
„O problemă centrală a 
întregii economii, căreia tre
buie să-i acordăm cea mai 
mare atenție în etapa actuală, 
este îmbunătățirea perma
nentă a calității produselor".

(Din Raportul C C. al P.M.R. 
prezentat de tovarășul Gh.
Gheorghiu-Dej la cel de-al 
111-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn)
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ANGAJAMENTE ÎNSUFLEȚITE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

In cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea partidului
Angajamentele colectivului de muncă 

de la I. I, L. „Horia“O întrecere entuziastă în cinstea 
glorioasei aniversări!

De 1a un capăt la celălalt al ra
ionului, în întreprinderi, uzine și 
pe ogoare domnește în aceste zile 
un entuziasm nestăvilit. Pretutinde
ni în raion, oamenii muncii se pre
gătesc să întîmpine mărețul eveni
ment de la 8 mai — aniversarea a 
40 de ani de Ia înființarea Partidu
lui Comunist din Romînia — cu 
noi succese în opera de construire 
a minunatului edificiu al socialis
mului. Iată de ce caracteristic a- 
c.estor zile e înflăcărarea, hotărîrea 
de a închina din toată inima în
treaga hărnicie, întreaga pricepere 
partidului iubit, călăuza încercată a 
poporului nostru pe drumul marilor 
victorii obținute.

Am încheiat cu puțin timp în ur
mă bilanțul primelor două luni de 
muncă din acest an. Șl ca de fie
care dată avem din nou satisfacția 
datoriei împlinite. La U.M.C. Zlatna, 
I.l.L. „Horia" din Alba-Iulia, De
poul C.F.R. Teiuș și alte unități, co
lectivele de muncă au raportat în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan, îmbunătățirea calității și re
ducerea prețului de cost al produ
selor. La I.M. „Gheorghe Doja" 
Zlatna, în primele două luni, a fost 
îndeplinit aproape 30 la sută din 
angajamentul anual luat la econo
mii. Demn de scos în evidență este 
apoi faptul că, luată pe ansamblu, 
ntreaga industrie a raionului și-a 

depășit cu peste 1,5 la sută sarci
nile de plan, dînd în același timp 
patriei sute de mii de lei economii 
la prețul de cost. Aceasta constituie 
o puternică bază pentru a dobîndi 
în viitor succese și mai mari în 
creșterea producției și reducerea 
prețului de cost, în îmbunătățirea 
substanțială a calității produselor, 
astfel ca ele să corespundă tuturor 
exigențelor.

Oamenii muncii din raionul nos
tru au primit cu un uriaș interes 
Directivele C. C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia. 
Și cum era și firesc, chemarea par
tidului a mobilizat colectivele de 
muncă la dezbaterea Directivelor, la 
studierea și găsirea de noi posibi
lități pentru sporirea producției, îm
bunătățirea calității produselor și 
reducerea prețului de cost. Meta
lurgistul Zlatnei, minerul Haneșultii, 
mecanicul de locomotivă din Teiuș 
sau ceferistul din Alba-Iulia și Coș- 
lariu și-au unit parcă gîndurile și 
într-un entuziasm deosebit s-au an
gajat să muncească cu toate for
țele pentru ca la 8 mai să poată 
raporta că și-au ținut cuvîntul dat.

Angajamentele luate în întrecere, 
hotărîrea colectivelor de muncă de 

IN CLIȘEU: Construirea drumu lui de acces la construcțiile din sec
torul zootehnic de la G.A.C. — Teiuș.

a le traduce în viață exprimă entu
ziasmul muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor cu care ei, luptînd pen
tru consolidarea pozițiilor obținute 
în îndeplinirea planului și realiza
rea de economii, dau un avînt tot 
mai mare luptei pentru îmbunătăți
rea calității produselor, astfel ca 
acestea să corespundă celor mai 
bune produse asemănătoare de pe 
piața mondială. „In etapa actuală 
— se arată în recentele Directive 
ale C. C. al P.M.R. — obiectivul 
principal al întrecerii socialiste tre
buie să-l constituie lupta pentru o 
calitate superioară a produselor, 
care prin însușirile și gradul lor de 
finisare să satisfacă cît mai com
plet cele mai exigente cerințe ale 
celor ce le folosesc..." Iată, deci, 
călăuza sigură ce trebuie să o a- 
vem mereu în față și care e nevoie 
să stea la baza întregii organizări 
și desfășurări a întrecerii socialiste.

La fabrica de încălțăminte „Ar
deleana", în industria locală și coo
perația meșteșugărească, ca și în toate 
celelalte întreprinderi din raion lupta 
pentru o calitate superioară tre
buie să preocupe cu toată răspun
derea atît organizațiile de partid, 
sindicale și conducerile administra
tive cît și pe fiecare muncitor. A 
da populației produse bune, frumoa
se și la un preț de cost redus e o 
înaltă îndatorire patriotică de la 
care nimeni nu are dreptul să se a- 
bată. In cadrul întrecerii comitetele 
sindicale, cu sprijinul organizațiilor 
de bază, au datoria de a crea drum 
larg inițiativelor noi în întrecere, a 
stimula pe toate căile fruntașii, pe 
acei muncitori harnici care-și aduc 
tot aportul la îmbunătățirea cali
tății produselor, la reducerea prețu
lui de cost.

Cu prilejul dezbaterii Directive
lor, în dorința fierbinte de a con
tribui la îmbunătățirea desfășurării 
muncii, numeroși muncitori, ingi
neri și tehnicieni au făcut o sea
mă de propuneri valoroase care în 
cea mai mare parțe au fost incluse 
în planurile de măsuri ale întreprin
derilor. Este deosebit de important 
ca aceste propuneri să fie operativ 
traduse în viață, să nu rămînă sim
ple notări aruncate în dosare. Or
ganizațiile de partid trebuie să ve
gheze cu răspundere asupra aces
tui lucru.

Comitetele sindicale, sub directa 
conducere a organizațiilor de partid 
au în răspunderea lor sarcina im
portantă de a organiza cu toată a- 
tenția întrecerea socialistă. înlătu
rarea caracterului formal al între
cerii, prin angajamente concrete, 
mobilizatoare, axate pe problemele

(Continuare în pag. 4-a)

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la întreprinderea de industrie 
locală „Horia" din Alba-Iulia au 
sărbătorit, cu cîteva zile în urmă, 
un frumos și binemeritat succes: 
decernarea drapelului de întreprin
dere de industrie locală fruntașă pe 
regiune.

Recent, dezbătînd Directivele C.C. 
al P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste 
în cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea partidului, colecti
vul de muncă de aici, analizînd po
sibilitățile de carp dispune, a che
mat la întrecere toate întreprinde
rile de industrie locală din regiune, 
fixîndu-și următoarele obiective :

— Vom realiza o producție de cea 
mai bună calitate, respectînd întru 
totul sortimentele stabilite în pla
nul de producție;

— vom realiza o depășire de 2 
la sută a sarcinilor anuale de plan, 
asigurînd în același timp o desfa
cere ritmică a producției marfă;

— vom spori productivitatea 
muncii cu 0,5 la sută față de sar
cina planificată ;

— vom realiza peste plan la re-
---- ---------

Calitatea produselor obiectiv 
principal în întrecere

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
fabricii de încălțăminte „Ardelea- 

i na“ au primit cu deosebit interes 
; Directivele C.C. al P.M.R. cu pri- 
’ vire la întrecerea în cinstea celei 

de-a 40-a aniversări a partidului. 
Și, dezbătînd prevederile Directive
lor în cadrul unei entuziaste adu
nări, ei și-au fixat drept obiectiv de 
seamă îmbunătățirea calității pro
duselor, în acest sens luîndu-și im
portante angajamente.

— In scopul obținerii unor pro
duse cît mai bune, vom repartiza

(Continuare în pag. 3-a)

Sesiunea de constituire a Sfatului 
popular al raionului Alba

In sala de festivități a Sfatului 
popular raional a avut loc ieri, 16 
martie 1961, sesiunea de constituire 
a Sfatului popular al raionului Al
ba. La lucrările sesiunii au partici
pat deputății aleși la 5 martie a.c. 
și alți oameni ai muncii invitați la 
această sesiune.

In prezidiul primei sesiuni au fost 
aleși tovarășii deputați Ștefan 
Boureanu, Grigore Mureșan, Elena 
Medrea, Mihai Dobîrtă și Octavian 
Popa.

După alegerea prezidiului, a fost 
supusă spre aprobarea sesiunii ur
mătoarea ordine de zi: validarea 
mandatelor de deputați, alegerea 
comitetului executiv, alegerea co
misiilor permanente, informarea co
mitetului executiv cu privire la mă
surile luate în vederea pregătirii și 
desfășurării lucrărilor din campania 
agricolă de primăvară.

Din raportul comisiei de validare 
a' mandatelor de deputați a reieșit 
că majoritatea covîrșitoare a alegă
torilor au votat pentru candidați. 
Frontului Democrației Populare. 
Toți candidații au întrunit majori
tatea de voturi, fiind declarați aleși.

In continuarea lucrărilor s-a tre
cut la alegerea comitetului executiv 

ducerea prețului de cost o econo: 
mie de 152.000 lei și 100.000 lei be
neficiu peste cel planificat.

In cadrul întrecerii socialiste vom 
avea în centrul atenției introduce
rea tehnicii noi, străduindu-ne să 
respectăm integral tematica de ino
vații, raționalizări și perfecționări 
tehnice.

IN CLIȘEU : Muncitoarea Man- 
drosca Ana la locul de muncă.

♦♦ -

La chemarea ceferiștilor „Griviții Roșii11
De curînd, colectivul de muncă 

de la Depoul C.F.R. Teiuș s-a în
trunit în cadrul unei însuflețite a- 
dunări, pentru a dezbate Directivele 
C. C. al P.M.R. cu privire la crite
riile întrecerii socialiste în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la în
ființarea partidului.

In baza condițiilor de care dis
pun, harnicii ceferiști de aici și-au 
luat angajamente sporite în între
cere, răspunzînd cu însuflețire la 
chemarea ceferiștilor „Griviții Ro
șii" și propunîndu-și să înfăptuias
că următoarele :

— Asigurarea transporturilor fără

In scopul îmbunătățirii calității produselor 
și a obținerii de economii

Hotărîți să facă din întrecerea 
socialistă în cinstea aniversării 
partidului o puternică bază de ple
care spre noi succese pe linia ridi
cării productivității muncii, îmbu
nătățirii calității lucrărilor și obți
nerii unui volum sporit de econo
mii, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la Atelierul central de re
parații se angajează:

— Să obțină pînă la 8 mai 1961 
economii în valoare de 50.000 lei, 
iar pînă la sfîrșitul anului 180.000 
lei.

— Pentru ridicarea calificării 
muncitorilor să organizeze un curs 
cu durată de 6 luni.

al sfatului popular raional. Au fost 
aleși următorii tovarăși : Grigore 
Mureșan președinte, Aurel Petrovici 
și Mitrofan Drîmbărean vicepreșe
dinți, Ion Mărginean, secretar al 
Comitetului raional de partid, Pam- 
fil Ciugudean, • șeful secției finan
ciare a " sfatului popular raional, 
Victor Pășteanu, șeful secției învă- 
țămînt și cultură a sfatului popu
lar al raionului, Matei Suciu, șeful 
secției agricole a sfatului popular al 
raionului, maior Sabin Popa, șeful 
raionului de miliție, maior Mihai 
Zavidei, comisarul raional, Aurel 
Boiunduț, directorul S.M.T., Octa
vian Popa, director I.l.L. „Horia", 
Liviu Băiescu,. președinte U.R.C.C. 
și Emil Conișa, membri în comitetul 
executiv.

Sesiunea a ascultat apoi raportul 
cu privire la constituirea comisiilor 
permanente. In unanimitate sesiu
nea a aprobat constituirea a șase 
comisii permanente.

In prima lor ședință, comisiile 
permanente și-au ales președinții și 
și-au întocmit planurile de muncă.

Din informarea prezentată, cu 
privire la măsurile luate în vede
rea campaniei agricole de primă- *

Rezultatele frumoase obținute 
în întrecere de utemista Man- 
drosca Ana o fac să se situeze 
printre muncitoarele fruntașe ale 
fabricii „Ardeleana", unde lu
crează.

Prin folosirea combinată a ti
parelor, ea a reușit să realizeze 
în lunile ianuarie și februarie o 
economie de 331dm.p. meșină și 
216 dra.p. piele, din care se pot 
confecționa circa 20 perechi pan
tofi de femei.

evenimente și abateri de la siguran
ța circulației ;

— sporirea tonajului mediu pe 
tren în așa fel ca la fiecare tren 
să se realizeze la transport încă 
30 tone în plus ;

— reducerea timpului de descăr
care a vagoanelor cisternă și a va
goanelor cu combustibil ;

— realizarea de economii la pre
țul de cost în valoare de 255.000 lei;

— realizarea de spații verzi în 
incinta depoului, în care scop se 
vor presta peste 5.500 ore muncă 
patriotică.

— In secția mecanică să consti
tuie două brigăzi de calitate, iar 
una în secția anexă.

— Să instituie o comisie tehnică 
pentru stabilirea de consumuri spe
cifice reale de materiale și carbu
ranți pe tipuri de utilaje.

— La mașina de tăiat alice, prin 
aplicarea unui dispozitiv, să sporeas
că productivitatea muncii cu 50 la 
sută.

— Prin aplicarea unui dispozitiv 
la presarea mecanică a falțurilor de 
la burlanele de aeraj, să reducă 
timpul de lucru per bucată la 30 
minute.

vară s-a desprins că sfaturile popu
lare ' comunale au luat asemenea 
măsuri care să ducă la executarea 
la timp și în condiții optime a tu
turor lucrărilor din campania agri
colă de primăvară.

Astfel, la S.M.T. și G.A.S. toate 
tractoarele și mașinile agricole au 
fost reparate din timp. Și la G.A.C. 
atelajele s-au reparat și au fost ve
rificate din vreme. De' asemenea, pe 
ogoarele raionului a fost transpor
tată o mare cantitate de îngrășă
minte naturale.

In unele comune au și început a- 
răturile de primăvară și însămîn- 
țările.

Sesiunea a aprobat planul de mă
suri al comitetului executiv al sfa
tului popular raional cu privire la 
desfășurarea campaniei agricole de 
primăvară.

In încheierea lucrărilor sesiunii, a 
luat cuvîntul tovarășul deputat Ște
fan Boureanu, prim-secretar al Co
mitetului raional de partid. Tova
rășul Ștefan Boureanu a vorbit des-1 
pre sarcinile mari ce stau în fața 
sfaturilor populare și a deputaților, 
sarcini izvorîte din Directivele ce
lui de-al III-lea Congres al parti
dului. îndeplinirea acestor sarcini 
este legată de ridicarea pe o treaptă 
superioară a muncii sfaturilor popu
lare, de întărirea continuă a legă
turii cu masele și atragerea lor la 
opera de construire a socialismului.



Scurt bilanț înaintea 
fazei raionale

Faza intercomunală și interîn- 
treprinderi a celui de-al VI-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori s-a încheiat. Scenele că
minelor culturale însă păstrează 
și acum freamătul de voie bună 
din zilele întrecerii dintre forma
țiile artistice de amatori în care 
s-au înrolat mii de oameni ai 
muncii.

Bilanțul încheiat în preajma 
fazei raionale este bogat. La faza 
intercomunală și interîntreprinderi 
au participat -28 coruri, 47 brigăzi 
artistice de agitație, 59 formații 
de dansuri, 15 formații instrumen
tale și 165 soliști vocali și instru
mentiști, 
culturale;
tistice de 
orchestre, 
26 soliști,

IN CLIȘEU : Corul cole ctiviștilor din Obreja.
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Angajamente însuflețite

în întrecerea socialîsită

reprezentînd căminele 
5 coruri, 8 brigăzi ar- 
agitație, o fanfară, 4 
2 echipe de fluierași și 
reprezentînd sindicate

le din întreprinderile și instituțiile 
raionului. In total au urcat trep
tele scenei 173 formații artistice, 
cu aproape 40 la sută mai multe 
decît la concursul al V-lea.

Față de trecut, numărul forma
țiilor artistice a crescut. Ele s-au 
prezentat la concurs cu un reper
toriu mai ales, mai bine conturat, 
iar activitatea lor premergătoare 
concursului a fost deosebit de rod
nică.

Harnici pe ogoare — iscusiți în cântec și joc
De la prima și pînă la ultima ri

dicare a cortinei, cei peste 800 de 
spectatori prezenți în marea sală a 
căminului cultural din Mihalț au 
fost martorii unui reușit concurs al 
măiestriei artistice. Sutele de artiști 
amatori de pe raza celor două co
mune, Mihalț și Sîntimbru, antre
nați în cel de-al VI-lea concurs al 
formațiilor • artistice, faza interco
munală, și-au afirmat încăodată 
simțul artistic,, talentul și măiestria 
interpretării. Prin joc și cînt ei au 
scos la iveală marile realizări obți-

Muncitori și țărani pe scenă
de cultură 
martie, o 
în fața a 
desfășurat

Scena Casei raionale 
a cunoscut, duminică 12 
deosebită animație. Aici, 
sute de spectatori s-a 
faza intercomunală și interîntreprin
deri a celui de-al VI-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori.

Rînd pe rînd au urcat treptele 
scenei muncitori și țărani. Și fie
care a adus cu sine crîmpei din 
viața noastră nouă, din clocotul 
creator al muncii din întreprinderi 
și de pe ogoare. Corul ceferiștilor 
din Alba-Iulia a interpretat cu is
cusință cîntecele „Republică mă
reață vatră", „Părinte drag, partid 
iubit" și „Frunză verde de sulfi- 
nă“. Brigada artistică de agitație 
din Ciugud, la fel ca și brigăzile 
artistice de agitație din Limba, PL 
clișa, Oarda de Sus și Oarda de 
Jos au oglindit adîncile transfor
mări din viața satelor în anii regi
mului democrat-popular, iar echi
pele de dansuri, în rîndul cărora 
dansatorii din Șeușa s-au bucurat 
’de un binemeritat succes, au adus 
cu ele prospețimea și vigoarea dan
sului nostru popular.

O formație corală închegată s-a 
dovedit, prin executarea cîntecelor 
din repertoriu la un înalt nivel ar
tistic, cea a sindicatului sanitar. Cu 
bune rezultate au evoluat apoi co
rul bărbătesc al I. 1. L. „Horia", 
brigăzile artistice de agitație ale în
treprinderilor „Horia” și „Ardelea
na", taraful întreprinderii „Ardea
lul" și un însemnat număr de so
liști vocali și instrumentiști din ca
drul căminelor culturale, întreprin
derilor și instituțiilor.

Precedînd faza raională, concur
sul formațiilor artistice de amatori 
desfășurat duminică la Casa raio
nală de cultură a constiuit un ta
blou viu al creșterii și maturizării 
membrilor acestora. Formațiile pro
movate pentru faza superioară 
inai au însă, pînă la ieșirea lor din 
nou pe scenă, de netezit unele aspe
rități, de îndreptat unele lipsuri.

Oamenii muncii din raionul no
stru așteaptă cu interes faza raio
nală a concursului. Faza raională 
este, de altfel, așteptată cu aceeași 
nerăbdare de mii de artiști amatori 
care țin să urce tot mai sus pe 
treptele măiestriei artistice.

nute în anii regimului de democra
ție populară, realizări ce le-au 
schimbat felul de trai, le-au înfru
musețat zilele, le-au netezit drumul 
spre un viitor luminos.

Formațiile artistice s-au prezentat 
bine la acest concurs, au dovedit un 
viu interes în pregătirea programu
lui, în interpretarea lui. Greu a fost, 
deci, de a da un pronostic exact 
pentru cele mai reprezentative for
mațiuni. Totuși, în mod cu totul 
deosebit s-a prezentat formația co
rală a căminului cultural din Mi
halț. In minunatele costume națio
nale, cei aproape 100 coriști de aici 
au executat cu mult talent un bo
gat program de cîntece patriotice 
și de masă, reușind astfel a se cla
sa pe primul loc între formațiile co
rale.

Dintre cele patru brigăzi artisti
ce de agitație, care au evoluat du
minica trecută pe scena căminului 
cultural din Mihalț, cea din Sîn
timbru s-a dovedit a fi mai bună. 
Alcgînd tema „Ieri și azi", artiștii 
amatori din Sîntimbru au reușit a 
ilustra noul, în contrast cu trecutul, 
viața creatoare din zilele noastre, 
drumul belșugului apucat de țără
nimea noastră muncitoare îndruma
tă de partid.

De un binemeritat succes s-au bu
curat, de asemenea și soliștii vo
cali Androne Valeria și Decean Io
nel, precum și Vesteman Ion — 
solo clarinet.

Faza intercomunală a celui de-al 
' VI-lea concurs al formațiilor artis
tice s-a încheiat cu rezultate bune. 
Ea a scos în evidență amploarea 
pe care a luat-o mișcarea culturală 
în satele raionului nostru, dragos
tea și interesul ce-1 nutresc țăranii 
noștri muncitori față de ea.

Calitatea produselor obiectiv 
principal în întrecere

(Urmare din pag. l-a) 
cadrele în producție ținînd cont ca 
locurile de muncă cu rol hotărîtor 
în asigurarea calității să fie ocupa
te de cei mai calificați muncitori.

— Pentru obținerea unor piese 
croite calitativ superioare, vom tre
ce la mecanizarea operației de croit 
prin stanțare la întărituri capse, vi
puști și limbi.

— Vom îmbunătăți calitatea cu
săturilor prin ridicarea calificării 
muncitorilor de la operațiile de cu
sut decor și vom face demersuri 
pentru a obține mașini de cusut cu 
două ace.

— îmbunătățirea flexibilității în
călțămintei o vom realiza prin con
fecționarea branzului cu tăieturi în 
regiunea tălpii.

— Vom introduce călcatul mar
ginii tălpii, fierul de călcat schim- 
bîndu-1 în funcție de dimensiunea 
cuțitului de frezat.

— Vom reorganiza și instrui ser
viciul de control tehnic și vom re
vizui procesul tehnologic la 
țiile de finisat.

— Vom crea noi modele 
corespundă cerințelor mereu 
xigente ale cumpărătorilor.

Angajamentele cooperatorilor
Membrii cooperativei de producție 

meșteșugărească „Progresul" din 
Alba-Iulia, dezbătînd Directivele 
C. C. al P.AA.R. cu privire la crite
riile întrecerii în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la înființarea parti
dului, și-au luat o seamă de anga
jamente sporite privind îmbunătăți
rea calității produselor, a deservirii 
populației și realizarea unui volum 
sporit de economii.

— Vom realiza și 
nile valorice de plan 
peste 1,6 la sută ;

— productivitatea 
crește cu 7,01 la sută 
1960 ;

— vom introduce în fabricație 10 
modele noi de încălțăminte ațît la 
serie cît și la comenzi ;

— vom confecționa din surse lo
cale descentralizate 500 buc. cojoa
ce și alte articole de blănărie ;

— vom economisi 300
și 5.000 dm.p. piele ;

Pentru îmbunătățirea 
produselor și a deservirii | 
vom acorda toată atenția 
lului pe faze, creînd brigăzi de ca
litate. De asemenea, vom deschide

2 centre de primirea comenzilor de 
încălțăminte la Hunedoara și Gu- 
gir, iar la Alba-Iulia vom deschide 
o secție de vulcanizare.

opera-

care să 
mai e-

depăși sarci- 
pe 1961

muncii
față de anul

• • •
De aici de sus, din dealul „Dra

gă Mireasă" și pînă hăt departe că
tre pîrăul „Șesului" răzbat în a- 
cește zile de început de primăvară 
cîntece și gălăgie. Pe întinse tere
nuri văduvite de covorul verde al 
ierbii sau de lăstărișul des al pă
durii e zvon tumultos de muncă. 
Oamenii
rea...

au ieșit să planteze pădu-

★
Ampoiului cu toate frumu- 
îți oferă încă și acum nu 

priveliști care-ți stîr- 
Trecutele regimuri 

exploatarea pădurilor 
de hectare de teren 
Au exploatat pădurea

Valea 
sețile ei 
de puține ori 
nesc revolta, 
hrăpărețe în 
au lăsat mii 
pradă apelor, 
lemn cu lemn, dar nu s-au gîndit 
nicidecum că au datoria să o refa
că, să o replanteze. Așa, ne-am tre
zit că la un moment dat dealuri în
tregi din raion, totalizînd chiar mii 
de hectare, la Feneș, Meteș, Vinț 
și în alte părți ale raionului au fost 
transformate în viroage, în terenuri 
care nu produc nimic.

Abia în anii puterii populare re
facerea patrimoniului forestier a de
venit o problemă în centrul atenției 
partidului și guvernului. In fiecare 
an, de mai bine de zece încoace, se 
fac împăduriri pe inii și mii de hec
tare. Statul nostru democrat-popu-

deIar investește zeci de milioane 
lei în fiecare an pentru împădurirea 
terenurilor degradate. Numai în ra
ionul nostru urmează să se plan
teze în acest an o suprafață de cir
ca 500 ha cu peste 5 milioane di
feriți puieți de salcîm, pin și alte 
specii dictate de condițiile naturale 
din locurile unde se fac plantările. 
Pe dealurile din împrejurimile Me- 
teșului, sus pe valea Albinii, la 
Isca și în alte părți se vor planta 
140 hectare, fără a mai ,vorbi de 
faptul că mari suprafețe au fost 
plantate în anii trecuți. Pe între
gul raion s-au plantat în ultimii 10 
ani peste 1.700 ha. In terenurile 
unde s-a făcut plantarea înainte, 
puieții îți oferă o priveliște îneîn- 
tătoare, îndemnîndu-te parcă să 
spui pentru tine — „aici crește 
pădurea".

dai
să

★
Am poposit într-una din zilele a- 

cestui început de mărțișor la Me
teș, sus. la pîrăul „Șesului". Din 
coama dealului se mai vedeau încă 
ascunse în crestături pete albe de 
zăpadă. Sus însă pe coastă — o 
adevărată primăvară. Desigur, deo
camdată fără flori și triluri de pă
sărele. In 
veselie de 
parte din 
pădurea.

schimb, o primăvară cu 
muncă. Lucrează aici o 
oamenii care plantează

Cu patru ani în urmă, cînd a ve
nit prima dată la plantări Simțea 
Alexandru era încă în pragul tine
reții. A cunoscut și atunci pădurea, 
dar parcă anii ce au trecut l-au le
gat și mai mult de ea. Pentru el 
pădurea e casă. Și nu de puține ori, 
atunci cînd rămîne singur scrutînd 
zările, își spune pentru sine :

—- Ce muncă frumoasă 1 Să 
viață pămîntului sterp, să faci 
se înalțe din nimic pădurea !

Da! Să înalți din nimic pădurea 
e o muncă cum nu se poate mai 
frumoasă. Aceasta e și părerea lui 
Mihai Gh. și Prodescu Ioan, a Sta
nei Drigă și a Vasilicăi Răciulete, 
a lui Aurel Govoreanu, a Elenei 
Dobrițoi și a Augustinei Simțea, a 
harnicului utemist Govoreanu Gh., 
de pe pieptul căruia nu lipsește nici 
insigna de brigadier al muncii pa
triotice. De fapt aceasta e părerea 
unanimă a tuturor echipelor care se 
străduiesc să folosească la maxi
mum timpul prielnic plantărilor. Și 
acest lucru îl dovedesc faptele. In 
cîteva zile aici, la Meteș, s-au plan
tat cu diferiți puieți peste 20 ha.

Munca harnicilor plantatori este 
și ea bine răsplătită. Față de anul 
trecut ei primesc acum, un salariu 
mărit cu peste 30 la sută. La a- 
ceasta se mai adaugă grija deose
bită centru cazare, pentru aprovi
zionarea cu cele necesare hranei, 
grija pentru asistența sanitară. In

S. M. T. Alba-Iulia 
fruntaș pe regiune

Harnicii mecanizatori de la S.M.T. 
Alba-Iulia au obținut anul trecut 
rezultate deosebit de frumoase în 
activitatea lor.

Muncind cu mult elan în întrece
re, printr-o muncă bine organizată, 
o grijă atentă față de mașini și 
tractoare și printr-o luptă susținută 
împotriva timpilor morți, colectivul 
stațiunii a reușit să realizeze planul 
pe anul 1960 în proporție de 107,7 
la sută, să reducă cu 14,35 lei pre
țul de cost pe hantru și să reali
zeze economii de carburanți și piese 
de schimb etc. în valoare de 414.000 
lei. Aceste rezultate au făcut ca 
S.M.T. Alba-Iulia să se situeze pe 
primul loc în rîndul stațiunilor de 
mașini și tractoare din regiune.

Pentru rezultatele frumoase obți
nute în muncă în anul 1960 — re
zultate la care și-a adus contribu
ția întregul colectiv al stațiunii — 
S.M.T. Alba-Iulia a primit drapelul 
de S.M.T. fruntaș pe regiune.

Răspunzînd chemării partidului, 
în cinstea celei de-a 40-a aniversări 
a înființării Partidului 
din Romînia, colectivul 
propune următoarele :

— Să realizeze planul
ție în proporție de 103 la sută, să 
depășească producția planificată de 
gospodăriile colective cu 10 la sută, 
să depășească sarcina de plan cu 
500 hantri și să realizeze ecenmmii 
în valoare de 50.000 lei.

Comunist 
stațiunii își

de produc-

kg talpă

calității 
populației 

i contro-

schimb însă, de la fiecare om ce 
lucrează la plantări se cere un lu
cru deosebit de important. Să dea 
toată atenția calității lucrărilor, să 
aibă grijă deosebită de fiecare pu
iet, pentru că din acești puieți creș
te pădurea. Și aceasta nu e o sar
cină ce nu poate fi îndeplinită. Nu! 
Ea poate și cu siguranță că oa
menii din echipa lui Simțea, ca și 
cei din celelalte echipe, o vor în
deplini cu cinste.

★
Da! Acum, aici, pe valea Ampoiu- 

lui, ochiul îți mai întîlnește alături 
de atîtea și atîtea frumuseți, locuri 
care te revoltă. Ca mîine, însă, pe 
coama crestată de ape, pe locuri de
gradate, se va înălța pădurea...

N. SPINEANU

★ De la 1 ianuarie a.c. și pînă 
în prezent tinerii din raionul nes-z 
trtt au colectat peste 60 tone me
tale vechi. Printre organizațiile 
U.T.M. fruntașe în această acțiu
ne se numără cele de la U.M.C. 
și „Gh. Doja" din Zlatna, de la 
întreprinderea „Horia" Alba lu- 
lia și multe altele.

★ Filarmonica de stat din Plo
iești va prezenta în sala Casei 
raionale de cultură din Alba-Iu- 
lia, în seara zilei de 27 martie 
a.c., un concert simfonic, dirijor 
Ion Baciu. In program : Uvertura 
la opera „Liliacul", Balada lui 
Ciprian Porumbescu, Simfonia a 
V-a în do minor de Beethoven 
și Concertul Nr. 1 în Mi bemol 
major pentru pian și orchestră de 
Fr. Liszt.

In zilele de 20-22 martie a.c. 
la cinematograful „Victoria" din 
Alba-Iulia va rula filmul sovie
tic colorat „Palatul de cleștar" 
iar la cinematograful „23 August", 
tot în aceste zile, va rula filmul 
maghiar „Ultima aventură a lui 
Don Juan".

★ In bogatul sortiment de cărți 
beletristice sosite de curînd în li
brării puteți găsi: Pe Donul li
niștit și Pămînt desțelenit de M. 
Șolohov, Primăvara pe Tîrnave 
de Lucia Demetrius, Lanțuri de 
Ion Pas.

In anii ce vin, în aceste locuri sterpe, lipsite de covorul verde al 
ierbii, de lăstărișul des al pădurii, vor crește trufași pinii.



VIAȚA DE PARTID

împotriva manifestărilor de formalism 
în muncă!

Cu toate forțele la arat și semănat

Statutul P.M.R., legea de bază a 
partidului, prevede printre alte nor
me ale vieții interne de partid, va
labile și obligatorii pentru toate or
ganizațiile partidului, aceea că 
„Organul superior al organizației 
de bază a partidului este adunarea 
generală, care se convoacă cel pu
țin odată pe lună".

Analizînd felul cum organizația 
de bază din G.A.C. Ciugud respec
tă și îndeplinește această prevedere 
statutară, se constată unele lip
suri, în sensul că în lunile ianua
rie și februarie a.c. organizația de 
bază nu a ținut nici o adunare ge
nerală ordinară. Ce-i drept, în a- 
ceastă perioadă au avut loc două 
adunări ale organizației de bază ex
traordinare, cu care ocazie s-a con
firmat colectivul de agitatori și a 
fost primit un candidat de partid. 
Dar aceasta nu justifică cu nimic 
lipsa de mai sus, adică aceea de a 
nu ține adunările ordinare.

După cum se știe, în adunările 
generale, care de obicei se țin odată 
pe lună, se analizează cele mai im
portante probleme de la locul de 
muncă al organizației de bază și 
se iau măsuri pentru continua îm
bunătățire a muncii în problemele 
analizate. Acest lucru nu a fost tă
cut de organizația de bază din 
G.A.C. Ciugud.

Trebuie scos în evidență faptul 
■că' în planurile de muncă ale orga
nizației de bază pe primele trei luni 
ale anului 1961 au fost planificate 
probleme importante pentru a fi a- 
nalizate în adunare generală ca, 
de pildă: munca pentru continua 
întărire a rîndurilor partidului, pre
gătirea campaniei agricole de pri
măvară. Dar, ce folos că aceste 
probleme au rămas numai pe hîrtie. 
Nu era oare datoria biroului organi
zației de bază să convoace în a- 
dunare generală membrii de partid, 
pentru a analiza problemele stabi
lite prin planul de muncă ? Era. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît în 
îndeplinirea sarcinilor reieșite din 
planul de muncă s-au făcut simțite 
anumite lipsuri.

Atît Ia comitetul comunal de par
tid cît și Ia biroul organizației de 
bază se afirmă că organizația de 
bază a ținut adunări generale. Dar 
atunci cum se împacă tovarășii cu 
faptul că nu există nici un docu
ment din care să rezulte acest lucru?

Din practica muncii de partid 
se știe că adunările de partid 
trebuie bine pregătite, că adunările 
generale ale organizațiilor de bază, 
atunci cînd se analizează o proble
mă, se încheie cit hotărîri. In afară 
de aceasta trebuie întocmite docu
mente ca: rapoarte sau informări, 
proces verbal de adunare, din care 
să reiasă felul cum au fost dezbă
tute problemele, ce propuneri s-au 
făcut etc. Toate acestea sînt docu
mente de partid și ele trebuie să 
fie întocmite. Ele constituie un mij
loc de control al activității organi
zațiilor de bază. Or, la biroul orga
nizației de bază din G.A.C. Ciugud,

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

Ne scriu corespondenții
Muncesc cu însuflețire

Membrii tinerei gospodării colec
tive „Gheorghe Doja" din satul 
Straja desfășoară o muncă însufle
țită pe ogoare. In numai cîteva zile 
ei au arat și însămînțat 10 ha cu 
ovăz, 9 ha cu floarea-soarelui și 
au pregătit pentru culturile- ce se 
însămînțează în epoca a Il-a o su
prafață de peste 80 hectare. Toto
dată, s-a grăpat întreaga suprafață

Bătălia muncilor agricole se desfășoară din plin
La gospodăria colectivă din O- 

breja bătălia muncilor de primăvară 
se desfășoară din plin.

Folosind cu pricepere timpul pri
elnic, colectiviștii au pregătit tere
nul și au însămînțat întreaga su
prafață planificată cu ovăz, mazăre 
„Victoria" și borceag. In grădină 

-au plantat ceapa, au început repi- 

asemenea documente nu există și 
ca atare reiese că nici adunările 
generale ordinare nu s-au ținut.

Din cele de mai sus se desprinde 
și aceea că pregătirea adunărilor 
generale ordinare ale organizației 
de bază, ținerea lor și întocmirea 
documentelor ce în mod obligatoriu 
se cer a fi întocmite, nu este pri
vită cu toată răspunderea de biroul 
organizației de bază.

Dar în activitatea organizației de 
bază din gospodăria colectivă din 
satul Ciugud se mai manifestă și 
alte lipsuri. Una din acestea o con
stituie slaba preocupare pentru ac
tivul fără de partid.

Statutul P.M.R. stabilește că fie- 
' care organizație de bază crează în 
jurul ei un larg activ fără de par
tid, alcătuit din cei mai buni oa
meni ai muncii, pe care îi ajută 
să-și însușească ideologia și linia 
politică a partidului și-i atrage în 
munca activă pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor partidului și guvernului.

In evidența biroului organizației 
de bază din G.A.C. Ciugud există 
un număr de 20 tovarăși ce fac 
parte din activul fără de partid, re
crutați și confirmați în luna ianua
rie 1960, adică de mai bine de un 
an. Dintre aceștia 6 au fost primiți 
candidați de partid, iar 2 sînt ple
cați din localitate. Au mai rămas 
deci 12 tovarăși. Era necesar ca 
biroul organizației de bază să fi re
crutat alți tovarăși care să facă 
parte din activul fără de partid. A- 
cest lucru nu s-a făcut. Dar nu nu
mai aceasta nu s-a făcut. Biroul or
ganizației de bază nu s-a ocupat 
de îndrumarea și educarea activu
lui fără de partid, așa cum se pre
vede în statutul partidului.

Deși documentele partidului ac
centuează că în activul fără de 
partid să fie încadrat un cît mai 
mare număr de femei, din rîndurile 
acelora care prin activitatea prac
tică s-au dovedit a fi bune agita
toare și luptă pentru îndeplinirea 
sarcinilor partidului, în activul fără 
de partid de pe lîngă organizația 
de bază din G.A.C. Ciugud nu e- 
xistă nici o femeie. Oare nu sînt 
aici colectiviste care dau dovadă că 
merită această încredere? Sînt, și 
încă multe. Dar slaba preocupare 
a biroului organizației de bază a 
făcut ca nici această sarcină să nu 
fie dusă la îndeplinire.

Ținerea adunărilor generale ordi
nare ale organizației de bază, în
tocmirea cu această ocazie a docu
mentelor cerute, respectarea sarci
nilor reieșite din planul de muncă, 
o muncă mai calificată cu activul 
fără de partid, sînt sarcini care vor 
trebui să stea în fața organizației 
de bază din G.A.C. Ciugud, întru- 
cît în aceste probleme se manifestă 
lipsuri. Pentru aceasta este necesar 
să fie lichidate lipsurile ce se ma
nifestă încă și de care se face vi
novat în primul rînd comitetul co
munal de partid, care, deși le cu
noaște, nu a luat măsuri practice 
pentru lichidarea lor.

însămînțat cu trifoi și s-a cură
țat pășunea de spini și scaieți pe 
o suprafață de 30 ha.

La executarea acestor lucrări s-au 
situat în frunte comuniștii Dăian 
Ion, Manciulea Mihăilă, Roșu Ion, 
colectiviștii Gligor Vasile, Șușman 
Ion și alții.

POPESCU IOAN

catul răsadurilor în răsadnițe și au 
plantat cartofii timpurii pe o supra
față de 5 hectare. De asemenea, ei 
au grăpat griul de toamnă pe o su
prafață de 150 hectare și se conti
nuă cu pregătirea terenului pentru 
însămînțarea porumbului.

LUPEA VĂLEAN

Au însămînțat orzul 
și floarea-soarelui

Avînd terenul și sămînța pregăti
te din vreme membrii gospodăriei 
colective din Vințul de Jos au însă
mînțat în cele mai bune condițiuni 
agrotehnice 21 ha de orz, 20 ha o- 
văz, din care 2 ha pentru lotul se- 
mincer și 10 ha floarea-soarelui. In 
continuare, la această gospodărie se 
execută discuitul ogorului de toam
nă, în vederea însămînțării borcea- 
gului și se continuă cu pregătirea 
terenului pentru însămînțările din 
epoca a Il-a.

Muncă însuflețită
In aceste zile la G.A.C. Partoș 

timpul prielnic e folosit cu grijă de 
colectiviști. Fiecare muncește cu 
forțe sporite pentru ca lucrările din 
campania de primăvară să.se facă 
la timp și la un . nivel agrotehnic 
ridicat.

Astfel fiind, în răsadnițe, varza 
de vară, ardeii, roșiile și vinetele 
însăinînțate din vreme au și răsă
rit. In livadă s-au curățit pomii de 
uscături și s-au săpat la rădăcină, 
iar în cîmp s-a discuit și însămîn
țat cu sprijinul S.M.T.-ului ovăzul 
și floarea-soarelui, pe întreaga su
prafață planificată. Acum, colecti
viștii din Partoș continuă cu pregă
tirea terenului pentru plantarea car
tofilor și semănatul porumbului.

La lucrările în cîmp au muncit 
cu multă rîvnă colectiviștii Șandru 
Viorica, Secheli Ion, Țatu Remus, 
Moșneag Pavel, Crăciun Visalon și 
alții.

IN CLIȘEU : Semănatul griului de primăvară la G.A.C. — Atihalț.

Creșterea animalelor — importantă sursă de venituri
La înființare, în anul 1950, gos

podăria noastră colectivă „Partiza
nii păcii" din Cistei cuprindea un 
număr mic de familii și o suprafață 
redusă de teren. Cu timpul însă 
ne-am întărit tot mai mult. Și ca 
urmare a rezultatelor dobîndite, a 
cîștigului frumos realizat de colec
tiviști, alături de noi au venit toți 
țăranii muncitori din sat. De toți, 
acum sîntem 265 familii, cu o su
prafață de 742 hectare teren agri
col.

Pentru ca puterea economică a 
gospodăriei și bunăstarea colectiviș
tilor să crească tot mai mult, la 
indicațiile partidului, în ultimii 2 
ani noi am dezvoltat mult sectorul 
zootehnic, ajungînd ca la sfîrșitul 
anului 1960 să dispunem de 125 
capete taurine din care 54 vaci și 
juninci, 359 oi și 22 scroafe de pră- 
silă.

Pentru sporirea numărului de a- 
nimale, și îndeosebi al taurinelor, 
am folosit atît credite avantajoase 
date de stat, cît și fonduri proprii. 
Pe lîngă animalele cumpărate, gos
podăria noastră și-a sporit numărul 
acestora și prin creșterea de tine
ret din producție proprie.

Se știe că o creștere rațională a 
animalelor nu se poate realiza fără 
adăposturi corespunzătoare. De 
aceea, pentru adăpostirea în cele 
mai bune condițiuni a vacilor, noi 
am construit, anul trecut, un grajd 
de cărămidă pentru 100 vite mari. 
De asemenea, o atenție deosebită 
s-a acordat asigurării bazei furajere, 
însilozîndu-se cîte 11 tone porumb

La G, i. C. Căpud însămînțările trebuie grăbite
Deși este bine cunoscut faptul că 

lucrările agricole de primăvară ho
tărăsc în mare măsură soarta re
coltei, sînt încă unele gospodării 
colective mult rămase în urmă cu 
executarea însămînțărilor. In a- 
ceastă situație este și gospodăria a- 
gricolă colectivă din Căpud.

îndrumat în slabă măsură de or
ganizația de partid (secretar iov. 
Florea Ion) și lipsit de sprijinul 
comitetului executiv al sfatului 
popular din comună (președinte 
iov. Ciortea lonaș), consiliul de 
conducere al gospodăriei continuă 
să se miște greu în ce privește pre
gătirea terenului, a seminței și exe
cutarea însămînțărilor. Cu toate că 
gospodăria dispune de un număr 
important de atelaje și a încheiat 
contract cu S.M.T. pentru toate lu
crările agricole ce le are de exe
cutat, această unitate pînă la data 
de 14 martie nu a pregătit terenul 
pentru însămînțările din epoca I-a 
decît în proporție de 20 la sută.

In slabă măsură se preocupă con
ducerea gospodăriei și în ce priveș
te pregătirea seminței și faptul că 
pînă la aceeași dată de 14 martie 
nu s-a strîns de la membrii noi

Mai multă
Gospodăria agricolă colectivă din 

satul Oarda de Sus, cu toate că 
are de însămînțat în această pri
măvară 356 ha teren, tărăgănează 
începerea însămînțărilor de la o zi 
la alta. Această tărăgănare își are 
rădăcina în lipsa de îndrumare și 
sprijin a consiliului dc conducere al 
gospodăriei, din partea comitetului

pentru ficare vacă furajată.
Recenta Hotărîre a C. C. al 

P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la creșterea animalelor 
în gospodăriile colective a fost pri
mită cu multă bucurie și interes de 
membrii gospodăriei. Această Hotă
rîre care prevede acordarea de cre
dite pe termen lung și fără dobîndă 
pentru procurarea de vaci și vițele, 
credite și reduceri de prețuri la ma
teriale de construcții, etc., dă posi
bilitate gospodăriilor să-și sporeas
că tot mai mult numărul de anima
le proprietate obștească, să se ob
țină pe această bază tot mai multă 
carne și lapte, precum și venituri 
frumoase colectiviștilor.

Așa cum am prevăzut în planul 
de producție, noi vom spori simțitor 
numărul de animale In acest an. 
Pînă la sfîrșitul anului vom ajunge 
să avem 210 taurine, din care 90 
vaci și juninci montate, precum și 
70 vițele. Acest spor îl vom realiza 
atît din producție cît și prin cum
părături cu fonduri proprii și cu a- 
jutorul creditelor fără dobîndă a- 
cordate de stat, acestea urmînd să 
fie restituite în 8 ani, începînd din 
al doilea an de la acordarea lor 
pentru cumpărarea vacilor și din 
al cincilea an pentru cumpărarea 
vițeilor. Totodată, vom spori și nu
mărul oilor și al scroafelor din 
prăsilă și vom îngrășa și valorifica 
pe bază de contract 80 de porci. 
Vom acorda toată atenția și sporirii 
producției, în așa fel ca să reali
zăm cel puțin 2.500 litri lapte de 

decît un sfert din sămînța ce ur
mează să se însămînțeze în primă
vara aceasta, confirmă pe deplin 
acest lucru. Astfel, datorită tărăgă
nării în pregătirea terenului și asi
gurarea seminței necesare, din cele 
40 hectare prevăzute să se însămîn
țeze cu culturi din epoca l-a, nu 
s-au însămînțat decît 2 hectare cu 
grîu de primăvară și 5 cu ovăz.

Slabă oreocupare dovedesc colec
tiviștii și în pregătirea răsadnițelor 
pentru tutun.

Dacă la gospodăria colectivă din 
Căpud executarea însămînțărilor se 
desfășoară nesatisfăcător, o vină & 
au în această direcție și organele 
tehnice agricole dc la comună și 
raion, care nu vin să stea în mij
locul colectiviștilor să-i ajute con
cret în organizarea muncii, în a- 
plicarea celor mai potrivite măsuri 
agrotehnice, etc.

Acum, cînd întregul sat este co
lectivizat, colectiviștii din Căpud, 
îndrumați și sprijiniți cu răspun
dere de organele de partid și de 
stat din comună, au toate condi
țiile să desfășoare muncile agricole 
în cele mai bune condițiuni agro
tehnice.

preocupare
comunal de partid și a sfatului 

. popular comunal. Din această cau
ză, gospodăria agricolă colectivă de 
aici nu și-a asigurat pînă la data 
de 12 martie decît 1.500 kg ovăz și 
75 kg floarea-soarelui, deși are de 
însămînțat 158 ha cu porumb pen
tru boabe, 25 ha porumb pentru si
loz, 25 ha cartofi, etc. Intîrziindu- 
se cu strîngerea și condiționarea se- 
mințelor, bineînțeles, că se întîrzie 
și însămînțările.

Lâ această gospodărie încă nu 
au fost amenajate și însărnînțate 
nici răsadnițele în vederea obținerii 
răsadului necesar pentru cele 3 ha 
grădină ce urmează să se cultive. 
Nu mai puțin vinovată de această 
rămînere în urmă este și tehniciană 
agricolă Susan Dorina, care se mul
țumește să stea mai mult în birou 
în loc să se deplaseze pe teren 
pentru a ajuta continuu buna des
fășurare a pregătirilor și însămîn
țărilor.

Față de această situație, organi
zația de partid și sfatul popular co
munal au datoria de a ajuta în
deaproape consiliul de conducere al 
gospodăriei în organizarea strînge- 
rii seminței, pregătirea terenului și 
executarea însămînțărilor.

fiecare vacă furajată, vînzînd sta
tului întreaga producție de lapte.

Prin valorificarea produselor a- 
nimaliere vom realiza în acest an 
un cîștig de peste 300.000 lei. In 
total, veniturile gospodăriei, inclu
siv cele realizate din pepiniera de 
viță, vor depăși suma de două mi- 
loane lei.

Toată atenția o vom acorda, de 
asemenea în acest an, asigurării u- 
nei bogate baze furajere. In acest 
scop vom cultiva cu porumb siloz 
o suprafață de 50 hectare, vom mă
ri suprafața cultivată cu trifoi, vom 
întreține bine pășunile.

In planul de perspectivă am 
prevăzut ca în anul 1965 să 
ajungem la jjn număr de 300 bo
vine, din care 160 vaci cu lapte, să 
avem o turmă de 800 oi și 50 scroafe 
de prăsilă. înlesnirile prevăzute 
de recenta Hotărîre privind redu
cerea dc prețuri la materialele de 
construcție ne ajută să realizăm 
mai ușor construcțiile de care a- 
vem nevoie pentru adăpostirea ani
malelor. Și pînă în 1965 noi sîntem 
hotărîți să mai construim încă două 
grajduri pentru vite, o maternitate 
de scroafe, un saivan pentru 800 de 
oi și cotețe pentru 1.000 de păsări.

Folosind cît mai bine ajutorul a- 
cordat de stat, și posibilitățile noa
stre proprii, sîntem hotărîți să dez
voltăm. tot mai mult și cît mai re
pede creșterea animalelor în gospo
dăria noastră colectivă.

DOBIRTĂ MIHAI 
președintele G.A.C. — Cistei



C0NC0: Răscoală a populației 
împotriva regimului Kasavubu

ACCRA (Agerpres). — Cores
pondentul din Leopoldville al zia
rului ghanez „Evening News" rela
tează că în valea Fluviului Lu- 
quenie populația congoleză s-a răs
culat împotriva regimului Kasa
vubu.

Potrivit ultimelor știri primite la 
Leopoldville, arată corespondentul, 
populația din această regiune cere 
categoric înlocuirea lui Kasavubu 
care a predat călăilor lui Chombe--------

pe primul ministru legal al Congou- 
lui, Patrice Lumumba.

După cum anunță coresponden
tul ziarului „Evening News" deo
camdată între populația răsculată 
și trupele lui Kasavubu nu au avut 
loc ciocniri armate serioase. Con
golezii răsculați se ascund în pă
duri pentru a duce lupte de parti
zani. Se presupune că ei vor trece 
în regiunea Stanleyville și se vor a- 
lătura armatei guvernului legal.

Unitățile patriotice au tăiat legătura 
dintre Vientiane și Luang Prabang

PARIS (Agerpres). — Intr-un co
mentariu consacrat situației militare 
din Laos, agenția France Presse o- 
cupîndu-se de succesele repurtate de 
trupele guvernamentale și unitățile 
Patet Lao în ultimele zile, scrie: 
„Forțele căpitanului Kong Le și u- 
nitățile Patet Lao au lansat o ofen
sivă în direcția vestică pornind de 
la bazele lor din Xieng Kuang și 
Valea Ulcioarelor. Șoseaua care

leagă Vientiane de Luang Prabang 
a fost tăiată în două puncte impor
tante situate Ia 25 km unul de ce
lălalt".

Agenția France Presse apreciază 
că aceasta „crează o amenințare 
gravă pentru Luang Prabang care 
este deja învăluit din nord și vest 
de partizani și de unități Patet 
Lao".

Proteste în Anglia împotriva acordării de baze 
trupelor vest-germane

LONDRA (Agerpres). — într-o 
scrisoare publicată la 13 martie în 
ziarul „GUARDIAN" un grup de 
fruntași ai vieții publice engleze și 
participant la mișcarea pentru 
pace protestează cu hotărîre împo
triva intenției guvernului de a a- 
corda baze în Anglia trupelor vest- 
germane.

Desmințind afirmația făcută în 
parlament.de ministrul de Război, 
Watkinson, că poporul englez ar sa
luta această măsură, autorii scri
sorii arată că guvernul trebuie să 
renunțe, cît timp nu este încă prea 
tîrziu, la o hotărîre care a provocat

o riposta atît de energică în masele 
populare.

Autorii scrisorii subliniază că 
hotărîrea cu privire la acordarea 
de baze Germaniei occidentale a 
provocat o vie îngrijorare într-o 
serie de țări din Europa răsăritea
nă „care au fost pustiite de mili
tarismul german". Dacă această 
hotărîre va fi tradusă în viață, se 
spune în scrisoare, ea va îngreuna 
încheierea acordului cu privire la 
dezarmare.

Scrisoarea este semnată de scrii
torii Herbert Reed și Pamela Fran- 
kow, prof. Booron, juristul G. Pritt, 
pictorul K. White și alții.

Oaspete nedorit
OSLO. In capitala Norvegiei au 

fost răspîndite manifeste în care 
se protestează împotriva prezenței 
în Norvegia a viceamiralului F. 
Rugge, comandantul flotei maritime 
militare vest-germane. Reprezentanți 
ai sindicatelor și mai mulți acti
viști pe tărîm obștesc au adresat 
Consiliului prezidențial al Stortin- 
gului un protest în care se spune 
că acest fost ofițer prusac și vice
amiral hitlerist, decorat în repetate 
rînduri de către Hitler personal, 
este răspunzător de moartea a mii 
de oameni.

------- ♦♦--------

Diplomat vest-german 
invitat să părăsească 

Cuba
HAVANA (Agerpres). — Agenția 

France Presse transmite că guver
nul cuban a declarat „persona non 
grata" pe diplomatul vest-german 
Eberhard Francois Baumann, al 
doilea secretar al ambasadei R. F. 
Germane la Havana și l-a invitat 
să părăsescă țara în 48 de ore.

Hotărîrea guvernului cuban a fost 
luată ca urmare a faptului că Bau
mann, încercînd să evite aplicarea 
legii privind confiscarea proprietă
ților contrarevoluționarilor, a de
clarat în mod fals o vilă, proprie
tatea unuia dintre înalții funcțio
nari ai fostului dictator Batista, ca 
aparținînd ambasadei R. F. Ger- 
mane la Havana.

--------♦♦--------

Demonstrație la Verona
ROMA (Agerpres). — Deschide

rea celei de-a 63-a Expoziții națio
nale agricole de la Verona s-a trans
format într-o manifestare hotărîtă 
împotriva politicii guvernului în 
domeniul agriculturii.

In momentul în care a apărut șe
ful guvernului, Fanfani, miile de 
țărani adunați în fața intrării ex
poziției au început să scandeze: 
„Cu ce bani vom cumpăra mașinile 
agricole expuse aici?", „Anulați im
pozitele !“

Actualități din țările socialiste
P-R-s-s- 0 fabrică dirijată do un singur om...

Nu de mult, pe una din străzile 
localității Krasnoe Selo (regiunea 
Leningrad) a apărut o clădire mare, 
luminoasă, ce se deosebește ide ca
sele învecinate prin ferestrele ei 
mari, care acoperă toată fațada 
și prin acoperișul plat. Dar nume
roșii vizitatori sînt atrași nu de 
aspectul clădirii — aici a început 
să funcționeze prima fabrică auto
mată din Uniunea Sovietică pentru 
prelucrarea laptelui.

...Autocisterna unui sovhoz s-a 
oprit sub un mic șopron. După cî- 
teva minute laptele a și ajuns prin- 
tr-un furtun în rezervorul de recep
ție. Aici, un contor special înregis
trează cantitatea recepționată, iar 
un „laborant" electronic stabilește 
într-o clipă gradul de aciditate a 
laptelui.

R. P. Chineză ȘOSele fa

După constituirea Republicii 
Populare Chineze în Tibet au fost 
construite șosele în lungime totală 
de peste 10.000 km. In prezent în 
Tibet care este denumit „acoperi
șul lumii", există o rețea largă de 
autodruniuri în afară de cele trei 
șosele principale care leagă Lhasa 
de Sikan, Ținhai și Sințzian. Dacă 
înainte de eliberare în Tibet nu e- 
xista nici un kilometru de șosea, în 
prezent 70 la sută din județele a- 
cestei regiuni situată la mare alti
tudine se face legătura cu ajutorul 
autovehiculelor. Șoselele și camioa-

R. P. Bulgaria Q nou£

In apropiere de orașul Burgas s-a 
început construirea unei rafinării de 
țiței, unde conform prevederilor, se 
vor prelucra anual 2 milioane tone 
țiței adus din Uniunea Sovietică în 
nave-cisterne. In acest scop se va 
construi un port special și o con-

0 întrecere entuziastă în
(Urmare din pag. l-a) 

de bază, ca îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea prețului de 
cost și creșterea productivității sînt 
sarcini de bază în organizarea și 
desfășurarea întrecerii. In agricul
tură întrecerea trebuie îndreptată 
spre executarea la un înalt ni-

Incepe apoi prelucrarea lui 
sînt distruși microbii dăunători, se 
elimină impuritățile și se stabilește un 
conținut unic de grăsime. Lap', 
tele pasteurizat și răcit este debitat 
într-o cisternă de rezervă de unde 
ajunge la consumatori.

La această fabrică toate operațiile 
sînt îndeplinite de mecanisme —■ 
un automat universal confecționea
ză dintr-o hîrtie specială butelii de 
0,5 kg, toarnă laptele în ele, le- 
închide și Ie așază în coșuri care 
pornesc pe bandă rulantă spre au
tocamioane.

Fabrica poate recepționa și pre
lucra pe zi pînă Ia 25 tone de lap
te. Iar toată această muncă este di
rijată de un singur om.

locul potecilor de caravane 
nele care au luat locul potecilor și 
caravanelor au favorizat într-o mare. 
măsură construcția economică și 
creșterea simțitoare a nivelului de 
trai al populației.

. In trecut se considera că Tibetul 
este „inaccesibil pentru avioane".. 
In prezent centrul lui administrativ 
Lhasa este legat printr-o linie ae
riană de Pekin și de alte orașe ale- 
Chinei. Dacă înainte de eliberare 
erau necesare 2-3 luni pentru a a- 
junge de la Lhasa la Pekin, în pre
zent această distanță poate fi par
cursă în 1-2 zile.

construcție socialistă
ductă de țiței. Secția de prelucrare- 
a țițeiului va intra în funcțiune în 
anul 1963.

întreprinderea va produce anual' 
310.000 tone de benzină auto, 60 de 
mii tone de carburant reactiv* 
500.000 tone de gazolină, 900.000- 
tone de păcură și alte produse.- - - - - -

cinstea glorioasei aniversări I
vel agrotehnic al lucrărilor agricole* 
spre sporirea producției la hectar, 
spre creșterea rentabilității în 
G.A.S. și întărirea economico-orga- 
nizatorică a G.A.C.

Pînă la sărbătorirea mărețului e- 
veniment ne-a mai rămas puțin
timp. Suficient, însă, spre a ne do-

Unele aspecte din țările Americii Centrale

(
Problema dominației monopolurilor americane asupra țărilor din S 
America Centrală, dominație care a dus la înrăutățirea situației eco- ? 
nomice a acestor țări, la dezorganizarea economiei lor, la pauperi- S 
zarea într-o măsură din ce în ce mai mare a maselor populare și la >

> sprijinirea regimurilor dictatoriale, a început din nou să rețină aten- \ 
< ția multor publicații occidentale care îi acordă un loc important. > 
$ Unele publicații avertizează S.U.A. asupra creșterii continue a sen- < 
< timentului antiamerican, consecință directă a dominației nord-ameri- ) 
) cane. ■ (

Nicaragua
In această țară exportatoare de 

aur, cafea, bumbac, dispunînd de 
bogate resurse minerale, de mahon, 
cedru, palisandru și cauciuc, tră
iește un popor sărac, exploatat și 
terorizat de dictatura lui Somoza 
și de monopolurile americane.

Ziarul american „Christian Scien
ce Monitor" relevă că în urma unei 
anchete făcută în Nicaragua s-a 
constatat că „populația țării este 
sătulă pînă în gît de dinastia lui 
Somoza care dăinuie de peste 20 
de ani". Această dictatură este con
siderată de popor ca fiind „un ade
vărat cancer național".

Făcînd bilanțul dictaturii lui So
moza revista americană „Time" a- 
rată următoarele: Somoza a
acaparat deja a avere de 
60.000.000 dolari, adică cu 20 de 
milioane mai mult decît bugetul 
anual al statului, deține 15 la sută 
din suprafața arabilă a țării, în 
timp ce marea majoritate a popu
lației este muritoare de foam€ din 
cauza costului ridicat al vieții. 
Două treimi din populație este for
mată din analfabeți iar numărul ce
lor care încă nu știu ce înseamnă 

încălțămintea trece de 50 la sută.
La toate acestea se adaugă, după 

cum arată revista „U. S. News and 
World Report", „recolta slabă din 
toamna anului trecut, sistarea con
strucțiilor de drumuri, fapt care a 
dus la concedierea a mij de munci
tori și la mărirea numărului șome
rilor".

Datorită acestei situații „în Nica
ragua plutește în aer un suflu care 
cheamă la revoltă".

Panama
„Situația economică a statului 

Panama se înrăutățește continuu. 
Numărul șomerilor este deja prea 
mare față de populația țării. Sala
riile celor cuprinși în sfera produc
ției sînt mici în comparație cu ni
velul de trai, iar situația din regiu
nile afectate de depresiune este mai 
gravă decît în oricare altă țară", 
lecunoaște revista americană „U. S. 
News and World Report".

Ca urmare â politicii proameri- 
cane dusă de guvernul țării socie
tatea „U. S. Fruit Company" a a- 
caparat pămînturile cele mai rodi
toare, societatea „Sinclair Oil" a 
acaparat petrolul iar societatea Ca

nalului Panama continuă să obțină 
un profit anual de peste 100.000.000 
dolari din exploatarea canalului din 
care mai puțin de a 50-a parte — 
circa 1.930.000 — o dă guvernului 
statului Panama.

Ziarul' argentinian „Soluciones" 
subliniază că „statul Panama a de
venit o colonie a monopolurilor a- 
mericane".

Referindu-se la consecințele a- 
cestei situații ziarul elvețian „Die 
Tat" arată că „fiecare al zecelea 
copil moare imediat după ce este 
născut, întrucît în Panama există 
numai vreo 200 de medici la mai 
mult de 1.000.000 oameni".

Ziarul arată că din cauza înrău
tățirii condițiilor economice din ul
timii ani, ostilitatea față de mono
polurile americane și față de guver
nul țării, s-a transformat- în ură. 
Iar faptul că zona canalului, teri
toriu care este considerat de pana
mezi țara lor, se află în stăpînire 
americană, constituie un îndemn 
permanent 1a luptă pentru întregi
rea țării, pentru scuturarea jugului 
exploatatorilor străini și autohtoni, 
„întreaga țară, subliniază ziarul, 
clocotește de ură împotriva nedrep
tății care face ca bogății să devină 
și mai bogați iar săracii și mai 
săraci".

Honduras
„Dacă înainte, poporul din țara 

mea credea că cuvîntUl „Patrie" se 
compune din șase litere, el știe a- 
cum că acest cuvînt se scrie cu la
crimi nenumărate și înseamnă o 
țară oropsită, unde o mulțime de 
oameni mor din cauza exploatării, 
unde mulți nici nu știu cum arată 
plinea". Astfel descrie situația din 
Honduras ziaristul Celedonio Fu
entes.

Intr-adevăr, în țară cresc inflația, 
scumpetea și șomajul în timp ce 
milioane de lempiras se cheltuiesc 
pentru armată. De asemenea, mo
nopolurile americane au acaparat 
controlul asupra unei mari părți a 
economiei Hondurasului. Potrivit 
datelor oficiale mult micșorate, in
vestițiile directe de capital ale 
S.U.A. sînt evaluate la 380.000.000 
de lempiras (un lempiras este egal 
cu jumătate de dolar). „Monopo
lurile S.U.A., subliniază Celedonio 
Fuentes, sînt cel mai mare la
tifundiar și capitalist din țara noa
stră. împreună cu moșierii autohto
ni, ele posedă 1.427.123 ha de pă- 
mînt, în timp ce 94,9 la sută din 
numărul gospodăriilor posedă nu
mai 1.080.291 ha".

Referindu-se la situația muncito
rilor din Honduras, revista „U. S. 
News and World Report" arată că 
„veniturile lor au scăzut simțitor. 
Peste 2.000.000 de oameni trăiesc 
în mizerie și sărăcie".

La protestele mulțimii guvernul 
președintelui Ramon Morales a răs
puns prin arestări, întemnițări și 
represiuni. Incălcînd constituția el 
a promulgat decretul „anticomunist" 
nr. 183 prin care sînt interzise pu
blicațiile democratice și cele de o- 
poziție.

Speriat de creșterea numărului 
celor care opun o rezistență fățișă 
măsurilor antipopulare ale guvernu
lui președintele Morales a cerut re
cent ajutor din afară : „Noi, a spus 
el, nu-i putem Infringe singuri. Se 
simte necesitatea unui efort colec
tiv". Orice fel de ajutor însă, de 
orice natură ar fi el, nu va putea 
Infringe ' aspirațiile și năzuințele 
spre libertate și o viață mai bună 
ale poporului din Honduras.

(Agerpres) 

vedi dragostea nețărmurită față de 
cîrniaciul înțelept al poporului nos
tru — Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn. Să desfășurăm, deci, cu tot 
entuziasmul, cu toată hotărîrea în
trecerea socialistă, pentru îndepli
nirea și depășirea angajamentelor 
luate, să ne aducem întreaga contri
buție Ia lupta pentru înflorirea pa
triei, pentru fericirea poporului nos
tru muncitor !

i
O. C. L. COMERȚ MIXT

Alba-lulia
anunță consumatorii, că în

RESTAURANTUL „DACIA”
renovat

și înzestrat cu mobilier nou, 
se servește zilnic:

— Un bogat sortiment de 
preparate culinare,

— Specialități de grătar,
— Vinuri alese.

Seara, muzică de dans

0 ANUNȚ Q
fi Laboratorul metrologic 0 
X din Aiba-luioa, str. I. V. Sta- >< 
U lin nr. 53, telefon 25, primește U 
Q înscrieri pentru Școala Q 
Q tehnică de metrologie n 

din București. w
0 Cererile vor fi însoțite de Q 
A autobiografie, copie după cer- Â 
s tificatul de studii și copia s 
U certificatului de naștere. Lt 
Q Condițiile de admitere se 0 
Q pot afla la sediul laboratorului. Q
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