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In aceste zile, țara noastră înfă
țișează tabloul însuflețitor al pre
gătirilor întregului popor pentru în- 
tîrnpinarea unei scumpe sărbători — 
aniversarea a patru decenii de la 
înființarea partidului. In fabrici și 
uzine, muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii intensifică lupta pentru spori
rea producției, pentru noi izbînzi în 
îndeplinirea prevederilor planului de 
șase ani. Pe un front tot mai larg 
se desfășoară întrecerea socialistă 
pornită în cinstea aniversării parti
dului, pentru o calitate superioară 
a produselor. Pe ogoare, țărănimea 
muncește cu hărnicie pentru a în
făptui în cît mai bune condiții lu
crările agricole de primăvară. Pre
tutindeni, în întreprinderi, pe șan
tiere și în birouri, în gospodăriile 
colective sau în instituțiile de știin
ță și cultură, fiecare se străduiește 
ca în cinstea glorioasei aniversări 
să realizeze tot ce poate mai bun, 
mai valoros. Mii și mii de oameni, 
vîrstnici și tineri, vizitează Muzeul 
de istorie a partidului, Muzeul Dof- 
tana și alte locuri care evocă dru
mul de luptă eroică străbătut de 
partid. In toate acestea se oglindeș
te odată mai mult dragostea adîn- 

prețuirea nețărmurită de care 
.;e bucură partidul în rîndurile tu
turor celor ce muncesc.

In decursul istoriei sale, poporul 
nostru a cunoscut multe partide 
mari și mici, care se întreceau în 
făgăduieli, trîmbițîndu-și care mai 
de care „dragostea" de popor. Dar 
toate aceste partide slujeau 
interesele burgheziei și moșierimii; 
cu fiecare guvernare a lor, oamenii 
muncii se vedeau tot mai sărăciți, 
tot mai afundați în nevoi, în timp 
ce tagma jefuitorilor își sporea hu
zurul.

Propria sa experiență de viață 
a sădit în inima poporului convin
gerea profundă, de nezdruncinat, că 
partidul comuniștilor este cu ade
vărat propriul său partid, trup din 
trupul său, un partid care nu a a- 
vut și nu are alte interese decît in
teresele poporului. Dacă ar fi să 
caracterizăm în cîteva cuvinte acti
vitatea desfășurată de partid de-a 

ingul întregii sale existențe, ele 
ar fi : slujirea intereselor poporului. 
Aceasta a fost și este legea supre
mă, țelul întregii sale activități.

Pe vremea regimului burghezo- 
moșieresc, partidul comuniștilor a 
fost acela care a purtat nestinsă 
flacăra luptei pentru împlinirea nă
zuințelor fierbinți ale oamenilor 
muncii de a scutura jugul exploa
tării și asupririi, a vedea patria 
noastră cu adevărat liberă, a se ri
dica la o viață omenească. „Oricît 
de sîngeroasă teroarea (Continuare în pag. 4-a)

In cinstea aniversării partidului, echipa complexă de reparații de la 
Depoul C.F.R. Teiuș a reparat în luna martie peste plan o locomotivă 
cu materiale economisite, a strîns și expediat oțelarilor fiunedoreni un 
vagon de fier vechi. In clișeu: Echipa complexă de reparații.

se arăta într-un Alanifest al C. C. 
al P.C.R. din 1924, anul aruncării 
partidului în ilegalitate — partidul 
nu va părăsi postul său de condu
cător al maselor muncitoare exploa
tate, de conducător al țărănimii 
jecmănite și al naționalităților ne
milos asuprite, post la care va ră- 
mîne cu hotărîre pînă la completa 
doborîre a oligarhiei și aplicarea 
integrală a principiilor democratice 
și a libertăților pentru clasa mun
citoare".

Neclintit a rămas partidul nostru 
la acest post de înaltă răspundere. 
Infruntînd cea mai cumplită teroa
re, cei mai buni fii ai poporului, 
muncitorii revoluționari, duceau în 
mase cuvîntul partidului, organizau 
lupta oamenilor muncii împotriva 
silniciei și terorii burghezo-moșie- 
îești, primejduindu-și la fiecare pas 
libertatea și viața. Mulți au căzut 
eroic în această luptă. Numărul ce
lor arestați pentru activitate revo
luționară în anii regimului burghe- 
zo-moșieresc se ridică la multe zeci 
de mii. Dar nici sălbaticele re
presiuni de masă, nici procesele 
monstruoase și regimul de extermi
nare din închisori, nici plutoanele 
de execuție n-au putut să frîngă 
voința de luptă a comuniștilor. Răs- 
punzînd intereselor poporului, parti
dul a ridicat masele la asemenea 
mari bătălii de clasă cum au fost 

. eroicele lupte muncitorești din fe
bruarie 1933, a chemat la lupta ho- 
tărîtă împotriva fascizării țării, îm
potriva ocupației hitleriste, a crimi
nalului război antisovietic. Partidul 
a fost inițiatorul, organizatorul și 
conducătorul luptei forțelor patrio
tice populare, care a dus la victo
ria insurecției armate din august 
1944, la răsturnarea dictaturii mi- 
litaro-fasciste,

Sub steagul partidului, poporul 
muncitor a răsturnat de la putere 
capitaliștii și moșierii și a instaurat 
puterea celor ce muncesc. Sub ace
iași steag glorios, el a pășit la con
struirea vieții noi, socialiste, a de
venit stăpîn al tuturor bunurilor pe 
care le produce, obținînd cea mai 
măreață cucerire a sa : lichidarea 
exploatării omului de către om, vic
toria socialismului în patria noastră.

Clasa muncitoare, în trecut ex
ploatată și asuprită, a devenit cla
sa conducătoare ‘ —
trecut în viața 
„firești" curbele 
cedierile, munca 
liere insalubre, 
ve, dacă era 
și familiile lor să trăiască în co
cioabe, să-și macine sănătatea și să 
se stingă cu zile, fără a se putea

în stat. Dacă în 
muncitorilor erau 
de sacrificiu, con- 
pe spetite în ate- 
cu unelte primiti- 

,firesc" ca muncitorii

Plenara Comitetului 
raional de partid

In ziua de 2 aprilie a.c. a avut 
loc plenara Comitetului raional de 
partid. La plenară, pe lîngă mem
brii Comitetului, au mai participat 
secreta-rii comitetelor comunale de 
partid, instructorii Comitetului ra
ional, propagandiști.

Plenara a adoptat măsuri pentru 
continua 
litice în 
niversări 
ce revin 
de partid în această perioadă. De 
asemenea plenara a mai stabilit mă
suri în vederea asigurării închiderii 
în bune condiții a învățămînfttlui de 
partid si politic U.T.M. la sate.

îmbunătățire a muncii po- 
cinstea celei de-a 40-a a- 
a partidului și sarcinile 

organelor și organizațiilor

Kîlamțul harnicului colectiv
Pentru muncitorii, tehnicienii și 

inginerii Atelierului central de re
parații din Alba-Iulia, sfîrșitul lunii 
martie, și respectiv cel al primului 
trimestru, a constituit un nou prilej 
de trecere în revistă a succeselor 
obținute în muncă.

Astfel, pe lîngă faptul că planul 
producției globale l-au realizat în 
proporție de 100,77 la sută în luna 
martie, iar cel al producției marfă 
l-au depășit, în aceeași perioadă, cu

Cu mîini harnice de gospodari
Desfășurînd cu succes întrecerea 

socialistă în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a partidului, colectivul 
Depoului C.F.R. Teiuș desfășoară 
în același timp și o susținută acti
vitate gospodărească. Muncitorii de 
aici au eliberat de diferite mate
riale, prin muncă patriotică, o su
prafață de 2.500 metri pătrați te
ren, pe care vor amenaja zone verzi

Muncind cu abnegație pentru tra
ducerea în viață a mărețelor sar
cini trasate de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R. și lărgind neconte
nit întrecerea socialistă în scopul 
obținerii de rezultate sporite în cin
stea celei de-a 40-a aniversări de 
la înființarea Partidului Comunist 
din Romînia, oamenii muncii din 
orașul și raionul nostru raportează 
zi de zi noi și însemnate succese. 
Ei luptă și înving. Fac să urce gra
ficele. Dau glas ogoarelor. îngrijesc 
cu ardoare mașinile și veghează 
ca produsele să le fie de o calitate 
mereu mai bună și la un preț de 
cost cit mai scăzut.

Părtași la marea luptă, în aceste 
zile mai mult ca oricînd, trebuie 
să fie și corespondenții voluntari. Ei 
sînt chemați să se situeze în pri
mele rînduri ale întrecerii, să pă
șească cu hotărîre spre titlul de 
fruntași în producție, să oglindeas
că cu pricepere și pasiune avîntul 
nestăvilit al oamenilor muncii con
duși de partid pe drumul desăvîr- 
șirii construcției socialiste în scum
pa noastră patrie. Și sînt mulți cei 
care răspund cu însuflețire acestor 
cerințe.

Pentru a stimula însă inițiativa 
creatoare a tuturor corespondenți-

A- Mecanicul PĂCURAR ION, șeful brigăzii de pe locomotiva 230189, 
împreună cu întreaga brigadă, a re alizat pe trimestrul I o economie de 
42,9 tone combustibil convențional, prestînd în același timp serviciul în 
cele mai bune condiții de regularitate și siguranța circulației.

★ Comunistul PETRAȘCU NICOLAE, mecanic la Atelierul central 
de reparații din Alba-Iulia, și-a depășit cu 15 la sută planul de pro
ducție în luna martie, efectuînd totodată lucrări de bună calitate, 
lingă acest fapt comunistul Petrașcu Nicolae își ajută și tovarășii 
muncă mai puțin pregătiți și în special pe cei tineri.

★ Muncitoarele MOLDOVAN ANA, 
HAȚEGAN ANTINIA, croitori de piele la fabrica 
„Ardeleana" din Alba-Iulia, att economisit, în luna martie a.c., 1.741, 
744 și respectiv 1.071 dm.p. piele.

șt IVAN GHEORGHE, tractorist, S.M.T. Alba-Iulia, muncind cu 
multă însuflețire din zori și pînă seara pe ogoarele gospodăriei colec
tive din Cistei și Obreja, unde a executat numai lucrări de bună ca
litate, a realizat pînă la 1 aprilie planul pe campania de primăvară 
în proporție de 171 la sută. Brigada a Vl-a în care lucrează a realizat de 
asemenea pînă la aceeași dată pla nul pe campanie în proporție de 60 
la sută.

șt COLECTIVUL DE LUCRĂTORI de la magazinul textil Nr. 1 din 
Alba-Iulia, format din tovarășii Ma rian Ioan, responsabil, Goadă Ioan, 
Triteanu Olimpiu, Popa Eva și Pui can Ladislau, vînzători, și-a reali
zat planul de desfacere pe luna martie în proporție de 115 la sută.

★ ABRUDEAN ION (IACOB), îngrijitor de vaci de la gospodăria 
colectivă „7 Noiembrie" din Vințul de Jos, printr-o bună îngrijire și 
furajare rațională a vacilor pe care le are în primire, reușește să ob
țină de la acestea o producție me die de 2.422 litri lapte pe cap 
vacă furajată.

18,55 la sută, harnicul colectiv ra
portează și îndeplinirea angajamen
tului, cu o lună înaintea termenu
lui fixat, de a realiza în cinstea 
glorioasei aniversări a partidului 
economii la prețul de cost în valoa
re de 60.000 lei.

La obținerea acestor succese s-au 
evidențiat în mod special muncitorii 
brigăzilor I, II și III conduse de 
comuniștii Josan Manole, Cîndea 
Cornel și Moldovan Simion.

pia-și au descărcat 6 vagoane de 
tră cubică în vederea pavăriî curții 
depoului.

Pînă în prezent, harnicii munci
tori ai depoului au efectuat 2.300 
ore muncă patriotică. Ei însă sînt 
hetărîți să nu-și precupețească nici 
pe viitor forțele pentru continua în
frumusețare și buna gospodărire a 
unității lor.
----------------♦♦♦♦♦♦----------------  
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lor voluntari, a colaboratorilor zia
rului, redacția ziarului „Steaua ro
șie" organizează concursul „Pentru 
cea mai bună corespondență — 
pentru cel mai activ punct de co
respondenți" la care sînt chemați 
să participe corespondenți și cola
boratori, muncitori, tehnicieni și in
gineri care lucrează în întreprinderi, 
gospodării agricole de stat și gos
podării agricole colective, colecti
viști, activiști culturali, învățători 
și profesori, medici, lucrători din 
comerțul de stat și cooperatist. La 
o susținută muncă sînt chemați to
varășii încadrați în punctele de co
respondenți din comunele raionului, 
membrii colectivelor de redacție ale 
gazetelor de perete și toți oamenii 
muncii.

Pentru concursul „ 
mai bună corespondență 
cel mai activ punct de 
denți" cu desfășurare în 
— 8 Mai, 23 August și 
brie — să fie trimise redacției cores
pondențe în care să fie oglindit en
tuziasmul cu care oamenii muncii 
din industria și agricultura raionu
lui, de la fiecare loc de muncă, în- 
tîmpină glorioasa aniversare a parti
dului. Să fie redată în corespon
dențe lupta oamenilor muncii, care

Pentru cea 
— pentru 
corespon- 
trei etape 

30 Decem-

ȘiȘCHEAU PARASCHIVA
de încălțăminte

Și-au respectat angajamentul
Deși pînă ta 8 mai, ziua aniver

sării a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia 
mai este o lună de zile, angajamen
tele luate în cinstea marelui eveni
ment de către colectivul de muncă 
de la Atelierul de zonă C.F.R. Alba- 
Iulia au și fost traduse în fapte.

Aici s-au realizat, de pildă, 12.800 
lei economii la materiale și piese de 
schimb, cu 2.800 lei mai mult decît 
și-au propus muncitorii atelierului. 
Un colectiv format din ajustorul Ri- 
duș Eusebiu, fierarul Crigănuță 
Gheorghe și strungarul Gîscă Va- 
sile au confecționat un vinci pneu
matic pentru schimbarea arcurilor 
și a cuzineților de osii la vagoane iar 
planul a fost depășit cu 3 la sută.

Un viu interes în obținerea aces
tor realizări l-au depus muncitorii 
din partidele conduse de comuniștii 
Ponta Florian, Udrea Gheorghe, 
Pleșa Petru, tîmplarul Nadiu Va- 
sile, ajustorul Ionescu Stan și alții.

avînd în frunte pe comuniști, obțin 
rezultate mereu sporite în întrece
rea socialistă ce o desfășoară pen
tru îndeplinirea planului de produc
ție, continua îmbunătățire a cali
tății produselor, creșterea producti
vității muncii, reducerea prețului de 
cost și realizarea de cît mai multe 
economii. Corespondenții de la sate 
să popularizeze în scrisorile trimise 
redacției succesele obținute de uni
tățile socialist-cooperatiste în spo
rirea producției agricole vegetale și 
animale, în dezvoltarea multilaterală 
și întărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor agricole co
lective. Să fie larg popularizați 
fruntașii recoltelor bogate și frun
tașii crescători de animale, meto
dele lor, să se scrie cu căldură des
pre cei ce dau glas căminelor cul
turale, despre prietenii cărții, des
pre cei care cu rîvnă și dragoste 
contribuie la construirea de noi a- 
șezăminte social-culturale și la în
frumusețarea satelor.

Aducîndu-și aportul 
stilui, corespondenții 
laboratorii și cititorii 
contribui în mod real 
experienței pozitive, la mersul nos
tru înainte, cei mai activi cores
pondenți urmînd a fi premiați.

pe calea scri- 
voluntari, co- 
ziarului vor 
la extinderea



„Lupta pentru o calitate superioară 
a produselor trebuie să devină o miș
care de masă pe care organele și or
ganizațiile de partid au datoria s-o 
dezvolte continuu".

(Din Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii socialiste 
în cinstea aniversării a 40 de ani de la înfiin
țarea Parlidului Comunist din Romînia).

In cinstea aniversării partidului

Să dăm șantierelor patriei 
materiale de construcții de cea mai bună calitate

Să fim in primul
Din cuvîntul tov. Klein
Sectorul nostru ceramic are în a- 

cest an de îndeplinit sarcini de plan 
sporite față de anul trecut. Nu nu
mai ca volum. Nu! Partidul a che
mat întregul nostru popor să lupte 
cu toate forțele pentru îmbunătăți
rea calității produselor. Șantierele 
patriei așteaptă de la noi materiale 
de construcții — țiglă și cărămidă 
— de cea mai bună calitate și avem 
datoria să satisfacem această cere
re justificată.

Bilanțul primului trimestru e de 
altfel un bilanț care ne bucură și 
ne dă încredere în același timp că 
putem face în viitor și mai mult 
pentru îmbunătățirea calității. Așa, 
de pildă, la țiglă în primul trimes
tru al anului coeficientul de rebu
turi de 18 la sută acordat a fost 
redus la 8,38 la sută, iar la cără
midă de la 5 la sută la 3,04 la 
sută. Pe calități rezultatele au fost 
și mai frumoase. La cărămidă în 
loc de 85 la sută din producția glo
bală stabilită a fi de calitatea l-a 
s-a obținut în primul trimestru nu
mai cărămidă de calitatea I-a, iar 
la țiglă procentul de 60 la sută ca
litatea I-a a fost ridicat la 92,4 la 
sută.

Nu trebuie însă să fim mulțumiți 
cu aceste rezultate. Avem condiții

O întrecere vie
la începerea producției la 

-------- „Horia",
încă de 

sectorul ceramic al I.I.L. 
organizația de partid de aici a în
drumat comitetul de întreprindere 
să imprime întrecerii socialiste un 
caracter viu și mobilizator. Și aju
tat fiind îndeaproape, comitetul de 
întreprindere a reușit în acțiunile 
sale. In consfătuirile de producție 
planul sectorului a fost defalcat pe 
secții și om, iar la locurile de mun
că au fost afișate grafice în scopul 
ținerii evidenței întrecerii.

Apariția Directivelor cu privire la 
principalele criterii ale întrecerii so
cialiste în cinstea celei de-a 40-a a- 
niversări de la înființarea Partidu
lui Comunist din Romînia a dat un 
nou și puternic impuls muncii din 
cadrul sectorului. Directivele au 
fost dezbătute cu însuflețire, munci
torii luîndu-și însemnate angaja
mente pe linia obținerii de cărămizi 
și țigle în cantități sporite și de o 
calitate din ce în ce mai bună.

Angajamentele luate cu prilejul 
dezbaterii Directivelor au stimulat 
inițiativa creatoare a muncitorilor 
din secții, dovadă acestui fapt stînd 
chemarea la întrecere adresată tu
turor secțiilor de către muncitorii 
de la presa de cărămidă: „Nici o 
secție sub plan. Să dăm numai pro
duse de calitate superioară, să în
treținem în cele mai bune condi- 
țiuni agregatele, să reducem la ma
ximum rebuturile".

Chemarea lansată de muncitorii 
de la presa de cărămidă a fost pri
mită cu însuflețire de toți munci
torii sectorului. Și, răspunzînd che
mării, la fiecare loc de muncă au 
prins a se înmănunchea rezultate. 
Astfel fiind, pe luna martie planul 
de producție pe sector a fost depășit 
cu 18,7 la sută, iar procentul de 
rebuturi a fost mult redus față de. 
cel admis. In cadrul întrecerii muu- 

LUCA IOANCÎMPEAN NICOLAE URKON ELISABETA

rînd noi miilfumifi 
Carol, șeful sectorului 
să ne îndeplinim angajamentul luat 
de a da în aprilie peste plan cu 27 
la sută mai multe produse și pu
tem, desigur, prin aportul întregu
lui colectiv, să reducem și rebutu
rile. Pentru aceasta se cere ca fie
care muncitor să lucreze cu răspun
dere. De pildă, dozajul nisipului nu 
se face uneori după calculul stabi
lit, fapt ce influențează asupra ca
lității. De asemenea, ca o lipsă ce 
se mai manifestă este slaba preo
cupare a unor muncitori care lu
crează în carieră și care, muncind 
superficial, lasă să scape în argila 
trimisă spre fabricație diferite cor
puri străine, ca piatră, bucăți de 
fier, bulgări mari de pămînt. Ase
menea neglijențe ne creează nu nu
mai greutăți în realizarea unei ca
lități corespunzătoare, dar provoa
că uneori și întreruperi în procesul 
de fabricație. In ce privește calita
tea, trebuie să arătăm ca o lipsă 
faptul că uneori se forțează uscarea 
țiglei, provocînd crăpături la ardere, 
iar argila nu se lasă cel puțin 24 
ore să odihnească. Prin înlăturarea 
acestor deficiențe vom reuși să dăm 
o calitate corespunzătoare de cără
mizi și țigle, astfel ca să fim în 
primul rînd noi mulțumiți de ceea 
ce realizăm.

și mobilizatoare
citorii au venit cu o seamă de pro
puneri prețioase care, analizate, au 
și fost puse în practică. La cupto
rul II, bunăoară, s-a trecut la in
troducerea și scoaterea cărămizilor 
cu vagoneții, sporind astfel produc
tivitatea muncii, iar la cuptorul I, 
prin pardosirea acestuia cu ciment, 
s-au creat condiții optime de mun
că, fiind înlăturat praful din cup
tor. Și alte asemenea 12 propuneri 
au prins viață.

Organizată temeinic, condusă și 
îndrumată cu competență, întrece
rea socialistă de la sectorul cera
mic se desfășoară cu bune rezultate. 
Aici, 95 la. sută din muncitori sînt 
antrenați în întrecere, iar spre lo
cul de fruntași în muncă, alături 
de Rațiu Ion, Boitor Ludovic, Ur- 
kon Elisabeta, Kadar Gheza și alții, 
pășesc tot mai mulți muncitori.

tot mai înalt
Organizația de partid din cadrul 

sectorului ceramic al 1.1. L. „Ho
ria" a dobîndit în ultimul timp suc
cese tot mai importante în desfă
șurarea muncii politice în rîndul 
muncitorilor, în legarea acesteia de 
sarcinile concrete ale producției. Și 
tocmai datorită acestui fapt colec
tivul din cadrul sectorului ceramic 
a desfășurat o muncă entuziastă, 
reușind să-și îndeplinească cu cins
te angajamentele luate.

Dar să vedem ce a făcut în mod 
concret biroul organizației de bază 
pentru ridicarea nivelului muncii 
politice și ce mai trebuie să facă ? 
încă din iarnă, în perioada efec
tuării reparațiilor, membrii organi
zației de bază au fost repartizați 
pe sectoare de activitate, avînd fie- 

i Directivele C. C. al P.M.R. cu 
'privire la criteriile principale ale 
(întrecerii socialiste în întîmpinarea 
'aniversării a 40 de ani de la înfiin
țarea partidului constituie pentru 
[întregul nostru popor o înflăcărată 
'chemare spre noi înfăptuiri.
i La sectorul ceramic al 1.1. L. 
!„ Horia", în aceste zile premergă
toare gloriosului eveniment munca 
'este de asemenea entuziastă. La 
i fiecare secție se dă o adevărată bă- 
'tălie pentru cărămizi și țigle mai! 
! multe și de o calitate superioară.' 
'Și graficele consemnează victorii! 
.după victorii.
> Pentru a vedea felul în care se! 
'desfășoară întrecerea socialistă,' 
, pentru a studia și găsi soluții co-! 
'respunzătoare spre un și mai mare, 
Javînt în îmbunătățirea calității pro-! 
'duselor, redacția ziarului „Steauai 
!roșie“ a organizat cu muncitorii și* 
tehnicienii de aici o consfătuire, cu, 
prilejul căreia s-au scos în evidență' 
atît realizările obținute cît și unele! 
defecțiuni ce se mai fac simțite. (

Cu ajutorul micii mecanizări
sectorul ceramic al 1.1 
au fost obținute în 
succese de seamă în

L. „Ho- 
ultimul 
ce pri- 
produc- 
prețului 
calității 
Un rol

In 
ria“ 
timp 
vește sporirea producției și 
tivității muncii, reducerea 
de cost și îmbunătățirea 
materialelor de construcții, 
de seamă în această luptă l-a jucat 
și introducerea pe scară largă în 
ptocesul de producție a micii me
canizări.

In anii trecuți, bunăoară, la ca
riera de extracție a argilei necesară 
fabricării cărămizilor și țiglei se 
muncea în medie cu 40 oameni în 
condiții destul de grele, cu tîrnă- 
coape, cazmale etc. Astăzi extracția 
argilei se face cu excavatorul, iar 
transportarea materialului la locul 
pentru macerare se execută cu o 
bandă transportoare pe role lungă 
de 15 m adaptată la excavator. Cu 
ajutorul acestei instalații, pe lîngă 
faptul că excavatorul e deservit 
doar de doi oameni pe schimb, se 
obține o economie anuală de 116.380 
lei, iar calitatea materialului extras 
este simțitor îmbunătățită.

O altă înfăptuire importantă rea- 
----------------- 4 ❖--------------------------  

Munca politică la un nivel
care răspundere față de o problemă 
precisă. In același timp, prin agi
tatori, prin activul fără de partid 
s-a desfășurat o muncă susținută 
pentru efectuarea lucrărilor la timp 
și de calitatea cea mai bună.

O măsură bună pe care organi
zația de bază a luat-o odată cu în
ceperea producției a fost repartiza
rea celor mai pricepuți comuniști 
la locurile cheie ale producției. A- 
cest lucru s-a reliefat în primele re
zultate obținute. De asemenea tre
buie scos în evidență faptul că o- 
dată cu începerea lucrului, organi
zația de bază a dat un ajutor sub
stanțial comitetului sindical în di
recția organizării și desfășurării în
trecerii socialiste.

Trebuie spus însă, că pe lîngă re
zultatele pozitive obținute, organi
zația de bază a scăpat din vedere 
o seamă de forme ale muncii poli
tice de masă pe care nu le-a folo
sit, sau le-a folosit în măsură insu
ficientă. Să luăm, de pildă, 
agitația vizuală din cadrul fabricii. 
Nu se poate spune că nu există. E-

A fost mecanizată și extragerea argilei.

Pornind de la faptul că obținer :a 
de indici înalți în producție depin
de în cea mai mare măsură de gra
dul de calificare a muncitorilor, la 
îndrumarea organizației de partid, 

lizată de curînd de către tehnicienii 
și muncitorii sectorului mecanic 
este prelungirea benzii transportoa
re de cărămidă cu încă 80 in, de la 
presă, la uscătoria de cărămizi a 
cuptorului nr. 1. Aceasta pe lîngă 
faptul că aduce economii în valoare 
de 47.700 lei pe an, mărește simți
tor spațiul uscătoriei, contribuie la 
îmbunătățirea calității și reduce e- 
fortul fizic al muncitorilor, care 
înainte transportau cărămizile la 
stivuit pentru uscat și scos de la 
uscat cu roabele.

Aceste înfăptuiri din planul de in
troducere a micii mecanizări în pro
cesul de producție vor fi urmate 
prin grija conducerii tehnice de la
I.I.L.  „Horia" în curînd de către 
altele. Printre acestea se numără 
elevatorul care va asigura dozarea 
uniformă a pastei de argilă cu ni
sip, prelungirea liniilor de vagoneți 
în camerele de ardere de la cup
toare și alte măsuri care vor con
tribui simțitor la creșterea și îmbu
nătățirea calității producției și la 
reducerea continuă a efortului fizic 
al muncitorilor.

xistă destule lozinci. Răul mare este 
că aceste lozinci sînt generale, lip
site de cel mai important element 
— concretul. In cadrul întrecerii 
s-au luat angajamente frumoase de 
fiecare secție. Cu toate acestea nu 
întîlnești nici o lozincă în care să 
se facă o chemare concretă a colec
tivului din secție la înfăptuirea cu- 
tărui sau cutărui obiectiv propus. 
Nici gazeta de perete și panoul de 
onoare nu-și trăiesc cu adevărat 
viața. De pildă, la gazeta de perete 
pot fi văzute și acum două materia
le din luna februarie, și acestea 
scrise mai mult la general. Cît pri
vește panoul fruntașilor, nu numai 
că sînt puși tot fruntașii din fe
bruarie, dar nici cei ce sînt afișați 
nu mai pot fi identificați.

E nevoie, pentru ridicarea nivelu
lui muncii politice, ca organizația 
de bază să lichideze lipsurile sem
nalate și atunci cu siguranță că bi
lanțul realizărilor în întrecerea ce 
se desfășoară în cinstea glorioasei 
aniversări a partidului va fi și mai 
bogat în fapte. 

conducerea întreprinderii de indus
trie locală „Horia" a organizat în 
ctcirul întreprinderii, încă din luna 
octombrie 1960, un curs de minim 
tehnic. Și se poate spune că prin 
felul cum s-a desfășurat, cursul a 
dat bune rezultate. Au fost predate 
în cadrul cursului pînă în prezent 
24 lecții cu caracter general, la 
care au participat în medie 50 dr 
muncitori de diverse specialități și 
în curînd se va trece la dezbaterea 
de teme specifice producției fiecă
rui sector.

Conducerii întreprinderii „Horia" 
însă, i-a scăpat din preocupări fap
tul că asemenea cursuri sînt nece
sare a se deschide în toate sectoa
rele și deci și la sectorul ceramic. 
Dat fiind acest fapt, deficiență 
trebuie să i se pună de îndată lâ > 
păt și pe baza unui plan tematic 
să se deschidă un curs de ridica
rea calificării muncitorilor și în 
acest sector destul de important.

Din cuvintul participantelor
★ URKON ELISABETA. munci

toare la presa de țigle: „Pe toți 
ne bucură succesele evidente obți
nute de sectorul nostru în trimes
trul I și mai ales în luna martie, 
c.înd planul a fost depășit cu 18,7 
la sută, produsele fiind de bună 
calitate. Cu toate acestea mai sînt 
și unele greutăți și lipsuri. Uneori 
nu avem asigurate rame suficiente 
și de calitate pentru așezarea ți
glei crude, precum și spațiu pen
tru uscarea lor, alteori pasta din 
care se presează țigla conține gra
nule, fapt ce dăunează calității. E 
nevoie deci să manifestăm mai 
multă răspundere față de calitatea 
pastei".

★ FARCAȘ ALEXANDRU, clă- 
ditor la cuptorul nr. 2: „Voi de
pune un efort susținut pentru așe
zarea cărămizilor în cuptor în bune 
ccndițiuni, pentru a elimina complet 
rebuturile. In același timp propun 
ca udarea argilei extrase din ca
rieră să se facă în mod corespun
zător, pentru a se asigura o ma
cerare completă a materialului ne
cesar fabricării cărămizilor și țigle
lor. De asemenea, propun împrej
muirea șopronului nr. 4 cu gard, 
pentru a se opri astfel curenții care 
fac să crape cărămida crudă pusă 
la uscat".

ir BREAZ PAVEL, muncitor 
tîmplar : „Conducerea întreprinderii
1.1. L. „Horia" trebuie să ia măsuri 
pentru ca în cel mai scurt timp 
să se termine camera nr. 6 de la 
uscătoria nouă de țiglă și să asi
gure punerea în funcțiune a tu
turor vagoneților, pentru ca trans
portul de materie primă pentru 
presă să se facă în bune condi- 
țiuni".

Dezbaterile din cadrul consfătuirii au scos cu toată puterea în evidențăDezbaterile din cadrul consfătuirii au scos cu toată puterea în evidență hotărîrea colectivului de muncă 
din cadrul sectorului ceramic de a-și mobiliza toate forțele pentru continua îmbunătățire a calității țig
lei și cărămizii, întîmpinînd astfel cu noi victorii măreața sărbătoare a poporului nostru — aniversarea 
a 40 de ani de la înființarea parti dului.

A reieșit însă din dezbateri că mai trebuie încă 
în consfătuire constituie un ajutor de preț pentru 
sectorului în înlăturarea completă a defecțiunilor ce mai există. Este nevoie ca și organizația de bază 
să intensifice munca politică, să mo bilizeze întregul colectiv la o muncă avîntată pentru produse de cea 
mai bună calitate. r

puse la punct o sea mă de probleme. Propunerile făcute 
conducerea întreprinderii „Horia", pentru conducerea



VIAȚA DE PARTID

Muncind cu activul fără de partid
Așa după cum au subliniat docu

mentele Congresului al III-Iea al 
P.M.R., o însemnătate deosebită 
pentru strîngerea legăturii partidu
lui cu masele largi de oameni ai 
muncii, o are activul fără de partid 
creat în jurul organizațiilor de bază. 
Format din cei mai înaintați oa
meni ai muncii, pricepuți și hotărîți 
în îndeplinirea sarcinilor trasate de 
organizația de bază, activul fără 
de partid constituie un ajutor de 
nădejde în rezolvarea multiplelor 
sarcini economice și social-cultu- 
rale ce stau în fața organizațiilor 
de bază.

Organizația de bază din gospo
dăria colectivă din Șard a obținut 
în ultimul timp o serie de rezultate 
bune în ce privește munca cu acti
vul fără de partid. îndrumată de 
comitetul comunal, organizația de 
bază de aici și-a format un activ 
fără de partid ce cuprinde peste 20 
■colectiviști din cei mai vrednici. 
Pentru continua ridicare a nivelu
lui lor politic, pentru a-i face să în
țeleagă mai bine politica partidu
lui, organizația de bază s-a îngrijit 
ca ei să fie încadrați la diferite 
forme ale învățămîntului de partid, 
la cursurile agrozootehnice etc. Și 
grija organizației de bază față de 
oamenii din activul fără de partid, 
reîmprospătarea lor și consultarea 
regulată s-a răsfrînt în participa
rea largă a activului fără de partid 
la îndeplinirea a o seamă de sar
cini economice din gospodărie.

Așa, spre exemplu, la începutul 
lunii februarie, cu prilejul unei a- 
dunări generale, s-a constatat că 
față de condițiile pe care le are 
gospodăria s-a neglijat dezvoltarea 
culturii legumelor. Această proble- 
nă a fost analizată și de organi

zația de bază, unde era prezent și 
activul fără de partid. Studiindu-se 
posibilitățile, numeroși comuniști și 
membri din activul fără de partid 
au propus să se cultive în acest an 
cel puțin 5 ha cu legume. Propu-i 
nerea făcută a fost îmbrățișată deg 
întreaga masă de colectiviști.

După ce adunarea generală a a- 
probat această propunere, membrii 
de partid și activul fără de partid 
au mobilizat colectiviștii la confec
ționarea răsadnițelor, la săparea 
grădinii gospodăriei și la transpor
tarea gunoiului. De remarcat că 
în primele rînduri la aceste lucrări 
au fost, alături de comuniști, mem
brii din activul fără de partid. De 
altfel, cu același elan a muncit ac
tivul fără de partid și la lucrările 
agricole din primăvara aceasta, 
membrii activului fiind printre primi 
la arat, semănat și grăpaț.

Pătrunși de însemnătatea socială 
și frumusețea muncii pe care o pro
fesează, majoritatea inginerilor și 
tehnicienilor agronomi și zootehniști, 
medicilor și tehnicienilor veterinari 
din raion muncesc cu mult entu
ziasm pentru ridicarea agriculturii 
raionului nostru în plină transfor
mare socialistă.

îndrumată cu răspundere din 
punct de vedere tehnic și prin o 
muncă însuflețită a harnicilor co
lectiviști, în frunte cu comuniștii, 
gospodăria colectivă din Mihalț ob
ține rezultate de seamă în toate ra
murile de producție. Anul trecut, de 
exemplu, această gospodărie a rea
lizat la grîu o producție de peste 
2.000 kg la hectar, la porumb a- 
proape 3.500 kg, la sfecla de zahăr 
22.000 kg. Din vînzarea pe bază de 
contract a unor cantități importan
te de produse vegetale și animale 
gospodăria a obținut un venit în 
bani de peste 600.000 lei. La toate 
aceste rezultate, bineînțeles, o con
tribuție de seamă și-a adus și ingi
nerul agronom al comunei, Cristea 
Simion, care este mereu în mijlocul 
colectiviștilor, acolo unde se fău
rește producția, dînd îndrumări și 
sfaturi despre felul cum să se lu
creze pămîntul, cum trebuie să se 
îngrijească animalele, pentru a se 
obține mai multă carne și lapte.

Cînd inginerul agronom, reparti
zat să lucreze la gospodăria colec
tivă din Oiejdea, și-a luat în primi
re sarcina încredințată, nu a întîl- 
nit puține greutăți în munca ce a-

Consultarea regulată a organiza
ției de bază cu activul fără de 
partid, a avut ca urmare că, nu de 
puține ori, din rîndul tovarășilor 
din activul fără de partid s-a venit 
cu inițiative de preț. Așa, de exem
plu, tov. Muntean Gheorghe din ac
tivul fără de partid, a venit cu pro
punerea de a se construi un nou 
pod peste vale. In frunte cu comu
niștii, membri din activul fără de 
partid ca Turlea Cornel, Muntean 
Gheorghe și alții au muncit cu un 
avînt susținut la toate lucrările, ast
fel că de curînd podul a fost termi
nat. Tot la propunerea lui Mun
tean Gheorghe activul fără de 
partid și-a adus un aport prețios la 
lucrările de curățire a pășunii. 
Trebuie arătat apoi că o mare con
tribuție și-a adus-o activul fără de 
partid și la amenajarea grajdului 
pentru viței.

Acestea sînt, fără discuție, rezul
tate bune în folosirea activului 
fără de partid. Ele pot fi însă și 
mai mult sporite. In primul rînd 
organizația de bază trebuie să an
treneze întreg activul fără de partid 
la îndeplinirea diferitelor sarcini și 
să nu se mulțumească cu activitatea 
a 5-6 tov. De asemenea, rămîne ca 
o sarcină împrospătarea continuă a 
activului fără de partid cu cei mai 
harnici și hotărîți colectiviști, în- 
grijindu-se în același timp de edu
carea lor și consultîndu-se regulat 
în diferite probleme. De asemenea, 
organizația de bază trebuie să-i an
treneze în toate acțiunile economice, 
social-culturale ale gospodăriei, în 
acțiuni obștești, îndrumîndu-i să fie 
exemple de urmat în fața masei de 
colectiviști.

Și atunci cu siguranță că orga
nizația de bază va putea să rapor
teze rezultate și mai frumoase în 
munca cu activul fără de partid.

IN CLIȘEU: Corul clubului sindical C. F. R. Teiuș.

PE TEME '* Mai multă îndrumare tehnică 
AtE ZiLE1, în gospodăriile colective

vea s-o desfășoare pentru aplica
rea agrotehnicii înaintate. Dar, îm
preună cu consiliul de conducere, 
cu organizația de partid, greutățile 
au fost învinse și astăzi gospodăria 
colectivă din Oiejdea este o unitate 
socialistă înfloritoare.

îndrumați îndeaproape de ingi
nerul Loga Alexandru, directorul 
școlii profesionale zootehnice din 
sat, colectiviștii din Galtiu au ter
minat printre primii însămînțările 
din epoca I și au cele mai frumoa
se răsaduri.

Dar, în timp ce mare parte din 
ingineri, medici veterinari și tehni
cieni, conștienți de îndatoririle de 
seamă ce le au ca îndrumători ai 
producției agricole, ajută pe colec
tiviști în lupta lor, pentru a smulge 
pămîntului rod cît mai bogat, pen
tru a crește mai multe animale și 
a obține astfel mai mult lapte, mai 
multă carne, unele din organele teh
nice desfășoară o muncă superfi
cială, fapt ce influențează negativ 
asupra producției. La gospodăria 
colectivă din Obreja, ca urmare a 
muncii unilaterale desfășurată de 
inginerul ogronom al gospodăriei, 
Potopea Aurel care, ocupîndu-se nu
mai de culturile agricole, lasă pro
blema creșterii animalelor numai 
pe seama medicului veterinar de 
circumscripție, Dr. Andrei Ovidiu

Cîteva aspecte de la faza 
raională a concursului 

artiștilor amatori
Duminică dimineața, în sala 

Clubului muncitoresc din Teiuș, s-a 
desfășurat, în fața unui numeros 
public, una din fazele raionale ale 
celui de-al Vl-lea concurs al forma
țiilor artistice de amatori.

Atît formația corală a sindicate
lor din Teiuș, cît și cele ale cămi
nelor culturale din Obreja, Mihalț, 
și Stremț, prezente la acest concurs, 
au interpretat cu mult talent bo
gate repertorii, corul căminului cul
tural din Stremț clasificîndu-se pe 
primul loc.

Reușite programe au prezentat, 
dc asemenea, și brigada artistică 
din Sîntimbru, dansatorii din Te
iuș, Pețelca și Stremț, soliștii vo
cali din Obreja și Teiuș.

★
La faza raională, disputată în 

după-amiaza aceleiași zile la cen
trul Cricău, au luat parte formații 
ale artiștilor amatori din Ighiu, Ti- 
bru, Cricău, Șard, Micești, Galda de 
Jos și Oiejdea.

In general, artiștii amatori s-au 
străduit și au reușit în mare mă
sură să prezinte programe bune, cu 
conținut, și într-o formă cît mai ar
tistică. Nu același lucru se poate 
spune însă, despre toate formațiu
nile prezente la acest concurs, ca, 
de exemplu, despre cele ale cămine
lor culturale din Ighiu și Galda de 
Jos.

Lipsa de organizare, de repetiții 
și în general lipsa de preocupare 
din partea activiștilor culturali și 
a celor ce răspund de munca cul
turală la aceste două cămine au 
făcut ca programele prezentate de 
aceste două formațiuni corale din 
Ighiu și Galda de Jos să fie sub 
așteptări, ambele formațiuni pre- 
zentîndu-se la faza raională mai 
puțin pregătite chiar decît la fazele 
anterioare, comunală și intercomu- 
nală.

și datorită faptului că acesta vizi
tează rar animalele gospodăriei, un 
număr important de oi au avortat, 
cauzînd pierderi mari gospodăriei.

Mulțumindu-se să desfășoare mai 
mult o muncă de birou, inginerul 
Gligor Ioan de la secția agricolă ra
ională, care răspunde de îndruma
rea tehnică a gospodăriei colective 
din Dumitra, nu a dat în campania 
de primăvară niciodată pe la gos
podărie. Lipsită de ajutorul tehnic 
corespunzător, nu-i de mirare că a- 
ceastă unitate socialistă are și în 
prezent culturi din epoca I-a neîn- 
sămînțate încă.

Același lucru se poate spune și 
despre inginerul agronom Oprea 
Ariadna, care răspunde de îndruma
rea tehnică a gospodăriei colective 
din Micești. Această gospodărie 
cultivă în acest an peste 80 hectare 
cu legume și are nevoie de sprijin 
tehnic dar tov. inginer nu se face vă
zută la gospodărie cu lunile. Exem
ple asemănătoare se mai pot da 
multe. Și n-ar trebui să se mai re
pete fapte ca cele petrecute nu de
mult la G.A.C. Căpud, cînd unul din 
organele agricole raionale, datorită 
unei munci superficiale, a chemat 
conducerea gospodăriei și brigadie
rii să discute la Mureș, în loc să 
se deplaseze la gospodărie.

Traducînd în fapte angajamentele luate în cinstea glorioasei ani
versări a partidului, mecanizatorii de la G. A. S. „Alba Iulia“ au 
terminat însămînțarea culturilor din epoca I-a cu 10 zile înainte 
de termen, au pregătit terenul pentru însămînțările din ejțioca, 
Il-a și . au irigat prin aspersiune orzul de toamnă pe o suprafață 
de 17 ha. IN CLIȘEU : Irigarea orzului prin aspersiune la G.A.S.

Fruntași în munca pe ogoare
In cinstea glorioasei aniversări a 

partidului, membrii gospodăriei a- 
gricole colective „6 Martie" din He- 
nig se străduiesc să obțină rezul
tate cît mai bune.

Organizați pe brigăzi și echipe, 
ei au terminat de însămînțat ovă
zul, floarea-soarelui, borceagul și 
alte culturi din epoca I-a, cu 8 zile 
înainte de termen. Au plantat de 
asemenea 25 hectare cu cartofi și

Pregătesc terenul pentru însămînțat porumbul
La gospodăria agricolă colectivă 

din satul Totoi lucrările din campa
nia de primăvară se desfășoară cu 
multă intensitate. La această uni
tate au fost terminate, zilele acestea 
însămînțările pe cele 66 ha prevă
zute pentru epoca I-a. In plus de 
aceste lucrări, harnicii colectiviști, 
pentru a asigura o bază furajeră 
sporită pentru animale, au însămîn
țat trifoi și lucernă în cultură as
cunsă pe 60 ha, iar pentru reține
rea apei în sol la griul de toamnă

Tehnician doar... pentru „situații operative"
In comuna Hăpria, datorită co

modității și superficialității de care 
dă dovadă tehnicianul comunal Mo
rarii Izidor, îndrumarea tehnică la 
cele 5 gospodării colective lasă 
mult de dorit. Gospodăria colectivă 
din Teleac, spre exemplu, deși au 
trecut de la înființarea unității cî
teva luni, nu a avut parte de „vi
zita" tehnicianului pentru îndruma-

In raionul nostru avem un mare 
număr de gospodării colective noi, 
cărora trebuie să li se acorde un 
puternic sprijin tehnic. Așa cum 
prevede Hotărîrea C. C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la creșterea numărului de ani
male în G.A.C., comitetele executive 
ale sfaturilor populare, inginerii și 
tehnicienii agronomi și zootehniști 
etc. care lucrează în agricultură 
trebuie să considere o sarcină de 
mare răspundere munca de îndru
mare și sprijin pe care au datoria 
să o desfășoare în gospodăriile co
lective, să acorde acestora tot tim
pul asistența tehnică necesară, să 
ajute Ia buna organizare a muncii, 
pentru continua creștere a produc
ției, a sporirii numărului de ani
male și a creșterii productivității 
lor.

Cadrele tehnice din agricultură 
trebuie să țină seamă de faptul că 
împreună cu consiliile de conducere 
răspund de realizarea planului gos
podăriilor agricole colective, de spo
rirea numărului de animale proprie
tate obștească, de creșterea conti
nuă a producției de lapte, carne și 
alte produse.

Desfășurînd o muncă rodnică 
strîns legată de activitatea gospo
dăriilor colective, organele tehnice 
din agricultura raionului nostru își 
vor aduce o contribuție de seamă 
la sporirea producției, pentru obți
nerea unor rezultate cît mai bune 
în cinstea glorioasei aniversări a 
partidului. 

au pregătit pentru însămînțarea po
rumbului, a cărui sămînță și-au asi
gurat-o din timp, o suprafață de 
80 hectare.

In vederea păstrării apei în sol, 
au grăpat grîul de toamnă și trifo
iul pe întreaga suprafață.

Printre fruntași în muncile agri
cole sînt colectiviștii Hulea Gheor
ghe, Cozea Nicolae, Arion Vasile, 
Muntean Ionel, Albu Nicolae, Dăian 
Ion și alții.

s-a executat grăparea pe o supra
față de peste 200 ha. De asemenea, 
pe o suprafață de 5 ha din această 
cultură, ieșită slab din iarnă, s-a 
împrăștiat 1.500 kg cenușă.

In curînd, colectiviștii din Totoi 
vor începe însămînțarea porumbului 
pentru boabe și siloz pe o suprafață 
de 227 ha. Pentru această lucrare 
au și asigurat sămînța necesară și 
au pregătit terenul pe o suprafață 
de 100 ha.

rea tehnică decît de circa trei ori și 
atunci mai mult din fugă, pentru 
a-și lua „situația operativă".

Mai mult, la această unitate de
limitarea perimetrului încă nici pînă 
în prezent nu e rezolvată complet, 
deși tehnicianul sus-amintit are și 
această sarcină. Tot din lipsa mun
cii de îndrumare și control, condu
cerea gospodăriei colective a negli
jat în mod condamnabil luarea de 
măsuri concrete pentru reținerea a- 
pei în sol. Astfel, pe cele 80 haîn- 
sămînțate cu grîu de toamnă sau 
ogor nu s-au executat grăpatul sau 
alte lucrări pentru menținerea umi
dității nici cel puțin pe’ un hectar.

Față de modul superficial în care 
își desfășoară munca tehnicianul 
Moraru Izidor. Comitetul executiv al 
Sfatului popular comunal Hăpria 
trebuie să ia de urgență măsurile ce 
se impun pentru a-1 trezi din amor
țire, ca îndrumarea tehnică a gos
podăriilor colective de pe raza co
munei să se facă operativ și la ni
velul sarcinilor.

Rămași în urmă
Deși ne aflăm într-o perioadă 

cînd însămînțările din epoca I-a 
trebuie să fie terminate, la gospo
dăria colectivă din Sîntimbru (pre
ședinte tov. Barna Partenie) grîul 
de primăvară și floarea-soarelui nu 
s-au însămînțat decît în proporție 
de 60 la sută, iar în ce privește în- 
sămînțarca ovăzului, nu s-a băgat 
în părnînt încă nici un bob. De a- 
semenea la această gospodărie se 
tărăgănează și executarea grăpatu- 
lui la grîul și arăturile de toamnă, 
pentru menținerea apei în sol.

îndrumată cu răspundere de or
ganizația de partid, conducerea gos
podăriei trebuie să mobilizeze toate 
forțele, pentru ca în cel mai scurt 
timp să termine însămînțările din 
epoca I-a și să execute lucrările de 
menținerea apei în sol.



Slujirea intereselor poporului — 
scopul suprem al activității partidului

Din experiența G. A. C. în creșterea animalelor

(Urmare din pag. l-a)
îngriji, — astăzi firesc este ca mun
citorii să se bucure de o viață dem
nă, de un nivel de trai în continuă 
ridicare, de posibilități din cele mai 
largi de instruire, să lucreze cu 
mijloace tehnice înaintate, să locu
iască în număr tot mai mare în 
apartamente moderne, să-și petrea
că concediul în stațiunile balneare 
și climaterice.

O altă viață cunoaște și țărăni
mea. Sub conducerea partidului, 
Inptînd în alianță cu clasa muncitoare, 
țăranii muncitori s-au eliberat pen
tru totdeauna din jugul moșierilor 
și chiaburilor, au devenit stăpîni pe 
pămîntul pe care-1 muncesc, au pă
șit în covîrșitoarca lor majoritate pe 
calea agriculturii socialiste, calea 
unei Vieți de belșug. Mecanizarea în 
măsură tot mai largă a agriculturii, 
miile de ingineri și tehnicieni agri
coli, creditele importante exprimă 
puternicul ajutor acordat de partid 
și de stat țărănimii. Satele noastre 
și-au schimbat înfățișarea. Casele 
nci ale colectiviștilor, școlile, cămi
nele culturale, cinematografele, dis
pensarele, casele de naștere, care 
răsar peste tot, sînt mărturii ale 
bunăstării, culturii și civilizației 
care se înrădăcinează în viața ță
ranilor muncitori.

Socialismul a eliberat intelectua
lii de umilințele îndurate pe vremea 
burgheziei, a dat un înalt sens ac
tivității lor, le-a asigurat condiții 
de creație deosebit de favorabile. 
Intelectualitatea veche și intelectua
litatea nouă, crescută în anii puterii 
populare, au format un detașament 
unic, al intelectualității legate de 
popor, devotată construcției socia
liste și înconjurată de dragostea și 
prețuirea tuturor celor ce muncesc.

Adînci schimbări s-au petrecut în 
viața întregului popor, a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii. Fe
meile din țara noastră au dobîndit 
deplina egalitate în drepturi cu băr
bații, beneficiază de ansamblul mă
surilor menite să asigure ocrotirea 
mamei și copilului. Tineretul are 
condiții de viață, de muncă și de 
învățătură cum n-au cunoscut nici
odată în trecut tinerele generații ; 
partidul și statul au asigurat tine
rilor certitudinea folosirii capacității 
lor de muncă, posibilitatea înfăp
tuirii celor mai îndrăznețe proiecte 
constructive. Oamenii muncii de

toate naționalitățile din țara noas-, 
tră, bucurîndu-se de deplină egali
tate în drepturi, muncesc laolaltă 
înfrățiți pentru dezvoltarea patriei 
— Republica Populară Romînă —, 
pentru bunăstarea lor și a întregu
lui popor.

Oamenii muneii știu că profun
dele schimbări petrecute în viața lor 
au devenit posibile prin aplicarea 
liniei consecvente a partidului de 
construire a socialismului. Tocmai 
pe baza acestei politici, Romînia, în 
trecut înapoiată economic, s-a trans
format într-o țară cu o industrie 
în continuă dezvoltare, cu o agri
cultură socialistă mecanizată, cu o 
cultură înfloritoare, în care oamenii 
muncii se bucură de o viață tot mai 
bună. In întreaga sa politică, parti
dul pornește de la interesele po
porului, de la cerințele obiective ale 
dezvoltării sociale, aplicînd creator, 
la condițiile specifice ale țării noas
tre, adevărurile general valabile ale 
învățăturii 
riența de 
Partidului 
vietice.

Oamenii 
spectivele 
au fost conturate cu claritate de 
planul de 6 ani și schița planului 
pe 15 ani adoptate de Congresul al 
IlI-lea al partidului. înfăptuirea a- 
cestor planuri va însemna un nou 
și puternic avînt al economiei, fău
rirea unui belșug de bunuri mate
riale, ridicarea continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc, victo
ria deplină a socialismului în pa
tria noastră.

Poporul nostru, constructor al 
socialismului, năzuiește din adîncul 
inimii spre statornicirea unei păci 
trainice, condiție esențială pentru 
desfășurarea muncii sale construc
tive. El este interesat în asigurarea 
liniștii sale și a tuturor popoarelor, 
în eliberarea omenirii de coșmarul 
războaielor pustiitoare. Acestor in
terese vitale le corespunde pe de
plin politica partidului și statului 
îndreptată spre apărarea consecven
tă a păcii, întărirea neîncetată a 
prieteniei și alianței cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări socialiste 
și consolidarea unității Invincibilu
lui lagăr al socialismului, asigura
rea capacității de apărare și a se
curității țării, zădărnicirea uneltiri
lor cercurilor imperialiste agresive, 
unirea tuturor forțelor păcii și pro
movarea coexistenței pașnice.

Viața, faptele i-au convins 
oamenii muncii că tot ceea ce 
treprinde și înfăptuiește partidul 
este spre binele și în folosul lor. 
Tocmai de aceea, masele urmează 
partidul cu încredere nemărginită, 
înfăptuiesc cu avînt politica sa; 
între partid și popor s-au statorni
cit legături trainice, indisolubile. 
Așa cum a arătat tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, „în Partidul Mun
citoresc Romîn poporul nostru vede 
călăuza sigură, conducătorul său 
ferm și încercat, iar în politica par
tidului
gramul viitorului său luminos, 
dreptarul 
creatoare 
plină a 
nisrn".

Poporul nostru întîmpină glorioa
sa aniversare a partidului unindu-și 
și mai strîns rîndurile în jurul parti
dului — inima fierbinte și
știința poporului Continuînd glo
rioasele tradiții ale istoriei de patru 
decenii a partidului, comuniștii își 
consacră toate forțele luptei pentru 
fericirea poporului, conduc masele 
neabătut înainte spre noi victorii.

(Din „Scînteia" Nr. 5122)

Pe 
în-

propria sa politică, pro- 
în- 

muncii sale pașnice și 
pe calea spre victoria de- 
socialismului, spre comu-

marxist-leniniste, expe- 
însemnătate istorică a 

Comunist al Uniunii So-

muncii au în față per- 
luminoase de viitor, care

con-

0 ramură aducătoare de venituri mari
In

„Gheorghe Doja" din Berghin, pa
ralel cu sporirea numărului de va
ci, tineret bovin și oi, o atenție tot 
mai mare se acordă și dezvoltării 
creșterii porcilor, ramură care în a- 
cest an ne va aduce importante ve
nituri bănești.
—De la cele 9 scroafe care le-am a- 
vut anul trecut, am obținut în to
tal 91 purcei, revenind în medie 10 
purcei la o scroafă. Pentru a dez
volta această ramură 
gospodăria noastră a 
mai frumoase scrofițe 
silă. Restul de purcei 
care au fost valorificați, limitîndu- 
ne numai la veniturile bănești ob
ținute din valorificarea acestor pur
cei. Dar, învățînd din experiența 
anului trecut, noi am ajuns la con
vingerea că pentru a realiza veni
turi bănești importante, nu trebuie 
să ne limităm numai la vînzarea de 
purcei, ci să dăm o largă dezvol
tare îngrășării de porci. In acest 
scop, în anul în curs noi am hotă
rît ca din cei peste 250 purcei pe 
care-i vom obține la două fătări de 
la cele 20 scroafe cîte avem în pre
zent, să reținem pentru gospodărie 
15 scrofițe, pentru ca la sfîrșitul a- 
nului să avem de toate 35 scroafe, 
iar restul 
le vindem 
peratiste.

gospodăria noastră colectivă

de producție, 
reținut cele 
pentru pră- 
după înțăr-

de scrofițe de 2-6 luni să 
altor unități socialist-coo- 
Restul de purcei îi vom

♦ ♦

Să încheiem cit mai multe asigurări facultative I
Prin despăgubirile ce se acordă 

celor . ce încheie asigurări faculta
tive, Administrația Asigurărilor de 
Stat creată de partid și guvern, 
consituie un real sprijin adus oa
menilor muncii de la orașe și sate. 
Asiguraților care au încheiat asi
gurări fie de bunuri, fie mixtă de 
persoane, în cazuri de daune sau 
accidente li se plătesc însemnate 
sume de bani.

Unităților socialiste din raionaul 
nostru, cît și gospodăriilor indi
viduale, li s-au plătit an de an 
sume importante drept despăgubiri, 
cu ajutorul cărora asigurații în cau
ză au putut să-și înlocuiască ani
malele pierite, sau să-și refacă bu
nurile distruse sau vătămate. Astfel, 
pentru daunele suferite la culturi 
agricole, la vii și animale au primit 
despăgubiri în anul 1960 și 1961 
gospodăriile agricole colective „Ar
dealul" din Ighiu, „Horia, Cloșca 
și Crișan" din Bucerdea, „Qheor- 
ghe Doja“ din Berghin și altele.

Și în cazul cetățenilor, despăgu
birile plătite de Administrația Asi
gurărilor de Stat au ajutat asigu- 
rații la acoperirea pagubelor sufe
rite. Astfel, Beca Aurel din comu
na Almașul Mare-Nădăștie și Ber- 
ghian Carolina din Hăpria, asigu- 
rîndu-și facultativ cîte o vacă, au 
primit pentru paguba suferită, în 
afară de suma cuvenită prin efec
tul legii, și o depășire de 1.000 lei 
fiecare. Și astfel de despăgubiri au 
mai primit și alți cetățeni.

Convinși de foloasele ce le aduc 
asigurările facultative, majoritatea 
gospodăriilor colective, întovărăși
rile agricole și mulți cetățeni din 
raion au și încheiat asigurări fa
cultative. Este deci în interesul ori
cărui bun gospodar ca să-și asigure 
animalele, rodul viilor și alte bunuri 
din gospodărie, beneficiind astfel de 
avantajele acestor asigurări.

IOAN GHERASIM 
director — Inspectoratul raional 

A.D.A.S. Alba

Guiana britanică este una din po
sesiunile engleze din America Lati
nă. Situată la nord de Brazilia, la 
est de Venezuela, cu țărmurile nor
dice scăldate de Oceanul Atlantic, 
această țară se întinde pe o supra
față de 232.000 km patrați adică a- 
proape cît a Angliei. Populația al
cătuită în majoritate din indieni, 
negri și mulatri numără abia 500 
de mii locuitori. Principalul oraș și 
port la Oceanul Atlantic este Geor
getown (104.300 locuitori).
; Locuitorii acestei țări se ocupă 
îndeosebi cu agricultura.

In Guiana britanică se cultivă 
mult trestia de zahăr, orezul, ca
feaua, cacao, cocotierul, tutunul, ma
joritatea produselor obținute fiind 
exportate. Peste 80 la sută din teri
toriul țării, este acoperit de păduri. 
In subsol se află bogate 
de minereuri ca bauxită, 
mante, magneziu.

► ; -y ■ -£•

Primii care au ocupat 
toriu au fost corăbierii spanioli la 
sfîrșitul secolului al 15-lea și înce
putul celui de-al 16-lea. Incepînd 
din secolul al 16-lea acest teritoriu 
este acaparat de către olandezi și 
englezi, olandezii înființînd aici pri
mele centre colonialiste.

Prin tratatul din 1814 Olanda 
este constrînsă să cedeze Angliei 
trei colonii, care în anul 1831 au 
fost unite, formîndu-se astfel Guia
na britanică, Franței și Olandei ră- 
mînîndu-le posesiunile din nord-estul 
Americii de Sud, cunoscute sub de
numirea de Guiana franceză și Gu
iana olandeză.

Popoare care își cer^dreptul la viață

GUIANA BRITANICĂ

zăcăminte 
aur, dia-

acest feri

Populația Guianei britanice a 
simțit din plin jugul colonialiștilor 
britanici. In această țară industria 
de zahăr este denumită „colacul de 
salvare" al Guianei britanice. Bo
găția este monopolizată de trei com
panii engleze „Booker Bros Mc 
Cannelland Company", „Demerara 
Company" și „Davsonand Com
pany". Prima din aceste com
panii controlează prin firmele care-i 
sînt subordonate circa 70 la sută 
din întreaga producție de zahăr.

Dar așa cum am arătat Guiana 
britanică este bogată și în aur, bau
xită și alte minereuri. Aceste mine
reuri sînt exploatate de către două 
firme engleze, După cel de-al Il-lea 
război mondial companiile engleze 
au cedat, nu de bună voie, marilor 
trusturi americane, exploatarea unor 
bogății ca aurul și bauxita.

Colonialiștii englezi au instaurat 
în această țară un regim sălbatic 
în condițiile căruia populația lo
cală este condamnată la muncă sil
nică și la înfometare. Muncitorii 
băștinași de pe plantații sau cci 
care lucrează în condiții grele în 
minele de aur sînt nevoiți să mun
cească 10-12 ore pe zi, atunci cînd 
au unde lucra.

Pămîntul fertil al Guianei brita
nice este lăsat în paragină. In ge
neral se însămînțează mai puțin de 
0,5 la sută din' suprafața țării, în 
timp ce mii de țărani suferă din 
cauza lipsei de pămînt. Majoritatea

acestora sînt nevoiți să arendeze 
pămînt de la moșieri în condiții 
grele. Exploatarea colonialistă, lip
sa de pămînt, arenda mare, prețu
rile scăzute la orez și la alte pro
duse agricole și nemaivorbind de 
metodele învechite de cultivare a 
pămîntului, toate acestea sînt cau
zele situației grele a țăranilor din 
Guiana britanică.

Din cauza subalimentației și a 
lipsei de asistență medicală,, popu
lația din Guiana britanică cade 
pradă molimelor. După datele ofi
ciale, în această țară 8 locuitori din 
10 sînt bolnavi de diferite boli.

Condițiile de muncă și de trai 
sînt atît de insuportabile îneît în 
nenumărate rînduri populația din 
Guiana britanică s-a ridicat împo
triva asupritorilor. „Guiana pentru 
guinezi" aceasta este lozinca care 
mobilizează pe toți locuitorii din 
această colonie, la luptă împotriva 
colonialiștilor.

Administrația colonialistă mînăîn 
mîriă cu proprietarii de plantații re
primă cu cruzime orice acțiune re
vendicativă a muncitorilor băștinași 
și caută să împiedice prin toate mi j
loacele realizarea unității clasei 
muncitoare.

Cei ce muncesc din Guiana brita
nică sînt mobilizați la luptă de că
tre Partidul popular progresist con
dus de Dr. Cheddi Jagan. Sindica
tele muncitorilor și alte organizații 
de masă reprezintă de asemenea o

forță care se opune cu tot mai mult 
succes colonialismului britanic.

In alegerile din anul 1953 Parti
dul popular progresist a ieșit victo
rios obținînd în Cameră 18 locuri 
din 24. Guvernul format a cerut li
mitarea drepturilor colonialiștilor 
englezi, naționalizarea marilor plan
tații de trestie de zahăr care apar
țin capitalului străin. Reformele ce
rute precum și altele cu caracter 
social-cultural au speriat pe colo
nialiștii britanici și sub pretextul 
descoperirii unui complot „comu
nist", au suspendat Constituția, au 
înlăturat de la putere guvernul le
gal și au arestat o seamă de con
ducători ai Partidului popular 
gresist.

Dar toate măsurile represive 
te de guvernul britanic nu au 
tut înăbuși glasul populației 
Guiana britanică.

In alegerile din 1957 Partidul 
popular progresist a ieșit din nou 
victorios continuînd și acum lupta 
pentru eliberarea națională.

Guvernul englez refuză însă cu 
înc.ăpățînare să acorde independen
ța acestei colonii, propunîndu-i doar 
o constituție ciuntită. Poporul din 
Guiana britanică este însă ferm 
hotărît să continue lupta pînă la 
cucerirea independenței.

Declarația cu privire la acorda
rea independenței țărilor coloniale 
adoptată de către Adunarea Gene
rală a O.N.U. la 14 decembrie 1960, 
constituie un imbold la lupta unită 
pentru eliberarea popoarelor înro
bite de colonialism printre care se 
află și cel din Guiana britanică.

(Agerpres)

crește, urmînd să-i vindem îngră- 
șați unităților comerciale de stat, 
pe bază de contract în greutate de 
peste 120 kg fiecare, în care scop 
am și contractat cu I.R.I.C. un lot 
de 50 de porci. De altfel, din pri
mele fătări din acest an ne-am și 
asigurat tineretul porcin ce ur
inează să îngrășăm în acest an și 
care ne aduce un venit frumos.

Pentru a obține rezultate cît mai 
bune în creșterea și îngrășarea por
cilor, consiliul de conducere, îndru
mat de organizația de partid, 
preocupă cu răspundere pentru 
asigura condiții corespunzătoare 
adăpostire și furajare acestora.

Recenta Hotărîre a C. C. 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri, 
cu privire la măsurile pentru creș
terea numărului de animale în 
G.A.C., care prevede acordarea de 
credite fără dobîndă pe termen lung 
pentru cumpărări de animale și ma
teriale de construcție, ne dă posi
bilitatea să ridicăm adăposturi co
respunzătoare pentru animale. Cu 
materialele pe care le avem strînse și 
cu cele ce le vom primi pe credit, noi 
vom construi în curînd o materni
tate pentru 50 scroafe și adăpost 
pentru porci la îngrășat.

In gospodăria noastră o mare a- 
tenție se acordă, 
nirii și îngrijirii 
hrănirea acestora, 
rtimb, orz, ovăz, 
trifoi, dovleci etc. 
timpul verii îndeosebi, folosim lu- 
cernă verde, zer și alte furaje ief
tine la hrănirea lor, noi realizăm 
o economie de concentrate de peste 
50 la sută, ceea ce face ca și cîști- 
gul realizat din valorificarea por
cilor să fie mai mare.

La creșterea porcilor, ca și la 
vaci și oi, au fost repartizați colec
tiviști pricepuți, harnici și cu dra
goste față de animale. Hrănirea- 
porcilor se face de două ori pe ' 
la porcii mari și de trei ori pe zi 
la cei tineri, avînd grijă ca fiecare 
să consume cantitatea de hrană ne
cesară. Pentru a cunoaște creșterea 
sporului în greutate a porcilor, noi 
ne-am asigurat un decimal care a 
fost amenajat în acest scop.

Stimulați de Directivele C. C. af 
P.M.R. cu privire la principalele 
criterii ale întrecerii socialiste în 
cinstea aniversării partidului, mem
brii gospodăriei noastre colective 
luptă pentru a obține rezultate tot 
mai bune în creșterea animalelor, 
pentru ca puterea economică a gos
podăriei și bunăstarea colectiviști
lor să crească tot mai mult.

DUȘA ISPAS 
președintele G.A.C.— Berghirr 
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Prin faptul că, îrr

C. F. R. Teiuș—Mureșul 
Vințul de J os

Echipa ceferiștilor din Teiuș a în- 
tîlnit, duminica trecută, pe teren 
propriu echipa Mureșul Vințul de 
Jos. Cu o mai bună pregăire, local
nicii au dispus de adversar cu sco
rul de 4-1 (2-0) prin punctele mar
cate 
ca. 
rilă.

de Suciu, Rațiu, Canija și Bo- 
Pentru vințeni a înscris Chi-

pro-

lua-
pu- 
din
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CLASAMENTUL
Minerul Deva 13 12 1 0 71: 4 25
Metalurg. Cugir 13 11 1 1 38: 8 23
Dacia Orăștie 13 9 0 4 43:20 18
A. 8. T. A. Alba 12 8 1 3 42:18 17
C.F.R. Teiuș 13 7 1 5 29:25 15
Sebeșul Sebeș 12 6 2 4 26:25 14
Metal. Crișcior 13 6 0 7 20:27 12
Aurul Zlatna 12 3 4 5 14:25 10
Aurul Certej 13 4 1 8 23:31 9
Mureșul Vinț 12 1 2 9 13:47 4
Șurian. Petrești 13 1 2 10 12:54 4
Victoria Dobra 13 0 1 12 8:55 1

Etapa vi itoa re

Minerul Deva—Metalul Crișcior;
Sebeșul
Dacia
A.S.T.A.
gir; Mureșul Vințul de Jos—Șu- 
rianul Petrești; Aurul Zlatna—Cor- 
vinul Hunedoara (rezerve); C.F.R. 
Teiuș, stă.

Sebeș—Victoria Dobra;
Orăștie — Aurul Ccrtej;

Alba—Metalurgistul Cu-

c. 6 314 — STAS 3452-52.


