
Cu toții
Ne mai despart doar două zile pînă 

la 5 martie. In această zi cetățenii 
patriei noastre pășesc din nou cu 
bucurie și însuflețire în fața urne
lor, pentru a alege dintre ei pe cei 
mai harnici, mai pricepuți și mai 
inimoși care să-i reprezinte în Ma
rea Adunare Națională și sfaturile 
populare.

In anii puterii populare, ziua ale
gerilor a căpătat tradiția unei ade
vărate sărbători largi de masă. Oa
menii muncii fac cu acest prilej bi
lanțul bogat al înfăptuirilor de la 
ultimele alegeri pînă azi, bilanț 
care confirmă odată mai mult jus
tețea politicii partidului nostru, 
confirmă faptul că partidul călău
zește cu mînă sigură poporul pe 
calea dezvoltării continue a econo
miei naționale și creșterii bunăstării 
celor ce muncesc. Și, într-adevăr, 
fiecare an aduce îmbunătățiri în 
traiul oamenilor muncii de la orașe 
și sate. Se dezvoltă continuu demo
crația socialistă, ia o tot mai mare 
amploare participarea maselor la 
rezolvarea problemelor obștești.

Ziua alegerilor încununează larga 
participare a cetățenilor la campa
nia electorală. Pretutindeni în țară, 
această campanie a determinat ~ o 
puternică intensificare a activității 
politice a maselor largi de oameni 
ai muncii, a determinat dezvoltarea 
conștiinței lor socialiste. Totodată, 
le-a prilejuit o strălucită expresie a 
marilor drepturi și libertăți de care 
se bucură poporul nostru muncitor 
în regimul democrat-popular.

Propunerile de candidați s-au bu
curat de adeziunea milioanelor și 
milioanelor de oameni ai muncii. 
Din rîndurile lor au propus 140.000 
candidați ai F.D.P. Alături de mi
lioanele de cetățeni din țară care 
au participat la adunările de pro
punere a candidaților, și în raionul 
nostru peste 2.800 dintre ei și-au 
spus cu acest prilej cuvîntul despre 
problemele gospodăririi satelor și 
orașului, despre lucrurile ce mai 
sînt de înfăptuit. Cu prilejul întâl
nirilor dintre candidații și alegă
torii din raion s-au făcut propuneri 
în vederea continuei înfloriri a ra
ionului nostru.

O astfel de participare largă a 
maselor poporului muncitor nu poate 
fi întîlnită în nici o țară din lumea 
capitalistă. Este bine cunoscută 
deosebirea fundamentală dintre sis
temul nostru electoral și cel din 
țările capitaliste. Așa după cum se 
petreceau lucrurile și în țara noas
tră pe vremea regimului burghezo- 
moșieresc, astăzi în țările capitaliste 
mult trîmbițatul „vot universal” se 
concretizează în lipsirea prin lege 
de dreptul de vot a mai bine de ju
mătate din populația țării (tinere
tul, femeile, funcționarii de stat, 
militarii), ștergerea de pe listele de 
alegători a celor care nu inspiră 
încredere guvernelor burghezo-mo- 
șierești, restul cetățenilor avînd 
dreptul de a „alege” între candi
dații propuși de o mulțime de par
tide burgheze.

O imagine grăitoare a „votului 
egal” în' condițiile capitalismului au 
furnizat ultimele alegeri din Fran
ța, unde pentru a alege un deputat 
comunist au fost necesare de 20 
ori mai multe voturi decît pentru a- 
legerea unui reprezentant al grupă
rilor reacționare.

Vremurile și rînduielile care azi 
mai domină în lumea capitalistă au 
fost de mult îngropate de poporul 
nostru prin mărețele sale cuceriri 
revoluționare.

Alegerile pentrli Marea Adunare 
Națională și pentru sfaturile popu
lare. expresie a profundului demo-
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al vieții noastre politice și 
vor constitui și de această 

școală de educație cctățe- 
un prilej de trecere în re
luărilor realizări și a mă-
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au tro
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cratism 
de stat, 
dată o 
nească, 
vistă a .... 
rețelor noastre sarcini de viitor, _

Poporul nostru muncitor întîmpi- 
nă alegerile însuflețit de marile rea
lizări obținute sub conducerea par
tidului, de mărețele perspective^ de 
înflorire a patriei deschise 
greșul al Ill-lea al P.M.R.

In țara noastră a învins 
mul. în cei patru ani care 
cut de la ultimele alegeri, . 
ta patriei au apărut noi uzine și fa
brici, dezvoltarea în ritm rapid a 
industriei socialiste a făcut să rea
lizăm azi în numai 11 săptămîni 
întreaga producție industrială din 
1938. Toate acestea n-ar fi fost po
sibile fără conducerea sigură a 
partidului nostru, fără înțelepciu
nea lui.

Alegerile de la 5 martie vor con
stitui o strălucită manifestare a 
unității politico-morale a poporului 
în jurul Partidului Muncitoresc Ro
mîn, a Comitetului său Central în 
frunte c.u tov. Gh. Gheorghiu-Dej.

Faptul că șiruri lungi de cetățeni se 
vor îndrepta din primele ore ale dimi
neții în veselie, cînt și jocuri 
spre secțiile de votare are o adîncă 
semnificație; ea dovedește încrede
rea nestrămutată a poporului în po
litica partidului și guvernului, con
vingerea că fiecare nouă acțiune a 
Marii Adunări Naționale și a sfa
turilor populare aduce cu sine noi 
progrese în direcția înfloririi regiu
nilor și raioanelor țării, creșterea 
nivelului de trai material și cultu
ral al celor ce muncesc.

Alături de întregul popor munci
tor, oamenii muncii din raionul 
nostru întîmpină alegerile cu noi 
succese în munca lor creatoare 
pentru întărirea continuă a regimu
lui democrat-popular și înflorirea 
patriei socialiste. In drumul lor vor 
întîlni noi înfăptuiri care nu exis
tau cu patru ani în urmă: blocuri, 
cămine culturale, mai multe maga
zine alimentare și textile, fire elec
trice trase în mai multe comune și 
cîte alte lucruri care fac dovadă 
vie că totul astăzi se face pentru 
om, pentru cerințele sale, pentru în
florirea vieții.

Toate acestea le vor stimula și 
mai mult încrederea că viitorul le 
rezervă noi înfăptuiri, noi progre
se pe drumul bunei stări.

Oameni ai muncii din raion! Să 
facem din alegerile pentru Marea 
Adunare Națională și 
populare o nouă dovadă a unității 
de neclintit dintre 
popor.

Prezentîndu-Vă 
urnelor, dîndu-vă 
didații F.D.P., contribuiți la conti
nua înflorire a patriei noastre, la 
făurirea unei vieți tot mai îmbelșu
gate și mai luminoase.

Cu toții la vot 1

sfaturile

partid, guvern și

cu toții în fața 
votul pentru can-

Măsuri pentru creșterea numărului de animale 
In gospodăriile agricole colective

Coniitetul 
Muncitoresc 
Miniștri al

Central al Partidului 
Romîn și Consiliul de 

Republicii Populare Ro
mîne au stabilit printr-o Hotărîre o 
serie de măsuri pentru creșterea nu
mărului de animale proprietate ob
ștească, pentru întărirea economico- 
financiară a gospodăriilor agricole 
colective și creșterea pe această
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Entuziaste 
adunări cetățenești
Pentru viitorul 
nostru luminos
Adunarea cetățenească care a) 

avut loc de curînd în sala căminu-j 
lui cultural din Ighiu, la care a) 
fost prezentă tov. Elena Borza, can-( 
didată F.D.P. pentru Marea Adu-) 
nare Națională, a prilejuit o nouă! 
și puternică manifestare a atașa-î 
'mentului sutelor de cetățeni prezenți! 
față de politica justă a partidului) 
și guvernului nostru. (

Printre numeroșii vorbitori care) 
Jau luat cuvîntul, tov. Feneșer Ni-) 
icolae, președintele G.A.C. Bucerdea! 
'Vinoasă, s-a angajat în numele co-( 
lectiviștilor că va munci neobosit! 
'pentru mărirea producției agroani-) 
pnaliere și pentru bunăstarea colec-! 
diviștilor. (

! împreună munca ne 
va fi spornică !

i Zilele trecute, în satul Pețelca a! 
'avut loc o entuziastă adunare cetă-j 
Țenească, la care au paricipat peste 
<200 de țărani colectiviști. A fost dej 
față cu această ocazie directorul; 
S.M.T.-ului, tov. Bolunduț Aurel,j 
candidatul F.D.P. în circumscripția; 

(electorală regională nr. 6.
J In cadrul discuțiilor; numeroși 
(vorbitori, printre care colectiviștii! 
IBotezatu Mihai, Cerghedean N.,j 
au vorbit cu căldură despre înfă-< 

(tuirile regimului democrat-popular* 
(angajîndu-se ca împreună să lupte; 
(pentru înfrumusețarea comunei și* 
(pentru dezvoltarea și înflorirea ti-! 
(nerei lor gospodării colective. 1 

( Pentru noua școală ! 
( O însuflețită adunare cetățenească, 
(a avut loc zilele trecute, în prezența' 
(tovarășei Stoia Minerva,, candidată! 
(F.D.P. în circumscripția electorală1 
(raională nr. 5 în satul Oarda de! 
(Sus, la care au participat aproape' 
(500 persoane.
( Discuțiile purtate cu această o-< 
(cazie au înfățișat pe larg multiplele 
(construcții de interes social-cultu- 
(ral, care se fac în vremea noastră 
(în fiecare oraș, comună și sat. La 
(noi, a arătat printre altele tov. Dre- 
(ghici Teofil, în acest an va fi termi- 
(nat noul local de școală, unde ma
joritatea lucrărilor noi le vom efec- 
(tua prin muncă obștească.

Hotărîrea Comitetului 
Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn și a 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne

bază, a producției de lapte și carne, 
precum și a veniturilor colectiviști
lor.

Hotărîrea prevede că în anul 1961 
se vor acorda gospodăriilor agri
cole colective 520 milioane lei cre
dite pe termen lung și fără dobîndă 

■ pentru cumpărarea de vaci și vi
țele în vederea sporirii șcptelului 
— proprietate obștească. Creditele 

' vor fi folosite cu prioritate pentru 
cumpărare de la țăranii care in
tră în gospodăriile agricole colec
tive a vacilor și vițelclor ce depă
șesc numărul de animale ce rămîn 
în proprietatea personală a colecti
viștilor, potrivit prevederilor statu
tului model.

Țăranii ce intră în gospodării a- 
gricole colective vor primi contra-

In întîmpinarea glorioasei aniversări — 
40 de ani de la înființarea partidului

Obiectivul principal al întrecerii 
socialiste — calitate superioară

Anul acesta, la 8 mai, se împli
nesc 40 de ani de la crearea Parti
dului Comunist din Romînia — e- 
veniment de importanță istorică 
pentru destinele poporului nostru. 
De la înființarea sa — la 8 mai 
1921 — eroicul partid al comuniști
lor din țara noastră a străbătut un 
glorios drum de luptă pentru cauza 
dreaptă a eliberării clasei munci
toare de sub jugul exploatării, pen
tru libertatea și fericirea poporului, 
pentru independența patriei, pentru 
socialism.

Condus de partid, poporul munci
tor a răsturnat puterea capitaliști
lor și moșierilor și, pășind la con
struirea vieții noi, a obținut victorii 
mărețe și hotărîtoare în construirea 
socialismului, în dezvoltarea eco
nomică și culturală a patriei, în 
ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii. Congresul al ill-lea 
a! partidului a consfințit o măreață 
victorie — făurirea bazei materiale 
a socialismului și trecerea la desă- 
vîrșirea construcției socialiste.

Pentru fiecare om al muncii este 
limpede că, dacă în țara noastră a 
fost făurită baza materială a socia
lismului, dacă am trecut la desăvîr- 
șirea construcției socialiste, dacă 
trăim din ce în ce mai bine și 
vem certitudinea că fiecare zi 
va aduce noi victorii, aceasta 
datorește faptului că la cîrma țării 
se află partidul marxist-leninist al 
clasei muncitoare, Partidul Munci
toresc Romîn, neobosit luptător pen
tru fericirea poporului. Forța de 
neînvins a partidului, uriașul său 
prestigiu în rîndul maselor izvorăsc 
din devotamentul fără margini al 
comuniștilor față de popor, din po
litica înțeleaptă și clarvăzătoare a 
partidului, din faptul că tot ceea 
ce și-a propus și înfăptuit partidul 
nostru exprimă năzuințele și 
sele vitale ale poporului.

Ziarele au publicat recent 
tivele Comitetului Central al 
dului Muncitoresc Romîn către toate 
organele și organizațiile de partid, 
sindicale, ale U.T.M. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii în 
cinstea aniversării a 40 de ani de 

a-
ne
se

intere-

Direc-
Parti-

vaioarca integrală a vacilor și vițe- 
lelor vîndute gospodăriilor colective. 
Prețurile ce se vor plăti de către 
gospodăriile agricole colective pen
tru vacile și vițelele cumpărate de 
la colectiviști se vor stabili pe 
bază de învoială cu deținătorul a- 
nimalelor, de către o comisie com
pusă din conducerea gospodăriei a- 
gricole colective și organele zoove- 
terinare, ținîndu-se scama de va
loarea zootehnică a animalelor și 
de prețurile curente ce se vor prac
tica la vînzarc și cumpărare.

Restituirea creditelor se va face 
în timp de 8 ani — începînd din 
al doilea an de la acordare, la cum
părarea vacilor și din al cincilea ân 

’la cumpărarea vițelelor.
De asemenea, potrivit Hotărîrii, în 

1961 se vor acorda gospodăriilor a- 
gricole colective, pentru cumpărarea 
materialului lemnos și a cimentului 
necesar construcțiilor agro-zooteh- 
nice, credite fără dobîndă pe termen 
de 8 ani, în sumă de 100 milioane

(Continuare în pag. 4-a)

Partidului Comunist

tradiția poporului nos-

la înființarea 
din Romînia.

A intrat în 
tril de a întîmpină marile sale săr
bători printr-o largă desfășurare a 
întrecerii socialiste, prin obținerea 
unor noi și impunătoare succese în 
muncă. Așa cum se subliniază în 
Directive, principalul obiectiv al în
trecerii socialiste, care în anul a- 
cesta se va desfășura în cinstea a- 
niversării a 40 de ani de la înfiin
țarea partidului nostru, trebuie să-î 
constituie lupta pentru continua 
îmbunătățire a calității produselor, 
lupta pentru produse de înalt nivel 
calitaliv care să se ridice la nivelul 
celor mai bune realizări similare de 
pe piețele mondiale. Lupta pentru 
o calitate superioară a produselor 
este — așa cum se arată în docu
mentele celui de-al IH-lea Congres 
al P.M.R. — o problemă centrală a 
întregii economii, căreia trebuie să. 
i se acorde cea mai mare atenție în 
etapa actuală.

In Directivele C. C. al P.M.R. se 
subliniază că :

„Lupta pentru o calitate superi
oară a produselor — împreună cu 
sporirea producției, a productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor de 
producție — trebuie privită ca o sar
cină centrală în îndeplinirea planu
lui de stat, cu caracter permanent, 
a cărei înfăptuire are efecte favora
bile în toate domeniile activității e- 
conomice".

Organele și organizațiile de par
tid din raionul nostru sînt chemate 
să folosească bogata experiență a- 
cumulată în conducerea luptei pe 
tărîm economic. Organizînd mai 
bine întrecerea socialistă, ele trebu
ie să desfășoare o susținută mun
că politică de masă în rîndul oa
menilor muncii, astfel ca prestigiul 
mărcii fabricii sau întreprinderii, ca
litatea produselor să constituie o

(Continuare în pag. 4-a)
——♦♦--------

Muncă însuflețită
pe ogoare

G. A. S. Calda de Jos 
a început însămînțările
Folosind timpul prielnic, îndată 

ce terenul s-a zvîntat, mecanizatorii 
gospodăriei, care și-au revizuit și 
reparat din vreme întregul utilaj 
necesar în muncile agricole de pri
măvară, au început pregătirea tere
nului pentru însămînțarea . păioașe- 
lor de primăvară, și au însămînțat 
mazăre furajeră pe o suprafață de 
45 hectare.

Cu multă însuflețire muncesc pe 
ogoare mecanizatorii Beldean Ti- 
moftei, Raica Aurel, Marga Ion, 
Marcu Nicolae, Anăstăsoaic Dumi
tru și alții.

Au însămînțat orzul
Colectiviștii din Ighiu desfășoară 

o muncă însuflețită pe ogoare, fo
losind atelajele proprii, îndată ce 
s-a putut lucra în cîmp, ei au înce
put pregătirea terenului pentru în
sămînțările de primăvară.

Avînd sămînța condiționată și tra
tată din vreme și timpul fiind priel
nic, colectiviștii au început însămîn
țările. Pînă la 2 martie, ei au însă
mînțat orzul pe întreaga suprafață 
planificată și au început însămînța
rea ovăzului. Totodată, se continuă 
cu întreținerea arăturilor de toamnă.



Vouă, dragi tovarășe \
Se apropie ziua de 8 Martie, zi s

în care oamenii muncii sărbătoresc 2 
, cu entuziasm ziua femeii. (
1 Contribuția pe care o aduceți ) 
i în opera de construire a vieții < 
' noastre noi se bucură de aprecie- > 
' rea unanimă a maselor. Gîndurile 2 
i tovarășilor voștri de viață se în- S 
J dreaptă pline de recunoștință că- 2 
, tre voi, harnice muncitoare din \ 
• fabrici și de pe ogoare, din cabi-) 
I nete medicale sau din școli, care < 
' prin aportul pe care-1 aduceți con- ) 

tribuiți la îndeplinirea sarcinilor , 
i trasate de cel de-al lll-lea Con- ț 
’ greș al P.M.R. >
j De ziua voastră vă transmitem \ 
j o caldă și sinceră urare de noi 2 
J succese în munca și activitatea < 
j voastră. Te felicităm, tovarășă Bîl- > 
! dea Ghița, vrednică muncitoare la (
> fabrica „Ardeleana”, care din în-) 
I deplinirea și depășirea planului de <
1 producție ți-ai făcut o datorie de S 

onoare, pe tine, tovarășă Mitea 2
( Margareta, medic pediatru, care s
2 veghezi cu multă dragoste la să- 2 
( nătatea micilor cetățeni, pe tine, < 
2 tovarășă Terpea Victoria, colecti- 2 
( vistă din Benic, care prin buna ? 
) îngrijire pe care o acorzi anima- > 
( lelor ce le ai în primire, ai reușit
î să depășești planul de 1.800 1. pe. 
( cap de vacă furajată și să obții ( 
S 2.115 1. lapte. 2
2 Te felicităm, tovarășă Dubaș ( 
s Maria, harnică gospodină din ) 
2 Zlatna, care cu toate că ai trecut <
< de prima tinerețe, te-ai dovedit o > 
) vrednică activistă pe tărîm ob- 2
< ștesc și o bună responsabilă a S 
) cercului de citit de care răspunzi, 2 
2 te felicităm, tovarășă Gomboș Ro- s 
x zalia, educatoare, care cu multă2
> dragoste și căldură îndrumi pașii I
< micilor vlăstare, pe tine, tovarășă ) 
) Bărlădean Ana din Bărăbanț, care (
< ai crescut și crești cu vrednicie pe S 
) cei 11 copii.
/ Vă felicităm pe voi, tovarășe dinA 
x raionul nostru, care vă străduiți 
ț fără a vă precupeți eforturile și J 
? contribuiți la făurirea vieții noi în 2 
S patria noastră. Pe voi, lucrătoare ( 
2 din comerțul de stat și coopera-) 
\ tist, card vă străduiți pentru buna < 
2 deservire a cumpărătorilor, pe voi, > 
( tinere și vîrstnice, care pe scenele 2
> căminelor culturale creați momente S
2 de destindere oamenilor. 2
2 In ziua de 8 Martie, cînd veți >
< face bilanțul realizărilor voastre, 2 
5 gîndurile noastre, ale tovarășilor j
< voștri de viață, vor fi alături de 2 
) voi, dorindu-vă din toată inima și ț 
( pe mai departe noi succese. 2 SICOIE ZI NA 

muncitoare I. I. L. „Horia” 
Alba-lulia

DE GOSPODARE COLECTIVA

de 
al 

fel

In cei 12 ani care au trecut 
de la istorica plenară a C. C. 
P.M.R. din 3-5 martie 1949, la 
ca în întreaga țară, prefaceri de 
seamă au avut loc și în comuna 
Berghin. La îndemnul partidului, 
țărănimea muncitoare din satele co
munei a pășit cu încredere pe dru
mul vieții noi — drumul gospodă
riei colective.

înființată în toamna anului 1954, 
■cu un număr le 18 familii, 86 hec
tare teren agricol și un fond de 
bază destul de mic, rezultat din 
taxa de înscriere a membrilor, fără 
animale de muncă, gospodăria noa
stră a avut la început multe greu
tăți, dar cu sprijinul partidului am 
reușit să trecem peste toate aces
tea.

Acum gospodăria noastră colec
tivă, cuprinde o suprafață de 1.300 
hectare teren, avem peste 130 ca
pete bovine, 500 oi, iar la sfîrșitul 
anului numărul scroafelor de pră
sită va ajunge la 50 de capete. Am 
construit 2 grajduri pentru adăpos
tul bovinelor, un saivan pentru 500 
oi, o clădire pentru sediul adminis
trativ al gospodăriei și o magazie

i/xaâa șl aztl^itat&a țanetâ&k
Un rodnic bilanț
Ziua de 8 Mart'e este întîmpinată 

de femeile din raionul nostru cu un 
rodnic bilanț în activitatea lor.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, comisiile de femei au orga
nizat pe perioada de iarnă 73 
cursuri de îndrumare, la care par
ticipă peste 2.200 femei. Cu rezul
tate bune se desfășoară îndeosebi 
cursurile de la Cistei, Mihalț, Hă- 
pria, Almașul Mare și multe altele.

De o mare însemnătate educativă 
sînt cele 286 cercuri de citit la care 
participă peste 7.000 de femei din 
raion. Aici, femeile își însușesc o 
seamă de probleme legate de situa
ția internă a țării noastre, precum și 
probleme privind situația interna
țională.

Un mare interes au manifestat 
femeile pentru cursurile de croitorie 
și tricotaje, precum și pentru cursu
rile în care se dau sfaturi gospodă
rești și medicale. Asemenea cursuri 
sînt în număr de 27 și funcționează 
în Alba-lulia, Oarda de Jos, Vințul 
de Jos, Stremț și alte comune din 
raion.

In întîmpinarea Zilei de 8 Martie, 
sub îndrumarea Comitetului raional 
al femeilor, s-a organizat săptămî- 
nal în 55 comune și sate un ciclu de 
expuneri, în cadrul cărora se vor
bește femeilor despre probleme de 
actualitate politică, socială și cul
turală, precum și despre probleme 
specifice femeilor.

In prezent, în toate comunele din 
raion, pentru sărbătorirea Zilei de 
8 Martie femeile pregătesc frumoa
se programe artistice.

F. D.

§ IL (C (C IEf§ IE
de cereale. Toate aceste realizări 
.au făcut ca averea obștească a gos
podăriei să se ridice astăzi la suma 
de peste 800.000 lei.

Prin folosirea de metode agroteh
nice înaintate în lucrarea pămîntu- 
lui, noi am realizat anul trecut o 
producție de 1.800 kg grîu și 2.900 
kg porumb la hectar. Din valorifi
carea produselor vegetale și ani
male contractate am obținut un ve
nit de aproape 300.000 lei. Multi 
colectiviști, ca Ludovic Martin, 
Coman Gh. și alții, au dus acasă a- 
nul trecut pentru zilele-muncă fă
cute în gospodărie produse și bani 
în valoare de peste 20.000 lei fie
care. Mulți dintre aceștia, cum sînt 
Luister Martin, Hertz Guștav, Popa 
Ștefan și alții, din veniturile reali
zate și-au ridicat case ribi.

Acum, cînd campania agricolă de 
primăvară bate la ușă, noi am pre
gătit totul pentru că muncile agri
cole să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni. In cadrul pregăti
rilor, o atenție deosebită am acor
dat asigurării semințelor. In acest 
scop am condiționat întregul stoc ’ 
de sămînță;-inclusiv cea primită de

Cea mai frumoasă

le

ini- 
ini-

de

O dimineață de februarie. In gră
dina G.A.C. Teiuș se muncește de 
zor. Mîinile harnice ale colectivis
telor nu contenesc să așeze pămîu- 
tul pe locul stabilit în răsadnițe. 
Un alt grup de femei împletesc cu 
hărnicie rogojini. Colectivistele pre
gătesc de pe acum recolta viitoare 
de legume.’

Și toate acestea cu mult zor — se 
întrec unele pe altele, se ajută re
ciproc. Pînă înainte de asfințit tre
buie să termine.

Dar de ce atîta grabă, cine 
zorea ?

Era o chemare în interiorul 
mii. Și toate simțeau același 
bold.

In acea zi mai aveau ceva 
îndeplinit. Făceau parte din echipa 
de teatru a gospodăriei și trebuiau 
să meargă de cu seară la repetiție. 
Așa că nu era timp de pierdut.

Și, într-adevăr, după scurt timp 
le-ai putut vedea repetîndu-și rolurile.

Inițiativa de a forma o echipă de 
teatru a pornit într-una din serile 
de iarnă, după ce s-a ținut una din 
lecțiile cursului de îndrumare din 
cadrul G.A.C.

— Și noi putem să avem o echi
pă de teatru în cadrul gospodăriei 
— zise una din colectiviste.

Altele aveau îndoieli și spuseră :
— Majoritatea dintre noi sintem 

în etate. Și apoi să înveți rolul pe 
de rost, nu e lucru simplu. ~ 
totuși, să încercăm.

Din acea seară de 
cepu frămîntarea. 
s-au împărțit rolurile. Și din acea 
zi, timp de o lună, 35 de colectiviste

Dar,

10 ianuarie în- 
La scurt timp,

ȘTEAU ELENA 
colectivistă G.A.C.

Sîntimbru

DÂNUȚĂ VALENTINA 
directoarea căminului 
cultural din Zlatna

Ia membrii noi înscriși în acest ari 
îri gospodărie. Ca să obținem o re
coltă sporită de porumb, am luat 
măsura să cultivăm în acest an cu 
porumb hibrid o suprafață de 3 ori 
mai mare față de anul trecut. In 
vederea sporirii producției la hec
tar, se acordă o atenție deosebită 
fertilizării solului. Astfel, noi am 
transportat în cîmp din cadrul gos
podăriei colective și de Ia gospodă
riile personale ale membrilor o can
titate de peste 4000 tone gunoi de 
grajd. Folosind timpul prielnic din 
ultimele zile, am pregătit terenul 
și am început semănatul ovăzului.

Trăgînd învățăminte din experien
ța anilor trecuți, noi am organizat 
forțele de muncă în sectorul cultu
rilor de cîmp în patru brigăzi cu 
cîte 6-7 echipe de fiecare brigadă.

Gospodăria dispunînd în prezent 
de un număr sporit de animale, am 
organizat de asemenea o brigadă 
zootehnică.

Ținînd seamă că pînă la sfîrșitul 
anului vom avea peste 200 bovine, 
din care 70 vaci de lapte, 
propus 
an încă 
vite. De 
construi
50 scroafe de prăsilă și un coteț 
pentru 1.000 păsări.

Pentru a ne asigura fonduri, am 
contractat cu statul în acest an pro
duse vegetale și animale, în Va
loare de peste 400.000 lei.

Ținînd seamă de recentele Direc
tive ale C. C. al P.M.R. cu privire 

ne-am 
să construim în acest 

rin grajd, pentru 100 
asemenea, vom mai 

o maternitate pentru

și 6 colectiviști mergeau Ia înce
put de 3 ori pe săptămînă și apoi 
seară de seară la repetiție.

La 11 februarie, în fața unui mare 
număr de spectatori, formația 
de teatru a colectiviștilor s-a pre
zentat cu piesele „La șezătoare”, 
„Să nu crezi în farmece” și „Răpi
rea Metanei”.

Pe scenă ca și pe ogoare harni
cele colectiviste Coleșă Veronica, 
Fleșer Maria, Zipenfering Maria, 
Bostan Maria, Alathe Șarolta și 
altele se prezentau cu multă mă
iestrie.

Dacă le-ai vedea, cititorule, și tu 
ai putea întrezări pe chipul fiecăreia 
mîndria că după mîinile lor anul 
trecut au ieșit recolte bogate. E de 
ajuns să amintim că valoarea legu
melor obținute în anul trecut a 
fost de peste 127.000 lei față de 
50.000 lei cît era planificat.

E mîndria femeii eliberate pentru 
totdeauna.

Oare nu aceasta le dă atîta for
ță, atîta entuziasm ?

★
Zilele trecute, colectivistele făceau 

din nou repetiție. Se pregăteau pen
tru o vizită la colectiviștii din 
Stremț.

Au venit cu toate de la muncă. 
Dar nu simțeau oboseala. Viața 
nouă, munca în colectiv și dorința 
lor nestăvilită pentru mai bine, se
tea lor de cultură, toate acestea 
le-au dat a doua tinerețe. Și sînt 
hotărîte s-o păstreze, pentru că e 
cea mai frumoasă tinerețe pe care 
au cunoscut-o vreodată.

F. D.

C1OBOTARU CORNELIA 
casnică — președinta unei 
comisii de femei din oraș

Ia întrecerea Socialista in cihsleâ 
aniversării a 40 de ani ctc la ltifiirt- 
țarea Partidului Comunist dirî Ro- 
mînia, care au fost primite cu multă 
însuflețire de colectiviști, membrii 
gospodăriei noastre colective, îndru
mați de organizația de partid, sînt 
hotărîți să depună tot efortul pen
tru ca prin aplicarea largă a regu
lilor agrotehnice să obțină produc
ții sporite la toate culturile. De a- 
semenea, să sporească producția de 
lapte la vaci, prin asigurarea unei 
bogate baze furajere acestora, la 
2.500 litri de cap de vacă furajată, 
să sporească cît mai mult numărul 
de bovine din prăsilă proprie.

DUȘA ISPAS 
președintele G.A.C. — Berghin

Construirea canalelor de irigație la grădina G. A. C.

Vești de la corespondenți
Mulțumim partidului

Muncim, trăim și ne bucurăm de 
viața nouă clădită de partid tuturor 
oamenilor muncii din țara noastră. 
Azi și nevăzătorii sînt considerați oa
meni. Ni s-au creat condiții de viață 
nouă, am absolvit școli speciale în 
care pe lîngă știința de carte am 
învățat și meserii. Ni s-a pus la 
dispoziție cămin special, un club 
dotat cu bibliotecă în Braille.

Și, datorită acestor condițiuni, 
noi, muncitoarele nevăzătoare de la 
cooperativa „Mureșul” din Alba-lu
lia putem desfășura o vie activitate 
culturală. In orele libere, la clubul 
nostru, citim cărți, învățăm să cîn- 
tăin la diferite instrumente muzi
cale, avem formație de cor, precum 
și baze sportive potrivite capacității 
noastre.

Pentru toate acestea, noi mulțu
mim partidului, hotărîte fiind ca a- 
lături de ceilalți oameni ai muncii, 
să luptăm pentru înflorirea, pentru 
propășirea scumpei noastre patrii.

BORHINA LENUȚA și 
NICA FLORICA , 

Un exemplu demn de urmat
Pe tînărul utemist Popa Partenie 

din Sîntimbru, responsabilul bri
găzii de muncă patriotică din co
mună, îl cunosc toți tinerii. E și 
normal. Acolo unde se cere o mină 
de ajutor pentru repararea unui 
pod, a unui drum, pentru înfrumu
sețarea comunei sau în alte acțiuni 
ale utemiștilor, tînărul Popa Par
tenie este în frunte, antrenînd după 
sine și pe tinerii din comună.

Astfel, tînărul Popa a luat parte 
activă la amenajarea scenelor pen
tru pregătirea programelor artistice 
prezentate în comună, la muncile 
patriotice efectuate pentru repara
rea drumurilor, a podurilor etc., to
talizând în aceste munci peste 150 
de ore.

O vie activitate depune tînărul 
Popa Partenie și-n munca cultu
rală. Atît în brigadă, c.ît și-n for
mația corală, tînărul nostru este 
un desăvîrșit exemplu de urmat 
pentru întregul tineret din comună.

GHERMAN VICTOR 
directorul căminului cultural 

Sîntimbru

Gînduri pentru 
cele dragi

Cu multă dragoste și recunoștință 
ni se îndreaptă gîndul acum, în 
preajma zilei de 8 Martie, Ziua in
ternațională a femeii, spre cele 
dragi. Spre d-ta mamă, care mi-ai 
dat viața, care nopți de-a rîndul 
mi-ai vegheat somnul și visele, tre- 
murînd de grijă la fiecare tresărire 
i'te gent': —

La Iei ăe-iidreaptă gîndul și spre 
duiîlfifeattoaslfă; . tovarășă învăță
toare, care Cil atîta bunătate și caim 
mi-aji sădit în inimă dragostea 
pfotfp învățătură, pctifrtf patria 
noasîfă dragă și poporul ei, pentru 
cel ce condus și conduce p£ 
drumul fericirii, Partidul Muncito
resc Romîrl. ’

Eu, pentru dra^bște'ă cu care mă 
înconjurați, voi căuta1, să fiu mereu 
fruntașă la învățătură șt cu o fru
moasă comportare. De 8 Mșrtîe, vă 
adresez cele mai calde ufări' de fe
ricire, succes în viață și activitate.

POP MARIA 
cls. a IV-a A.

Școala de 7 ani nr. 1 Alba-lulia



Votăm pentru înflorirea patriei, votăm pentru pace!
Votul luminoaselor înfăptuiri

popular, fiul meu Nicolae ă termi
nat Institutul agronomic din Cluj, 
devenind cu 3 ani în urmă inginer 
agronom, iar fiica mea Sanda și 
mezinul Gheorghe sînt actori la 
Teatrul de păpuși din localitate. 
Sanda, în plus de aceasta, urmează 
clasa Xl-a la seral, învață cu rîvnă 
pentru a-și lua maturitatea, căci la 
toamnă vrea să devină studentă.

Asemenea exemple din viața unei 
familii care astăzi, prin grija parti
dului nostru drag, are asigurate 
condiții demne de muncă, învăță
tură și un trai liber, fericit, fără 
grija zilei de mîine, nu sînt puține 
la număr, sînt milioane și milioane.

De aceea, la 5 martie, eu cu în
treaga familie vom da din suflet cu 
căldură votul nostru candidaților 
F.D.P., care sînt oameni din mijlo
cul nostru și care alături de noi 
vor munci fără preget pentru în
florirea patriei noastre dragi, pentru 
pace și bunăstarea tuturor celgr ce 
muncesc.

BARBANȚAN GIjffipRGH'E 
mecanic de locomotivă

6.F.R. Alba-lulia,

8
De curînd am intrat în al 40-lea 

an de cînd sînt muncilor ceferist. 
Dar niciodată munca feroviarilor 
precum și a tuturor oamenilor mun
cii nu a fost așa prețuită și răsplă
tită ca acum, în anii regimului de
mocrat popular.

Și faptul că munca ne e prețuită 
și cinstită așa cum se cuvine, face 
■ca ea să ne fie cu mult mai spor
nică. Bunăoară, colectivul nostru de 
mecanici, fochiști și meseriași de la 
remiza de locomotive C.F.R. Alba- 
lulia, prin munca entuziastă depu
să zi cu zi, și-a realizat planul de 
iproducție pe anul trecut, pînă la 
•data de 18 noiembrie, economisind 
•aproape 200 tone combustibil con
vențional și piese și materiale în 
valoare de 40.000 lei.

Muncind cu spor pentru realiza- 
• rea sarcinilor de transporturi, cîș- 
tigul nostru e tot mai însemnat. Eu 
de pildă, din salariul meu și din 
primele pe care le-am primit pen
tru economiile realizate, am reușit 
să-mi construiesc o casă compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie.

Țot în anii regimului democrat-•......  țț-
Inf&piuîrî de seamă

Cînd vezi ceea ce este astăzi, și’ 
gîndești la ceea ce a fost în trecut, 
cînd de îndată ce se apropiau ale
gerile, candidații la deputăție, flă- 
miînzi de îmbogățire, fie ei liberali 
sau țărăniști, promiteau marea cu 
sarea, ca pînă la urmă să rămînă 
toate cele spuse vorbe goale, nu e 
greu de văzut că acum cu totul alt- 

. fel se petrec lucrurile.
Pe deputății aleși din sînul nos

tru în Marea Adunare Națională și 
•sfaturile populare nu i-am auzit fă- 
■cînd promisiuni, dar în schimb au

■ 'făcut treabă. Astăzi la Mihalț a-
■ '.veni cămin cultural de toată fru- 
- imusețea, lumină electrică, cinema

tograf, bibliotecă cu mii de volu
me, școală de 7 ani.

Mergînd pe drumul arătat de par
tid, avem acum gospodărie colecti
vă în fiecare sat din comună. Fo
losind metode noi în lucrarea pă- 
mîntului, gospodăria noastră colec
tivă din Ăîihalț. a obținut anul tre- 

' Sui a,160 kg grîu și aproape 3.000 
kg porumb la lieclăf. Produsele ve
getale și animale valorificate pe 
bază de contract au adus în aitul 
I960 gospodăriei un venit de peste 
500.000 lei. Eu din veniturile reali
zate în gospodărie mi-am ridicat 
•casă nouă cu 3 încăperi, în care am 
introdus lumină electrică, am cum
părat aparat de radio și alte lu- 

tcruri trebuincioase casei.

Acum gospodăria noastră cuprin
de o suprafață de peste 2.000 hec
tare teren și un număr sporit de 
bovine, scroafe de prăsilă și oi. A- 
ceasta va face să crească tot mai 
mult puterea economică a gospodă
riei și bunăstarea colectiviștilor.

La 5 martie, cînd au loc alege
rile de deputați pentru Marea Adu
nare Națională și sfaturile popu
lare, eu voi vota cu toată încrede
rea candidații F.D.P. propuși de 
noi, pentru bunăstarea și fericirea 
tuturor celor ce muncesc.

CIRNAȚ ONU 
colectivist G.A.C. — Mihalț

^11!

Mereu spre mai bine
In ziua aceasta, pe fete ne ard 
chemările zilei de mîine
să mergem cu toții sub roșul stindard 
spre visul străvechi de mai bine.

Partidul ne cheamă spre larg viitor, 
chemarea lui poart-o cu tine 
și haide, acum, cu întregul popor, 
pe singurul drum către bine!

Ca aurul holdei să rîdă spre cer 
alături de mîndre uzine, 
să mergem la braț, cărturar și miner, 
pe singura cale spre bine!

Cu ziua de astăzi, măreț se deschid 
ferestrele zilei de mîine
și mergem pe drumul deschis de partid 
spre viată, spre pace, spre bine!

C, T.
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Azi în comuna noastra
$i în Stremț, ca pretutindeni în 

țara noastră, anii ce s-au scurs de 
la eliberare au marcat transformări 
profunde. Satele comunei noastre 
și-au schimbat fața. A apărut o 
școală nouă, cămin cultural, grădi
niță pentru copii și multe alte rea
lizări au schimbat felul de a gîn- 
di, de a vedea lucrurile, felul de 
viață al țăranului nostru muncitor.

Purtîndu-ne gîndul cu ani în ur
mă, comparînd acel ‘44 cu prezen
tul, ne dăm seama cu ușurință de 
uriașul pas făcut. De la aproape 50 
la sută neștiutori de carte, cîți erau 
în comuna noastră, consecință a po-

. ' .......

Casa nouă și 
casa veche a 
colectivistului 
Dobîrtă Mihai, 

președintele 
G.A.C.-Cistei.

liticii regimului burghezo-iiioșieresc, 
azi problemei învățăniîntului i se 
acordă atenția cuvenită, azi școala 
este un bun al maselor largi de oa
meni ai muncii.

Numărul cadrelor didactice a 
crescut simțitor. De la 6 învățători, 
cîți funcționau în
Școala elementară de 7 ani din 
Stremț funcționează 13, din care 8 
profesori, iar în întreaga comună 20 
de. cadre didactice desfășoară o 
rodnică activitate cultural-educativă.

Pentru a crea fiilor de țărani 
muncitori condiții de învățătură din 
ce în ce mai bune, pe lîngă școală 
a luat ființă un internat și o canti
nă pentru elevi. In anul 1960, în 
scopul procurării de mobilier nou 
școlilor din comună, s-a alocat din 
bugetul . sfatului popular suma de 
40.000 lei.

Ca viața să ne fie tot mai înflo
ritoare, pentru ca realizările obți
nute pînă în prezent să meargă 
mînă în mînă cu noi și noi altele, 
cadrele didactice din comuna noas
tră vor da la 5 martie votul lor 
candidaților F.D.P., celor mai vred
nici fii ai poporului nostru.

TARNU OVIDIU
directorul Școlii de 7 ani—Stremț

trecut, azi la

Prin tăierea dinților la' roțile din
țate cu mașina de mortizat instalată 
de curjnd, |a Atelierul central de 
reparații se realizează importante 
economii,

IN CLIȘEU : Maistrul Faur Gh., 
ygfificînd funcționarea mașinii,

In prag de sărbătoare

■’Sînt date în istoria unul popor, 
caî? au pot fi niciodată uitate. In
surecția armată de la 23 August 
1944 organizată și ’ condusă dc 
P.C.R., în condițiile prielnice create 
•de ofensiva victorioasă a armatelor 
’sovietice, a constituit începutul re
voluției populare a cărei sarcină de 
'bază era lichidarea rămășițelor feu- 
■dale, desăvîrșirea revoluției bur- 
ighezo-dcmocra'fice și înfăptuirea u- 
aiui șir de reforme democratice care 
să deschidă larg drumul progresu
lui economic și social.

Poporul nostru, răspunzînd cu 
entuziasm chemării partidului co
munist, a cărui autoritate creștea 
.mereu, luptă cu abnegație pentru 
.zdrobirea elementelor fasciste, pen- 
iru refacerea economică a țării, pen
tru instaurarea unei democrații rea
le și consolidarea independenței na- 

■ ționalc.
Partidul Comunist milita pentru 

înlocuirea guvernului de militari și 
„tehnicieni” instaurat după 23 Au
gust, prîrttr-un guvern cu o bază 
politică democrată.

Infruntînd eroic greutățile econo
mice, și haosul financiar pe care re
prezentanții partidelor reacționare 

‘căutau să’le mențină, harnicul nos- 
!tru popor muncitor, avînd în frunte 
comuniștii, lupta pentru redresa
rea economică a țării și stabilitate 
financiară.

Sprijinul marelui popor sovietic 
s-a făcut simțit în permanență în
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lupta dusă de poporul nostru.

Coaliția reacționară a partidelor 
burgheze și monarhia, cu sprijinul 
cercurilor imperialiste din occident, 
căutau prin toate mijloacele să în
toarcă lucrurile înapoi, la vechea 
situație dc înrobire și aservire a 
țării față dc puterile imperialiste, la 
■dictatura capitalisto-moșierească.

Dar masele nu mai puteau fi în
șelate cu vorbe goale, evenimentele 
de reprimare sîngeroasă a aspira
țiilor și luptelor poporului stăteau 
mărturie a „dragostei” ce-o nu
treau partidele burghezo-moșieîești 
față de masele populare. Milioanele 
de oameni ai muncii erau sătui de 
„democrația” stării de asediu, 
„curbelor de sacrificiu”, șomajului, 
înăbușirii în sînge a răscoalei ță
rănești din 1907, a împușcării mun
citorilor la 13 decembrie 1918 în 
Piața Teatrului Național, la, Lupeni 
în 1929, la Grivița în 1933 — „de
mocrația” care a generat apariția 
fascismului.

Toate încercările slugilor impe
rialismului occidental se loveau 
însă de voința fermă a maselor 
care, sub conducerea partidului co
munist, într-un avînt nestăvilit a 
pornit la construcția vieții noi.

Partidul comunist desfășura o 
intensă muncă politică, mobilizînd

masele în lupta împotriva partide
lor burghezo-moșierești. Numai un 
partid de tip nou, călit în focul u- 
nor aprige bătălii de clasă, a putut 
insufla oamenilor muncii acea înal
tă conștiință patriotică, care i-a fă
cut să nu se lase abătuți de pe ca
lea pe care și-au ales-o.

Gîștigînd tot mai mult încrederea 
maselor, partidul a reușit ca numai 
în cîteva luni după 23 August 1944 
să formeze un larg front democra
tic, care cuprindea alături de clasa 
muncitoare, țărănimea muncitoare, 
intelectualii, păturile mijlocii de la 
orașe, masele de femei și tineret, 
muncitorii aparținînd naționalități
lor conlocuitoare.

Cu toate încercărie disperate ale 
reacțiunii dc-a dezlănțui un război 
civil în țară, masele muncitoare de 
la orașe și sate s-au unit tot mai 
strîns în jurul partidului comunist, 
au' silit regele să demită guvernul 
Rădcscu și să accepte la 6 Martie 
1945 alcătuirea guvernului de largă 
concentrare democratică, în care 
reprezentanții clasei muncitoare con
dusă de partidul comunist aveau 
rolul preponderent.

Prin instaurarea guvernului de 
largă concentrare democratică la 
cîrina țării, primul guvern demo
cratic din istoria Romîniei, masele

de oameni ai muncii au hotărît ob
ținerea victoriei pe calea cuceririi 
întregii puteri de către poporul 
muncitor, în frunte cu clasa mun
citoare.

Strîns unită cu celelalte țări din 
marea familie socialistă, avînd în 
frunte Uniunea Sovietică, țara 
noastră s-a transformat dintr-oțară 
„eminamente agricolă” într-o gră
dină înfloritoare în care exploatarea 
omului de către oin. a fost complet 
lichidată.

Mai strîns unit ca oricînd în jurul 
partidului clasei muncitoare, harni
cul nostru popor muncitor a pășit 
în etapa desăvîrșirii .construcției so
cialiste, pe drumul trasat de învă
țătura marxist-leninistă.

Acum, cînd întreaga țară se pre
gătește de alegeri, colectivul de 
muncă al Atelierului central de re
parații „Ardealul’’ din Alba-lulia 
încheie un rodnic bilanț. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii atelierului 
și-au respectat cuvîntul. Planul de 
producție a fost realizat și depășit 
decadă cu decadă, lună de lună, iar 
economiile realizate de la începutul 
anului în cinstea alegerilor întrec 
stima de 80.000 lei.

Și, în munca creatoare, sprijin ne 
este partidul. Prin grija lui, atelie
rul nostru a devenit azi un atelier 
modern, bine înzestrat cu unelte și 
mașini perfecționate, ca strunguri 
„losif Rangheț”, fabricate la noi 
în țară, mașini de alezat, de mor- 
tezat și multe altele. Și muncitorii 
atelierului au răspuns cu cinste a- 
cestei griji.

S-au introdus metode noi de 
muncă. Azi, strungirea liniilor de 
arbore motor se efectuează doar în 
8 ore față de 100 cîte erau necesare 
în anii trecuți, iar prin inovația co
munistului Rusu Gheorghe, extra
gerea scaunelor de supape de la 
pompele de noroi (la sondele de 
foraj), nu mai durează 16 ore ci 
numai două, realizîndu-se totodată 
și economii în valoare de peste 
10.000 lei anual. Tăierea alicelor de 
oțel necesare forajului și multe altele, 
inovații ale muncitorilor atelierului, 
au creat posibilități ca angajamen
tul pe anul 1960 în ce privește rea
lizarea de economii în valoare de 
350.000 lei să fie depășit cu încă pe 
atîta.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
atelierului nostru sînt hotărîți să nu 
se oprească aici. Vor munci și mai 
bine, vor transforma realizarea pla
nului în datorie de onoare, calitatea 
producției în principal punct de 
preocupare. Sînt hotărîți ca reali
zările obținute pînă acum să le 
consolideze, să le apere. La 5 mar
tie votînd candjdații F.D.P., fiecare 
muncitor, inginer, tehnician al ate
lierului nostru face aceasta con
știent că va realiza acest lucru, va 
vota pentru pace, pentru o viață 
mereu înfloritoare.

Ing. DAMIAN IOAN 
șeful atelierului

Gata pentru a începe bătălia pe ogoare.



Plâsnri pentru creșterea numărului de animale 
în gospodăriile agricole colective

Obiectivul principal al întrecerii 
socialiste — calitate superioară

(Urmare din pag. l-a)

lei rambursabile înccpînd din al pa
trulea an de la acordare.

In acest scop sc vor livra, la pre
țuri reduse, gospodăriilor agricole 
colective peste 200.000 m.c. manele 
de rușinoase, 155.000 m.c. lemn pen
tru construcții rurale, 44.000 m.c. 
șipci de rășinoasc, 15.000 m.c. che
restea și 58.000 tone ciment.

Pentru asigurarea unor cantități 
abundente de furaje și de calitate 
superioară — se arată în Hotărîre 
— es’te necesar ca gospodăriile a- 
grîcole colective să ia măsuri încă 
din această primăvară să cultive 
cele, mai valoroase culturi furajere, 
acordîndu-le o atenție deosebită. Or- 
garfele agricole vor sprijini gospo
dăriile agricole colective să ob
țină producții sporite de furaje și 
în mod deosebit de porumb siloz, să 
dezvolte cultura trifoiienelor și a a- 
altor leguminoase, să răspîndească 
experiența nouă în producția și con
servarea furajelor, în alimentarea 
rațională a animalelor.

Vor trebui extinse loturile se- 
minccre pentru producția de se
mințe de. plante furajere necesare 
culturilor în conveier verde, pentru 
îmbunătățirea pășunilor și fînețelor, 
care' trebuie să devină mai produc
tive.

Ministerul Agriculturii, Ministe
rul Economiei Forestiere, împreună 
cu comitetele executive ale sfaturilor 
populare, vor repartiza gospodării
lor, colective suprafețele necesare din 
izlazurile comunale, pășunile alpine, 
pfedîndu-le în folosință în condiții 
avantajoase acelor unități care își 
dezvoltă creșterea animalelor pro
prietate obștească.

Intrucît în obținerea de producții 
mari de lapte și sporuri însemnate 
de creștere în greutate, un rol în
semnat îl au îngrijirea și furajarea 
rațională a vacilor și vițelelor, sc 
recomandă gospodăriilor agricole co
lective ca în acest sector să fie re
partizați cei mai buni și pricepuți 
colectiviști crescători de animale. 
Realizarea unor producții sporite în 
această importantă ramură, aducă
toare de venituri, depinde în cea 
mai mare măsură de munca celor 
care se ocupă de creșterea, îngriji
rea și furajarea animalelor. Este în 
interesul gospodăriilor agricole co
lective și al fiecărui colectivist în 
parte ca cei mai buni și mai price
puți dintre ei să lucreze în sectorul 
creșterii animalelor.

Hotărîrea cere comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare, ingine

Besmațui clicilor trădătoare din 
Congo ale lui Chombe, Kasavubu, 
Mobutu, Kalonji — nu cunoaște 
margini, datorită sprijinului masiv 
pe care îl primesc din partea stă- 
pînilor colonialiști. După asasina
rea eroului național congolez Lu
mumba și a tovarășilor săi, s-a 
anunțat asasinarea altor șase li
deri politici congolezi, iar la con
ferința de la Accra a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai țărilor inde
pendente din Africa a fost dezvă
luit un plan de exterminare a tu
turor fruntașilor politici care spri
jină guvernul legal al Republicii 
Congo cu sediul la Stanleyville. Fo
losind asasinatul ca armă a poli
ticii, colonialiștii speră să subjuge 
din nou ponorul congolez. Departe 
însă de a-și putea atinge ținta, 
mîrșăviile colonialiștilor și agenților 
lor duc la mobilizarea patrioților 
congolezi în lupta pentru alungarea 
colonialiștilor. Influența guvernului 
legal prezidat «le A. Gizenga care 
controlează jumătate din teritoriul 
Congoului, este în permanentă 
creștere.

Dezbaterile din Consiliul de Se
curitate din această săptămînă au 
confirmat faptul că reprezentanții 
puterilor occidentale în timp ce—și 
exprimau cu fățărnicie regretul pen
tru asasinarea primului ministru 
congolez Lumumba, au refuzat de 
fapt să admită adoptarea de mă
suri corespunzătoare pentru regle
mentarea actualei situații. Ipocrizia 
celor care au nlîns asasinatele po
litice. dar au împiedicat ca vinovății 
să fie trași la răspundere, i-a pla

rilor și tehnicienilor agronomi și 
zootehniști.-care lucrează în secțiile 
agricole ale sfaturilor populare, în 
S. M. T. și în gospodăriile agri
cole colective și medicilor veterinari 
din circumscripțiile veterinare să 
considere o sarcină de mare răspun
dere munca de îndrumare și sprijin 
pe care o desfășoară în gospodă
riile agricole colective în vederea 
creșterii numărului de animale pro
prietate obștească, să acorde asis
tența tehnică necesară și să ajute 
la buna organizare a muncii în sec
torul zootehnic pentru creșterea con
tinuă a producției și productivității 
animalelor.

Cadrele tehnice împreună cu con
siliile de conducere răspund de rea
lizarea planului gospodăriilor agri
cole colective, de sporirea efectivu
lui de animale proprietate obșteas
că, de creșterea continuă a produc
ției de lapte, carne și alte produse.

Ministerul Agriculturii, folosind 
experiența înaintată a gospodăriilor 
colective în ceea ce privește retri
buția muncii colectiviștilor care lu
crează în sectorul zootehnic, îm
preună cu consiliile de conducere 
ale gospodăriilor agricole, să ge
neralizeze sistemul de retribuție a 
muncii crescătorilor de animale du
pă cantitatea de lapte muls zilnic 
și sporul lunar de creștere în greu
tate a animalelor.

Ministerul Agriculturii, comitetele 
executive ale sfaturilor populare re
gionale și raionale vor îndruma 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor agricole colective în folosirea 
judicioasă a creditelor acordatepen- 
tru cumpărări de animale și mate
riale de construcții, în amplasarea ra
țională și realizarea la timp și de 
bună calitate a construcțiilor zoo
tehnice.

Ministerul Industriei Grele va or
ganiza producția de utilaje necesare 
zootehniei: pompe, conducte pentru 
alimentarea cu apă, mori cu cioca
ne, tocătoare de nutreț, motoare, se
paratoare de lapte și alte utilaje în 
cantitățile și sortimentele necesare 
gospodăriilor agricole colective.

Ministerul Agriculturii, împreună 
cu comitetele executive ale sfaturilor 
populare, vă organiza concursuri

Cauza dreaptă a poporului 
congolez nu poate fi înăbușită

sat fără drept de apel în rîndurile 
complicilor la crimele colonialiști
lor. Reprezentantul S.U.A., Steven
son, a vărsat lacrimi de crocodil 
în ședințele Consiliului de Securi
tate pentru asasinarea lui Lumumba, 
dar a refuzat să voteze în favoa
rea măsurilor menite să aducă or
dinea în Congo. In ședințele Consi
liului de Securitate s-a vădit deo
potrivă ipocrizia lui Dag Hammars- 
kjoeld care în calitate de secretar 
general al O.N.L1. a avut datoria 
să vegheze la aplicarea hotărîrilor 
O.N.U. Dar în loc de aceasta el 
s-a transformat în complice al a- 
sasinifor, cărora le-a înlesnit des
fășurarea activității împotriva gu
vernului legal.

Manevrele la care au recurs re
prezentanții puterilor occidentale în 
ședințele Consiliului de Securitate 
nu au izbutit însă să înlăture cu 
desăvîrșire condamnarea politicii 
colonialiste, deoarece presiunea opi
niei publice mondiale nu a putut fi 
ignorată. Potrivit părerii corespon
dentului agenției France Presse, 
rezoluția Consiliului de Securitate 
care a fost adoptată, recomandînd 
stăruitor retragerea personalului 
militar belgian și străin „a cons
fințit teza potrivit căreia Belgia 
și belgienii din Congo sînt răspun
zători pentru situația creată, in
clusiv pentru moartea lui Lumumba 

anuale în vederea stimulării creș
terii animalelor proprietate obșteas- 
că-a gospodăriilor agricole colective.

Ministerul Agriculturii, Comitetul 
de Stat al Planificării și sfaturile 
populare regionale vor lua măsuri 
ca pînă la 1 aprilie 1961, prevede
rile de creștere a animalelor din 
planul de 6 ani să fie defalcate pe 
regiuni.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare regionale și raionale, 
împreună cu consiliile de conducere 
ale gospodăriilor agricole colective, 
vor defalca sarcinile pe raioane și 
gospodării agricole colective, astfel 
ca pînă la 1 august 1961 acestea 
să-și poată întocmi planul de creș
tere a șeptelului pe fiecare an pînă 
în 1965.

Hotărîrea subliniază că comite
tele regionale și raionale de partid, 
organizațiile de bază din gospodă
riile colective, trebuie să acorde cea 
mai mare atenție folosirii economi
coase a creditelor acordate, execu
tării la timp și de calitate corespun
zătoare a construcțiilor zootehnice, 
creșterii continue a efectivelor de 
animale proprietate obștească, orga
nizării muncii în fermele zootehnice, 
asigurării necesarului de furaje, 
pregătirii celor mai harnici și pri
cepuți colectiviști îngrijitori de a- 
nimale.

Comitetele regionale și raionale 
de partid, Ministerul Agriculturii și 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale și raionale vor 
analiza periodic cum se înfăptuiesc 
prevederile prezentei Hotărîri, adop- 
tînd măsuri corespunzătoare.

Cortiitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Ro- 
mîne — se arată în încheierea Ho- 
tărîrii — își exprimă convingerea 
că ajutorul acordat gospodăriilor a- 
gricole colective va fi folosit și gos
podărit cu grijă și pricepere pentru 
creșterea continuă a efectivului de 
animale proprietate obștească, va 
duce la întărirea gospodăriilor a- 
gricole colective, la sporirea venitu
rilor colectiviștilor și pe această 
cale la creșterea nivelului de trai.

și a liderilor politicii favorabile lui 
Lumumba executați în Kasaiul de 
sud".

Chiar în lipsa unor măsuri con
crete menite să impună pedepsirea 
criminalilor vinovați de mîrșavele 
asasinate politice, condamnarea a- 
gresorilor belgieni, îndepărtarea co
lonialiștilor și a marionetelor lor, 
înlăturarea lui Hammarksjoeld din 
funcția de secretar general al O.N.U. 
și acordarea poporului congolez a 
dreptului de a-și hotărî singur 
soarta, dezbaterile din Consiliul de 
Securitate și-au dovedit utilitatea 
deoarece au dat posibilitatea să se 
delimiteze limpede cine împiedică 
rezolvarea problemei congoleze.

Acum, hotărîrile Consiliului de 
Securitate, chiar așa limitate cum 
au fost adoptate, trebuie să fie 
aplicate. Pe bună dreptate repre
zentantul U.R.S.S. V. A. Zorin a 
solicitat ca secretariatul O.N.U. să 
comunice măsurile menite să a- 
plice hotărîrile Consiliului de Se
curitate.

Eșecul suferit de colonialiști în 
Consiliul de Securitate, în ciuda 
manevrelor la care au recurs, se 
vădește în faptul că hotărîrile adop
tate au nemulțumit profund pe tră
dătorii poporului congolez care s-au 
pus în solda colonialiștilor. Preve
derea cuprinsă în rezoluția adoptată 
de Consiliul de Securitate de a crea 
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preocupare de frunte a fiecărui mun
citor, inginer și tehnician. In fie
care întreprindere vor trebui întoc
mite planuri de îmbunătățire a ca
lității produselor, care să prevadă 
măsurile necesare pentru ca fiecare 
produs să fie realizat la cel mai 
înalt nivel tehnic și calitativ. Mun
ca politică a organizațiilor de par
tid, activitatea organizațiilor sindi
cale și ale U.T.M. trebuie îndreptată 
spre stimularea priceperii și iniția
tivei creatoare a oamenilor muncii, 
astfel ca în cel mai scurt timp a- 
ceștia să obțină în ceea ce privește 
îmbunătățirea calității producției re
zultate deosebite.

La I. I. L. „Horia” colectivul de 
muncă va trebui să meargă pe li
nia îmbunătățirii calității produse
lor atît la cele de consum cît și la 
materialele de construcții (sectorul 
ceramic). Va trebui să nu se mai 
repete situația anului trecut la fa
brica „Ardeleana”, cînd s-a dat 
încălțăminte de slabă calitate. A- 
celași lucru este valabil și pentru 
cooperația meșteșugărească din ra
ionul nostru, care în unele perioade 
la capitolul calitate este deficitară.

Alături de oamenii muncii din 
industrie, în frontul larg al luptei 
pentru calitate, sînt chemați să-și 
aducă contribuția și muncitorii din 
G.A.S. și S.M.T., membrii gospodă
riilor agricole colective, inginerii și 
tehnicienii din toate unitățile agricole 
socialiste. Experiența fruntașilor din 
agricultură demonstrează cu priso
sință că în obținerea unor producții 
superioare de cereale, plante teh
nice și de produse animale rolul 
hotărîtor îl are calitatea lucrărilor 
agricole, executarea la timp și în 
condițiuni agrotehnice a acestora, 
asigurarea pe deplin a unor furaje 
ieftine și de calitate, precum și ri
dicarea nivelului de îngrijire a ani
malelor.

La baza întrecerii socialiste a 
oamenilor muncii din agricultură 
trebuie să stea criteriile specifice a- 
cestei ramuri a economiei ca, de 
pildă, încorporarea în sol a unor 
cantități sporite de îngrășăminte pe 
terenurile ce urmează a fi însămîn- 
țate, selecționarea și condiționarea 
întregii cantități de semințe nece
sare însămînțărilor, depășirea pro- 
ducției planificate la hectar și pe 
cap de animal, dezvoltarea bazei 
furajere, etc.

Campania agricolă de primă
vară ce se apropie trebuie să gă

un cordon de trupe O.N.U. care să 
împiedice pe Mobutu și Chombe să 
provoace războiul civil în Congo, a 
fost calificată de trădătorul 
Chombe ca „o adevărată decla
rație de război a O.N.U. adresată 
Katangei”. O declarație similară a 
făcut și trădătorul Kalonji din Ka
saiul de sud care a încercat să jus
tifice cu cinism ultimele asasinate 
politice afirmînd că nu numai el co
mite asemenea orori în Congo !

Opinia publică mondială cere ca 
asasinii și complicii lor să fie trași 
la răspundere, ca bandele de mer
cenari ale colonialiștilor din Con
go să fie dezarmate, ca trupele bel
giene să părăsească teritoriul Con
goului.

Mișcarea de solidaritate a întregii 
lumi civilizate cu cauza dreaptă a 
poporului congolez, s-a manifestat 
cu o forță de nestăvilit în aceste 
zile. Asasinii lui Lumumba și a ce
lorlalți fruntași ai luptei pentru a- 
părarea independenței Congoului au 
fost literalmente țintuiți la stîlpul 
infamiei de opinia publică mondială. 
Cauza dreaptă a poporului congo
lez, care se bucură de sprijinul tu
turor popoarelor iubitoare de pace, 
nu poate fi înăbușită de uneltirile 
colonialiștilor și marionetelor lor. 
Poporul congolez care și-a cucerit 
independența națională cu prețul 
unor mari sacrificii nu va renunța 
la ea. Popoarele din întreaga lu
me, sprijinind cauza poporului con
golez acționează totodată pentru a 
împiedica extinderea războiului.

Z. FLOREA 

sească gospodăriile agricole de stat 
și S.M.T. din raionul nostru cu 
toate tractoarele și mașinile agri
cole în perfectă stare de funcțio
nare.

întrecerea socialistă în gospodă
riile agricole colective să ducă la 
sporirea efectivelor de animale și a 
producției acestora, la asigurarea 
unor adăposturi bune și ieftine. A- 
ceasta va duce la consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a gospodării
lor colective — sarcină de cea mai 
mare importanță pentru organele și 
organizațiile de partid de la sate — 
la creșterea veniturilor și răsplăti
rea tot mai îmbelșugată a muncii 
colectiviștilor.

Sărbătorirea a 40 de ani de la 
crearea partidului constituie pen
tru toate organele și organizațiile 
de partid un îndemn de a-și îmbu
nătăți munca lor organizatorică^ 
munca politică de masă și ideologi
că, întreaga lor activitate de edu
care a maselor.

in întîmpinarea aniversării parti
dului vor avea loc numeroase și va
riate manifestări cultural-artistice- 
închinate acestui măreț eveniment.

Organele și organizațiile de par
tid trebuie să facă mai larg cu
noscute în rîndtd maselor glorioa
sele tradiții ale luptei eroice duse- 
de clasa muncitoare sub conduce
rea partidului.

împreună cu întregul nostru po
por, oamenii muncii din raionul 
nostru sînt hotărîți să întîmpine cit 
cinste marea sărbătoare, glorioasa 
aniversare a partidului, desfășurînd 
tot mai larg întrecerea socialistă, 
punînd la baza întrecerii lupta pen
tru calitatea produselor.
------------------- ----------------------* 

Tinerii din Oarda de Jos, 
vrednici artiști amatori
Pe scena căminului cultural din- 

Oarda de Jos, seară de seară, tine
rii se string pentru diferite activi
tăți cultural-artistice.

Mobilizați de către organizația 
U.T.M., îndrumați de instructorul" 
Popa Pavel, proaspătul director aî 
căminului, tinerii își însușesc de 
zor măiestria artistică. Numai în 
cîteva zile s-au învățat două cîn- 
tece patriotice, precum și un pro
gram pentru brigada artistică de' 

j agitație.
Cu programul pregătit, tinerii au- 

prezentat un spectacol în fața a 
peste 400 de cetățeni din comună.
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