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DECRET
pentru lichidarea rămășițelor oricăror forme de exploatare 
a omului de către om în agricultură, în scopul ridicării 
continue a nivelului de trai material și cultural al țărănimii 

muncitoare și al dezvoltării construcției socialiste
In anii puterii populare, în 

cultura și în viața țărănimii 
tre muncitoare s-au produs ; 
prefaceri revoluționare. Statul 
mocrat-popular înfăptuiește cu con 
secvență principiul înscris în Con 
stituție, potrivit căruia pămîntul a 
parține celor ce-1 muncesc și reali 
zează năzuința de veacuri a oame 

lor muncii : desființarea exploa 
tării omului de către om.

Crmînd îndemnul partidului, ță 
răniinea muncitoare a pornit cu în 
credere și hotărire pe calea -transfor 
mării socialiste a agriculturii. As 
tăzi, peste 2 milioane de familii ță 
rănești, din 
3.600.000, fac

^agricole cele;
AflBcole, 
^WR-alist de

8.400.000 ha., 
de 60 la sută din totalul suprafeței 
agricole a țării. Regiunea Constan
ța este pe deplin colectivizată, re
giunile Galați, Timișoara și altele 
înaintează rapid spre cooperativi
zare totală, în toate regiunile țării 
mișcarea pentru reorganizarea so
cialistă a agriculturii a luat un 
mare avînt. Se transformă din te
melii relațiile sociale economice la 
țară, înfățișarea 
trai al țărănimii

Rezultatele de 
istorică obținute 
lea socialismului 
lui că țărănimea 
tot mai conștientă ■ că numai agri
cultura socialistă îi poate asigura 
ridicarea continuă a bună stării 
.sale materiale și culturale ; se da
toresc muncii ei neobosite, sprijinu
lui primit din partea aliatului ei de 

•ădejde, clasa muncitoare, din par- 
:a Partidului Muncitoresc Romîn 

,i a statului democrat-popular.
Aplicînd consecvent politica de 

industrializare socialistă a țării, sta-

agri- 
noas- 

adînci 
[ de-

totalul de circa 
parte din gospodării 

live și întovărășiri a- 
împreună cu sectorul 
stat, cuprind peste 
reprezentînd mai mult

satului, modul de 
muncitoare.
mare însemnătate 
de țărănime pe ca
se datoresc faptu- 
noastră a devenit

întâlnire
Ultima zi a lunii martie. întorc 

fila calendarului și notez: „Mîine... 
întîlnire la strung" Cu cine ? De 
bunăseamă cu un strungar. încerc 
apoi să-mi închipui cadrul întîlnirii, 
omul. Strungul nu mi-l pot închipui 
decît în mers, omul nu-mi poate a- 
pare pe ecranul imaginației decît a- 

-j— - cat deasupra strungului suprave- 
▼ ghind cutitul care mușcă cu lăco

mie din blocul de bronz sau fontă, 
fnc-fî rc-it

hala mare a 
de reparațiicentral 

se in- 
frezele.

scriș- 
pilele 

glasul lor ascuțit. De

Ziua iniilnirii. In

st -lingurile 
gînă cu 
Menghinele 
nesc, iar 

își jac auzit 
lingă unul din strunguri un tînăr 
îmi trimite un zîmbet prietenesc. 
Să fie el cel cu care-mi dădusem 
intVnire? Da! Numai el poate fi. 
Mi-l indicau piramida de piese stră
lucitoare deja strunjite cu toate că 
trecuse puțin timp de la ora înce
perii lucrului, strungul curat și în
grijit.

Iată-ne față în față. Strungul 
își continuă alergătura. Schițez o 
întrebare. Urmează un noian 
răspunsuri.

— I-am îrwățaț_ meșteșugul la 
tst a la profesională din Orașul Sta- 
rf-: în urmă cu 8 am. L-am îndră
git și mă ascultă.

Cu acestea zise, tînărul strungar 
c r rinse cu brațele șublerului o 
noud piesă pe care o adăugă pira
midei din fața sa apoi urmă: 

ÎNSEMNĂRI

de

tul a înzestrat agricultura cu trac
toare și mașini agricole moderne, 
investind numai în anii 1956-1960 
cca. 11 miliarde lei. Pe baza direc
tivelor partidului, stațiunile de ma
șini și tractoare care deservesc gos
podăriile colective și întovărășirile 
agricole ajutînd pe țăranii munci
tori să obțină recolte bogate, pre
cum și gospodăriile agricole de 
stat, vor fi înzestrate în anul 1959 
eu încă 9.150 tractoare convențio
nale, 4.700 combine, 6.200 semănă
tori și alte mașini care vor contri
bui la creșterea mecanizării agricul
turii, ajungîndu-se în anul 19601a 
peste 58.000 tractoare convenționale.

In anii viitori se vor investi fon
duri din ce în ce mai însemnate 
pentru lucrări de îmbunătățiri fun 
ciare (îndiguiri, desecări, irigații) 
precum și pentru producerea sentin 
țelor dc soi, a materialului Săditm 
viti-pomicol și înmulțirea animale
lor de rasă. Industria chimică în 
plină dezvoltare va pune la dispo
ziția agriculturii cantități din ce în 
ce mai mari de îngrășăminte și alte 
produse chimice, în vederea obține
rii unor recolte bogate an de an.

Statul a pregătit și pregătește nu
meroase cadre de ingineri agro
nomi, zootehnicieni și alte categorii 
de specialiști necesare creșterii con
tinue a nivelului tehnic și al pro 
ductivității muncii în agricultură.

In procesul transformării socia
liste a agriculturii se formează con
știința socialistă a țărănimii mun
citoare, cresc energia și hotărîrea 
ei de a lupta pentru binele propriu 
și binele comun al poporului. Din 
rîndurile ei se ridică o țărănime de 
tip nou, care numără de pe acum 
mai mult de jumătate din totalul 
țăranilor muncitori și reprezintă o 
forță uriașă a construcției socialis
te, un exemplu luminos care atrage

la strung1
— Șuruburile, axele, ventilele sau 

corpurile de robinet nu mi-au^ce
rut nicicînd ■ prea mare bătaie de 
cap. Și-apoi, chiar de a fost une
ori să mă poticnesc, tovarășii Faur 
Gheorghe și Cîndea Cornel rru-au 
venit întotdeauna în ajutor cu expe
riența lor de vechi și încercați 
strungari. Ținta, de altfel, îmi este 
să-i ajung și am deschise toate căi- 

. le pentru aceasta. La cursul de 
minim tehnic tovarășii ingineri Ve- 
reș Carol și Damian Ion dau dez
legare tuturor problemelor mai greu 

înțelese, iar cărți
le „Bazele strun- 
găriei", „Calcule
le strungarului",

„Regimul de așchiere" și altele îmi 
sînt de mult prieteni nedespărțiți.

-k
In hala mare și luminoasă a Ate

lierului central de reparații zumze
tul e același ca și în momentul în 
care i-am trecut pragul. In fața 
strungarului cu care-mi dădusem 
întîlnire s-au adăugat noi piese. 
Supraveghindu-și. atent mașina, tl- 
nărul strungar îmi adresă, de astă- 
dată, el o întrebare:

— Oare am izbutit să vă spun 
tot ce vă interesează ?

Da, i-am răspuns. Și, mi-am în
temeiat răspunsul pe cele ce mi-ati 
fost împărtășite de unul din tova
rășii din conducerea atelierului 
care mi-a făcut cunoscut că tînă- 
rul Crișan lori e unul din strungarii 
fruntași care dă întotdeauna pro
duse peste plan si de bună calitate, 

s. P. 

pe calea agriculturii socialiste în
treaga țărănime.

Cu toate acestea, în numeroase 
sate mai dăinuie încă rămășițe ale 
unor relații de producție învechite, 
cum sînt darea „în parte" sau 
arendă, ori lucrarea pămîntului 
muncă salariată, folosite de 
clementele capitaliste 
Avînd mai mult pămînt 
munci ei și familia lor, elementele 
capitaliste chiaburești, bogătanii sa
telor, dau țăranilor muncitori pă
mînt în parte sau în arendă, ori fo
losesc muncă străină. Astfel pri
mesc în natură sau în bani, fără 
să muncească, o bună parte din roa
dele muncii altora. După ce exploa
tează pe țăranii muncitori, ei ex
ploatează și pe muncitorii de Ia 
orașe, cărora le vînd la preț de 
speculă priducția-marfă realizată.

Ca urmare a realizărilor obținute 
nînă acum în construcția socialistă 
la sate și a ritmului de creștere a 
sectorului socialist agricol, lichida
rea rămășițelor de lucrare a pămîn- 
tului „în parte", în arenda și a ori
căror alte forme ale exploatării o-

în 
cu 

către 
chiaburești. 

decît pot

(Continuare în pag. 4-a)

In comuna Benic se desfășoară 
o vie activitate în muncile agricole 
de primăvară.

Hotărîți sa smulgă pămîntului re
colte cît mai mari, colectiviștii, în- 
tovărășiții și producătorii agricoli 
din sectorul individual din comu
nă, au început lucrările în cîrnp în
dată ce pămîntul s-a zvîntat și so
lul a permis lucrarea lui. Avînd te
renul arat din toamnă, ei au termi
nat de semănat grîul de primăvară, 
orzul și ovăzul într-o perioadă scur
tă de timp. De asemenea, pentru a 
menține c.ît mai multă umezeală în 
sol, aii grăpat arăturile și1 culturile 
de toamnă pe o suprafață de peste 
350 hectare.

Acordînd o atenție deosebită sec
torului pomicol, care ocupă supra
fețe importante în comuna " 
colectiviștii și pomicultorii din 
ceasta comună- au plantat în 
măvara aceasta peste 2.500 
pomi.

Fruntași în muncile de primăva
ră sînt colectiviștii. Aceștia au ter
minat primii însămînțările din epo
ca I-a, au efectuat lucrări în vie în 
proporție de 70%', au completat go
lurile în livadă și au plantat 1 hec
tar de livadă nouă.

Benic, 
a- 

pri- 
de

In cursul lunii 
martie colectivul de 
muncitori de la 
1.1. L. „Horla" care 
lucrează la confec
ționarea sobelor 
„Vesta" a dat peste 
plan 40 de sobe 
„Vesta".

In clișeu: Munci
torii Cutcan C. Și 
Cutcan Al. pregă
tesc pentru expe
diere un nou lot de 
sobe.

Comuna
complet cooperativijEată

După conferința raională și regională de partid, munca de transfor- \ 
mare socialistă a agriculturii a cunoscut un puternic avînt și în co- ) 
muna Sîntimbru.

Organele de partid și comitetul 
mună, și-au îndreptat, toate forțele 
re pe drumul agriculturii socialiste, 
severență în această direcție, au 
remarcabile.

Astfel, într-o perioadă scurtă, a 
2-a întovărășire agricolă, în care 
țărani muncitori. La numai 2 săptămîni după aceasta și-au 'dat mina, 
unindu-și pămîntul lor în cele 2 întovărășiri din Galtiu toți țăra
nii muncitori din sat.

Lămuriți cu convingere de organizațiile de partid și consiliile de 
conducere din întovărășiri, de agitatori hotărîți ca Benga Ion, Ben
ga Florian, Tălrtaru Romulus, Mustață Pavel, Barbu Ionel, Popa Io- 
nuț, Turca Silviu, Mirza Iacob, V Iad Ion și alții, au pășit pe calea 
agriculturii socialiste toți țăranii muncitori din comuna Sîntimbru și 
satele aparținătoare. Și de unde cu 4 luni în urmă, în această comu
nă procentul de socializare era de 18%, astăzi țăranii muncitori din 
Sîntimbru se mîndresc căci comuna lor este complet cooperalivizată.

In cinstea zilei de
Cu planul trimestrial îndeplinit

Prin munca plină de avînt a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor, la întreprinderea Zlatna 
planul producției globale pe trimes
trul 1 a fost îndeplinit în proporție 
de 101,6%, iar cel al producției 
marfă a fost depășit cu 1,9®/o. 
Fruntașe s-au situat secțiile Nr. 1 
și 3,' care au dat însemnate canti
tăți de produse peste plan.

★
Printre cei cu planul trimestrial 

îndeplinit se numără și colectivul

Tractoristul Carole Vasile de la S.M.T., lticrînd la discuitul arătu
rilor de toamnă.

uncind cu hărnicie
Muncind cu hărnicie și folosind 

din plin timpul bun de lucru, co
lectiviștii din Alba-Iulia au termi
nat însămînțările la culturile din 
epoca I-a (orzul, ovăzul, floarea- 
soarelui și sfecla de zahăr) încă de 
săptămina trecută. Ajutați de
S.M.T., ei zoresc acum pregătirea 
terenului pentru insămlnțarea cul
turilor din epoca II-a.

Colectiviștii, care participă în nu
măr mare la lucru, obțin rezultate 
frumoase și în muncile agricole ce --- ----

Cuvîntui fruntașilor recoltelor bogate

Porumbul hibrid asigură recolte bogate
Porumbul hibrid, care pentru pro

ductivitatea lui sporită este tot mai 
mult apreciat, a fost cultivat anul 
trecut în întovărășirea noastră pe 
o suprafață de 5 hectare.

Ținînd seamă de agrotehnica ce
rută de această cultură, noi am pre-, 
gătit terenul destinat pentru a fi 
însămînțat cu porumb hibrid încă 
din toamnă, îngrășîndu-l cu gunoi

executiv al sfatului popular din. co- 
spre atragerea țărănimii muncitoa- 
Muhcindu-se cu multă răbdare și per- 
fost dobîndite rezultate deosebii de 

luat ființă in satul Totoi cea de-a 
au intrat peste 200 de familii de 

de muncă de la fabrica de încălță
minte „Ardeleana" din Alba-Iulia. 
El și-a depășit planul trimestrial la 
producția marfă cu 1,45%, iar cel 
global cu 1,39%. Meritul pentru a- 
ceste succese revine întregului co
lectiv în frunte cu muncitorii Hațe- 
gan Ion II, Niță Maria, Ferenți 
Gheza, Macarie Gheorghe, Ștef Za- 
harie și alții, care și-au îndeplinit 
sarcinile de plan între 102-119®/».

le desfășoară la grădina de legu
me, unde răsadul de roșii, ardei, 
varză timpurie și alte legume este 
asigurat pentru întreaga suprafață 
a grădinei. Cu același elan mun
cesc colectiviștii și in via gospodă
riei, unde au dezgropat, tăiat, ară- 
cit și legat 80% din vie.

Prin're fruntași în muncile agri
cole slut colectiviștii Mitrofan 
Gheorghe, Borza Nicolae, Triteanu 
Ion, Buciuman Paraschiva, Șoaită 
Dumitru și alții.

de grajd, după care l-am arat cit 
ajutorul S.M.T.-ului la adîricimea 
de 25 cm. In primăvară, cînd ară
tura ș-a zvîntat, am grăpat-o pentru 
a păstra în pămînt . cît mai multă 
umezeală.

In a doua decadă a lunii aprilie, 
cînd pămîntul a avut 8-10 grade 
căldură, am grăpat din nou terenul 
și am semănat porumbul pe rîn-. 
duri: Prima prășită am făcut-o cînd 
porumbul a avut 3-4 frunze, iar ce
lelalte două, care le-am făcut după 
aceea cu prășitoarele trase de ani
male și cu sapa pe rînd, le-am e- 
xecutat la interval de 3 săptămîni 
una de alta.

Semănat în teren pregătit și în
grijit în condițiuni agrotehnice bu
ne, cultura de porumb hibrid ne-a 
dat o recoltă de 4.200 kg la hectar, 
în timp ce de la porumbul obișnuit, 
semănat și îngrijit în aceleași con
dițiuni, nu am realizat decît 2.700 
kg la hectar. Inoățînd din experien
ța cîștigată șitrezultatele dobîndite, 
noi am hotărît ca în acest an să 
cultivăm porumb hibrid pe o supra
față de 5 ori mai mare, în care 
scop avem pregătit atît terenul cît 
și sămînța. FĂGET AUREL 

președintele întovărășirii
„Progresul" — Galda de Tos



Cu toate forțele =
la arat și seoMHM® 

Uosî fruniaîși, adfââ codașa

ei au semănat în comun, 
orzul, ovăzul, 

De

Muncind mai bine ca în alți ani, 
membrii întovărășirii agricole „7 
Noiembrie" din comuna Vințul de 
Jos, care și-au reparat utilajul și 
și-au pregătit sămînța încă din iar
nă. au ieșit în cîmp la arat și se
mănat îndată ce s-a desprimăvărat 
și terenul s-a putut lucra.

Astfel, 
primii pe comună, 
bcrceagul și sfecla de zahăr, 
asemenea, au grăpat griul și ară
tura de toamnă și au semănat în 
cultură ascunsă 16 hectare cu tri
foi.

In prezent, cu ajutorul S.M.T.- 
;::ui. pregătesc terenul pentru cul
turile prăsitoare și pe care teren 
întovărășită Buta Ion, Muntean Ni
cola:, Raț Ion, Bîrsan Romulus, 
Cuj-ean Paraschiva și alții au 
transportat pentru fertilizarea so
lv'd cantități însemnate de gunoi 
de grajd. Cu multă hărnicie au mun
cit în muncile agricole de primă
vară, pînă în prezent, și membrii 
întovărășirii „Mereteana", care 
au terminat cu semănatul culturilor 

epoca I-a și au grăpat în cea 
mc mare parte griul de toamnă.

Ni la fel stau însă cu muncile a- 
gricole membrii întovărășirii „Sibi- 
șana", unde pînă la 30 martie nu

Mai multă răspundere in muncă
Acordînd toată importanța lucră

rilor plenarei C. C. al P.M.R. din 
noiembrie anul trecut, unitățile a- 
gricole socialist-cooperatiste din ra
ionul nostru și-au prevăzut în a- 
cest an cultivarea unei suprafețe 
importante de sfeclă de zahăr. Gos
podăriile colective și multe din în
tovărășirile agricole au terminat în- 
■ nmînțarea sfeclei de zahăr din 
vremeț

In raion se mai găsesc însă une
le întovărășiri și țărani muncitori 
cu gospodării individuale care sînt 
în urmă cu însămînțările la aceas- 

cultură. Și dacă analizăm cau
zele pentru care în unele comune 
se întîrzie însămîntarea sfeciei de 
zahăr, nu e greu de văzut că în 
mare parte vina o poartă organele 
agricole de teren ale unității contrae-

Intensificarea construcțiilor 
de saivane în întovărășirile zootehnice 

imediatao sarcină
In anul trecut și în acest an, în 

numeroase comune și sate din ra
ion, ca Al masul Mare, Valea Do
sului, Zlatna, Feneș, Meteș, Geoa- 
giu, Craiva și altele, îndrumați de 
organizațiile de partid, țăranii mun
citori, convingîndu-se de avantaje
le muncii în comun, au format nu
meroase întovărășiri în care, pe lin
gă suprafața de teren, au înscris la 
fondul de bază un număr mare de 
oi. Odată înființate aceste întovă
rășiri, trebuie sprijinite în conti
nuare pentru a se consolida, spo- 
rindu-și neîncetat averea obștească. 
Dezvoltarea continuă însă a întovă
rășirilor zootehnice ridică cu fieca
re zi ce trece o seamă de sarcini 
noi, care sînt de cea măi mare în
semnătate pentru consolidarea lor 
din punct de vedere economico-or- 
ganizatoric. Și una dintre aceste 
sarcini, devenite azi o problemă la 
ordinea zilei, este intensificarea con
strucțiilor de saivane necesare âdă- 
postirii oilor și furajelor.

Cu prilejul adunărilor generale 
de întocmirea planurilor de produc
ție, membrii întovărășirilor zooteh
nice au considerat construcția de 
saivane drept sarcină principală și 
ca atare au hotărlt să înceapă con
struirea de saivane imediat. 
Această hotărîre a fost inclusă și 
în planurile de producție pe acest 
em. 

s-a Insăinlnțat decît 1 hectar de 
sfeclă de zahăr, și mai mult, nici 
nu s-a ridicat toată sămînța nece
sară de la delegatul unității con
tractante. In mică măsură s-au 
grăpat și culturile și arăturile de 
toamnă la această întovărășire, deși 
este nevoie a se executa această 
lucrare pentru a se păstra umezea
la în pămînt.

Mult mai slab se desfășoară 
muncile în sectorul individual, unde 
lucrările de menținerea umezelii în 
sol la arăturile și culturile de 
toamnă s-au făcut pe suprafețe cu 
totul neînsemnate. De asemenea, 
pregătirea terenului în vederea în- 
sămințărilor din epoca 11-a întîrzie 
să se facă, deși în cîmp sint încă 
zeci de hectare de . porumbiști 
nearate.

Țmlnd seamă de rolul important 
pe care îl are în sporirea producției 
agricole executarea la timp a lucră
rilor agricole, organizațiile de par
tid și comitetul executiv. al sfatului 
popular din comună trebuie să a- 
corde mai mult sprijin întovărășiri
lor rămase în urmă cu lucrările a- 
gricole, să mobilizeze producătorii 
agricoli să execute la timp arătu
rile, grăpările și însămînțările în 
sectorul individual.

tanfe (tov. ing. Crișan Iacob, dele
gatul unității pe regiune și Pop Iu- 
liu, tehnician responsabil pe ra
ion) care, muncind .superficial,. nu 
s-au îngrijit de revizuirea și reoa- 
rarea semănătorilor la vreme. Din 
această cauză multe din mașinile 
de semănat ale unității, ca cele de 
ia Vințul de Jos, Galtiu și alte sate, 
nu pot fi folosite, întîrziindu-se ast
fel semănatul sfeclei.

Ținînd seamă de timpul înaintat 
în care ne găsim, organele de te
ren ale unității contractante au da
toria să asigure de urgență culti
vatorilor mașini de semănat cores
punzătoare. deoarece orice întîrzie- 
re a însămînțărilor este dăunătoare, 
aucînd la scăderea producției de 
sfeclă de zahăr.

Semănatul în co
mun a florii-soare- 
lui, soiul VN1IMK, 
pe terenul reparti
zat fondului de bază, 
Ia întovărășirea 
„Galtiana" — satul 
Galtiu.

de 300- 
la aco- 
eviden- 
întovă-- 
pentru

///. numeroase întovărășiri, unde 
comitetele de conducere au fost 
sprijinite îndeaproape de organiza
țiile de partid și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, s-au fă
cut pînă acum progrese însemnate 
în direcția construirii. saivanelor 
planificate. La Galați, Presaca și 
Ampoița, de pildă, folostndu-se din ■ 
plin lunile de iarnă, întovărășiții 
au participat în masă la transpor
tul șl fasonatul, lemnelor, la ridica
rea saivanelor, astfel că în aceste 
sate saivanele cu capacitate 
500 oi au fost ridicate pînă 
periș. Merită apoi scoasă în 
ță și urmată inițiativa 
rășiților din Găureni care, 
urgentarea terminării saivanului, au 
hotărît să dea fiecare lemne de lu
cru din posibilități proprii. Acum, 
la Găureni se lucrează intens la 
terminarea saivanului.

Dacă conducerile întovărășirilor 
de mai sus, ca șl toți membrii a- 
cestora care au sprijinit acțiunea 
de construire a saivanelor merită 
calificativul de gospodari pricepuți, 
apoi trebuie spus că mai sînt unele 
conduceri, de întovărășiri care s-au 
preocupat în slabă măsură de termi
narea saivanelor. In comuna Alma- 
șal Mare, comună cooperativizată 
în întregime în anul trecut, proble
ma construirii saivanului este pur 
și simplii nesocotită. Și dacă din

® situație carc-și cere 
neîntîrziat rezolvarea

Dăinuind de cîțiva ani în centrul 
comunei, căminul cultural din Ighiu, 
zidit prin voința și munca țăranilor 
muncitori de aici, atrage atenția o- 
ricui trece prin preajmă-i. Te 
oprești. Citești. Căminul cultural 
„Nicolae Băle eseu". Biblioteca să
tească. Cinematograf sătesc. Bună 
treabă îți zici. Au ighienii posibili
tăți de a-și petrece plăcut și instruc
tiv timpul liber cum n-au visat ni
ciodată in trecut.

Pînă aici toate bune! Dacă stai 
de vorbă cu oamenii însă, atunci 
se schimbă lucrurile. Și mulțumi- 
rea-ți care ți-a luminat chipul gln- 
dind la posibilitățile create pentru 
ridicarea nivelului cultural al țăra
nilor muncitori de aici, îți este um
brită de o seamă de neajunsuri. 
Sînt, aici la noi, forțe destule pen
tru ca activitatea culturală să [ie 
la înălțimea cerințelor — spun unii. 
Avem un director pe care... dacă nu 
l-am mai avea n-ar fi nici o pagu
bă — spun alții. Și-apoi, prea sînt 
deocheate și cele ce se petrec la 
Berindei — ține să-ți facă cunoscut 
un ins abia sosit în mijlocul celor 
cu care stai de vorbă. 11 asculți. 
Apoi, pornești pe urmele celor au
zite.

Cine este Berindei? Nu e greu să 
afli. Berindei este un tovarăș care, 
prin grația sfatului popular comu
nal, locuiește intr-o casă vecină 
căminului cultural (casa aparține 
sfatului popular și are curte comu
nă cu căminul) și pe care primin- 
d-o, și-a asumat obligația de a în
treține localul căminului. Face însă 
tovarășul Berindei acest lucru? Nu! 
este răspunsul. Face tovarășul Be
rindei în schimb altceva. Cumpără 
și revinde băuturi, găzduiește în 
casă cheflii și amatorii de jocuri 
vicioase. Cu alte cuvinte a transfor
mat casa primită într-un viespar, 
lucru pe care organele locale vor 
trebui să-l lichideze de îndată.

Dar, să revenim la activitatea 
culturală propriu-zisă. Merg sătenii 
din Ighiu cu sutele la cinemato
graf, cu sutele se numără de ase
menea și cei care frecventează bi
blioteca. Ba uneori și sala căminu
lui cultural este populată. Deci nu 
se poate spune că la Ighiu nu se 
desfășoară o oarecare activitate cul
turală. Ceea ce se face însă, este 
mult sub nivelul posibilităților, este 
departe de a mulțumi masele de 
țărani muncitori de aici, tot mai 
dornice de a se înfrupta din binefa
cerile științei și culturii.

Astfel stînd lucrurile, întrebarea 
„care vor fi oare cauzele slabei ac
tivități culturale din Ighiu?" apare 
pe deplin legitimă.

E la Ighiu, director de cămin 
cultural, un tînăr plin de vervă și 
viață care ar putea face multe. De 
fapt și face. Numai că face mai 
multe rele decît bune. Unde nu te 
gîndești acolo îl găsești, numai la 
căminul cultural nu. Și acum, doar 
un exemplu. Pentru ziua de 8 Mar

partea conducerii întovărășirii se 
manifestă o astfel de atitudine de 
nepăsare în această direcție, apoi o 
mare vină poartă și comitetul exe
cutiv al sfatului popular comunal 
și în mod special tov. Hancheș Pe
tru, președinte, pentru ca nu spriji
nă cîtuși de puțin întovărășirea în 
construirea saivanului.

O astfel de situație poate fi în- 
tîhută și în alte comune și sate. La 
Meteș,' de pildă, s-a stabilit con
struirea saivanului pentru întovără
șire la locul numit „Valea Munte
lui". De la 'data stabilirii au trecut 
multe zile, dar nici pomeneală de 
începerea construcției. Și această 
stare de tărăgănare nu poate fi 
justificată cu nimic. Pînă și lem
nele sînt asigurate în imediata a- 
propiere. Dar, cuToaie acestea, de 
luni de zile se iau hotărîri peste ho
tărîri și atîta tot. După cît se ve
de, conducerea întovărășirii ca și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar comunal socotesc, probabil, că 
e suficient să iei hotărîri și că sai
vanul se va construi apoi singur. 
Ii asigurăm pe tovarășii de la Me
teș că nimeni nu le va construi sai
vanul și deci această sarcirgj. cade 
în seama întovărășiților de aici. 
Cu multă nepăsare privesc problema 
construcției de saivane și întovără
șită din Zlatna, Valea Dosului și 
Feneș, ca și sfaturile populare din 
aceste comune. La Valea Dosului, 
de pildă, există deviz întocmit, e- 
xisfă stabilit locul de construcție și 
sursa de lemne. Păcatul mare e că 
nu există interes pentru începerea 
lucrărilor. 

tie prin grija comitetului comunal 
al femeilor a fost organizat un pro
gram. Directorul căminului nicăieri. 
Umblă... caută-l!

Cînd, în sfîrșit, a fost găsit, to
varășul Bilinschi Alexandru, căci 
el este directorul cu pricina, a să
rit în sus apostrofînd: „De ce nu 
m-ați anunțat că la 8 Martie s-a 
pregătit ceva?" Din acest singur 
exemplu se poate vedea cît de „fră- 
mîntat" este tovarășul Bilinschi de 
munca ce-i este încredințată.

A fost înjghebat, nu fără trudă, 
la Ighiu un cor. De la data cînd a 
luat parte la concurs la Cricău în
să, corul n-a mai făcut nici o repe
tiție. Cu o echipă de teatru perma
nentă căminul cultural nu se poate 
lăuda, iar cu un colectiv închegat 
de conferențiari nici atît. Tovară
șul Hodiș Gavrilă, profesor, refuză 
să țină conferințe la căminul cultu
ral, iar tovărașa Veruș Verioara.de 
asemenea cadru didactic, consideră 
înjositor faptul de a se coborî să 
muncească pe linie culturală în 
mijlocul țăranilor muncitori. Cercul 

, agroviticol din Ighiu, lectoră to
varășa Simescu Maria, s-a deschis 
și s-a închis în același timp, iar 
aparatul de radio al căminului tace 
din vremi uitate, cauza fiind o mi
că defecțiune care s-ar fi putut u- 
șor pune la punct.

Ar mai fi multe de spus la adre
sa activității culturale din Ighiu și 
a celor chemați să o desfășoare. Nu 
se poate trece peste faptul că ti
neri inimoși cum sînt Luca Traian, 
Creivean Nicolae Titi, Ureche Ion 
si alții s-au înrolat cu drag într-o 
brigadă artistică de agitație. Nu se 
poale trece însă în nici un caz pes
te Fipsurile care dăinuie în activita
tea culturală din Ighiu și care cer 
a fi neîntîrziat înlăturate. Comuna 
Ighiu se numără printre comunele 
fruntașe din raion. Aici, pe ogoare
le înfrățite; răsună puternic imnul 
izbînzilor.
de partid și de stat activi și 
multă experiență care, 
activitatea culturală, 
aceasta un punct de 
rință care poate și 
înfăptuită.

In Ighiu sini activiști 
cu 

îndrumind 
pot face și din
cinste. E o ce
te eb ui e să fie

Contribuție de seamă
la îmbunătățirea activității culturale

Adăugîndu-se . seminariilor ante
rioare, seminarul cu activiștii cul
turali, ce a avut loc recent la Oar
da de Jos, este o nouă contribuție 
la îmbunătățirea activității cultu
rale din raionul nostru. In fața ac
tiviștilor culturali prezenți au fost 
expuse lecții și referate Bine docu-

Construirea saivanelor este azi o 
problemă de o deosebită importanță 
pentru întovărășirile zootehnice și 
ca< atare ea trebuie să stea în cen
trul atenției conducerilor întovără
șirilor. Pe baza folosirii surselor lo
cale comitetele de conducere din 
întovărășiri, cu sprijinul masei lar
gi de membri și cu un ajutor mai 
concret din partea sfaturilor popu
lare comunale, trebuie să treacă 
neîntârziat la terminarea acestor lu
crări, luptînd eu toate forțele pen
tru a realiza construcții bune și cît 
mai ieftine.______________________

In comuna Ciugud s-au plantat în acest an 2,5 hectare de livadă nouă. 
In clișeu : Pionierii și școlarii de la școala de 7 ani din Ciugud la 
plantat de cireși.

- fie sciumr
din activitatea celor harnici

Frimăvara i-a găsit pe cei peste 
70 țărani muncitori din Vințul de 
Jos, participanți la cercul agrozoo
tehnic, bine pregătiți pentru a începe 
bătălia recoltelor bogate. Aici to
varășul Stoica Sorin, lectorul cer
cului, a prezentat în fața cursanți- 
lcr lecții bine pregătite, interesante, 
bazate pe un bogat material intui- 
tiv ca planșe, diafilme etc.

După ce a apărut în dese rînduri 
pe scena căminului cultural din sat, 
brigada artistică de agitație din 
Galtiu, una din brigăzile cele mai 
bune din regiune, a trecut cu săic- 
ces peste un greu examen la, Deva 
în fața unui juriu foarte pretențios. 
Cei 50 instructori ai brigăzilor de- 
agitație și alte persoane competen
te, în fața cărora brigada din Gal
tiu și-a desfășurat programul n-au 
avut de adresat membrilor brigăzii 
d cit cuvinte de laudă.

Constituită aproape sută la sută 
din tineri țărani, brigada artistică 
de agitație din Galtiu, pregătită cu 
grijă de tovarășa învățătoare Bre- 
toiu Emilia, și-a cîștigat un mare 
merit prin faptul că și-a adus o 
prețioasă contribuție la completa 
cooperativizare a satului. *

->
Duminica trecută, la căminul cul

tural din Berghin a avut loc o reu
șită manifestare cultural-artistică. 
1 'reînd treptele scenei, muncitorii 
de la G.A.S. Alba-Iulia — trupul 
Berghin, au prezentat în limba ger
mană la un apreciabil nivel piesJ^A 
..Umbra", printre cei mai destoinicii 
interpreți numărîndu-se tovarășii 
hast Ion și Schaszer Ecaterina.

La reușita programului prezentat 
în fața a aproape 500 țărani mun
citori din Berghin, o contribuție 
prețioasă și-a adus-o de asemenea, 
corul căminului cultural, care a in
terpretat cîntecele „Partidului", „Ho
ra colectiviștilor", „Hațegana" și 
altele.

A.

mentate ca : Educația comunistă a 
tineretului în cadrul instituțiilor 
culturale și activitatea culturală în 
rîndul femeilor*', „Manifestații cul
tural-educative pentru tineret", 
„Munca bibliotecarilor de la sate în 
rîndul copiilor" și „Organizarea se- 
minariilor recapitulative în cercu
rile învâțămîntului agricol de ma
să, pregătirile ce trebuie tăcute în 
vederea activității 
tora".

întregind partea teoretică, în ca
drul programului

practice a aces-

drul programului seminarului au 
avut loc demonstrații practice; o 
lecție într-un cerc de femei și o ma
nifestare cultural-educativă pentru' 
tineret.

Bine organizat, seminarul cu ac
tiviștii .culturali a fost bogat în în
vățăminte. Ceea ce a lipsit însă se- 
minarului a fost dinamismul discu
țiilor. Rămîne ca activiștii culturali 
să dovedească practic ceea ce n-au 
dovedit în destulă măsură cu prile
jul seminarului,

Verioara.de
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Din experiența comitetelor comunale de partid

Am analizat activitatea comitetului 
executiv al sfatului popular comunal

h: comuna Cricău, ca și în cele
lalte comune ale raionului, s-au în- 
reg era! rezultate frumoase , in ceea 
ce privește atragerea țărănimii 

are pe calea agriculturii so- 
•cul. sie.

Conferința regională și raională 
de partid a trasat organelor și or
ganizațiilor de partid, ca o sarcină 
de mare importanță, desfășurarea 
unei susținute și perseverente 
munci politice în rîndul producăto
rilor agricoli, pentru ca aceștia să 
pășească pe calea gospodăriilor Co
lective și af întovărășirilor agricole. 
Tot în această privință se atrage a- 
tenția asupra necesității dezvoltării 
și consolidării sectorului socialist- 
cooperatist existent.

Comitetul comunal de partid din 
Cricău a îndrumat organizațiile de 
bază din raza sa de activitate și 
le-a sprijinit să-și organizeze mai 
bine munca. Astfel, a fost mărit nu
mărul de agitatori cu noi tovarăși, 
în primul rlnd, din cei ce au in
trat în sectorul socialist. A fost 
lărgit activul fără de partid al or
ganizațiilor de bază. In afară de 
aceasta, noi am sprijinit și spriji
nim munca organizațiilor de masă 
din comună, le antrenăm la toate 
acțunile politice ce se întreprind.

Comitetul comunal de partid a 
considerat că un rol important în 
munca pentru transformarea socia
listă a agriculturii îl are sfatul 
popular comunal, ca organ local al 
outerii de stat. Dar, pentru ca sfa
tul popular să-și poată îndeplini a- 
ceastă sarcină, are nevoie de în
drumare și sprijin, ținînd cont de 
multiplele sarcini ce stau în fața 
Organelor locale ale puterii de stat. 
Noi am ținut seamă de acest lucru 
și am acordat sfatului popular co
munal sprijin în toate împrejurările 
și putem spune că s-au obținut rezul
tate bune în îndeplinirea sarcinilor 
economice și administrativ-gospo- 
dărești.

In ceea ce privește transformarea 
■socialistă a agriculturii, putem spu
ne că sfatul popular, îndrumat de 
comitetul comunal de partid a mun
cit cu frumoase rezultate. Astfel, sa
tul Craiva este complet cooperati- 
vizat, rezultate frumoase s-au obți
nut și în Cricău și Tibru. Suprafața 
cooperativizată la data de 20 mar
tie 1959 reprezenta 6i*/t din supra
fața comunei.

Comitetul comunal de partid a 
observat că în urmă cu cîteva săp
tămâni, sfatul popular comunal a 
slăbit munca în ceea ce privește 
lărgirea și consolidarea sectorului 
socialist-cooperatisi din comună. A- 
ceasta a făcut ca rezultatele privind 
■această sarcină de mare- răspundere 
să fie sub posibilități. Pentru a în
lătura această lipsă, comitetul co
munal de partid a hotărît să anali
zeze munca comitetului executiv de 
felul cum acesta se ocupă de trans
formarea socialistă a agriculturii. 
Această analiză noi am făcut-o la 
22 martie a.c.

Deputății sfatului popular raional 
r s-au întrunit in a Vl-a sesiune ordinară

In ziua de 28 martie a.c., în sala 
festivă a sfatului popular raional, a 
avut loc cea de a Vl-a sesiune or
dinară a sfatului popular al raio
nului Alba. Pe lingă deputați, la 
sesiune au participat președinții 
sfaturilor piopulare comunale și un 
mare număr de activiști pe tărîm 
obștesc și economic, ca invitați la 
această sesiune.

Cei prezenți la sesiune au ascul
tat și apoi au analizat și dezbătut 
raportul Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional, „privind 
măsurile luate pentru îndeplinirea 
angajamentului de contractări și a- 
chiziții prin cooperația de consum 
și întreprinderea „Recolta" pe a- 
nul 1959“.

Ca urmare a sarcinilor primite 
privind munca de contractări, Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
raional, trăgind învățăminte din 
experiența anilor 1957-1958 și acor- 
dînd acestei sarcini o importanță 
deosebită, a luat din timp o seamă 
de măsuri organizatorice care să 
asigure îndeplinirea la timp a an
gajamentului privind contractările de 
cereale. Comitetul executiv a apre
ciat de la început că este necesar

Din raportul comitetului executiv 
al sfatului popular comunal prezen
tat la plenara comitetului de partid 
s-au desprins multe fapte pozitive, 
care au fost apreciate de comitetul 
de partid. Membrii comitetului, în 
discuțiile lor, au insistat însă mai 
mult asupra lipsurilor și a cauzelor 
lor.

Astfel, tov. Hînza Iustina a ară
tat în cuvîntul său că rezultatele 
obținue în comuna Cricău, privind 
transformarea socialistă a agricul
turii puteau fi și mai frumoase, 
dacă sfatul popular comunal și în 
mod deosebit comitetul executiv ar 
fi fost mai perseverent în îndeplini
rea acestei sarcini. De multe ori 
însă munca cu producătorii agri
coli pentru atragerea lor în întovă
rășiri era neglijată, din care cauză 
și rezultatele erau slabe. O altă lip
să ce a fost scoasă în evidență 
este aceea că nu toți membrii co
mitetului executiv au fost antrenați 
în sarcini concrete cu răspundere 
personală, ci munca a fost lăsată 
mai mult pe seama președintelui 
comitetului exeCuti'v. Aceasta a dus 
la aceea că s-a neglijat munca co
lectivă și s-a muncit de unul sin
gur.

In satul Tibru — a arătat tov. 
Barbu Vasile — rezultatele sînt mini
me datorită faptului că sfatul popu
lar a avut o slabă preocupare în 
ce privește organizarea muncii cu 
țăranii muncitori de a-i atrage pe 
calea agriculturii socialiste.

Din discuțiile purtate s-a des
prins ca o altă lipsă și faptul că o 
parte din deputății sfatului popular 
comunal au o slabă legătură cu a- 
legătorii, nu-i mobilizează în jurul 
acestei sarcini. S-a constatat, de 
asemenea, că în ultimele 3 luni 
sfatul popular comunal nu a anali
zat problema transformării socialis
te a agriculturii.

In încheierea lucrărilor plenara 
comitetului comunal de partid aa- 
doptat o hotărire din care se des
prind sarcini de viitor pentru sfa
tul popular comunal. Așa, de pildă, 
hoTărîrea prevede repartizarea de 
sarcini concrete membrilor comite
tului executiv, organizarea de con
sfătuiri ale deputaților cu alegătorii 
și desfășurarea, unei susținute 
munci culturale de masă, antrena
rea tuturor forțelor comunei.

Sfatul popular a și trecut la pu
nerea în aplicare a sarcinilor ce 
i-au fost trasate, iar ca urmare pro
centul de cooperativizare într-un 
timp scurt a crescut de la 6DI», cit 
era la data raportului, la peste 
70% la data de 31 martie a.c.

Și în viitor comitetul comunal de 
partid va sprijini și mai mult mun
ca sfatului popular, pentru ca el 
să-și îndeplinească cu rezultate 
bune sarcinile ce-i sînt trasate de 
partid și guvern.

A. PLEȘA
secretar al comitetului comunal 

de partid

ca în comunele raionului să se des
fășoare o largă popularizare în rîn
dul producătorilor agricoli a avan
tajelor sistemului de contractări cu 
statul, să facă ca fiecare țăran mun
citor să înțeleagă importanța poli
tică și economică a contractărilor. 
Datorită acestor măsuri precum și 
a muncii de îndrumare ce a fost 
dată sfaturilor populare comunale, 
s-au obținut unele rezultate. In a- 
ceasta privință au fost evidențiate 
sfaturile populare ale comunelor 
Bărăbanț, Cricău, Hăpria, Pețelca 
și Teiuș.

Datorită slabei munci desfășurată 
de sfaturile populare ale comunelor 
Ciugud, Oarda de 7os și altele, re
zultatele ta contractări sînt slabe. 
Comitetele executive ale acestor 
sfaturi populare au neglijat aceas
tă muncă, nu au îndrumat activita
tea celor ce se ocupă direct de înde
plinirea acestei sarcini.

Rezultatele slabe — așa cum s-a 
arătat în raport — se datoresc în 
primul rlnd slabului control desfă
șurat de membrii Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular raional a- 
supra felului cum muncesc organe
le locale ale puterii de stat în a-

\ Cărți noi apărute
Drumul se pierde în depărtare 

de A. Bruștein
In această lucrare, Alexandra 

Bryștein, pedagog cu o prodigioa
să activitate, își deapănă copilăria 
ei, petrecută înainte de revoluție, în 
timpul imperiului țarist.

Autoarea împărtășește cititorilor 
anii ei de fragedă copilărie, viața 
caldă de familie, al cărui suflet era 
doctorul Iakov lanovski. Bucuriile 
și supărările eroinei, dragostea ei 
pentru Iulka, sărmana ei prietenă 
infirmă, antipatia față de Freaulein 
Cecilchen, nemțoaica îmbibată de 
principii învechite, toate simțămin
tele care se manifestă atît de in
tens în anii copilăriei, Ie va trăi a- 
proape tot atît de puternic și citito
rul.

— ★ —

Agronomia distractivă
de A. Doiarencko

Lucrarea cuprinde experiențe in
teresante care urmăresc să verifice 
în practică cunoștințele de agrono
mie dobîndite în școală. Experien
țele sînt ușor de executat și la în- 
demîna oricui.

Din carte, prin mijloacele cele 
mai simple cititorii vor afla multe 
lucruri interesante: rolul pe care 
îl joacă apa în viața plantei, care 
Sînt substanțele care servesc plan
tei drept hrană, despre înmulțirea, 
creșterea și dezvoltarea plantelor, 
despre recoltă, despre acțiunea lu
minii asupra vieții plantelor, cum se 
pot crea noi forme și soiuri de 
plante etc.

In volum sînt prezentate și expe
riențele ce se pot face pentru a re
cunoaște și a extrage din produsele 
agricole elementele nutritive de 
bază necesare hranei omului: ami
donul, glutenul, zahărul. "Apoi sînt 
descrise fermentația alcoolică și 
acetică, extragerea grăsimilor, a u- 
leiurilor și parfumurilor etc.

— ★ —

ceastă problemă. Acolo unde mun
ca de control a fost bine organiza
tă, făcută la timp, și rezultatele ob
ținute au fost bune. '

La neîndeplinirea angajamentului 
pe raion privind contractările de 
cereale au contribuit și alți factori, 
așa cum a reieșit din dezbaterile 
ce au avut loc. Astfel, întreprinde
rea „Recolta" și U.R.C.C. Alba au 
avut multe lipsuri în ce privește 
munca pentru încheierea de con
tracte cu producătorii agricoli, sa- 
lariații acestor două unități econo
mice du muncit slab, iar rezultatele 
au fost pe măsura „preocupărilor". 
Față de o asemenea situație, Comi
tetul executiv al Sfatului popular 
raional a acționat cu multă întîr- 
ziere și nu destul de energic. A- 
cest fenomen negativ s-a constatat 
și în activitatea conducerii coopera
tivelor din comunele Ighiu, Vințul 
de los, Cricău și altele, care în 
munca de contractări au avut o sla
bă preocupare.

In îndeplinirea acestei sarcini, 
Comitetul executiv al Sfatului popu
lar raional nu a primit ajutorul co
misiei permanente comerț și coope
rație, cum de altfel nu a primit 
sprijin nici din partea unor depu
tați — așa cum s-a desprins din 
lucrările celei de a VI-a sesiuni or
dinare a sfatului popular raional. 
Dacă toți deputății raionali și mai

Din activitatea brigăzilor U. T, M. de muncă patriotică

Bilanțul unei munci entuziaste
Plenara C. C. al P.M.R: din no

iembrie 1958 a pus în fața organi
zațiilor U.T.M. sarcini importante 
in industrie, școli, institute de în- 
vățămînt cit și în agricultură. Refe- 
rindu-ne la agricultură, sarcina 
noastră a tineretului este de a par
ticipa cu entuziasm la acțiunile ce 
se întreprind de către partid și gu
vern de a reda agriculturii noi te
renuri agricole prin lucrări de îm
bunătățiri funciare.

Pentru a răspunde sarcinii ce 
ne-a fost încredințată, comitetul o- 
rășenesc al U.T.M. Alba-lulia, prin 
orgijttizațiile sale, cu sprijinul și 
sub îndrumarea organelor locale de 
partid, a mobilizat un mare număr 
de tineri la acțiuni cu caracter pa
triotic. Un exemplu elocvent în a- 
ceastă privință îl constituie șantie
rul tineretului din comuna Oarda 
efe Jos.

Animați de up fierbinte elan pa
triotic, peste 1.800 tineri, muncitori, 
funcționari și elevi au răspuns che
mării organizațiilor U.T.M., efec- 
tuîrid la lucrările de pe acest șan
tier peste 8.000 ore muncă vofun- 
tară, efectuînd peste 6000 m.c. să
pături.

Digul, lung de peste 2.000 metri, 
va. zăgăzui apele rîului Sebeș și va 
salva de inundații o suprafață de 
aproape 600 ha. teren.------------♦♦------------

- NO T Ă -
---------------- ♦

O întrebare către ___«vi 1 ■O.C.L. cme plătește locațiile 1
înlăturarea oricăror cheltuieli inu

tile este una din sarcinile impor
tante ce ne stau O2i în față. Fie
care leu bine gospodărit, fiecare leu 
cheltuit cu grijă reprezintă o parte 
însemnată din prețul de cost al 
produselor. Dacă in întreprinderile 
industriale înlăturarea cheltuielilor 
inutile duce la reducerea prețului 
de cost, apoi în unitățile comerciale 
înlăturarea cheltuielilor inutile duce 
in mod nemijlocit la reducerea 
cheltuielilor de circulație.

După cit se vede însă, nil peste 
tot această sarcină e pe deplin în
țeleasă. Mai există și azi conducă
tori de unități care dovedesc super
ficialitate în folosirea banilor, ad
mit în mod cu totul nepermis chel
tuirea unor sume care, printr-omai 
bună organizare a muncii pot fi e- 
vitate. Și în această direcție tre
buie arătat din nou despre superfi
cialitatea cu care se plătesc și azi 
locațiile de către unele unități. 
O.C.L. Produse Industriale din Â'- 
ba-Iulia (director tov. Benedek 
Francisc), de pildă, deține în pri
mul trimestru al acestui an „recor
dul" pe întregul oraș. In timp de 
3 luni, această unitate a plătit 
drept locații pentru nedescărcarea 
la timp a vagoanelor suma de 
9.750 lei. In mod firesc se pune în
trebarea : Cine se face vinovat de

ales cei comunali ar fi organizat 
consfătuiri cu alegătorii și le-ar fi 
vorbit despre importanța contractă
rilor de cereale, cu siguranță că 
rezultatele ar fi fost cu mult mai 
bune.

Lulnd cuvîntul la discuții, depu
tății raionali Fulea Ilie, Dușa Is
pas, Hăbășescu Nadejda, Hada 
Dionisie și alții au scos în eviden
ță și faptul că U.R.C.C. și între
prinderea „Recolta", în loc să ac
ționeze împreună pentru îndeplini
rea acestei sarcini, au muncit fie
care cum a crezut de cuviință, 
ceea ce a avut urmări negative în 
această direcție.

La discuții a mai luat cuvîntul 
tov. Mureș'an Grigore, membru al 
Comitetului raional de partid, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional, care a a- 

t rătat, printre altele, că este necesar 
ca in munca de contractări atît Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
raional cit și sfaturile populare co
munale să dea dovadă de mai mul
tă preocupare și răspundere.

Sesiunea a adoptat o hotărire 
din care se desprind sarcini de vii
tor, care să asigure îndeplinirea în 
cel mai scurt timp a angajamentului 
ce-l are raionul nostru în munca de 
sontrastări pe anul 1959.

Cele 26 brigăzi utemiste de mun
că patriotică au muncit cu entu
ziasm, dînd dovadă de dragoste și 
devotament pentru partid • și gu
vern, pentru sarcinile ce le-au fost 
încredințate și nu va trece mult 
timp și digul va fi terminat. Va- 
1 area acestei lucrări se cifrează la 
suma de 26.000 lei.

Printre obiectivele brigăzilor de 
muncă patriotică se mai numără și 
.'■Ite acțiuni ca : acțiunea de cură- 
• re a parcurilor și străzilor, a ba- 
zeTor sportive, la care acțiuni au 
participat peste 1.200 tineri1, care au 
efectuat mai mult de 25.000 ore 
muncă voluntară.

Pe lista fruntașilor în această
. patriotică sînt înscriși miilți 

tineri. Din rîndurile acestora fac 
parte și t .T.M.-iștii Colccru N., 
Țimnea A.. Pleșa Maria și Petraș- 
cu S„ de la Atelierul central, Cîm- 
pean V., Lăncrănjan Mircea, Naidiin 
Monica, Suciu Ana, Burianov 
Maria și alții de la Școala medie 
nr. 2 Alba-lulia, Lașlo Maria, Tor- 
san Persida și altele de la Școala 
medie „Horia, Cloșca și Crișan".

IOAN LASLAU 
secretar al comitetului 
orășenesc al U.T.M.

plata acesiei sume ? Cine răspunde 
de acești bani cheltuiți în zadar ? 
Poale, cineva va spune că „nu e 
o sumă așa mare". Acest fel de a 
aprecia lucrurile e cu totul ne just. 
Cînd e vorba de cheltuieli inutile, 
atunci și un singur' leu e mult.

Problema locațiilor se pune apoi 
și sub alt aspect. In timp ce vago
nul respectiv stă și așteaptă să fie 
descărcat ore și chiar zile întregi, 
alte zeci de întreprinderi așteaptă 
vagonul spre a-l încărca din nou. 
Deci pe lingă sumele ce se plătesc 
fără nici un rost, se încurcă și so
cotelile altor întreprinderi, provo- 
cîndu-le uneori chiar și pierderi. In 
ziua de 29 martie, de pildă, O.C.L. 
Industrial a primit un vagon cu var. 
Din cauză că descărcarea lui n-a 
fost organizată, el a sfat în loca
ție de duminică după masă pînă 
luni seara. O simplă socoteală dacă 
am face, s-ar vedea clar că valoa
rea locației plătite reprezintă a- 
proane 10»l« din întreaga valoare a 
mărfii.

Ar fi nedrept ca întreaga vină 
să o aruncăm numai pe seama 
O.C.L. Aceasta, pentru că pe Lingă 
lipsa O.C.L.-ului ‘ o mare răspun
dere pentru nedescărcarea la timp 
a vagoanelor o are și I.E.C. Alba- 
lulia. Deseori, din proasta organi
zare a muncii, unele unități sînt ne
voite să plătească locații pentru că 
conducerea I.E.C. (resp. tov. Ene- 
șei Gh.j nu planifică în modul cel 
mai rațional parcul de mașini de 
care dispune.

înlăturarea cheltuielilor inutile 
este o sarcină a fiecărei conduceri 
de întreprindere și această sarcină 
trebuie îndeplinită întocmai, luînd 
măsuri pentru ca cei vinovați de 
plata unor cheltuieli nechibzuite să 
fie aspru trași la răspundere.

Lucrări în livadă la G.A.C. — Benic
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DECRET
pentru lichidarea rămășițelor oricăror forme de exploatare 
a omului de către om în agricultură, în scopul ridicării 
continue a nivelului de trai material și cultural al țărănimii

muncitoare și al dezvoltării construcției socialiste
(Urmare pag. l-a)

muftii de către om în agricultură a 
devenit o necesitate obiectivă.

Acei care în urma aplicării dis
pozițiilor prezentului Decret nu vor 
mai exploata munca altora, vor tre
ce în categoria ce corespunde noii 
lw stări social-economice, încetin- 
du-le obligațiile legale de natură e- 
conomică sau fiscală ce decurgeau 
din starea lor anterioară. Alături 
de ceilalți oameni ai muncii, se vor 
putea încadra în atotcuprinzătoarea 
activitate de construire a socialis
mului, ce se desfășoară cu succes 
în patria noastră.

In orînduirea socialistă pe care 
o construiește întregul popor mun
citor, fiecare om al muncii trebuie 
să-și asigure existența sa și a fami
liei sale, prin muncă proprie.

In afară de terenurile date în 
parte, în arendă, sau lucrate cu for
ță de muncă străină măsurătorile 
cadastrale și verificările făcute în 
ultimii ani au stabilit existența u- 
nor însemnate suprafețe de teren 
care nu figurează în registrele a- 
gricole și care au fost folosite ani 
de-a rîndul. fără ca deținătorii lor 
să-și îndeplinească obligațiile față 
de stat. De asemenea, s-a constatat 
existența unor terenuri agricole Iu- 
erate de persoane fără îndreptățire 
legală, precum și a unor terenuri 
agricole a căror situație se cere a fi 
reglementată pentru a se asigura 
cultivarea și valorificarea lor depli
nă.

Pentru lichidarea rămășițelor 
relațiilor de exploatare a omului de 
către om în agricultură, în scopul 
ridicării continue a nivelului de 
trai material și cultural al țărăni
mii muncitoare și al dezvoltării 
construcției socialiste.

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romîne 
decretează:

Capitolul I
Art. 1. Se interzice darea în par

te sau în arendă a terenurilor agri
cole, precum și orice alt fel de ex
ploatare a muncii străine de către 
producătorii agricoli.

Prevederile alineatului 1 sînt a- 
plicabile chiaburilor care au tere
nuri agricole a căror întindere de
pășește puterea lor de muncă, pre
cum și cea a membrilor Tamiliei cu 
care duc gospodăria împreună.

Prevederile primului alineat sînt 
de asemenea aplicabile celor care, 
avînd alte îndeletniciri, nu lucrea
ză cu munca lor și a membrilor fa
miliei cu care duc gospodăria îm
preună, terenurile agricole ce le a- 
parțin.

Alineatul întîi al acestui articol 
nu se referă la gospodăriile țărani
lor mijlocași care lucrează pămîntul 
ei înșiși, împreună cu membrii fa
miliei cu care duc gospodăria îm
preună, neexploatînd munca străi
nă, deși în unii ani sînt nevoiți să 
se într-ajutoreze, un număr mic de 
zile, cu alți țărani muncitori, pen
tru terminarea la timp a unor 
munci agricole ce trebuie făcute în 
termen scurt.

Minorii, bătrînii, precum și su
ferinzii de o boală statornică, in- 
apți de a munci, pot lucra cu alții 
suprafețele ce ar putea munci dacă 
ar fi apți de muncă. Această pre
vedere se menține atîta vreme 
durează incapacitatea acestora 
a lucra;. »

cît- 
de

Capitolul II
Art. 2. In scopul de a se asigura 

cultivarea suprafeței de pămînt ce 
nu va mai fi dat în parte sau a- 
rendă și nici lucrat prin exploata
rea muncii străine, vor trece în fo
losința gospodăriilor agricole co
lective sau altor organizații agri
cole socialiste, în urma aplicării 
procedurii prevăzute de dispozițiile 
art. 3, următoarele terenuri agri
col e,:

a) terenurile lăsate în nelucrare 
mai mult de un an;

b) terenurile ai căror proprietari 
nu sînt îndeobște cunoscuți, chiar 
dacă sînt lucrate de ralffi, dar fără 
ca cei ce lucrează să poată justi
fica vreo îndreptățire legală în a- 
ceastă privință;

c) terenurile care nu au fost de
clarate spre a fi înscrise în regis
trul agricol;

d) terenurile ce cad sub preve
derile art. 1, în măsura în care în
tinderea lor depășește puterea de 
muncă a celui căruia îi aparțin, 
precum și a membrilor familiei cu 
care duce gospodăria împreună;

Sînt exceptate de la dispozițiile 
lit. c, din alineatul precedent, te-, 
renurile celor care, dovedind, po
trivit legii, dreptul lor de proprie
tate, vor plăti statului, în termen 
de 90 de zile de la primirea înștiin
țării ce li se va face, impozitele 
șau sarcinile de predare obligatorie 
a produselor agricole pe timpul cît 
s-au sustras de la împlinirea lor 
prin nedeclararea pentru înscrierea 
în registrul agricol și cel mult 
limp de 3 ani.

Art. 3. Stabilirea terenurilor 
cad.sub prevederile art. 2 se 
face de către comitetul executiv 
sfatului popular raional sau orășe
nesc în raza căruia sînt situate te
renurile, cu chemarea tuturor ce
lor interesați, care vor da orice lă
muriri ar socoti folositoare pentru 
jtis’a anlicare a dispozițiilor pre
zentului decret.

Proprietarii care intră în dispo
zițiile art. 1, alineatul 2 sau 3 
arata ce suprafață de teren au 
tintă să lucreze ei și membrii 
indiei cu care duc gospodăria 
ureună și vor promine cărei gospo
dării agricole colective sau cărei 
alte organizații agricole socialiste 
ar urma să-i fie trecută folosința 
întinderii de teren pe care nu o pot 
lucra în acest fel.

Comitetul executiv al sfatului 
nopular raional șau orășenesc va 
face comitetului executiv al sfatului 
popular regional propuneri referi
toare la întinderea de teren a că
rei fo*osintă urmează să fie tre
cută la gospodăria agricolă colec
tivă sau la altă organizație agri
colă socialistă.

Trecerea folosinței terenului la o 
anume gospodărie agricolă colec
tivă sau altă organizație agricolă 
socialistă se va face prin decizia 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional.

Ari. 4. Determinarea persoanelor 
care îndeplinesc cerinței» dispozi
țiilor art. 1, alineatul ultim, se va 
face de către comitetul executiv al 
sfatului popular comunal sau oră
șenesc în raza căruia este situat 
terenul.

pe

vor 
PU- 
fa- 

îm-

Capitolul III
Art. 5. Folosința terenurilor, 

trînd în prevederile prezentului

sar-

stat, 
pro- 

fo-

trecerii folosinței și pro- 
cu valoarea acesteia, dacă 
s-au născut în legătură 
terenuri.

in- 
de- 

cret, trece la gospodăriile agricole 
colective sau alte organizații agri
cole socialiste, liberă de orice 
cini.

Art. 6. Datoriile față de 
în bani sau în natură, ale 
prietarilor de terenuri a căror 
Josintă a trecut la gospodăririle a- 
p-ricole colective sau alte organiza
ții agricole socialiste prin aplica
rea prevederilor art. 2, se anulează, 
pe data 
portional 
datoriile 
cit acele

Proprietarii terenurilor a căror 
folosință a trecut la gospodăriile 
agricole colective sau alte organi
zații agricole socialiste, prin apli
carea dispozițiilor art. 2, vor primi 
în bani o sumă corespunzătoare.

Orice alte sarcini, în afară de 
datoriile față de stat, ce grevau 
terenurile prevăzute. de alineatul 
precedent sînt strămutate, fără în
deplinirea vreunei formalități asu
pra sumei de bani cuvenite proprie
tarului.

Art. 7. Celor cărora li s-a făcu, 
aplicațiunea prevederilor art. 2 le 

încetează obligațiile legale de na
tură fiscală sau economică decur- 
gînd din starea lor socjal-econo- 
mică anterioară, ei trecînd în ca
tegoria ce corespunde noii lor stări 
social-economice.

aplicare a

prezentului 
mod cores- 
folosesc, în 

, terenuri

Capitolul IV
Ari. 8. Prin Hotărîrea Consiliului 

de Miniștri se vor stabili:
a) modul de determinare a sumei 

de bani cuvenite pentru folosința 
terenurilor trecute ia gospodăriile 
agricole colective sau la alte orga
nizații agricole socialiste, precum 
și modalitatea de plată :

b) instrucțiunile de 
decretului de față.

Art. 9. Dispozițiile 
decret sînt aplicabile în 
punzător și celor care I 
calitate de uzufructuari, 
supuse prevederilor decretului.

Ari. 10. Folosința terenului agri
col care, cu călcarea dispozițiilor 
art. 1, se va da in parte sau aren
dă, ori se va lucra prin exploata
rea muncii străine, va trece, fără 
plata vreunei sume de bani, la gos
podăriile agricole colective sau la 
alte organizații agricole socialiste.

Proprietarul sau uzufructuarul te
renurilor, intrînd în prevederile pre- 
zentuiui decret, care, ca autor, insti
gator ori complice va vătăma, în 
tot sau în parte, prin orice mijloa
ce. via, livada, plantația, arborii 
sau alte asemenea, aflate pe un 
astfel de teren, va fi supus, osebit 
de. aplicarea dispozițiilor legii pena
le. sancțiunii trecerii folosinței, fără 
plata vreunei sume de bani, la gos- 
pOTiăriile a'rrjcole colective sau Ia 
alte organizații agricole socialiste 
a într-căi întinderi de pămînt ce-i 
aparține.

Săvîrșirea faptelor prevăzute de 
dispozițiile alineatelor precedente 
se va constata de către comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular comunal 
sau orășenesc în 
situat acei teren, 
sinfei se va face 
mitetului executiv
Iar regional.

Art. 11. Cererile și actele făcute 
în aplicarea prezentului decret sînt 
scutite de orice impozit și taxe.

28 martie 1959.

raza căruia este 
iar trecerea folo- 
prin decizia co
al sfatului popu-

FOTBAL

a
pentru

meciu- 
și la 
Unirea

Echipa de fotbal Unirea Alba-Iu- 
lia, jucînd în deplasare, duminică, 
29 martie, cu echipa Metalul—Cu
gir, în cadrul etapei a 11-a din re
turul campionatului regional, a con
firmat așteptările, învingînd cu 
3—1. Deși acest rezultat înseamnă 
un „scor net“, echipa Unirea 
trebuit să lupte din greu 
victorie.

Ceea ce a hotărît soarta 
lui a fost pregătirea fizică, 
acest capitol jucătorii de la 
an avut o evidentă superioritate. 
Aceasta o dovedește însuși faptul 
ca învingătorul a fost desemnat de- 
abia- spre sfîrșitul reprizei a Il-a.

Golurile au fost marcate de că
tre Vintilă (două) și Nagy pentru 
Unirea și Cercel pentru cugireni.

Clasamentul campionatului regional de
DIN 29 MARTIE 1959

fotbal
DUPĂ ETAPA

1. Corvinul Deva 15 10 3 2 29 11 2 >
2. Minerul Aninoasa 15 11 1 3 37 16 23
3. Dacia Orăstie 15 10 o 3 31 11 22
4. Șantierul Hunedoara 15 10 î 4 31 20 21
5. Unirea Alba-Iulia 15 9 0 6 27 19 18
6. Minerul Vulcan 15 7 2 6 23 24 16
7. Parîngul Lonea 15 7 1 8 22 18 15
8. Metalul Cugir 15 7 0 8 29 27 14
9. Constr. Hunedoara 15 5 9 8 20 24 12

10. Surianul Sebeș 15 4 4 7 18 25 12
11. Dinamo Orăstie 15 5 2 8 22 29 12
12. Victoria Călan 15 4 3 8 16 25 11
13. Aurul Zlatna 15 3 3 9 18 31 9
14. Victoria Hațeg 15 0 2 13 8 47 2

Vicepreședintele P.S.D.G. wefeacr, 
cere occldenfnlnl sâ ?inâ ia masa 
Irafallvelor cu propuneri proprii

BONN (Agerpres). — TASS a- 
nunță: Notele adresate de Uniunea 
Sovietică puterilor occidentale in 
problema conferinței miniștrilor A- 
facerilor Externe și a conferinței la 
nivel înalt au un ecou favorabil în 
rindurile cercurilor politice din 
R. F. Germană. După cum transmi
te agenția D.P.A., vicepreședintele 
P.S.D.G., Wehner, a declarat la 31

Consiliul Kanbu
măsurile guvernului R. P. Chineze 

pentru lichidarea rebeliunii 
(Agerpres). — După cum 
agenția China Nouă, la 
consiliul Kanbu de pe

PEKIN 
transmite 
30 martie 
lingă Pancen-ertni și întregul cier 
condus de consiliu, precum și popu
lația civilă, au adresat președinte
lui Republicii Populare Chineze, 
Mao Țze-dun, și premierului Con-

Convorbiri între miniștri de Externe 
ai S. U. A., Angliei și Franței

IV ASHINGTON (Agerpres). — 
In după-amiaza zilei de 31 martie 
au începui la W ashington convor
birile dintre Selwyn Lloyd, minis
trul Afacerilor Externe al Marii 
Britani, Couoe de Murville, minis
trul Afacerilor Externe al 
și Ilerter, secretar adjunct 
parlamentul de Stat, care 
cuieșle pe Dulles, bblnav. 
convorbiri au continuat și

Franței, 
la be
ii îrtlo- 

Aceste 
miercuri

Proteste in Argentina împotriva manevrelor 
flotei americane

BUENOS AIRES (Agerpres). 
TASS anunță: Manevrele flotei a- 
mericane care se desfășoară în pre
zent in apele Argentinei provoacă 
nemulțumirea și protestele opiniei 
publice din Argentina. Ele sînt con
siderate drept o amenințare a securi
tății popoarelor din America Latină.

Comitetul pentru apărarea păcii 
din Argentina a dat publicității o 
declarație în care subliniază că ma
nevrele militare efectuate de Statele 
Unite în apele Argentinei demon
strează că S.U.A. se pregătesc să 
treacă de la războiul rece la cel 
cald, că vor să atragă popoarele 
intr-un nou război. Protestînd cu

Conferința consilierilor irnilif ari 
ai blocului

NEW YORK (Agerpres). — 
TASS anunță: După cum se anun
ță din Wellington (Noua Zeelandă), 
în acest oraș s-a deschis la 2 apri
lie o conferință a consilierilor mili
tari a țărilor membre ale blocului

POPICE
La 29 martie a luat sfîrșit returul 

campionatului raional de popice pe 
anul 1958-1959, ia care au luat par
te 6 echipe.

In urma desfășurării campionatu
lui, echipele s-au clasat după_ cum 
urmează :

1. Voința Alba-Iulia
2. Ardeleana Alba-Iulia
3. C.F.R. Alba-Iulia
4. Ceramica Sîntimbru
5. C.F.R. Teiuș
6. Floria Alba-Iulia
Dintre jucătorii echipelor mențio

nate mai sus s-au evidențiat, prin 
’■'/uitatele tehnice obținute, Dără- 
muș Aurel de la Ardeleana, Cîm- 
pean Nicolae și Solomon Cornel de 
la Voința.

Coresp. N. MORARU

unit. Poligrafică A.-Iulia, tel. 501. — c. 846 — STAS 3452-52.

martie în legătură cu notele sovie
tice că partidul său salută posibili
tatea începerii tratativelor. El a ce
rut ca Occidentul să vină la masa 
tratativelor cu propuneri proprii și 
să nu se limiteze doar la respinge
rea propunerilor sovietice. Abia a- 
cum începe, după părerea lui Weh
ner, etapa cea mai grea a drumului.

din Tibet sprijină

siliului de Stat al R.P. Chineze 
Cin En-lai, o telegramă în care de
clară că sprijină cu hotărîre ordi
nul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze cil privire la dizolvarea guver
nului local tibetan și lichidarea de
finitivă a rebeliunii din Tibet.

cu participarea ministrului de Ex
terne vest-german, Brentano.

Din relatările corespondenților de 
presă, reiese că actualele convor
biri occidentale de la Washington 
au ca scop să pună bazele precise 
ale poziției occidentale la viitoarea 
conferință Est-Vest a miniștrilor 
Afacerilor Externe care va începe 
la 11 mai.

toate po- 
anular'ea

hotărîre împotriva politicii Pentago
nului și a manevrelor militare în 
apeie Argentinei, Comitetul pentru 
apărarea păcii cheamă masele largi 
populare la lupta pentru întărirea 
păcii și prieteniei între 
poarele. Comitetul cere 
tuturor pactelor și acordurilor în
dreptate spre pregătirea unui război.

In legătură cu manevrele flotei 
maritime militare a S.U.A. în apele 
Argentinei, federația universitară 
din Buenos Aires, ' care întrunește- 
10.000 de studenți, a dat publicității 
o declarație intitulată „Flotă yan- 
kee, cară-te din apele noastre!"

S. F A. T O.
militar S.E.A.T.O. La conferință iau 
parte numeroși reprezentanți ai 
comandamentelor forțelor armate 
ale Statelor Unite, Marii Britanii,. 
Franței, Australiei, Noii Zeelande,. 
Pakistanului, Filipinelor și Taiîan- 
dei. După conferință, în același o- 
raș, va avea loc săptamina viitoare 
cea de-a V-a sesiune a Consiliului 
acestui bloc militar înjghebat de 
Statele Unite acum 5 ani, imediat 
după instaurarea păcii în Indochina.

La Wellington vin generali și mi- 
n'ș'ri de război, precum si miniștrii 
Afacerilor Externe ai unor serii de 
țări. Potrivit informațiilor existente, 
ei intenționează să discute problema 
întăririi legăturilor acestui bloc cu 
Uniunea nord-Atlantică și pactul de 
la Bagdad, precum și măsuri care 
să le permită să intervină în trebu
rile țărilor Asiei de sud-est.

Conferința de la Wellington se 
întrunește intr-o atmosferă de as
cuțire a divergențelor dintre S.U.A. 
și partenerii lor asiatici din acest' 
bioc. Membrii parlamentului și or
ganele de presă din Filipine insistă 
asupra înlăturării controlului ame
rican. In Australia se accentuează 
nemulțumirea în legătură cu pene
trația capitalului american în eco
nomia țării. Caracterizînd sd’iatia 
din această țară, revista engleză 
„New Statesman" subliniază că 
australienii cu judecată sănătoasă 
încep să se îndoiască de n.ecesiia- 
tea de a participa la S.E.A.T.O.

Etapa din 5 Aprilie
Unirea Alba-Iulia — Constructo

rul Hunedoara; Parîngul Lonea — 
Aurul Zlatna; Minerul Aninoasa — 
Dacia Orăștie: Dinamo Orășfie — 
Minerul Vulcan; Corvinul Deva — 
Victoria Călan; Șantierul Hunedoa
ra — Metalul Cugir; Șurfanul Sebeș. 
— Victoria Hațeg.
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