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COMUNICAT
In zilele de 19 și 20 decembrie 1960 a avut loc 

ședința plenară a C.C. al P.M.R.
La ședință au luat parte membrii și membrii 

Supleanți ai Comitetului Central, primii secre
tari ai comitetelor regionale P.M.R., miniștri și 
adjuncți ai miniștrilor, șefi și adjuncți ai șefi
lor de secții ale C. C. al P. M. R., președinți ai 
sfaturilor populare regionale, conducători ai or
ganizațiilor de masă, redactori-șefi ai organelor 
de presă și alți activiști de partid și de stat.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a prezen
tat la plenară o dare de seamă cu privire la 
Consfătuirea reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești, ce a avut loc în noiembrie 
a.c. la Moscova, și cu privire la activitatea des
fășurată la Consfătuire de delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Plenara a aprobat în unanimitate documen
tele adoptate de Consfătuire — Declarația și A

O sarcină măreață trasată de partid

Oin prima zi, din primul ceas — planul 
îndeplinit la toate sortimentele, la toți indicii!

pelul către popoarele din lumea întreagă — și 
activitatea delegației P.M.R. la Consfătuire.

Trecînd la următorul punct al ordinei de zi, 
plenara a ascultat informarea prezentată de to
varășul Aurel Vijoli, ministrul Finanțelor, cu 
privire la proiectul bugetului de stat pe anul 
1961 și a aprobat propunerile privind proiectul 
de buget.

La punctul trei al ordinei de zi, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu a prezentat propunerile Birou
lui Politic cu privire la unele îmbunătățiri în 
împărțirea administrativ-teritorială a țării. Ple
nara a aprobat propunerile prezentate.

Plenara a stabilit ca proiectul bugetului de 
stat pe 1961 și propunerile privind îmbunătă
țirea împărțirii administrativ-teritoriale a țării 
să fie supuse sesiunii Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne.

Delta Dunării oferă vizitatorilor la fiecare .pas priveliști minunate.
--------------♦♦

Cu planul anual îndeplinit
Roadele unei munci avîntate

Harnicul colectiv de muncă de 
la Uzinele metalo-chunice Zlatna 
a raportat cu legitimă mîndrie că 
la 18 decembrie și-a îndeplinit pla
nul producției globale și a produc
ției marfă pe anul 1960.

Obținerea acestui important suc
ces se datorește faptului că, sub 
îndrumarea comitetului de partid, 
conducerea uzinei și comitetul sin
dical au luptat zi de zi pentru in
troducerea tehnicii noi în procesul 
de producție, a inovațiilor și rațio

nalizărilor. In centrul atenției co
mitetului sindical a fost desfășura
rea cu însuflețire a întrecerii so
cialiste organizată pe bază de o- 
biective.

Cele mai frumoase rezultate pe 
întreprindere, în cursul anului, le-au 
obținut secțiile chimică șl metalur
gică. In ce privește angajamentul 
la economii, acest harnic colectiv 
și-a depășit, în numai 11 luni, cu 
peste 295.000 lei propriul angaja
ment.

Cu mult înainte de termen
Filele calendarului vestesc înche

ierea, peste puține zile, încă a u- 
nui an. Pe întreg cuprinsul raio
nului oamenii muncii din întreprin
deri și de pe ogoare raportează 
partidului în aceste zile despre vic
toriile dobîndite, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
III-lea al P.M.R. Și făcînd, acum, 
la sfîrșit de an, bilanțul bogat al 
realizărilor, fiecare om al muncii 
d r. raion are în față perspectiva 
măieilă a sarcinilor viitoare tra- 
sa‘e de recenta plenară a C. C. al 
P.M.R., sarcini de o covîrșitoare 
însemnătate pentru întreaga dez
voltare a economiei noastre națio
nale. Pășind în noul an, partidul 
cheamă poporul nostru muncitor să 
îndeplinească aceste sarcini, sădea 
glas cifrelor planului de stat, să 
dea contur tot mai puternic măre
țului ediFciu al socialismului.

La plenara C. O. al P.M.R; din 
octombrie, anul acesta, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, anali- 
zînd rezultatele obținute în înfăp
tuirea sarcinilor planului de stat pe 
1960, a scos cu toată puterea în e- 
videntă necesitatea că, avîndu-se 
în vedere sarcinile sporite ale pia- 
nu'u; pe 1961, să se ia toate mă
surile organizatorice și politice, 
astfel ca încă din primele zile ale 
noului an să se realizeze în mod 
ritmic, 'n îrFegime toate sarcinile 
zilnice de plan. Iată de ce în fața 
colectivelor de muncă din între
prinderile raionului, în fața fiecă
rui om al muncii sarcina principală 
fee se pune este ca sub conducerea 
organizațiilor de bază să desfă
șoare o muncă plină de însuflețire, 
astfel ca din prima zi să se asi
gure realizarea în întregime, pe 
sortimente și la toți indicii a sar
cinilor de plan. Si condiții pentru 
a înfăptui această sarcină trasată 
de partid sînt în toate întreprinde
rile raionului. Este nevoie însă să 
fie asigurate condițiile necesare, să 
fie lichidate din rădăcini o seamă 
de lipsuri care în acest an nu de 
puține ori au dus la strangularea 
producției, la umflarea prețului de

----- ♦♦-----

Bascula de la oborul
® orașului Alba-Iulia este de-
g fectă uneori chiar la tir-
@ guri mari. §
® Un cîntar cînd e perfect ®
§ ne măsoară untul, sarea..., ® 
|s dar atunci cînd e defect, p 
B el măsoară... nepăsarea. s 

cost și la scăderea calității produ
selor în unele întreprinderi.

Ce trebuia să facă în mod con
cret pentru a înlătura lipsurile și 
a asigura condițiile de realizare 
ritmică a planului? S-au făcut, ce 
e drept, multe, dar încă multe se 
mai cer a fi făcute. Ca o sarcină 
urgentă este, în momentul de față, 
îndeplinirea măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice stabilite cu prilejul pre
lucrării cifrelor de plan pe 1961. 
In unele întreprinderi, ca Uzinele 
metalo-chimice Zlatna, Depoul 
C.F.R. Teiuș și altele, ca urmare a 
preocupării dovedite de conduce
rile administrative, a ajutorului dat 
de către organizațiile de partid și 
organele sindicale, au fost asigu
rate toate condițiile, ca încă din 
prima zi a noului an sarcinile de 
plan să fie îndeplinite întocmai. 
Aici măsurile tehnico-organizatori- 
ce au fost înfăptuite în cea mai 
mare parte. Din păcate însă nu 
peste tot se înțelege necesitatea ur
gentă a traducerii în viață a mă
surilor stabilite. La I. M. „Gh. Do- 
fa" sînt anumite măsuri, care tre
buiau să fie deja înfăptuite, dar ci) 
toate acestea ele nu au fost traduse 
în viață. Aici trebuie urgentată me
canizarea anumitor lucrări prevăzu
te, ca și o mai temeinică organi
zare a calificării muncitorilor mi
neri, în timp ce la grupul de șan

(Continuare în pag. 2-a)
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Cresc rîndurile colectiviștilor din Șard
Drumul vieții noi, drumul gos

podăriei colective, este urmat de 
un număr tot mai mare de țărani 
întovărășiți din satul Șard. Zi* 
lele acestea bunăoară, la numărul 
de membri și suprafața de teren a 
gospodăriei colective din sat, care 
trece de 200 hectare, s-au adăugat

-A- Peste 1.400 ore de muncă pa
triotică au efectuat săptămîna tre
cută 421 tineri din raionul nostru. 
Sub îndrumarea organizațiilor 
U.T.M., ei au colectat și predat 
peste 5.000 kg fier vechi, au plan
tat cu puieți circa 12 hectare teren, 
au reparat drumuri, poduri etc.

In acest an Întreprinderea 
Vinalcool din Alba-Iulia a obținut 
la diferitele concursuri interregio
nale 4 medalii de aur și 7 medalii 
de argint la vinurile, rachiurile și 
distilatele din vin expuse. Tot în 
acest an întreprinderea Vinalcool 
a mai cîștigat două medalii de aur, 
una la concursul internațional de 
vinuri de la Lujbljana (R.P.F. Iu
goslavă) și una la cel ținut la Bu
dapesta.

La cinematograful „Victoria" 
din Alba-Iulia va rula între 26 și 
28 decembrie filmul mexican co
lorat „Mexicul cîntă", iar în zilele 
de 29, 30, 31 decembrie a.c. și 1 
ianuarie 1961, filmul sovieto-fran- 
cez „Normandie Niemen".

Filmul maghiar „Prieteni din pă- 
puriși" va rula între 26 și 28 de
cembrie la cinematograful „23 Au
gust" din localitate, iar filmul so
vietic colorat „Marinarul îndrăgos
tit" va rula la acelaș cinemato
graf între 29 decembrie a.c. și 1 
ianuarie 1961.

In aceste zile, 
la S.M.T. lucră
rile de reparații 
la tractoare, plu
guri, semănători 
și alte mașini se 
desfășoară din 
plin.

Printre meca
nizatorii fruntași 
care își aduc 
larg contribuția 
la executarea re
parațiilor este și 
strungarul Stan- 
ciu Mihai.

In clișeu: Co
munistul Stan- 
ciu Mihai de la 
S.M.T., la locul 
de muncă.

încă 15 familii cu o suprafață de 
aproape 30 hectare.

Printre cei pe care adunarea ge
nerală a colectiviștilor din Șard 
i-a primit de curînd în gospodă
ria colectivă sînt țăranii munci
tori Meteș Silviu, Lucaci Ion, Mi
la.' și alții.

Indeplinindu-șl sarcinile de plan 
pe anul 1960, colectivul remizei de 
locomotive C.F.R. Alba-Iulia a în
ceput să remorce -trenuri de marfă 
și de călători în contul sarcinilor 
de plan ale anului viitor. De la în
ceputul anului colectivul acestei uni
tăți a economisit 190 tone combus

La Ocolul silvic Alba-Iulia
Pentru ridicarea patrimoniului 

nostru forestier la nivelul sarcini
lor trasate de documentele Congre
sului al III-lea al partidului, mun
citorii, inginerii și tehnicienii Oco
lului silvic din Alba-Iulia, alături 
de toți muncitorii din ramura fo
restieră, și-au adus și ei o contri
buție de seamă. Astfel, au reușit 
ca printr-o mai bună organizare a 
muncii, în numai 11 luni să-și rea
lizeze sarcinile de plan pe întregul

> De vorbă cu pionierii
j Pentru a se întîlni cu tovarășul 
i Vasile Farcaș, secretar al Comite-
> tului raional Alba al P.M.R., zi- 
[ lele trecute la Casa pionierilor, 
i s-au strîns peste o sută de puriă- 
1 tori ai cravatei roșii. Și, tovară- 
' șui Vasile Farcaș le-a vorbit pio- 
i oierilor despre eroismul comuniș- 
1 tilor și uteciștilor din anii grei ai

luptei ilegale, despre eroii zilelor 
noastre constructori ai socialis
mului, despre lupta popoarelor din 
colonii pentru libertate și indepen
dență și despre propunerile U- 
niunii Sovietice pentru dezarma
rea generală și totală. Din cuvin
tele tovarășului Vasile Farcaș, 
pionierii au desprins de asemenea 
cine sînt dușmanii și cine sînt 
prietenii poporului, și că învățînd 
cu stăruință, alături de părinții și 
frații lor mai mari, și ei își aduc 
contribuția la apărarea păcii, cau
ză scumpă tuturor popoarelor.

Un reușit concert-spectacol
Anunțat prin afișe cu cîteva 

J zile înainte, concertul spectacol 
i prezentat sîmbăta trecută la Casa 
[ raională de cultură a atras sute 
; de spectatori. Și interesului ma

nifestat de oamenii muncii din o- 
rașul nostru, corul, orchestra se- 
mișimfonică și un număr însem
nat de soliști vocali, ce activează 
în cadrul Casei raionale de cul
tură, i-au răspuns prin prezenta- 

i rea unui bogat program de selec- 
' țiuni din opere și operete.
■ Concertul a început cu „Cîn- 
' tec de pahar" din opera „Travia- 
! ta". Acestuia, i-au urmat apoi 

tibil convențional, piese și alte ma
teriale în valoare de peste 40.000 
lei.

Printre cei care -au obținut 
cete mai frumoase rezultate sînt 
comuniștii Șteau Ion, Neamțu Va- 
sile, mecanici, Negruțiu Simian, 
fochist, utemiștii Ciugudean Gheor
ghe, Ureche Gheorghe și alții.

an în proporție de peste 110 la 
sută.

De asemenea, la această unitate 
s-a obținut economii la prețul de 
cost în valoare de 21.146 lei fați 
de 10.975 lei cît era angajamentul 
Tot în această perioadă, prin munci 
patriotică s-au efectuat lucrări dt 
plantații și s-au adunat semințe îr 
valoare de 51.000 lei.

♦ ♦--------

0 S APTĂ MINA L ALTA
„Corul asupriților" din opera 
„Nabuco", Corul țăranilor din o- 
pera „Cavaleria rusticană", „Floa
re albă" din opereta „Ana Lugo- 
jana" și alte bucăți alese.

La reușita concertului-spectacol 
prezentat, a contribuit întregul an
samblu coral și orchestral dirijat 
de tov. profesor Marin Alexiu. O 
contribuție de seamă la reușită au 
avut-o de asemenea toți soliștii 
din rîndul cărora s-au evidențiat 
în mod deosebit Sanda Bărbănțan 
și Vaier Roșu.

Oaspeți dragi în mijlocul elevilor
In vizită prin așezările regiunii 

noastre, duminică, 18 decembrie, 
un grup de scriitori au fost oas
peții elevilor Școlii medii „Horia, 
Cloșca și Crișan" din Alba-Iulia.

Primiți cu căldură de sutele de 
elevi întruniți în sala festivă a 
școlii, oaspeții au citit în fața a- 
cestora din operele lor. Poeta 
Florența Albu, de pildă, a prezen
tat „Marea de foc" poezia în
chinată Hunedoarei, iar Nicolae 
Stoian și George Tomozei, redac
tori la revista „Luceafărul" au ci
tit din versurile lor „Trandafirul 
de lut", „Omul cu vioara", „Des
coperirea patriei" și „Laudă de
părtărilor și dragostei".

Versuri de o deosebită finețe 
au prezentat apoi prin poeziile 
„Mărțișor 1946", „Taraful", „Ti
monă și peniță" și „Lîngă Dună
rea bătrînă", poeții Nicolae Tăutu 
și George Dan. Elevii au mulțu
mit oaspeților pentru clipele pe
trecute împreună, iar o delegație 
de pionieri a oferit acestora f'.ori 
și cravate de pionier.



Difuzarea presei — o
In raional nostru, în întreprin

deri, instituții și pînă în cele mai 
îndepărtate sate, pătrunde un mare 
număr de ziare, reviste și alte pu
blicații, mijloace puternice pentru 
educarea oamenilor muncii. De la 
începutul anului și pînă în prezent 
au fost difuzate în raion peste 
330.000 exemplare din diferite pu
blicații și numărul lor crește de la 
lună la lună. Aceasta este o dova
dă grăitoare că oamenii muncii 
iubesc presa de partid, o citesc și 
o consideră an prețios ajutor în 
munca lor de fiecare zi.

Mulți cititori ai presei de partid, 
indiferent dacă este vorba de presa 
centrală, regională sau locală, și-au 
făcut abonamente pentru a primi 
ziarul la locul de muncă sau aca
să, și abia așteaptă ca factorul 
poștal sau difuzorul voluntar să-i 
aducă ziarul sau revista.

Partidul nostru a acordat și a- 
cordă o mare atenție difuzării zia
rului, ajungerii lui la timp, în mîi- 
nile cititorului. Ținînd cont de a- 
cest lucru, multe organizații de 
partid din întreprinderi și instituții, 
comitete comunale de partid, acor
dă difuzării presei atenția cuvenită, 
considerînd-o ca o sarcină de răs
pundere. La U.M.C. Zlatna, datori
tă acestei preocupări, se difuzează 
peste 1.000 de ziare și diferite alte 
publicații. Asemenea rezultate au 
obținut și organizațiile de partid 
din Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla- 
riu, comitetele comunale de partid 
din Zlatna, Mihalț, organizațiile de 
bază de la cooperativa „Progre
sul", stația C.F.R. Alba-Iulia, Ban
ca de Stat și altele. In raionul 
nostru există sate în care în tim
pul regimului burghezo-moșieresc

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

Ne scriu corespondenții
Concurs „Cine știe «îștw^ă**

Zilele trecute, a avut loc tn c'a- 
drul Clubului muncitoresc din Te
iuș un concurs „Cine știe cîștigă" 
pe teme profesionale.

Susținut de șefii de manevră șl 
manevranții stațiilor C.F.R. Teiuș 
și Coșlariu, care au dovedit o bună 
pregătire profesională, concursul a 
fost interesant și urmărit cu viu in
teres de numerosul public.

întrecerea a fost cîștigată, pen
tru șefii de manevră de tovarășul 
Boancă Cornel, de la stația Coșla
riu, iar pentru manevranți de to-

Rezultate
Printre satele raionului nostru, 

unde prin grija comitetului raional 
al femei’or funcționează cursuri de 
croi, se numără și satul Oarda de 
Tos.

Cele 40 de femei înscrise Incurs 
au o frecvență bună și acordă în 
același timp o importanță deose
bită însușirii materialului predat.

La cele cinci lecții care s-au 
predat pînă în prezent, rezultate 
deosebit de frumoase în însușirea 
meșteșugului croitului au obținut 
cursantele Bărbănțan V iorica, Bera 
Brîndușa, Muncuș Maria, Ștef 
Maria, Dreghici Nița, Lăncrănjan 
Rafila și altele.

0 „poveste0 adevărată
Nu contestă nimeni munca și in

teresul ce-l depune în serviciul său 
inginerul șef Ciobanii Zenovie de 
ta întreprinderea de Vinalcool din 
Alba-Iulia, Și nici chiar faptul că 
vechea caroserie a mașinii dînsului 
nu mai dorespunde liniilor la mo
dă azi. Nu! Contestăm cu totul alt
ceva însă. Contestăm faptul că to
varășul Ciobanu își „renovează" 
mașina pe... „spinarea" întreprin
derii cum s-ar spune.

Povestea aceasta a început în 
urmă cam cu două luni. Simplu, 
fără cereri, note de comandă, în
curcături. Tovarășul inginer șef a 
ridicat receptorul, atîf. De atunci, 
strungul tînărului Drașovean Vic
tor strungește mereu, aparatul de 
sudură sudează neobosit, se ciocă
nește, se găurește și, sub ochii mi
rați ai muncitorilor de la atelierul 
mecanic al întreprinderii, noul în
vinge, vechea mașină a inginerului 
șef se „naște" a doua oară, mo
dernă, nouă parcă. Și cînd te gîn- 
dești că toate astea fără prea mari 
încurcături bănești, etc. etc.

B. E.

sarcină de răspundere
nu pătrundea nici un fel de publi
cație. Astăzi, nu există așezare 
unde cuvîntul scris al partidului să 
nu ajungă.

Masele muncitoare de la sate își 
manifestă tot mai mult dorința de 
a cunoaște ceea ce se pe
trece în țară și peste hotare, lucru 
ce-l află din ziare. Aceasta face ca 
numărul de abonamente să crească 
de la an la an.

Organele și organizațiile de 
partid au datoria de a îndruma și 
controla felul cum organele care 
răspund de difuzarea presei își fac 
datoria. Să nu se mai întîmple ca
zuri cînd în unele comune, ca Vin- 
țul de Jos, Meteș, Hăpria și altele, 
ziarele ajung cu mare întîrziere în 
mîna cititorului. In această privin
ță și sfaturile popularei trebuie să-și 
aducă o mai mare contribuție, con- 
siderînd difuzarea presei nu ca o 
sarcină administrativă, ci ca una 
politică de răspundere. Acest lucru 
fiind valabil în aceeași măsură și 
pentru organele raionale de difuza
rea presei.

In întreprinderi și instituții difu
zarea presei trebuie încredințată n- 
nor oameni entuziaști, cărora le 
este dragă această muncă și care 
pun pentru îndeplinirea sarcinii de 
difuzor voluntar a presei de partid 
mv,lt interes.

Organele și organizațiile de partid 
din raionul nostru trebuie să 
dovedească aceeași preocupare pen
tru difuzarea presei în mase ca 
pentru oricare sarcină, întrucît a- 
ceasta face parte integrantă din 
sarcinile trasate de partid, și sîn- 
tem datori să o ducem la îndepli
nire întocmai.

varășul Papșa Franc isc, de la sta
ția Teiuș. Concurența au fost pre- 
miați de comitetul sindical cu 
cărți, atîf cei clasați pe primul loc, 
cit și restul în număr de zece to
varăși.

La buna, reușită a concursului 
un aport de seamă l-a adus și to
varășul Dreghici loan, examinato
rul concursului, care s-a preocupat 
îndeaproape de pregătirea profe
sională a personalului.

T. V.

frumoase
O contribuție de seamă In condu

cerea acestui aurs aduc tovarășele 
Gligor Maria si Popescu Armeana.

GH. ANGHEL

Pentru îmbunătățirea muncii 
brigăzilor artistice de agitație

Practica a dovedit dă, în ultimul 
timp, una din cele mai răspîndite 
forme a’e activității cultural-artis- 
tice o constiuie brigada artistică 
de agitație. Și, e firesc acest lucru, 
căci brigada ,. artistică de agitație 
presupune un mănunchi restrîns de 
artiști amatori care, cu mijloace 
simple și fără mari eforturi de or
din regizoral, sînt în măsură să 
dezbată teme de foarte mare actua
litate, să prezinte fapte pozitive șl 
să combată aspectele negative din 
viața și munca de fiecare zi, din 
cele mai diferite locuri de muncă 
și din cele mai îndepărtate sate 
din raion.

In multe cămine culturale ale 
raionului nostru au luat ființă șl 
desfășoară o activitate rodnică nu
meroase brigăzi artistice de agita
ție. Numai în cadrul căminelor cul
turale numărul acestora a ajuns la 
peste 30. Pe lîngă acestea însă, în 
întreprinderi și instituții mai acti
vează 8 brigăzi artistice, iar în 
școlile de 7 ani și medii 5 brigăzi 
cu tematică din viața elevilor.

Imbogățindu-și experiența și ri- 
dicînd măestria interpretării, o bu
nă parte a brigăzilor artistice de 
agitație ale căminelor culturale pre
zintă valoroase spectacole brodate 
pe tema transformării socialiste a 
agriculturii, pe tema bunei gospo
dăriri a sate'or, pe teme ale con
viețuirii sociale etc. Brigăzi artis
tice, ca cele din Vințul de Ios,Gal- 
tiu, Șard, Bucerdea, Ampoița, Coș-

Cărți noi apărute
Palmiro Togliatti: Partidul 

Comunist Italian

Cartea constituie o scurtă istorie 
a Partidului Comunist Italian de la 
crearea sa pînă în zilele noastre. 
Ea relevă lupta comuniștilor ita
lieni împotriva regimului fascist al 
lui Mussolini și activitatea ce o 
desfășoară Partidul Comunist Ita
lian, în anii de după cel de-al doi
lea război mondial pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
viață ale maselor muncitoare din 
Italia, pentru apărarea libertăților 
democratice, pentru pace și socia
lism.

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

Invățămîntui agrozootehnic de masă

Lecțiile să fie strîns legate de viață
In dorința de a-și acumula cît 

mai multe cunoștințe noi, strîns 
legate de activitatea lor în gospo
dărie, colectiviștii din Ciugud în
scriși la cercul agrozootehnic par
ticipă cu regularitate la cursuri și 
ascultă cu atenție lecțiile predate. 
In același timp, lectorii se strădu
iesc să fie și ei prezenți în ziua1 și 
ora fixată a cursurilor.

Dar participarea cu regularitate 
la cursuri nu înseamnă totul pen
tru dobîndirea cunoștințelor. Ceea 
ce e mai important este stră
duința lectorului care trebuie să 
predea cursanților lecții bine pre
gătite, atractive, strîns legate de 
viață. Tovarășa Andrei Ursu Voi- 
chița, medic veterinar, lector pen
tru problemele zoo-veterinare, nu 
s-ar putea spune că nu depune in
teres în predarea lecțiilor, dar tre
buie arătat însă că la predarea a- 
cestora pierde din vedere tocmai e- 

lariu și altele se bucură de apre
cierea unanimă a țăranilor munci
tori din așezările respective, iar e- 
fectele muncii activiștilor culturali 
pe acest tărîm sînt mereu mai bine 
conturate. Cu rezultate bune se 
soldează apoi și munca brigăzilor 
artistice din unele întreprinderi, ca 
„Ardeleana", ,,Horia", Valea Dosu
lui, Haneș și altele, care, tratînd 
în programele prezentate teme ac
tuale ale producției, popularizînd 
muncitorii fruntași și metodele fo
losite de aceștia și criticînd pe cei 
delăsători, vin direct și concret tn 
sprijinul obținerii de rezultate me
reu sporite.

Dar, pe cît de ușoară este înfiin
țarea unei brigăzi artistice de agi
tație, pe atît de grea și de preten
țioasă este asigurarea unui reper
toriu de calitate. Unele din brigă
zile noastre de agitație își alegce-i 
drept teme nimerite, pe care le 
tratează cu gust și cu competență. 
Altele însă se pierd în lucruri mărun
te, nesemnificative, tinzlnd să pre
zinte într-un singur program prea 
multe și variate aspecte din satul 
sau întreprinderea respectivă. Alte 
brigăzi, înțelegînd greșit menirea 
pe care o au programele lor, exa
gerează fie în prezentarea cu pre
cădere a fenomenelor negative, fie 
în satirizarea la suprafață, necon
vingătoare și neadîncltă a unor 
lipsuri și deficiențe din muncă. In 
primul caz programul nu reușește 
a fi mobilizator, în al doilea caz

Din prima zi, din primul ceas —planul 
îndeplinit la toate sortimentele, Ia toți indicii!

(Urmare din pag. l-a)
tiere al T.R.C.H. din Alba-Iulia se 
impune a se asigura o mai bună 
aprovizionare cu materiale, spre a 
se putea termina în timpul cel mai 
scurt lucrările de punere în pro
ducție a morii „N. Bălcescu" din 
Alba-Iulia. In direcția dării în ex
ploatare a morii este inadmisibilă 
situația ca din cauza nerespectării 
termenului contractual să se creeze 
situația ca moara să nu înceapă 
producția la data stabilită. De a- 
semenea, la fabrica „Ardeleana" 
din oraș, unde în ultimul timp au 
fost luate o serie de măsuri pentru 
înlocuirea mașinilor necoreșpunză- 
toare, trebuie asigurată o mai bună 
reparație a utilajului existent spre 
a se înlătura cît mai mult defectă
rile de ore întregi în timpul pro
ducției. Trebuie să se pună mai 
mare atenție pe asemenea întreru
peri deoarece orele ce se pierd în- 
tr-o lună trag greu în cumpăna 
producției și ele nu mai pot fi așa 
ușor recuperate. Tot aici se impune 
ca o necesitate luarea măsurilor 
necesare în vederea îmbunătățirii 
calității încălțămintei. In anul ce 
vine na mai pot fi tolerate cazuri 
ca acelea petrecute în acest an 
cînd unitățile contractante, datorită 
calității necorespunzătoare a încăl
țămintei, au respins în mai multe 
rînduri cantități destul de mari de 
încălțăminte.

Un alt aspect al problemei înde
plinirii măsurilor tehnico-organiza- 
torice îl constituie termenul stabi
lit. Nu în puține întreprinderi data 

sențialul. Așa se explică faptul că 
la predarea lecției „Prevenirea bo
lilor la animale" s-a mulțumit să 
vorbească 2 ore colectiviștilor, fără 
a se folosi de vreo planșă sau alt 
material intuitiv. Mai mult, cînd a 
vorbit despre febra aftoasă, nu s-a 
folosit în vorbire de exemple ca cele 
petrecute anul trecut în comuna 
Ciugud, cînd datorită faptului că 
țăranii muncitori nu au respectat 
întocmai recomandările medicului, 
boala s-a prelungit mai multe săp- 
tămîni, împiedicînd executarea mun
cilor agricole la timp. De aceea, 
este deosebit de important ca la 
predarea lecțiilor ele să fie strîns 
legate de viața practică.

Luptînd pentru a preda lecții cît 
mai temeinic pregătite, veți aduce 
o contribuție tot mai mare la ridi
carea nivelului profesional al 
cursanților și la sporirea produc
ției agricole vegetale și animale.

nu duce efectiv la înlăturarea de
ficiențelor pe care le vizează.

Unele colective de creație ale 
brigăzilor artistice lucrîrtd șablon, 
separă aspectele pozitive de cele 
negative, creînd două părți distinc
te ale programului și lipsind, ast
fel, spectatorii de unele concluzii 
educative pe care le-ar putea ob
ține printr-o urmărire îmbinată a 
faptelor. Unele programe suferă de 
prezentarea schematică și statică a 
temei pe care o tratează, care nu 
mobilizează pe spectator și nu vă
dește preocuparea de a găsi noi 
forme originale de prezentare a 
conținutului de idei. O lipsă carac
teristică și destul de frecventă este 
și aceea că unele brigăzi artistice 
de agitație se limitează la prezen
tarea într-o formă artistică oare
care a unor aspecte luate din viață 
și nu dau și soluția corespunzătoa
re pentru curmarea lipsurilor.

Considerăm demnă de toată lauda 
străduința unor textieri, instructori 
artistici și artiști amatori de a prezen

ta pe scenele noastre cît mai multe 
programe ale brigăzilor artistice de 
agitație, dar socotim că în această 
privință se simte nevoia de îndru
mare și schimb de experiență. Cer
cul literar „Ion Budai beleanu" 
din Alba-Iulia propune, în acest 
sens, să se organizeze pe viitor în- 
tîlniri între creatorii de texte din 
întreprinderi și sate și se anga
jează ca, studiind programele ce-i 
vor fi trimise, să dea creatorilor de 
texte îndrumări cît mai prețioase.

Prof. LASCU TIT LIVIU 
secretarul cercului literar 

„I. B. Deleanu" 

fixată este cea generală, trimes
trială chiar. La întreprinderea „Ho- 
ria" din oraș, o serie de obiective 
deosebit de importante pentru con
tinua sporire a producției și redu
cerea prețului de cost sînt fixate pe 
trimestru. Or, cum un trimestru na 
e nici mai scurt nici mai lung de- 
dît de trei luni, se impune ca mă
surile stabilite să nu fie luate în 
ultima decadă din ultima lână, ci 
prin eforturi sporite, pe cît posi
bil ele să. fie traduse în viață cît 
mai repede, în primele zile ale tri
mestrului. Tot la 1.1. L. „Horia" 
se impune o mai mare preocupare 
pentru aprovizionarea tehnico-ma- 
terială a secțiilor cu cele necesare.

In ultimii ani, statul nostru de
mocrat-popular a investit sume n- 
riașe în înzestrarea întreprinderilor 
cu utilaj din ce în ce mai modern. 
Mînuirea acestui utilaj trebuie să 
fie făcută de oameni bine pregătiți, 
de muncitori cu1 o înaltă calificare. 
Această sarcină presupune îndrep
tarea atenției spre ridicarea califi
cării profesionale a muncitorilor, 
înarmarea lor cu cunoștințe cores
punzătoare gradului tehnicii noi. 
Iată de ce este necesar ca alături 
de celelalte măsuri, conducerile în
treprinderilor, ca ajutorul organi
zațiilor de partid și a organelor 
sindicale, să asigure înființarea de 
cursuri de minim tehnic, școli de 
calificare, să lărgească necontenit 
colaborarea dintre ingineri și teh
nicieni și rrasa largă de muncitori. 
In această direcție, pe lîngă rezul
tatele obținute de unele întreprin
deri, ca U.M.C. Zlatna, Depoul 
C.F.R. Teiuș și alte unități, mai 
sînt și întreprinderi ca Depoul 
C.F.R. Alba-Iulia,' cooperativele 
meșteșugărești „Progresul" și '„Mu
reșul", Iprodcoop și altele, care nici 
la ora actuală nu și-au pus 1* 
punct măsurile de ridicarea califi
cării muncitorilor. Se1 prevăd mă
suri peste măsuri, dar ele rămîa 
simple planuri pe hîrtie, în timp ce 
oamenii sînt lipsiți de ajutorul con
cret în ridicarea calificării. Un alt 
aspect al problemei este apoi ten
dința unor oameni de a ține „se
cretul" experienței în muncă pen
tru e,i și a nu împărtăși metodele 
bune și tovarășilor lor de muncă 
cu mai puțină experiență.

Desfășurarea Cu avînt a luptei 
pentru îndeplinirea mărețelor sar
cini pe 1961 impune ridicarea mun
cii politice de masă Ia un nivel tot 
mai înalt. Organizațiilor de partid 
le revine sarcina de mare răspun
dere de a fi conducătoare și mobi
lizatoare neobosite ale tuturor mun
citorilor. Prezenți la fiecare loc de 
muncă, mereu în fruntea tuturor 
acțiunilor, comuniștii trebuie să fie 
exemplu mobilizator pentru între
gul colectiv. De asemenea, orga
nele sindicale trebuie să aibă ca 
principală preocupare organizarea 
temeinică a întrecerilor socialiste, 
pe baza unor obiective concrete, 
mobilizatoare, lichidînd cu desăvîr- 
șire manifestările de formalism tn 
întrecere. Ele au datoria să încon
joare cu căldură pe muncitori, să 
promoveze cu tot curajul tehnica 
nonă, inițiativele izvorîte din rîn- 
dul maselor.

Pășim peste c.îteva zile în nouț 
an. Avem de îndeplinit sarcini spo
rite. Oamenii muncii din raion 
însă, sub conducerea Comitetului ra
ional de partid, urmînd exemplu! 
comuniștilor sînt hotărîți să-și spo
rească eforturile, să-și pună întrea
ga lor pricepere și hărnicie, la în
deplinirea acestor mărețe sarcini 
trasate de partid și guvern.

----- ♦♦-----

Spre noi succese 
în lupta pentru pace

Zilele trecute, în sala de ședințe 
a Sfatului popular raional a avut 
loc plenara Comitetului raional de 
luptă pentru pace, cu care prilej to
varășul Victor Pășteanu, președin
tele comitetului, prezentînd darea 
de seamă pe anul în curs, a oglin
dit însemnatele succese obținute de 
oamenii muncii din raion pe acest 
tăr;îm.

Luînd cuvîntul pe marginea dării 
de seamă, tovarășii Nicolae Dem- 
co, Richard Mildt, Herman Ghi- 
ninger, Traian Pătrășcanu și alții 
au subliniat necesitatea desfășu
rării unei munci și mai susținute 
în viitor, mobilizînd la lupta pentru 
nobila cauză a apărării păcii mase 
mereu mai largi de oameni ai 
muncii.



Tribuna agitatorului

Mereu în mijlocul maselor
Munca politică desfășurată ci; 

multă răbdare și perseverență de 
comuniști și agitatori înrîndul ță
ranilor muncitori din satul Galtiu. 
pentru trecerea acestora de la în
tovărășirea agricolă la gospodăria 
colectivă, se dovedește tot mai rod
nică. Dornici de un viitor tot mai 
luminos, de o viață tot mai îmbeț 
șugată și mai fericită, comuniștii 
Potopea Traian, Jurca Silviu, Las- 
lău loan și Mîrza Vasile au pășit 
printre primii pe făgașul gospodă
riei colective. Fiecare dintre aceș
tia, precum și alți țărani muncitor, 
din sat, care au pornit de la înec 
put ne calea gospodăriei colective, 
au devenit agitatori înf'ăcărați 
luptători activi' pentru promovarea 
noului. Cu toții se străduiesc _ șă 
atragă cît mai mulți întovărășit! 
în marea familie a colectiviștilor.

Colectivistul Potopea Traian, dv 
pă ce și-a lămurit soția și au sem 
nat împreună cererea de intrare în 
gospodăria colectivă, nu s-a mu’ 
țumit numai cu atît. Munca lui a 
bia după aceea a început. Tn co 
lectivă — gîndi Potopea — trebuie 
să intre întregul sat și se hotărî să 

.înceapă munca de lămurire cu fra 
tele său Ion. Și nu-i fu greu să gă 
sească prilej să se întîlnească șl 
•să discute cu acesta.

— Fraie Ioane 1 — i se adresă 
agitatorul lui Ioan Potonea

După cum cred că ai aflat, în satul 
nostru se duce munca pentru tre
cerea de la întovărășire la gospo
dăria colectivă. Eu zic că ar fi 
bine să te înscri și tu, căci în co
lectivă unde se lucrează în cea 
mai mare parte mecanizat, munca 
este mai spornică și roadele sînt 
mai mari.

— Dar tu te-aî înscris? — inter
veni de îndată Ion Potopea.

— Mai e vorbă, cum să nu mă 
înscriu? — zise celălalt. Doar spre a- 
cest drum, partidul ne luminează ca
lea. El vrea ca noi să trăim o viață 
cît mai bună.

— Să mă mai gîndesc, doar nu 
Intră zilele în sac...

Potopea Traian începu să crea
dă că fratele lui rămîne surd la 
îndemnul lui și nil vrea să vadă 
înfăptuirile partidului spre binele 
tuturor celor ce muncesc. Dar nrste 
cîteva zile, cînd agitatorul Potopea 
Traian a aflat de la președintele 
■sfatului popular că fratele său i-a 
înmînat cererea de intrare în gos
podărie și că a mai adus cil el încă 
doi vecini, a zîmbit satisfăcut, con
vins fiind că munca lui a dat roade.

Cu aceeași perseverență și ace
leași fapte convingătoare a lămu
rit agitatorul Potopea și pe vărul 
-său Mîrza Ion 1. Gnu. I uîndu-și 
^angajamentul în fata organizației 
de partid să lămurească și alți ve- 
•cini, Potopea a stat de ’ orbă cu 
Mesaroș Iulian, Barbu Gheorghe, 
■Selejan Ion și alții, cărora le-a 
vorbit despre felul cum este orga
nizată munca în gospodăria co-

------------- ♦♦

Rezultatele pot ii îmbunătățite
Recent, a avut loc o consfătuire, 

•organizată de colectivul de condu
cere al asociației sportive din ora
șul nostru. La consfătuire au par
ticipat membri ai colectivului de 
conducere al asociației, reprezen
tanți ai organului regional și ra
ional al U.C.F.S., jucători de fot
bal, membri ai U.C.F.S.

Pe baza unui raport, a fost ana
lizată munca s-cției de fotbal si re
zultatele obținute de echipa A.S.M. 
în cadrul campionatului regional 
seria a II-a. Din cele relatate în 
raport s-a desprins faptul că, da
torită măsurilor organizatorice lua
te, activitatea fotbalistică în ca
șul nostru a obținut, față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, rezultate cu mult mai bune. 
Acestea sînt dovedite de făptui! că 
s-a îmbunătățit calitatea jociiri’or 
■desfășurate, echipa a dat dovadă 
de mai multă combativitate și dis
ciplină pe terenul de sport, iar ca 
urmare echipa s-a clasat la sfîrși- 
tul turului pe locul trei în seria 
din care face parte.

Pentru obținerea acestor rezul
tate au muncit, așa cum a reieșit 
în consfătuire, întreaga echipă. e- 
vidențiindu-se în mod deosebit 
'Străjan I., Pleșa I., Luca T., Dan 
A. și alții. O notă în plfts merită 
antrenorul echipei (Gr. Iazăr) care 
într-un timp scurt de cînd antre

lectivă, despre grija față, de bătrîni 
etc. Vorbind despre vizita făcută 
la gospodăria colectivă din Mihalț 
și punînd mărturie faptele, el a a- 
rătat că fiecare colectivist a pri
mit la zi-muncă 3,2 kg grîu, 17 
kg porumb, 3 kg cartofi, zahăr, 
brînză și alte produse și bani.

— Cu prilejul vizitei făcute zi
lele trecute la gospodăria colectivă 
din Mihalț — a spus agitatorul 
Potopea Traian în discuția sa cu 
un grup de țărani adunați în fața 
școlii din sat —am văzut cu ochii 
mei cum colectivistul Breazu Mi- 
hăi’ă, pentru cele peste 700 zile- 
muncă lucrate cu familia în gospo
dărie, a dus acasă 2.300 kg grîu, 
11.900 kg porumb, 2.100 kg cartofi, 
21 kg zahăr și alte produse, pre
cum și suma de 3.640 lei. Și can
tități importante de produse și su
me mari de bani au primit aproape 
toți colectiviștii din Mihalț căci, 
muncind cu hărnicie fiecare din 
aceștia au un număr mare de zile- 
muncă. Și faptele, cel mai puter
nic îndemn, au convins pe țăranii 
muncitori Mesaroș Iulian, Barbu 
Gheorghe, Selejan Ion, Crișan Ni
colae și alții și s-au înscris și ei 
în gospodăria colectivă.

Dar, la Galtiu pentru colectivi
zarea satu'ui desfășoară o muncă 
intensă și alți agitatori ai organi
zației d° bază, Jurca Silviu, care 
s-a înfîlnit, zilele trecute, la tîr- 
gul de vite de la Alba-IUlia cu un 
grup de colectiviști din Micești, cu 
care a discutat despre realizările 
gospodăriei si cîștignl colectiviști
lor nu pierde niciodată prilejul să 
arate că fiecare colectivist a primit 
la zi-muncă produse și bani în va
loare de 41 l?i. In desfășurarea 
muncii de atragerea țăranilor mun
citori în gospodăria colectivă, ce-i 
dr‘” t mai sînt și greutăți. Se mai 
găsesc unii țărani muncitori ca 
Traian Crisan, bunăoară, care stă- 
nîniți de îndoială, mai șovăie încă. 
Puterea de convingere, perseverența 
agitatorilor învinge însă greutățile.

★
Potonea Traian, ca și ceilalți a- 

gitatori din sat, îndrumați de or
ganizația d? bază, muncesc cu în
suflețire nentru a pune bazele unei 
gospodării colective. Și munca lor, 
încununată zi de zi de rezultate 
Ut mai hune, este o chezășie si
gură că n" peste mult timp, cînd 
se va inaugura la Galtiu gospodă
ria colectivă, ea va cuprinde unit 
într-n singură fami'ie puternică. în
tregul sat. FI. BARABAȘ

Incepînd din luna ianuarie 1961

„SCÎNTEIA" 
va apare și luni
De două ori pe săptămînă 

ziarul va apare 
in 6 pagini

nează echina, a reușit să pună la 
punct mii'te lucruri.

Cu toate acestea, conducerea a- 
soriati i și mai cu seamă secția de 
fotbal, care a avut o slabă activi
tate în această perioadă, va trebui 
să țină cont de lipsurile ce au fost 
scoase în evidență în discuțiile pur
tat' de numeroși tovarăși ce au 
luat ciivîntul în cadrul consfătuirii.

Se știe că pentru a putea desfă
șura un joc d" calitate se cere a 
se crea condiții jucătorilor. In a- 
c. astă privință trebuie ținut cont de 
propunerile și sugestiile făcute pri
vind materialul sportiv. Condiții 
pontru acestea sînt, dar trebuie mai 
multă preocupare, mai ales din 
partea sMini d“ fotbal.

Va trebui ca fiecare jucător să 
acorde atenție d-osebită antrena
mentelor și să nu fie subapreciată 
această muncă, așa cum au proce
dat Muntean N. și Nagy I.

Se cer» apoi o atentă pregătire 
fizică, chiar și în această perioadă, 
în care scop antrenorul echipei tre
buie să s» bucure de tot ajutorul 
secției de fotbal.

Ar fi util, ca astfel de analize să 
fie făcute și ne celelalte ramuri de 
sport din cadrul asociației sportive 
din oraș, cum de altfel ar putea să 
facă și celelalte colective sportive 
din raionul nostru.

Tot mai mult fier și fontă 
oțelăriilor

77 tone fier 
și fontă colectate
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la Depoul de loco
motive C.F.R. Teiuș acordă o aten
ție deosebită importantei acțiuni de 
colectare a fierului și fontei.

Astfel, de la începutul anului și 
pînă în prezent la această unitate 
s-a reușit a se colecta și expedia 
33 tone fier vechi și 44 tone fontă 
oțelăriilor de la Hunedoara. In a- 
ceastă acțiune, care are drept scop 
asigurarea unei părți însemnate 
din materia primă necesară fabri
cării oțelului, s-au evidențiat co
muniștii Rusan Nicolae, Bîrluț 
Gheorghe, Radu Dumitru și sindi
caliștii Palkd loan, Truța Ilie, Ni- 
cula loan și alții.

Realizări frumoase
prin muncă patriotică

încă de la începutul trimestrului 
I de învățămînt din anul acesta, 
elevii școlii medii din Teiuș, sub 
îndrumarea organizației U.T.M. din 
școală, au desfășurat în timpul lor 
liber o rodnică activitate în acțiu
nea de colectare a fierului vechi. 
Astfel fiind, strădania muncii lor 
nu a rămas fără rezultat, ei reu
șind pînă în prezent să colecteze 
și să predea la I.C.M. cantitatea 
de 1.600 kg fier vechi.

In această acțiune s-au remar
cat în mod deosebit detașamentele 
de pionieri Nr. V și Nr. III, în a 
căror conducere se găsesc elevele 
Radu Valeria și respectiv Lascu 
Brîndușa.

Toată atenția creșterii de tineret bovin din matcă proprie
Alături de producția de cereale, 

un loc important în gospodăria co
lectivă din Oiejdea îl ocupă și sec
torul zootehnic, una din principa
lele ramuri de producție din gos
podărie.

Ținînd seamă de prevederile Di
rectivelor celui de-al III-lea Con
gres al partidului, care indică pen
tru gospodăriile colective ca o sar
cină de seamă creșterea de tineret 
bovin din cele mai bune vaci de 
rasă, spre a asigura creșterea efec
tivului de bovine din matcă pro
prie, colectiviștii din Oiejdea au 
obținut rezultate bune în această 
direcție. Analizînd condițiile ar 
dezvoltare a sectorului zootehnic 
cu posibilități proprii, consiliul de 
conducere al gospodăriei, îndrumat 
de organizația de bază, a luat mă
sura de a reține tineretul bovin de 
la vaci'e gospodăriei pentru în
mulțire. In prezent gospodăria po
sedă de la vacile proprietate ob
ștească 16 vițele sub un an, care 
sînt crescute pentru a spori numă
rul de vaci. In același timp au fost 
reținuți și crescuți 18 viței din care 
9 au fost îngrășați și valorificați 
pe bază de contract cu statut, gos
podăria obținînd un frumos cîștig.

Hotărîrea gospodăriei colective 
din Oiejdea de a reține tineretul 
bovin pentru prăsită este un lucru 
bun și acest exemplu e bine să fie 
urmat de fiecare gospodărie colec
tivă. Dar, pentru sporirea numă
rului de bovine din matcă proprie, 
tot atît de important este și felul

Planul cooperativei trebuie 
îndeplinit la toți indicii

Zilele trecute, cooperatorii din 
satul Sibișeni, comuna Vințul de 
Jos, s-au întrunit în adunare ge
nerală pentru a analiza activita
tea desfășurată de consiliul sătesd 
al cooperativei pe perioada care s-a 
scurs de la 1 ianuarie și pînă în 
prezent. •

Darea de seamă prezentată cil a- 
ceastă ocazie a relevat faptul că 
în acest an, prin munca neobosită 
depusă de gestionara Rîmnicean 
Maria, sprijinită îndeaproape de 
consiliul sătesc și de un număr 
însemnat de cooperatori, planul de 
aprovizionare pe tot anul a fost 
realizat pînă în prezent în propor
ție de 123 la sută. In ce privește 
planul de desfacere și acesta a 
fost realizat în procent de 109 la 
sută.

La îndeplinirea planului de a- 
provizionare desfacere — au a- 
rătat în cuvtntul lor pe marginea 
dării de seamă cooperatorii Andro
ne Petru, Lascu Ana și alții — a 
contribuit în mod deosebit faptul 
că în tot decursul anului prăvălia 
sătească a fost aprovizionată din 
abundență cu toate mărfurile ce
rute de cumpărători.

Dacă în problema îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan la a- 
provizionare și desfacere au fost 
obținute rezultate pozitive de către 
cooperativa din satul Sibișeni, nu 
putem trece însă cu vederea și o 
seamă de lipsuri care mai persistă 
în activitatea ei.

Spre exemplu,, atît din darea de 
seamă cît și din cuvtntul coopera
torilor Androne Nicolae, Șuțu Ra- 
fila, Androne Ana și alții, a reie
șit că din cauza inactivității consi
liului sătesc de prăvălie, a slabei 
munci educativ-culturale desfășurate 
în rîndul cooperatorilor de către a- 
cesta și a lipsei de control și în
drumare din partea biroului exe

cum este îngrijit și crescut. In a- 
ceastă direcție trebuie arătat că 
conducerea gospodăriei (președinte 
tov. Popa Partenie1) putea să facă 
mai mult. Cu toate că gospodăria 
dispune de cantități sporite de po
rumb siloz, fînuri naturale și Cul
tivate, precum și nutrețuri concen
trate, datorită faptului că consiliul 
de conducere nu a controlat și în
drumat cu mai multă răspundere 
fe'ul cum este furajat și îngrijit ti
neretul bovin, acesta nu s-a dez
voltat pe măsura posibilităților.

Nu odată colectivistul Naghi Si
gismund s-a preodupat insuficient 
de hrănirea și curățirea vițeilor și 
nimeni nu l-a tras la răspundere. 
In vederea obținerii unor rezultate 
cît mai bune în creșterea animale
lor, conducerea gospodăriei trebuie 
să repartizeze în sectorul zootehnic 
oameni pricepuți și cu dragoste 
față de animale, iar retribuția a- 
cestora să se facă pe baza acor
dului individual, în raport de re
zultatele obținute.

Pe lîngă preocuparea pentru 
Creșterea de tineret bovin din mai
că proprie, gospodăria a mai cum
părat în acest an cu împrumut de 
la stat 6 juninci și 12 vaci, iar din 
fonduri proprii 3 vaci. Dar, cu toate 
aceste rezultate, trebuie arătat că 
gospodăria din Oiejdea, totuși nu 
depune suficient interes pentru dez
voltarea fermei de vaci. Așa se expli
că faptul că această unitate mai 
dispune de peste 50.000 lei din 
fonduri proprii și împrumut acor

cutiv al cooperativei din comuna 
Vințul de Jos, planul de preluare a 
produselor contractate și planul de 
achiziții încă nu este realizat. Și-a- 
poi, nici în problema înscrierii de 
noi membri și a încasării părților 
sociale înscrise de membrii coope
ratori, lucrurile nu stau prea bind.

Pentru a . ilustra această lipsă, 
în darea de seamă se relevă că, cu 
toate că ne găsim la sfîrșitul anu
lui, se mai găsesc cooperatori ca 
Ordean Nicolae, Adămut Viorel, 
Pleșa Dorin, Bogătan Gheorghe, 
Josan Nico'ae și alții, care nici 
pînă în prezent nit și-au predat 
produsele contractate. Din această 
cauză planul cooperativei la pre
luarea produselor contractate încă 
nu este realizat decît în proporție 
de 73 la sută la grîu, 81 la sută 
la porumb și 93 la sută la cartofi. 
De asemenea, planul de achiziții la 
ouă nu este realizat decît 61 la 
sută, iar la porumb 66 la sută.

O altă lipsă este și aceea dă, 
deși numărul de cetățeni adulțidin 
sat este de 481, numărul de mem
bri înscriși la cooperativă este de 
abia 177. Și în această direcție o 
slabă muncă s-a depus de către 
consiliul sătesc și gestionara coo
perativei pentru încasarea integra
lă a părții sociale înscrise, unita
tea avînd astăzi o restanță de 1.500 
lei de încasat.

In adunarea sătească atl fost a- 
poi prezentate cifrele de plan pe 
1961, care printre altele prevăd o 
creștere la pianul de desfacere cu 
84 la sută față de 1960. La fel și 
planul de contractări și achiziții va 
fi sporit cu 77 la sută, iar cheltu
ielile de circulație se prevede a fi 
reduse la 5,15 ta sută față de 5,46 
la sută cît au fost în acest an.

In lumina sarcinilor sporite, cară 
cer a fi realizate în anul 1961 șl 
pentru lichidarea lipsurilor din a- 
cest an. biroul executiv al coope
rativei din comuna Vințul de Jos, 
în frunte cu tov. președinte Bercea 
Ștefan, cu sprijinul comitetului de 
partid, are datoria de a depune e- 
forluri sporite pentru activizarea 
membrilor consiliului sătesc șl 
prin îmbunătățirea muncii cultural- 
educative a masei de cooperatori, 
să lupte cu eforturi sporite pentru 
ca în anul viitor cooperativa din 
satul Sibișeni să-și realizeze pla
nul la toți indicii.

IN CLIȘEU : Magazia de cerea
le și clădirea sediului administrativ 
ale gospodăriei colective din Ber- 
ghin, construite cu meșteri zidari 
si dulgheri din cadrul gospodăriei, 
din materialele achiziționate pe 
olan local.

dat de stat, repartizați pentru cum
părări de vaci și care nu au fost 
utilizați încă, fapt pentru care pla
nul anual la vacile de lapte nu a 
fost realizat încă decît în propor
ție de 65 la sută. Faptul că se în- 
tîrzie cu completarea, numărului 
planificat de vaci nu face decît să 
dăuneze gospodăriei, atît în reali
zarea de venituri din producția de 
lapte, cît și în ce privește obține
rea de tineret bovin. De aceea, în 
zilele care au mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului consiliul de condu
cere al gospodăriei trebuie să de
pună tot efortul pentru a-și com
pleta efectivul de vaci prin Cum
părări și a-și crea astfel o bază tot 
mai puternică de venituri.

Invățînd din experiență proprie, 
în aceste zile cînd se întocmesc lu
crările de p'an pentru anul urmă
tor, conducerea gospodăriei, îndrtl- 
mată de organizația de partid șl 
sprijinită de brigadieri, șefi de e- 
chipă și alți colectiviști cu expe
riență în agricultură, trebuie să a- 
corde toată importanța dezvoltării 
sectorului zootehnic, asigurînd pen
tru an’d următor realizarea unui e- 
fectiv de cel puțin 80 de vaci și fot 
pe atîta tineret bovin.

Luptînd pentru sporirea conti
nuă a numărului de bovini și în
deosebi al vacilor de lapte, prin 
creșterea permanentă a efectivului 
de tineret din matcă proprie, se a- 
duce o contribuție de seamă la în
tărirea economică și organ-'zatorică 
a gospodăriei, la asigurarea unui 
trai mai îmbelșugat colectiviștilor.



Proiectul Bugetului de Stat 
al U. R. S. S. pe anul 1961

Pentru promovarea în rîndurile tineretului 
a idealurilor păcii, respectului reciproc 

și înțelegerii între popoare
Textul rezoluției propuse de delegația romînă și adoptate 

în unanimitate de Adunarea Generală a O. N. U.
NEW YORK (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat în u- 
nanimitate rezoluția propusă de 
delegația romînă, intitulată „Mă-

Adtinarea Generală,
convinsă că pentru înfăptuirea 

țelurilor Cartei, constînd în a salva 
viitoarele generații de flagelul răz
boiului, este important și urgent ca 
tînăra generație de astăzi să fie 
educată în spiritul păcii, al res
pectului reciproc și al înțelegerii 
între . popoare;

reafirmînd principiul înscris în 
Declarația universală a drepturilor 
omului și în Declarația drepturilor 
copilului, ca și în articolul 14 din 
proiectul de pact referitor la drep
turile economice, sociale și cultu
rale conform căruia tineretul tre
buie educat într-un spirit de pace, 
înțelegere tolerantă și prietenie în
tre națiuni ;

constatînd cu îngrijorare că în 
diverse părți ale lumii educarea ti
neretului nu a fost încă orientată 
spre realizarea acestor obiective;

apreciind că dacă între tinerii din 
diferite țări vor avea loc schimburi 
libere și fără restricții, prin toate 
mijloacele, de idei și păreri de na
tură să promoveze idealurile păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare, aceasta va contribui 
la reîntărirea încrederii internațio
nale și la îmbunătățirea relațiilor 
între state ;

reamintind rezoluția sa 1397 
(XIV) și rezoluția 803 (XXX) prin 
care Consiliul Economic și Social 
invită în mod special U.N.E.S.C.O. 
să studieze posibilitatea de a for
mula principii în vederea ghidării 
acțiunilor bilaterale regionale și in
ternaționale privind relațiile și 
schimburile în domeniul educației 
și culturii; 

suri menite să promoveze în rîndu
rile tineretului idealurile păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii, 
între popoare". Iată textul rezo
luției :

recomandă statelor, organizații
lor neguvernamentale și persoane
lor să ia măsuri eficiente pentru a 
promova în rîndurile tineretului 
ideile păcii, înțelegerii și respectu
lui reciproc între popoare ;

invită instituțiile specializate și 
mai ales U.N.E.S.C.O. să exami 
neze mijloacele proprii de a inten
sifica acțiunile internaționale, na
ționale și benevole în acest dome
niu, inclusiv posibilitatea elaborării 
unui proiect de Declarație interna 
țională care să proclame principiile 
fundamentale privind promovarea 
în rîndurile tineretului a idealuri
lor păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare și să pre
zinte un raport pe această Urnă 
Consiliului Economic și Social, 
dacă este posibil la cea de-a 32-a 
sesiune a acestuia ;

roagă Consiliul Economic și So
cial ca atunci cînd va supune A- 
dunării Generale recomandările sale 
cu privire la aceste rapoarte să țină 
seama de părerile exprimate de 
statele membre la cea de-a XV-a 
sesiune cu privire la necesitatea de 
a promova în rîndurile tineretului 
ideile păcii, înțelegerii și respectu
lui reciproc între popoare :

roagă, în afară de aceasta, Con
siliul Economic și Social ca atunci 
cînd va supune Adunării Generale 
observațiile sale cu privire- la vii
torul raport pe care U.N.E.S.C.O. 
a fost invitat să-l prezinte în tei- 
menii rezoluției 803 (XXX) a Con
siliului, să țină seama de’ prezenta 
rezoluție a Adunării Generale și de 
dezbaterile pe care Adunarea le-a 
consacrat acestei probleme.

Scurte știri*

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite: Juriștii sovietici au a- 
dresat juriștilor din toate țările 
Apelul de a protesta împotriva în
călcării grosolane a drepturi'or o- 
mului și a drepturilor cetățenești 
în Algeria, de a obține da rezolu
ția în prob'ema Algeriei, adoptată 
de Organizația Națiunilor Unite, 
să fie neîntîrziaf tradusă în viață.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite : Un grup de oameni de 
știință de seamă-sovietici printre 
care academicienii AUxandr Nes- 
meianov, Alexandr Topciev, Nico
lai Semenov, Evgheni Fedorov, Bo- 
bodjan Ga'furov, protestează cu ho- 
tărîre într-o scrisoare 'pub’icată- în 
numărul din 21 decembrie al zia
rului „Pravda" împotriva crimelor 
monstruoase ale colonialiștilor în 
Algeria și Congo.

LENINGRAD (Agernresș. —
TASS transmite : La 20 decembrie 
la Uzina de construcții metalice din 
Leningrad s-att încheiat cil succes 
încercările la banc ale turbinei cu 
abur cu un singur arbore cu o 
putere de 325 M.W. După cum a 
declarat unui corespondent al a- 
genției TASS Vasili Naumov, nro- 
irctant-șef al uzinei, potrivit date
lor publicate, aceasta întrece cu 75 
M.W. nuterea maximă a turbinei 
cu abur cu un singur arbore, con
struită în S.U.A. de către firma 
Westinghouse, care pînă în pre
zent era considerată un record.

VARȘOVIA (Agerpres). — După 
cum anunță agenția PAP, la 20 de
cembrie s-a deschis sesiunea Sei- 
mu'ui Republicii Populare Polone, 
avînd pe ordinea de zi proiectele 
de lege privitoare la olanul econo
miei naționale și la bugetul pe a- 
nul 1961, precum și la îndeplinirea 
planului pe anul 1960. Raportul a- 
supra primului punct de pe ordinea 
de zi a fost prezentat de denutatul 
Eugeniusz Einenkel (P.M.LI.P.):

LONDRA (Agerpres). — TASS 
transmite: La 20 decembrie a so
sit la Londra scriitorul sovietic 
M. A. Șolohov împreună cu fami
lia sa. Șolohov va vizita Anglia 

^jimp de 10 zile.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite: Ministrul de Finanțe 
al U.R.S.S., Vasili Garbuzov, a 
prezentat spre examinare Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. PROIEC
TUL CUGETULUI DE STAT AL 
UNIUNII SOVIETICE PE ANUL 
1961, care prevede ta capitolul ve
nituri suma de 789 miliarde ruble 
iar la capitolul cheltuieli — 775
miliarde ruble. (Valută actuală).

Vasili Garbuzov a comunicat că 
venitul național al U.R.S.S. a cres
cut în primii doi ani ai septenalu- 
lui cu 18 la sută.

Executarea cu succes a. Bugetu
lui. de Stat al U.R.S.S. în anul 
1960 a permis să se repartizeze 
fondurile necesare colaborării eco
nomice frățești cu țările socialiste 
și acordării de ajutor țărilor slab 
dezvoltate pentru întărirea econo
miei lor.

Se prevede ca aproape 80 la sută 
din totalul cheltuielilor bugetului 
pe anul 1961 să fie folosite pentru 
finanțarea economiei naționale și a 
măsurilor social-culturale.

Cheltuielile pentru învățămînt, știin
ță, ocrotirea sănătății, prevederi so
ciale, asigurări sociale de stat vor 
fi sporite cu 8,7 la sută în compa

ANUNȚ
CENTROCOOP — organizează un concurs cu premii 

pentru creații literar-artistice și muzicale cu caracter specific 
cooperației de consum.

La concurs pot participa membrii ai uniunilor de creație, 
oameni ai muncii, lucrători din comerțul cooperatist, activiști 
culturali, membrii ai corpului didactic etc.

Lucrările se vor trimite pînă la 31 martie 1961 pe 
adresa : CENTROCOOP Direcția organizării muncii de masă, 
București, Str. Brezoianu nr. 31, raionul Gh. Gheorghiu-Dej, 
cu mențiunea: „Pentru concursul literar-artistic".

Regulamentul concursului se găsește la U.R.C.C. ALBA 
și la birourile cooperativelor sătești.

ANUNȚ
iNTREfRiniEREA RE&I3NALA DE INDUSTRIALIZARE A CĂRNII - HUNEDOARA 

SECȚ'fl ALBA IULIA

k încheie CONTRACTE pentru ÎNGRĂȘAREA DE PORCI 
k ȘI VIȚEI, cu prețuri avantajoase. — Pt. încheierea con- 

tract elor pe 1961, veți fi vizitați de achizitorii noștri raionali 
și de către agenții unici de colectarea laptelui la comune.

OOOICXK7 OO OOO K3KZXKZ3C3OC5! KZXKZ5KZXKZXKO

rație cu anul curent. Cheltuielile 
pentru măsuri social-culturale vor 
reprezenta 35 la sută din totalul 
cheltuielilor prevăzute în buget.

Cheltuielile statului pentru dez
voltarea științei vor spori cu 15,6 
la sută în comparație du anul 1960. 
Fondurile destinate construcției de) 
locuințe vor îngădui ca în anul 
1961 să se construiască case cu o 
suprafață totală cu 3,7 milioane 
metri păirați mai mare decît în a- 
cest an.

In bugetul pe anul 1961, a de
clarat ministrul Finanțelor, se pre
vede o mare reducere a cheltuieli
lor pentru întreținerea forțelor ar
mate. Aceste cheltuieli vor repre
zenta 9.255.000.000 ruble sau 11,9 
la sută din întregul buget (în anul 
1960 e'e reprezentau 12,9 la sută, 
iar în anul 1955 — 19,9 la sută).

Totodată Garbuzov a amintit că 
în ultimii zece ani, în țările blo
cului occidental cheltuielile pentru 
cursa înarmărilor au sporit de trei 
ori. Printre altele, în bugetul 
S.U.A., cheltuielile militare din a- 
cest an reprezintă aproape 60 la 
sută, iar împreună cu împrumutu
rile de stat — peste 70 la sutădiri 
întregul buget.

0

Popoare care își cer dreptul la viață

U G AN 13 A
Situat în partea de răsărit a Africii, in regiunea marilor lacuri șiS avînd ca vecini Sudanul, Congo, Ruanda-U rundi, T an panica și Ke- 1' nya, protectoratul britanic Uganda se întinde pe o suprafață de 

243.410 km.p. (cam cit Anglia) și are o populație de aproape 5.600.000 
locuitori, din care numai vreo 8.000 sînt europeni. Centrul admi
nistrativ este orașul Entebbe în care trăiesc doar cîteva mii de oa
meni.

In evul mediu teritoriul pe care 
se întinde astăzi Uganda era îm
părțit în patru state feudale nu
mite Buganda, Toro, Uniore și An- 
cole. Dintre acestea Buganda (cu 
o suprafață cît a Franței) era în 
secolul al 19-lea un stat centrali
zat și avea relații de schimb in
tense cu țările arabe. Populația de 
pe aceste meleaguri ducea o via
ță pașnică.

Prin 1862 negrii din Buganda au 
avut prilejul să vadă primii euro
peni: doi cercetători științifici en
glezi s-au înfățișat domnitorului 
prezentîndu-i omagiile regelui An
gliei. Ei au căpătat învoirea de a 
face cercetări științifice prin țară.și 
după un timp au făcut cale întoar
să. Zece ani mai tîrziu trupe anglo- 
egiptene sub comanda lui Gordon 
și Fmin Pașa invadează prin sur
prindere țara! După felul cum se 
mișcau, invadatorii dădeau dovadă 
de bune cunoștințe topografice! S-a 
văzut astfel că cei doi „savanți" 
englezi „lucraseră" bine! Apoi în 
țară încep să sosească sumedenie 
de soli ai bisericii catolice, cunos- 
cuții misionari cu însărcinarea de 
a „domesticii pe sălbatici"...

încet, încet, ghearele colonialiști
lor englezi se înfig tot mai adînc 
în trupul țării și în 1890 Buganda 
este prima care cade sub adminis
trația lui „Imperial British Fast 
Africa Company". Patru ani mai 
tîrziu Buganda este luată sub „pro
tecție" de imperiul britanic iar în 
1896 „aripa protectoare" a Angliei 
se întinde asupra întregii țări — 
Uganda devenind protectorat 1

In dicționare cuvîntul PROTEC
TORAT este explicat în felul ur
mător: „Ocrotirea acordată de un 
stat puternic unui stat mai slab"... 
„Ocrotirea" engleză este de fapt 
colonialism sadea 1

★
Uganda este una din frumoasele 

țări ale lumii. La fiecare pas na
tura își etalează frumusețile. Apele 
marilor lacuri și rîuri așteaptă să 
fie puse în valoare pentru îmbu
nătățirea vieții milioanelor de băști
nași. Dar multe din ele nu folosesc 
deocamdată decît la înfrumuseța
rea peisajului. Țara noastră este 
minunată, dar noi sîntem tare să
raci, spunea un lider al partidului 
Congresul Național din Uganda. 
„Uganda poate fi considerată un 

colț de iad", spunea un ziar fran
cez zugrăvind tabloul întunecat al 
acestui „protectorat" englez. Tara 
are priveliști care încîntă ochiul o- 
cupantului, dar negrii ugandezi 
n-au ochi pentru frumusețile pa
triei lor. Cei 8.000 de europeni stă- 
pînesc cele mai bune pămînturi (90 
la sută din suprafața țării!) și 
toate sursele de materii prime. Mo
nopolurile transportă peste graniță 
aproape întreaga producție marfă a 
țării. (Uganda este „specializată" 
de fapt în producția de bumbac, 
care reprezintă 40,8 la sută 'din 
totalul exportului, și de cafea — 
47 la sută din totalul exportului). 
In vorbirea curentă apologeții co
lonialismului spun că volumul mare 
al exportului de produse din colonii 
denotă „bunăstarea" acestor colo
nii. „Bunăstarea" de care vorbesc 
ei se poate vedea limpede și din 
venitul mediu realizat de majorita
tea locuitorilor din Uganda care nu 
depăș“sc o liră pe lună, adică de 
20 de ori mai puțin decît cîștigul 
mediu al unui locuitor din metro
polă 1

Colonialismul și-a pus adînc pe- 
cețiile în Uganda, ca peste lot unde 
și-a întins „aripa sa protectoare". 
Mizeria cruntă, foametea cronică, 
analfabetismul, molimele și bolile 
endemice (100.000 de leproșii), gra
dul ridicat al mortalității (patru 
copii din zece mor înainte de 14 
ani!) își spun și aici cuvîntul.

Țara este frumoasă și bogată. 
Subsolul conține mari bogății na
turale ca : wolfram, cositor, beri- 
liu, aur, columbit etc. Băștinașii le 
extrag cu prețul vieții lor pentru 
ca marile monopoluri să le trans
porte peste ape...

★
Jugul și asuprirea colonială a

pasă greu pe umerii băștinașilor. 
In nenumărate rînduri ei s-au ridi
cat la luptă împotriva jefuitorilor. 
Sub influența mișcării de eliberare 
națională din Asia și Africa lupta 
ugandezilor pentru scuturarea ju
gului colonial englez a căpătat un 
conținut mai organizat după cel 
de-al doilea război mondial. Sînt 
demne de menționat o serie de 
mișcări greviste, în special greva 
generală a muncitorilor din pro
vincia Bimanda din 1945 care a 
fost sprijinită și de țărani. Aceasta 
s-a transformat într-o mișcare de 
masă care a fost însă crunt repri
mată de colonialiști. In anii 1949, 
19c2, 1957 sînt de semnalat noi 
mișcări de masă. Peste 500.000 de 
oameni din toate colțurile țării au 
luat parte la răscoala care a iz
bucnit în ianuarie anul acesta. Au 
avut loc ciocniri armate pe străzile 
orașelor și în sate între africani și 
trupele de ocupație. împotriva răs- 
culaților au acționat pînă și avioa
ne militare. Mulți ugandezi și-au 
vărsat sîngele în acele zile pentru 
libertatea patriei lor.

Mișcarea de eliberare națională 
din Uganda capătă un caracter tot 
mai organizat. Partidul Congresul 
Național, creat în 1952, și-a pro
pus ca prim țel unirea tuturor for
țelor țării în lupta pentru cîștiga- 
rea independenței naționalei.

însuflețiți de mișcarea care a cu
prins întreaga Africă, poporul U- 
gandei își întețește lupta pentru a 
putea păși cît mai curînd umăr la 
umăr cu celelalte popoare africane 
care și-au cîștigat prin luptă drep
tul la viață.

MIRCEA IORDACHE

ANUNȚ
a U T 0 BAZA 
DE TRANSPORT AUTO
din Alba Iulia-Partoș aduce 
la cunoștința celor intere
sați, că deschide un curs de 
conducători auto, cu o du
rată de 6 luni. Cursurile au 
loc de trei ori pe săptmînă 
— lunea, miercurea și vine
rea — după masă, cîte 3 ore.

Cei ce doresc să se înscrie 
la acest curs trebuie să în
deplinească următoarele 
condiții:

— Să fie absolvenți ai școlii 
de 7 ani și cu stagiul militar 
satisfăcut.

La înscriere se vor depune 
următoarele acte: cererea 
de înscriere, autobiografia, 
fișa medicală, certificatul 
școlar și certificatul de 
naștere.

Redacția și administrația: Alba-Iulia, Piața „1 Mai“ ar. 14. Tel. T89 — Tiparm ■’a" — unit. Poligrafică A.-Iulia, tel. 501. — c. 5.556 — STAS 34532-52.


