
tru al Regatului Unit au arătat că 
țelul lor comun rămîne interzicerea 
în cele din urmă a armei nucleare 
și folosirea energiei nucleare exclu
siv în scopuri pașnice.

Ei au recunoscut marea impor
tanță a realizării unui acord privi
tor la încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară în condițiile unui sis
tem eficient de inspecție și control 
internațional. Ei au examinat mer
sul lucrărilor conferinței de la Ge
neva în problema încetării experien
țelor cu arma nucleară și au hotărît 
să continue eforturile pentru reali
zarea unui acord satisfăcător.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și primul ministru 
al Regatului Unit și-au explicat re
ciproc în mod amănunțit părerile 
pe care le împărtășesc guvernele 
lor în problemele privitoare la Ger
mania, inclusiv Tratatul de pace cu 
Germania și problema Berlinului. Ei 
nu au putut cădea de acord asupra

care le-au avut 
să facă un prețios 
asupra unor prob- 

mai importante 
prezent îngrijorare

DIN MĂREȚELE PREVEDERI ME SEPTENALULUI

Marea grijă față de om
Planul septenal de dezvoltare a economiei naționale aprobat de Con

gresul al XXI-lea al P.C.U.S. urmărește prin întreaga sa esență ridi
carea necontenită a nivelului de trai al oamenilor sovietici.

Sarcinile principale ale actualului septenal sînt crearea bazei teh- 
nico-materiale a comunismului, întărirea continuă a puterii economi
ce și de apărare a U.R.S.S. și totodată satisfacerea tot mai deplină a 
cerințelor materiale și spirituale crescînde ale poporului.

In raportul prezentat la Congresul al XXI-lea al P.C.U.S., tovarășul 
N. S. Hrușciov a subliniat că satisfacerea cerințelor individuale ale fie- 
cărui om ’ trebuie să aibă loc para lei cu sporirea bunurilor materiale 
și culturale în societate. Un loc important în această privință îl ocupă 
fondurile sociale. Rolul și însemnătatea acestora va crește tot mai 
mult. Creșterea bunăstării poporului sovietic va fi oglindită, printre al
tele, de creșterea mai departe a consumului și lărgirea schimbului de 
mărfuri.

Creșterea producției bunu
rilor de consum

După cum se arată în hotărîrile 
Congresului al XXI-lea al P.C.U.S., 
în actualul septenal, producția măr
furilor de consum va crește cu 62- 
65%, din care producția industriei 
ușoare va crește de aproximativ 1,5 
ori, iar a industriei alimentare de 1,7 
ori. Creșterea prevăzută a produc
ției mărfurilor de consum popular 
va fi asigurată prin sporirea capa
cității întreprinderilor industriale. 
Potrivit cifrelor de control, în pe
rioada 1959-1965 investițiile în in
dustriile ușoară și alimentară vor 
însuma 80-85 miliarde ruble, adică 
aproape de două ori mai mult de
cît în ultimii șapte ani.

In ce măsură vor spori producția 
și vînzarea diferitelor mărfuri ali
mentare și industriale?

Producția de carne din resursele 
de stat .de materii prime va crește^ 
în perioada septenalului de două 
ori. Dacă în prezent combinatele de 
carne produc pînă la 1.000.000 tone 
de diferite produse, pînă la sfîrșitul 
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aspectelor juridice și politice ale 
problemelor abordate. In același 
timp cele două părți au recunoscui 
că reglementarea neîntîrziată a a- 
cestor probleme arfe o importanță 
deosebită pentru menținerea și în
tărirea păcii și securității în Euro
pa și ,în_ întreaga lume. De aceea, 
ei au recunoscut necesitatea de a se 
organiza într-un viitor apropiat tra
tative între guvernele interesate 
pentru a se crea o bază în vederea 
reglement arii acestor divergențe. Ei 
consideră că asemenea tratative pot 
pune bazele unui sistem trainic de 
securitate europeană. In legătură 
cu ae^asta. ei au fost de acord că 
pe viitor ar fi util să se treacă la 
o examinare a problemei posibilită
ților de întărire a securității printr-o 
metodă de limitare a forțelor arma
te și a armamentelor, atît a celor 
clasice cît și a celor nucleare, în+r-o 
regiune din Europa asupra căreia 
să se cadă de acord si în condițiile 
unui sistem de control corespunză
tor.

In legătură cu toate aceste pro
bleme, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și primul mi
nistru al Regatului1 Unit aprobă 
principiul că divergențele dintre sta
te trebuie soluționate pe calea tra
tativelor, iar nu pe calea folosirii 
forței. Ei recunosc că pentru suc
cesul unor astfel de tratative este 
important ca fiecare parte să de
pună eforturi sincere pentru a în
țelege punctul de vedere al celeilal
te părți. Ei au fost de acord că ac
tuala vizită a primului ministru en
glez și a ministrului Afacerilor Ex
terne în Uniunea Sovietică a adus 
o contribuție prețioasă la cauza rea
lizării U.nej astfel de înțelegeri re
ciproce. I ..

septenalului producția lor va crește 
de două ori.

Va spori in ritm rapid producția 
de lapte pasteurizat, brlnză de vaci, 
chefir, lapte acidojil și smînttnă. 
Producția de lapte și de produse 
tactate', precum și de lapte conden
sat va crește în anii septenalului 
de 2,2 ori, producția de brlnză de
2,3 ori, de lapte praf de 4,5 ori, iar 
de unt de 1,6 ori.

Creșterea prevăzută a volumului 
producției va permite să se asigure 
în linii mari satisfacerea cererii de 
lapte și produse lactate și să se 
organizeze aprovizionarea uniformă 
în tot cursul anului a populației o- 
rășenești și din așezările muncito
rești ffZe tJniunii Sovietice. In anul 
1965, producția de lapte pe cap de 
locuitor va fi în Uniunea Sovietică 
de peste 450 kg, ceea ce va depăși 
cu mult nivelul realizat de S.U.A. 
în ultimii cîțiva ani (330-340 kg). 
Producția de unt va fi de aproxi
mativ 1,5 ori mai mare decît actua
la producție a S.U.A. și va depăși 
de peste 3 ori nivelul realizat în 
Franța., 

Mi-Președintele Consiliului de 
niștri al U.R.S.S. și primul minis
tru al Regatului Unit au hiat cu
noștință de raportul reprezentanților 
(■' lor două guverne cu privire la 
dezvoltarea schimburilor culturale și 
au acrobat acest raport.

Cele două părți au subliniat cu 
satisfacție că comerțul dintre cele 
două țări, analizat pe o perioadă 
îndelungată1, arată o tendință de 
creștere și că există posibilități de 
lărgire a acestui comerț. Ei au că
zut de acord ca o misiune condusă 
de un ministru al Regatului Unit să 
viziteze într-un viitor apropiat U- 
niunea Sovietică pentru a studia 
posibilitățile de dezvoltare a co
rnerului într-un mod mai amănun
țit decît s-a putut face în cursul 
actualelor tratative.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și primul minis
tru al Regatului Unit și-au expri
mat convingerea că contactele per
sonale care s-au stabilit între șefii 
guvernelor Uniunii Sovietice și Re
gatului Unit vor fi continuaTe în in
teresul dezvoltării prieteniei si cola
borării dintre popoarele celor două 
țări, precum și în interesul menți
nerii și consolidării păcii generale.

Comunicatul a fost s°mnat de Ni- 
■i'a Hrușciov. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și de 
Harold Macmillan, primul ministru 
al Regatului Unit.

Ceremonia semnării Comunicatului 
sovieto-englez a avut loc în sala 
Marelui Palat al Kremlinului, Ni
kita Hrușciov și Harold Macmillan 
au luat loc la masă și au semnat 
documentul în dublu exemplar. Du
pă semnarea Comunicatului, Hruș
ciov și Macmillan și-au sTrîns mîi- 
nile.

Un produs alimentar prețios este 
uleiul vegetal. Producția acestuia 
numai din resursele de stai de ma
terii prime va ajunge în anul 1965 
la aproape 2.000.000 tone, ceea ce 
reprezintă o creștere de 1,6 ori.

In ce privește producția de zahăr 
din sfleclă de zahăr. Uniunea So
vietică se situează de pe acum pe 
primul loc din lume. U.R.S.S. pro
duce în prezent peste 5.000.000 tone 
de zahăr anual, iar în anul 1965 va 
produce 9,25-10 milioane tone. A- 
ceasta înseamnă că în loc de 26 
kg de zahăr cît revenea în 1958 pe 
cap de locuitor, la sfîrșitul septena
lului vor reveni cîte41-44 kg za
hăr.

Pentru a aproviziona din abun
dență pe oamenii sovietici cu țesă
turi, confecții, încălțăminte și alte 
mărfuri se prevede o creștere în
semnată a tuturor ramurilor indus
triei ușoare. Astfel, producția de țe
sături de bumbac va crește de 1,3-
1.4 ori, de țesături de lină de 1,7 
ori, de țesături de in de 1,3 ori, de 
mătase de 1,8 ori. In anul 1965, 
producția tuturor felurilor de țesă
turi se va ridica în Uniunea Sovie
tică la 10,5 miliarde metri față de
7.4 miliarde metri în anul 1958. A- 
ceasta va permite ca producția de 
țesături (inclusiv tricoturi) să ajun
gă în 1965 la 56 metri pe cap de 
locuitor față de 40 metri în 1958.

In anul 1965 se prevede să se 
producă 515 milioane perechi de în
călțăminte, adică cu 160 milioane 
mai mult decît în anul 1958.

Industria chimică va lua o dez
voltare fără precedent. Aceasta are 
o importanță uriașă pentru toate ra
murile economiei naționale și va 
permite, printre altele, sporirea pro
ducției mărfurilor de consum popu
lar pe baza folosirii materiei prime 
sintetice și artificiale, a maselor 
plastice, capabile să înlocuiască ma
terialele deficitare și costisitoare.

Acest ritm de creștere a produc
ției mărfurilor de consum popular 
va permite ca la sfîrșitul septenalu
lui U.R.S.S. să se apropie de nive-

(Urmare din pag. l-a) 
noii orinduiri socialiste, pentru ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
material și cultural.

Femeile din raionul nostru îniîtn- 
pină ziua de 8 Martie muncind cu 
elan, pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de Plenara C. G. 
al P.M.R. din noiembrie 1958, pen
tru înflorirea continuă a patriei.

In întreprinderile din raion femeile 
desfășoară o susținută întrecere 
pentru a da produse de calitate și 
ia un preț cit mai scăzut. Munci
toare ca Ana Moldovan, Ana Bîrs 
de la fabrica „Ardeleana", Maria 
Pleșa de la Atelierul central de repa
rații și multe altele dovedesc zi de 
zi sîrguință și pricepere în lupta ce 
o desfășoară pentru îndeplinirea pla
nului de producție.

La sate, țărancele muncitoare în- 
tîmpină Ziua Internațională a Fe
meii cu noi rezultate în muncă în ce 
privește dezvoltarea și consolidarea 
sectorului socialist-cooperatist al a- 
griculturii. Sute de femei iau parte 
activă la activitatea obștească pen-

Calea trasată de partid, 
calea bunăstării țărănimii muncitoare
_____(Urmare clin pag. l-a) 
făurește o viață din ce în ce mai 
bogată, mai înfloritoare. Țărănimea 
noastră muncitoare din raion vede 
azi, cum în puțini ani gospodăriile 
colective din raion s-au dezvoltai 
și s-au întărit din punct de vedere 
economico - organizatoric, făcînd 
viața colectiviștilor tot mai îmbel
șugată. Gospodăriile colective și în
tovărășirile agricole din satele ra
ionului, fiind îndrumate de cadre 
competente și sprijinite de stat prin 
S.M.T., au efectuat lucrări de bună 
calitate, au aplicat larg metodele a- 
grotehnice înaintate, reușind să re
colteze la hectar producții cu mult 
mai mari decît țăranii cu gospo
dării individuale. Gospodăria colec
tivă din Obreja, de pildă, a recoltat 
anul trecut de pe suprafața însă- 
mlntată cu porumb hibrid în medie 
7.(tâo kg la hectar, în timp ce gos
podăria colectivă din Țelna a rea
lizat o producție de 1.710 kg gria 
la hectar — cu peste 600 kg mai 
mult la hectar decît țăranii din sat.

Succesele gospodăriilor noastre 
colective nu se rezumă numai lare-

de

Iul S.U.A. atît la producția globală 
de țesături, confecții și încălțămin- 
'e, cit și la producția pe cap 
locuitor.

are 
publice.

Dezvoltarea continuă 
a comerțului

In actualul septenal circulația 
mărfurilor cu amănuntul pe linia 
comerțului de stat și cooperatist ur
mează să crească cu aproximativ 
62% (in prețuri comparabile) și va 
depăși în anul 1965 un trilion de 
ruble. Acest lucru implică crearea 
bazei tehnico-materiale necesare, 
perfecționarea metodelor de deser
vire a populației. In decurs de șap
te ani se prevede să se construias
că 90.000 de magazine și peste 
64.000 de întreprinderi ale alimenta
ției publice. O mare dezvoltare va 
lua comerțul prin automate și în 
magazine fără vînzători.

O importanță excepțională 
dezvoltarea alimentației 
Este vorba de a se crea cît mai lar
gi comodități pentru populație, de 
îmbunătățirea continuă a traiului 
oamenilor sovietici, de a se crea 
condiții care să permită tuturor fe
meilor să-șî folosească mai larg 
drepturile, cunoștințele și forțele pe 
tărîmul activității productive utile 
din punct de vedere social.

In anul 1965 se prevede ca între
prinderile de alimentație publică sa
și sporească producția de peste 
două ori față de anul 1958. Va 
lua o și mai mare extindere rețeaua 
de cantine la întreprinderi, institu
țiile de învățămînt, rețeaua de os- 
pătării din blocurile de locuințe, se 
va dezvolta și mai mult producția 
de semifabricate, concomitent cu 
îmbunătățirea calității produselor 
și reducerea prețurilor.

In afară de reducerea prețurilor 
în cadrul alimentației publice, ' se 
vor reduce prețurile și la alte măr
furi.

Îndeplinirea planului septenal va 
asigura o creștere simțitoare a con
sumului popular, ridicarea continuă 
a bunăstării oamenilor sovietici.

RIH
tru înfrumusețarea satelor, la condu
cerea treburilor gospodărești ale co
munelor.

Muncitoare sau colectiviste, me
dici sau ingineri, funcționare sail 
gospodine, toate participă cu entu
ziasm alături de ceilalți oameni al 
muncii la munca ce se desfășoară 
p°ntru traducerea în viață a sarci
nilor trasate de partid și guvern.

De 8 Martie, femeile din raionul 
nostru — alături de toate femeile 
din patria noastră — își îndreaptă 
glodul lor plin de recunoștință că
tre Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru drepturile și libertățile cu a- 
devărat democratice de care se bu
cura" azi și își afirmă hotărîrea lor 
de a lupta și în viitor cu și mai 
mult elan, alături de toți oamenii 
muncii, pentru viitorul luminos al 
patr'ei noastre, pentru pace.

Cu prilejul zilei de 8 Martie, oa
menii muncii din raionul nostru fe
licită femeile pentru rezultatele ce 
le-au obținut în muncă și le urează 
noi succese în activitatea lor de 
viitor.
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zultatele obținute în sporirea pro
ducției cerealiere. An de an, în ; 
gospodăriile colective din raion au 
fost înființate ramuri noi de pro
ducție, ca creșterea animalelor, cul
tura legumelor și a plantelor teh
nice, pepiniere de viță de vie, etc.,, 
care au adus mari venituri gospo
dăriilor colective. Anul trecut, de 
pildă, valoarea zilei-muncă în nu
meroase gospodării, ca cele din O- 
breja, Țelna, Ighiel și altele a tre
cut de 40 lei, iar la gospodăria 
lectivă din Micești, ca urmar 
dezvoltării culturii legumelor a
juns la 52 lei. In urma acestor re
zultate, colectiviștii și-au îmbunătă
țit în mod simțitor nivelul de trai 
In casele lor găsești azi de toate, 
sînt bine îmbrăcați și foarte mulți 
și-au construit și-și construiesc 
case. La Cistei, Obreja și alte gos
podării sînt azi zeci și zeci de co
lectiviști care și-au construit case 
și și-au cumpărat mobilă etc.

Pe baza învățămintelor consfătuirii 
de la Constanța, Comitetul raional 
de partid a îndrumat organizațiile < 
de bază din gospodării să se preo
cupe cu și mai mare răspundere de 
consolidarea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective. A- 
cestea au fost îndrumate să sprijine 
concret consiliile de conducere în 
a dezvolta acele ramuri de produc
ție care au perspective de creștere 
continuă și care corespund specifi
cului și posibilităților gospodăriei. 
Un mare ajutor a fost acordat pri^L 
trimiterea în gospodării a unor 
dre competente spre a da toate în
drumările necesare. Și putem spu
ne că primul bilanț făcut de la 
consfătuire se caracterizează prin
tr-o dezvoltare serioasă a numeroa
se ramuri noi de producție, care 
asigură dezvoltarea -continuă a gos
podăriilor colective. In acelaș tinip, 
întovărășirile agricole și zootehni
ce au fost îndrumate să-și sporeas
că fondul obștesc cumpărînd ani
male și să lărgească preocuparea 
pentru ca în acest an, în scoput 
sporirii considerabile a producției 
agricole, toate întovărășirile să e- 
fectueze lucrările agricole în do- 1 
mun.

Munca pentru dezvoltarea și con
solidarea sectorului socialist al a- 
griculturii raionului nu s-a desfă
șurat fără greutăți. Unele elemente 
dușmănoase au încercat să abată 
țăranii muncitori de la hotărîrea 
lor de a păși pe calea agriculturii 
socialiste. Țăranii muncitori însă nu 
s-au lăsat și nu se vor lăsa înșelați 
de vorbele acestor elemente. Din 
contră, ei îi demască în fața săteni
lor, socotindu-i drept dușmani ai 
construirii socialismului la sate.

Comitetul raional de partid, or
ganizațiile de bază de la sate, îm- 
bunătățindu-și necontenit stilul 
muncă, vor păși cu și
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mare hotărîre la înfăptuirea sarci
nilor trasate de istorica plenară a 
C. C. al P.M.R. din 3-5 martie șl 
de Congresul al II-lea al P.M.R. Și 
nu încape îndoială că și de aici în
colo munca ne va fi încununată de 
succes. Țărănimea muncitoare din 
raionul nostru este convinsă de jus-^~ 
tețea liniei partidului, de faptul că 
pășind pe calea agriculturii socia
liste, își va făuri adevărata viață — 
o viață fericită și îmbelșugată.


