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Spor la muncă și deplin succes 
Conferinței raionale de partid!

In zilele de 2 și 3 decembrie vor 
avea loc lucrările Conferinței raio
nale de partid, eveniment de o deo
sebită însemnătate în viața membri
lor de partid și a tuturor oamenilor 
muncii din raionul nostru. Conferin
ța raională este întîmpinată într-o 
atmosferă de puternic entuziasm și 
avînt în muncă. Pretutindeni, în 
întreprinderi, în gospodăriile colec
tive din raion se desfășoară o însu
flețită întrecere socialistă, pentru a 
întîmpina mărețul eveniment cu deo
sebite succese în muncă, dînd ast
fel viață mărețelor obiective trasa
te de cel de-ai 111-lea Congres al 
P.M.R. și de hotărârile plenarei 
C. C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 
iulie 1961.

Au trecut numai doi ani de la ul
tima Conferință raională de partid 
și, ceea ce atunci erau doar sarcini, 
obiective a căror realizare cereau 
serioase eforturi — au devenit prin, 
munca plină de avînt a oamenilor 
muncii din raion — realizări de 
mare însemnătate, pe care aceștia 
le-au închinat din inimă partidului.

Organizațiile de bază din raion 
raportează partidului că sarcin'le 
stabilite de ultima conferință au fost 
îndeplinite și depășite.

Prin aceste succese — concreti
zate în primul rînd în valoarea celor 
18.452.000 lei economisiți — față 
de 5.000.000 lei cît a fost angaja
mentul — oamenii muncii își ma
nifestă dragostea față de partidul 
'Aasei muncitoare. Totodată, pe to
talul industriei din raionul nostru 
productivitatea muncii în primele 3 
trimestre ale anului a fost realizată 
în proporție de 
față de aceeași 
trecut este mai 
sută, colectivele 
deplinind cu cinste sarcinile trasate 
de ultima conferință care a prevă
zut ca pe ansamblul raionului pro
ductivitatea muncii să crească cu 
5-10 la sută.

Colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la întreprinderea de ( 
industrie locală „Horia" a realizat 
încă de la data de 18 noiembrie pla
nul anual al producției globale. Cu 
frumoase rezultate în muncă întîm- 
pină Conferința și colectivul de 
muncă al Stației C.F.R. Teiuș, care 
pentru succesele obținute pe trimes
trul al IlI-lea a fost declarat frun
taș pe regională.
-Tfărnicia și entuziasmul muncii de 

pe ogoare sînt de asemenea încu
nunate de succese. Organizațiile 
de bază din încă 25 comune și 
sate raportează Conferinței că '
țăranii muncitori au pășit pe dru- i

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

108,7 la sută, iar 
perioadă a anului 
marc cu 20,4 la 
întreprinderilor în-

Noi succese în întreprinderi
Răsplata binemeritată

Ieri, în sala Clubului „1 Mai" 
Teiuș, a avut loc solemnitatea în- 
mînării Diplomei de onoare, a Di
recției regionale C.F.R. Gluj, colec
tivului de muncă al stației C.F.R. 
Teiuș, pentru obținerea celor mai 
bune rezultate în îndeplinirea pla
nului pe trimestrul III a anului 1961.

In această . perioadă planul pro
ducției globale a.fost îndeplinit în 
proporție de 129 la sută, colectivul 
de muncă de la această unitate, si- 
tuîndu-se fruntaș pe întreaga regio
nală C.F.R. Cluj.

Lucrează în contul 
anului viitor

Desfășurând cu entuziasm întrece
rea socialistă, muncitorii cooperati
vei „Mureșul" din Alba Iulia au’ob
ținut lună de lună succese impor
tante în muncă. Acest fapt a fă
cut posibil ca multe secții ale coo
perativei să-și îndeplinească planul 
anual de producție cu mult înainte 
de termen.

Astfel, secția croitorie tîrguri și-a 
realizat sarcinile anuale de plan la 
data de 1 noiembrie, secția ceasor
nicărie la data de 15 noiembrie, iar 
secția șlefuit sticlă la data de 25 
noiembrie a.c. 

mul belșugului, intrînd m gospo
dării colective.

Evidențiind rezultatele bune ob
ținute de organizațiile de partid, 
metodele și stilul lor de muncă cele 
mai juste și eficiente, delegații la 
Conferința raională, au datoria să 
scoată la iveală și lipsurile care 
s-au manifestat, cunoscînd că în 
felul acesta vor da posibilitate Co
mitetului care va fi ales să porneas
că, încă de la început, înarmat cu 
cele, mai importante, sarcini.

Delegații la Conferință au dato
ria de frunte de a discuta sarcinile 
ce decurg din Directivele Congresu
lui al IlI-lea al partidului, sarcinile 
planului pe anul în curs, cum se 
aplică hotărîrile plenarelor C. C. al 
P.M.R.

Este necesar ca delegații să pună 
în centrul dezbaterilor, probleme 
legate de sporirea producției de ce
reale, dezvoltarea rapidă a efectivu
lui de animale și creșterea produc
tivității lor, precum și măsurile le
gate de pregătirea noului an agri
col.

Un loc central trebuie să-l ocupe 
dezbaterile în jurul problemelor 
vieții interne de partid: cum s-a 
desfășurat munca colectivă, cum au 
fost aplicate principiile leniniste ale 
democrației interne de partid, ce 
măsuri s-au luat pentru întărirea 
rândurilor partidului prin primirea 
celor mai înaintați oameni ai mun
cii, pentru întărirea continuă a dis
ciplinei de partid, cum este organi
zat controlul executării hotărîrilor, 
cum este asigurată conducerea per
manentă a organizațiilor de masă.

Alegerea noului organ de condu
cere raional necesită din partea de- 
legaților o înaltă exigență și o mare 
răspundere politică.

Hotărîrea care va fi adopta
tă de Conferința raională de 
partid, pe baza sarcinilor trasate de 
Congresul al IlI-lca al partidului și 
de plenara C. C, al P.M.R. din 30 
iunie — 1 iulie a.c., precum și a 
propunerilor făcute de delegați va 
constitui pentru organizațiile de 
partid, pentru membri și candidați 
de partid, pentru toți cei ce mun
cesc din raionul nostru un însufle- 
țitor program de 
va face viața tot 
tot mai frumoasă.

Strîngîndu-și și 
durile în jurul partidului, oamenii 
muncii din raionul nostru, ferm ho- 
tărîți să lupte cu forțe sporite pen
tru înfăptuirea politicii partidului, 
urează din toată inima spor la mun
că și deplin succes Conferinței ra
ionale de partid.

muncă, care le 
mai îmbelșugată,

mai trainic rîn-

Lupta pentru realizarea celor mai 
înalți indici de producție este o 
preocupare a fiecărui muncitor, in
giner și tehnician de la Atelierul 
central de reparații din Alba Iulia. 
In întrecerea socialistă ce se desfă
șoară, fiecare echipă se străduiește 
să ocupe locul de frunte. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut tov. Jo- 
san Manole, Cîmdea. Cornel, Bcldean 
Nicolae, Țîmpea Andrei, care și-au 
depășit planul între 31-36 la sută.

IN CLIȘEU: Un grup de muncitori fruntași de la Atelierul central 
de reparații din Alba Iulia.

Consfătuirea raională a colectiviștilor fruntași
înfăptuiri de seamâ
Zilele trecute, la Alba Iulia a a- 

vut loc consfătuirea raională pentru 
desemnarea delegațiilor la Consfă
tuirea pe țară a țăranilor colecti
viști — convocată de Biroul Politic 
al C. C. al P.M.R. — ta care au 
participat peste 200 de colectiviști 
fruntași, activiști de partid și de 
stat, ingineri și tehnicieni agronomi, 
mecanizatori.

Consfătuirea, care a făcut un a- 
devăra.t bilanț asupra mersului în
deplinirii Directivelor Congresului al 
IlI-lea al partidului privind con
struirea socialismului și dezvoltarea 
agriculturii în satele raionului nos
tru, a scos în evidență înfăptuiri de 
seamă.

La data desfășurării lucrărilor 
celui de-al 111-lea Congres al 
P.M.R., a arătat tovarășul Mureșan 
Grigore, președintele Sfatului popu
lar raional, în raionul nostru au 
existat 20 de gospodării colective 
care cuprindeau 3.221 familii cu o 
suprafață de 6.738 ha, cu un pro
cent de 21 la sută din suprafața co- 
lectivizabilă, situată în satele de 
șes și deal. Ca urmare a muncii po
litice desfășurată de organizațiile de 
partid și sfaturile poptilare de la co
mune, a rezultatelor tot mai bune 
obținute de gospodăriile colective, a 
veniturilor frumoase dobîndite de 
colectiviști, un număr tot mai mare 
de țărani muncitori au pășit pe dru
mul gospodăriei colective.

In prezent, în raionul nostru sînt 
constituite 42 de gospodării colecti
ve ce cuprind 10.788 familii și o 
suprafață de 23.411 ha teren agri
col, ceea ce reprezintă 80 la sută 
din suprafața colectivizabilă a ra
ionului.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, au fost create în gospodăriile 
colective condiții pentru obținerea

(Conlinuare în pag. 2-a)

O importantă inițiativă a activiștilor culturali din Stremț

In fiecare zi — activitate cultural-educativă 
de masă la căminul cultural"

Recent, redacția ziarului „Steaua roșie" în colaborare cu secția de învățămînt și cultură a sfatului 
popular al raionului nostru, cu sprijinul Comitetului raional de partid, a organizat in comuna Stremt o 
consfătuire cu activiștii culturali de pe raza comunei privind îmbunată țirea continuă a conținutului muncii 
cultural-educative în mijlocul colec tiviștilor și întovărășiților.

Analiza făcută în cadru! consfătuirii a scos în evidență că, datorită muncii desfășurate de activiștii 
culturali, s-au obținut o serie de succese importante în îmbunătățirea activității cultural-educative în le
garea acesteia de sarcinile perioadei actuale la sate, de con unua dezvoltare și întărire’a gos
podăriilor agricole colective. A re ieșit de asemenea cu putere faptul că actualele forțe culturale ale co
munei Stremț au largi posibilități pentru îmbunătățirea muncii cultu ral-educative si că în comună se pot 
organiza în fiecare zi programe cui ltural-educative de masă la căminul cultural. Pe baza acestor posibilități 
participant» la consfătuire au hotărît să lanseze inițiativa „In fiecare zi activitateacultural-educativă de 
masă la căminul cultural" și să cheme toate consiliile căminelor culturale din raion, toți activiștii cultu
rali să le urmeze exemplul.

Mai jos publicăm chemarea acti viștilor culturali din Stremț adresată tuturor activiștilor culturali din raion.

Cei mai buni dintre cei buni
i In cadrul consfătuirii, au fost desemnați pentru Consfătuirea pe țară
' a țăranilor colectiviști 9 delegați, pe care vi-i prezentăm.
J Tovarășul Dobîrtă Mihai (fotografia din stînga) este președintele 
; gospodăriei colective din Cistci, unul din cei mai vechi președinți de 
’ gospodărie colectivă. In munca de zi cu zi s-a dovedit un destoinic 
J conducător al treburilor obștești, lu ptător neobosit pentru sporirea pro- 
’ ducției la hectar și dezvoltarea multilaterală a ramurilor de producție. 
; Este apreciat și prețuit pentru priceperea și munca s-a atît de colec- 
, tiviștii din Cistei, cît și din 
' periența gospodăriei.
' Brigadierul Boroș Arpad din 

tografia din dreapta) este un _o... __________ _
Prin aplicarea în practică a cunoștințelor dobîndite la cursurile școlii < 

- de 6 luni pe care le-a urmat, a a dus o contribuție de seamă la orga- 
’ nizarea muncii în sectorul zootehnic, unde s-au obținut rezultate tot 
. mai bune în sporirea producției de lapte și creșterea de animale tine- ( 

re din matcă proprie.
, Pentru dragostea și priceperea cu care lucrează în sectorul zootehnic, . 
' 'a îngrijirea vițeilor, unde prin o bună îngrijire a acestora .a obținut ) 
; însemnate ișporuri de creștere în greutate, colectivista Ștef Ciopiîntă

Maria din gospodăria colectivă din Stremț (fotografia din mijloc) a < 
fost aleasă și ea delegată la Consfătuirea pe țară. )

Pentru participarea la Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști < 
au fost desemnați, de asemenea, tovarășii Dtișa Ispas, președintele j 
gospodăriei colective din Berghin, Feneșer Nicolae, președintele gos- ( 
podăriei colective din Bucerdea Vinoasă, Lazăr Aurel, brigadier G.A.C. ) 
Teiuș, Avram lancu,’colectivist G.A. C. Ciugud, Avram Maria, colecti- / 
vistă G.A.C. Micești și Lăpăduș Brașovean, colectivist G.A.C. Hăpria. (

priceperea și munca s-a atît de colec- 
alte sate, cărora le-a împărtășit din ex-

gospodăria colectivă din Oiejdea (fo- 
alt-delegat la Consfătuirea pe țară.

Către toți activiștii culturali din raion
In satele raionului nostru, ca de 

.altfel'în întreaga țară, au loc trans
formări profunde. Mișcarea de co
lectivizare schimbă fundamental nu 
numai fața satului, dar și viața ță
ranilor muncitori, formează omul 
nou, omul satului socialist. Aceste 
uriașe prefaceri au loc. în condițiile 
avântului maselor de țărani munci
tori din raion, sub conducerea or-, 
ganizațiilor de partid, în lupta pen
tru traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de Congresul al IlI-lea al 
P.M.R., de plenara C. C. al P.M.R. 
din 30 iunie — 1 iulie a.c.

La îndeplinirea acestor sarcini un 
aport deosebit de însemnat trebuie 
să-l aducă și căminul cultural. Ca 
loc de "întîlnire al țăranilor niunci-

tori, căminul cultural are datoria de 
mare răspundere de a ridica munca 
cultural-educativă în mijlocul țăra
nilor colectiviști și întovărășiți la 
nivelul cerut de sarcinile actuale ale 
construcției socialiste la sate. Folo
sind forme și metode specifice acti
vității cultural-educative de masă 
— conferințe, seri de calcul și în
trebări și răspunsuri, întîlniri cu 
brigăzile științifice, seri de expe
riențe științifice, întîlniri cu fruntași 
și specialiști din agricultură spec
tacole atractive și în special pro
grame ale brigăzilor artistice de a- 
gitație — căminele culturale își vor 
aduce o largă contribuție la popu-

(Continuare în pag. 3-a)



Consfătuirea raională
(Urmare din pag. l-a)

de recolte tot mai mari, au fost dez
voltate multilateral ramurile de pro
ducție și îndeosebi sectorul zooteh
nic, sporindu-se simțitor numărul 
vacilor de lapte. S-a ridicat un mare 
număr de construcții gospodărești. ” 
Ca urmare a măsurilor luate de or
ganele de partid și de stat, în sco
pul întăririi economico-organizato- 
rice a gospodăriilor colective, pro
prietatea obștească a crescut an de 
an. De la 10.400.000 lei cît repre
zenta valoarea averii obștești a gos
podăriilor colective din raion la 
sfîrșitul anului 1960, după datele 
preliminare la sfîrșitul acestui an 
ca se va ridica la suma de peste 
20.000.000 lei.

Odată cu întărirea economică a 
gospodăriilor colective a crescut și 
bunăstarea colectiviștilor. Foarte 
multi dintre colectiviști și-au cons
truit case noi, în care au introdus 
lumină electrică, și-au cumpărat 
garnituri de mobilă, aparate de ra
dio, aragaze și numeroase . alte o- 
biecte folositoare. Satele raionului 
devin tot mai frumoase, iar viața 
colectiviștilor toț mai îmbelșugată.

Despre experiența și succesele lor 
au vorbit mulți participant la cons
fătuire.

Gospodăria colectivă „Unirea" 
din Alba Iulia, a spus președintele 
gospodăriei, tov. Ciban Mihai, 
obținut pe întreaga suprafață 
457 ha însămînțată 
ren arat de S.M.T. 
produse chimice, o 
de 2.200 kg grîu< la 
Ponca producția obținută a

cu grîu, în te
și îngrășat cu 
producție medie 
hectar. La grîul 

fost

Pe marginea inițiativei „De la aceleași vac», o producție mai mare de lapte

Rezultatelo sînt bune, dar... ele pot să fie și mai bune
Inițiativa „De la aceleași vaci, o 

•producție mai marc de lapte", care 
a pornit în luna octombrie de la 
•colectiviștii din Cistei, a.flați în în
trecere socialistă cu toate gospodă
riile colective din regiune, a fost 
împărtășită cu deosebit interes și de 
colectiviștii din Vințul de Jos.

Pentru ca. rezultatele inițiativei 
•să fie cît mai bune, conducerea gos
podăriei, sub îndrumarea organiza
ției de partid, a. mobilizat toate for
țele pentru terminarea amenajării 
interioare a grajdului într-un timp 
cît mai scurt și s-a îngrijit pentru 
a asigura vacilor de lapte alături de 
fînuri și porumb siloz, întreaga 
cantitate de nutrețuri concentrate. 
Colectiviștii din Vințul de Jos, care 
■s-au dovedit buni crescători de ani
male dispun în prezent de 29 vaci 
și 46 juninci și vițele. Printr-o bună, 
îngrijire și furajare a vacilor, ei au 
■reușit să obțină în acest an pe timp 
•de 10 luni o depășire de 100 litri 

J

mă tot 
vădită 
tăcerii.

Omul din autobus 
pe furiș și dovedea 
tate în a rupe firul 
cerc să-l ajut? Nu!

privea 
timidi- 
Săîn- 

II mai las să 
văd Ce are de gînd. Autobusul o- 
prește la Ighiu, în stație. M.“. i. 
codește de nu cumva 
mai departe. Omul se 
nou în scaunul comod 
nouț și privește spre 
un verde îneîntător 
drumului ce duce :, 
Trage din nou cu coada ochiului 
spre mine și își rupe îndoiala:

— Veniți la noi, la colectivă?
— Da, i-am răspuns, dar mă cu

noști ?
— N-are aface că vă cunosc sau 

nu. Dacă veniți la noi la Bucerdea 
la colectivă, vă țin de urît. Dacă 
n-ați mai fost pe aici, vă mai po
vestesc cîte ceva. Știți, în doi 
drumu-i mai scurt.

Bucerdea Vinoasă — stație. Co- 
borîm. Omul mă poftește înainte. 
Ne oprim apoi la marginea drumu- 
iui.

— Vedeți? Cu un an în urmă co
vorul acesta de 150 ha însămînțat 
cu grîu era abia de jumătate, iar 
acum 3 ani de 5 ori mai puțin. Nu 
cred 
mos 
laltă 
vite

. Mă is- 
cobor. Merg 

instalează din 
al T. V. nou- 
■panorama de 
din dreapta 

spre Bucerdear

că ați mai văzut așa grîu fru- 
și bine înfrățit, in partea cea- 
a gra jdului de 50 de capete de 
mari, lîngă el e maternitatea

a colectiviștilor fruntași
I I

de 2.800 kg la hectar. De aceea — 
a spus vorbitorul — noi am însă- 
mînțat în acest an cu grîu de înal
tă productivitate peste 100 ha.

Ga să obții o recoltă sporită de 
porumb, a spus tovarășul Dobîrtă 
Mihai, președintele gospodăriei co
lective din Cistei, terenul trebuie 
bine îngrășat și arat la o adîncimc 
de peste 30 cm. Astfel procedînd, 
noi am obținut în acest an la po
rumbul hibrid o producție de 3.000 
kg la hectar. Pentru anul viitor, a 
spus președintele gospodăriei, noi 
vom cultiva porumb hibrid, de la 
care să obținem 5.000 kg la hectar 
în cultură neirigată, pe o suprafață 
de 50 ha.

Veniturile realizate de la grădina 
de legume, din valorificarea cerea
lelor contractate și din alte ramuri 
de producție — a arătat tov. Borza 
Gavrilă, colectivist din G.A.C. Te
iuș — a dat posibilitate gospodăriei 
să ridice mai multe construcții gos
podărești, la care gospodăria a in
vestit din veniturile proprii suma 
de 400.000 lei.

In cuvîntul luat, participant la 
discuții au vorbit, de asemenea, 
despre măsurile luate pentru a s? 
obține noi succese în munca pentru 
sporirea producției vegetale și a- 
nimale.

Luînd cuvîntul ta consfătuire, tov. 
Boureanu Ștefan, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid, a 
făcut recomandări prețioase menite 
să ducă la obținerea de noi succese 
pe calea întăririi și dezvoltării mul
tilaterale a gospodăriilor colective 
din raionul nostru, a întăririi eco- 
nomico-organizatorice a acestora.

lapte față de producția planificată, 
de fiecare vacă furajată. Odată cu 
darea în folosință a grajdului, cu 
trecerea în stabu-lație a vacilor, prin 
furajarea acestora pe bază de rații, 
pe grupe de vaci, în raport de greu
tate și producție de lapte, precum 
și prin efectuarea masajului înainte 
și după muls a ugerului, prin ad
ministrarea în hrana vacilor de po
rumb siloz, producția de lapte 
crescut și mai mult.

Rezultatele obținute în acest 
de gospodăria colectivă, nu
putea spune că nu sînt importante. 
Dacă însă conducerea gospodăriei 
va dovedi mai multă preocupare în 
organizarea muncii în sectorul zoo
tehnic, a retribuirii îngrijitorilor de 
animale după producție, a ridicării 
profesionale -a acestora prin partici
parea lor la cursurile de învăță- 
mînt agrozootehnic, rezultatele 
în direcția sporirii producției de 
lapte la vaci vor crește și mai mult,

de scroafe și patul de porumb pre
văzut cu remiză și magazie pentru 
cereale.

11 ascult cu băgare de seamă, 
mai ales că-1 văd pe prietenul meu 
de o oră cum cunoaște cele mai 
mici amănunte.

— Dar cum te cheamă? — îl în
treb.

— N-are importanță — îmi răs
punde, și-și continuă vorba mai de
parte! Mai acum cîteva zile să fi 
dat dumneata pe la noi. Să fi vă
zut atunci veselie. S-au împărțit a- 
vansuri la porumb, vin și alte pro
duse. Ște-f Simion, un om harnic 
ce-i drept, a dus acasă 3.000 de kile 
de cucuruz, Benicean Ion vreo 
2.200 și Muncuș Ioan cam tot ca el. 
Apoi alte produse. Hai să facem o 
socoteală. Grîul, porumbul, vinul, 
brînza, lîna ajung la vreo 37 lei 
la zi-muncă. La asta să mai 
adaugăm vreo 5-6 lei ce urmează 
să-i primim zilele acestea. Fac pes
te 40 de lei? Fac. Așa că nu-i o 
zi-muncă slabă! De aceea nu mai 
stau pe gînduri nici oamenii. Fap
tele le intră drept la inimă.

— Se conving, zici, de rezultate 
— îl întrerup eu.

— Intrebați-1 pe Benicean Nico
lae sau pe Popa Ariton. Au fost la 
Jurca Epifan acasă și l-au iscodit 
ce a primit. Omul le-a arătat și 
casa cu etaj construită de curînd 
Oamenii s-au convins și au venit

Muncilor agricole de sezon - toată atenția
Mai multă

Una din .principalele lucrări a- 
gricole, care contribuie la fertiliza
rea solului și căreia trebuie să i se 
acorde în aceste zile toată impor
tanța, este transportul gunoiului în 
cîmp și îngroparea sub brazdă 0- 
dată cu arătura adîncă.

In această direcție trebuie să a- 
rătăm însă că colectiviștii din Ciu- 
gud dovedesc o slabă preocupare. 
Datorită slabei organizări a mun
cii de către consiliul de conducere 
și a lipsei de preocupare din partea 
sfatului popular comunal pentru 
bunul mers al lucrărilor agricole,

—-------------------
Eliberării terenului — 

toată grija!
Pentru a putea executa arături pe 

suprafețe cît mai mari, principala 
condiție care se cere este ca terenul 
să fie eliberat de culturile tîrzii. 
Datorită slabei organizări a mun
cii, a slabului ajutor acordat con
ducerii gospodăriei colective din Pe
țelca de către comitetul executiv al 
sfatului popular din comună, 
lectiviștii de aici, deși au 
cu recoltarea porumbului 
bine de o lună, continuă 
încă în cîmp importante 
de teren pe care nu s-au 
transportat cocenii.

Conducerea gospodăriei trebuie să 
mobilizeze toate forțele pentru eli
berarea terenului, spre a se putea 
executa de către S.M.T. arăturile 
necesare într-un timp cît mai scurt.

co- 
terminat 

de mai 
să aibă 
suprafețe 
tăiat și

ceea ce va face ca gospodăria să 
devină mai puternică și odată cu 
aceasta să crească și bunăstarea co
lectiviștilor.

alături de noi. Și nu numai ei. Au 
mai venit Bolea Ion, Florea Ema- 
noil, Popa Ștefan și ca ei alte 140 
de familii cu aproape 400 ha.

Omul nu mai prididește să-mi po
vestească. Ajugem în dreptul casei 
lui Jurca, mi-o arată și mie, îmi 
arată și pe a lui Nistor Nicolae și 
Constantin Virgil. II întreb despre 
aparate de radio. Omul dă din cap 
rîzînd.

— Crezi dumneata că le mai pot 
ține minte? Despre asta și despre 
electrică nu-ți pot spune prea mul
te. In fiecare zi se aprind noi be
curi, intră în sat noi aparate. Așa 
că...

Am privit puțin peste casele înal
te, multe din ele terminate în acest 
an. Am văzut într-adevăr antene 
și fire nenumărate ce purtau spre 
case lumina electrică.

Omul ce mă însoțea se opri brusc 
în loc.

— Uite aici e gospodăria noas
tră. Așa-i că nu te-am plictisit? 
Să ne vedem cu bine...

Rămas puțin surprins, nu știam 
ce să-i zic omului la despărțire.

— Dar bine, omule, spune-mi cel 
puțin cum îți zice, cu cine am venit 
pînă aici?

— Cum îmi zice și cu cine-ai ve
nit? Iacă-ți spun. Îmi zice colecti
vist și ai venit tot cu un colectivist. 
Locuiesc în casa cea nouă, ridicată 
de curînd... La revedere!

N. GIURGIU

preocupare
aici nu s-a luat nici o măsură pen
tru transportarea gunoiului în cîmp 
în vederea fertilizării solului, deși 
gospodăria dispune de sute de tone 
de îngrășăminte naturale.

Pentru a se crea condiții cît mai 
bune pentru sporirea recoltei de 
cereale în anul viitor, conducerea 
gospodăriei, sprijinită de comitetul 
executiv al sfatului popular din 
comună, trebuie să mobilizeze toate 
forțele pentru a transporta în cîmp 
și a încorpora în sol odată cu ară
tura adîncă, întreaga cantitate de 
gunoi, de care dispune.

Adăposturile pentru animale să fie grabnic terminate
Asigurarea de adăposturi cores

punzătoare pentru creșterea anima
lelor în gospodăriile colective cons
tituie una din principalele sarcini. 
Gospodăriile colective din raionul 
nostru și-au sporit în acest an cu 
peste 2.500 numărul de bovine, a 
crescut cu aproape 3.000 numărul 
oilor și a luat un puternic avînt 
creșterea și îngrășarea porcilor. 
Pentru adăpostirea lor în bunecon- 
dițiuni s-au prevăzut să se constru
iască în acest an 51 grajduri, 10 
saivane și 34 maternități pentru 
scroafe de reproducție.

îndrumați și sprijiniți cu toată 
răspunderea de organizațiile de 
partid și comitetele executive ale 
sfaturilor populare, colectiviștii din 
Cistei, Obreja, Mihalț, Berghin, 
Vințul de Jos, Henig, Teleac, Alba 
Iulia (G.A.C. „Unirea") și alții, au 
terminat și au dat la timp în folo
sință grajdurile necesare adăpos- 
tirii animalelor. Printr-o bună or
ganizare a muncii, a folosirii în 
măsură tot mai mare a posibilități
lor locale, aceste gospodării au reu
șit să construiască adăposturi bune 
și la un preț de cost scăzut. Colec-

Gospodăria colectivă „Unirea 
din Alba Iulia acordă o impor
tanță deosebită creșterii anima
lelor.

In clișeu : Grajdul nou dat 
de curînd în folosință.

Pentru 5.000 kg porumb boabe 
la hectar în cultură neirigată

Preocupîndu-se cu răspundere pen
tru traducerea în viață a sarcinilor 
de mare însemnătate ce stau în fața 
colectiviștilor, de a produce 5.000 
kg porumb. boabe la hectar în cul
tură neirigată pe suprafețe din ce 
în ce mai mari, consiliul de condu
cere al gospodăriei colective din Mi
halț, sub îndrumarea organizației de 
partid, și-a propus să realizeze în 
anul viitor această sarcină pe o su
prafață de 50 ha. In acest scop, 
conducerea gospodăriei a organizat 
2 sole a 25 ha fiecare, care au fost 
date în seamă pentru efectuarea lu
crărilor necesare, începînd din toam
nă și pînă la recoltare, brigadieri
lor Cîrnaț Matei și Barna Vian, 
care au trecut de îndată la fertili
zarea solului. In acest sens, fiecare 
din brigadieri a transportat 30-35 
tone gunoi de grajd pentru fiecare 
hectar. Cu ajutorul S.M.T.-ului, co
lectiviștii din Mihalț execută în a- 
ceste zile arături adînci la adînci- 
mea de 30-35 cm, îngropînd guno
iul de grajd sub brazdă odată cu 
arătura.

Măsuri pentru îngrășarea terenu
lui și executarea de arături adînci

Rezultate bune în producția 
sfeclei de zahăr

Colectiviștii din Teiuș au obținut 
în acest an rezultate bune în pro
ducția sfeclei de zahăr. Ei au rea
lizat pe cele 50 ha cultivate cu 
această cultură o producție de 1.009 
tone. In frunte se situează brigada 
condusă de tov. Fostoc Cornel, care, 
efectuînd la timp și în bune condi- 
țiuni lucrările de întreținere, a ob
ținut pe suprafața de 16 ha o pro
ducție medie de 30.600 kg sfeclă la 
hectar, depășind producția planifi
cată pe hectar cu 5.600 kg.

tiviștii din Berghin, de exemplu, 
au folosit la construirea grajdului 
cărămidă, piatră, material lemnos, 
procurate pe plan local, mește
ri din rîndul colectiviștilor și 
au efectuat muncă voluntară un nu
măr mare de zile. Desfășurînd o 
însuflețită muncă aceștia au 
reușit să termine într-un timp scurt 
construirea grajdului planificat, 
pentru 100 bovine și la un preț de 
numai 900 lei pe cap de animal.

In ce privesc construcțiile zoo
tehnice, trebuie să arătăm însă că 
nu în toate gospodăriile există a- 
ceeași preocupare. Din această cau
ză în multe gospodării colective, -* <4 
cele din Galtiu, Oiejdea, Sîntimbru 
Oarda de Jos, Hăpria, Pețelca a.' 
altele, lucrările de construcții sirit 
mult rămase în urmă. La gospodă
ria colectivă din Galtiu (președinte 
tov. Mîrza Marian), deși lucrările 
de construcție Ia grajd s-au început 
de mai bine de 3 luni, pînă la 27 
noiembrie, nil s-a terminat de tur
nat nici centura de beton. Datorită 
faptului că chiar unii membri din 
consiliul de conducere al gospodă
riei, ca Breaz Ion, Voica Nicolae, 
Holtiș Ștefan și Crișan Traian, nu 
sînt un bun exemplu în asigurarea 
și mobilizarea forțelor necesare lu
crărilor de construcție, în zilele de 
22, 23 și 24 noiembrie dulgherii nu 
au putut lucra la fasonarea mate
rialului pentru acoperiș, pentru că 
nu s-a transportat materialul lem
nos la grajd.

La gospodăria colectivă din Oiej
dea, deși sînt asigurate toate ma
terialele necesare, din cauză că lu
crul se începe dimineața în jurul o- 
rei 9, la amiazi întreruperea lticTu- 
lui pentru masă durează mai mult 
de două ore, iar seara lucrul înce
tează cînd soarele este încă sus, lu
crările la grajd se află doar la a- 
coperiș. La gospodăriile colective 
din Vurpăr, Beldiu și Mesentea, lu
crările la grajd se află abia la fun
dație.

Unitățile rămase în urmă 
să mobilizeze toate forțele 
a termina construirea adăposturilor 
într-un timp cît mai scurt.

trebuie 
pentru

pe suprafețele destinate culturii de 
porumb de 5.000 kg ’la hectar, în 
cultură neirigată, au fost luate și 
de gospodăriile colective din Teiuș, 
Berghin, Șard și altele.

Nu același lucru se întîmplă însă 
în gospodăriile colective din Ciu- 
gud, Oarda de Jos, Galda de Jos 
și altele, unde lucrările de pregă
tire a solului se desfășoară într-un 
ritm cu totul nesatisfăcător.

Ținînd seamă că timpul este îna
intat și poate deveni de la o zi la 
alta nefavorabil executării lucrărilor 
agricole, organizațiile de partid și 
sfaturile populare de la comune tre
buie să îndrume conducerile gospo
dăriilor colective pentru ca acestea 
să intensifice la maximum ritmul 
lucrărilor de pregătire a solului des
tinat cultivării cu porumb hibrid de 
5.000 kg porumb boabe, în cultură 
neirigată.

In ritm susținut trebuie să se 
lucreze, de asemenea, în aceste zi
le, la executarea de către S.M.T. a 
arăturilor adînci pe toate suprafe
țele destinate însămînțărilor de pri
măvară pe care este prevăzut a se 
executa arăturile.



Organizarea timpului liber al tineretului — 
o sarcină, de seamă a organizațiilor U.T.M.

„In fiecare zi — activitate culiural-educativă 
de masă la căminul cultural*

Duminica trecută, în orașul nos
tru au avut loc lucrările conferin
ței de dare- de seamă și alegeri a 
comitetului orășenesc U.T.M. Con
ferința a analizat cu răspundere și 
temeinicie felul cum s-a preocupat 
comitetul orășenesc U.T.M. de mo
bilizarea organizațiilor U.T.M. la 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al Ill-lea U.T.M., contri
buția tineretului din oraș la înde
plinirea sarcinilor economice, par
ticiparea lui în cadrul brigăzilor de 
muncă patriotică, modul în care 
s-au ocupat organizațiile de bază 
de ridicarea calificării profesionale. 
De asemenea, conferința s-a ocupat 
de felul cum au muncit Comitetul 
orășenesc U.T.M. și organizațiile 
din oraș în direcția educării comu
niste a tineretului și ridicării ni
velului învățămîntului mediu și de 
-cultură generală.

Una din problemele căreia confe
rința i-a acordat o atenție deosebită 
a fost aceea a modului în care ti
nerii din orașul nostru își petrec 
timpul liber. Atît din darea de sea
mă, cît și din cuvîntul delegaților a 
reieșit că’ jn perioada ce s-a scurs 
de ia ultimele alegeri. Comitetul o- 
rășencsc U.T.M. a acordat o atenție 
deosebită organizării timpului liber 
al tineretului într-unfel cît mai plă
cut și educativ. In acest scop, săp- 
tămînal au fost organizate de că
tre Comitetul orășenesc U.T.M. joi 
ale tineretului și întruniri tovără
șești pe diferite teme educative, de 

■'morală, de estetică etc. Cu ocazia 
'’toilor de tineret au fost prezentate 
opere literare, conferințe, programe 
artistice. O mare atenție a fost a- 
cordată de către organizațiile de 
bază U.TrM. atragerii unui număr 
cît mai mare de tineri în munca 
culturală. In prezent în oraș își des
fășoară activitatea 11 brigăzi artis
tice de agitație, 5 formațiuni corale,

Pe ogoarele gospodăriei agricole colective din Bărăbanț se mun
cește de zor la executarea arăturilor adînci de toamnă.

Zilele trecute, la Comitetul ra
ional de partid a avut loc o consfă
tuire cu tema „Pentru un conținut 
mai bogat al gazetelor de perete".

La consfătuire au participat res
ponsabilii cu munca de propagandă 
și agitație din comitetele comunale 
de partid, responsabilii colectivelor 
de redacție ale gazetelor de perete 
din gospodăriile colective, G.A.S. si 
S.M.T.

Referatul, expus în fața celor pre- 
zenți la consfătuire, a scos în evi
dență felul în care colectivele de re
dacție ale organelor de presă, a- 
parținînd organizațiilor de partid 
din sectorul socialist al agriculturii, 
se preocupă, în mod deosebit, de 
conținutul acestora, cum sprijină 
gazetele de perete îndeplinirea sar
cinilor ce stau în fața organizațiilor 
de partid.

Din cuprinsul referatului s-a des
prins faptul că, datorită unei mai 
mari preocupări din partea colecti
velor de redacție, ca urmare a în
drumărilor și a sprijinului acordat 
de organizațiile de partid, un nu
măr tot mai mare de gazete de pe
rete și-au îmbunătățit aspectul gra
fic și în mod deosebit conținutul 
materialelor publicate, apar cu mai 
multă regularitate. Unele colective 
de redacție, cum sînt cele de la 
S.M.T., Ci.A.S. și altele, au folosit 
forme variate de publicitate ca foi 
volante, telegrame, fotografii, cari
caturi, etc. Materialele publicate se 
referă la activitatea ce se desfășoa
ră la locurile de muncă unde apare 

5 echipe de dansuri, soliști vocali 
și instrumentiști și alte formațiuni 
artistice, la care participă un nu
măr mare de tineri.

Dintre organizațiile . de bază 
U.T.M. care au obținut rezultate po
zitive în antrenarea tinerilor în mun
ca culturală fac parte cele de la
O.C.L. Comerț Mixt, Spitalul de 
adulți, cooperativa „Mureșul", în
treprinderea „Ardealul" și altele. O 
preocupare de seamă în acest sens 
au avut-o și școlile medii, elemen
tare și profesionale din oraș, care 
au pregătit și prezentat programe 
artistice frumoase, precum ți con
cursuri „Drumeții veseli", „Cine 
știe cîștigă", ale căror teme au con
tribuit în mare măsură la ridicarea 
nivelului politic și de cultură gene
rală a tineretului, la petrecerea tim
pului liber în mod cît mai plăcut.

In perioada la care se referă da
rea de seamă s-au obținut rezultate 
frumoase și în dezvoltarea activi
tății de cultură fizică și sport. Nu
mărul membrilor U.C.F.S. a cres
cut cu peste 4.500 tineri, s-au or
ganizat competiții sportive cu ca
racter de masă, printre care spar- 
tachiada de iarnă a tineretului, 
crosurile „1 Mai" și „7 Noiembrie11, 
concursul cultural-sportiv, etc.

Dar, atît darea de seamă cît și 
delegații la conferință au arătat că 
rezultatele puteau fi și mai bune 
dacă în activitatea comitetului oră
șenesc U.T.M. nu s-ar fi manifestat 
unele lipsuri care au avut influen
ță pînă jos în organizațiile de bază 
U.T.M. Astfel, în multe cazuri mun
ca în cadrul comitetului a fost dusă 
de unul singur, neantrenîndu-se în 
rezolvarea sarcinilor și ceilalți 
membri. Din această cauză, a spus 
în cuvîntul său utemistul Șuvaina 
Ion, de la Atelierul central de re
parații, comitetul orășenesc U.T.M.

(Continuare în pag. 4-a)

Pentru un conținut mai bogat 
al gazetelor de perete

gazeta de perete, avînd un caracter 
mai concret. S-au făcut, de aseme
nea, progrese și în ceea ce privește 
atragerea unui mai mare număr de 
oameni ai muncii la editarea gaze
telor de perete, prin urmare a cres
cut numărul corespondenților vo
luntari.

Referatul a scos în evidență, pe 
lingă rezultatele pozitive obținute, 
și unele aspecte negative în ceea 
ce privește aspectul grafic al unor 
gazete de perete, slaba preocupare 
a unor colective de redacție privind 
apariția cu regularitate a edițiilor, 
cît și mai ales conținutul materia
lelor apărute.

In referat au fost expuse apoi 
metode de muncă și sarcinile ce 
stau în fața colectivelor de redacție 
ale gazetelor de perete în această 
perioadă, pentru ca ele să constituie 
într-adevăr un ajutor real în mun
ca politică ce o desfășoară organi
zațiile de partid de la sate, pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
cel de-al III-lea Congres al parti
dului nostru și de plenara C. C. al
P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 1961.

Discuțiile purtate de cei ce au 
luat cuvîntul pe marginea referatu
lui au constituit un preț'os schimb 
de experiență și în același timp au 
scos în evidență și unele lipsuri ce

Programul xilnic 
al căminului cultural Stremț pe timpul de la l-ll decembrie

Data TEMA MANIFESTĂRILOR Locul unde sa 
fine

Vineri
1 XII

Expunere: „Contribuția femeilor la 
dezvoltarea economico-organizatori- 
că a G.A.C."

Căm. cult.

Sîmbătă
2 XII

Lecție la cursul agrozootehnic.
Prezentarea filmului: „Strada Sei
ler Nr. 8“
Experiență științifică: „Producerea 
curentului electric și întrebuințarea 
lui"

Șc. de 7 ani 
Căm. cult.

Șc. de 7 ani

Duminică
3 XII

Deschiderea Festivalului filmului 
pentru sate.
Conferință agricolă: „Foloasele ara
turilor adînci de toamnă".
Program artistic dat de cl VII B. 
Vizionarea filmului „Strada Seiler 
Nr. 8".

Căm. cult.

Luni
4 XII

Informare politică — discuții și 
convorbiri cu copiii pe teme ale lup
tei pentru pace.
Program de cîntcce pionierești.

Căm. cult.

Marti
5 XII

Consfătuire cu cititorii bibliotecii 
pe tema cărții agrozootehnice. 
Prezentări de cărți.
Vizionarea filmului „De partea cea
laltă".

Bibi. corn.

Miercuri
6 XII

Lecție la cercul agrozootehnic.
Seară de calcul pe tema: „Pentru 
5.000 kg porumb boabe la ha pe te
ren neirigat11.
Vizionarea filmului „De partea cea
laltă".

Șc. de 7 ani

Șc. de 7 ani

Căm. cult.

Joi
7 XII

Expunere pe tema: „Reguli gene
rale de convețuire socială".
Dansul și muzica pentru tineret.

Căm. cult.

Căm. cult.

Vineri
8 XII

Sfatul păcii: Informare politică ur- 
. mată de discuții pe tema: Rezolu

țiile mai importante ale Adunării 
Generale a O.N.U.

Căm. cult.

Sîmbătă
9 XII

Lecție la cercul agrozootehnic. 
Recenzia filmului: „Torentul". 
Experiență științifică: „Curentul e- 
lectric în nâtură și combaterea pre
judecăților mistice în legătură cu 
aceasta".

Șc. de 7 ani 
Căm. cult.

Șc. de 7 ani 1

Duminică
10 XII

Conferință științifică: „Originea pă- 
mîntului și apariția vieții pe pă- 
mînt".
Jurnal vorbit pe teme externe. 
Program artistic dat de brigadă. 
Vizionarea filmului „Torentul".

Căm. cult.

Luni
11 XII

Recomandări de cărți pentru lectura 
suplimentară a elevilor.
Lecturi și recitări artistice.

Căm. cult.

s-au manifestat în activitatea colec
tivelor de redacție ale ga șefelor de 
perete. Au fost făcute, de asemenea, 
propuneri pentru îmbunătățirea con
tinuă a muncii colectivelor de re
dacție.

Astfel, tov. Oprița Teodor de la 
G.A.C. Teiuș a împărtășit din ex
periența colectivului de redacție pli
vind întocmirea planului de muncă, 
pe ce probleme se axează planul 
și cum este urmărită îndeplinirea 
sarcinilor trasate fiecărui membru 
din colectivul de redacție.

In discuțiile purtate, tov. Magda 
T. de la S.M.T., vorbind despre fe
lul cum s-a ocupat colectivul de 
redacție de editarea foii volante, a 
scos în evidență rolul acesteia în 
mobilizarea și stimularea mecaniza
torilor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan în campaniile agricole.

Un mare sprijin în editarea gaze
tei de perete îl primim din partea 
corespondenților voluntari — a a- 
rătat tov. Medriș Cornel, responsa
bilul colectivului de redacție al ga
zetei de perete din comuna Mihalț.

Despre importanța giteteior de 
perete, despre aportul lor în munca 
politică, despre rezultatele obținute 
cît și despre unele lipsuri ce se mai 
manifestă încă în activitatea colec
tivelor gazetelor de perete au mai 
vorbii și tov. Miclea Avram de la 

G.A.S. Galda de Jos, Bădilă I. din 
satul Ampoița, Joldea Irimie din 
G.A.C. „Unirea" Alba Iulia, Sînzia- 
nă Ion din comuna Meteș și alții.

Din lucrările consfătuirii s-a des
prins că este necesar ca organele 

, si organizațiile de partid să acorde 
o mai mare atenție activității co
lectivelor de redacție ale gazetelor 
de perete, să le analizeze periodic 
munca și să ia măsuri corespunză
toare pentru ridicarea activității a- 
cestora la nivelul sarcinilor actuale.

Mai sînt încă colective de redac
ție care nu-și desfășoară activitatea 
pe bază de plan de muncă, lipsă ce 
va trebui lichidată. Este necesar a- 
poi, ca la gazetele de perete să fie 
publicate materiale care să se refere 
la munca colectiviștilor, a mecani
zatorilor și lucrătorilor din G.A.S., 
ele să fie cît mai concrete. Să fie 
înlăturată din practica unor gazete 
de perete de a publica materiale cu 
conținut general. Pentru aceasta 
este necesar ca în jurul gazetei de 
perete să fie antrenat un număr tot 
mai mare de corespondenți volun
tari.

In această perioadă, gazetele de 
perete vor trebui să desfășoare o 
vie și susținută activitate pentru 
mobilizarea oamenilor muncii din 
agricultura raionului la îndeplini
rea sarcinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al partidului nostru 
și a Plenarei C. C. al P.M.R. din 
30 iunie — 1 iulie 1961, militînd con
tinuu pentru un conținut tot mai 
bogat al materialelor publicate.

(Urmare din pag. l-a) 
larizarea rezultatelor obținute de gos
podăriile colective fruntașe în spo
rirea producției cerealiere și în creș
terea animalelor, precum și de co
lectiviști în creșterea veniturilor și 
a bunăstării lor.
\Noi, activiștii culturali din comu

na Stremț, ne dăm perfect de bine 
seama de importanța mare pe care 
o are ridicarea și intensificarea 
muncii cultural-educative în comu
na noastră, sîntem conștienți de a- 
portul ce-1 putem aduce la îndepli
nirea sarcinilor legate de colectivi
zarea completă a satului, de întări
rea gospodăriei colective. Tocmai în 
acest scop ne-am mobilizat toate, 
forțele și am atras mase largi de 
țărani colectiviști și întovărășiți spre 
căminul cultural. Echipele de tea
tru și dansuri, taraful, brigada ar
tistică, soliștii vocali și recitatorii 
sînt mereu prezenți în fața țărani
lor muncitori, prezintă programe a- 
tractive, legate de viața satului. Nu 
putem însă spune că am făcut totul.

Tocmai în acest scop am analizat 
recent în cadrul unei consfătuiri 
posibilitățile de care dispunem, spre 
a ridica și m>ai mult nivelul muncii 
culturale, spre a atrage atît la că
min cît și pe scenă mase cît mai 
largi de țărani muncitori. Am des
coperit suficiente rezerve. Aceasta 
ne-a dat aripi, ne-a entuziasmat, 
mobilizîndu-ne spre lucruri și mai 
mari. Așa s-a născut ideea că, 
muncind cu dragoste, noi, activiștii 
culturali din Stremț, putem asigura 
în comună, în fiecare zi, programe 
cultural-educative de masă (in a- 
fara repetițiilor) atractive și varia
te. In vederea traducerii în viață a 
acestui angajament noi am și trecut 
la fapte. In cadrul consfătuirii am 
dezbătut și aprobat un program zil
nic, în care este prevăzută întreaga 
activitate cultural-educativă de ma
să ce o vom organiza în decembrie.

Sub îndrumarea comitetului co
munal de partid și al sfatului popu
lar comunal, noi am legat progra
mul activității culturale de cele mai 
arzătoare probleme din viața satu
lui. Așa, de pildă, dat fiind că gos
podăria noastră colectivă e tînără, 
marc parte din programele zilnice 
sînt axate pe întărirea ei economi- 
co-organizaiorică. In acest scop ne
am prevăzut să organizăm seri de 
calcul pe diferite teme : „Cît vom 
cîștiga realizînd 5.000 kg porumb la 
ha de pe teren neirigat11. „Ce vom 
realiza prin plantarea cu pomi a 
terenurilor slab productive și com
pletarea golurilor din livezi", vom 
organiza întîlniri cu fruntași din 
gospodăria colectivă din Teiuș, etc. 
Toate programele vor fi completate 
cu puncte atractive care să facă 
interesante aceste întîlniri.

Asemenea condiții pentru desfășu
rarea muncii cultural-educative sînt 
în toate comunele și satele raionu
lui. Fiecare comună are asigurate 
posibilitățile necesare desfășurării 
unei activități cultural-educative zil
nic. Depinde totul de activiștii cul
turali, de preocuparea lor pentru a 
face acest lucru. Tocmai în scopul 
de a antrena toate forțele culturale 
de la comune și sate, chemăm con
siliile de conducere ale căminelor 
culturale, pe toți activiștii culturali 
să ne urmeze exemplul, să depună 
toate eforturile ca zi de zi în fiecare 
comună și în fiecare sat să existe 
programe cultural-educative atracti
ve strîns legate de sarcinile trans
formării socialiste a satului.

Ne exprimăm convingerea că a- 
ceastă importantă inițiativă va fi 
îmbrățișată cu dragoste dp toti cei 
ce lucrează pe frontul muncii cul
turale. . |
--------------------- ♦♦---------------------

in memoria marelui prozator
Intr-una din zilele trecute, la 

Cistei a avut loc o șezătoare lite
rară dedicată marelui scriitor-cetă- 
țean Mihail Sadoveanu. Cu aceas
tă ocazie un grup de profesori au 
vorbit despre viața scriitorului și au 
citit fragmente din opera acestuia. 
De asemenea, pionierii școlii au re
citat versuri dedicate memoriei ma
relui dispărut. Numărul mare de 
colectiviști și elevi, participanți la 
această șezătoare culturală, au as
cultat cu atenție expunerile făcute.

Coresp.' LOQHIN DUMITRU



Conferința tripartită de la Geneva și-a reluat lucrările
GENEVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
După o suspendare îndelungată, 

conferința celor trei puteri cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară și-a reluat activitatea 
la 28 noiembrie în Palatul Națiuni
lor din Geneva. Ședința conferinței 
s-a desfășurat sub președinția lui 
J. Godber, conducătorul delegației 
Marii Britanii.

După cum s-a aflat, reprezentan
tul U.R.S.S., S. K- Țarapkin, a dat 
citire în cadrul ședinței textului 
„Declarației guvernului sovietic în 
legătură cu reluarea tratativelor în 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară" și proiectului „A- 
cordului cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară și ter
monucleară".

Din declarația guvernului sovie
tic, a spus S. K. Țarapkin, rezultă 
că este necesar ca Franța să fie 
invitată de îndată, fără tergiversă
ri, la tratativele de la Geneva și că 
statele să se oblige să nu efectueze 
explozii nucleare în timpul activită
ții conferinței.

Faptul că Franța nu a fost pre
zentă la tratative și că a efectuat 
experiențe nucleare ’ chiar în mo
mentul cînd la Geneva avea loc 
conferința și cele trei puteri lucrau 
la elaborarea acordului cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare, a 
fost una din principalele cauze ale 
eșecului lucrărilor conferinței. In 
trecut noi am arătat în repetate 
rînduri, a spus S.K. Țarapkin, că 
efectuarea de către Franța a expe
riențelor cu arma nucleară poate a- 
duce prejudicii lucrărilor conferin
ței și pune sub semnul întrebării 
posibilitatea realizării unui acord cu 
privire la încetarea experiențelor. 
După cum se știe, pe atunci guver
nele S.U.A. și Angliei nu numai că 
nu au ținut seama mult timp de a- 
cest avertisment al Uniunii Sovie
tice, dar prin acțiunile lor au în
curajat de fapt Franța să efectueze 
experiențele cu arma nucleară. Gu
vernul sovietic nu putea, firește să 
ignoreze acest fapt și a fost nevoit

Agențiile de presă au anunțat că 
Ministerul Justiției al S.U.A. este 
gata să ia măsuri juridice împotri
va Partidului Comunist din S.U.A., 
care a refuzat să se înregistreze la 
acest minister, așa cum prevede fai
moasa lege McCarran.

Se știe că la 5 iunie anul acesta, 
Curtea Supremă a Statelor Unite a 
hotărît cu o mică majoritate (5 vo
turi pentru și 4 împotrivă) să obli
ge Partidul Comunist din S.U.A. să 
se înregistreze la Ministerul Justi
ției. Această hotărîre implică pentru 
Partidul Comunist din S.U.A. obli
gația de a comunica, printre altele, 
guvernului lista membrilor săi.

Sub presiunea opiniei publice, 
Curtea Supremă a S.U.A. a fost ne
voită să amine aplicarea hotărîrii 
din 5 iunie pînă la 9 octombrie.

La noul apel al Partidului Comu
nist din S.U.A. de a fi declarată 
neconstituțională legea McCarran, 
Curtea Supremă a refuzat revizui
rea hotărîrii din 5 iunie, confirmînd 
astfel „legalitatea" faimoasei legi 
cu privire la „securitatea internă", 
adoptată încă în anul 1950, din ini
țiativa senatorului McCarran și care 
reprezintă chintesența legislației 
reacționare a acelei perioade domi
nată de isteria războiului rece și 
a mccarthismului.

Așadar, potrivit hotărîrii Curții 
Supreme, începînd de la 19 noiem
brie Partidul Comunist din S.U.A. 
ar trebui să se înregistreze la Mi
nisterul Justiției.

Nerespectarea dispozițiilor pre
văzute de lege se pedepsește cu o 
amendă de 10.000 de dolari pentru 
fiecare zi de întîrziere. Dacă parti
dul nu se înregistrează ca organi
zație, trebuie să se înregistreze con
ducătorii lui. Nerespectarea acestor 
prevederi atrage după sine pedeapsa 
cu amendă de 10.000 de dolari și 
5 ani de detențiune pentru fiecare 
zi de întirziere. Dacă nici conducă- 

să tragă concluzii corespunzătoare. 
Guvernul sovietic a avertizat în re
petate rînduri puterile occidentale 
despre aceasta. Dacă 
resate de fapt și nu 
realizarea unui acord 
încetarea experiențelor 
cleară, atunci trebuie 
să ia măsuri care să asigure parti
ciparea Franței la actualele tratative.

Guvernul sovietic, a arătat în con
tinuare S. K. Țarapkin, consideră 
că asumarea benevolă de că
tre state a obligației de a nu efec
tua expolzii nucleare în timpul lu
crărilor conferinței de la Geneva, ar 
contribui la realizarea unui acord 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare. Uniunea Sovietică 
este gata să-și asume acest anga
jament dacă puterile occidentale, 
inclusiv Franța, nu vor efectua nici 
un fel de experiențe nucleare. Am 
dori, a spus, reprezentantul sovie
tic, să subliniem cu toată vigoarea 
că Uniunea Sovietică este dispusă 
să accepte această măsură în po
fida riscului considerabil legat de 
aceasta.

Este bine cunoscut că Uniunea 
Sovietică a efectuat un număr mai 
mic de exeperiențe cu arma nu
cleară decît S.U.A., și cu atît mai 
mic decît S.U.A., Anglia și Franța, 
laolaltă. Aceasta acordă Uniunii 
Sovietice tot temeiul și tot dreptul 
moral pentru a egala situația și a nu 
admite decalajul în numărul expe
riențelor efectuate. Dar în dorința 
de a contribui la realizarea unui a- 
cord cu privire la interzicerea expe
riențelor cuîarma nucleară guvernul 
sovietic este dispus să-și asume an
gajamentul de a nu efectua explozii 
nucleare în perioada lucrărilor con
ferinței de la Geneva, dacă puterile 
occidentale, • ■ • -
vor asuma aceleași angajamente. 
Delegația sovietică speră că repre
zentanții țărilor occidentale la con
ferință vor examina în modul cel 
mai serios această propunere și se 
vor pronunța în favoarea asumării 
de către toate puterile nucleare a 
acestui angajament.

ele sînt inte- 
în vorbe în 
cu privire la 
cu arma nu

la rîndul lor

perioada lucrărilor con-

Franța, îșiinclusiv

Comentariul zilei

Inchizitorii veacului nostru
torii nu înregistrează partidul, pe 
ei înșiși și pe membrii de rînd ai 
partidului, atunci membrii de rînd 
trebuie să se înregistreze singuri, 
în mod individual, în termen de 
două luni, sau sînt pasibili de ace
leași pedepse.

Intr-o declarație făcută încă din 
iunie, Gus Hali, secretar general 
al partidului, a anunțat că comu
niștii americani preferă să-și pe
treacă tot restul vieții în închisoare 
decît să dea curs acestei legi ne
drepte. A face altfel este echivalent 
cu o sinucidere, a spus el.

Hotărîrea Curții Supreme aS.U.A. 
contravine spiritului și literei con
stituției Statelor Unite. Ea consti
tuie o violare directă a drepturilor 
politice elementare ale cetățenilor 
americani. Cei patru membri ai 
Curții Supreme, care au votat îm
potriva adoptării legii, au subliniat 
într-o declarație publică că această 
hotărîre „reprezintă o violare a 
constituției S.U.A." și s-au desoli
darizat cu hotărîrea adoptată.

Mai trebuie menționat că legea 
McCarran nu afectează numai parti
dul comunist. Comuniștii vor fi 
primii care vor fi persecutați prin 
aplicarea acestei legi, dar sînt, de 
asemenea, amenințați activiștii sin
dicali, acei oameni curajoși care 
luptă împotriva segregației rasiale, 
toți partizanii păcii și ai destinderii 
internaționale. Prevederile legii 
McCarran se extind asupra „orga
nizațiilor de acțiune comunistă", 
„organizațiilor frontului comunist" 
și „organizațiilor în care au pă
truns comuniștii". Printre aceste 
titluri generice se încorporează în 
concentra legii și organizații ca : 
Organizația veteranilor din brigada

Propunerile sovietice au fost pri
mite în mod negativ de către re
prezentanții puterilor occidentale. 
Fără a cunoaște și studia temeinic 
sensul și însemnătatea propunerilor 
sovietice, reprezentanții S.U.A. și 
Marii Britanii au declarat că ele nu 
pot fi acceptate ca bază pentru dis
cuții în cadrul conferinței. Repre
zentantul S.U.A., A. Dean a decla
rat că este necesar să se continue 
discuțiile pe baza propunerilor pu
terilor occidentale. Astfel, încă de 
la bun început reprezentanții pute
rilor occidentale continuă cu încă- 
pățînare să se mențină la vechile 
lor poziții. Mai mult, reprezentantul 
american, A. Dean a. declarat fără 
echivoc: „Nu ne vom asuma anga
jamentul de a nu efectua experiențe 
nucleare".

.Față de propunerea Uniunii So
vietice ca Franța să participe la 
tratative A. Dean a luat o poziție 
negativă, afirmînd că ea ar fi o 
„simplă acțiune propagandistică".

După ședință reprezentantul 
S.U.A. a organizat o conferință de 
presă pentru reprezentanții presei 
occidentale la care nu au fost ad
miși reprezentanții presei țărilor so
cialiste.

I
--------------------- ♦♦---------------------

Sentința în procesul de la Kiev
KIEV (Agerpres). — TASS trans

mite :
Spionul american Adolf Werner, 

cetățean al R. F. Germane, a fost 
condamnat la 29 noiembrie, în con
formitate cu articolul 57 din codul 
penal al R.S.S. Ucrainiene, la 15 
ani privațiune de libertate cu exe
cutarea primilor 5 ani de pedeapsă 
în închisoare.

Soția sa, Hermina Werner, a fost 
condamnată la 7 ani privațiune de 
libertate cu executarea primului an 
de pedeapsă în închisoare.

Condamnații au dreptul, în timp 
de o săptămînă, să facă recurs la 
colegiul militar al Tribunalului Su
prem al U.R.Ș-.S.

„Lincoln", care a luptat in Spania 
împotriva lui Franco, Comitetul a- 
merican pentru apărarea persoane
lor de origină străină, Consiliul na
țional pentru prietenia americano- 
sovietică și alte numeroase orga- 
nizațti. Numai naziștii au atins în 
istoria contemporană asemenea 
culmi în persecutarea organizațiilor 
progresiste.

In timp ce în S.U.A. intră în vi
goare legea McCarran, cercurile 
guvernante americane intensifică 
cursa înarmărilor, iar aceeași Curie 
Supremă care a declarat „legalita
tea" legii McCarran dă partidului 
nazist american dreptul de a orga
niza mitinguri publice. Este limpede 
că o asemenea situație deschide 
larg porțile fascismului.

De lapt. intrarea în vigoare a 
faimoasei legi McCarran nu este 
nici pe departe o dovadă a forței, 
ci o dovadă a slăbiciunii și spai
mei imperialiștilor în fața influen
ței creseînde a ideilor păcii și so
cialismului, în fața ecoului uriaș 
pe care îl înregistrează Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S. în întreaga 
lume.

încercare,a cercurilor guvernante 
din S U.A. de a scoate Partidul Co
munist în afara legii cu ajutorul 
legii .McCarran nu dovedește altce
va decît că aceste cercuri <e tem 
de ideile nobile și înălțătoare al 
că’-or purtător este Partidul Comu
nist din S.U.A.

Partidul Comunist din S.U.A. a 
declarat printr-o scrisoare oficială 
adresată Ministerului Justiției că 
nu va da curs legii McCarran. Co
muniștii din S.U.A. consideră acu
zațiile pe care le aduce legea Mc
Carran drept falsuri, minciuni, ca

(Urmare din pag. 3-a)
nu a putut cuprinde și controla toa
te organizațiile U.T.M. din oraș. In 
mod cu totul nesatisfăcător s-a o- 
cupat comitetul orășenesc de activi
tatea muncitorilor-elevi. Neantrena- 
rca tuturor membrilor din comitet 
în munca de control și îndrumare, 
a subliniat tov. Moraru Nicolae, a 
dus în multe cazuri la obținerea de* 
rezultate slabe în munca unor or
ganizații de bază U.T.M. Despre 
modul sectar în care s-a muncit în 
vechiul comitet au mai vorbit și 
alți participant la lucrările confe
rinței, ca Cutcan Alexandru, Sa- 
lan Virgil și alții.

Din dezbateri a reieșit că unele 
întreprinderi ca „Horia", „Ardelea
na" și altele deși au largi posibili
tăți pentru a organiza în mod mai 
plăcut și educativ timpul liber ai 
tinerilor, totuși aici nu a existat 
preocupare în această privință.

In cadrul discuțiilor s-au făcut și 
unele propuneri. Astfel în scopul or
ganizării. cu folos și în mod cît mai 
educativ a timpului liber, tovarășul 
Pîrvan loan, profesor la Școala 
medie „Horia, Cloșca și Crișan", a 
propus noului organ ales, ca pe 
viitor să organizeze mai des întîl- 
niri ale tinerilor fruntași în producție 
cu elevii din școli, spre a se face 
o sudură și mai trainică între mun
ca productivă și activitatea din 
școală.

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

Pe urmeie materialelor publicate

In urma unui material critic apă
rut în ziarul nostru Nr. 629 în le
gătură cu slaba activitate pe care 
o desfășoară activiștii culturali din 
comuna Inuri, sfatul popular al co
munei a luat o serie de măsuri pen
tru îndreptarea lucrurilor. Astfel, 
într-o* ședință comună la care au 
participat membrii comitetului exe
cutiv al sfatului popular, membrii 
biroului organizației de bază, acti
viștii culturali și cadrele didactice 
de pe raza comunei, s-a analizat 
modul cum s-a desfășurat pînă în 
prezent munca culturală.

lomnii și denaturări grosolane ale 
sarcinilor, scopurilor și metodelor 
Partidului Comunist din Statele U- 
nite. Ei sînt hotărîți să lupte îm
preună cu întregul popor împotriva 
acțiunilor represive ale guvernului.

După cum se arată în salutul 
Comitetului Național al Partidului 
Comunist din S.U.A. adresat Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
„împotrivirea poporului față de noul 
val de mccarthism crește, iar parti
dul nostru, credincios principiilor 
sale și intereselor vitale ale po
porului american, este sigur de vic
toria finală în această luptă".

Alături de poporul american se 
află forțele progresiste din întrea
ga lume care își exprimă indigna
rea în legătură cu măsurile repre
sive luate de guvernul S.U.A. îm
potriva partidului comunist.

In Franța, numeroase delegații 
de francezi vizitează în aceste zile 
ambasada S.U.A. din Paris pentru 
a-și exprima protestul hotărît îm
potriva persecuțiilor la adresa 
Partidului Comunist din S.U.A. De
putatul laburist englez Frederick 
Lee a declarat că „ideile nu pot fi 
suprimate prin reprimare".

Chiar și ziarul conservator en
glez „Times" scrie într-un articol 
redacțional că „asemenea persecu
ții împotriva unui partid politic a- 
par dezgustătoare și inutile".

Partidul Comunist din Statele U- 
nite va trăi. Astăzi, cînd comunis
mul a devenit o măreață forță, cînd 
zeci de milioane de oameni din în
treaga lume și-au consacrat Iui 
viața, Congresul american, Curtea 
Supremă, polițiștii americani nu-1 
pot înăbuși. Pe inchizitorii imperia
liști contemporani îi așteaptă soar
ta celor din Evul Mediu, condam
nați de istorie și blestemați de po
poare.
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De asemenea s-au făcut propuneri 
ca. organizațiile de bază U.T.M. să 
găsească mai multe și mai variate 
forme de organizare a timpului 
liber.

La lucrările conferinței, a partici
pat tov. Cormoș Vasile, membru al 
Biroului raional de partid, secretar 
al comitetului orășenesc de partid. 
Vorbind în încheierea lucrărilor 
conferinței, tov. Cormoș Vasile a 
dat indicații prețioase de felul ki 
care va trebui să muncească noul 
organ ales. Printre altele, vorbitorul 
a arătat că noul comitet va trebui' 
să-și îmbunătățească stilul de mun
că în așa fel îneît toți membrii co
mitetului să participe la îndeplini
rea sarcinilor, să se asigure o legă
tură mai trainică între comitet și 
organizațiile U.T.M. Mai multă a- 
tenție va trebui acordată activității 
tinerilor din școljle medii și profe
sionale, ridicării nivelului învăță-, 
mîntului și îmbunătățirii muncii de 
educație comunistă a tinerilor, com
baterii cu fermitate a influenței i- 
deologiei burgheze.

Conferința a adoptat o hotărîre 
care prevede măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea activității organiza
țiilor U.T.M., măsuri care dacă vor 
fi îndeplinite sub conducerea Comi
tetului orășenesc U.T.M., tinerii din 
oraș își vor aduce o contribuție șt 
mai mare la îndeplinirea sarcinilor 
ce le stau în față.

Pentru îmbunătățirea muncii s-au 
reorganizat consiliile de conducere 
ale căminelor culturale din Inuri și 
satele aparținătoare.

Tot cu acest prilej, s-au 
luat măsuri pentru reactivizarea e- 
chipelor de fluierași, teatru și altele,. 
re,pa.rtizîndu-se totodată fiecărui 
membru al consiliului de conducere 
al căminului responsabilitatea unei 
formațiuni artistice.

In urma acestor măsuri munca 
culturală pe raza comunei Inuri s-a 
îmbunătățit în mod simțitor.

Răspuns nesincer
Intr-unui din numerele trecute, 

ziarul „Steaua roșie" a crîtic.eF" ■- 
glijența de care dă dovadă Sfatul 
popular al comunei Oarda de Jos. 
față de grădinița de copii din sat..

După apariția articolului critic,, 
sfatul popular comunal a făcut cu
noscut printr-o adresă ziarului că. 
au fost luate măsuri pentru înlătu
rarea lipsurilor manifestate (ca, de- 
pildă, confecționarea unui capac la 
fîntîna din curtea qrădmitei etc:).. 
La controalele efectuate de ziar pe- 
teren s-a constatat însă, că realita
tea este cu totul alta, că sfatul’ 
popular n-a făcut nimic pentru li
chidarea lipsurilor criticate si. deci, 
adresa trimisă ziarului nu ilustrea
ză adevărul. Se cere, în consecin
ță din partea Comitetului executiv 
al sfatului popular al comunei Oar
da de Jos mai mnlfn sprin-zifate și- 
mai mult spirit de răspundere în. 
lichidarea lipsurilor semnalate.
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