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Lucrările Conferinței raionale de partid
In zilele de 2 și 3 decembrie a.c. s-au desfășurat lucrările Confe

rinței raionale de partid. Participant» la Conferință au dezbătut și a- 
nalizat cu răspundere felul cum au muncit organizațiile de bază, sub 
conducerea și îndrumarea Comitetului raional de partid, pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor izvorîte din documentele celui de-al ISi
lea Congres al P.M.R., ale Conferinței regionale de partid, precum 
și ale Conferinței raionale de partid ce a avut loc în urmă cu doi 
ani.

Discuțiile însuflețite, purtate de un mare număr de delegați care au 
luat cuvîntul pe marginea dării de seamă a Comitetului raional de 
partid, au scos în evidență rezultatele obținute de oamenii muncii din 
raionul nostru în toate domeniile de activitate, mobilizați și îndru
mați de către organizațiile de partid.

Sâ consolidăm siftccsclc 
oDtiiiutc în industrie

Darea de seamă a Comitetului 
raioțal de partid, ocupîndu-se de 
feffi cum au muncit organizațiile de 
baza din unitățile industriale pen
tru mobilizarea colectivelor de mun
că la îndeplinirea sarcinilor izvorîte 
din planurile economice, a scos în 

■ evidență o seamă de rezultate pozi
tive. Astfel, planul economic de stat 
în industria raionului a fost reali
zat, în anul 1960, în proporție de 
102,2 la sută, iar pe primele 3 tri- 
mestre-ale anului 1961 planul a fost 
depășit cu 10,4 la sută. In compa
rație cu anul 1959, cifrele de plan 
reprezintă o creștere de 70 la sută. 
A crescut de asemenea, productivi
tatea muncii, ca urmare a măsuri
lor tehnico-organizatorice luate de 
către conducerile întreprinderilor și 
a muncii politice desfășurată de or
ganizațiile de partid. Numai în cele 
3 trimestre ale anului 1961 produce 
tivitatea muncii a înregistrat o creș
tere de 20,4 la sută mai mare fată 
de aceeași perioadă a anului trecu1.

O dată cu creșterea productivi
tății («uncii a fost redus simțitor 
si rn-t-țsil de cost al produselor, rea- 
lizîndu-se beneficii planificate în 
sumă de lei 6.822.000 lei, iar econo
miile peste plan, realizate de către 
colectivele de muncă, se ridică la 
peste 18.540.000 lei.

Organizațiile dș partid au îndru
mat comitetele sindicatelor să orga
nizeze mai bine întrecerea socialis
tă, să urmărească rezultatele obți
nute de muncitori în întrecere. In 
acest an, întrecerea socialistă ? 
cuprins . peste 6.400 muncitori, dir 
care în întrecerea pe profesii a- 
proape 2.800 tovarăși. A crescut nu
mărul inovatorilor și al raționaliza- 
torilor.

La E. M. „Gh. Doja", U.M.C. 
Zlatna, Complexul C.F.R. Teiuș 
Coșlariu, întrecerea socialistă a că
pătat caracter de masă. Cu rezultatf 
deosebite se desfășoară întrecere.? 
socialistă și la Atelierul central de 
reparații, 1.1. L. „Horia" și în alte 
întreprinderi.

La dobîndirea rezultatelor econo-

care 
143 ino- 
din care 
pînă în

ceea ce

mice a contribuit din plin spiritul 
creator al oamenilor muncii, 
se concretizează prin cele 
vații propuse în anul 1961, 
s-au aplicat în producție, 
luna octombrie, 92.

Rezultate deosebite în
privește îndeplinirea sarcinilor eco
nomice au obținut colectivele de 
muncă de la E. M. „Gh. Doja", A- 
telierul central de reparații și I.I.L. 
„Horia", care lucrează în contul a- 
ntilui 1962.

Darea de seamă a Comitetului ra
ional de partid, precum și unii to
varăși care au luat cuvîntul la dis
cuții au arătat că pe lîngă rezulta
tele economice deosebite ce - au fost 
obținute în industria raionului mai 
sînt încă în unele întreprinderi lipsuri 
care vor trebui lichidate în viitor, 
iar succesele obținute să fie dezvol
tate și consolidate.

Astfel, la unele întreprinderi, cum 
sînt: fabrica „Ardeleana", sectorul 
ceramic al I.I.L. „Horia", moara 
„Nicolae Bălcescu", întrecerea so
cialistă nu se bazează pe obiective 
concrete, are un caracter general. 
Chiar și atunci cînd este organizată 
întrecerea, rezultatele nu sînt urmă
rite, experiența bună nu este popu
larizată și extinsă. In unele între
prinderi re acordă încă prea puțină 
atenție mișcării de inovații și rațio
nalizări, iar 
tărăgănează 
zolvarea la 
puse.

In cadrul 
pre rezultatele obținute în îndeplini
rea sarcinilor economice, tov. An- 
dreescu Vasile, directorul E. M.

. „Gh. Doja", a scos în evidență ro
lul comuniștilor în organizarea și 
desfășurarea întrecerii socialiste, 
despre aportul lor deosebit în pro
ducție. In același timp, el a scos 
în evidență faptul că este necesar 
să șe meargă pe linia întăririi con
tinue a disciplinei în muncă, să fie 
lichidate unele liostiri care s-au 
manifestat și la E. M. „Gh. Doja".

Referinclu-se, în cuvîntul lor, la 
rezultatele obținute în producție de 
colectivele de muncă de la U.M.C.

Zlatna și fabrica „Ardeleana", to
varășii "Mohai Emil și Fogarași A- 
lexandru au scos în evidență felul 
cum a fost organizată și cum s-a 
desfășurat activitatea economică pen
tru îndeplinirea obiectivelor din pla
nurile de producție, precum și as
pectele negative ce se mai fac sim
țite în întreprinderile din care fac 
parte.

Atît darea de seamă cît și discu
țiile purtate au scos în evidență fap
tul că vor trebui luate măsuri pen
tru continua îmbunătățire a calității 
produselor, mai ales la fabrica „Ar
deleana", unde, din acest punct de 
vedere s-au manifestat o seamă de 
lipsuri. De asemenea, este necesar 
ca conducerea administrativă a a- 
ceștei fabrici, să se preocupe de li
chidarea stocurilor supranormative. 
Pentru lichidarea acestor lipsuri, 
organizațiile de partid să dovedeas
că mai multă preocupare, să anali
zeze cauzele și să ia măsuri cores
punzătoare.

Conferința raională de partid a 
apreciat că rezultatele economice 
obținute^ în unitățile industriale din 
raion sînt rodul activității maselor 
de oameni ai muncii, conduși și în- 

■ drumați de organizațiile de partid 
și și-a exprimat încrederea că re
zultatele obținute vor fi lărgite și 
consolidate.
(Con tin u are în pag. 2-a și a 3m)

In zilele de 30 noiembrie — 5 decembrie a.c. a avui loc ședința ple
nară lărgită a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

La ședință au luat parte membrii și membrii supleanți ai Comitetu
lui Central al P.M.R., membrii Comisiei Controlului de Partid și ai 
Comisiei Centrale de Revizie, primii secretari și secretari ai Comitete
lor regionale P.M.R., miniștri, șefi de secții și adjuncți ai șefilor de 
secții ale C, C. al P.M.R., ponducători ai unor organizații de masă, 
redactori ai presei centrale și alți activiști de partid și de stat.

La primul punct al ordinei de zi, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, a prezentat darea de seamă a delegației Partidului Muncitoresc. 
Romîn, la cel de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist al U- 
nitmii Sovietice.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul un mare număr de parti
cipant. Plenara a aprobat în unanimitate darea de seamă prezentată 
și activitatea delegației Partidului Muncitoresc Romîn la Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S. Plenara a dat o înaltă apreciere mărețelor rea
lizări ale U.R.S.S., Programului Partidului Comunist a! Uniunii So- 
viet’ce — istoric document al marxism-ieninismului creator, — mă
surilor luate pentru lichidarea deplină a urmărilor cultului personali
tății lui Stalin, contribuției aduse de P.C.U.S. la 
mișcării comuniste și muncitorești și a lagărului 
triumful cauzei comunismului și păcii.

Plenara a condamnat poziția, potrivnică leninismului și internațio
nalismului proletar, adoptată de conducătorii Partidului Muncii din 
Albania, poziție dăunătoare atît intereselor poporului albanez și ale 
construcției socialismului în Albania, cît și intereselor lagărului socialist.

Plenara a condamnat încă o dată acțiunile antipartinice ale gru
pării fracționiste Pauker-Luca, ajutată de T. Georgescu, cît și ale gru
pării frjccționistte Chișinevschi-Con stantinescu, care s-au ridicat împo
triva liniei partidului, au promovat în țara noastră practicile legate 
de cultul personalității lui Stalin, au încălcat normele leniniste ale 
vieții de partid și legalitatea socialistă. Participanții la plenară au 
subliniat deosebita importanță pe care a avut-o demascarea și înlă- 

partidului, 
a socialis-

întărirea unității
socialist, pentru

materialelor

turarea acestor grupări pentru întărirea unității și forței 
pentru înfăptuirea cu succes a politicii sale de construire 
mul ui.

Plenara a hotărît studierea în organizațiile de partid a
Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., cît și a dării de seamă prezentate 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Studiul acestor documente se 
va face în strînsă legătură cu sarcinile puse de partid în actuala e- 
tapă a construcției socialiste, cu obiectivele dezvoltării de perspecti
vă a țării noastre, cu sarcinile generale ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

La al doilea punct al ordinei de zi, plenara a ascultat informarea to
varășului A. Vijoli, ministrul Finanțelor, cu privire la prevederile pro
iectului de Buget al Statului pe anul 1962, stabilind ca proiectul de 
buget, cu îmbunătățirile ce s-au des prins din discuții, să fie prezentat 
spre aprobare sesiunii Marii Adunări Naționale.

unele cabinete tehnice 
în mod nejustficat re- 
timp a inovațiilor pro-

discuțiilor, vorbind des--

1. Almășan Nicolae
2. Boureanu Ștefan
3. Bîzgă Aurel 

Bretoi Vasile 
Bora loan 
Boitor Elisiabeta

7. Crișan Gheorghe
8. Cormoș Vasile 

Costea Cornel 
Cîmpean Aurel 
Crișan Ignat 
Ciumbrudean Tiberiu 
Ciortea Aurelia 
Drăgan Florica 
Domșa Vaier 
Docolina Candin 
Dobîrtă Mihai 
Farcaș Vasile 
Facaș Lucia 
Ferenți Toma 
Faur Gheorghe 
Hancheș Petru 
Hada Dionisie 
Irimie Paraschiva 
Jibotean Viorica 
Kiss Iosif 
Laslău Ioan 
Lazăr Nicolae
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5.
6.

9. 
10. 
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12.
13.
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15.
16.
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19.
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MEMBRII

29. Lupea Vălean
30. Mărginean Ioan
31. Mureșan Grigore
32. Muntean loan

Marcu Vasile 
Mareș Alexandru 
Mohai Emil 
Mărginean Achim 
Muntean Elena 
Muntean Ioan 
Mocanu Augustin 
Mîrza Ioan 
Nicoară Ioan 
Negri Valeriu 
Onea Ștefan 
Păstrăv loan 
Popa Sabin

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46. Popa Octavian
47. Petrușca Ioan
48. Preisz Stefan
49. Păcurar Lucretia
50. Sandu Lucretia
51. Schazer Matei
52. Sicoe Zina

Timiș Gligor 
Tudose Dumitru 
Trifan Nicolae

ca
de 

din 
din

53.
54.
55.

S U P LEANȚI

Angajamentul 
a fost depășit

Marți, 5 decembrie, într-un 
dru festiv colectivul de muncă 
la Atelierul central de reparații 
Alba lulia a sărbătorit unul
cele mai îmbucurătoare evenimente 
ale anului: realizarea planului a- 
nual de producție.

Datorită îndrumării permanente a 
organizației de partid, precum și 
ca urmare a introducerii tehnicii 
noi și aplicării unui număr mare 
de inovații, colectivul atelierului a 
reușit ea pînă la 2 decembrie să rea
lizeze planul anual al producției 
globale în proporție de 102,27 la 
sută, iar cel al producției marfă 
să-l depășească cu 7,36 la sută. 
Succese remarcabile au fost obținu
te de asemenea și în realizarea de 
economii. Pînă la aceeași dată, 
prin contribuția întregului colectiv, 
angajamentul anual a fost depășit 
cu peste 450.000 lei.

Coresp. MANOILA ALEX.

Aspect din sală în timpul Conferinței

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

Biriș Anisia 
Bolunduț Aurel 
Crișan Cristina 
Cozma Gheorghe
Dușa Ispas 
Feneșer Nicolae

7. Horvat Elena
8. Hațegan Ludovica
9. Stanciu Gheorghe

10. Sîrbti Dumitru
11. Usca Ioan
12. Zavidei Mihai

Comitetului raional
BOUREANU ȘTEFAN, prim-secretar 

MĂRGINEAN IOAN, secretar 

CRIȘAN CHEORGHE, secretar 

FARCAȘ VASILE, secretar

5. MUREȘAN
6. BlZGĂ AUREL

7. SANDU LUCREȚ1A
8. LAZĂR NICOLAE

9. LASLĂU IOAN

GRIGORE

Membrii supleanți ai biroului
DRĂGAN FLORICA

CORMOȘ VASILE
3.
4.

COSTEA CORNEL 
PĂSTRĂV IOAN

COMISIA DE
1.
2.
3.

Todea Iosif, președinte
Cătană Cornel
Dumitru Ilie

4. Frandeș Ioan
5. Goran Constatin

U/z harnic colectiv 
raportează

Muncind cu însuflețire în întrece
rea socialistă, harnicul colectiv de 
la revizia de vagoane C.F.R. Coș
lariu la 1 decembrie și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe anul acesta în 
proporție de 103,6 la sută.

Tot pînă la această dată, colecti
vul de muncă de aici, și-a depă
șit angajamentul anual de economii 
de materiale și lubrefianți cu 15.000 
lei, precum și cel al colectării de 
metale vechi cu peste 23.000 kg.

Fruntași în întrecerea socialistă 
pentru realizarea planului, econo
miilor și în colectarea metalelor ve
chi s-au situat muncitorii din tura 
a IH-a condusă de comunistul Dom
șa Vaier, muncitorii echipelor com
plexe conduse de comuniștii Oarga 
Gheorghe și Teodorescu Aurel, pre
cum și muncitorii din echipa de re
parații cu detașare condusă de co
munistul Muntean loan.



Delegați 
la Conferința

USCA ION
Secretarul organizației de partid 

din G.A.C. Mihalț

Ing. NEGRI VALERIU 
Director Intrepr. „Ardealul"

FENEȘER NICOLAE
Președ. G.A.C. Bucerdea Vinoasă

SANDU LUCRETIA
Președ. Comit, raional al femeilor

PAȘTEANU VICTOR 
Șeful secției raionale de 

învățămînt și cultură

CRIȘAN IOAN
Președ. G.A.C. Streniț

(Urmare din pag. l-a)

Ținînd seamă dc caracterul agri
col al raionului, atît în darea de 
seamă a Comitetului raional de 
partid, cit și în dezbaterile pe mar
ginea acesteia un loc de seamă l-au 
ocupat problemele agriculturii.

Așa cum a reieșit din darea de 
seamă, în această perioadă, în fața 
Comitetului raional de partid au 
stat sarcini de mare răspundere ca: 
ridicarea producției agricole pe ca
lea dezvoltării agriculturii, întărirea 
și consolidarea econoimico-organiza- 
torică a gospodăriilor colective.

In perioada care a trecut de la 
ultima Conferință raională de partid 
s-au făcut progrese în ce privește 
lărgirea și consolidarea sectorului 
colectivist al agriculturii raionului 
nostru. In perioada la care se refe
ră darea de seamă, datorită mun
cii politice desfășurate de organi
zațiile de partid în rîndul oameni
lor muncii de la sate, și respectînd 
libertd consimțămînt al țăranilor, 
an luat ființă încă 25 gospodării 
colective, astfel că în raionul nos
tru sînt 42 gospodării colective, 
care cuprind 84 la sută din su
prafața colectivizabilă a raionului.

Darea de seamă scoate în evi
dență activitatea rodnică a comi
tetelor de partid și a sfaturilor 
populare din comunele Berghin. Hă- 
nria. Ciugud, Teiuș. organizațiile de 
bază din Micesti, Stremt și altele, 
care au muncit cu multă răspun
dere pentru îndeplinirea acestei 
sarcini. Cu rezultate bune aumun- 
rit tovarășii Dusa Ispas. Frankel 
Rudolf, Dobîrtă Mihai. Măhăra Vir- 
<ri1, Avram loan, Oarga Teodor. 
Crisan Ioan, Benicean Aurel și 
multi alții.

Superioritatea gospodăriilor co
lective s-a dovedit prin rezultatele 
bune obținute în producția vegetală 
si animală, iar ca urmare a aces
tora s-a ridicat continuu nivelul de 
trai al colectiviștilor, ceea ce a 
stat la baza muncii politice pentru 
convingerea țăranilor muncitori de 
a porni pe calea agriculturii socia
liste. Astfel, producția medie obți
nută de gospodăriile colective m 
anul 1961 a fost mai mare cu 280 
kg grîu și cu 400 kg porumb la 
hectar față de producția obținută 
de întovărășirile agricole.

Sînt unele gospodării agricole 
colective care, datorită atenției pe 
care au dat-Q aplicării regulilor a- 
grotehnice, au obținut producții 
mari, cum sînt G.A.C. Țelna, care 
a recoltat în medie 2.050 kg grîu 
la hectar, G.A.C. „Unirea" din Al
ba Iulia — 2.000 kg grîu la hectar. 
La porumb producția medie la hec
tar obținută de G.A.C. Partoș, 
Galda de Jos și altele a trecut de 
2.000 kg. Producții și mai mari

Filimon Victor, maistru la U.M.C. 
Zlatna. Munca Comitetului raional 
de partid s-a îmbunătățit. A cres
cut maturitatea politică a organiza
țiilor de bază. In întrecerea socia
listă ce se desfășoară pentru obți
nerea de cele mai bune rezultate în 
producție, a crescut rolul mobili
zator al comuniștilor, contribuția 
lor la îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de producție.

Dobîrtă Mihai, președintele 
G.A.C. Cistei. Darea de seamă a 
făcut o analiză a Comitetului raio
nal pe perioada de la ultima Con
ferință și pînă în prezent. In aceas
tă perioadă s-a îmbunătățit activi
tatea organizațiilor de bază, a' 
crescut combativitatea membrilor și 
candidaților de partid. In rîndurile 
organizațiilor de bază au fost pri
miți cei mai buni muncitori și co
lectiviști.

In organizația de bază din care 
fac și eu parte au fost primiți 39 
membri și candidați de partid. S-a 
îmbunătățit mult munca cu activul 
fără de partid. Membrii activului 
fără de partid, educați de organi
zația de bază, înțeleg mai bine 
sarcinile trasate de partid.

Ca urmare a îndrumării Comite
tului raional, în cadrul gospodăriei 
colective s-au organizat grupe de 
partid pe brigăzi. Consiliului 
de conducere ăl G. A. C. ajutat 
de organizația de bază, a luat 
măsuri pentru dezvoltarea diferite-

întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective
au fost obținute de pe suprafețele 
însămînțate cu soiuri de înaltă pro
ductivitate. La G.A.C. Cistei, Mi
halț și Cetea de pe suprafețele în
sămânțate cu porumb hibrid s-a re
coltat între 4.000 — 6.000 kg po
rumb la hectar.

O contribuție de seamă la întă
rirea și consolidarea unităților a- 
gricole socialiste o are sectorul 
zootehnic, care constituie principa
lul izvor de venituri.

Sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid s-a dezvol
tat preocuparea consiliilor de con
ducere ale G.A.C., pentru creșterea 
numărului de vite proprietate ob
ștească an de an și acest lucru 
s-a resimțit mai mult după Plenara 
C. C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 
iulie a.c. In vederea procurării de 
animale, gospodăriile colective din 
raionul nostru au primit din par
tea statului credite pe termen lung 
care se ridică la peste 4.470.000 
lei. Numărul animalelor în gospo
dăriile colective era la sfîrșitul lu
nii octombrie a. c. de peste 6 ori 
mai mare față de luna ianuarie 
1960. A crescut, de asemenea, nu
mărul oilor și al porcilor. Ca ur
mare a condițiilor de hrană și a- 
dăpostire a crescut producția și 
productivitatea animalelor. Gospo
dăriile colective din Vințul de Jos, 
Cistei, Partoș, Benic și altele au 
obtinut o producție de 1.800 —
2.100 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată.

Ca urmare a întăririi economico- 
organizatorice a gospodăriilor co
lective, an de an a crescut proprie
tatea obștească și fondul de bază. 
Astfel, valoarea proprietății ob
ștești la sfîrșitul anului 1959 era 
de 6.600.000 lei, la sfîrșitul anului 
1960 s-a ridicat la 10.000.000 lei, 
iar la sfîrșitul anului 1961 se va 
ridica la aproximativ 20.000.000 
lei. In gospodăriile colective din 
Teiuș, Cistei, Obreja, Oiejdea va
loarea proprietății obștești se ri
dică la 1.000.000—1.600.000 lei. 
Creșterea proprietății obștești se 
datorește și sprijinului multilateral 
acordat de stat precum și fondu
rilor proprii ale G.A.C.

Așa cum a reieșit din darea de 
seamă, în perioada care s-a scurs 
de la ultima Conferință raională de 
partid, s-au construit în gospodăriile 
colective 34 grajduri cu o capacita
te de 2.000 bovine, 24 saivane, ma
ternități, pătule și alte construcții.

Darea de seamă scoate în eviden
ță activitatea rodnică a consiliilor 
de conducere ale G.A.C. din Berghin, 
Vințul de Jos, Mihalț, Cistei, Al
ba Iulia și altele, care, sub îndru
marea organizațiilor de partid, au 
obținut rezultate bune în domeniul 
construcțiilor.

O dată cu dezvoltarea proprietă
ții obștești au crescut și veniturile 

Din cuvîntul participanților la discuții
lor ramuri de producție în gospodă
ria colectivă.

Datorită îmbunătățirii muncii de 
partid, sarcinile economice ale 
G.A.C. se îndeplinesc la timp și în 
bune condițiuni.

Cu ajutorul acordat de stat și din 
fonduri proprii noi am ridicat con
strucții noi, a crescut numărul de 
animale.

A crescut averea obștească și va
loarea zilei-muncă. Colectiviștii și-au 
construit case noi, au cumpărat mo
bilă, aparate de radio.

Consider că în viitor este necesar 
ca organizația de bază să dea un 
și mai mare ajutor și să îndrume 
în permanență activitatea consiliu
lui-de conducere al gospodăriei co
lective.

Borza Gavrilă, secretarul orga
nizației de bază G. A. C. Teiuș. 
In perioada la care se referă da
rea de seamă noi am primit un 
sprijin prețios în munca noastră din 
partea Comitetului raional de 
partid.

Organizația de bază din G.A.C. 
Teiuș a obținut rezultate pozitive 
în ceea ce privește întărirea rîndu- 
rilor partidului. Numai în acest an 
am primit 5 membri și 9 candidați 
de partid, din care 7 femei. S-a 
îmbunătățit munca politică. Ea a 

bănești ale gospodăriilor colective. 
Astfvl, în cele 17 G.A.C. vechi ve
niturile bănești au crescut de la 
2.600.000 lei, cîte au fost la sfîrși
tul anului 1959, la peste 6.000.000 
în anul 1960.

Din darea de seamă, rezultă că 
cele mai mari venituri au fost rea
lizate din vînzarea produselor ve
getale vîndute statului pe bază 
de contract, precum și din secto
rul zootehnic. Aceasta a creat con
diții ca tot mai multe gospodării 
colective să împartă colectiviștilor 
pe lîngă produsele Vegetale și ani
male și bani la zile-muncă, ceea ce 
a dus la creșterea continuă a ni
velului de trai al colectiviștilor.

Din cele de mai sus se desprinde 
faptul că organizațiile de partid, 
sub conducerea Comitetului raional, 
au condus cu mai multă competență 
munca politică în gospodăriile co
lective, au îndrumat mai concret 
activitatea consiliilor de conducere.

Cu toate acestea, atît darea de 
seamă a Comitetului raional, cît 
și delegații, care au dezbătut com
plexele probleme legate de întărirea 
economico-organisatorică, au criti
cat lipsurile ce se mai manifestă 
din partea organizațiilor de partid, 
a sfaturilor populare și a consilii
lor de conducere în această direcție.

Dacă majoritatea organizațiilor 
de partid au dovedit în această pe
rioadă o mai mare preocupare pen
tru organizarea și desfășurarea 
muncii politice în rîndul țăranilor 
pentru atragerea acestora pe calea 
agriculturii socialiste, m,ai există 
însă unele, cum sînt cele din Be
nic, Ighiu și Galda de Jos, care 
dovedesc o slabă preocupare pentru 
această muncă. Conferința raională 
de partid a recomandat acestor or
ganizații de bază să lupte pentru 
lichidarea acestor lipsuri, să ia 
măsuri pentru îmbunătățirea mun
cii politice de masă în scopul a- 

Un grup de delegați participanți la Conferință

fost împletită cu sarcinile economi
ce. ale gospodăriei colective. Ast
fel, indicii de plan în gospodăria 
colectivă au fost realizați. Toate 
construcțiile pentru adăpostirea a- 
nimalelor au fost construite de co
lectiviști. Noi vom munci în conti
nuare, pentru a întări ,și pe mai 
departe viața internă de partid.

Negri Valeriu, directorul între
prinderii „Ardealul". Cu ajutorul 
Comitetului raional de partid, am 
reușit să obținem rezultate fru
moase în activitatea noastră eco
nomică. Astfel, planul pe 10 luni 
al anului 1961 a fost realizat în 
proporție de""102 la sută, productivi
tatea muncii a crescut, rea.lizîndu- 
se economii de peste 4.000.000 lei.

Dușa Ispas, președintele G.A.C. 
Berghin. Gospodăria colectivă din 
comuna Berghin a primit aju
tor permanent din partea Comite
tului raional de partid. Datorită a- 
cestui fapt, noi ne-am îndeplinit 
sarcinile ce le-am avut pe linie c- 
conomică.

Este necesar ca noul Comitet ra
ional să sprijine în viitor mai mult 
gospodăriile colective nou înființate, 
pentru a le ajuta să se ridice la 
nivelul celor fruntașe.

Andreescu Vasile, directorul E. M. 
„Gh. Doja". Rezultatele obținute 

tragerii țărănimii pc calea agricul
turii socialiste.

Mai sînt încă gospodării colecti
ve — s-a arătat în darea de seamă 
— care nu execută toate lucrările 
agrotehnice cerute de fiecare plantă 
la timpul optim și corespunzător 
condițiilor pedoclimatice, ceea c" 
influențează negativ producția la 
heptar, așa cum s-a întîmplat ia 
gospodăriile colective din Oarda de 
Jos, Oarda de Sus, Pețelca, Vințul 
de Jos, Sibișeni, care au obținut re
colte sub posibilități. Este necesar 
ca organizațiile de partid, sfaturile 
populare, consiliile de conducere ale 
G.A.C. și corpul tehnic ingineresc 
să dea mai mult sprijin gospodă
riilor colective.

Este necesar, așa cum a reeșitdin 
lucrările Conferinței raionale, să se 
acorde mai multă atenție creșterii 
animalelor. In acest scop, organiza
țiile de partid trebuie să dovedească 
mai multă preocupare pentru în
drumarea consiliilor de conducere 
ale G.A.C., ca acestea să pună mai 
mult accent pe dezvoltarea sectoru
lui zootehnic. Ridicarea de noi con
strucții zootehnice, asigurarea unei 
puternice baze furajere, buna în
grijire a animalelor sînt condiții care 
trebuie respectate în toate gospo
dăriile colective, în vederea obți
nerii de mari producții animaliere.

Trebuie, de asemenea, combătută 
în viitor tendința uncri .consilii de 
conducere ale G.A.C. d, a neglija 
unele sectoare, ca cel avicol, legu
micol, pomi-viticol aducătoare de 
mari venituri.

Conferința raională de partid și-a 
exprimat convingerea că organiza
țiile de partid din G.A.C. vor lupta 
pentru lichidarea lipsurilor semM- 
late, avind în vedere că obiectivul 
principal în activitatea lor îl con
stituie întărirea economico-organi
zatorică a gospodăriilor colective.

de întreprinderea noastră, ca în
deplinirea planului, realizarea de 
economii peste plan se datoresc în 
primul rînd muncii politice desfă
șurate- de comuniști în rîndul mun
citorilor, exemplului lor mobilizator 
Pe întreaga întreprindei/e, cele ma- 
bune rezultate le-a obținut sectoru 
Haneș.

Pășteanu Victor, șeful secției ra
ionale de învățămînt și cultură. Ir 
perioada care a trecut de la ultima 
Conferință și pînă în prezent, 
problemele de învățămînt și culturi 
s-au obținut o serie de rezultate po 
zitive, ca urmare a sprijinului efec 
tiv primit din partea Comitetului ra 
ional. Aceste realizări țin atît _d< 
îmbunătățirea condițiilor materia 
le cît și de îmbunătățirea conținu 
tului acestei activități.

Totuși munca de îndrumare ș 
control'din partea organizațiilor d< 
partid a fost insuficientă. Esl< 
necesar ca munca culturală să fii 
ridicată la nivelul sarcinilor și si 
se asigure zi de zi activitate di 
masă la căminele culturale.

Bolundut Aurel, director S.M.T 
S.M.T. Alba Iulia și-a îndeplini 
sarcinile de plan pe anul 1961, rea 
lizînd și o economie de 227.304 le 
la prețul de cost. La ac.este rezul 
tate și-au adus contribuția toți me 
canizatorii și îndeosebi membrii ș 
candidații de partid. Și în viit . 
S.M.T. își va îndeplini cu cinst 
sarcinile ce-i vor fi trasate.



TEI RAIONALE PARTID
Din prevederile planului de măsuri

J
Pentru continua îmbunătățire a 

activității politice și economice în 
viitor, pentru ridicarea muncii la 
nivelul sarcinilor trasate de partid, 
Conferința raională a adoptat un 
plan de măsuri, care cuprinde o- 
biective importante. Publicăm mai 
jos cîteva din ele :

-A- I. I. L. „Horia" va produce cu 
cel puțin 3 milioane cărămizi mai 
mult, față de anul 1961. Producția 
de mobilă va crește cu 18 la sută. 
Prețul de cost la 1.090 cărămizi va 
scădea cu 6 lei, iar la mobilă cu 2 
la sută.

La fabrica „Ardeleana", pen
tru remedierea deficiențelor privind 
calitatea produselor, se va pune ac
cent pe introducerea pe scară mai 
largă a mecanizării procesului de 
producție, introducînd lustruirea 
mecanică, croiul mecanic și altele.

★ Prin organizarea mai bună a 
consfătuirilor de producție și a în
trecerii socialiste, punînd accent și 
mai mare pe aplicarea metodelor 
mișcării de inovații și raționalizări 
productivitatea muncii va crește în
tre 2-3 la stdă peste sarcina plani
ficată.

Sectorul zootehnic în gospo
dăriile colective va cunoaște o mare 
dezvoltare. Astfel, numărul de vaci 
și juninci la sfîrșitul anului 1963 
va fi de 3.000 bucăți, al ovinelor de 
17.000, al porcinelor de 4.800 capete.

★ S/ va lărgi capacitatea de a- 
dăposfee a animalelor prin noi 
construcții și amenajări de adăpos
turi.

— Terminarea construcțiilor în
cepute — pînă în primăvara anului 
1962.

— Construirea a încă 10 graj
duri cu o capacitate de 100 capete 
bovine fiecare.

Crește bunăstarea 
oamenilor muncii

Ridicarea nivelului de trai a ce
lor ce muncesc este mereu în a- 
tenția partidului nostru. Ca și în 
întreaga țară și în raionul nostru 
s-au obținut în acest domeniu suc
cese deosebite.

Darea de seamă a scos în evidență 
că în această perioadă Comitetul ra
ional de partid a acordat o mai mare 
atenție întreprinderilor producătoare 
de bunuri-^-ilarg consum și unităților 
comerțului de stat și cooperatist. 
Organizațiile de bază din aceste u- 
nități au primit un sprijin mai con
cret și mai eficient din partea Co
mitetului orășenesc și a comitetelor 
comunale de partid, pentru ca a- 
cestea să analizeze împreună cu 
conducerile administrative a aces
tor unități posibilitățile de îmbună
tățire a calității produselor, de spo
rire a sortimentelor și de continua 
îmbunătățire a aprovizionării și de
servirii populației.

In acest scop, au fost reamena- 
iate și deschise noi magazine, la 
Teiuș, Tăuți, Cistei și Hăpria. Se 
găsesc în construcție alte trei ma
gazine universale la Mihalț, Cri- 
cău și Berghin. In orașul Alba lu
lia a fost deschis un magazin cu 
autoservire.

Volumul produselor industriale 
vîndute numai prin magazinele coo
perației de consum, pe cele trei 
trimestre ale anului 1961, este mai 
mare cu 14.450.000 lei față de a- 
ceeași perioadă a anului 1959. Prin 
unitățile comerțului de stat, în 
1960, s-a vîndut populației de 2,37 
ori mai multă pîîne integrată, de 5 
ori mai multă pîîne albă, de 2,5 ori 
mai mult ulei, de 2,3 ori mai mult 
zahăr, de 1,37 ori mai multă carne 
ca în anul 1959. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent s-a vîndut 
:u 148 tone mai mult zahăr, cu 17 tone 
mai mult ulei, cu 412 tone mai multă 
făină și cu 19 tone mai multe pre
parate de carne ca în întreg anul 
1959. Din cifrele de mai sus se 
desprinde buna aprovizionare și 
creșterea puterii de cumpărare a 
populației.

In aceeași măsură 
xnitetul raional de

s-a preocupat 
partid și de

— In fiecare G.A.C. se va con
strui cîte o maternitate pentru 50 
bucăți porcine și adăposturi pentru 
cel puțin 60.000 păsări.

ștr In orașul Alba lulia se va 
construi un bloc cu 24 .apartamente, 
iar la Zlatna se va începe etapa a 
H-a a construcțiilor de blocuri. Vor 
fi electrificate satele Pîciișa, Totoi 
și Vurpăr.

Cooperativa „Mureșul" va 
construi un complex pentru deser
virea populației în comuna Zlatna, 
un magazin de desfacerea produse
lor executate de cooperativă la Al
ba lulia, o croitorie la Teiuș și o 
frizerie în comuna Vințul de Jos.

Cooperativa „Progresul" va 
deschide un centru de comandă pen
tru încălțăminte în comuna Zlatna, 
o secție de blănărie-cojocărie, o sec
ție de marochinărie și vopsitorie de 
piele în Alba lulia, și două secții 
de vulcanizare la Zlatna și Alba 
lulia.

Se vor construi încă 20 săli 
de clasă noi, se va termina localul 
școlii medii din Zlatna și se va lăr
gi școala de meserii din Alba lulia.

★ In anul 1962 se va termina 
construcția căminului cultural din 
Benic și Galtiu, iar în anul 1963 
se vor construi noi localuri de că
mine culturale în Leneș, Pețelca și 
Galda de Sus.

•fa In comunele Mihalț și Ighiu 
se vor construi cîte un dispensar 
medical și casă de naștere, iar la 
Oarda de Sus un dispensar medical.

Cooperația de consum va 
construi 3 magazine universale ia 
Teiuș, Oarda de Jos și Intregalde.

îmbunătățirea condițiilor de locuit. 
In acest scop, în comuna Zlatna au 
fost date în folosință trei blocuri, iar 
la Alba lulia se va da în curînd în 
folosință un bloc cu 24 apartamente. 
Numai în anul 1960 s-au construit 
în raionul nostru 497 case noi, din 
care 462 la sate. In unele sate, ca 
Cistei, Obreja, colectiviștii au fă
cut ulițe întregi de case noi. S-a ex
tins tot mai mult rețeaua electrică 
în satele raionului, iar ca urmare 
a acestui fapt, aparatul de radio 
nu mai constituie un obiect rar 
întîlnit în casele oamenilor muncii 
de la sate.

Statul nostru democrat-popular 
cheltuiește importante fonduri pen
tru a crea oamenilor muncii con
diții de îngrijirea sănătății din ce 
în ce mai bune. An de an crește nu
mărul celor ce își petrec concediul 
de odihnă sau tratament în stațiu
nile balneo-climaterice.

In anii 1960-1961 au fost trimiși 
în stațiunile balneo-climaterice 2.873 
oameni ai muncii din raionul nos
tru. cu mult mai multi fată de anul 
1959.

Din lucrările Conferinței raionale 
de partid s-a desprins pe lîngă re
zultatele pozitive ce s-rfti obținut în 
vederea ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii și sarcini de 
viitor. Așa, de pildă, s-a 'arătat că 
este necesar ca organele de condu
cere ale comerțului de stat și coo
peratist să dovedească și mai multă 
preocupare pentru aprovizionarea 
ritmică a unităților de desfacere, să 
fie. lichidate golurile în aprovizio
narea populației, mai ales cu dife
rite produse de sezon. S-a apreciat, 
de asemenea, că încă s-a făcut prea 
puțin în ceea ce privește educarea 
lucrătorilor din comerț. In această 
privință organizațiile de partid vor 
trebui să dovedească mai multă 
preocupare și răspundere.

Sarcini tot așa de importante re
vin sfaturilor populare, industriei 
locale și cooperației meșteșugărești, 
care vor trebui să depună și mai 
mult interes pentru satisfacerea ce
rințelor mereu crescînde ale popu
lației.

Conferința raională de partid a 
apreciat că succesele obținute în 
raionul nostru în toate sectoarele de 
activitate se datoresc faptului că 
Comitetul raional și organizațiile de 
partid au luptat cu mai multă ho- 
tărîre, au condus și îndrumat mai 
concret masele la realizarea sarci
nilor politico-economice ce le-au 
stat în față.

Organizațiile de partid reușesc 
să pătrundă mai profund în pro
blemele economice, să le analizeze 
cu mai multă competență și opera
tivitate, să cunoască oamenii, să-i 
mobilizeze și să-i antreneze în 
muncă.

Creșterea rolului conducător al 
partidului în toate domeniile de 
activitate, întărirea continuă a rîn
durilor sale, munca organizatorică 
și politică de masă constituie facto
rul hotărîtor care a dus la obține
rea succeselor în raionul nostru.

In perioada la care se referă da
rea de seamă s-a îmbunătățit sti
lul și metodele de muncă ale Comi
tetului raional și ale biroului său, 
lucru ce a influențat în mod pozi
tiv asupra activității organizațiilor 
de partid. S-a respectat cu mai 
multă consecvență principiul mun
cii colective, a fost stimulată criti
ca de jos și s-au combătut manifes
tările și tendințele dăunătoare în 
munca de partid.

Activitatea Comitetului raional și 
a organizațiilor de partid a fost mai 
mult legată de viață. S-au analizat 
în plenare și ședințe probleme e- 
conomice și social-culturalc legate 
de aplicarea în viață a hotărîrilor 
partidului și s-au luat măsuri me
nite să asigure îndeplinirea lor în 
bune condițiuni și la timp.

Pentru generalizarea și extinde
rea celor mai bune metode de mun
că, comitetul raional a organizat 
schimburi de experiențe, pe diferite 
probleme, atît la nivelul raionului 
cît și pe centre de comune, ceea ce 
a făcut să ducă Ia îmbunătățirea 
activității organizațiilor de partid.

Instruirea diferențiată și în mod 
periodic a secretarilor organizații
lor de bază cu probleme specifice 
locului lor de muncă, generalizarea 
experienței pozitive a instructorilor 
și secretarilor comitetelor de partid 
au influențat și au contribuit la îm
bunătățirea activității Comitetului 
raional și a organizațiilor de bază.

îndrumate mai îndeaproape, co
mitetele de partid și\.organizațiile de 
bază și-au îmbunătățit metodele și 
stilul de muncă. Ele au ținut cu mai 
multă regularitate ședințele și a- 
dunările generale, pregătindu-le cu 
mai multă răspundere și mai bine. 
In această direcție — așa cum s-a 
desprins din darea de seamă — 
au muncit cu rezultate bune orga

Sarcini de viitor
La lucrările Conferinței raionale 

de partid, din partea Comitetului re
gional, a participat tov. Ioan Pi
pes, șeful secției de propagandă și 
agitație.

Luînd cuvîntul pe marginea dării 
de seamă și a dezbaterilor ce au 
avut loc, tov. Pipoș a apreciat re
zultatele obținute de oamenii mun- 
c’i din raionul nostru, mobilizați de 
organizațiile de bază sub conduce
rea și îndrumarea Comitetului ra
ional de partid. In întreprinderile 
industriale planul de producție pe 
antd 1960 a fost îndeplinit în pro
porție de 102 la sută, iar în acest 
an, pe primele trei trimestre planul 
a fost depășit cu 10,4 la sută.

Sînt, de asemenea, semnificative 
rezultatele obținute în ceea ce pri
vește munca politică ide masă pen
tru transformarea socialistă a a- 
griculturii. Gospodăriile colective 
s-au întărit și s-au dezvoltat mult 
din punct de vedere organizatoric 
și economic. Se obțin an de an pro
ducții tot mai mari în producția ve
getală și animală.

Referindu-se la activitatea orga
nizațiilor de partid, tov. Pipoș a a- 
rătat că ele și-au îmbunătățit sti
lul și metodele de muncă. A exis
tat o mai mare preocupare pentru 
creșterea rîndurilor partidului, pen
tru îmbunătățirea muncii politice de 

nizațiile de partid de la U.M.C. 
Zlatna, E. M. „Gh. Doja“, comite
tul de partid din Complexul C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu, comitetele comunale 
de partid Mihalț, Teiuș, Vințul de 
'Jos și altele.

O dată cu îmbunătățirea activi
tății organelor și organizațiilor de 
partid a crescut maturitatea și spi
ritul de exigență al membrilor de 
partid, față de sarcinile ce le au, 
atît politice cît și economice. Multe 
organizații de bază analizează în 
adunările lor generale, felul cum 
membrii de partid se achită de în
datoririle lor statutare.

Este cunoscut faptul că în înde
plinirea sarcinilor un rol de seamă 
îl are activul de partid. Ti
nted cont de acest lucru, Comite
tul raional de partid a îndrumat co
mitetele de partid să se sprijine în 
activitatea lor pe un larg activ de 
partid. A crescut, în aceeași pe
rioadă, numărul membrilor din ac
tivul fără de partid al organizații
lor de bază de la 2.038 la 3.980.

Referindu-se la continua îmbună
tățire a compoziției sociale a parti
dului, darea de seamă scoate fa e- 
vidență rezultatele pozitive obținute 
în această direcție de către organi
zațiile de bază de la U.M.C. Zlatna, 
Haneș. Valea Dosului, fabrica 
„Ardeleana", I. R. T. A., I. I. L. 
„Horia", G.A.C. Mihalț, Cistei, Mi- 
cești și altele, care’ au contribuit în 
mare măsură la creșterea rîndurilor 
partidului și a compoziției sociale.

Munca politico-ideologică și cul- 
tural-educativă de masă a fost larg 
dezbătută în darea de seamă și în 
discuțiile purtate în cadrul Confe
rinței raionale, ca o problemă de 
bază ce a stat fa fața Comitetului 
raional de partid.

Astfel, în anul de învățămînt 1961- 
1962 studiază în mod organizat 
peste 8.000 membri și nemembri de 
partid. S-a îmbunătățit, prin grija 
Comitetului raional, calitatea învă- 
țămîntului de partid, ca urmare a 
recrutării celor mai buni tovarăși 
în muncă de propagandiști. Pro
blemele teoretice sfat mai strîns le
gate' de viața practică de la fiecare 
loc de muncă. Organizațiile de 
partid acordă o atenție tot mai mare 
muncii ideologice, analizează în 
adunări această problemă și iau 
măsuri pentru îmbunătățirea ei.

Din darea de seamă s-a desprins 
că în această perioadă s-au obținut 
rezultate deosebite în munca cultu- 
ral-educativă de masă, în extinderea 
celor mai eficace metode de mun
că, în folosirea diverselor forme aie 
acestei munci.

S-a îmbunătățit, dd asemenea, 
propaganda prin conferințe cu te
matică politico-ideologică și de in
formare politică cu privire la si

masă și de educarea oamenilor mun
cii, ceea ce a influențat în mod po
zitiv obținerea rezultatelor in 
viața politică, economică și sociai- 
culturală a raionului.

Dar noi, comuniștii — a arătat 
în continuare tov. Pipoș — nu tre
buie să ne mulțumim cu ceea ce 
am obținut în activitatea noastră, 
ci trebuie să luptăm pentru lărgi
rea și consolidarea succeselor, să 
ne îmbunătățim metodele de mun
că, să lichidăm lipsurile ce se mai 
manifestă în unele domenii de acti
vitate, în vederea obținerii unor re
zultate și mai bune.

Este necesar, a continuat vor
bitorul, ca în întreprinderi or
ganizațiile de partid să dove
dească și mai multă preocupare 
pentru dezvoltarea întrecerii socia
liste, ridicarea producției și pro
ductivității muncii, reducerea con
tinuă a prețului de cost, îmbunătă
țirea calității produselor și realiza
rea ide economii.

In agricultură organizațiile de 
partid au datoria de a desfășura o 
largă muncă politică de masă în 
rîndul țăranilor, folosind cele mai 
variate metode, pentru atragerea a- 
cestora pe calea agriculturii socia
liste. Să mobilizeze toate forțele 
pentru a obține o producție de ce
reale din ce în ce mai mare. Să se 
dea toată atenția lucrărilor agricole 

tuația internațională. Membrii Co
mitetului raional de partid au fă
cut expuneri fa fața oamenilor mun
cii din raion pe diferite teme.

Analizînd rezultatele pozitive ob
ținute în munca pentru întărirea 
vieții de partid, darea de seamă a 
criticat și unele lipsuri ce s-au 
manifestat din partea unor comitete 
de partid și organizații de bază 
și a indicat măsurile ce vor trebui 
luate în viitor pentru lichidarea lor 
și pentru continua îmbunătățire a 
vieții interne de partid-chezășia tu
turor succeselor.

Au fost criticate, de pilda, comi
tetele comunale de partid Galda de 
Jos, Benic, Stremț, care n-au aju
tat suficient organizațiile de bază 
din raza lor de activitate pentru 
ținerea cu regularitate a adunărilor 
generale. Chiar și atunci cînd s-au 
ținut adunări, ele au fost slab pre
gătite, iar unele organizații de bază, 
ca cele din comuna. Valea Dosului, 
nu iau hotărîri.

Mai există apoi unele organizații 
de bază, cum sînt cele din G.A.C. 
Benic, Oiejdea, Dumitra, C.F.R. 
Vințul de Jos și altele, care nu 
muncesc încă cu activul fără de 
partid la nivelul cerut, deși acesta 
este de un real sprijin în munca lor.

Dacă în ceea ce privește munca 
politică pentru creșterea rîndurilor 
partidului și îmbunătățirea compo
ziției sociale rezultatele obținute 
sînt bune, nu toate organizațiile de 
bază au avut preocupare pentru în
deplinirea acestei sarcini. Pentru 
asemenea lipsuri au fost criticate 
organizațiile de bază din G.A.C. 
Coșlariu, Galtiu, Beldiu, Țelna și 
altele. De asemenea, cu rezultate 
sub posibilități au muncit unele or
ganizații de bază pentru primirea 
în partid a unui număr mai mare 
de femei, sarcină ce va trebui să 
stea în viitor în atenția organizații
lor de partid, mai ales a celor din 
gospodăriile colective, unde lucrea
ză un mare număr de femei.

Conferința raională a scos în evi
dență activitatea pozitivă a mul
tor organizații de bază cu privire 
la primirea de noi candidați în rîn- 
durile partidului, dar a criticat în 
același timp faptul că nu a fost re
dus stagiul de candidatură decît 
unui număr neînsemnat de candi
dați, deși mulți dintre ei meritau 
acest lucru.

Conferința raională de partid a 
apreciat că rezultatele obținute se 
datoresc, în primul rînd, preocupării 
Comitetului raional pentru continua 
îmbunătățire a vieții interne de 
partid. Ținînd cont de acest fapt, 
organele și organizațiile de bază 
din raionul nostru vor trebui să 
tragă învățăminte și să lupte și în 
viitor pentru a întări și mai mult 
viața internă de partid.

pentru a se obține în anul viitor 
5.000 kg porumb boabe la hectar 
pe suprafețe neirigate.

Ținînd cont de importanța ce o 
prezintă creșterea animalelor, tov. 
Pipoș a scos în evidență sarcinile 
ce stau în fața organelor și orga
nizațiilor de partid, pentru ia se ob
ține noi succese în îndeplinirea a- 
ceslei importante sarcini trasate de 
partid.

Noul organ ales și organizațiile 
de bază, a arătat tov. Pipoș, vor 
trebui și în viitor să lupte pentru 
continua întărire a vieții interne de 
partid. Să fie respectate întocmai 
prevederile statutului P.M.R. Orga
nizațiile de bază să lupte pentru 
continua întărire a rîndurilor parti
dului; să fie îmbunătățită munca 
politică de masă, să întărim legă
tura, cu masele de oameni ai mun
cii.

In ceea ce privește munca ideo
logică, organizațiile de partid tre
buie să-i acorde și mai mare aten
ție.

In încheiere, tov. Pipoș, în nu
mele Comitetului regional de partid, 
și-a exprimat convingerea că orga
nizația raională de partid va munci 
cu toată răspunderea pentru a în
deplini cu cinste sarcinile trasate 
de partid.
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Intr-un puternic entuziasm Fe marginea inițiativei „în fiecare zi — activitate

A început dezbaterea cifrelor de plan pe 1962
ciiltural-educativă de masă la căminul cultural

In întreprinderile raionului nostru au loc în aceste zile însuflețite ? 
adunări în care colectivele de muncă dezbat cifrele de plan pe 1962. \ 
Făcînd bilanțul rezultatelor dobîndite în îndeplinirea sarcinilor de ) 
plan pe anul acesta, muncitorii, inginerii și tehnicienii propun în ca- ■ 
drul adunărilor numeroase măsuri menite să asigure desfășurarea în ’ 
cele mai bune condiții a procesa lui de producție, măsuri care prin \ 
eficiența lor economică să ducă nu numai la creșterea producției și < 
productivității muncii, pi să asigure continua îmbunătățire a calității S 
produselor și reducerea continuă a prețului de cost -al acestora.

Voința întregului colectiv
Colectivul de muncă de la fabrica 

de încălțăminte „Ardeleana" din 
erașul nostru, a dat adunării pentru 
dezbaterea cifrelor de plan pe 
1962 ’un adevărat caracter de lu
cru. Hotărîți să îmbunătățească tot 
mai mult calitatea încălțămintei, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
aici au studiat cu răspundere posi
bilitățile de care dispun și și-au luat 
o serie de angajamente mobiliza-' 
toare. Ei și-au propus să îmbunătă
țească cu 2 la sută indicele de ca
litate la încălțămintea de copii, să 
dea peste plan 2.000 perechi bocanci 
bărbătești și de copii și să reducă 
prețul de cost cu 2 la sută față de 
cel planificat. Pentru realizarea a- 
cestor angajamente, mulți partici
pant la discuții au făcut numeroase 
și prețioase propuneri.

Tovarășul Balogh Alexandru, bri
gadier la secția de croi, de pildă, 
s-a angajat ca în 1962 secția să 
economisească circa 23.000 dm.p. 
piele, prin folosirea în mod econo
micos a tiparelor. In același timp, 
a propus ca recepționarea materia-

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

Entuziasm, hotărâre

lelor să fie făcută de către un re
prezentant al fabricii, spre a evita 
intrarea în magazie a materialelor 
necorespunzătoare din punct de 
vedere al calității. De asemenea, în 
vederea creșterii productivității mun
cii, a propus mecanizarea operației 
de croit pînza prin 
banzigului.

— Vom desfășura o 
tuziastă — au arătat 
tor muncitorii Bîldea Ghiță și Ca- 
dar Cornel — spre a îmbunătăți 
continuu calitatea încălțămintei, ast
fel ca la consumatori să a jungă nu
mai încălțăminte frumoasă și bună.

In cuvîntul său tov. Oprean loan, 
brigadier la secția ștanță, s-a an
gajat să depășească planul de pro
ducție 
sigura 
ducție, 
ției.

Toți
frelor de plan și-au manifestat vo
ința unanimă de a nu precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor luate.

introducerea

întrecere en- 
în cuvîntul

cu 1 la sută. Pentru a se a- 
un spațiu mai mare de pro- 
a propus reorganizarea sec-

cei prezenți la dezbaterea ci-

Cuvîntul metalurgiștilor
Secția metalurgică a Uzinelor 

metalo-chimice din Zlatna a dobîn- 
dit în anul de față succese deose
bite în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Acest lucru a 
reieșit cu putere cu prilejul dezba
terii cifrelor de plan pe 1962. Co
lectivul secției se mîndrește pe bună 
dreptate cu faptul că a 
angajamentul anual zeci 
produse.

In adunarea pentru 
cifrelor de plan pe 1963, 
lectivului a fost îndreptată 
sarcinile anului ce vine, dat fiindcă 
In 1962 producția secției va trebui 
să crească față de 1961 cu 212 la 
sută, iar productivitatea muncii cu 
circa 61 la șută. Cei peste 40 pârti
ei panți la discuții au scos cu pu
tere . în evidență că realizarea aces
tei producții este pe deplin posibilă, 
datorită faptului că au 
zilele acestea în funcție 
noi, de mare capacitate.

— Cuvîntul nostru — 
prim-topitorul Tomotaș Petru — 
este că ne vom îndeplini și depăși 
sarcinile anului ce vine. Sîntcm un 
colectiv harnic și am dat dovadă că 
știm să luptăm pentru a -ne îndepli
ni angajamentul luat.

Asemenea angajamente entuzias
te și-au luat și alți muncitori, ca 
Avram Nicolae, Sătmărean loan și 
alții. Tovarășul Sătmărean loan, 
zidar șamotor, s-a angajat să exe, 
cute căptușeala la convertizoarele 
noi cu cărămida de șamot existen
tă, fără a mai aștepta cărămida de 
șamot din import.

dat peste 
de tone de

dezbaterea 
atenția co- 

spre

intrat în 
agregate

a arătat

Terenul trebuie

Un imbold prețios în muncă
Activiștii culturali din Vințul de 

Jos au primit cu deosebit interes 
inițiativa activiștilor culturali din 
Stremț de a organiza și desfășura 
în fiecare zi manifestări cultural- 
educative de masă la căminul cul
tural.

Intr-o consfătuire pe care am a- 
vut-o zilele trecute, am analizat fe
lul în care s-a desfășurat pînă în 
prezent munca culturală pe raza 
comunei Vințul de Jos, au fost tre
cute în revistă succesele obținute 
și s-au făcut o serie de propuneri 
prețioase menite să îmbunătățească 
pe viitor activitatea cultural-edu- 
cativă de masă.

Multi participant la consfătuire, 
printre care Bulbucan Avram, Dă- 
nilă Maria, Repede Sabina și alții, 
au arătat că inițiativa activiștilor 
culturali din Stremț este bine ve
nită și că ea constituie pentru toți 
activiștii culturali , atît din comu
na noastră, cît și din întregul ra
ion. un imbold prețios în muncă.

Cu prilejul consfătuirii am în
tocmit un olan de activitate zilnică 
la căminul cultural pentru luna 
decembrie, în care, pe lîngă mani
festările ce se desfășurau pînă în 
prezent în mod obișnuit, am adău
gat și propunerile făcute de parti-

cipanții la consfătuire, ca, -de exem
plu, „organizarea unui ciclu de con
ferințe în care să se vorbească des
pre „Creșterea valorii zilei-muncă", 
„Retribuția suplimentară" etc.

Participants la consfătuire și-au 
exprimat liotărîrea de a munci pe 
viitor și mai bine, de a antrena for
țele de care dispune comuna noas
tră, în scopul obținerii unor rezul
tate tot mai bune în munca cultu- 
ral-cducativă de masă.

ALMAȘAN ION IȚA 
directorul căminului cultural

★
Inițiativa activiștilor culturali din 

Stremț „In fiecare zi — activitate 
cultural-educativă de masă la că
minul cultural" a fost primită cu 
viu entuziasm de toți activiștii cul
turali din satele și comunele raio
nului nostru.

In multe comune, ca Ighiu, Hă- 
pria și altele, activiștii culturali au 
organizat zilele acestea consfătuiri 
de lucru, în care au propus forme 
noi de muncă, au întocmit progra
me de activitate zilnică la cămin, 
angajîndu-se, totodată, ca pe viitor 
să ridice pe o treaptă superioară 
munca cultural-cducativă ' de masă.

Festivalul filmului la sate
Duminică, 3 decembrie, la cămi

nele culturale 
tele raionului 
într-un cadru

din comunele și sa- 
nostru s-a deschis, 
festiv, tradiționalul

La adunarea ce a avut loc Ia sec
torul Haneș al E. M. „Gh. Doja“, 
pentru dezbaterea cifrelor de plan 
pe 1962, minerii au sărbătorit un 
binemeritat succes. Șeful sectorului, 
tov. inginer Teodorescu Gh. a adus ■ 
la cunoștința colectivului că sarci
nile de plan pe acest an au fost 
îndeplinite și depășite.

In cadrul adunării atenția princi
pală a fost îndreptată însă șjpre vii
tor, spre felul în care vor trebui să 
muncească pentru a îndeplini și 
depăși sarcinile sporite ale anului

1962. S-au găsit încă multe rezerve 
nefolosite, numeroși mineri, ca 
Roșea Petru, Jurca Octavian, Jorj 
Pavel, Hodiș Vasile, Jurju Petru și 
alții,, au arătat în discuțiile purtate 
că este necesar să 
scară și mai largă 
și să se asigure la 
tașabile, sfredele și

Intr-un puternic
nerii sectorului Haneș s-au angajat 
să' depășească sarcinile de plan și 
să realizeze economii la prețul de 
cost în valoare de 240.000 lei.

se introducă pe 
perforajul umed 
timp cupete de- 
lemn de mină.
entuziasm, mi-

In sprijinul crescătorilor de animale

Hrănirea rațională a porcilor
Plenara C. C. al P.M.R. din 30 

iunie — 1 iulie a.c. pune în fața 
oamenilor muncii din agricultură 
sarcina de a spori tot mai mult 
producția de carne astfel, ca în 1965 
să se ajungă la un nivel de 1,8 mi
lioane tone carne. In realizarea a- 
cestei sarcini, un rol important îl 
are creșterea și îngrășarea porcilor. 
Creșterea lor este avantajoasă, pen
tru că dintre toate speciile de ani
male domestice porcii sînt cei mai 
precoce, adică ajung la maturitate 
economică în timpul cel mai scurt. 
Totodată au și prolificitatea cea 
mai mare, îneît de la fiecare scroa
fă îngrijită și hrănită rațional se 
poate obține anual 12-16 capete. Pe 
de altă parte, porcii valorifică cel 
mai bine hrana în carne, obținîn- 
dtt-se 1 kg de spor în greutate cu 
un consum de 4-5 unități nutritive, 
pe cînd la bovine același spor de 
creștere în greutate se re-alizează 
cu 10-12 unități nutritive, iar la 
ovine cu 8-10 unități.

Pentru a obține rezultate cît mai 
bune în creșterea porcilor, se cere 
însă ca aceștia să fie hrăniți cît 
ma< rațional, cu rații de hrană bine 
chibzuite, corespunzătoare cantita
tiv și cu valoare nutritivă completă. 
Hrănind porcii cu rații mai mici 
decît este necesar, aceștia vor în
registra un spor zilnic în greutate 
mai mic și, ca urmare, perioada de 
creștere va fi mai lungă. In cazul 
hrănirii cu cantități mai mari de 
furaje, peste puterea lor de asimi
lare, se face risipă de furaje.

Hrănirea porcilor trebuie să se 
facă diferențiat, pe categorii, 
funcție de greutate și în raport 
furajele existente, la ore fixe, 
cum se prevede în program.

O atenție deosebită trebuie 
se acorde îngrijirii purceilor

în 
de 

așa

să
su-

gaci, cărora este necesar să li se 
administreze în hrană orz prăjit și 
alte concentrate uruite în cantități 
îndestulătoare. De asemenea, pen
tru preîntîmpinarea bolilor digestive 
trebuie să li se asigure cărbune de 
lemn.

Pentru a obține rezultate cît mai 
bune, gospodăria colectivă din Ber- 
ghin a repartizat atît scroafele de 
reproducție, cît și porcii la îngrășat 
pe mai 
cestora 
porumb 
precum 
nistrate 
greutatea vie.

Un furaj valoros care pînă în 
prezent a fost folosit de un număr 
mic de gospodării colective în hra
na porcilor, și care în viitor tre
buie să fie folosit pe scară cît mai 
largă, este făina de trifoi sau lu
cerna, bogată în albumină digesti- 
bilă și săruri minerale. Folosind în 
hrana porcilor făină de trifoi și 
lucerna, precum și resturi de 
la abator, gospodăria colecti
vă din Cistei a obtinut la porcii 
aflați la îngrășat importante spo
ruri în greutate și un preț redus 
pe kilogramul de carne.

Pentru a se obține rezultate cît 
mai bune în creșterea și îngrășa- 
rea porcilor, este necesar ca pe lin
gă hrană să se asigure acestora a- 
dăposturi corespunzătoare. Gospo
dăriile colective din Berghin și Te- 
iuș și-au construit în acest an atît 
maternități pentru scroafe cît și în- 
grășătorii de porci. Nu același lu
cru se poate spune în această direc
ție despre gospodăriile colective din 
Benic, Oiejdea, Căpud și altele, care 
nu au construit maternitățile plani
ficate.

Știind că pregătirea profesională

multe grupe, furajarea a- 
făcîndu-se cu orz, ovăz, 
și alte concentrate uruite, 

și suculente, în rații admi- 
diferențiat, în raport de

an și a anilor 
arăturile adînci

Experiența acestui 
trecuți a dovedit că 
de toamnă au un rol important în 
sporirea producției la hectar. Acest 
lucru este cunoscut și de conduce
rea gospodăriei colective din Galda 
de Jos. Dar, cu toate acestea, deși 
timpul a fost favorabil, nici pînă 
în prezent conducerea gospodăriei 
nu s-a preocupat de eliberarea te
renului ce trebuie arat. Datorită a- 
cestui fapt, șapte tractoare de la 
S.M.T., destinate pentru executare-a 
arăturilor, sînt nevoite să facă dese 
întreruperi, iar tractoriștii își pierd

a îngrijitorilor din sectorul zooteh
nic este o condiție esențială pentru 
cieșterea animalelor pe baze știin
țifice, este necesar ca în zilele de 
iarnă aceștia să participe cu re
gularitate la cursurile agrozootehnice 
de masă astfel îneît să-și perfecțio
neze continuu cunoștințele.

Acordînd toată importanța creș
terii și îngrășării porcilor, prin o 
bună îngrijire și furajare rațională 
a acestora, gospodăriile colective 
din raionul nostru vor obține 
zultate tot mai bune pe calea 
ririi lor economice.

Mai jos redăm necesarul 
nă pentru diferite categorii 
cine.

Ing. MATEI ION 
șeful serviciului zootehnic

mută grămezile de 
loc în altul pentru

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

grabnic eliberat
timpul pînă se 
coceni dintr-un 
a putea ara,

Conducerea gospodăriei trebuie 
să mobilizeze de urgență toate for
țele la eliberarea terenului, creînd 
condiții mecanizatorilor să poată 
executa arături adînci pe întreaga 
suprafață planificată, într-un 
cît mai scurt.

festival al filmului pentru sate.
In cuvîntările rostite cu ocazia^ 

deschiderii festivalului, directori? 
căminelor culturale și cadrele di
dactice din sate au subliniat rolul 
filmului în răspîndirea ideilor îna
intate, în popularizarea experiențe
lor avansate folosițe în munca cîm- 
pului, în educarea socialistă a ma
selor.

La cele 28 cinematografe sătești 
din raionul Alba au rulat, în des
chiderea festivalului, filmele: „Ma- 
șinca", „Omul nu se predă", „în
vierea", „Prima lecție", „Libelula", 
„Portretul unui necunoscut". „Alîn- 

și filme do- 
nouă a sa- 
științifice la 
număr de

drie" și altele, precum 
cumentare despre viața 
tului, de actualități și 
care au participat un 
peste 4.000 spectatori.

re- 
intă-

raional
IN CLIȘEU : Ingrășătoria de porci de la gospodăria agricolă co

lectivă din Stremț.

NECESARUL DE FURAJE
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Scroafe 80—100 Kg. 1,5 0,5 0,25 0,75 0,5 0,5 2 2 15 15 3.8 340
gestante 100—120 Kg. 1,5 0,5 0,25 1 0,5 0,5 3 2 16 15 4 360
luna I—Il-a 120—140 Kg. 1,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 3 3 17 15 4,2 389

Scroafe 90—100 Kg. 1,5 0,75 0,5 1 1 — 2 1 22 15 4,4 440
gestante 100—120 Kg. 1,5 1 0,5 1 1 — 2 2 23 15 4,5 450
luna III-IV-a 120—140 Kg. 1,5 1 0,75 1 1 — 3 2 24 15 4,7 470

Scroafe de 6 purcei
7 purcei
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460
500100—120 Kg. 8 purcei 2 1 0,75 1 1,5 0,5 3 3 32 20 5,4 540

20— 30 Kg 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 __ 8 6 1,4 180
Tineret porcin 30— 40 Kg 0,5 0,50 0,25 0,5 0,25 — 0,5 0,5 11 8 1,6 190

40- 55 Kg. 1 0,5 0,<5 0,5 0,25 — 1 0,5 14 8 ',9 210
55— 70 Kg. 1 0,5 0,5 0,5 0,50 — 1 1 16 10 2,2 230

70— 90 Kg. 2 0,5 — 0,25 — 0,5 2 2 18 11 3 240
Porci la 90—100 Kg. 2 0,5 — 0,5 0,5 2 2 19 11 3,3 260
îngrășat 100—120 Kg. 2 0,5 — 0,5 — 1 3 2 20 11 4,1 270

120-140 Kg. 2,5 0,5 — 0,5 — 1,5 3 3 22 11 4,8 2G0
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