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Toate colectivele de muncă,
cu angajamentele anuale îndeplinite!

Invățămîntul agrozootehnic 
de masă la nivelai sarcinilor

Colectivul de muncă de la secto
rul ceramic Sîntimbru, al 1.1. L. 
„Horia", a obținut zilele trecute un 
binemeritat succes. Deșfășurînd 
larg întrecerea socialistă, muncito
rii sectorului au reușit să-și înde
plinească sarcina anuală de plan la 
producția de cărămidă încă la data 
de 18 noiembrie.

în

de

Colectivul de muncă de la Auto
baza I.R.T.A. Alba Iulia, antrenat 
în întrecerea socialistă, și-a înde
plinit și depășit lună de lună pla
nul de producție, obținînd în ace
lași timp și importante succese 
reducerea prețului de cost.

Astfel, muncitorii atelierului 
întreținere, prin folosirea judicioasă 
a materialelor și prin recondiționări 
de piese, precum și prin acordarea 
permanentă a atenției de către con- 
--------------------- **---------------------

Instantanee

Satul meu drag...
> Șardul anilor aceștia impresio- 
Jnează prin de toate. Sînt aici oa- 
imeni inimoși care, hărnicind, îl fac 
jbot mai frumos. Mai ieri s-a prins 
lla poarta unei ogrăzi mari o firmă: 
{Gospodăria colectivă „Nicolae Băl- 
icescu" Șard. Nu sînt ani prea mulți 
>de atunci și totuși evenimentul a- 
Icela unic în viața satului a tăiat 
sdrum atîtor altor evenimente înnoi- 
ftoare. In sat s-a aprins „lampa lui 
plici"; șirul caselor noi e nesfîrșit.
> Era altă dată aici la Șard un no-
;rc' de nici nu aveai unde să te fe
rești. Mai este ce-i drept și a-
cum. Nu s-a putut face dintr-o
dată totul. Deocamdată s-au făcut 
trotuare pietruite, cum spun șerde- 
nii „ca la oraș". Munca se continuă 
și acum. Cine își abate pașii în a
ceste zile prin Șard, întîlnește un 
alt peisaj ce te impresionează. Era 
snai acum două luni pe marginea

' drumului ce taie satul în două un 
jpîrîu, ce aducea mai mult a băl
toacă. Vara era un focar de infecții.

‘ Ei, ăflați că nu mai este. Oamenii 
. l-au astupat, iar în locul lui au 
'construit un șănțuleț pietruit de mai 
I mare dragul.
1 L-am întîlnit mai dăunăzi pe pre
ședintele .sfatului popular. Era pe. 

. drept entuziasmat.
— Privește, tovarășe, cum arată, 

. acum strada. S-a lărgit și drumul.1 
' Și, pentru ca satul să fie mai fru-, 
Imos, pe aici vom planta pomi... < 
1 — Frumoasă inițiativă — i-am
Jzis — și meritați toate laudele. Nu< 
.numai sfatul. Nu! Toți șerdenii rne-j 
' rită laude. Sînt lucruri frumoase ce; 

se cer urmate. N' S <

O parte din turma de oi a gos podăriei colective din Benic.

peste plan
La dobîndirea acestui frumos re

zultat, o mare contribuție și-au. a- 
dus-o echipele de așezători și sco- 
țători de la cuptoare, evidențiindu-se 
în mod deosebit muncitorii Cîmpean 
Nicolae, Breaz Ariton, Kiss An
drei, Farcaș Alexandru, Breaz Ita- 
rion, Socaci Ștefan, Luca loan, 
Prejaie Traian și alții.'

lei mai mult
a
1 

de

ducătorii auto a bunei îngrijiri 
mașinilor, au reușit ca pînă la 
noiembrie a.c. să reducă prețul 
cost, pe întreaga autobază, ou peste 
28.000 lei peste angajamentul anual.

Fruntași în întrecerea socialistă 
s-au . situat comuniștii Raț Gheor- 
ghe și Paștiu Gheorghe, mecanici, 
Oancea Romulus și Popa Gheorghe, 
fierari, Bogățanu Ion, tinichigiu, 
Sasu Viorel, Condrea Timoftei, 
Șoit Dumitru șî Corodeanu Con
stantin, conducători auto.

Pe primul loc pe stațiune
In prezent, mecanizatorii brigăzii 

muncesc de zor la executarea a cît 
mai multe arături adinei de toamnă.

Harnicii mecanizatori din briga
da a 8-a de tractoriști, care deser
vesc unitățile socialiste din Mihalț, 
au obținut rezultate frumoase în 
munca pe ogoare.

Printr-o muncă bine organizată, o 
mai bună întreținere a utilajului și 
înlăturarea la maximum a timpilor 
morți, mecanizatorii din această 
brigadă au reușit să depășească cu 
2 la sută planul de lucrări din cam
pania agricolă de toamnă fiind ast
fel primii pe stațiune. Odată cu 
acest succes de seamă, ca și prin 
rezultatele obținute în campaniile a- 
gricole de primăvară și vară, ei au 
reușit să depășească cu 22 la sută 
planul lucrărilor agricole pe între
gul an.

Printre mecanizatorii care au 
muncit cu mai mult elan și și-au 
adus întreaga contribuție la îndepli
nirea și depășirea planului anual 
se situează tractoriștii Breaz Victor, 
Oarga loan, Nandrea Zenovie și 
alții.

La O. A. C. * 
Mihalț ■ -------------- «

Vreo două săptămîni aproape, u- 
lițele Mihalțului n-au cunoscut li
niștea acestui sfîrșit de toamnă. Ba 
din contră. Era la fiecare pas tu
multul începutului de primăvară. Da! 
La Mihalț ultimele 2 săptămîni și 
celelalte 5 ce au mai rămas pînă 
cînd încheiem acest an, au fost și 
vor fi zilele cînd colectiviștii îșî 
numără bobocii, cînd își duc acasă 
rodul hărniciei de peste an.

socialistă, 
de reducere 
fost depășit

Cuvîntul dat — 
faptă îndeplinită

De curînd, la Depoul C.F.R. Te
iuș s-a sărbătorit un eveniment de 
seamă. Prin contribuția întregului 
colectiv de muncă de aici, 
în întrecerea 
mentul anual 
lui de cost a 
255.000 lei.

De la începutul anului 
în prezent, harnicii ceferiști 
economisit aproape 3.000 tone com
bustibil convențional, cu care se 
pot remorca, pe distanța Coșla- 
riu-Sighișoara, circa 570 trenuri de 
marfă.

Un aport de seamă în obținerea 
de cît mai multe economii și în re
ducerea prețului de cost au; adus 
mecanicii de locomotivă Crișan lu- 
liu, Ignea Mihai, Conț lacob, Oțoi 
Iacob, Păcurar Ion, precum și e- 
chipele complexe conduse de 
muniștii Suciu Traian și Ivan 
colae.

antrenat 
angaja- 

a prețu- 
cu peste

și pînă
au

co-
Ni-

IN CLIȘEU: Colectivul brigăzii a 8-a S.M.T. — brigadă fruntașă 
pe stațiune.

împreună spre belșug
# *

Am poposit într-una din zilele tre
cute aici, la Mihalț. Am întîlnit pre
ocupări diferite. La sfat secretarul 
comitetului comunal de partid dis
cuta cu președintele sfatului, despre 
ce măsuri vor trebui luate pentru 
întărirea gospodăriei colective. In 
drum, un grup de agitatori își fă
ceau planul cum să se împartă, la 
cine să meargă. Popa Mihăilă, un 
harnic țăran muncitor din sat, își 
frămînta mintea cum să-și întoc
mească cererea pentru a intra în 
gospodărie. Se duse direct la pre
ședintele sfatului.

—■ Tovarășe Truța, ajută-mă! De 
azi vreau să fiu colectivist. Nu nu
mai cu cerere, ci de azi vreau să 
merg la sămănat. E doar pîinea 
noastră.

Nu e singurul caz. Nu! De cînd 
colectiva din Mihalț a început să 
dea avans de porumb cîte 10 
kg la zi-muncă, de cînd a.u văzut 
cum Breaz Onu lui Victor, Comșa 
Ion-Grosu și mulți alții ca ei au dus 
acasă ca avans peste 5.000 kg po
rumb fiecare, întreg Mihalțul e în 
fierbere. Deceanu Ion s-a dus pri
ma dată la Comșa acasă să vadă 
de-i -adevărat. Cînd agitatorii Breaz 
Onu și Goadă Gh. s-au dus V a-

Sporirea considerabilă a produc
ției agricole vegetale și animale, 
este una din sarcinile de mare în
semnătate trasată de Congresul al 
lIDlea al P.M.R-. Dezvoltarea sec
torului socialist colectivist în agri
cultura raionului nostru, dezvolta
rea î.n perspectivă a agriculturii ra
ionului în perioada planului de 6 
ani, impun necesitatea utilizării -tu
turor mijloacelor care să contribuie 
la ridicarea producției agricole, în- 
tr-un timp relativ scurt, la nivelul 
producțiilor realizate de unitățile a- 
gricole socialiste fruntașe din raio
nul și regiunea noastră. .

In ansamblul măsurilor și mij
loacelor menite să influențeze ne
mijlocit obținerea unor rezultate 
sporite în creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale, un loc 
de seamă îl ocupă învățămîntul a- 
grozootehnic de masă ce se organi
zează în timpul iernii pentru ridi
carea nivelului de cunoștințe profe
sionale ale oamenilor muncii din 
agricultură.

Experiența anilor trecuți și pro
blemele pe care le ridică dezvolta
rea agriculturii socialiste la nivelul 
sarcinilor trasate de partid reliefea
ză faptul că, acolo unde organiza
țiile de partid și sfaturile populare 
comunale au acordat toată atenția 
însușirii regulilor agrozootehnice a- 
vansate de către colectiviști și în
tovărășiți, prin cursuri agrozooteh
nice avansate de masă și prin alte 
forme de răspîndire a cunoștințelor 
agricole științifice în rîndul lucră
torilor din agricultură, s-au obținut 
rezultate concludente în sporirea 
producției agricole la hectar, în 
creșterea productivității animalelor 
și dezvoltarea economică multilate
rală a unităților agricole socialiste.

Astfel de rezultate s-au obținut în 
gospodăriile de stat din raion, în 
gospodăriile colective din Mihalț, 
Teiuș, Alba Iulia și altele.

Lectori calificați, recrutați din 
rîndurile inginerilor, tehnicienilor, 
medicilor veterinari și a unor ca- 
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casă să-i arate avantajele muncii 
în comun, acesta i-a întîmpinat așa 
cum se cuvine. S-a învoit să meargă 
să-i vadă și porumbul lui Onu. A 
doua zi, la sfatul popular, în mijlo
cul unui grup de țărani am fost 
martorul următoarei discuții între 
Deceanu și ceilalți.

— Nici nu mai stau pe gînduri. 
Acum îmi și fac cererea. Am văzut 
cu ochii mei cum Comșa a dus a- 
casă aproape o jumătate de vagon 
de cucuruz. Nu-i glumă! Așa că nici 
voi nu aveți ce mai aștepta.

Da! Colectiva din Mihalț stringe 
în rîndurile-i noi familii de țărani 
muncitori. Zilnic agitatori ca Breaz, 
Goadă, Cîrnaț și alții lămuresc noi 
familii. In cîteva zile cei 137 agita
tori, care muncesc în cele 18 cir
cumscripții, au lămurit să intre în 
gospodărie peste 80 de familii cu 
circa 250 ha teren. In circumscrip
ția lui Breaz Onu, în cîteva zile, 
s-au înscris 7 familii, printre 
Stînea Petru, Aldea 
Maria, Silvășan Gh.

Și în timp ce satul 
spre noul drum, la 
fac pregătiri, se muncește pentru 
belșuguri viitoare. Preocupări 
camdată diferite. Sensul însă 
celași: împreună spre belșug.

G. 

c.T-e 
Ânica, Crișan 
și alții.
întreg pășește 
colectivă se

deo-
e a-

C.

dre didactice, pătrunși de răspun
derea sarcinilor încredințate, ca tov. 
Hrușcă Victoria la cercul agroteh
nic din G.A.C. Teiuș, Stoica Sorin 
la cercul zootehnic G.A.C. Vințul de 
Jos, Hondola Alexandru la cercul 
viti-pomicol Cricău și numeroși al
ții, au adus un aport însemnat la 
ridicarea din rîndul colectiviștilor a 
unor tovarăși înarmați cit cunoștin
țele de bază agrozootehnice, care au 
devenit elemente mobilizatoare în 
mijlocul celorlalți colectiviști pentru 
aplicarea metodelor înaintate de lu
crare a pămîntului. In perioada 
martie-septembrie, aplicînd științific 
cele învățate la cerc în lunile de 
iarnă, pe loturile demonstrative, co
lectiviștii s-au convins prin propria 
lor experiență de avantajele execu
tării arăturilor și însămînțărilor cu 
mijloace mecanizate, în timp optim, 
folosirea rațională a îngrășăminte
lor organice și minerale, productivi
tatea sporită a soiurilor de semințe 
selecționate, îngrijirea culturilor șî 
recoltărilor după prescripțiile agro
tehnicii etc.

Eficacitatea acțiunii de răspîndi
re a cunoștințelor agrozootehmce 
prin cercuri și cicluri de conferințe 
putea să fie mai mare, dacă în une
le comune și sate nu s-ar fi mani
festat deficiențe și lipsuri în aceas
tă problemă ca, de exemplu, la Gal- 
da de Jos,, Pețelca, Sîntimbru-Coș- 
lariu, Vurpăr și altele, unde nici 
lectorii, nici cursanții nu s-au stră
duit să obțină rezultate pe măsura 
posibilităților. La unele cercuri frec
vența a lăsat de dorit, iar mobili
zarea cursanți.lor se făcea spontan, 
astfel că de fiecare dată la lecție 
veneau alți cetățeni. Lecțiile erau 
în mare măsură lipsite de aspectul 
intuitiv și al legăturii cu practica a- 
gricolă, iar unii lectori, ca tov. Bo- 
loage Dorin, Teleky Paul, Iepure 
Dumitru, Suhov Alexandru și 
alții, n-au înțeles să se achite cu 
cinste de această sarcină. S-ă sim
țit apoi lipsa cuprinderii unui nu
măr mai mare de colectiviști și mai 
cu seamă a celor din conducerea 
G.A.C., a fruntașilor și a tinerilor 
cu perspectivă de creștere, alcătui
rea. tematicilor nu s-a făcut în baza 
cerințelor dezvoltării și de perspec
tivă a unității în care lucrează 
cursanții.

In vederea deschiderii noului an 
de învățămînt agrozootehnic de 
masă, prin grija Comitetului raio
nal de partid și a Comitetului exe
cutiv raional, finind seamă de lipsu
rile ce s-au manifestat, s-au luat 
deja o serie de măsuri pentru pre
gătirea organizării și desfășurării 
în condițiuni mai bune a acestei ac
tivități în perioada următoare. Sar
cinile în agricultură au sporit foar
te mult, sînt din ce în ce mai com- 
plexe, sectorul socialist colectivist 
s-a lărgit, s-a dezvoltat și continuă 
să se lărgească și să se consolide
ze. Pentru îmbunătățirea muncii în 
această direcție, sarcinile trasate de 
Plenara C. C. al P.A4.R. din iunie- 
iuilie a.c. constituie îndreptarul că
lăuzitor al organizării învățămîntu- 

(Continuare în pag. 4-a)

...ansamblul de estradă Pitești \ 
prezintă în orașul nostru, la 29 S 
noiembrie, în premieră pe țară, ( 
comedia muzicală în trei acte: > 
„Căsătorie din interes”. ?

...între 27-29 noiembrie, pe e- 1 
cranele cinematografelor din oraș, ? 
vor rula următoarele filme: La ( 
cinematograful „Victoria" filmul > 
maghiar „Alba Regia", iar la ci- < 
nematograful „23 August" filmul î 
polono-german (R.D.G.) — „In- ? 
tîlnire în întuneric". )

...duminică, 26 noiembrie, cu ? 
începere de ia ora 8, se va des- ( 
fășura în sala „1 Mai" campio- / 
natul raional de volei, iar după < 
masă terenurile de fotbal din Al- ) 
ba Iulia, Zlatna și Teiuș vor găz- ț 
dui, cu începere de la orele 14, ( 
meciurile de fotbal pentru „Cupa > 
R.P.R." ediția 1962 dintre echipe- I 
le de categorie raională și re- > 
gională din raion. (
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i 5.000 kg porumb boabe la 
j hectar in cultură neirigată
j Prin aplicarea unui larg complex 
de măsuri agrotehnice obținerea u- 
nei recolte de 5.000 kg porumb boa
be la hectar în cultură neirigată 

. este pe deplin posibilă. Pentru a 
obține asemenea recolte, pe supra- 

; fețe din ce în ce mai mari, condu
cerea gospodăriei din Teiuș îndru
mată de organizația de partid, a 
destinat cel mai bun teren, care a 
fost îngrășat prin tîrlire cu oile. 
Acest teren, în suprafață de 30 hec
tare, a fost repartizat pe brigăzi ce
lor 3 brigadieri de cîmp, pentru e- 
fectuarea tuturor lucrărilor începînd 
din toamnă pînă la recoltare.

1

★ Efectuînd la timp lucrările de întreținere la sfecla de zahăr, co
lectivistele Boca Valeria, Fostoc Ileana, Muntean Valeria, au realizat 
la această cultură o producție de peste 30.000 kg la hectar, cu 10.000 
kg mai mult la hectar decît produc ția planificată. De asemenea, colec
tivistul Ursu Vasile, care a prășit împreună cu familia 2 ha sfeclă de 
zahăr, a recoltat în total peste 5 vagoane sfeclă.

★ Colectivistele Popa Livia, Fio rea Maria și Bostan Maria, din e- 
chipa specializată de la grădina de legume, care au efectuat peste 120 
zile-miincă fiecare, au adus o contribuție de seamă la realizarea ve
niturilor obținute de gospodărie de la grădină.

★ Pentru lucrările de calitate efectuate de tractoristul Dogarii Du
mitru din brigada a 4-a S.M.T., colectiviștii l-au premiat.

-------------------- !=-------------♦
Cuvîntul președintelui 

de gospodărie colectivă
--------------------------------------------------------------------------

Inaugurată cu. 7 ani în urmă, 
gospodăria noastră colectivă „30 
Decembrie" din Teiuș s-a dezvoltat 
și întărit tot mai mult. In prezent, 
gospodăria noastră este puternică, 
ea cuprinde 942 familii și o supra
față de teren de peste 1.400 ha.

Folosind pe scară largă metodele 
agrotehnice în lucrarea pămîntu- 
lui, noi am obținut an de an re
colte sporite la hectar. O mare im
portanță a acordat gospodăria 
și cultivării plantelor tehnice. 
Sfecla de zahăr, de pildă, cultivată 
în acest an pe o suprafață de 50 
hectare, ne sporește veniturile gos
podăriei cu 450.000 lei.

Pentru a face să crească tot mai 
mult puterea economică a gospodă
riei și odată cu aceasta belșugul ’n 
casele colectiviștilor, noi am dez
voltat tot mai mult ramurile de 
producție existente și am creat al
tele no;.

Sectorul zootehnic, care a luat o 
largă dezvoltare, îndeosebi în a- 
cest an, cuprinde în prezent 173 
.bovine, din care 68 capete vaci și 
juninci montate, 905 ovine, 35 
■scroafe de reproducție și .100 porci 
la îngrășat. Ramurile anexe de 
producție, cum sînt: atelierele 
de fierărie, tîmplărie, echipa specia
lizată de zidari, etc. constituie pentru 
noi de asemenea, o importantă sursă 
de venituri.

Și după cum se

Pentru bunăstarea și fericirea noastră

vede din bilan-

ț::l prezentat în pagina de față, 
I principala noastră sursă de cîștig 

constă în. veniturile realizâte din 
valorificarea produselor vegetale și 
animaliere contractate cu statul. Și, 
ca exemplu, putem spune că numai 
la contractările de carne am pre
dat în acest an peste 40.000 kg, 
depășind angajamentul luat în 
acest sens, în întrecerea pe regiune 
cu colectiviștii din Cistei.

Veniturile frumoase realizate de 
gospodărie 
repartizăm 
importante 
construcții 
să crească 
șiească a colectiviștilor. Tot în 
cest an noi am plantat cu pomi o 
suprafață de 16 ha teren impropriu 
cultivării cu cereale, care va spori 
și mai mult veniturile gospodăriei.

Odată cu întărirea gospodăriei 
cresc și veniturile colectiviștilor. Co
lectivistul Hîrceagă Nicolae, care a 
făcut în acest an în gospodărie, îm
preună cu familia 926 zile-muncă, 
a primit numai avans 1.500 kg 
grîu, 4.730 kg porumb, 926 kg car
tofi, suma de 3.704 lei, precum și 
importante cantități de

Veniturile frumoase 
de an de colectiviștii 
dat posibilitate să-și 
case noi. In acest an, colectiviștii 
din Teiuș și-au construit mai mult 
de 20 case. Strada Petofi .Alexan-

■xza------------

ne-a dat posibilitate să 
la fondul de bază sume 
de bani, să ridicăm noi 
gospodărești, care fac 
tot mai mult averea cb- 

a-

dru, de la un capăt la celălalt 
prinde numai case noi de ale 
tiviștilor. Mullți colectiviști 
înfrumusețat casa cu mobilă 
Colectiviștii Egyed Martin, 
Ciaviilă și alții și-au cumpărat pen
tru nevoile casei mașini de cusut. 
Colectiviștii Lorinț Alexandru și Ld- 
rinț Eugen și-au cumpărat moto
rete.

Creșterea * puterii economice a 
gospodăriei și îmbunătățirea în mă
sură tot mai mare a condițiilor lor 
de viață îi stimulează tot mai mult 
pe colectiviștii noștrii, care sînt ho- 
tăiîți să muncească cu și mai mult 
elan pentru întărirea și înflorirea 
gospodăriei, pentru traducerea în 
viață a prețioaselor învățăminte pre
văzute 
din 30

cu- 
coiec- 
și-au 
nouă. 
Borza

de Plenara C. C. al P.M.R. 
iunie 1 iulie, din acest an.

TIMIȘ GLIGOR 
președintele G.A.C. Tc’uș

Din 
Din 
Din
Din

furaje.
obținute an 
noștri le-a 
construiască

SCURT BILANȚ
privitor la veniturile realizate în acest an 

de gospodăria colectivă din Teiuș

valorificarea 
valorificarea 
valorificarea 
valorificarea 

contractate 
valorificarea 
valorificarea

D n 
Din
Veniturile aduse de ra<”»"-;!

(fierărie, rotărie,. tîmplărie, etc.) 
Alte venituri

laptelui de oaie, a linei și mieilor 
porcilor contractați

ane xe de producție

cerealelor
sfeclei de zahăr
legumelor
laptelui de la vaci și a bovinelor

140526 lei <
450.000 lei j
177.800 lei <

284.200 lei ]
148.740 lei <
102.000 lei ]

543.273 lei ’
157.292 lei i

Total venituri 2.003.831 lei

Din planul de perspectivă
Sub îndrumarea permanentă a or

ganizației de partid, colectiviștii din 
Teiuș acordă o importanță tot mai 
mare întăririi economice și organi
zatorice a gospodăriei colective. Ia
tă cîteva din prevederile planului de 
perspectivă.

SPORIREA PRODUCȚIEI LA 
HECTAR. Pînă în anul 1965 să se 
ajungă la o producție de 2.500 kg 
grîu la hectar prin: fertilizarea so
lului cu îngrășăminte naturale și 
chimice, mecanizarea tuturor lu
crărilor de pregătire a solului, 
șămînțări și recoltări, precum 
folosirea de sămînță de înaltă pro
ductivitate, în proporție de 100 la 
sută.

DEZVOLTAREA CREȘTERII A- 
NIMALELOR. Asigurarea unui e- 
fectiv de animale de 34 bovine, 
125 ovine și 26 porcine la 100 ha 
teren agricol. Producția de lapte pe 
cap de vacă furajată să fie cu 409

în-
ȘÎ

litri mai mare în 1965, față de pro
ducția planificată în 1961.

CREȘTEREA SUPRAFEȚELOR 
CULTIVATE CU VIE ȘI POMI. 
Sporirea suprafeței cultivate cu vie 
de la 2,44 ha, cît există în prezent, 
la 15 ha în 1965. Crearea unei pe
piniere de viță pe o suprafață de 2 
ha, pentru nevoile proprii. Să se cul
tive pe terenul impropriu culturilor a- 
gricolelpomi fructiferi, de la 16 ha cît 
există în prezent, la 40 ha în 1965.

Au fost prevăzute de asemenea, 
ridicarea de noi construcții, lucrări 
de irigații pe o suprafață de 80 ha, 
etc. Prin munca harnică a colecti
viștilor, mijloacele materiale de care 
dispune gospodăria și sub îndruma
rea permanentă a organizației de 
partid, colectiviștii din Teiuș au toa
te condițiile să realizeze ceea ce 
si-au propus.

Ing. URUȘCA VICTORIA 
G.A.C. Teiuș

Așa după cum subliniază lucră
rile plenarei C. C. al P.M.R. din 
30 iunie — 1 iulie a.c., înfăptuirea 
sarcinilor privind dezvoltarea mul
tilaterală a producției agricole nece
sită executarea unui important vo
lum de construcții gospodărești — 
grajduri, maternități și îngrășătorii 
de porci, saivane, magazii, pătule 
și altele.

Colectiviștii din Teiuș,- a căror a- 
vere obștepscă cuprinde un mare nu
măr de bovine, ovine și porcine, a- 
cordă toată atenția asigurării de a- 
dăposturi corespunzătoare pentru a- 
cestea. Cu împrumut acordat 
stat și din venituri proprii, ei 
construit în acest an un grajd 
tru 100 capete bovine mari, o 
ternitate pentru 50 scroafe de repro-

de 
au 

pen- 
ma-

ducție și o îngrășătorie pentru 200 
porci. Legat de nevoile gospodăriei, 
ei au mai construit în acest an un 
pătul pentru 30 vagoane porumb, 
precum și o contsrucție pentru di
ferite înțrebuințări legate de secto
rul zootehnic.

Prin folosirea la executarea lucră
rilor de zidărie, dulgherie și tîrri- 
plărie de meșteri pricepuți din echi
pa permanentă de construcție din 
gospodărie, condusă cu multă pri
cepere de colectivistul Timiș Ștefan, 
precum și prin economisirea unei 
cantități importante de ciment, în
locuit cu blocuri de piatră, .apoi 
prin folosirea economicoasă a tutu
ror materialelor, colectiviștii au reu
șit să ridice construcții trainice și 
la un preț de cost redus.

Grija față
Creșterea puterii economice a 

gospodăriei colective a dat posibili
tate colectiviștilor să repartizeze la

Maternitatea de scroafe și ingră șătoria de porci din G.A.C. Teiuș.

Traiul îndestulat și viața frumoasă 
pe care o trăim o datorăm colectivei

Bucuria de a trăi. o. viață mai 
bună, mai îndestulată, am simțit-o 
cu adevărat de cînd sînt colectivist. 
Și e normal să fie așa. Pămîntul 
lucrat mecanizat, pe suprafețe mari, 
după toate regulile cerute de agro
tehnică, dă un rod tot mai spornic. 
De asemenea, veniturile realizate de 
gospodărie din sectorul zootehnic, 
grădina de legume, precum și alte 
ramuri de producție, care în acest 
an trec de două milioane lei, fac 
ca odată cu întărirea economică a 
gospodăriei colective să crească tot 
mai mult și belșugul colectiviștilor.

Eu, de exemplu, anul trecut, pen
tru zilele-muncă lucrate cti familia 
în gospodărie am primit produse și 
bani în valoare de peste 25.000 lei. 
In anul acesta cîștigul îmi este și 
mai bun, căci numai ca avans am 
primit 4.800 kg grîu și porumb, a- 
proape 1.000 kg cartofi și orz, peste 
4.000 kg fînuri cultivate, precum și 
alte produse, un avans în bani de a- 
proape 3.000 lei. Cîștigul frumos 
dobîndit an de an în colectivă, mi-a 
dat posibilitatea să trăiesc mai bine 
și să-mi fac un rost bun. In vara 
acestui an, mi-am terminat de con
struit o casă din cărămidă, în care 
am introdus lumină electrică și tot 
în acest an mi-am înfrumusețat în
căperile cu mobilă nouă. Pentru ne

devoile casei țin o vacă bună 
lapte și am doi porci buni de tăiat 
acum. Și rosturi asemănătoare în- 
tîlnești astăzi la marea 
a colectiviștilor.

Creșterea continuă a 
conomice a gospodăriei 
este o chezășie că în viitor 
colectiviștilor noștri va fi tot mai 
îndestulată. LAZAR AUREL 

colectivist G.A.C1. Teiuș
1

majoritate

puterii e- 
colective 

viața

de b&trlni
fondul de ajutorare cantități impor
tante de produse și o sumă mare de 
bani. Astfel, în acest an, din acest 
fond bătrînii vor primi grîu, po
rumb, cartofi, precum și bani în 
valoare de aproape 100.000 lei.

BORZA GAVRILA

Lucrări în grădina de legume
Colectiviștii din Teiuș, care obțin 

an de an venituri importante de la 
grădina de legume, acordă b^ta 
importanța lucrărilor din ac? ță 
ramură de producție.

Pentru fertilizarea solului, ei au 
transportat spre a se îngropa sub 
brazdă odată cu arătura, 60 tone 
gunoi de grajd. S-a semănat să- 
mînta necesară obținerii de răsad 
pentru întreaga suprafață ce ur
mează să se planteze cu ceapă, s-a 
însămîntat spanac si salată.

OPRIȚA TEODOR

Recoltă bogată de porumb
Hotărîți să smulgă pămîntului rod 

cît mai bogat, colectiviștii din bri
gada a l-a de cîmp, care au efec
tuat la timp lucrările de întreține la 
porumb, au obținut recolte sporite.

Așa, de exemplu, colectivista Tu
dor Bela, care a prășit de 3 ori po
rumbul ce l-a avut de întreținut, a 
obținut o recoltă de 5.200 kg po
rumb știuleți la hectar. Recolte ase
mănătoare au obținut, de asemenea, 
colectivista Popa Maria, colectivis
tul Popa Gligor si alții.

POPA IULIA

r . » a

IN CLIȘEU: Casa nouă a colecti vistului Lazăr Aurel din G.A.C. Teiuș



VIAȚA DE PARTID

PRIMELE REZULTATE
Ridicarea nivelului politic și i- 

deologic a membrilor și candidați- 
lor de partid, cît și a celorlalți mun
citori, constituie o preocupare 
seamă a comitetului de
U.M.C. Zlatna.

Odată cu închiderea 
învățămînt 1960-1961, 
partid a analizat felul < 
fășurat 
cursuri, ce rezultate au fost obți
nute și care au fost lipsurile ce s-au 
manifestat în această direcție. Ți- 
nînd cont de cele reieșite din ana
liza. făcută, comitetul de partid a 
luat din timp măsuri, pentru ca 
în anul de învățămînt 1961-1962 să 
se obțină rezultate și mai bune.

După ce fiecare membru și can
didat de partid, prin grija organi
zațiilor de bază, a fost consultat în 
ce anume formă de învățămînt do
rește să facă parte — avîndu-se în 
vedere nivelul politic și ideologic 
al fiecăruia — s-a trecut la organi
zarea cercurilor și cursurilor.

In anul școlar al învățămînftilui 
de partid 1961-1962 la U.M.C. Zlat
na au fost organizate 20 de cercuri 
și cursuri, în care au fost încadrați 
toți membrii și candidații de partid, 
precum și un număr însemnat 
de membri din activul fără de partid 
al organizațiilor de bază.

In vederea educării candidaților 
de partid, pentru pregătirea lor 
tem»;«;ică în timpul stagiului de 
caniWat, 
cercuri
P. M. R„ 
cursanți.

Toate 
cursuri sînt asigurate 
gandiști bine pregătiți, cu experien
ță în această muncă, comitetul de 
partid avînd în atenția sa pregăti
rea periodică și cît mai temeinică 
a propagandiștilor. Tov. Popa Tra
ian, Facaș Lucia, Demian Florian, 
Barbu Dumitru și ceilalți propagan
diști participă cu regularitate Ia 
pregătirile ce se fac, își întocmesc 
planurile de expunere cu conștiin
ciozitate. Studierea aprofundată a 
materialului bibliografic, cunoașterea 
problemelor și sarcinilor organizației 
de partid, a felului cum se desfă
șoară munca pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție, etc., sînt 
probleme care constituie baza pre
gătirii propagandiștilor. Se știe că 
pent^^studiu este necesar material 
biblîBțjrafic. In acest scop comitetul 
de partid s-a preocupat și a asigu
rat în mare parte cercurile și cursu
rile cu materialul necesar.

Toate măsurile luate de comitetul 
de partid au dus încă de la des
chiderea anului școlar în învățămîn- 
tul de partid la rezultate bune.

de 
partid de la

i anului de 
comitetul de 

cum s-a des- 
activitatea în cercuri și

tică în timpul stagiului 
au fost organizate patru 

de studiere 
care cuprind

a Statului 
peste 100

cele 20 cercuri și 
cu propa-

Dacă în anul trecut, datorită fap
tului că cercurile și cursurile nu 
erau organizate pe schimburi, frec
vența era slabă, prin noua formă 
de organizare, adică pe schimburi, 
chiar de la început, participarea 
cursanților este de 100 la sută.

Sarcina de mare răspundere care 
stă în fața propagandiștilor, în pri
mul rind, este calitatea învățămîn
tului de partid în cercuri și cursuri. 
Chiar de la primele dezbateri, a- 
tenția propagandiștilor a fost în
dreptată în această direcție.

Discuțiile purtate de cursanți, le
garea celor studiate de viața prac
tică, a scos în evidență faptul că 
în majoritatea lor cursanții și-au 
însușit în mare măsură cele studia
te în această perioadă, de la des
chiderea anului de învățămînt. După 
primele ședințe, cele mai bune re
zultate au fost obținute de cercurile 
și cursurile conduse de tov. Popa 
Traian, Demian Florian, Facaș Lu
cia.

Rezultatele obținute de către or
ganizațiile de bază de la U.M.C. 
Zlatna, în ceea ce privește ridica
rea nivelului politic și ideologic al 
membrilor de partid, prin cercuri și 
cursuri, confirmă preocuparea co
mitetului de partid pentru îndepli
nirea acestei importante sarcini, 
trasată de cel de-al IH-lea Congres 
al P.M.R.

--------------------------- RAID ANCHETĂ ------------------------ ------
Ne apropiem tot mai mult de anotimpul iernii — anotimpul cel mai 

prielnic desfășurării unei intense activități culturale. Căminele cultu
rale, locul de întîlnire al țăranilor muncitori din satele raionului, tre
buie să devină în aceste zile puternice centre ale muncii cultural-edu
cative. La fiecare cămin cultural tre buie în așa fel organizată munca, 
îneît în fiecare zi să se prezinte în fața țăranilor muncitori progratne 
atractive, legate de viața satului.

Pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a activității culturale 
un rol deosebit îl are crearea tuturor condițiilor materiale. Sfaturile 
populare, activiștii culturali, trebuie să acorde toată atenția acestor 
pregătiri astfel ca țăranii muncitori să găsească căminele culturale cît 
mai primitoare, iar activiștii culturali să poată desfășura nestingheriți 
o activitate culturală multilaterală, bogată în conținut, atractivă.

Recent, redacția a organizat un ra'd-anchetă la cîteva cămine spre 
a vedea cum sînt asigurate aceste condiții. Redăm mai jos cîteva din 
constatări.

Cînd exislă interes
Despre căminul cultural țăranii 

muncitori din Strernț a.u de spus nu
mai cuvinte de laudă. Aici, ei își 
petrec în cea mai mare parte tim
pul liber, fie participînd la o seară 
de întrebări și răspunsuri, fie ascuP 
tînd programul brigăzii sau al e- 
chipei de teatru.

Pentru desfășurarea unei aseme
nea intense activități culturale, că
minul cultural a fost cu adevărat 
pregătit cu mînă de harnic gospo
dar. In 
căminul

afară de reparațiile curente, 
are completat mobilierul,

iar pentru a se asigura încălzirea 
corespunzătoare, comitetul executiv 
al sfatului popular comunal a a- 
cordat întreg sprijinul în vederea 
aprovizionării cu combustibilul ne
cesar.

Așadar, condițiile materiale pentru 
desfășurarea unei activități cultura
le intense pe perioada de iarnă au 
fost la Strernț asigurate. Rămîne 
doar ca activiștii culturali să facă 
din căminul cultural, așa cum de 
altfel au dovedit că pot face, locul 
zilnic de întîlnire al țăranilor mun
citori.

Buni gospodari
Ca întotdeauna, căminul cultural 

din Cricău este pregătit și în a- 
cest prag de iarnă să-și primească 
cît mai bine oaspeții. In acest scop, 
activiștii culturali de aici au acor
dat o importanță mare nu numai 
îmbunătățirii în ultimul timp a 
activității culturale propriu-zise prin 
reorganizarea formațiilor artistice și 
prin înnoirea repertoriilor, ci și 
creării unor condițiuni materiale cit 
mai bune. Astfel, căminul cultural 
este curat, frumos pavoazat, scau
nele- sînt reparate, geamurile com
pletate și lemnele necesare pe tim
pul iernii asigurate.

Condițiunile unei bune des
fășurări a muncii culturale fiind în 
acest fel asigurate, țăranii munci
tori pot să-și îndrepte cu încredere 
pașii spre căminul lor cultural, unde 
în serile lungi de iarnă vor putea 
petrece, ca și în ceilalți ani, cea
suri plăcute și folositoare.

Na numai la centru
s-a terminat amenajarea că- 
culturâl din satul Poiana

Și aspectul contează
în ultimul timp, munca des-Dacă

fășurată de activiștii culturali din 
Hăpria s-a îmbunătățit simțitor, 
prin organizarea de manifestări a- 
tractive și pline de învățăminte pen-

IN CLIȘEU: Aspect din „activitatea" micuților de la căminul de zi, 
sectorul ceramic Sîntimbru, a Intrepr inderii de industrie locală „Horia".

Plenara Comitetului raional al femeilor

Pentru continua îmbunătățire 
a muncii cultural-educative

membrele 
participat 
eonii tete - 
directorii 

bi-

Reccnt, plenara Comitetului raio
nal al femeilor a analizat activita
tea desfășurată de comisiile și co
mitetele comunale, privind munca 
cultural-educatîvă în rîndul femei
lor.

La plenară, pe Tîngă 
'Comitetului raional, au 
președintele și secretarele 

’lor și comisiilor de femei,
-căminelor culturale din raion, 
bliotecarii și alți activiști culturali. 
De asemenea, la lucrările plenarei au 
luat parte tov. Ștefan Boureanu, 
prim-secretar al Comitetului raional 
de partid, tov. Elena Borza, preșe
dinta Comitetului regional al femei
lor, tov. Victor Pășteanu, șeful sec
ției învățămînt și cultură a Sfatu
lui popular raional.

Referatul Comitetului raional al 
femeilor, prezentat de toy. Luoreția 
Sandu, a oglindit formele și .me
todele folosite în munca cultural-e- 
ducativă în rîndul femeilor și rezul
tatele obținute. Astfel, au fost orga
nizate în raion, prin grija comitete
lor și comisiilor de femei 276 cercuri 
de citit, la clare au participat peste 

6.000 femei. Documentele celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. au fost ma
terialele de bază ce au fost dezbă
tute în cadrul cercurilor de citit. 
Au mai fost făcute informări poli

tice privind situația internațională, 
recenzii, s-au prelucrat prevederile 
statutului model al G.A.C. Printr-o 
muncă mai bine organizată, cele 
m-ai bune rezultate le-au obținut or
ganizațiile de femei din Teiuș, Zlat- 
na, Mihalț, Cistei și din alte co
mune și sate ale raionului.

Au fost organizate, de asemenea, 
76 cursuri de îndrumare, la care au 
participat peste 2.300 femei. Cele 
33 biblioteci de casă, cu peste 8.000 
volume de cărți citite, simpozioanele 
și șezătorile organizate de comite
tele și comisiile de femei, antrena
rea și participarea femeilor în nu
măr din ce în ce mai mare la acti
vitatea culturală, organizarea de 
programe speciale pentru femei și 
alte forme de activitate a-u contri
buit din plin la ridicarea continuă a 
nivelului cultural-cducativ a masei 
de femei.

Ca rezultat al muncii cultural-e
ducative, îndrumate de comisiile și 
comitetele de femei, sub conducerea 
organizațiilor de partid, femeile 
și-au a-du-s o contribuție de preț la 
întărirea și consolidarea gospodă
riilor colective, participă la activi
tatea social-economică și gospodă
rească a satelor, iau parte activă la 
acțiuni cu caracter patriotic.

Referatul a scos în evidență și

alte aspecte pozitive obținute în 
muncă de către comisiile și comi
tetele de femei din Vințu-1 de Jos, 
Galtiu, Hăpria și altele.

In cuvîntul lor la discuții, mai 
multe tovarășe, printre care Peran 
Elena din Zlatna, Muncuș Maria din 
Oarda de Jos, Ciortea M. din Te
iuș, după ce au vorbit despre me
todele lor de muncă și rezultatele 
obținute, s-au angajat să desfășoare 
o activitate și mai susținută pentru 
a obține rezultate și mai bune pri
vind ridicarea nivelului cultura-l-e- 
ducativ al femeilor.

Luînd cuvîntul la discuții, tov. E- 
lena Borza, președinta Comitetului 
regional al femeilor, după ce a scos 
în evidență rezultatele obținute, a 
dat îndrumări cum va trebui să se 
muncească în viitor.

In încheierea lucrărilor plenarei, 
tov. Ștefan Boureanu, prim-secretar 
al Comitetului raional de partid, 
luînd cuvîntul, a apreciat rezulta
tele obținute și a scos în evidență 
faptul că este necesar să se desfă
șoare o și.mai susținută muncă de 
mobilizare a marei mase de femei 
la activitatea economică și cultura
lă, să fie folosite cele mai diverse 
forme ale muncii cultural-educative, 
să se ceară mai mult sprijin din 
partea organizațiilor de partid.

Plenara Comitetului raional al fe
meilor a adoptat un plan de mă
suri, din care se desprind sarcini de 
viilor nentru comisiile și comitetele 
de femei, în vederea îmbunătățirii 
muncii cultural-educative în rîndul 
femeilor.

tru țăranii muncitori, cum sînt, 
serile de întrebări și răspun
suri, serile culturale și cu temă, șe
zătorile, jurnalele vorbite etc., nu 
însă aceleași cuvinte de laudă li 
se pot aduce acestora pentru felul 
în care își gospodăresc bunurile.

.Aspectul căminului cultural, de 
pildă, atît interior cît și exterior, 
lasă mult de dorit. Pereții sînt ■ în 
multe locuri sparți, murdari, cu va
rul șters, pavoazarea făcută fără 
un plan anume și lipsită de gust, 
cortina și decorurile scenei rupte și 
decolorate, iar cabina de proiecție 
netencuită și fără tavan.

Este de datoria comitetului exe
cutiv al sfatului popular, a activiș
tilor culturali din Hăpria să pună 
capăt acestor serioase lipsuri.

Stări de lucruri ce
Pe lîngă faptul că activitatea des

fășurată la căminul cultural din 
Bărăbanț se rezumă doar la confe
rințe și filme (numărul spectaco
lelor prezentate în acest an de for
mațiile artistice fiind foarte mic), 
nici tabloul ce ți-1 oferă starea 
în care se află acest lăcaș de cul
tură, I,a început de iarnă, nu-i mai 
lăudabil (geamuri sparte, pereți 
murdari și cu tencuiala căzută, so
bă stricată etc.). Deși proasta în
treținere a căminului cultural de 
aici a fost criticată de ziarul 
„Steaua roșie".

Cînd 
minului 
Ampoiului, țăranii muncitori au ră
mas deosebit de îneîntați. Aveau de 
acum create condiții pentru a petre
ce timpul liber în mod plăcut. Și 
nu de puține ori sala căminului i-a 
primit cu căldură, artiștii amatori 
oferindu-le clipe plăcute.

Un lucru însă-i nemulțumește pe 
poicnari și pe bună dreptate. Atunci 
cînd vin la cămin să vizioneze un 
spectacol, sînt puși în majoritate în 
situația de a sta în picioare, deoa
rece cele cîteva bănci sînt cu totul 
neîndestulătoare.

Comitetul executiv al Sfatului po
pular al comunei Meteș va trebui 
să se ocupe de asigurarea condițiilor 
și la căminele culturale din satele co
munei, nu numai de la centru. Tre
buie arătat apoi ceva și despre a- 
provizionarea cu lemne. E drept, în 
curtea căminului sînt destule lem
ne. Păcatul mare este că aceste 
lemne sînt... bușteni mari și în plus 
și verzi, ceea ce îngreunează mult 
încălzirea căminului.

trebuie înlăturate

de
Sfatul popular al

de curînd căminul 
a fost

Să se repare și
Cu toate că 

cultural din Oarda de Jos, 
înzestrat cu 12 bănci noi, conforta
bile, totuși, în timpul spectacolelor, 
numai aproape 100 de persoane pot 
ocupa locuri, restul stîncf în picioa
re, pe lîngă pereți. Acest lucru 3e 
datorează faptului că activiștii cul
turali de aici nu s-au preocupat 
de repararea scaunele- •• -hi. s-au 
mulțumit a le dosi pe sub scenă și 
prin sala de proiecție.

orașului Alba Iulia nu a luat pînă 
în prezent nici o măsură pentru în
dreptarea acestor lipsuri.

La situația în care se află la ora 
actuală căminul cultural din Bără- 
banț a concurat în mare măsură 
însă și atitudinile unor tineri local
nici, ca Dan Teofil, Breazu Gheor- 
ghe, Muntean Ana, Roman Ion și- 
alții, căre, venind aici, în loc să 
asiste în mod civilizat la spectaco
lele prezentate, le-au conturbat prin 
spargerea în 
geamurilor și 
bilierului.

nenumărate rînduri a 
prin distrugerea mo-

vechiul mobilier
Pentru desfășurarea în condițiuni 

cît mai bune a activității culturale 
pe timpul iernii, se impune din 
partea activiștilor culturali de aici 
de a da dovadă de mai mult spirit 
gospodăresc.

Șe cere apoi ca soba- veche să 
fie înlocuită cu alta mai mare, sau 
să se monteze încă una 
șit, să se taie și să se depoziteze 
lemnele de foc afectate 
cultural pe timpul iernii.

CONCLUZII

și, în sfîr-

căminului

Constatările făcute pe teren cu prilejul raidului scot cu putere la 
iveală faptul că acolo unde sfaturile populare, cu sprijinul organizații
lor de partid, s-au preocupat de pregătirea căminelor culturale, unde 
activiștii culturali au dovedit întregul interes în această direcție, au 
fost obținute rezultate bune. La Strernț, Vințul de Jos, Cricău și în 
alte comune căminele culturale au fost bine pregătite, astfel că activi
tatea culturală se poate desfășura în cele mai bune condiții.

Nu același lucru se poate însă spune despre căminele culturale din 
Ighiu, Mihalț, Hăpria, etc., unde dezinteresul dovedit de sfaturile 
populare, de activiștii culturali a dus la situația ca aceste cămine să 
nu fie pregătite pentru iarnă. La Mihalț, de pildă, sălile căminului 
sînt folosite în alte scopuri, sînt ge amuri sparte, uși murdare, etc., ce 
nu fac de loc cinste nici conducăto rilor comunei, nici activiștilor cul
turali.

Ne apropiem de perioada iernii. Comitetele de partid, sfaturile popu
lare din comunele rămase în urmă au datoria de a lua măsuri pentru 
grăbirea pregătirii căminelor pentr u iarnă, în vederea asigurării tu
turor condițiilor de desfășurare a unei intense activități cultural-edu
cative în toată perioada de iarnă.



Invățămîntul agrozootehnic 
de masă la nivelul sarcinilor

Guvernul S.U.A. salută consimlămîntul 
Uniunii Sovietice de a se relua 
tratativele tripartite de la Geneva

WASHINGTON (Agerpres). — 
TASS transmite:

Departamentul de stat a făcut la 
21 noiembrie o declarație oficială 
în care salută consimțământul U- 
niunii Sovietice de a se relua trata
tivele de la Geneva cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma nu
cleară.

Guvernul S.U.A. a dat instrucțiu-

„0 înseninare în
ROMA — Corespondentul Ager

pres transmite: . ,
Nota guvernului sovietic, in care 

se arată că U.R.S.S. acceptă re
luarea la 28 noiembrie a tratative
lor celor trei puteri în problema în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară, a trezit un larg ecou in no
durile opiniei publice italiene. Toate 
ziarele subliniază cu satisfacție noul 
nest al Uniunii Sovietice in urma 
căruia peste cîteva zile Ja Geneva 
vor reîncepe tratativele intre 
trei puteri nucleare. „

„încă o dată - scrie ..Unita - 
a fost demonstrată voința tenace e 
Uniunii Sovietice de a duce trata
tive, de a ajunge pe aceasta cale 
nrintr-o clarificare a pozițiilor, la 
acel acord atît de necesar . pentru 
solutionarea pașnică a uncia am 
principalele probleme internaționale 
aflate în suspensie. Pentru a dou 
oară în decurs de trei am — _co '

spre realizarea altor acorduri 
cuprinzătoare .

Referindu-se la poziția Put®n“* 
occidentale, „Unita" considera că Tu A și Anglia ar putea dovedi 
în cursul tratativelor care vor înce
pe la Geneva că sînt dispuse sa a- 
bandoneze cursa înarmării nucleare 
,i politica de încordare internațio
nală". . „

Sub titlul „Reîntoarcere la Ge
neva", ziarul „Paese“ releva ca 
guvernuljo^^

intr-o bună zi, dr. Konrad Ade
nauer l-a î^rebat pe nepotu ^m

Ce ai vrea sa devii? . Batalul a 
răspuns: „Cancelar federal La a 
seasta bunicul sau i-a obiectai. „Oa!e’ Republica Federală are 
voie de doi cancelari? .

O zicătoare italiană spune: £

acest fotoliu — șl a ciștigat bata 
fia La 7 noiembrie Bundestagu - 
aonfinnat în postul de cancelar iar 
la 14 noiembrie au depus juramta 
tul noii membri ai cabinetu ui 
cel de-al patrulea cabinet al lui A 
deDarelce reprezintă noul Euve™ ? 
Nu-i greu de răspuns la aceasta - 
trebare, deoarece atîta timp ci 
fruntea cabinetului se afla Ad 
nauer, răspunsul nu poate fi deed

Guvernul sînt eu — repeta 
Konrad Adenauer. Pentru a nu pune iTmdoială faptul că acest prmcipiu 

acționează și în Prez!nt’ '™e
inte de depunerea jurammtuhii 
către miniștri, Adenauer declarase 
în două rînduri: „Nu va fi nici o 
schimbare în politica externa și 
problema germană . „

Această formulă categorica înles
nește comentarea componenței nou
lui guvern, alcătuit (împreuna cu 
cancelarul) din 21 persoane, din 
care 12 sînt membri ai Uniunii creștin- 

ni reprezentaților săi la tratativele 
de la Geneva să se reîntoarcă Ia 
Geneva pentru a face pregătiri în 
vederea noii serii de tratative cu 
reprezentanții U.R.S.S.

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat a declarat însă la 
21 noiembrie că Statele Unite vor 
continua experiențele cu arma nu
cleară.

K23

climatul nuclear"
rea de a relua tratativele în pro
blema experiențelor nucleare, este 
preocupat totodată să asigure o 
platformă stabilă acestor tratative, 
confirmînd linia de politică externă 
elaborată de Congresul al XXlI-lea 
al P.C.U.S.

„Poziția guvernului sovietic — 
scrie „Avânți" — nu poate fi decît 
salutată cu satisfacție. Reluarea tra
tativelor la Geneva constituie un 
important succes pentru toți aceia 
care au acționat împotriva nebuniei 
atomice, pentru o conviețuire civi
lizată între popoare. Lupta trebuie să 
continue pînă ce tratativele vor pu
ne capăt celui mai teribil coșmar 
care apasă asupra întregii lumi".

♦ ♦-------------------------------------------------------------

In Comitetul Politic 

Adoptarea unei rezoluții referitoare 
la tratativele in problema dezarmării

NEW YORK (Agerpres). — TASS 
transmite:

In ședința din după-amiaza zilei 
de marți a Comitetului Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. a con
tinuat discuția în problema dezar
mării generale și totale. La propu
nerea lui Krishna Menon, delegatul 
Indiei, Comitetul Politic a adoptat 
în unanimitate o rezoluție al că
rei coautor s-a declarat de aseme
nea delegația R.A.U. Rezoluția in
vită. guvernele S.U.A. și U.R.S.S. 
să cadă de acord asupra compo
nenței organului pentru tratativele 
cu privire la dezarmare. In rezolu- 

democrate (partidul lui Konrad 
Adenauer), 4 — membri ai Uniunii 
creștin-sociale (partidul tui Franz 
Josef Strauss), 5 — membri ai 
Partidului liber democrat (partidul 
lui Erich Mende).

Printre cei 20 de miniștri sînt oa
meni de cele mai diferite nuanțe. 
Sînt „veterani" ai oricărui cabinet 
condus de Adenauer (Erhard, Blank, 
Merkatz), cit și novici’ (reprezen
tanți ai P.L.D.G.), precum și oa
meni care și-au schimbat posturile 
(ca de pildă Schroder).

Cea mai mare senzație o constitu
ie numirea lui Gerhard Schroder. 
Acest avocat de profesie, specialist 
în probleme juridice ale situației in
terne, care a fost timp îndelungat 
m’nistrul Afacerilor Interne (din 
anul 1953), a devenit pe neașteptate 
ministrul Afacerilor Externe. Care 
este secretul acestei numiri? Poate 
trecutul domnului ministru? Schro
der este membru al partidului na
zist din anul 1933 și, potrivit rela
tărilor repetate ale presei, membru 
al detașamentelor brune S.A., Schro
der a făcut parte din Wehrmacht, 
a luptat pe frontul de est.

Alții consideră că este mult mai 
important prezentul lui Schroder. El 
este adept al „liniei rigide". In 
trecut a făcut mare zarvă declara
ția lui: „Republica Federală este 
Germania. Toate celelalte teritorii 
germane trebuie să-i fie retroceda
te". Schroder este, așadar, un a- 
dept al revizuirii frontierelor euro
pene.

Președintele Finlandei a 
plecat în Uniunea Sovietică

HELSINKI (Agerpres). —TASS 
transmite:

La 22 noiembrie președintele Re
publicii Finlanda, Urho Kekkonen a 
plecat în Uniunea Sovietică. U. 
Kekkonen este însoțit în această că
lătorie de A. Karialainen, ministrul 
Afacerilor Externe al Finlandei și 
de alte persoane oficiale. După cum 
s-a mai anunțat, U. Kekkonen se 
va întîlni la Novosibirsk cu N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Președintele Finlandei este înso
țit de asemenea de A. V. Zaharov, 
ambasadorul U.R.S.S. în Finlanda.

întrunirile conducătorilor 
S. U. A. și R. F. C.

La Washington continuă tratati
vele americano—vest-germane.

După cum anunță agenția UPI, 
tratativele au fost reluate în diminea
ța zilei de 21 noiembrie în cabi
netul secretarului Departamentului 
de Stat, unde s-au întrunit miniștrii 
vest-germani, Schroder și Strauss, 
secretarul de Stat al S.U.A., Rusk, 
precum și ministrul de Război al 
S.U.A. McNamara.

Ulterior la Casa Albă a avut loc 
o întîlnire între președintele S.U.A., 
J. Kennedy, și cancelarul vest-ger- 
man, K. Adenauer.

ție se exprimă speranța că aseme
nea tratative vor începe fără ainî- 
nări și în urma lor Adunării Gene
rale îi vor fi prezentate recomandări, 

înainte de vot, reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A. au declarat că 
nu ridică obiecțiuni împotriva a- 
cestei rezoluții.

La propunerea delegatului Indiei, 
Comitetul Politic a aprobat reco
mandarea ca rezoluția adoptată să 
fie transmisă neîntîrziat ședinței 
plenare a Adunării Generale pentru 
ca aceasta din urmă să poată înce
pe imediat examinarea ei.

„GUVERNUL SINI EU“
Pentru că veni vorba, să arătăm 

ce înțelege el prin „celelalte teritorii 
germane". Oare numai R.D.G. și 
teritoriile de vest ale Poloniei? Sau 
poate Austria, Alsacia și Lorena? 
In afară de aceasta, Schroder este 
cunoscut și prin altceva: dintre toți 
oamenii cancelarului el este adeptul 
cel mai zelos al „strîngerii șurubu
lui" în interiorul țării. El este auto
rul proiectelor faimoaselor „1 ;gi ex
cepționale", care acordă guvernului 
posibilități nelimitate de a restrînge 
drepturile democratice ale cetățeni
lor R.F. Germane. Schroder este un 
om cu pretenții. Nu de mult, el a 
spus: „Voi deveni fie ministru al 
Afacerilor Externe, fie cancelar". 
Deocamdată a devenit ministru al 
Afacerilor Externe.

O altă figură „proeminentă" a 
cabinetului de la Bonn este Franz 
Josef Strauss. Despre el nu este 
nevoie să se spună multe — pînă 
și presa americană îl consideră „o- 
mul cel mai oericulos" din Europa 
occidentală. Ce-i drept, Strauss este 
oarecum mîhnit: nu a reușit să de
vină cancelar. In schimb, împreună 
cu colegăul său din ILC.S.— Hocherl 
(noul ministru al Afacerilor Inter
ne) — el deține poziții importante 
în cabinet. Se poate ca el să fie 
ajutat și de un alt pretendent „de
ziluzionat" la postul de cancelar — 
Ludwig Erhard, ministrul Econo
miei.

Printre ceilalți membri ai cabine
tului este greu de găsit vreunul care

(Urmare din pag. l-a)
lui agrozootehnic la nivelul cerințe
lor actuale.

Referindu-se la această proble
mă, tov. Gh. Gheorghiu-Dej în ra
portul ținut la Plenara C. C. al 
P.M.R. din iunie-iulie a.c. a.arătat: 
„O însemnătate deosebită are ridi
carea nivelului de cunoștințe al co
lectiviștilor prin organizarea în 
timpul iernii a cursurilor agrotehni
ce cu o durată de 3 ani, la care 
vor preda inginerii agronomi și 
zootehnicieni din gospodăriile co
lective. In aceste cursuri să fie cu
prinsă masa țăranilor colectiviști, 
cărora să li se predea cunoștințele 
agrozootehnice cerute de dezvoltarea 
multilaterală a gospodăriei colecti
ve".

Potrivit acestei indicații, forma 
de bază a învățământului agrozoo
tehnic vor fi oursurile cu durată de 
3 ani, care vor funcționa în perioa
da de iarnă în toate G. A. C., 
G. A. S., S. M. T., comune și 
sate. In cadrul cursurilor se 
vor preda 20 lecții pe baza u- 
ne: tematici întocmite de lectori îm
preună cu conducerea gospodăriilor 
colective și cu cursanții în funcție 
de dezvoltarea și specificul unității 
respective. Temele vor fi axate pe 
sarcinile principale ale dezvoltării 
producției agricole vegetale și ani
male stabilite de Congresul al III- 
lea al P.M.R. și de plenarele care 
au urmat.

Se vor organiza cercuri agroteh
nice, zootehnice și agrozootehnice, 
iar în unitățile mai dezvoltate se 
vor organiza cercuri pe brigăzi. Fie
care cerc va cuprinde 50-60 cursanți, 
ceea ce va face ca numărul a- 
cestora să se dubleze față de anul 
trecut.

In cercurile agrozootehnice cu o 
durată de 3 ani vor fi cuprinși în 
primul rînd membri ai consiliilor de 
conducere, brigadieri, șefi de ech-'pă, 
femei colectiviste și tineri, care la 
terminarea perioadei de școlarizare 
de 3 ani vor primi diplome și vor 
deveni cadre de nădejde în fiecare 
unitate în sprijinirea activă a apli
cării în practică a cunoștințelor a- 
grozootehnice însușite.

Muncitorii permanenți din G.A.S. 
și S.M.T. vor urma de asemenea 
cursul cu durata de 3 ani, separat 
pentru mecanizatori-tractoriști, șefi 
de brigadă și mecanici de sector și 
separat pentru muncitorii din sec
torul creșterii animalelor, mulgători, 
îngrijitori de porci, de oi, de pă
sări. Grupele vor cuprinde mini
mum 10-15 muncitori din aceeași 

să se evidențieze în vreun fel în 
viața politică de la Bonn. Ministrul 
Transporturilor, Christoph Seebohm, 
căpetenia revanșarzilor germani su- 
deți, consideră că acordul de la 
Miinchen din anul 1938 este în vi
goare și acum. Ministrul pentru 
problemele Bundesratului — dr. 
Hans Joachim von Merkatz — a 
declarat recent că „elita" națiunii 
germane o constituie deținătorii 
„Crucii de cavaler" a lui Hitler. Din 
guvern mai face parte și Ernst 
Lemmer, ministru pentru problemele 
germane, care în anii nazismului a 
colaborat cu dr. Goebbels. La Bonn 
toate acestea sînt lucruri cu nimic 
ieșite din comun...

Noul guvern abia își începe acti
vitatea și, de aceea, ar fi prea de
vreme să ne facem o părere defini
tivă despre el. Cu atît mai mult cu 
cît acesta prezintă o particularitate 
rar întîlnită — acest cabinet este 
alcătuit nu numai din cancelar dar 
și din trei pretendente la acest post. 
(N.R. — De adăugat că Heinrich 
Krone, ministru fără portofoliu, este 
considerat al patrulea pretendent). 
Tjnpul este judecătorul cel mai 
bun. După cum a subliniat Bis
marck: „logica istoriei este mai se
veră decît curțile de conturi". Noul 
guvern al R. F. Germane își va da 
oare seama care este lovica isto- 
rei epocii noastre — epoca noului 
raport de forțe pe arena mondială, 
epoca în care politica imperialistă 
a forței este lipsită de perspective? 
Aceasta este chestiunea esențială.

L. BEZ1MENSKI, 
comentator al agenției „Novosti" 

profesie, iar dacă nu sînt suficiența 
pentru a forma grupe pe profesii se 
vor organiza grupe mixte.

Pentru masa colectiviștilor și în- 
tovărășiților necuprinși în cursurile 
agrozootehnice se vor ține în pe- 
ric*da clecembrie-martie un ciclu de 
10-12 conferințe la căminele cultu
rale din tematica recomandată de- 
Ministerul Agriculturii și completa
tă cu teme specifice localităților 
respective.

Comitetele comunale de partid vor 
acorda un sprijin temeinic sfaturi
lor populare comunale, cărora le 
revine răspunderea principală pentru 
buna organizare și desfășurare a 
activității cercurilor agrozootehnice 
de masă și a propagandei agricole 
prin conferințe. De la început vor 
trebui luate măsuri pentru asigura
rea condițiilor materiale legate de 
stabilirea sălilor de curs prevăzute 
cu mobilierul necesar, încălzite și 
luminate. Recrutarea cursanților tre
buie să se sprijine pe o temeinică 
muncă de lămurire dusă cu fiecare- 
cursant, ceea ce va avea ca rezultat 
menținerea unei frecvențe regulate- 
la cursuri în decursul anilor de 
studiu.

Munca de calitate și competența 
pregătirii lectorului imprimă activi
tății cercului un conținut bogat și 
variat. Atît organizațiile de partid 
cît și sfaturile populare vor ajuta 
lectorii prin mobilizarea la timp- 
a cursanților la lecții, amenajjtea 
și folosirea caselor laborator,- orga
nizarea de expoziții, schimburi de 
experiență,, stabilirea loturilor de
monstrative și organizarea demon
strațiilor practice. Directorii cămi
nelor culturale, bibliotecarii sala- 
riați și nesalariați, cadrele didacti
ce de specialitate vor sprijini acti
vitatea cercurilor cu material in
tuitiv, bibliografic, sfaturi metodi
ce, antrenarea cursanților în lectu
ra broșurilor cu conținut agrozoo
tehnic, organizarea de standuri șj 
expoziții de cărți etc. Dat fiind că. 
învățămîntul agrozootehnic în ra
ionul nostru, se va deschide îa 
curînd trebuie terminate toate lu
crările pregătitoare, astfel ca lec
țiile să se înceapă la timp și să se- 
desfășoare în cele mai bune condi- 
țiuni.

Concomitent cu sprijinul ce tre
buie dat pentru organizarea cursu
rilor, organele de partid și de . stat, 
atît cele de la raion cît și_ de 'co
mune, sînt datoare să se inter/1 _ ze 
îndeaproape cum funcționează 
cursurile și ciclurile de conferințe, 
să exercite un control și o îndru
mare permanentă și eficientă asu
pra desfășurării învățămîntului a- 
grozootehnic de masă.

Manifestînd o grijă deosebită ca 
tot mai mulți colectiviști și întovă
rășiți, muncitori din G. A. S. și 
S.M.T. să-și însușească și să apli
ce metodele agrozootehnice înainta
te, vom contribui la îndeplinirea 
sarcinii trasate de partid privitoare 
la creșterea producției agricole, în 
vederea aprovizionării, din ce în 
ce mai bine a industriei cu materit 
prime și a oamenilor muncii cu- 
produse agroalimentare.
--------- ------------ ---------------------- — 

i început contractarea 
linei pe anul 1962

încă din primele zile cînd între
prinderea de stat D.C.A. a început 
acțiunea de contractare a linei..pe a- 
fiul 1962 numeroase gospodării co
lective din raion au încheiat con
tracte pentru vînzarea unor can
tități importante de lînă. Gospodă
ria din Stremț de pil'dă, a con

ectat 1000 kg, cea din Cistei tw 
kg.

Dat fiind prețurile mari pe care- 
statul le plătește pentru lina (60 
lei kg lînă merinos, 40 lei kg lina- 
tigaie și 30 lei kg lînă țurcană) 
precum si sarcinile puse in lața 
crescătorilor de oi de Congresul al 
III-lea al partidului, pentru asigu
rarea de materii prime pentru in
dustria prelucrătoare, gospodăriile 
colective, îndrumate de organizații
le de partid, trebuie să acorde toa
tă importanța asigurării fondu.m 
central al statului cu materii prun* 
și să contracteze cu unitățile J .C.A, 
cantități mari de lînă.
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