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Toate forțele pentru sporirea producției agri cole

Huned

Cu fața spre problemele principale 
ale producției

Muncesc din plin
La gospodăria agricolă de stat 

Alba-Iulia se desfășoară o vie 
activitate în toate ramurile' de pro
ducție agricolă.

Acum, la grădină, munca se des
fășoară din plin. In primele zile cu 
timp bun de lucru s-au plantat 5 
hectare cu ceapă arpagic și s-a se
mănat 1,5 ha cu sfeclă roșie. In 
continuare se lucrează la amenajarea 
canalelor de irigație și pregătirea 
terenului în vederea plantărilor. In 
răsadnițele amenajate pe o supra
față de 800 metri pătrafi, răsadul 
se dezvoltă frumos, urmînd să se 
inceapă plantarea lui la timpul op
tim.

In cîrnp, s-a terminat de aseme
nea semănatul griului de primă
vară pe o suprafață de 30 hectare 
și împrăștierea îngrășămintelor chi
mice.

In sectorul viticol, unde întrece
rea socialistă se desfășoară cu a- 
vînt sporit, s-au dezgropat, arăcit, 
tăiat și cercuit 50% din vii. In 
fruntea întrecerii între brigăzile vi
ticole se situează brigada de la tru- 
’pul Țelna unde lucrările din prima 
perioadă sînt pe terminate.

Cu viteza melcului
In comuna Galda de Jos muncile 

agricole in cîrnp se desfășoară ne
satisfăcător. Deși ne găsim înir-o 
perioadă cînd lucrările din 
prima urgență trebuie să fie'pe ter
minate, aici, datorită slabei preo
cupări dovedită de organele de par
tid și comitetul executiv al sfatului 
popular din comună în ce privește 
campania agricolă, pînă la 26 mar
tie nu s-a arat și însănunțat decît 
11 hectare cu păioase.

Mai mult, datorită faptului că în
suși tehnicianul agricol, Groza Ze- 
uedeî, nu este pătruns 'de importan
ta executării lucrărilor de reținere 
a umezelii în sol, și a convinge pe 
producătorii agricoli să grăpeze a- 
răturile și culturile de toamnă, pînă 
la aceeași dată nu s-a grăpat nici 
un hectar de arătură sau cultură.

Ținlnd seamă că lucrările de in- 
sărrunțări din acest an se desfășoară 
in condițiile unei primăveri sece
toase, comitetul executiv al sfatu
lui popular din comuna Galda de 
Jos trebuie să mobilizeze producă
torii agricoli ca într-un timp cît 
mai scurt însămînțărUe din prima 
urgență să fie terminate.

Presărate în văi sau pe spinarea 
dealurilor, așezările întregăldeniîor 
au primit sărutul primăverii. In zi
lele din urmă soarele a prins pu
tere, iar prin hățișuri ghioceii și bre
beneii cată spre lumină.

Ea poalele Trascăului, amintin- 
du-și din ce în ce mai rar de ama
rul zilelor de ieri, sătenii au stră
puns încă de mult pîrtia viitorului. 
Și, în anii vieții noi, bucuria de a 
trăi s-a întipărit pe fața fiecărui ță
ran din partea locului. Sînt bucu
roși oamenii și au de .ce. Al lor e 
întinsul cît cuprind zările, ai lor 
sînt munții, ale lor sînt crîngurile și 
izvoarele. Aici la Intregalde, unde 
altădată stăruiau sărăcia, analfa
betismul și molimele, oamenii și-au 
spus cuvîntul prin muncă: Deputății 
Tecșa Gherasim, David Macavei, 
Tecșa Laurean, și alături de ei 
mulți alții, n-au avut odihnă pînă 
ce n-au văzut gata școlile din Tec- 
șești, Sfîrcea și Costești. La Intre
galde s-a zidit cămin cultural, local 
pentru sfatul popular, dispensar.'

Viața cea nouă rodește bogat la 
Intregalde. Coboară de pe colnice 
tineri și vîrstnici la căminul cultu
ral pentru a asculta cuvîntul parti
dului. Și, arături de Frîncu Violeta, 
directoarea căminului, sînt oameni 
hotărîți. „Nici o duminică fără con
ferință la căminul cultural" este 
lozinca sub care muncesc activiștii

La arat pe ogoarele întovărășirii agricole „I Mai"

Răspund chemării colectiviștilor 
din Nădăștia Inferioară

Întrecerea inițiată de colectiviștii 
din Nădăștia Inferioară, raionul 
Hunedoara, adresată tuturor gospo
dăriilor colective din regiune, care 
exprimă hotărirea lor dîrză de a 
smulge pămîntului roade cît mai 
mari, pentru întărirea și înflorirea 
gospodăriei lor, a trezit un viu in
teres în rîndul colectiviștilor din 
Țel na.’ ..

Fiind convinși că obiectivele pro' 
puse în întrecere de colectiviștii din 
Nădăștie duc nemijlocit la întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriei, la creșterea bunăstării co
lectiviștilor, primim cu căldură che
marea luîndii-ne’ următoarele anga
jamente.

Cu privire la organizarea 
muncii

Pe lîngă cele prevăzute în che
marea colectiviștilor din Nădăștie, 
ne angajăm să repartizăm munca 
în cadrul brigăzii pe echipe și pe 
om, pentru executarea lucrărilor la 
toate culturile din gospodărie.

De asemenea, vom întocmi pla
nuri operative săptămînale, anali- 
zînd zilnic prin ședințe scurte, des
fășurarea muncii stabilind totodată 
sarcini concrete pentru a doua zi.

Vom ține o strictă evidența a zi- 
lelor-muncâ.

In domeniul producției 
agricole

Aplicînd cu strictețe regulile a- 
grotehnice în cîrnp, în pepinieră și

Xia poalele Trascânlui
.culturali din această așezare de 
munte. Brigăzii artistice și echinei 
de dansuri din Intregalde li s a dus 
vestea pînă departe. S-au prezen
tat artiștii satului pe scena_ proprie, 
și-au desfășurat apoi programul și 
în satele, apropiate. Au participat 
apoi la concursul echipelor artisti
ce de amatori și numai lucruri bune 
s-au spus despre ei.

Voia bună și dorința de a munci 
pentru înflorirea comunei și pentru 
a-și face viața tot mai bună a pus 
stăpînire pe inimile întregăldeniîor. 
Sătenii, în frunte cu comuniștii, 
muncesc cu sîrg iar tovarășii Ha- 
țegan Maltei, președintele sfatului 
și Frîncu Iosif, secretarul, sînt me
reu printre ei gata a le da sfaturi. 
Și_ oamenii îi urmează. S-au unit 
aproape 90% din întregăldeni în în
tovărășiri zootehnice și fac tot ce 
le stă în putință pentru dezvoltarea 
acestora. A venit vreme bună, n-au 
stat oamenii prea mult pe gînduri. 
Au ieșit și cu brațele și cu carele 
la muncă pentru a construi saiva
nele de care au nevoie. La fasona
tul, tăiatul' și corhănitul lemnelor 
s-au și făcut peste o sută de zile 
de muncă voluntară. Au pornit-o 
apoi întregăldenii cu carele și n i 
li s-a părut mare distanța de 5 
km de unde au adus lemnul la lo
cul construcției.
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în vie, vom lupta să obținem 
griul de toamnă o producție 
2.100 kg la hectar, la griul de 
măvară 1.800 kg, la porumb 3.200 
kg, la ovăz 2.000 kg iar la floarea- 
soarelui 1.600 kg.

La producția de viță altoită vom 
obține 50% viță de calitatea l-a 
iar la butași înrădăcinați 65%.

In sectorul zootehnic
Vom curăța de arbuști, spini 

buruieni întreaga suprafață de pă
șune prin muncă voluntară, 
spori numărul de oi cu încă 
capete, de la care-să obținem 
litri lapte și 2,500 kg lînă de 
fiecare oaie.

Vom înființa o fermă 
cu o producție de 2.000 litri lapte 
de fiecare vacă și vom 
capete tineret bovin.

Pentru sporirea veniturilor 
și a fondului de bază

Vom valorifica prin contractare 
cu statul produse agricole și ani
male, viță de vie butași înrădăci
nați în valoare de 300.000 lei și de 
fiecare zi-muncă vom repartiza cîte 
15 lei, iar la fondul de bază — 
15% din venitul realizat. ,

Pentru stimularea producției, vom 
introduce sistemul de retribuție su
plimentară în toate ramurile de pro
ducție popularizînd larg rezultatele 
dobîndite în întrecere.

Consiliul de conducere 
al G. A. C. — Țelncc

Acolo unde membrii întovărășirii 
„Horia" își ridică saivanul e multă 
voie bună. Din cînd în cînd cîte un 
flăcău trimite chiot pînă departe în 
văi. Alături de cei ce muncesc, pre
ședintele și secretarul sfatului popu
lar consultă o schiță. De ei se a- 
propie un moș cu pletele cărunte.

— Ei, moș Bunea, ia zi cum r.e 
e acum comuna față de trecutele 
vremi ?

Bătrînul nu stă prea mult pe gîn- 
duri, și cu fața luminată de zîmbet, 
dă drumul cîtorva vorbe domoaie.

o vreme 
si deasu- 
Gh. POP

— De, tovarăși! De la 
văd că a răsărit soarele 
pra așezărilor noastre.

In întregul nostru raion, colecti
vele de muncitor:, ingineri și teh
nicieni desfășoară in aceste zile cu 
avint sporit întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan, reducerea prețului 
de cost al produselor și îmbunătă
țirea calității lor. Rezultatele muncii 
entuziaste sînt urmarea firească a 
patriotismului înflăcărat cu care 
masele largi de muncitori, tehni
cieni și ingineri, sub conducerea 
organzațiilor de partid și mobilizați 
de organele sindicale, participă tot 
mai mult la organizarea și condu
cerea producției. Un mijloc prin
cipal pentru antrenarea maselor 
la 
plan 
rile 
ne-a

de 
cons făt ui- 

Experiența 
că

îndeplinirea sarcinilor 
îl constituie 

de producție, 
dovedit» cu toată puterea 

acolo unde consfătuirile de produc
ție îmbracă caraterul lor cu adevă
rat, unde baza principală de discu
ție o prezintă problemele producției, 
rezultatele sînt din cele mai fru
moase. La întreprinderea Zlatna,de 
pildă, ca urmare a faptului că în 
consfătuirile de producție pe secții 
și grupe sindicale sînt dezbătute a- 
cele probleme care frămîntă bunul 
mers al muncii, s-au făcut și se 
fac propuneri deosebit de prețioase 
în îmbunătățirea muncii. In cadrul 
unei astfel de consfătuiri, munci
torii de aici au propus studierea po
sibilităților pentru a se da produc
ției încă un agregat la secția Nr.
I. Conducerea întreprinderii, . cu 
sprijinul comitetului de partid, a 
analizat propunerea făcută, luînd 
măsuri pentru realizarea ei. Lega
rea consfătu rilor de cele mai arză
toare probleme ale producției, a 
dat posibilitatea acestui harnic co
lectiv de muncă să obțină pentru a 
doua oară drapelul de unitate frun
tașă pe țară, pe ramură, și să în
registreze în primul trimestru al a- 
cestui an rezultate deosebit de mari.

Cu fața spre problemele princi
pale ale producției sînt orientate și 
consfătuirile de producție, care se 
țin cu regularitate la Depoul C.F.R. 
Teiuș. Datorită specificului muncii, 
aici consfătuirile de producție dez
bat cu competență problemele redu
cerii consumurilor specifice de com
bustibil convențional, remorcarea 
trenurilor cu supratonaj si cele ale 
lărgirii continue a mișcării de ino
vații și raționalizări. Comuniștii 
Dascăiu Ioan și Buțu loan, meca
nici de locomotivă, Bîrluțiu Teodor
II. strungar și alții au făcui im
portante inovații, care au adus o 
mare contribuție in îmbunătățirea 
muncii. Merită a fi scoasă în eviden
ță orientarea justă a comitetului sin
dical de aici, care, cu sprijinul or
ganizației de bază, organizează cu 
mult succes consfătuiri de produc
ție pe profesii. In cadrul acestor 
consfătuiri se pun în discuție dife
rite probleme care îngreunează 
munca într-o anumită direcție și 
se expun diferite metode de muncă 
ale fruntașilor. Participanta la 
consfătuirile pe profesii dezbat cu 
maturitate problemele și vin în a- 
celași timp cu numeroase propuneri 
pentru înlăturarea defecțiunilor. Re
zultatele muncitorilor de la Depoul 
C.F.R. Teius sînt și ele pe măsura 
preocupărilor. In primul trimestru 
al acestui an in acest depou 
realizat o economie de peste 400 
tone combustibil convențional.

Trebuie spus însă că nu peste tot 
consfătuirile de producție dezbat 
cele mai importante probleme ale 
producției. Unele comitete sindi
cale și organizații de bază nu se 
preocupă suficient pentru a da a- 
cestora un caracter viu, de analiză 
minuțioasă a defecțiunilor de la lo
cul de muncă. La întreprinderea 
„Gh. Doja", de plidă, consfătuirile 
de producție pe sectoare îmbracă 
deseori un caracter formal. In timp 
ce unele sectoare sînt rămase in 

s-a

IN CLIȘEE: 1) Membrii întovărășirii „Horia" la muncă voluntară 
pentru construirea saivanului. 2) Brigada artistică de agitație și echi

pa de dansuri din Intregalde.

urmă cu îndeplinirea sarcinilor de 
plan, in cadrul consfătuirilor de 
grupă toată analiza se rezumă la de
semnarea fruntașilor în muncă și la 
luarea de angajamente. Se trece cu 
vederea în cadrul acestor consfătuiri 
tocmai peste ce este esențial, peste 
lipsurile care duc la neîndeplinirea 
sarcinilor de plan. De caracterul 
formal al consfătuirilor l.i această 
întreprindere se fac vinovațl edit 
comitetul sindical cît și conducerea 
întreprinderii.

Și astfel de lipsuri mai pot fi în- 
tîlnite și în alte întreprinderi din 
raion, ca întreprinderea „Horia", 
cooperativele meșteșugărești „Mun
ca nouă" și „Progresul" din Alba- 
Iulia, șantierul T.C.C.M. Zlainaetc. 
La întreprinderea „Horia". de pil
dă, consfătuirile de producție nu 
se țin cu regularitate. Și apoi răul 
mare este că ele nu dezbat proble
me esențiale privind îmbunătățirea 
muncii, ci se rezumă deseori Jn 
a se prezenta un scurt referat cu 
realizările, fără a se analiza temei
nic cauzele lipsurilor și a se găsi 
căile de îndreptare a lor. Din a- 
ceasta cauză, nu de puține ori, pla
nul nu se îndeplinește sau la sfîrșit 
de lună e nevoie să se lucreze în 
salturi spre a se putea îndeplini 
sarcinile de plan. Cît privește nive
lul cortsfăiurilor de la șantierul 
T.C.C.M. și .Xinalcool" Alba tre
buie spus că aici consfătuirile nu 
numai că nu se țin cu regularitate, 
dar și atunci cînd se țin se discută 
de toate numai de problemele pro
ducției, de lipsurile ce există nu. 
.1 merge mai departe cu un astfel 
de „sistem" de organizare a cons
fătuirilor de producție înseamnă a 
răpi maselor largi de muncitori po
sibilitatea de a participa la condu
cerea și buna gospodărire a între
prinderii, la buna desfășurare a 
producției. Și aceasta este o lipsă 
cît se poate de gravă.

O serie de deficiențe, care pot fi 
întilnite aproape în toate întreprin
derile, există în ce privește data ți
nerii consfătuirilor de producție. In 
multe întreprinderi, consfătuirile au 
loc între 8-15 ale lunii, deci cu o 
mare întîrziere. Din aceasta cauză 
sarcinile, de plan nu sînt cunoscute 
la începutul lunii, ci abia la jumă
tate, fapt ce frînează desfășurarea 
întrecerii socialiste. înlăturarea a- 
cestei defecțiuni trebuie privită cu 
toată seriozitatea și luate toate mă
surile ca, în lumina indicațiilor 
C.C.S., consfătuirile de producție să 
fie organizate la sfîrșitul fiecărei luni.

Cu multă răspundere trebuie pri
vită problema traducerii în viață a 
propunerilor făcute de muncitori în 
consfătuiri. Organele sindicale, cu 
sprijinul organizațiilor de partid, 
trebuie să ia act de toate propune
rile, să analizeze justețea lor și a- 
poi să oblige conducerea adminis
trat'vă să le înfăptuiască.

Buna reușită a consfătuirilor de 
producție obligă organizațiile de 
partid să acorde și ele o mai mare 
atenție organizării și legării lor de 
problemele producției. Ele au dato
ria să controleze comitetele sindi
cale de felul cum pregătesc consfă
tuirile de producție, să asigure pre
zentarea unor dări de seamă con
crete și să asigure participarea tu-, 
turor conducătorilor din întreprin
dere la consfătuiri. Trebuie combă
tută din rădăcini tendința unor con
ducători de a se considera doar 
„oaspeți de onoare" la consfătuirile 
de producție.

Să depunem toate eforturile spre 
a asigura participarea cit mai largă 
a maselor de muncitori, tehnicieni 
și ingineri la organizarea și condu
cerea producției, să facem dincon- 
fătuirile de producție un mijloc pu
ternic de mobilizare a colectivelor 
de muncă la îndeplinirea mărețelor 
sarcini trasate de plenara C. C. al 
R.M.R. din noiembrie anuT trecut!



Colectiviștii din 
Bucerdea ’Vinoasă 
muncesc cu avînt

II SI
colectivei din Ighiu a devenit în
că din r-rima zi a creării gospodă
riei locul spre care ie îndreaptă 
pașii multor colectiviști de aici. Se 
string oamenii, discută, Jac planuri 
de Ditto'. Pină uns cura însă, ei 
sin: mai ales preocupați de proble
mele cu care a venit pe aripele sale 
primăvara.

Din curtea gospodăriei, parii co
jiți și stivuiți de Daisa Simion și 
Samculă Elena suit duși în vii, rea
zem vițelor pe care cu toții le do
resc încărcate cu struguri. In cîmp 
gunoiul, peste 150 de care, stă rin- 
duit să-l înghită brazdele. Au por
nit-o apoi colectiviștii la semănat. 
Și în doar cîteva zile au dat gata 
5 ha cu grîu de primăvară, 2 ha 
de orz și 1 ha de ovăz. Au mun
cit lancău lean. Vlasa Petru, oa
meni trreuți de șaizeci de ani, cu a- 
celași spor ca și Costea Nicolae și 
alții mai tineri.

Cele 155 de familii din Ighiu u- 
niie prn năzuințe comune, fac pe 
zi ce trece tot mai mult dovada ho-

j

tăririi lor de a-și făuri o gospodă
rie înfloritoare, o viață îmbelșuga
tă. Și-apoi cei din conducerea gos
podăriei sînt gata oricînd să le în
drume pașii spre acest țel. Peniru 
bunul mers al lucrărilor s-au orga
nizat din timp brigăzi, echipe. 
Peniru coordonarea muncii în cele 
două brigăzi colectiviștii și-au ales 
pe Anghel Ștefan și pe Oryk Ște
fan și nici nu se putea face o mai 
bună alegere.

Au stat, au chibzuit colectiviștii 
din Ighiu, și au făcut primii pași 
și în alte direcții menite să le asi
gure belșugul. In grajd, îngrijite 
cu multă tragere de inimă sînt și cele 
două perechi de boi vin joși, cumpă
rați de colectiviști. Și-au cumpărat 
noii gospodari, de asemenea, 81 de 
ci cu miei, fiecare din membrii gos
podăriei înirevăzind o turmă mare.

Se străduiesc colectiviștii din I- 
ghiu și înving. Nimic nu le poate 
s:a s'avilă hotăririi lor de a face 
din drumul pe care au pășit, un a- 
devărat drum al deplinelor biruinți.

Organizați într-o brigadă de 
cîmp compusă din 13 echipe, mem
brii tinerei gospodării colective din 
Bucerdea Vinoasâ desfășoară o vie 
activitate în muncile agricole de 
primăvară.

In vederea obținerii unei produc
ții sorite de struguri, ei au asfgu- 
rat din vreme peste 17.000 pari și 
acum zoresc dezgropatul, arăcitul 
tăiatul și cercuitul viei, iar în cîmo. 
cu ajutorul S.M.T.-ului, colectiviștii 
'Te gătesc terenul pentru însămînța- 
rea culturilor prăsitoare. Paralel cu 
lucrările în cîmp și în vii, consiliul 
de conducere al gospodăriei. îndru
mat de organizația de bază din 
gospodărie, dovedește de asemenea 
deosebită preocupare pentru asigu
rarea materialelor pentru ridicarea 
construcțiilor necesare gospodăriei. 
In acest scop, au transportat din 
carierele din apropiere 20 metri cubi 
de nisip și 20 de piatră.

Ea pregătirea parilc.r. lucrările în 
vii și transportul nisipului și pietrei 
pentru construcții s-au evidențiat co
lectiviștii Miclea Anfilofie 1. Traian, 
Miclea Florian 1. Dani, Bolea Ion 
1. Letiția, MicTea Cornel 1. Samoilă, 
Benician Vasile, Hada Aurel, Teo- 
dorescu Ion, Teodorescu Traian și 
alții. y

La in'rarea în satul Obreja, pe 
partea dreaptă, ochii trecătorului în- 
tilnesc numeroase cuptoare cu că
rămidă arsă, gata doar să se în
ceapă construirea caselor. In conti
nuare pe o parte și pe alta a dru
mului, se văd un număr mare de 
case noi, unele terminate complet,

IN CLIȘEU : La G.A.C. Micești, 
răsadul plantat în cele 2.000 cuburi 
nutritive se dezvoltă frumos.

altele în roșu. Toate aceste bunuri 
sînt ale colectiviștilor Salcău Si
mian, Salcău Ionel, Bobițan Eugen 
și mulți alții, realizate de ei din 
veniturile obținute în gospodărie.

Și e și firesc ca 70^/m din co
lectiviștii din Obreja să aibă case 
noi, lumină electrică, mobilă nouă, 
aparate de radio și aproape fiecare 
vacă de lapte, • căci an de an, veni
turile dobîndite de colectiviști sînt 
tot mai mari. Producțiile mari ca 
și veniturile bănești de peste 450.000 
lei realizate anul trecut, au dat 
posibilitate colectiviștilor să împar
tă la zi-muncă produse și bani în 
valoare de peste 40 lei. Mulți colec
tiviști, ca Bobițan I., Ciontea Gh., 
Slrbu S. ș.a., au primit produse și 
bani, în valoare de peste 30.000 lei 
fiecare.

In acest an, puterea economică a 
gospodăriei si bunăstarea colecti
viștilor din Obreja va crește și mai 
mult, căci sporirea suprafețelor cul
tivate cu sfeclă de zahăr și floa
rea-soarelui, așa după cum prevăd 
lucrările plenarei C. C. al P.M.Il. 
din noiembrie anul trecut, va spori 
simțitor veniturile colectiviștilor. De 
asemenea mărirea suprafeței culti
vată cu legume cu încă 5 hectare, 
creșterea simțitoare a numărului de 
vaci și oi, va da posibilitate 
colectiviștilor să realizeze cantități 
de cereale și venituri însemnate.

I

Grija noastră față de bătrini
cu privire la 
colectivă din

O parte din oile gospodăriei colective din Ighiu.

Sarcirtei statutare 
bătrlni, gospodăria 
Cistei îi acordă toată atenția.

La cei 12 bătrini pe care îi avem 
(femei peste 55 ani și bătrini peste 
60), gospodăria le-a distribuit în 
anul 1957 din fondul de ajutorare 
peste 8.000 kg produse agricole, 
revenind la fiecare cile 250 kg. 
griu, 300 kg. porumb, 100 kg. car
tofi și 50 kg. floarea-soarelui. Așa, 
de exemplu, colectivistul Ciufudean 
Iacob cu soția, ambii de peste 70 
ani au primit împreună 1.400 kg. 
griu) porumb și alte produse.

Unii (intre colectiviștii bătrini, 
care au efectuat peste an diferite 
lucrări mai ușoare, după capacita
tea lor de muncă, fie la grădină, 
pază sau alte lucrări, au primit pe 
lingă produsele cuvenite după zi- 
lele-muncă efectuate și ajutor de 
bătrinețe. Bunăoară, colectivista 
Sintimbrean Valeria care, pe lingă 
că a primit pentru cele 50 zile-mun- 
că, 300 kg grîu, 450 kg porumb, 150 
kg cartofi, brinză, lină și alte pro
duse, a mai dus acasă din fondul 
de ajutorare 100 kg grîu, 100 kg 
porumb, 50 kg cartofi și alte pro
duse. *

De aceleași drepturi din fondul 
da ajutorare s-au bucurat in anul 
1957 și colectiviștii înaintați în vîr- 
stă Silvășan Mihăilă, Vîlcan Ar
meana, Avram Anica și alții.

De o atenție deosebită s-au bu
curat bătrînii din gospodăria noas
tră și în anul 1958, cînd li s-au dis
tribuit cantități asemănătoare de 
produse, în plus fiecărui bătrîn gos
podăria i-a mai dai un ajutor bă
nesc de 100 lei pe lună.

In acest an, noi am hotărît 
distribuim pentru fiecare 
cile 250 kg grîu,
rumb, 200 kg cartofi, 
floarea-soarelui și un ajutor bă
nesc de 150 lei pe lună, iar dacă 
veniturile bănești planificate, vor fi 
depășite, vom acorda un ajutor de 
200 lei lunar.

In felul acesta am rezolvai noi 
problema bătrînilor în gospodăria 
noastră, care este de altfel o obli
gație statutară, menită să asigure o 
viață tihnită și frumoasă celor ce 
au trudit din plin în tinerețe.

DOBÎRTĂ MIHAI 
președintele G.A.C. — Cistei

să 
bătrîn 

300 kg po- 
50 kg

Noi perspective
Pe lîngă producția de cereale, 

membrii gospodăriei colective din 
Benic acordă o importanță deosebi
tă dezvoltării multilaterale a ramu
rilor de producție, a căror venituri 
mereu în creștere contribuie tot mai 
mult la întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriei.

Anul trecut, de pildă, noi am 
realizat din pepiniera de viță, din 
livadă și vie, din sectorul zooteh
nic de la vaci, oi și porci, a căror 
producție a fost în cea mai mare 
parte valorificată prin contractări 
cu statul, un venit de peste 300.000 <
lei. Aceasta ne-a permis să repar
tizăm la zi-muncă colectiviștilor și 
la fondul de bază a gospodăriei im
portante sume de bani.

Pentru a rie crea surse de venituri 
cît mai mari, noi am hotărît ca în 
acest an să cultivam în plus 50.000 
de butași portaltoi înrădăcinați ș’i 
să plantăm pomi pe o suprafațăjle 
un hectar și jumătate. Venituri în- 
semnate vom realiza și de la fer- 
ma de vaci și oi, a căror număr va 
crește simțitor. Din rîndul ramuri
lor de producție deosebit de renta
bila s-a dovedit pentru noi stupina, 
de la care am realizat anul trecut 
600 kg de miere și o cantitate în
semnată de ceară. Peniru aceasta,

Retribuirea muncii în 
gospodăriile colective 
-------------------- ------------o

B
Gospodăria noastră colectivă 

numără puțini ani de la înființare. 
Dar acești ani sînt pe cit de puțini 
pe alît de bogați în fapte. In com
parație cu anul înființării numărul 
colectiviștilor a crescut încă odată 
si zi de zi alți țărani muncitori vin 
alături de noi. Ei văd cum în gos
podăria colectivă se făurește dru
mul spre o viață nouă.

Ca la fiecare început de drum 
nou am avut și greutăți. Noi insă 
mi ne-am speriat. An de an am 
reușit să ne îmbunătățim organi
zarea muncii și acest fapt ne-a dat 
posibilitatea să sporim rezultatele 
noastre. Consfătuirea de la Con
stanța a constituit pentru noi un 
minunat prilej de a ne îmbunătăți 
întreagi activitate a gospodăriei și 
în mod special organizarea și retri
buirea. cit mai justă a muncii, in 
raport cu cantitatea și calitatea 
muncii depuse.

Pe baza indicațiilor consfătuirii 
și a recentelor recomandări ale Mi
nisterului Agriculturii și Silvi
culturii începînd din acest an am 
trecut la organizarea și retribuirea 
suplini ntară a muncii. în raport 
cu can'it alea. și calitatea muncii 
depuse de fiecare colectivist. In cele 
de mai jos vom încerca să arătăm

upă cantitate 
ș î calitate

cum ne-am organizat noi munca.
Pentru ca munca să se desfă

șoare în cele mai bune condiții, noi 
am organizat in cadrul brigăzii 3 
echipe formale din cite 33 b~ațe de 
muncă fiecare, numind in același 
timp și șefii de echipe. La organi
zarea echipelor consiliul de con
ducere cu sprijinul organizației de 
bază a căutat să asigure ca in 
componenta echipelor să existe ace
leași forțe de muncă. De asemenea, 
în scopul de a asigura o mai bună 
mobilizare a colectiviștilor la 
muncă, la formarea echipelor s-a 
ținut cont de locuința fiecăruia. 
Astfel, satul a fost împărțit în trei 
sectoare, care corespund fiecare unei 
echipe. Colectiviștii care locuiesc 
în partea de sus a satului fac parte 
din echipa I-a, cei care locuiesc 
spre mijloc din echipa Il-a și cei
lalți în a III-a. Mărimea sectoarelor 
a fost la rîndul ei și ea determinată 
de numărul colectiviștilor care lo
cuiesc în acel sector, spre a se a- 
sigura forțe egale în echipă.

Concomitent cu formarea echipelor 
s-a stabilit și modul de retribuire 
a muncii in raport cu cantitatea și 
calitatea muncii depuse. la.ă, de 
pildă, cum am procedat noi. Fie
cărei echipe i se repartizează par
cele dfn culturile prășitoare și teh

nice și din culturile păioase, la a- 
cele lucrări care nu se pot face me
canizat. La repartizarea terenurilor 
s-a ținut cont ca fiecărei echipe 
să-i revină cu teren condiții de muncă 
egale. Plata muncii urmează să o 
facem după rezultatele muncii de
puse. De pildă, în planul de produc
ție sînt stabilite ce anume producții 
medii trebuie să realizăm la hectar 
pe fiecare cultură. De pildă, la griu 
trebuie să realizăm o producție de 
1.800 kg la hectar, iar la porumb o 
producție de 2.200 kg. Echipa care 
muncește cu sîrguință, aplică întoc
mai regulile agrotehnice și reali
zează o depășire la hectar de 400 
kg gr'La ?<■ 800 kg porumb, urmea
ză să primească pe lingă ceea ce-i 
revine după zdele-murtcă efectuate 
și o retribuție suplimentară de 50% 
din depășirea realizată. In cazul 
nostru, echipa care va obține depă
șirile de mai sus va primi după 
fiecare hectar o retribuție suplimen
tară de 200 kg grîu și 400 kg po
rumb, care se va repartiza membri
lor echipei. Bineînțeles, în cadrul e- 
chipei retribuirea se faee după a- 
portul adus de fiecare colectivist. 
In cazul cînd nu s-au făcut lucră
ri de calitate și din slaba preocupa
re a echipei nu se realizează sarci
nile de producție stabilite, adunarea 
generală va hotărî ca acelei echipe 
să i se micșoreze cantitatea de pro-" 
duse ce urmează să le primească 
pentru zilete-muncă, în raport cu 
nerealizarsa pianului, sau sa i se sca

dă un anumit număr de, zile-muncă.
Aplicarea acestui sistem de retri

buire suplimentară a muncii va 
constitui peniru membrii gospodă
riei noastre un nou imbold în des
fășurarea unei munci intense în ve
derea dezvoltării continue a gospo
dăriei colective și in același timp 
va fi un mijloc puternic de cointe
resare în sporirea neîncetată a pro
ducției agricole.

DU ȘA ISPAS
președ, G.A.C. Bcrghin

noi am mărit numărul familiilor de 
albine de la 50 la 70.

Aceste ramuri de producție des
chid noi perspective de dezvoltare 
gospodăriei. In același timp vor 
crește mult și veniturile, ceea ce la
ce că belșugul și bunăstarea să 11 
pătrundă tot mai adine în casele 
colectiviștilor.

IGNA CIPRIAN 
președintele G.A.C. — Benic

IN CLIȘEU : Controlul stupilor la gospodăria colectivă din Benic.



Există toate condițiile pentru grăbirea ritmului 
de transformare socialistă a agriculturii

Saptă mina .Tfîondiată a ^Tineretului

In ziua de 23 martie a.c. a avut 
loc ședința plenară lărgită a Comi
tetului raional de partid. Plenara a 
dezbă tu raportul Comitetului exe
cuți.- al Sforului popular raional cu 
privire la felul cum a muncit pen
tru transformarea socialistă a agri
culturii.

Din raportul prezentai de Iov. 
Mnreșan Grigore, președinte al Sfa- 

< tutui popular raional, precum și 
din discuțiile purtate a reieșit că in 
vederea convingerii unui număr cit 
mai mare de țărani muncitori să 
pășească cu încredere pe calea a- 
griculturii socialiste, asigurîndu-se 
o strictă respectare a liberului con- 
simțămini. Comitetul executiv al 
Sfatului popular raional, sub îndru
marea Comitetului raional de par
tid, a luat măsuri practice pentru 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă ale sfaturilor populare 
comunale.

La rindul lor, organizațiile de 
partid, muncind pentru aplicarea în. 
viață a politicii partidului nostru de 
transformare socialistă a agricul
turii, au desfășurat o intensă mun
că politică pentru a convinge țără
nimea muncitoare de marea contri
buție pe care o aduce transfor
marea socialistă a agriculturii la ri
dicarea bunăstării fiecărei familii 
de țărani muncitori, la dezvoltarea 

4 întregii economii naționale.
Rezultatele obținute pină acum 

sini o dovadă a justeței liniei poli
tice a partidului nostru, o manifes
tare a încrederii cu care tot mai 
mulți țărani muncitori din raionul 
nostru au îmbrățișat politica parti
dului nostru de transformare socia
listă a agriculturii.

Hotărîrile Conferinței regionale 
•și raionale de partid au constituit 

un imbold puternic în munca de 
transformare socialistă a agricul
turii în raionul nostru. Dacă la data 
ținerii conferinței raionale de par
tid existau în raion 113 unități so- 
cialist-cooperatiste care cuprindeau 
35*1» din suprafața agricolă a raio
nului, astăzi avem 117 unități a- 
gricole socialiste, care cuprind 51*1» 
din suprafața de ccoperativizat a 
raionului. Deci, în decurs de circa 
3 luni de zile au intrat în sectorul 
socialist al agriculturii peste 6.600 
ba, ceea ce înseamnă o medie lu
nară de circa 2.200 ha.

-» ' De remarcat este faptul că unele
comitete comunale de partid, pre
cum și unele sfaturi populare care 
înainte vreme au lăsat ca munca de 
transformare socialistă a agricul
turii să meargă de la sine, intr-un 
timp relativ scurt, mobilizîndu-se în 
îndeplinirea acestei importante sar
cini, ă reușit să obțină rezultate în
semnate. Astfel, sub îndrumarea per
manentă a comitetului comunal de 
'partid., sfatul popular din comuna 
Berghin a reușit să-și organizeze 
mai temeinic munca, fapt ce a fă
cut ca procentul de cooperativizare 
a agriculturii în comună să se ri-

Plenara lărgită a comite
tului raional de partid

dice în timpul ce s-a scurs de la 
Conferința raională de partid de 
la 6% la 3&!v. In aceeași perioadă, 
comuna Meleș și-a dublat realizările, 
iar comunele Mihalț, Oarda, Sintim
bru, Stremț, Valea Dosului, Ciugud, 
Cricău și Pețelca au obținut de a- 
semenea rezultate bune. In comuna 
Mihalț, în timp de 10 zile, desfășu- 
rîndu-se o susținută muncă politi
că, s-au depus cereri pentru o su
prafață totală de peste 470 ha teren.

Plenara Comitetului raional de 
partid a apreciat că, deși s-au ob
ținut unele rezultate bune în mun
ca pentru transformarea socialistă 
a agriculturii, față de posibilitățile 
existente în-raion unele comitete co
munale de partid și sfaturi popu
lare comunale, cum sini cele din 
Hăpria, Calda de Jos, Zlatna și al
tele, nu au privit sarcina dezvol
tării și consolidării sectorului so
cialist al agriculturii cu toată răs
punderea, au muncit nesatisfăcător, 
din care cauză rezultatele in aceste 
comune sînt slabe.

Dezbaterile au scos in evidență 
faptul că tot mai mulți țărani mun
citori din raionul nostru se conving 
de marea superioritate a agriculturii 
socialiste. Aceasta este dovedită de 
faptul că zilnic zeci și sute de ță
rani muncitori din satele raionului 
pornesc pe drumul vieții noi. E su
ficient să arătăm că in scurt timp 
în gospodăria colectivă din Berghin 
au intrat aproape 50 de familii, că 
in curind comuna Sintimbru pre
cum și alte comune, cu satele a- 
partinătoare, vor fi complet coope- 
taiivizate.

Ținînd seamă de sarcina trasată 
de cel de-al II-lea Congres al par
tidului nostru cu privire ia transfor
marea socialistă a agriculturii, pre
cum și de dorința mereu crescindă 
a țărănimii muncitoare din raionul 
nostru de a intra in sectorul socia
list al agriculturii, plenara a sta
bilit o seamă de măsuri care să 
asigure desfășurarea cu și mai mul
tă perseverență a muncii pentru 
consolidarea și dezvoltarea secto
rului socialist in agricultură.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tov. Boureanu Ște
fan, prim-secretar al Comitetului ra
ional de partid. După ce a făcut o 
privire asupra rezultatelor bune ob
ținute de comitetele comunale de 
partid și sfaturile populare comu
nale în domeniul transformării so
cialiste a agriculturii, tov. Bourea
nu a arătat că pentru înfăptuirea 
sarcinii pusă de Congresul.al II-lea 
al P.M.R. de a asigura precumpă- 
ni.rea sectorului socialist în agricul
tură, comuniștii au datoria să mo
bilizeze toate forțele. Munca perse
verentă, sistematică, desfășurată de 

organizațiile de partid din comune 
este unul din factorii principali care 
asigură obținerea succeselor. Prin
cipala metodă de convingere este 
metoda lămuririi individuale a ță
ranului muncitor, munca dusă cu 
fiecare țăran muncitor în parte, de 
la cm la om, cu pricepere și răb
dare.

Odată cu munca pentru dezvolta
rea seciorului socialist al agricul
turii nu trebuie slăbită cttuși de pu
țin activitatea pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodării
lor colective și întovărășirilor a- 
gricole existente.

De asemenea, paralel cu munca 
nolltică pentru transformarea socia
listă a agriculturii, organizațiile de 
bază au datoria să se preocupe cu 
cea mai mare răspundere de buna 
desfășurare a campaniei agricole de 
primăvară.

25 de noi lucrători zootehniști
Nu de mult prin sălile de studii 

ale Școlii profesionale zootehnice 
din Galtiu, stăruia o intensă activi
tate. Biblioteca era în acele zile 
mai frecventată. începuseră exame
nele. In pauze elevii erau veseli. Cu 
toții se simțeau bine pregătiți.

Cîteva fete și tin băiat discutau 
într-un colț despre albumina diges- 
tibilă ce trebuie în rația unei oi. 
Erau elevii Popa Ileana, Luca Eli- 
sabeta și Buda Ion, cei mai buni 
din școală.

După terminarea examenelor e- 
levii au plecat în practică la gos
podăriile de stat și colective, unde 
vor aplica cele învățate din lecțiile 
predate la școală.

La 1 iulie, Școala profesională 
zootehnică de la Galtiu va da agri
culturii 25 de noi lucrători zoo-teh- 
niști. Ei sînt hotărîți ca după trei 
ani de studii să-și aducă din plin 
contribuția la obținerea de producții 
sporite, pentru ridicarea nivelului 
de trai a oamenilor muncii.

IN CLIȘEU : Tineri din orașul Alba-Iulia în „Ziua muncii volun
tare" pe șantierul tineretului de la Oarda de Jos.

Aspect de la deschiderea „Săptămînii Mondiale a Tineretului".

Tineretul participă la acțiuni patriotice
La Oarda de jos

In cadrul Săptămînii Mondiale a 
Tineretului, tineretul din raionul 
nostru, mobilizat de organizațiile 
LÎ.T.M., participă cu entuziasmul 
lui tineresc la diferite acțiuni cu ca
racter patriotic și de folos obștesc.

Astfel, în ziua de 22 martie a.c. 
„Ziua muncii voluntare" peste 600 
tineri din orașul Alba-Iulia au 
participat la lucrărle de îndiguire 
de pe șantierul din comuna Oarda 
de Jos. Cu această ocazie tinerii au 
efectuat peste-3.000 ore muncă vo
luntară.

La Teiu ș

Pe marginea șoselei ce *duce de 
la Teiuș la Aiud s-a stabilit să se 
planteze pomi fructiferi. Executarea 

acesiei lucrări s-a făcut prin mun
că voluntară de către tineretul din 
comuna Teiuș. Cei peste 80 tineri 
care au luat parte la această ac
țiune au plantat pe marginea șose
lei 500 bucăți pomi fructiferi.

La Stremț

In comuna Stremț, tinerii mobili
zați de către organizația de bază 
U.T.M. au strîns într-o singură zi 
800 kg fier vechi. Tot în această 
comună, satul Geomal, pentru a 
sprijini acțiunile utemiștilor, șco
larii din clasele 1-4 au strîns o în
semnată cantitate de sămînță de 
salcîin și au organizat un program 
artistic.

La Alba-Iulia

înfrumusețarea satelor, comune
lor și a întreprinderilor este o ac
țiune la care participă mase largi 
de oameni ai muncii. Alături de cei 
vîrstnici, tineretul își aduce o con
tribuție de seamă. Tineretul din în
treprinderile orașului Alba-Iulia în 
„Ziua muncii voluntare" a efectuat 
un însemnat număr de ore de mun
că voluntară la lucrările de înfru
musețare a întreprinderilor.

★
In satul Geoagiu de Sus, tinerii 

au început lucrările pentru amena
jarea unui parc lîngă școală. Cei 
din satul Mereteu au participat ală
turi de vîrstnici la curățirea a 39 
ha pășune. Nu este comună sau sat 
în care tinerii să nu fi luat parte la 
asemenea acțiuni patriotice.

Mal multă atenție contractărilor de ccrcalc Faza raională a celui de-al V-lea concurs
. Contractările și achizițiile de ce
reale constiuie principalul mijloc 
de schimb intre oraș și sat, ele fiind 
o sarcină de mare răspundere atit 
pentru organele cooperației cit și 
pentru organele locale ale puterii de 
stat. Problema contractărilor de ce
reale fiind o problemă de stat, im
pur,: sfaturilor populare comunale 
<3 sarcină deosebit de importantă și 
de mare răspundere.

Majorita’ea sfat ir Hor populare 
oomunale din raionul nostru dove
desc preocupare în îndeplinirea a- 
«estei importante sarcini de stat, 
și fără indoială că în aceste comu
ne rezultatele sînt bune. Aici produ
cătorii agricoli sînt îndrumați să 
contracteze cereale cu statul, aceasta 
fiind o îndatorire cetățenească și 
patriotică.

Nu peste tot insă se întîmplă 
4șa. Sini unele sfaturi populare co
munale și comitete executive aie a- 
eestora, care neglijează in mod ne
justificat și nepermis această pro
blemă. Așa se petrec lucrurile în 
aomuna Sintimbru. Aci, comitetul 
executiv (președinte Selejan Vio
rel) dovedește nepăsare în ceea ce 
privește îndeplinirea angajamentu
lui la contractările de cereale. Co
muna Sintimbru avea ca angaja
ment să contracteze cu statul, prin 
oooperativă, cantitatea de 65 tone 
g'u. 40 tone porumb și 14 tone 

area soarelui o cantitate mică 
ă de posibilitățile economice re

ale de care dispune comuna.
Comitetul executiv al sfatului 

popular raional, pentru a veni în 
sprijinul sfaturilor populare comu
nale, în ce privește problema con
tractărilor a elaborat și trimis aces
tora instrucțiuni și îndrumări. Ase
menea instrucțiuni au fost trimise 
și se găsesc și la Comitetul execu
tiv al Sfatului popular al comunei 
Sintimbru. Dacă s-ar ft ținut seama 
de cele arătate in instrucțiuni și 
s-ar fi aplicat în viață, rezultatele 
ar fi fost cu siguranță bune. Dar, 
comitetul executiv al Sfatului popu
lar nu a luat nici un fel de măsuri 
pentru a duce la îndeplinire aceste 
sarcini. Era necesar cp, pentru a 
sprijini munca organelor care se 
ocupă cu contractările de cereale, 
comitetul executiv să ia anumite 
măsuri: de mobilizare a producăto
rilor, de lămurirea lor despre nece
sitatea și importanța contractărilor 
de cereale. Ori, în această privință 
Sfaiul popular al comunei Sintimbru 
n-a întreprins nimic. Cit de suba
preciată este problema contractă
rilor reiese și din faptul că la sfatul 
popular nu există și nu este cunos
cută situația contractărilor. Ba ceva 
mai mult,, a trebuit să se facă unele 
investigații printre cetățeni pentru 
a se afla cine este președintele con
siliului sătesc al cooperativei.

De la data de cînd a început 
munca p'r.ru contractări și pînă 
în prezent, comitetul executiv n-a 

găsit necesar să analizeze măcar 
odată, intr-o ședință de comitet, si
tuația încheierii de contracte pentru 
livrarea de cereale către stat de că
tre producătorii agricoli. In treacăt 
fie spus, în ce privește tinerea șe
dințelor comitetului executiv și ana
lizarea unor probleme, ar r.ai fi 
mai multe de spus. Acest lucru însă 
face obiectul altei probleme și tre
buie să stea in atenția secției orga
nizatorice a Sfatului popular raional.

Zilele trecute, la Sfatul popular 
al raionului a fost analizată munca 
privind problema contractărilor de 
cereale. Aprecierea făcută a scos 
in evidență slaba muncă in această 
direcție a Sfatului popular al comu
nei Sintimbru. Ce păcat că din par
tea sfatului popular comunal nu a 
participat președintele comitetului 
executiv care, chipurile, s-a îmbol
năvit.

Lipsa de interes în problema 
contractărilor de cereale, de care dă 
dovadă Comitetul executiv al Sfatu
lui popular al comunei Sintimbru, 
este oglindită și din următoarea 
situație care, ce-i drept, nu se*află 
la sfa<ul popular comunal. Astfel, 
pînă la 23 martie 1959 n-au fost 
confraciate decit 2.565 kg., grîu, 
4.495 kg. porumb și 1.580 kg. floa- 
rea-soarelui. Comparînd aceste re
zultate cu angajamentele comunei, 
reiese „preocuparea" sfatului popu
lar comunal pentru îndeplinirea 
acestei sarcini.

O adevărată manifestație 
de masă

Așteptată cu interes de sătenii 
din Hăpria și din satele din jur, 
faza raională a celui de-al V-lea 
concurs al echipelor artistice dea- 
matorî ale căminelor culturale a că
pătat un adevărat caracter de ma
să. Aproape 500 de țărani munci
tori au fost prezenți la căminul cul
tural în ziua concursului. Și fieca
re a avut ce vedea.

Investmîntați în frumoasele lor 
costume naționale, dansatorii din 
Henig și Hăpria an cucerit de la 
început admirația spectatorilor. A- 
poi, tot atît de bine s-au prezentat 
echipa de dansuri din Ciugud, țite- 
rașii din Straja, soliștii vocali din 
Șeușa.

Atenția generală însă a fost cap
tată de brigada artistică a henega- 
riior și de apariția pe scenă a for
mațiilor artistice din Berghin. Tex
tul brigăzii nu numai că a avut un 
conținut complet și bogat, dar a 
fost și interpretat cu multă măies
trie.

Din Berghin s-au prezentat ia 
concurs corurile romîn, german și 
fanfara, care atît din punct de ve
dere al interpretării ca și din cel 
al costumației s-au situat la înăl
țime. Cîntecele „Partidului", „Hora 
colectiviștilor" interpretate de corul 
romîn ca și „Noi mergem înainte 

cu pas hotărit" și „Cascada" inter
pretate de corul german au . fost 
viu aplaudate. Merită de aserneiea 
scoasă în relief fanfara care a exe
cutat un potpuriu de melodii popu
lare în ritmul cărora 30 de perechi 
de dansatori germani au evoluat în
tr-un minunat dans bătrînesc.

Se putea face și mai mult
Faza raională a celui de-al V-lea 

concurs a reunit, duminică 22 mar
tie, și în comuna Vințul de Jos o 
seamă de formații artistice. Și, nu 
se poate spune că aici a lipsit ani
mația! Dimpotrivă. Sala căminului 
cultural a fost și aici înțesată de 
lume, iar brigada artistică a vințe- 
nilor și fluierașii din Inuri au făcut 
dovada unei temeinice pregătiri.

In ce prvește eonii din Vințul de 
Jos însă, se poafe spune că s-a 
prezentat sub posibilitățile lui reale. 
Ca număr, corul a fost destul de 
bine reprezentat, însă ca interpre
tare nu s-a ridicat la înălțimea aș
teptărilor. Și acest lucru este vala
bil și pentru brigada artistică de 
agitație din Oarda de Jos.

Se putea face mai mult pentru pre
gătirea acestor formații este păre
rea tovarășilor care au asistat la 
concurs și, de acest lucru activiștii 
culturali din Vinț și Oarda trebuie 
să țină seama în viitor.

r.ru
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Adunările generale ale cooperativelor de consum

Păstrarea avutului obștesc și buna deser
vire a consumatorilor in centrul dezbaterii

Crește influenta
O.8.M. din’Italia

ROMA (Agerpres). — După cum 
comunică Federația oamenilor mun
cii din industria metalurgică și con
structoare de mașini, afiliată la 
Confederația generală a muncii din 
Italia, în cadrul alegerilor din 1958 
pentru comitetele de întreprinderi 
au votat pentru candidații ei 51,1 
la sută din oamenii muncii (în 
1957-1958, 48,5 la sută). Dimpotri
vă, numărul voturilor date candi- 
daților confederației italiene a sin
dicatelor oamenilor muncii (organi
zație democrat-creștină) a scăzut 
de la 35,8 la sută în 1957 la 28,8 la 
sută anul trecut.

Anul acesta influența Confedera
ției generale- a muncii continuă să 
crească. La alegerile pentru comi
tetele de întreprinderi de la 41 de 
întreprinderi meta'urgice și con
structoare de mașini 5329 la sută 
din oamenii muncii și-au dat votu
rile candidaților Confederației ge
nerale a muncii.

Irakul a ieșit în mod oficial 
din pactul militar de la Bagdad

petroliere, Irakul era socotii ca

de primul ministru Kassem, 
adusă la cunoștință ambasa- 
Turciei, Iranului, Pakisianil- 

Marii Britanii, țări membre

BAGDAD (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile de presă, 
ieșirea Republicii Irak din pactul de 
la Bagdad, anunțată oficial la 24 
martie 
a fost 
doritor 
lui și
ale pactului de la Bagdad. Această 
hotărîre a fost comunicată și ambasa
dorului Statelor Unite, întrucit fap
tele din ultima vreme au dovedit in 
mod incontestabil că S.U.A. sint a- 
celea care au pus la cale, au patronat 
și patronează pactul de la Bagdad.

Prin poziția sa strategică in pe
rimetrul geografic al țărilor din O- 
rientul apropiat și mijlociu — par- 
ticipanfe la pactul de la Bagdad 
cit și prin bogatele sale zăcăminte

In Japonia ia amploare mișcarea de 
protest împotriva înarmării nucleare

o 
țară „cheie" a acestui bloc militar. 
Cercurile guvernamentale america
ne și engleze sperau că prin inter
mediul Irakului, țara arabă, în frun
tea căreia s-a aflat vreme îndelun
gată omul lor de casă Nun Said, 
vor reuși să atragă și alte iîri ara
be în acest bloc și, în felul acesta, 
să submineze lupia de eliberare și 
anticolonialistă a popoarelor arabe 
din Orientul apropiat și mijlociu. 
Planurile imperialiste au fost date 
însă peste cap, primi na o grea lo
vitură în Irak în urma revoluției 
victorioase din 14 iulie 1958, care 
s-a soldat cu înlăturarea monarhiei 
și a regimului despotic al 
Said, cunoscut agent al 
colonialiste.

Ieșirea în mod oficial a
din pactul de la Bagdad este o con
firmare a poziției ferme a tinerii 
republici irakiene, de a respinge 
planurile și comploturile imperialis
te în Orietnul apropiat și mijlociu.

Hotărîrea Irakului corespunde în- 
trutotul năzuințelor și aspirațiilor 
poporului irakian șl intereselor na
ționale ale Irakului șl constituie un 
eșec al planurilor agresive ale im
perialismului american șl englez în 
această parte a lumii.

tui Nuri 
puterilor

Irakului

TOKIO (Agerpres). — Dezbate
rile din parlament in legătură cu 
posibilitatea înarmării Japoniei cu 
arma nucleară se găsesc în centrul 
atenției opiniei publice japoneze. 
Numeroase organizații de femei și 
tineret ale țării, partidul socialist și 
comunist, Consiliul general al sin
dicatelor, presa se pronunță caie- 
goric împotriva planurilor guoernu-

lui de a împinge laponia pe calea 
înarmării nucleare.

Criticînd declarațiile reprezentan
ților oficiali ai guvernului japonez, 
potrivit cărora constituția Japoniei 
i-ar permite să dispună de așa-zisa 
armă nucleară, ziarul „Hokkaido 
Simbun" scrie intr-un articol de 
fond că o astfel de interpretare a 
constituției este extrem de primej
dioasă și inadmis'bilă.

Adunarea generală a cooperativei 
„9 Mai 1945“ din Teiuș și-a desfă
șurat lucrările în spiritul unei te
meinice analize a întregii activități 
din anul 1958. Atît darea de seamă 
cît și discuțiile purtate de membrii 
cooperatori au reușit în bună mă
sură să scoată în evidență o serie 
de rezultate și în același timp și 
lipsurile care s-au manifestat în ac
tivitatea cooperativei.

Analizînd rezultatele obținute, se 
poate spune că față de alți ani coo
perativa și-a îmbunătățit în mod 
simțitor activitatea, atît din punct 
de vedere organizatoric cît și din 
punct de vedere economico-finan- 
ciar. Ca urmare a depășirii planu
lui la desfacerea produselor cu pes
te 1°/q, a economiilor de peste 
70.000 realizate la cheltuielile de 
circulație, cooperativa și-a încheiat 
activitatea anului trecut cu un be
neficiu de 279.289 lei.

In ce privește îndeplinirea sar
cinii asumate de cooperativă în do
meniul contractărilor de cereale, re
zultatele nu sînt satisfăcătoare. Din 
cauză că s-a ținut o slabă legătură 
cu membrii cooperatori, anul trecut 
angajamentul luat a fost îndeplinit 
abia în proporție de 50% la po
rumb și 24% la grîu. Nici în ce 
privește îndeplinirea sarcinii asu
mate pe acest an lucrurile nu stau 
mai bine. Pînă în prezent nu s-ati 
încheiat contracte cu producătorii 
decît pentru 17.000 kg griu, 24.000 
kg porumb. 3.400 kg cartofi și 
2.000 kg floarea-soarelui — repre- 
zentînd abia 30% din cantitatea ce 
urmează să se contracteze. Rezul
tatele cele mai slabe au fost înre
gistrate de unitățile cooperativei 
din raza comunei Pețelca, unde pe 
lingă slaba preocupare a salariați-

eu

lor cooperativei a lipsit și sprijinul 
sfatului popular.

In centrul atenției membrilor coo
peratori prezenți îa adunare a stat 
însă problema grijii față de avutul 
obștesc al cooperativei și buna de
servire a consumatorilor. Și pe bu
nă dreptate lipsurile manifestate în 
aceste domenii au fost criticate
toată asprimea. In anul trecut, din 
cauza slabei vigilențe dovedite de 
conducerea cooperativei (președinte 
tov. Bucur Vasile), în cadrul coo
perativei și-au făcut jocul unele ele
mente dușmănoase, ca Zeigler Au
gustin, Opoțan Ion și Csiky Zol- 
ian, care sub privirile de gură-cască 
ale consiliului de conducere, aii 
fraudat cooperativa de peste 200.000: 
lei. Cooperatorii Borza Gavrilă, La- 
zăr lacob și alții au criticat aspru 
conducerea cooperativei pentru ati
tudinea de nepăsare dovedită față 
de buna păstrare a avutului obș
tesc. De asemenea cooperatorii Flo- 
rescu Ioan, Beder lacob, Picoș Iu
lian, Gisa Dumitru și alții au cri
ticat faptul că în problema bunei 
deserviri și aprovizionări se mai 
fac simțite lipsuri serioase. Nu de 
puține ori la magazinele din Pețelcă 
au lipsit rechizite școlare, cumpă
rătorii fiind nevoiți să vină după 
un caiet pînă la Teiuș. In ce pri
vește buna deservire, unii lucrători 
de la magazinul universal și de ia 
alte magazine bruschează cliențif 
sau îi servesc cu încetineală, cum 
face gestionarul Blef Achim.

In cuvîntul său tov. Eiviu Băics- 
cu, membru al Comitetului raional 
de partid și președintele U.R.C.C. 
Alba, a dat o seamă de indicații 
consiliului cooperativei pentru iichi-i 
darea lipsurilor și continua îmbu
nătățire a activității -acestei coope
rative.

— Noutăți tehnico-științifice
O mașină-translator

> La laboratorul de electromode- 
Ilare al Academiei de Științe a
< U,R.S.S. a fost realizat un dispozi- 
Uiv denumit „mașina-memorie" care
< poate „asimila" într-o oră 4.000.000 
Ide file de text obișnuit. Dispoziti- 
ivul „ține minte" textul asimilat 
(timp de 50-100 de ani.
< Acest dispozitiv este indispensa- 
) bil la crearea mașinilor de tradus
< dintr-o limbă in alta. Asemenea 
J mașini permit interlocutorilor care 
) conversează în limbi diferite cu a- 
\jutorul unor microfoane, să conec
teze aceste microfoane la mașină și
> să audă imediat răspunsurile inter- 
[ locutorului în limba lor maternă.

Mașina-translator, prevăzută cu 
) o „mașină-memorie" de mare ca-
> paritate, va putea traduce simultan 
J conversațiile a 10-12 perechi de în-
> terlocutori. Dispozitivul „memorie" 
! conectat la o mașină-bibliograf, 
I poate examina într-o oră cuprinsul 
’ unei biblioteci de 10.000 de volume. 
! Asemenea mașini-indicatori, bi- 
j bliografice, statistice, finind seama
> de necesarul de materii prime, pie- 
! se și utilaje, forță de muncă a 
i zecilor de mii de uzine și întreprin- 
'deri, vor ajuta să se organizeze 
\în așa fel economia națională încît 
i să se folosească la maximum supe
rioritatea economiei planificate.

Stații de cale ferată 
fără personal

Pe un sector al magistralei fero
viare Stalino (Ucraina) au început 
să funcționeze nouă stații de cale 
ferată fără personal de deservire- 
impiegați de mișcare, semnaliza
tori, acari - fiind dirijate dintr-un 
singur punct. Pe acest sector cir
culă numeroase trenuri de marfă 
încărcate cu minereu de fier din 
bazinul Krivoi Rog, care aprovizio
nează uzinele metalurgice din su
dul țării.

Linia de cale ferată este utilată 
cu dispozitive de blocare automată, 
ceea ce asigură securitatea mișcării 
trenurilor. Un aparat special-îrtre- 
gistrator al circulației trenurilpr- 
indică automat cum este îndeplinit 
graficul circulației garniturilor de 
tren. Dispozitive telemecaruce in
dică dispecerului care este situația 
în stații. Dispecerii au nevoie în

total de 3-4 secunde în loc de 12 
minute pentru a pregăti itinerariul 
trecerii

Acest 
servirii 
mărește 
trafic.

O rachetă... subterană
In Uniunea Sovietică a fost con

struită prima rachetă subterană, 
care poale fi folosită la săparea tu
nelurilor. Este vorba de un pro
iectil de proporții uriașe, la care 
in partea anterioară este instalat 
un injector special cu combustibil 
lichid și aer comprimat. Cînd fun
cționează racheta, prin orificiile in- 
jecforului tîșnesc uriașe limbi de 
foc.- Ele înlătură pămîntul și racheta 
înaintează încet în direcția indica
tă, lăsînd în urma sa un tunel ci
lindric.

Noul mecanism a fost proiectat 
de un grup de ingineri tadjici. Ra
cheta va avea un rol extrem de im
portant la săparea de canale de iri
gație subterană și conducte de apă. 
Primele încercări ale rachetei au 
arătat bunele ei calități de exploa
tare. Canalele subterane și conduc
tele de apă construite cu ajutorul 
acestei rachete, nu permit infiltrarea 
apei și nu se surpă. Ele pot fi folo
site zeci de ani.

trenurilor.
sistem de organizare a de- 
sectorului de cale ferată 
cu 40% capacitatea sa de

Telefon fără sursă 
de alimentare

La Institutul de fizică al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. a fost 
realizat un telefon care funcționează 
fără sursă externă de alimentare.

La confecționarea microfonului 
s-a folosit un element ceramic spe
cial care are proprietatea de a acu
mula electricitatea și de a o păstra 
timp de multi ani. El a căpătat a- 
ceastă proprietate după ce a fost 
supus la o temperatură de 200 gra
de, iar apoi răcit treptat 
concomitent acțiunii unui 
lectric puternic.

Eonstrucția microfonului 
trem de simplă: acesta 
disc din ceramică pe care este fi
xată o membrană.

Prin două receptoare telefonice 
cu microfoane de ceramică se poate 
vorbi pe fir la distanțe de mii de 
kilometri.

și supus
ctmp e-

este ex- 
este un

FOTBAL
Duminică, 22 martie 1959, pe 

stadionul „Unirea" din Alba-lulia, 
unde au participat peste 1.000 de 
spectatori s-a desfășurat etapa I-a 
din returul campionatului regional 
de fotbal.

Echipa Unirea a întîlnit pe Au
rul Zlatna, în fața căreia a cîștigat 
cu 2—0, victoria formației 
fiind pe deplin meritată.

Scorul a fost deschis 
nirea prin Naghi în repriza 
iar în ultimele minute de 
Naghi reușește să ridice scorul la 
2-0 pentru Unirea Alba, rezultat cu 
care a luat sfîrșit partida.

VOLEI

gazdă

de U- 
a 11-a, 

joc tot

In cadrul campionatului de 
masculin, duminică, 22 martie, 
sala de sport' „1 Mai" 
Alba-lulia, echipa „Mureșul 
lulia a întîlnit pe Voința Alba-lulia, 
pe care a învins-o cu scorul de 3-1.

Meciul Ardeleana Alba-lulia 
Horia Alba-lulia s-a terminal 
victoria echipei Ardeleana, care 
cîștigat cu 3-0, iar meciul Ardealul 
Alba-lulia șl Aurul Zlatna a reve
nit echipei Ardealul cu 3-0, prin ne- 
prezentare.

volei 
în 

din orașul 
Alba-

și 
cu 
a

Coresp. MORARU

Rezultatele puteau fi mai Dune
Diminica trecută, a avut loc adu

narea generală a cooperativei „30 
Decembrie 1947" din Alba-lulia. 
Atît darea de seamă cît și delegații 
care au luat cuvîntul la discuții du 
scos în evidență rezultatele obținu
te in cursul anului 1958.

Volumul mărfurilor desfăcute prin 
unitățile cooperativei în anul 1958, 
a crescut cu mult față de anul 
1957. Aprovizionarea I.A.P.-ului 
s-a făcut în proporție de 117,62*1», 
a fost creată o gospodărie anexă 
cu 23 porci pe lingă restaurantul 
„Mureșul" din Alba-lulia, etc. Ca 
urmare a acestor rezultate, fondul 
propriu al acestei cooperative, care 
se autofinanțează, a crescut în a- 
nul 1958 cu 94.532 lei, realizîndu-se 
un beneficiu net de 157.554 lei. La 
obținerea acestor realizări și-au a- 
dus o contribuție de seamă gestio
narii unor filiale, ca Vasiu Avram 
din Pîclișa, Silvestru Nicolae din 
Oarda de Jos, Dăian Aurel dinMi- 
cești și alții, care și-au depășit sar
cinile de plan între 7 și 18%.

Din darea de seamă și din cuvîn
tul participanților la discuții a re
ieșit că, deși volumul mărfurilor 
desfăcute în anul 1958 a crescut 
față de anul 1957, totuși planul de 
desfacere a fost realizat abia în 
proporție de 89,86%.

Lipsuri serioase s-au manifestat 
și în ceea ce privește realizarea pla
nului de contractări și achiziții. De 
exemplu, în anul 1958, planul con
tractărilor pe cooperativă a fost 
îndeplinit in proporție de abia 21% 
la grîu, la porumb — 37*1», la cartofi 
— 33*/», iar la floarea-soarelui nu

0. C. L. Alimentara, filiala Alba-lulia
Aduce la cunoștința consumatorilor, că în magazinele sale din Alba-lulia 

și Zlatna se găsesc bogate sortimente de produse alimentare, 
băuturi alcoolice și naturale.

PREPARATE DE CARNE — diferite sortimente și conserve 
de carne.

SLĂNINĂ — sărată — afumată și untură.
UNT și diferite sortimente de brînzeturi.
VINURI: — diferite sortimente și de bună calitate. 
BĂUTURI — alcoolice și naturale.
CONSERVE — de legume și fructe, din recolta anului 1958, 

diferite sortimente.
PRODUSE ZAHAROASE: în sortimente variate.
PASTE FĂINOASE — preambalate și vărsate, diferite sor

timente și de bună calitate.
COMPOTURI — vișine — prune —- cireșe, etc.

s-a contractai nici un kilogram. 
Planul la achiziții n-a fost realizai 
decît în proporție de 43*1». In a- 
ceastă privință, făcînd un calcul de 
felul cum consiliul de cinducere al 
cooperativei a luptai pentru dezvol
tarea schimbului de mărfuri între 
oraș și sat, s-a constatat că la 100 
lei mărfuri vîndute au intrat achi
ziții doar în valoare de 4 lei.

Pe bună dreptate, cei 11 delegați 
șl invitați, care au luat cuvîntul ia 
discuții, au criticat lipsurile ce s-au 
manifestat în cadrul cooperativei a- 
nul trecut și care mai dăinuie și 
astăzi și în mod deosebit în proble
ma contractărilor de cereale. De 
pildă, la cooperativa din Ciugud 
s-au contractat abia 275 kg grîu, 
295 kg porumb și 20 kg floarea- 
soarelui, la Alba-lulia nu s-a con
tractai nici un kilogram de floarea- 
soarelui, iar la celelalte produse 
contractările s-au făcut sub posibi
litățile existente.

Consiliul de conducere n-a impul
sionat și urmărit ieșirile pe teren a 
lucrătorilor cooperativei pentru în
deplinirea planului de contractări 
pe anul acesta _— a spus tov. An- 
dronic I. din Bărăbanț. Exemplu 
grăitor în această direcție este ca
zul gestionarului Păcurar Dumitru, 
de la Bărăbanț, care, fiind solicitat 
de sfatul popular să muncească 
pentru contractări, a refuzat, moti- 
vînd că el trebuie să-și îndeplineas
că planul de desfacere.

Tov. Groza Augustin din Oarda 
de Jos, în discuțiile purtate a arătat 
că gestionarii trebuie să fie an
trenați să muncească mai mult în- 
problema contractărilor și pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii. Dacă consiliul de conducere 
ar mobiliza în această direcție mai 
mult consiliile sătești, șl rezultatele 
privind îndeplinirea planului la 
traclări și achiziții ar fi fost 
bune.

Mai multi vorbitori, printre 
tov. Moldovan Ion, Muntean
Ciumbrudean Dumitru, Beligăr Ion 
și alții, au făcui propuneri valo
roase pentru îmbunătățirea muncii 
cooperativei.

Aplicînd în practică propunerile 
juste făcute în adunarea generală 
și hotărlrile luate cu această oca
zie, consiliul 'de conducere va putea 
să lichideze lipsurite manifestate, 
îndeplinind cu mai mult succes 
sarcinile ce-i revin pentru întărirea 
și dezvoltarea economică a coope
rativei.

con- 
mai

care
Ion,
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