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ziua solidarității femeilor de pretutindeni

îndeplinirea hatărlrii

ANA AVRAM 
croitor-fețe la fabrica 

„Ardeleana" Alba-Iulia

Se împlinesc, la 8 Martie, 50 de 
ani de c.înd, la Congresul interna
țional al femeilor de la Copenhaga, 
la propunerea cunoscutei luptătoare 
Clara Zetkin, ziuă de 8 Martie a 
fost proclamată drept zi a solida
rității internaționale a femeilor.

De atunci, din 1910, de această 
zi, care a devenit apoi în decursul 
anilor o tradițională sărbătoare, fe
meile, mamele de pe toate conti
nentele, își leagă cele mai frumoase 
și nobile sentimente. Ziua de 8 
Martie a devenit astfel, simbolul 
năzuințelor de pace, zi de afirma
re a femeilor de pretutindeni pen
tru o viață demnă și fericită, penfru 
progres social.

Sărbătorită an de an, ziua soli
darității internaționale a 
a căpătat, în decursul 
sale, un conținut tot mai 
mai bogat. Ea constituie azi pen
tru milioanele de femei din întrea
ga lume sărbătoarea victoriilor ^ob
ținute de unele, protestul celorlalte 
împotriva exploatării și a robiei co
loniale, unirea lor, solidaritatea lor 
internațională, voința lor fermă de 
pace, de coexistență pașnică, lupta 
lor de înlăturare a. oricărei primej
dii care mai stă în calea fericirii 
•menirii. Și exemplu însuflețitor în 
această luptă sînt femeile din .Uni
unea Sovietică, din China Popu
lară, din toate celelalte țări de de
mocrație populară care, bucurîndn- 
se de deplină libertate și egalitate 
în drepturi cu bărbații, de o viață 
nouă, fac dovada unor inepuizabile 
energii și capacități creatoare 
activitatea politică și social 
mică.

Femeile din orașul și 
nostru, alături de femeile 
întreg cuprinsul mîndrei

femeilor 
existenței 
larg, tot

în
econo-

raionul 
de pe 
noastre 

patrii, privesc ziua de 8 Martie ca 
pe o zi de bilanț al activității lor 
rodnice, ca pe o zi de solemne și 
mărețe angajamente pentru viitor. 
La baza entuziasmului cit care ele 
luptă cu avînt mereu sporit pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de partid și guvern, stă 
conștiința marilor schimbări petre
cute în viața lor în anii regimu
lui democrat-popular, stau marile 
drepturi și libertăți care le încu
nunează numele și munca. In în
treprinderile raionului nostru, în 
întrecerea socialistă, sute de femei 
de la fabrica „Ardeleana" și U.M.C. 
Zlatna, de la întreprinderea’ „Efo
ria" și P.T.T.R. obțin tot mai bune 
rezultate în sporirea producției, ob
ținerea de economii și reducerea 
prețului de cost al produselor. Și, 
asemenea acestora, cu nimic mai 
prejos este munca femeilor de pe 
•goare. In comunele și satele ra
ionului nostru, în munca pentru 
completa cooperativizare, o contri
buție prețioasă și-au adus-o și fe
meile. La Cistei și Obreja, la Me- 
sentea și Oiejdea, peste tot în u- 
nitățile agricole socialist-coopera-
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| Revoluția din Cuba 
(s' a transferat în mîinile po-

porului imensele latifundii 
ijș- stăpînite de imperialiști.

Revoluția din Cuba 
T; dînd pămîntul la țărani, 
S îi ajută să ajungă 
3» în sfirșit, și ei... cu>bani! 

tiste femeile luptă acum, alături de 
bărbați, pentru întărirea: economi- 
co-organizatorică a acestora, pen
tru creșterea producției la hectar, 
pentru sporirea numărului de ani
male, și ridicarea productivității lor.

Conform liniei politice a parti
dului, în orașul și raionul nostru 
o seamă de femei au fost ’promo
vate în munci de răspundere. Și 
munca acestora s-a dovedit rodni
că. Femeile deputate din raionul 
nostru se afirmă tot mai bune or
ganizatoare și diriguitoare ale tre
burilor obștești, iar în consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve, în conducerile instituțiilor, uni
tăților comerțului de stat și coo
peratist ele își dovedesc cu priso
sință capacitatea de gospodărire 
și de orientare spre noul ce capătă 
un tot ntai clar contur în așezările 
raionului nostru. Un însemnat nu
măr de femei din raion sînt profe
soare, învățătoare și educatoare 
punîndu-și întreaga lor capacitate 
de muncă în slujba instruirii și c- 
ducării tinerelor vlăstare, fondul 
de aur al patriei. Altele sînt me
dici și surori ce stau neobosite de 
veghe sănătății celor ce muncesc.

Alături de femeile din orașele și 
satele patriei iubite, femeile din ra
ionul nostru știu că marile schim
bări petrecute în viața lor în anii 
puterii populare au fost posibile da
torită luptei întregului popor mun
citor, condus de partid, că numai 
muncind alături de întregul popor, 
pentru înfăptuirea politicii partidului 
și întărirea statului democrat-popular 
vor putea consolida cuceririle ob
ținute și făuri o viață de tot mai 
bună stare și lumină copiilor lor, 
familiilor lor. De aceea, cu prile
jul zilei de 8 Martie, manifestîndu-și 
atașamentul lor fierbinte față de 
politica partidului, femeile din ra
ionul nostru își exprimă voința fer
mă de a-și spori eforturile în lupta 
pentru construirea socialismului.

Totodată, de Ziua Internațională 
a Femeii, femeile din raionul nos
tru, alături de toate femeile din 
țara noastră, întind o mînă priete
nească tuturor femeilor de dincolo 
de hotarele patriei, făgăduindu-și 
reciproc să lupte pentru pace, pen
tru progresul omenirii pentru o 
viață tot mai bună, mai luminoasă.

In cinstea zilei de 8 Martie, femeile din orașul și raionul nostru 
au confecționat numeroase obiecte de artă, cusături, dantele, etc., 
care au fost expuse în cadrul unei expoziții aranjate cu mult gust.

IN CLIȘEU : Un colț din sala expoziției.
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Tovarășele noastre 
cu care ne mînarim

BARTHA ELENA 
membră în consiliul de 

conducere G.A.C. Oiejdea

DIN CUPRINSUL RAIONULUI NOSTRU
Pentru oțelarii hunedoarei
Deși angajamentul luat de mun

citorii întreprinderii „Horia“ de a 
colecta și expedia oțelăriilor 3000 
kg fier vechi a fost depășit pe luna 
februarie cu 1.500 kg, în ultimele 
zile ale lunii trecute muncitorii de 
aici au obținut noi rezultate în a- 
cest sens.

Muncind cu însuflețire, tineri si 
vîrstnici din această întreprindere 
au balotat și expediat pe adresa 
oțelarilor peste 10.000 kg deșeuri 
de tablă și sîrmă.

Printre cei care au prestat cele 
mai multe ore muncă voluntară la 
această acțiune se numără comu
nistul Toderiș Nicolae, utemiștii 
Or dean Simian, Iarnă II ie, Weger 
Maria, Groza Simion si alții.

In zilele de 27 și 28 februarie, 
în cetatea fontei și oțelului — 
Hunedoara — s-au desfășurat lu
crările Conferinței regionale 
partid.

La lucrările conferinței a parti
cipat tovarășul Gheorghe. Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C. C. al P.M.R, președintele Con
siliului. Central al Sindicatelor din 
R. P. R.

In cadrul lucrărilor conferinței 
tovarășul Petru Furdui, prim-se- 
cretar al Comitetului regional al 
P.M.R, a prezentat darea de sea
mă asupra activității Comitetului 
regional de partid. Darea de sea
mă prezentată a scos cu toată pu
terea în evidență succesele mari 
pe care oamenii muncii din regiu
ne, sub conducerea permanentă a 
organizațiilor de partid, le-au ob
ținut în îndeplinirea sarcinilor. Ca 
urmare a ridicării continue a ac
tivității organizațiilor de partid, a 
creșterii, capacității de mobilizare 
a acestora, în anul 1959 au fost 
obținute succese remarcabile, atît 
în ce privește dezvoltarea produc
ției industriale cît și în dezvolta
rea agriculturii pe calea transfor
mării socialiste. In 1959, siderur- 
giștii hunedoreni au dat peste 
plan 40.000 tone cocs, 30.000 tone, 
fontă, 51.000 tone oțel, iar minerii 
Văii Jiului au dat patriei peste

ROȘIANU TEODORA 
directoară a căminului cultural 

din Feneș-Galați

La Teiuș numărul colectiviștilor sporește zi de zi
Rezultatele tot mai rodnice do- 

bîndite de colectiviștii din Teiușîn 
lupta lor pentru obținerea de recol
te sporite și venituri cît mai mari, 
țfezesc un viu interes în rîndul ță
ranilor întovărășiți din comună, 
care cer în număr tot mai mare să 
intre în gospodăria colectivă. Ast
fel, de curînd, adunarea generală a 
colectiviștilor din comună, dezbă-

------------♦♦------------

Răspunsul colectiviștilor din Cistei 
la chemarea la întrecere 

a colectiviștilor din G.A.C. Cîlnic
Chemarea la întrecere lansată de colectiviștii din. Clinic, raionul > 

Sebeș, a avut un puternic răsunet în riadul colectiviștilor din raionul ? 
nostru. Colectiviștii din gospodăriile colective din ' Cistei, Obreja și Ș 
alte gospodării, au dezbătut larg obiectivele întrecerii și au răspuns ) 
la chemarea gospodăriei colective din Cîlnic.

Mai jos, dăm răspunsul membrilor gospodăriei colective din Cistei, \ 
colectiviștilor din Cîlnic și chemarea adresată gospodăriilor colective S 
din raionul nostru.

întrecerea, la care am fost che
mați de colectiviștii din Cîlnic," a 
fost primită cu multă căldură și in
teres de colectiviștii din Cistei, ea 
constituind pentru noi un puternic 
îndemn în muncă. De aceea, pe 
baza unei temeinice analize, a posi
bilităților de care dispunem, noi 
răspundem chemării la întrecere 
angajîndu-ne să înfăptuim urmă
toarele :

In sectorul zootehnic
— Să sporim numărul de bovine 

față de plan cu 14 capete, din care 
8 vaci de lapte.

— Să creștem 
care 100 hectare

— Să creștem 
silă de fiecare 
arabil, iar de la 

105 oi, de fie- 
teren agricol.
9 scroafe de pră- 
100 hectare teren 
fiecare scroafă să

plan 105.000 tone cărbune ener
getic și cocsificării,

încununate de. succes au fost și i 
eforturile depuse de organizațiile' 
de partid în direcția creșterii pro
ductivității muncii și reducerii • 
prețului de cost. Colectivele în- \ 
treprinderilor din regiune au ob
ținut în 1959 o creștere a produc
tivității muncii de 12 la sută față 
de 1958, realizînd în același timp 
economii la prețul de dost în va
loare de 100.000.000 lei.

Succese de seamă au fost obți
nute șl în transformarea socialistă 
a agriculturii regiunii noastre. 
Astăzi sectorul socialist-coopera- 
tist cuprinde 71,1 la sută din su
prafața agricolă a regiunii.

Pe marginea dării de seamă a- 
supra activității Comitetului regio
nal al P.M.R, numeroși delegați 
și invitați au luat cuvîntul, anaii- 
zlnd profund activitatea desfășu
rată de organizațiile de partid 
pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de partid. De asemenea, în 
conferință s-au dezbătut pe larg 
sarcinile ce revin organizațiilor 
de partid, de masă, de stat și e- 
conomice în 
plenarei C. C. al P.M.R. din de
cembrie 1959 — Conferința a a- 
doptat un plan de măsuri, cuprin- 
zîhd principalele obiective ce stau 
în fața organizațiilor de partid.

Trecîndu-se la cel. de-al doilea 
punct din ordinea de zi, Conferin
ța a ales delegații la cel de-al 
JII-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn. Din raionul nos
tru ca delegați la cel. de-al III-l'ea 
Congres al P.M.R. au fost aleși 
tovarășii Ștefan Boureanu, prini- 
secretar al Comitetului raional al 
P.M.R. Alba, Lasdu loan, meca
nic șef la G.A.S. Oarda de Jos, 
Bîzgă Aurel, președintele Consi
liului raional sindical și 
vean Aurel, 
Micești.

Conferința 
unanimitate 
dresată 
P.M.R.

In încheierea lucrărilor confe
rinței a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al. C. C. al P.M.R, 
președintele Consiliului Central, al 
Sindicatelor din R.P.R.

Drașo-
întovărășit din satul

a aprobat apoi în 
textul telegramei a-

Comitetului Central al

tînd cererile depuse, a primit în 
gospodărie încă 30 de familii cu o 
suprafață de teren agricol de peste 
80 hectare.

Printre cei primiți de curînd în 
marea familie a colectiviștilor sînt 
țăranii întovărășiți Medrea Andro- 
ne, Hîrceagă Nicolae, Pihoc Vale
ria, Tătar Sever, Popa Ion I. Au
gustin și alții.

obținem în medie 12 purcei.
— Să dezvoltăm o fermă avicolă 

de 1.000 păsări, asigurînd de fie
care 100 hectare cultivate cu cerea
le 180 păsări.

— Să ținem evidența producției 
pe cap de vacă, asigurînd furajarea 
acestora pe bază de rații în raport 
cu rasa, greutatea și producția de 
lapte obținută.

—■ De la fiecare vacă în lactație 
să realizăm o producție minimă de 
2.600 litri lapte, iar de la fiecare 
oaie 46 litri lapte și 2,350 kg lînă.

— Pentru a realiza venituri bă
nești importante ne-am propus să 
valorificăm prin contractări 5.500 
kg carne de fiecare 100 ha teren a- 
gricol. De asemenea, să vindem 
statului, tot pe bază de contract.

(Continuare în pag. 4-a)



Crlmpcic din viata nouă a femeilor Cum putem obține o recoltă mare de porumb
Susanei nu-i mai sînt ochii plînși

In drum spre școală unde avea 
loc cursul de îndrumare politică cu 
femeile, Susana Bolea se opri. Se 
sprijini cîteva clipe de colțul unei 
clădiri care parcă anume îi ieșise 
în întîmpinare s-o ajute și-și zise 
încet, stins, ca pentru sine : “tot 
mă mai supără afurisita aceea de 
reumă!....

Dar, școala nu era departe. Su- 
sana Bolea se dezlipi de locul un
de stătuse țintuită și. însfîrșit, păși 
pragul școlii.

Aici, ca de obicei se strînseră 
Floarea Todorescu, Leontina Băi- 
șan, Letiția Aron, Eva Bogdan, 
Floarea Bălșan și alte cîteva. A- 
proape douăzeci la număr. Era de 
față și tovarășa Eugenia Itu, pre
ședinta comitetului de femei.

Susana Bolea se așeză și ea în- 
tr-una din bănci tocmai cînd vo
cea tovarășei Eugenia Itu prinse 
a se face auzită răscolind amintiri.

— Erau, dragi tovarășe, vremuri 
cînd noi femeile...

Susana Bolea nu se mai putu 
stapîni. Tristele-i aduceri aminte îi 
umeziră ochii. Și două lacrimi, ros- 
togolindu-se încet, îi brăzdară o- 
brajii.

Spre ea se îndreptară, mănunchi, 
priviri întrebătoare. Susana Bolea 
culese din ele curaj. Trecu cu mî- 
nica peste obrazu-i ud, apoi înce
pu să-și depene firul.

— „De-mi știți sau nu amărăciu
nea anilor mei tineri, eu tot nu-mi 
răcoresc inima pînă nu v-o spun. 
Eram de cîteva șchioape cînd am 
început a slugări Ia unul din bogă
tanii din Tăuți, dar simt parcă și 
astăzi sfredelindu-mă ochii hapsîni

Sfătuitoare pentru mici și mari
Învățătoarea Ana Domșa, numă- 

Tă abia vreo trei ani de cînd își 
desfășoară activitatea la școala de 
4 ani din. Pețelca. Dar, parca-i de 
cînd lumea acolo. Copiii o cunosc 
de departe și-i zic „învățătoarea 
noastră". Și-apoi, asemenea copii
lor o numesc și cei mari.

De fapt, au dreptate și cei mici 
și cei mari numind-o astfel, căci 
învățătoarea Ana Domșa le este 
tuturor sfătuitoare. De copii se o- 
cupa cu grija în școala și rezul
tatele sînt bucurii deopotrivă pen
tru ea, pentru copii, pentru părin
ții acestora. De cei mari, se ocupă 
ia cea de a doua școală a satului, 
la căminul cultural. Din conferin
țele ținute de harnica învățătoare 
țăranii muncitori din Pețelca s-au 
ales cu multe învățăminte folosi
toare, iar ascultînd corul instruit

De ia început mai multă atenție 
realizării de economii!

In anul trecut Autobaza I.R.T.A. 
din Alba-lulia a încheiat bilanțul 
cu serioase depășiri ia prețul de 
cost. Am putea spune că depășirile 
înregistrate au ajuns să fie de sute 
de mii lei. Intr-o oarecare măsură 
această situație se datorește și u- 
nor cauze obiective determinate de 
modificările ulterioare făcute iu 
planul de producție. In același timp 
însă, tot așa de adevărat este că 
au existat și o seamă de deficien
țe atît în justa exploatare a parcu
lui de mașini, cit și în întreține
rea lor. De asemenea, în anul tre
cut, aici s-a privit cu destulă ușu
rință faptul că lună de lună s-au 
depășit consumurile specifice, că 
unii conducători auto, fie că efec
tuau transporturi înafara. sarcinilor 
încredințate de unitate, fie că în
străinau pur și simplu benzina pri
mită pentru efectuarea transportu
rilor planificate.

Cum era și normal, intrînd în a- 
nul 1960, conducerea întreprinderii, 
organizația de bază și comitetul 
sindical, trăgind învățăminte din 
lipsurile anului trecut, au analizat 
temeinic natura tuturor acestor lip
suri și au întocmit un plan de mă
suri menit să înlăture situația din 
trecut. Odată cu prelucrarea in ca
drul întreprinderii a sarcinilor de 
plan, colectivul de muncă și-a pro
pus să-și sporească eforturile pen
tru a obține în acest an rezultate 
mai bune. Ba mai mult. Avînd ba-, 
ză de plecare posibilitățile, colecti

ai siăpînilor, aidoma spinilor pe 
care îi culegeam în tăloile goale, 
Și-apoi cu reumă? Mi-a intrat în 
oase spălînd iarna la Ampoi hai
nele stăpînilor. Plecam la Ampoi 
dimineața și mă întorceam seara. 
Și nu odată mi-am desfăcut cure
lele opincilor turnîndu-mi apă fier
binte peste ele pentru a le dezghe
ța. Și-așa... am dus-o ani și ani 
în șir".

Susana Bolea tăcu. Privi în jur. 
De astădată ochii nu-i mai pluteau 
în lacrimi. Păstra doar două cute 
pe frunte, dar fața îi era senina, 
zîmbiloare. Se pomeni vorbind din 
nou :

— Eiț... dacă n-ar fi afurisita 
asia de reumă! Dar, chiar așa fiind, 
leacul mi l-am găsit în viața noas
tră nouă, în lumina zilelor de azi.

Susana Bolea povesti apoi tova
rășelor sale despre zilele petrecute 
cu o lună în urmă la băi la Govo
ra unde, prin grija partidului, fu
sese trimisă să-și caute sănătatea 
zdruncinată în anii de slujnicie. Ea 
însă, ca și în alte dăți, nu putu să 
nu aducă vorba și despre Gheorghe 
și Aurel, fiii săi, cărora ca ma,mă 
luptătoare pentru triumful politicii 
partidului nu precupețește nimic, 
pentru a le face tot mai-fericită co
pilăria.

Susana Bolea își încheie spusele. 
Și, cum nimeni nu găsi cuvinte șă 
spargă tăcerea, între zidurile școlii 
din Feneș, cu glasul cald, ca o che
mare, își continuă expunerea tova
rășa Eugenia Itu:

— Azi, dragi tovarășe, prin gri
ja partidului, alta ne e viața...

de Ana Domșa, fiecărui pețelcan îi 
saltă inima la auzul cîntecelor "des
pre lupta încercatului nostru partid, 
despre niîndra noastră patrie.

Cu treburi pe ulițele satului, vă
dind de un școlar sau altul, învă
țătoarea Ana Domșa nu ple'acă 
nicicînd cu mîna goală. Ea e și 
bibliotecară, și-apoi i-ar sta oare 
bine să lase cărțile să zacă în 
rafturi? Pe lîngă acestea apoi Ana 
Domșa e în fiecare zi de vineri 
în mijlocul sătencelor din Pețelca 
in cadrul cursului de îndrumare, 
a cărui responsabilă este.

Așa-și înțelege învățătoarea Ana 
Domșa rostul în sat. Iar faptul că 
țăranii muncitori din Pețelca o 
numesc învățătoarea lor își are 
tîlcul în munca pe care Ana Dom
șa o depune pentru ridicarea cul
turală a satului.

vul Autobazei, în baza sarcinilor ce 
le are, s-a angajat că va realiza 
în cursul anului 1960 economii la 
prețul de cosi în valoare de peste 
2.200.000 lei. Un angajament în
drăzneț dar care, ținînd cont de 
mărimea unității, de dotarea într-o 
măsură tot mai corespunzătoare cu 
mașini, va putea fi, cu siguranță, 
îndeplinit. E nevoie doar de pre
ocupare continuă pentru reducerea 
cheltuielilor neproductive, pentru 
înlăturarea risipei de carburanți și 
o folosire mai complectă a parcului, 
de mașini. E nevoie ca de la înce
put să se pună hotărît pe prim plan 
realizarea angajamentului luat.

Analizînd însă acum, la capătul 
a două luni, felul cum acest detec
tiv de muncă își ține cuvîntul dai, 
nu putem trece cu vederea peste si
tuația de fapt, situație care așa 
cum se prezintă dovedește că încă 
aici n-au fost lichidate toate lipsu
rile și că economiile nu se află pe 
prim. plan. Laptele dovedesc cu toa
tă puterea acest lucru.

In cursul lunii ianuarie, de pil
dă, întreprinderea a încheiat balan
ța economică cu o pierdere la pre
țul de cost de 97.000 lei. Numai 
prin depășirea consumurilor speci
fice de benzină s-a înregistrat o 
pierdere de peste 7.500 1. benzină. 
Iată deci cum, în loc de economii, 
Autobaza a înregistrat o pierdere 
destul de serioasă. E adevărat că 
la situația aceasta a condus fap
tul că din cauza timpului nepriel

In fruntea treburilor obștești 
i Telefonul sbirnîi prelung. Aple- ( 

caid asupra unui dosar însă, fe- ) 
meia din camera pe a cărei ușă < 
stă scris — președinte .— pare \ 
a nu-l auzi. Dar, telefonul nu-i ? 
dă răgaz să-și continue studiul ( 
început. $

— Aloi... Aici... Crișan Cristi- ? 
na, președinta sfatului popular. <

Crișan Cristina ... Cit de co- ) 
mun suna acest nume pentru unii ? 
altădată!? Și acum iată-l strins ( 
legat de istoria comunei, iat-o ) 
pe Crișan Cristina în fruntea < 
treburilor obștești. \

De altfel, numele tovarășei ) 
Crișan Cristina a început a se < 

r incrusta încă cu ani in urmă atît \ 
< în viața comunei cit și în ini- ? 
) mile sătenilor din Bărăbanț. Har- $ 
? nică și isteață, mereu în căuta- \ 
t rea noului, Crișan Cristina a ? 
) fost printre primii care au sta- < 
( lornicit in. hotarul Bărăbanțului j 
j un fel nou de a munci pămîntul ' 
2 — acela în întovărășire. Și exem- ( 
< piui său a fost îndemn și pentru 5 
ț alții. Apoi, cînd și-a făcut cerere 2 
/ de înscriere in colectiva ce se ( 
( va închega în Bărăbanț, la fel > 
ț a avut ortaci de drum. ?
2 Oamenii o urmează pe Cri- ( 
( șan Cristina și-i prețuiesc sfatul. > 
S Cuvintele ei simple dar pornite < 
; din inimă îi mobilizează, le dă S 
J forță. Iar Crișan Cristina, la cir- / 
> ma comunei, nu cunoaște obo- < 
J seala. Așa a învățat-o partidul. ) 
> Și ea, comunistă fiind, nu se ? 
> poate concepe decît în primele ( 
J rînduri, mereu înainte în lupta 5 
> spre mai bine. ?

----------------------------------------- î

La Școala tehnică de cooperație din orașul nostru, se pregătesc cu 
temeinicie numeroase tinere pentru a deveni cadre de valoare coope
rației de consum.

IN CLIȘEU : Aspect de la o oră de curs.

nic și a verificării parcului de ma
șini planul nu a fost îndeplinii și 
aceasta a influențat în mod serios 
asupra depășirilor. Dar, nu e mai 
puțin adevărat că s-au înregistrat 
acele pierderi de benzină arătate 
mai sus, că se lucrează fără suflet 
de multe ori, din care cauză mași
nile se strică repede etc. Iată, de 
pildă, cîteva exemple care dovedesc 
cu toată puterea că unii conducă
tori auto nu acordă nici o atenție 
realizării de economii, că în timp 
ce unii cu dragoste de muncă eco
nomisesc. mii de litri, alții irosesc 
benzina, o folosesc în scopuri străi
ne de interesele unității. In luna 
ianuarie, de pildă, unii conducători 
au economisit cantitatea de peste 
3.800 l. benzină. Condrea Timof- 
lei, Vernes Andrei, Dunăilă Nico- 
lae, Rădiican Nicolae și alții au 
economisit fiecare între 150-300 l. 
benzină. In același timp însă con
ducători ca Todea Dănilă, Popa 
Constantin, Ionescu Ioan, Cosiea 
Iosif, Bugnaru Ioan, Berbec Grigo- 
rc irosesc nejustificat benzina, 
ajungînd ca în luna ianuarie să 
depășească consumul specific cu 
cite 270-385 litri fiecare. Și aseme
nea depășiri nu sînt de loc întîm- 
plătoare. Unii conducători auto, ca 
Todea Dănilă, Ionescu loan, Ber
bec Dumitru și alții, se plimbă cu 
mașinile des și fără rost, consu
nând benzina în scopuri personale. 
Această situație e cu atît mai gra
vă cu cit asemenea depășiri nu a- 
irag suficient atenția organizației 
de partid și ^comitetului sindicat. Și 
așa fiind, nu se crează o atitudine 
hotăriiă muncitorească împotriva ri
sipitorilor, a leneșilor.

Alături de cultura viței de vje, 
care constituie ramura principală 
de producție în gospodăria noas
tră, un loc important îl ocupă și 
cultura porumbului.

In anul trecut noi am cultivat 
cu porumb 50 la sută din suprafața 
arabilă a gospodăriei, obținînd la 
porumbul comun o recoltă medie 
de 4.138 kg știuleți la hectar. La 
porumbul hibrid recolta a fost și 
mai bună, producția obținută la a- 
ceastă cultură fiind de 4.550 
kg la hetcar. Și dacă nu s-ar fi 
pierdut circa 30 la sută din recoltă 
din cauza grindinei, producția aț
ii trecut de 6.000 kg știuleți la ha.

Aceste recolte de porumb pe care 
noi le considerăm bune, le-am ob
ținut datorită faptului că atît la 
pregătirea terenului, la însămîn- 
țări și efectuarea lucrărilor de în
treținere am respectat cu strictețe 
regulile agrotehnice, toate lucră
rile fiind făcute la timp.

Este bine știut că un rol 
hotărîtor în sporirea producției 
îl are alegerea solului după planta 
premergătoare potrivită. In cazul 
nostru însă noi nu am putut face a- 
ceastă alegere întocmai, deoarece 
gospodăria noastră abia fusese în
ființată. de aceea a trebuit să în- 
sămînțăm în aceeași tarla atît ' în 
teren arat și îngrășat din toamnă 
cît și în porumbiști arate în primă
vară.

Insăinînțatul porumbului l-am fă
cut însă așa cum cere agrotehnica, 
cu mașina pe rînduri, în luna apri
lie cînd pămîntul a avut tempera
tura de 9-10 grade. La alegerea se
minței am acordat toată atenția în
lăturării boabelor de la vîrful șjițt- 
leților. Prima prașilă am făcut-o

Vorbind despre risipă, despre chel
tuieli neproductive, trebuie arătal 
că la depășirea prețului de cost pe 
ianuarie au influențat și unele 
cheltuieli administrative făcute șu 
ușurință, ca convorbiri telefonice etc.

In luna februarie situația în Au
tobază s-a îmbunătățit. Ca urmare 
a măsurilor luate, sarcinile de plan 
au fost îndeplinite, iar prețul de 
cost a fost și el respectat. Acesta 
e un început bun, dar care nu tre
buie să mulțumească nici conduce
rea. și nici organizația de partid, și 
comitetul sindical. Din contră. Tre
buie ca comitetul sindical să înlă
ture cu formalismul din întrecere, 
să mobilizeze masele de muncitori 
de aici la o luptă continuă pentru 
realizarea de cit mai multe economii.

O mai mare atenție trebuie a- 
cordată aici consfătuirilor de pro
ducție. Comitetul sindical proce
dează cit se poate de greșit că or
ganizează consfătuirile pe grupe la 
mijloc de liniă, cînd unele situații, 
critice nu mai pot fi cu tot efectul in 
dreptate. Au fost cazuri cînd con- 
sfăuirile pe grupe s-au ținut în 
16 sau 18 ale lunii. Apoi se cere 
ca aceste consfătuiri să fie îndrep
tate spre rezolvarea- problemelor 
principale ale producției. Cea mai 
mare atenție trebuie, să acorde a- 
poi problemelor producției și orga
nizația de bază. Trebuie mobilizată 
masa comuniștilor de aici, toți 
muncitorii la desfășurarea unei în
treceri pasionante, cit mai concrete, 
spre a asigura condițiile de la în
ceput în vederea îndeplinirii anga
jamentului luat de acest colectiv. 

cu prășitoarea trasă de animale și 
cu sapa pe rînd, îndată ce porum
bul a răsărit în 2-4 frunze. Tot a- 
tunci am făcut și răritul. Pentru a 
păstra cît mai bine umezeala în 
pămînt și a distruge buruienile, am 
mai dat încă două prașile cu prăși
toarea trasă de animale și cu sapa 
pe rînd. In felul acesta am asigu
rat condiții bune de dezvoltare cul
turii care, așa după cum am arăfat, 
la recoltare ne-a răsplătit cu o re
coltă bună.

Pentru acest an noi am hotărît 
să sporim recolta de porumb, nu 
atît prin creșterea stjprafeței, cît 
mai ales prin sporirea porducției 
la hectar.

In acest scop, noi am ales tere
nul ce urmează să-l însămînțăm cu 
porumb încă din toamnă cînd l-am 
și arat cu ajutorul S.M.T.-ului. Ți
nînd seamă de condițiile naturale 
de irigare pe care le avem, am 
hotărît ca în acest an să cultivam 
pe o suprafață de 14 hectare po
rumb pentru boabe, irigat. De pe 
această suprafață sîntem hotărîți 
să realizăm o producție de cel pu
țin 8.000 kg porumb știuleți la hec
tar. De asemenea, tot irigat vom 
cultiva și o parte din porumbul 
pentru siloz.

Luptînd pentru aplicarea largă a 
regulilor agrotehnice în cultura po
rumbului, în sporirea producției ia 
hectar, așa după cum prevăd lucră
rile Plenarei C. C. al P.M.R. din 
decembrie 1959, noi vom reuși să 
dezvoltăm tot mai mult sectorul 
zootehnic, să întărim puterea eco
nomică a gospodăriei,

ANGHEL ȘTEFAN 
brigadier G.A.C. „Ardealul" 

Ighiu

Pentru succesul campaniei 
agricole de primăvară 

Intense pregătiri la G. Â. S.
Oarda

Hotărît să obțină rezultate cit 
mai bune, colectivul de muncă al 

I gospodăriei agricole de stat de la 
Oarda de. Jos, îndrumat cu răspun- 

I dere de organizația de partid, s-a 
î pregătit temeinic pentru muncile 
■ de primăvară.

In acest scop, paralel cu lucră- 
l rile de reparații la tractoare, și ma- 
j ș/rzZ, în. gospodărie s-a desfășurat 
I o muncă susținută pentru transpor

tul îngrășămintelor naturale la gră
dina ele legume și în cîtnp. Pe te
renul ce urmează să se însămtn- 
țeze cu porumb pentru boabe - și 
siloz, s-au transportai pînă acum 
peste 1.700 tone gunoi de grajd. Au 
fost luate apoi toate măsurile pen
tru asigurarea din vreme a semin
țelor de legume și cerealiere, la 
care s-au făcut toate probele de la
borator, s-au anurnajat peste 60S 
metri păirați paturi calde, care au 
și fost semănate. Parte din răsă- 
duri ca, de exemplu, varza timpurie 
și guliile sînt deja răsărite.

Printre fruntași în muncile de 
pregătire șc situează tractoriștii 
Brașcoviții Ion și Băluță Ion ' și 
muncitorii de la atelaje Leister 
Martin, Muntean Ion, Hațegan Ni
colae, Sar vădi. Vasile, Paștiu Mir
cea și alții.

Preocupare susținută
Dornici de a obține recolte cît 

mai mari de cereale și struguri, co
lectiviștii din Bucerdea Vinoasă 
s-au pregătit din vreme pentru mun
cile în cîmp și în vii. In acest scop 
ei au transportat în cîmp peste 
100 tone gunoi de grajd, au revi
zuit și reparat uneltele necesare în 
muncile de primăvară, au ales să- 
mînța de porumb și alte culturi ce 
se însămînțează în primăvară, din 
care apoi au trimis probe la labo
rator. De asemenea au început să
patul gropilor pentru porumbul de 
siloz. Colectiviștii care au în ca
drul gospodăriei o suprafață de _a- 
proape 30 hectare vie pe rod, au 
pregătit din terenul propriu peste 
30.000 pari de vie și zoresc acum 
punerea la punct a inventarului vi
ticol.

Printre cei care au obținut cele 
mai bune rezultate la lucrările de 
pregătire sînt colectiviștii din echi
pele conduse de tovarășii Truța Ni
colae, Bolea Ion și alții.



VIAȚA DE PARTID

Pentru dezvoltarea continuă 
a țțoSfxxIăriiSor colective

'Plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 
decembrie 1959 a trasat organelor 
și organizațiilor de partid sarcini 
de mare răspundere în ceea ce pri
vește continua dezvoltare și întă
rire a sectorului socialist-coopera- 
tist al agriculturii. S-a ' atras in 
mod deosebit atenția asupra conso
lidării economico-organizatorice a 
gospodăriilor colective, lărgirii suc
ceselor obținute, cale sigură pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al colectiviștilor.

Țirtind cont de aceasta, îndru
mate în permanență de comitetul 
Comunal de partid, organizațiile de 
bază din gospodăriile colective din 
comuna Mihalț acordă toată aten
ția îndeplinirii cu succes a acestei 
sarcini.

Cu cîteva zile în urmă, la se
diul gospodăriei colective din Cis
tei a avut loc ceva deosebit, ceva 
nou. S-au strîns aici membrii, co
mitetului comunal de partid., bi
rourile organizațiilor de bază din 
raza comunei Mihalț, activul de 
partid al comitetului comunal ,cei 
mai buni tovarăși din activul fără 
•de partid al organizației de bază 
din gospodăria colectivă din satul 
Cistei. S-a convocat această ple
nară a comitetului comunal cu ac
tivul, pentru a analiza la fața lo
cului felul cum a muncit organiza
ția de bază din G.A.C. Cistei pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce i-au 
stat în față în vederea întăririi gos
podăriei colective, pentru aplicarea 
~r viață a măsurilor izvorlte din 
■. dementele Plenarei C. C. al 
P.M.R. din decembrie 1959.

Raportul biroului organizației de 
bază din gospodăria colectivă a 
■oglindit felul cum a muncit orga
nizația de bază, fiecare comunist, 
și care au fost rezultatele obținute. 
Și raportul a fost bogat în rezul
tate pozitive, rezultate care se da- 
toresc muncii politice desfășurate 
in rîndul colectiviștilor și mobiliza
rea acestora la îndeplinirea hotă- 
rîrilor partidului.

Ca urmare a unei munci bine or
ganizate, se arată în raport, pro
ducția la hectar crește din an în 
an, ’ iar ca urmare colectiviștii pri
mesc tot mai mari cantități de pro
duse agricole- la zi-muncă. S-au 
•obținut, de pildă, la grîu în anul 
trecut, o producție de peste 1.600 
•kg la hectar, peste 2.600 kg po
rumb și mai mult de 18.0OO kg 
cartofi la hectar.

Gospodăria colectivă a obținut 
v 'uri mari în bani, ca urmare a 

•< act arilor de produse agricole 
•cu statul.

Din raportul biroului organizației 
de bază s-au mai desprins și alte, 
aspecte economice pozitive din gos
podăria colectivă. Dar, ceea ce este 
mai important, este faptul că bi
roul. organizației de bază a scoș în 
•evidență lipsurile ce s-au manifes

tat în activitatea sa și a organi
zației de bază în ce privește munca 
politică și de îndrumare a consi
liului de conducere a G.A.C., pre
cum și măsurile ce urmează a’ fi 
luate în viitor pentru continua îm- 
bănătățire a muncii, pentru conti
nua dezvoltare economică a gospo
dăriei colective. Au fost criticați 
unii membri de partid, printre care 
Cîrnaț Dumitru, Aldea Petru și alții, 
care dovedesc o slabă preocupare 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
au, ei nefiind un exemplu mobiliza
tor in fața celorlalți colectiviști 
nemembri de partid.

In anul ce s-a scurs, organizația 
de bază a acordat atenție deosebită 
contribuției ce trebuie s-o aducă 
fiecare membru de partid la Crea
rea fondului central al statului. 
Pentru aceasta organizația de bază 
a desfășurat o susținută muncă 
politică ‘ despre. importanța îndepli
nirii acestei sarcini, iar ca urmare 
acest lucru a fost înțeles de colec
tiviști. Astfel, în acest an gospo
dăria colectivă din Cistei va vinde 
statului pe bază de contract o în
semnată cantitate de produse agri
cole. Din raport s-a desprins faptul 
că veniturile în acest an provenite 
din vînzarea produselor agricole pe 
bază de contract se vor ridica la 
suma de peste 1.300.000 lei.

Pentru obținerea unor rezultate 
din ce în ce mai mari în ceea ce 
privește creșterea veniturilor gos
podăriei colective, întărirea ei eco
nomică și pe această cale crește
rea veniturilor colectiviștilor, din 
raportul biroului organizației de 
bază s-au desprins măsurile luate 
de consiliul de conducere al G.A.C. 
pentru organizarea, muncii, ca ur
mare a îndrumării și sprijinului a- 
cordat de organizația de bază.

Raportul a mai oglindit și alte 
probleme legate de activitatea or
ganizației de bază pentru ridicarea 
muncii politice în G.A.C.

Discuțiile purtate de tov. Clrnaț 
Vaier, Cristea Simion, Lupea Vă- 
lean, Bedelean Gheorghe, Cleja Ia- 
cob _și alții au complectat raportul 
cu probleme noi. toate legate de 
dezvoltarea gospodăriei colective, 
de aplicarea în viață a măsurilor 
izvorîte din documentele Plenarei 
din decembrie a C. C. al P.M.R. 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
sectorului socialist din agricultură.

Analiza activității organizației de 
bază la locul de muncă constituie 
o metodă nouă în munca comite
tului comunal de partid Mihalț, me
todă ce va trebui folosită și de ce
lelalte comitete de partid din ra
ionul nostru.

In încheierea lucrărilor acestei 
plenare, care a constituit un larg 
schimb de experiență, s-au luat mă
suri pentru ridicarea muncii poli
tice în gospodăriile colective ‘ la 
nivelul sarcinilor actuale.

0 zi memorabilă în istoria poporului nostru
In ziua de 6 martie a.c., poporul 

nostru sărbătorește 15 ani de Ia 6 
martie 1945, data memorabilă a 
instalării primului guvern demo
cratic din istoria țării noastre, gu
vern în care clasa muncitoare avea 
rolul conducător.

Victoria insurecției armate de la 
23 August 1944, organizată și con
dusă de Partidul Comunist din Ro- 
tnînia în condițiile favorabile crea
te prin zdrobirea liitlerismului de 
către armata sovietică și eliberarea 
țării noastre de sub jugul cotropi
torilor fasciști, a constituit începu
tul revoluției populare în tara 
noastră. Prin răsturnarea dictaturii 
fasciste, s-au creat condițiile nece
sare și premizele pentru zdrobirea 
claselor dominante și instaurarea ți
nui regim democratic.

Cercurile reacționare din Romî- 
nia, grupate în jurul partidelor „is
torice" și monarhiei, au dus o lup
tă îndîrjită pentru menținerea la 
putere a claselor exploatatoare. In 
fața poporului nostru se deschi
deau două căi : calea democrației 
populare sau calea reîntoarcerii la 
robia capitalistă.

Poporul nostru a urmat cu în
credere neabătută calea arătată de 
partid, singura cale justă, cores
punzătoare celor mai înalte aspi
rații și celor mai vitale interese 
ale sale. ■ Neuitate vor rămîne în
istoria poporului nostru dîrzenia, 
înalta conștiință patriotică cu care 
clasa muncitoare a știut să înfrun
te greutățile create de război, sa
botajul burgheziei, seceta etc.

Sub conducerea Partidului Co
munist, în focul luptei pentru o re
formă agrară democratică a fost 
înfăptuită alianța clasei muncitoare 
cu masele țărănești, sub conduce
rea clasei muncitoare. De tăria a- 
cestei alianțe s-au sfărîmat toate 
uneltirile reacțiunii din țară și de 
peste hotare, încercările de provo
care a unei lovituri de stat fascis-

Avîntul luptei re
voluționare a mase
lor pentru democra
ție populară s-a 
concretizat în nu
meroase și puterni
ce acțiuni de masa 
conduse de partid. 
Iată cîteva dintre 
titlurile corespon
dențelor publicate 
în ziarele din fe
bruarie și martie 
1945 și care relatau 
despre aceste acți
uni de masă, 

te, de dezlănțuire a unui război ci
vil. Masele populare de la orașe și 
sate au hotărît soarta bătăliei pen
tru putere, instaurînd la 6 martie 
1945 puterea democrat-populară, 
dictatura revoluționar-democratică 
a proletariatului și țărănimii, sub 
conducerea proletariatului.

Regimul democrat-popular este o- 
pera poporului — adevăratul fău
ritor al istoriei, este întruchiparea 
intereselor sale vitale și a voinței 
sale liber exprimate.

Cu încredere nestrămutată în 
forțele sale creatoare și în condu
cătorul său încercat ■— partidul — 
poporul nostru muncitor marchează 
cea de-a 15-a aniversare a lui 6 
Martie 1945 muncind cu elan pen
tru îndeplinirea cu succes a sarci
nilor trasate de Plenara C. C. al 
P.M.R. din decembrie 1959, pentru 
continua întărire și înflorire a pa
triei noastre socialiste.

Sărbătorind a 15-a aniversare a 
lui 6 Martie 1945, poporul munci
tor, oamenii muncii din raionul 
nostru își afirmă cu tărie voința de 
a apăra și întări permanent statul 
democrat-popular, cea mai de preț 
cucerire a poporului.

--------------f--------------

DE LA PUNCTELE DE CORESPONDENȚI

Contribuția
însuflețiți de dorința de a-și ve

dea c.ît mai curînd terminat noul 
cămin cultural, țăranii muncitori 
din satul Ampoița, îndrumați și 
mobilizați de organizația de bază 
și de sfatul popular, au hotărît ca 
săptămîna de la 21 la Ti februarie 
să fie declarată „săptămîna cămi
nului cultural".

Tinerii din sat, mobilizați de or
ganizația de bază U.T.M., au ținut 
să fie în primele rînduri la munca

Cantități sporite 
de cereale contractate

Dovedind o deosebită preocupare 
pentru contractările de cereale — 
principal mijloc de asigurare a fon
dului central de produse agricole al 
statului — organizația de bază din 
întovărășirea agricolă din satul 
Beldia și comitetul de conducere al 
întovărășirii, au desfășurat o mun
că politică și organizatorică susți
nută in rîndul țăranilor întovără
șiți . în această direcție.

După ae au dezbătut temeinic cu 
organizația de partid și conducerea 
întovărășirii importanța contractă
rilor și posibilitățile de contractări, 
de care dispun in cadrul întovără
șirii, s-a trecut la fapte. Astfel,in-- 
tovărășirea din Beldia a contractat 
în scurt timp cu statul, 20.000 kg 
grîu, 12.310 kg porumb, 1.000 kg 
jioarea-soarelui, 4.000 kg cartofi etc, 
fiecare țăran întovărășit contribu
ind la contractări in raport de su
prafața înscrisă în. întovărășire, și 
posibilitățile pe care le are.

In fruntea acțiunii de contractări 
din satui Beldia se situează into- 
vărășiții Radu Saxon, Crișan Au
rel, Cimpean Ion, Crișan Ion, Sir
ii a Ion și alții.

tineretului
voluntară. Astfel, înfruntînd condi
țiile neprielnice ale vremii, utemiștii 
din sat au scos și transportat pe 
locul destinat construcției căminu
lui o mare cantitate de piatră ne
cesară la lucrările de fundație. In 
mod deosebit merită a fi scoasă în 
evidență hărnicia de care au dat 
dovadă utemiști ca Miron V. Petru, 
Ivașcu Antonie, Varvara Ioan, Bo
lea V. Gligor și Varvara P. Gligor, 
care au reușit ca în numai 2 zile 
să scoată și să transporte întreaga 
cantitate de 3 m3 piatrăi, cît aveau 
angajamentul,

VARVARA TRAIAN

Fapte îmbucurătoare 
(3 la G. A. C. Micești

Odată cu introducerea curentu
lui electric in salut Micești, prima 
grijă a colectiviștilor de aici a 
fost să introducă becul și în se
diul gospodăriei. In acest sensK ei 
au fost îndeaproape sprijiniți atît 
de tovarășul Moldovan Ion de la 
1. G. O. Alba-lulia, cit și de tova
rășul inginer Patachi Iinea, lec
torul cercului legumicol de aici, 
care, pe lingă contribuția adusă la 
introducerea curentului, a dat în 
dar colectiviștilor un însemnat nu
măr de cărți cu caracter agricol.

Acum. în sediul gospodăriei din 
Micești arde becul, cdlectiviștii se 
string în jurul aparatului de radio, 
iar cărțile aflătoare în bibliotecă 
circulă din mină în mină.

IRIM1E NICOLAE

Vești din activitatea culturală
.La cercurile de citit din Cricău

Că sini mai plăcute serile lungi 
de iarnă petrecute în comun și-au 
dat seama. încă de mult, țăranii 
muncitori din comuna Cricău. Ca 
urmare a acestui fapt, la activita
tea celor șapte cercuri de citit or
ganizate în sat, iau parte un mari 
număr de femei, tineri și vîrstnici.

— înțelegem mai ușor proble
mele — spune Dărămuș Traian, ță
ran muncitor din sat — dacă le 

■discutăm și lămurim mai mulți la 
un loc. Și are dreptate. De aceea 
el este unul dintre nelipsiții cercu
lui de citit de pe ulița sa și ca el 
•mai mulți, Nemeș Ion, Dărămuș 
Irina, Drăgan Emilia, Șuteu Eca- 
terina și alții.

De multe ori casa gospodinei

Spre noi realizări în
Ilotărîți să dea un nou impuls 

activității artistice, membrii celor 
■ două echipe de teatru din co
muna Stremț au pornit la muncă 
cu mult elan încă de la începutul 
anului. Astfel fiind, ei au prezentai 
pe scena căminului cultura! de aici, 
pînă în prezent, piesele „Paznicul 
stelelor" și „Răfuiala". Bine pregă
tite, oglindind viața șl preocupările 
țăranilor muncitori, piesele au fost 
primite cu satisfacție de cetățenii 

•satului., iar artiștii amatori Cristea 
Leontina, Răioa Cornel, Borza 

Șuleu Aurelia sau cea a Dorinei Ne
meș devine neîncăpătoare atunci 
cîtid una din responsabilele cercu
lui de citit ca Stînea Maria, Dom- 
șa Domnica, IUnza Iustina sau al
tele vin să citească fragmente din 
operele clasicilor noștri, sau atunci 
cînd dezbat probleme interesante 
din agricultură, știință și tehnică, 
sau cind împreună fac cunoștință 
cu noile evenimente interne și de 
peste hotare.

Ținute în mod regulat, dezbă- 
tîrid probleme interesante și pline 
de învățăminte, cele șapte cercuri 
de citit din Cricău atrag pe zi ce 
trece în cadrul lor noi și noi ță
rani muncitori.

activitatea artistică
Doina, Stan luliu și alții, interpre- 
tindu-și cu măiestrie rolurile din 
piese, s-au bucurat de aprecierea 
tuturor spectatorilor.

Ambele piese au fost apoi pre
zentate și la stația de radioficare 
din Teiuș, puțind fi ascultate ast
fel atlt de stremțeni cit și de teiu- 
șeni.

Paralel cu echipele de teatru, o 
rodnică activitate desfășoară la că
minul cultural din Stremț corul, 
brigada artistică de agitație, tara
ful și echipa de dansuri.

Succes deplin
I.a 25 februarie a avut loc în 

orașul nostru lucrările sfatului S. 
M. T-, la carg au participat pre
ședinți ai sfaturilor populare de la 
comune, președinți de gospodării 
colective și întovărășiri agricole, 
tehnicieni și ingineri agronomi, me
canizatori, invitați.

Sfatul S. M. T. a făcut cu acest 
prilej o analiză profundă a acti
vității desfășurată de Stațiunea de 
mașini și tractoare Alba-lulia și 
gospodăriile colective și întovără
șirile agricole din raion in toamna 
anului trecut, și. a stadiului pregă
tirilor în vederea campaniei agri
cole. de primăvară.

Din darea de seamă prezentată 
de tovarășul Bolunduț Aurel, di
rectorul S. M. T. și discuțiile pur
tate a rezultat că în toamna anului 
trecut stațiunea a înregistrat suc
cese frumoase, realizînd planul pe 
campanie in proporție de 114 la 
sută. Deasemerwa deosebit de grăi
toare sini rezultatele obținute de 
stațiune pe întregul an. De exem
plu, în anul 1959, planul de hantri 
la lucrări a fost realizat în pro
porție de 11O la sută — cel mai 
bun rezultat obținut în cei 11 ani 
de activitate în cadrul stațiunii.

De remarcat că anul treat1, s-a 
realizat o reducere a prețului de 
cost cu 7 lei pe hantru, iar valoa
rea economiilor realizate la car
burantul principal, piese, cheltu

Pe marginea lucrărilor sfatului S. M. T.

muncilor agricole de primăvară
ieli gospodărești etc., s-a ridicat la 
suma de 105.495 lei. Tovarășii 
Dușa Ispas, Dăruit Cornel, Truța 
Petru și alți participanți la discuții, 
au vorbit cu multă căldură despre 
tractoriștii Schaser Marfin, Carole 
Vasile, Gruian Nicolae, Crișan 
Cornel și alții, care prin lucrările 
de calitate efectuate au adus o 
contribuție de seamă Io, sporirea 
producției agricole. Dar aceste re
zultate, intr-adevăr frumoase, au 
fost adesea umbrite de unele lip
suri. Așa, de pildă, datorită li
nei planificări pripite, în ce pri
vește repartizarea tractoarelor, 
gospodăria colectivă din Teiuș și 
întovărășirea din Galtiu au rămas 
fără arături de toamnă. Lipsiți de 
simțul răspunderii față de mjiti
ed, tractoriștii Molodeț R, Cocio- 
bea Șt. și Morarii I. au făcut une
ori lucrări de slabă calitate.

In același limp lipsuri s.-au do
vedit a avea și conducerile unor 
unități socialisi-cooperatiste, care 
nu au creat cele mai bune dondi- 
țiuni de lucru mecanizatorilor. Asa 
de exemplu, silit cazurile de 
la gospodăriile colective din Oiej- 
dea și Benic, întovărășirile agricole 
din Micești, Teiuș, Vințul de los 
și allele, unde faptul că nu s-a eli
berat la timp terenul, a dus la 
întîrzieri mari în executarea lu- 
rărilor.

Sfatul S.M.T. a analizat apoi fe
lul cum s-au pregătit S.M.T.-ul, 
gospodăriile colective și întovărăși
rile in vederea campaniei agricole 
de primăvară, subliniind rezultatele 
obținute în această direcție de me
canizatorii de la S.M.T, care au 
terminat de reparat întregul utilaj 
necesar în campania de primăvară.

A fost arătat, de asemenea, sta
diul in cară se găsesc pregătirile 
la gospodăriile colective și întovă
rășiri.

Luînd. cuvînful, tovarășul Crișan 
Gheorghe, secretar al Comitetului 
raional de partid, a scos in eviden
ță rezultatele bune obținute de 
S.M.T. în munca pe ogoare și cpn- 
tribuția acesteia la acțiunea de coo- 
p ratioizare a raionului. Tovarășul 
Crișan a dat apoi o serte de îndru
mări prețioase, menite să ducă la 
ridicarea pe o treaptă iot mai. înal
tă a muncii în S.M.T. și in unită
țile agricole socialisi-cooperatiste.

In continuare, tovarășul Suciu 
Matei, vicepreședintele Sfatului po
pular raional, a dat citire planului 
de mersuri al Comitetului raional 
de partid și al. Sfatului popular 
raional, privitor la campania agri
colă de primăvară, plan la baza 
căruia stau în primul rlnd sarcinile 
puse în fața oamenilor muncii din 
agricultură de Plenara C, C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie 1959.

El. BARABAȘ
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Toată atenția îngrijirii culturilor de toamnă
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Un eveniment important în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie romîno-indoneziene

DJAKARTA .Agerpres). — Răs- 
punzînd unei întrebări puse de tri
misul special Agerpres, Al. Gheor
ghiu, in legătură cu apropiata vi
zită a președintelui Republicii In
donezia, Sukarno, în R. P. Romînă, 
ministrul Afacerilor Externe al In
doneziei, Subandrio, a declarat :

„Această vizită are drept scop o 
mai bună înțelegere cu unele țări 
din Europa, printre care și Romî- 
nia. Noi știm că Rominia a trecut 
prin schimbări revoluționare și 
vrem să vedem cu ochii noștri și să 
studiem rezultatul evoluției care a 
avut loc în Rominia. Indoneziana 
numără printre țările care se află 
în stadiul 
bazate pe

linei dezvoltări sociale 
dreptate. In această pri-

------------♦♦

uință, noi putem învăța foarte mult 
unul de la altul. De aceea, noi do
rim foarte mult să vizităm R. P. 
Romînă. La fel de importantă este 
stringerea relațiilor de prietenie în
tre țările noastre, prietenie care, 
sper, va deveni mai puternică în 
urma, vizitei președintelui Sukarno 
in Rominia. Sper că această vizită 
va da importante rezultate în do
meniile politic, economic și cultura! 
ducînd la o lărgire a relațiilor noa
stre. Noi dorim încheierea unui 
acord de colaborare tehnică cu tara 
dv. Sînt convins că vizita preșe
dintelui Sukarno 
va fi de un real 
păcii".

la R. P. Romînă 
folos pentru cauza

SEUL. Corespondentul din Seu! 
al agenției Associated Press tran
smite că la 28 februarie în orașul 
Aegu, al treilea oraș ca mărime 
din Coreea de Sud, au avut loc in
cidente violente între poliție și stu
denți. Potrivit agenției, poliția sud- 
coreeană a intervenit pentru a îm
piedica o demonstrație studențeas
că în sprijinul partidelor de opozi
ție din Coreea de Sud, la care âu 
luat parte peste 1.000 studenți. In 
urma incidentelor 12 studenți 
trei polițiști au fost răniți.

ACCRA. După cum anunță

și

ITALIA: Masele populare cer formarea 
unui guvern democratic

ROMA — Corespondentul Ager
pres transmite :

Criza de guvern din Italia conti
nuă. Din declarațiile reprezentanți
lor partidelor de dreapta rezulta că 
aceștia insistă asupra formării ți
nui guvern care să continue o. poli
tică favorabilă intereselor marilor 
monopoluri și vîrfurilor clericale.

La 1 martie președintele Republi
cii Italiene, Gronchi, a 
consultările cu liderii 
partide politice în scopul 
crizei de guvern.

Conducerea partidutui 
creștin a declarat, printre altele, că 
participarea în guvern a altor 
partide poate avea loc numai dacă 
aceste partide ar recunoaște necesi
tatea promovării continue a politicii 
atlantice.

In întreaga Italie se intesifică ac
țiunea ,maselor populare, a forțelor

continuat 
diferitelor 
rezolvării

democrat-

democratice pentru o soluționare 
pozitivă, în conformitate cu intere
sele poporului italian, a actualei 
crize de guvern. In ultimele zile au

• avut loc mii de adunări, mitinguri, 
manifestații la care participanta au 
cerut formarea unui guvern demo
crat capabil să rezolve problemele 
fundamentale ale țării. Pe adresa 
președintelui Gronchi au sosii si 
sosesc mii de telegrame din partea 
participanților la adunări și mitin
guri în care se cere șefului statului 
să contribuie la rezolvarea demo
cratică a crizei de guvern.

Secretariatul Confederație Genera
le a Muncii din Italia care numără 
în rîndurile sale peste 4 milioane 
de oameni ai muncii, a dat publi
cității o declarație în care cere 
„formarea unui guvern capabil 
să-și apere independența față de 
pretențiile

• ♦-----------
marelui capital".

'de

Congresul P. C. din Lituania
VILNIUS (Agerpres). — TASS. 

La 1 martie la Vilnius s-a deschis 
cei de-al 12-lea . Congres al Parti
dului Comunist din Lituania. Con
gresul vă discuta rapoartele prezen
tate de Comitetul Central al parti
dului și de Comisia de revizie.

CongresulCongresul va alege de asemenea 
noul Comitet Central și Comisia de 
revizie.

A. Snecikus, prim-secretar al 
C. C. al Partidului Comunist din 
Lituania, a prezentat raportul de 
activitate al Comitetului Central.

Criza agriculturii franceze
Una din problemele cele mai a- 

cute care se pun în prezent eco
nomiei franceze este aceea a agri
culturii. Profundele nemulțumiri 
care agită țărănimea franceză au 
fost exprimate cu vehemență în 
cadrul marilor demonstrații țără
nești care au avut loc recent în 
numeroase regiuni ale Franței și 
la care au participat aproximativ 
200.000 de agricultori. Vorbind 
despre amploarea pe care au luai-o 
mișcările țărănești în ultima vre
me, ziarul „Liberation" arată că 
„aceste manifestații au un fond 
material real, ele exprimînd o criză 
economică".

In ziua de 25 februarie primul 
ministru francez Michel Debre și 
ministrul Agriculturii, Henry Ro- 
chereau au expus în fața comisiei 
Adunării Naționale pentru produc
ție și schimb hotărlrile adoptate în 
după-amiaza zilei de 24 februarie 
de Consiliul de Miniștri în legătu
ră cu problemele agricole 
urmează să fie publicate 
Unul Oficial.

Agenția France Presse,

și care, 
în Bitle-

Agenția France Presse, comen- 
tind hotărlrile adoptate de Consi
liul de Miniștri în problema țără
nească, arată că „guvernul nu și-a 
modificai aproape de loc poziția, în 
această problemă". Aceasta^ arată 
agenția mai sus menționata, deoa
rece guvernul „nu a acceptat cere
rile de bază ale țărănimii, privind, 
reintroducerea sistemului de pari
tate între prețurile produselor in
dustriale și cele agricole și stabi
lirea automată a corelației între

prețul produselor agricole și costul 
vieții".

Cercurile guvernante franceze 
caută să arate că înrăutățirea si
tuației țărănimii s-ar datora sece
tei din anul trecut care a dus la 
reducerea cu 10 la sută a venituri
lor țărănimii. Dar adevăratele cau
ze ale intensificării pauperizării, 
producătorilor agricoli mici și mij
locii, trebuie căutate în adinci- 
rea 
care 
se le 
rile 
lost 
guvern în 1959 de a suprima siste
mul care stabilea o oarecare pari
tate între prețurile produselor agri
cole și cele industriale și care fu
sese instituit în septembrie 1957. 
Desființarea lui a redus considera
bil veniturile producătorilor agri
coli, făcînd ca prețurile produselor 
agricole să scadă în comparație 
cu cele ale produselor industriale 
necesare agriculturii cu aproximativ 
15 la sută. Această scădere se ob
servă îndeosebi la produsele furni
zate de micii producători, prețul 
produselor marilor proprietari fun
ciari 
velul 
le,.

De 
1959 
măsuri favorizînd direct pe marii 
proprietari funciari. Astfel au fost 
suprimate indemnizațiile, acordate 
micilor producători, în timp ce 
marii proprietari funciari au pri-

căutate 
prăpastiei dintre prețurile cu 
aceștia își pot desface produ
și prețurile impuse la mărfii- 
industriale. Adeastă situație a 
agravată de hotărîrea luată de

rămlnlnd aproximativ la ni- . 
celui al produselor industria

asemenea, în cursul anului 
guvernul a luat o serie de

_ . - ...... . ...... a-
genția France Presse, Ia 28 februa
rie Adunarea Națională a Ghanei 
a adoptat un proiect de lege cu 
privire la transformarea 
dunăre Constituantă. 
Constituantă va elabora 
Republicii Ghana.

ei în A- 
Adunarea 

constituția

In lupta pe care oamenii muncii 
de pe ogoare o desfășoară pentru 
obținerea de recolte sporite, una 
din sarcinile importante o consti
tuie îngrijirea culturilor de toamnă.

In acest scop, ca o măsură de 
primă urgență este controlul semă
năturilor in cîmp și acolo unde se 
constată că apa provenită din ploi 
sau inundații băltește pe culturi 
sau pe arături, să se treacă ime
diat la executarea de șanțuri pen
tru scurgerea acesteia, spre a feri 
culturile de înnăbușire și a se zvîn- 
ta terenul pentru a se putea lucra.

La controlul pe care producătorii 
îl fac culturilor de toamnă, aceș
tia trebuie să observe și starea de 
vegetație a acestora. Acolo unde se 
găsesc plante desrădăcinaie (des
călțate) fie din cauza spulberării 
pămîntului, sau din cauza înghețu
lui și dezghețului, fapt ce face ca 
nodul de înfrățire să rămînă dezve
lit la suprafața solului, pentru a e- 
vita pierderile, ca o primă măsură 
ce se impune este să se tăvălugeas- 
că cultura îndată ce pămintul s-a 
zvîniat. Prin tăvălugire pămîntul se 
strlnge în jurul, plantelor, iar din 
nodul de înfrățire dau rădăcini noi 
care fac ca planta să. se prindă 
puternic în sol.
---------------- ♦♦♦♦♦♦----------------

O altă lucrare care trebuie să 
se execute primăvara timpuriu este 
grăpatul. Această lucrare se face 
cu o grapă ușoară cînd griul ieșit 
puternic din iarnă are la suprafața 
oămlntului o crustă sau este bătă
torit. Prin grăpare umezeala se 
păstrează în pămînt, aerul și căl
dura pot străbate, mai ușor în sol 
și plantele se dezvoltă mai bine.

Controlul semănăturilor prin pro
be din culturi este o lucrare care 
de asemenea este necesar să se 
facă. Și în acest sens organele teh
nice de la comune trebuie să acor
de tot sprijinul unităților agricole- 
cooperaliste.

Probele luate din diferite locuri 
din culturile păioaselor 
se așează în lădițe și 
ză 3-4 zile în camere 
după care timp acestea se păstrea
ză apoi 2 săptămîni în camere la 
o temperatură normală, în așa 
fel să primească cit mai multă- 
lumină. Prin numărătoarea care se 
face apoi, ne putem da seama de 
pierderile cauzate de ger și măsu
rile ce trebuie luate, cum sînt apli
carea de îngrășăminte ele.

Ing. BICA VIRGIL
Șeful Secției agricole raionale.

de toamnă,, 
se păstrea- 
neîncălzite.

Răspunsul colectiviștilor din Cistei la chemarea 
la întrecere a

(Urmare din pag. I-a)
întreaga producție de lapte de fa 
ferma de vaci.

— Pentru a stimula interesul in 
producție în sectorul zootehnic, să 
introducem în acest sector retribuția 
suplimentară, în raport 
ția realizată!

— Pentru întărirea 
sectorul zootehnic vom 
acest an un brigadier 
lecții teoretice și practice de creș
terea animalelor cu toți îngrijitorii 
de animale.

de produc

muncii 
școlariza în 
și vom tine

ții

Asigurarea bazei furajere
— Să asigurăm cîte 9 tone po

rumb siloz recoltat în faza de coa
cere lapte-ceară pentru fiecare bo
vină mare și 11 tone de fiecare 
vacă de lapte, iar de pe fiecare hec
tar cultivat cu porumb pentru siloz 
să realizăm 55.000 kg.

— Să realizăm la fînurile culti
vate o producție de 5.000 kg la 
hectar, iar la finul natural 3.500 kg.

— Să împrăștiem mușuroaiele,, 
să grăpăm pășunile și fînațele de

mit importante indemnizații de se
cetă din partea statului.

O altă măsură luată de guvern 
împotriva producătorilor agricoli 
mici și mijlocii este de a le im
pune acestora plata cotizațiilor de 
6 miliarde franci vechi pe care bu
getul le încasează din agricultură, 
marii proprietari fiind scutiți de 
aceste obligații.

In ce privește impozitele, guver
nul a inaugurat o nouă formă de 
impunere a suprafețelor agricol . 
care urmărește să lovească tot în 
micul producător, marii proprietari 
funciari fiind, scutiți de unele im
pozite directe.

Ca urmare a măsurilor luate de. 
guvern în defavoarea producători
lor mici și mijlocii în cele 1.114.000 
gospodării sub zece ha, venitul ob
ținut de toți membrii unei familii 
de mici agricultori nu reprezintă, a- 
desea echivalentul unui salariu mi
nim. Aceste măsuri au avut con
secințe imediate asupra situației ca
tegoriilor de agricultori mici și 
mijlocii. Intr-un an, 1959, datoriile 
lor la Creditul agricol au crescut 
cu 20 la sută. De asemenea ei au 
fost obligați să renunțe la unele 
produse industriale, ceea ce a avut 
drept urmare o scădere cu 10-15 la 
sută a producției industriei de larg 
consum și de unelte și mașini a- 
gricole. Ne mai 'puțind fade față si
tuației chiar prin aceste măsuri, a- 
proximativ 80.000 de țărani mici 
și mijlocii, în majoritate tineri, pă
răsesc anual satele îrulreptîndu-se 
spre oraș.

Mișcările țărănești care s-au ac
centuat în ultima vreme au pe de 
altă parte la bază faptul că dinir-un

colectiviștilor din
cîte ori va fi nevoie și să facem pă- 
șunatul animalelor pe parcele.

Adăposturi pentru animale
.— Să terminăm de construit graj

dul pentru 100 vaci pînă la 1 Mai. 
realizînd o economie de 50.000 lei 
față de deviz, iar la al doilea grajd 
pentru vite care trebuie să se ter 
mine la 1 octombrie, să realizăm 
o economie de 80.000 lei.

— Construirea cotețelor pentru 
păsări să se termine pînă la 15 
aprilie.

— Întrecerea urmează a se des
fășura așa după cum s-a arătat de 
colectiviștii din Cîlnic, pînă la 30 
decembrie 1960.

Chemarea adresată 
colectiviștilor din raion 
Ținînd seamă de prevederile lu

crărilor Plenarei 
din 3-5 decembrie 
în fața 
lective 
forțele 
rite la

C. C. al P.M.R. 
1959, care pune 

gospodăriilor co- 
a lupta cu toate

membrilor 
sarcina de 
pentru a obține recolte spo- 
hectar și a asigura o dez-

total de 6.475 miliarde, cheltuieli 
bugetare numai 120 miliarde sînt 
afectate agriculturii ceea ce repre
zintă 1,8 la sută din buget, în timp 
ce creditele militare se ridică la 
1.875 miliarde, reprezentînd 32 
la sută.

Actuala situație a agriculturii 
franceze se datorează de asemenea 
și apartenenței Franței la „piața 
comună", care interzice în mod 
practic unui stat membru să garan
teze țăranilor prețurile produselor a- 
gricole sau să se opună importuri
lor de produse de care nu are ne
voie.

Aceste manifestații au deci și 
vor avea motive să fie grave, aiîta 
timp cit guvernul va duce o poli
tică de nesocotire a intereselor ma
sei largi a micilor agricultori. La 
recentul congres al Federației na
ționale a sindicatului agricultori
lor, participanții au cerut chiar 
convocarea înainte de termen a 
Parlamentului pentru a discuta si
tuația grea a țărănimii.

Manifestațiile țărănești care au 
avut loc în cursul ultimelor săptă- 
mîni au. arătat gravitatea proble
mei agricole în momentul de față 
în Franța. După cum a subliniat re
cent în cadrul unei asemenea ma
nifestații deputatul comunist Wal
deck-Rochet , tocmai din unirea pă
turilor agricultorilor mici și mij
locii , în lupta pentru satisfacerea re
vendicărilor lor, pentru schimbarea 
nu numai a politicii agrare de pînă 
acum a guvernelor de la Paris, ci 
și pentru schimbarea întregii orien
tări a politicii cercurilor conducă
toare franceze, stă soluționarea a- 
cestei spinoase probleme.

G. A. C. Clinic
voltare continuă a sectorului zoo
tehnic, noi colectiviștii din C 
îndrumați de organizația de t 
în urma analizei făcute privitor , la 
producție, ne propunem să reali
zăm următoarele obiective princi
pale și în sectorul culturii vegetale,

. astfel :
— Prin o bună 

muncii și a aplicării pe 
a regulilor agrotehnice, 
nem să obținem la grîu 
de 2.000 kg Ia hectar, 
bul pentru boabe 3.500 
tar, la cartofi 22.000 kg de fiecare 
hectar, la floarea-soarelui 1.800 kg 
de hectar, iar la legume cu 3.000 
kg mai mult decît producția globa
lă planificată la hectar.

La sfeclă să realizăm O producție 
de 36.000 kg la hectar, iar la vița 
de vie altoită tin procent de 40 ia« 
sută la calitatea I-a.

Pentru a realiza un venit de 
250.000 la 100 hectare teren agri
col, vom valorifica prin contractări' 
150 kg grîu și 140 kg porumb de- 
fiecare hectar cultivat. De a? 
nea vom mai vinde statului 10 ie 
orzoaică, 15 tone floarea-soarelui,. 
110 tone cartofi, 1.080 tone sfeclă 
de zahăr, 300.000 viță calitatea I-a.

In scopul realizării obiectivelor 
propuse vom lua următoarele mă
suri organizatorice și agrotehnice:-

— Să organizăm brațele de mun
că în 3 brigăzi de cîmp, o brigadă- 
zootehnică și două echipe speciali
zate, care să-și primească inventa
rul, terenul și culturile pentru lu
crări pînă la 5 martie, fiecărei Co
lectivist urmînd să lucreze în ca
drul acordului individual.

— Pentru a feri culturile 
inundații, pe o suprafață de peste 
50 hectare, ne propunem să adîn- 
cim și să lărgim „Valea Dunăritei“ 
pe o lungime de 1.600 metri, prin 
muncă voluntară, pînă la 15 mar
tie.

— Cu sprijinul permanent al or
ganizației de bază, conducerea gos
podăriei își propune să organizeze 
în așa fel munca, ca lucrările să- 
fie efectuate la timpul opfim, ca în- 
fiecare campanie agricolă acestea- 
să fie terminate cu 5 zile înainte 
de termen.

Pentru continua întărire și dez
voltare a gospodăriei, pentru a sti
mula tot mai mult sporirea produc
ției vegetale și animale și creșterea 
veniturilor colectiviștilor, noi mem
brii gospodăriei colective din Cis
tei chemăm la întrecere, pe baza 
obiectivelor arătate mai sus, atîtîn 
sectorul zootehnic cît și la culturile 
vegefale, toate gospodăriile colec
tive din raion.

DOBIRTA MIHAI
președintele G.A.C. Cistei

MARCU ACHIM 
secretarul org. de partid.:

LUPEA ION
secretarul organizației U.T.M.,

organizare a 
scară largă 
ne propu- 
o producție 
la porum- 
kg la hec-

de
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