
Săne pregătim temeinic pentru anul viitor tO

tehnologiei actuale, 
temelie iudicios stu- 
îndepliniți de către 
de muncă. Este însă 
mai temeinică orga-

In toate întreprinderile raionultr, 
în gospodăriile de stat și în S.M.T. 
au avut loc în prima jumătate a 
lunii decembrie dezbaterea cifrelor 
de plan pe 1962. Intr-un puterme 
entuziasm, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii a. analizat rezultatele 
rodnice obținute în acest an, mani- 
festîndu-și întreaga lor hotărîre de 
a munci cu mai mult elan pentru 
îndeplinirea și depășirea noilor sar
cini.

Indicii sporiți ai planului econo
mic pe 1962 au fost elaborați în 
baza sarcinilor ridicate de dezvol
tarea continuă a economiei noastre 
naționale, tinîndu-se cont de nive
lul tehnicii și 
astfel că au o 
diată și not fi 
fiecare colectiv 
nevoie de o si 
nizare a producției, de desfășurarea 
unei însuflețite întreceri, de 
descoperirea și folosirea în scopul 
producției a noi rezerve interne și 
traducerea în mod operativ a tutu
ror măsurilor tehnico-organizatorice 
stabilite.

In adunările ce au avut loc cu 
nrileinl dezbaterii cifrelor de plan 
pe 1962 — adunări la care a parti
cipat într-un puternic entuziasm în
treaga masă de muncitori, ingineri 
și tehnicieni — s-a dezbătut nu 
numai modul în care s-a muncit în 
acest an, ci s-au aprofundat cu în
treaga răspundere sarcinile pe 1962, 
■-au scos la iveală noi rezerve in
terne, s-au făcut propuneri de o 
mare eficiență economică, propuneri 
care dacă vor fi înfăptuite, vor a- 
sigura o bază solidă îndeplinirii și 
depășirii acestor sarcini.

La adunările de dezbatere ce au 
avut loc la U.M.C. Zlatna, cei peste 
100 participanți la discuții au făcut 
propuneri de o mare importanță. 
Nivelul înalt la care s-au ridicat 
dezbaterile pe schimburi și secții 
este dovedit de cele 52 propuneri 
de măsuri tehnico-organizatorice fă
cute.

La întreprinderea „Horia", de pil
dă, planul de măsuri tehnico-orga
nizatorice aprobat în adunarea de 
dezbatere a cifrelor de plan pe 1962 
cuprinde 85 de măsuri bine gîndite, 
care, fiind îndeplinite, va a- 
sigura nu numai îndeplinirea sar
cinilor de plan și realizarea unei e- 
conomii de 120.000 lei, cît s-a an
gajat colectivul, ci va crea toate con
dițiile de depășirea planului, precum 

și a angajamentului luat. Cu întrea
ga răspundere au dezbătut sarcinile 
de plan pe 1962 și celelalte colec
tive de muncă din raion. La E. M. 
„Gh. Doja“, moara „Nicolae Băl- 
cescu” și la fabrica „Ardeleana" 
din Alba Iulia și alte între
prinderi dezbaterile au avut un ca
racter de lucru, în care au fost stu
diate noi posibilități de a spori pro
ducția și productivitatea muncii, de 
a reduce prețul de cost. In toate a- 
ceste adunări, într-un puternic en
tuziasm, colectivele de muncă și-au 
manifestat întreaga hotărîre de a 
îndeplini și depăși sarcinile de plan, 
de a da patriei tot mai multe eco
nomii, îmbunătățind continuu cali
tatea produselor. Colectivul secției 
chimice de la U.M.C. Zlatna, de 
pildă, s-a angajat să dea peste plan 
însemnate promise, în timp ce colec
tivul de muncă de la moara 
lae Bălcescu" 
să depășească 
să dea peste 
peste plan.

Îndeplinirea 
ca de aluel îndeplinirea și depăși
rea tuturor indicilor planului eco
nomic. pe 1962, cere luarea tuturor 
măsurile pregătitoare, cere asigu-

,Nico- 
din oraș și-a propus 
sarcina de plan și 
500.000 lei beneficii

acestor angajamente,

Un rodnic schimb 
de experiența

Duminica trecută, a avut ioc în 
orașul nostru, din inițiativa Comi
tetului regional de partid, o rodnică 
consfătuire cu diriginții de la șco
lile elementare, profesionale și me
dii din raion. Cu acest prilej, tov. 
Victor Pășteanu a prezentat un re
ferat cu tema „Educarea patriotică 
și internaționalistă a elevilor — 
sarcină de bază a diriginților.

Discuțiile purtate pe marginea re
feratului de către cei aproape 20 
participanți, printre care Rancca 
Viorica, Mtirgu Dumitru, Stoica Ma
ria, Iancu Maria și alții, au consti
tuit 'in rodnic schimb de experiență. 

rarea desfășurării ritmice a produc
ției, astfel ca din prima zi a noului 
an să se lucreze în ritmul sarcini
lor zilnice stabilite. Conducerile ad
ministrative au în față marea sar
cină de a dovedi maximul de ope
rativitate în traducerea în viață a 
măsurilor tehnico-organizatorice sta
bilite. Organizațiile de partid și sin
dicale trebuie să urmărească îndea
proape această problemă, să nu ad
mită sub nici un motiv nici o amî- 
nare. Trebuie combătută cu toată 
severitatea acele practici care s-au 
manifestat la unele întreprinderi, ca 
I.R.T.A.-Autobaza Alba, Grupul de 
șantiere Zlatna și altele, unde pro
puneri valoroase au stat închise în 
sertare, fără a fi traduse în viață. 
Legat de aceasta, se cere din par
tea organizațiilor de partid să trea
că urgent la reactivizarea colecti
velor obștești pentru descoperirea 
rezervelor interne.

Pentru a ne putea îndeplini cu 
succes, zi de zi, lună de lună toți 
indicii planului economic, se cer 
luate cu întreaga răspundere și alte 
măspri. Trebuie accentuat cu în
treaga răspundere pe aproviziona
rea tehnico-rnaterială. Cu prilejul 
discutării cifrelor de plan, minerii de 
la Haneș au ridicat problema îm
bunătățirii aprovizionării cu lemn 
de mină și capete detașabile. Nu 
întîmplător. Din cauza unor defec
țiuni de transport nu de puține ori 
minerii au avut greutăți din lipsa 
lemnului de mină.

O latură importantă de care de
pinde mult succesul de viitor este 
ridicarea calificării cadrelor, intro
ducerea pe scară largă a tehnolo
giei noi, a metodelor înaintate de 
munep. Organele sindicale din în
treprinderi, sub directa conducere a 
organizațiilor de partid, vor trebui 
să se ocupe cu toată răspunderea 
de aceste probleme, să popularizeze 
larg experiența înaintată, să spri
jine introducerea tehnologiei noi, 
stimuîînd inovatorii și raționaliza- 
torii. In fiecare întreprindere este 
nevoie să se ia măsuri concrete 
pentru a se organiza cursuri de ca
lificare, de ridicarea calificării, 
deoarece numai cu cadre bine pre
gătite se pot obține succesele ce 
le dorim. întrecerea socialistă tre
buie să fie în așa fel organizată în - 
cît să aibă obiective cîlt mai con
crete, mobilizatoare și să cuprindă 
întreaga masă de muncitori. Tre
buie combătută atitudinea mani
festată 
de a 
limită. 
Uzările 
sînt mobilizatoare și capătă astfel 
un caracter formal. Sub conducerea 
organizațiilor de partid, care tre
buie să se preocupe cu toată aten
ția de îndeplinirea sarcinilor econo
mice, comuniștii vor trebui să fie și 
efe această dată în fruntea luptei 
pentru îndeplinirea si depășirea 
sarcinilor de plan pe 1962.

Pășim peste puține zile în noul 
an. Să organizăm în așa fel mun
ca îneît din prima zi să ne achităm 
cu cinste de mărețele sarcini tra
sate de partid și guvern.

combătută atitudinea 
la unele întreprinderi, 

se lua angajamente la 
mai mici chiar decît rea- 

: anterioare, deoarece ele nu

Pe cerul plumburiu de decembrie 
se profilează uriașe coame de fum. 
Depoul e învăluit și el, parcă, în- 
tr-o ceață. E încă destul de dimi
neață. Vocea impiegatului de miș
care din stația Teiuș răsună prin 
difuzor într-un fel de parcă-ți spune 
că se grăbește.

Comunistul Crișan Iuliu, mecanic 
pe locomotiva 50634, își privește din 
nou ceasul și se întoarce spre fo
chistul său, Teodor Bordeanu.

— Ce zici, Toadere? 4532 ne dă 
de cap. Nu-i destul că locomotiva a 
făcut de la reparație un singur 
drum și acum trebuie să remorcăm 
1.304 tone pînă la Sighișoara cu o 
singură oprire, dar din cauza unei 
defecțiuni sîntem și întîrziați.

Bordeanu continua ungerea ma
șinii, făcîndu-se că n-a auzit cuvin
tele mecanicului. Răspunse abia 
după vreo 3 minute.

— Tovarășe Crișan, vom duce 
sarcina la bun sfîrșit. Am încredere 
în voința dumitale, în echipa de la

w

ANUL XII. — Nr. 636 Vineri, 15 decembrie 1961 4 PAGINI 20 BANI

Cu planul anual îndeplinit

i; &

Fruntași pe regiune
Muncind cu mult entuziasm peo- 

goarele gospodăriilor colective din 
raion, harnicii mecanizatori de la 
S.M.T. Alba Iulia au realizat pînă 
la 10 decembrie planul anual de 
producție în proporție de 107 la 
sută, efectuînd lucrări de bună ca
litate.

Pe aceeași perioadă, printr-o bună 
întreținere a tractoarelor și mașini
lor, prin eliminarea timpilor morți 
și prin folosirea chibzuită a carbu
ranților și lubrefianților s-a realizat 
o economie în valoare de 277.630 
lei — de cinci ori mai mare decît 
angajamentul luat. Totodată, a fost 
redus prețul de cost cu 15 lei pe 
hantru.

In campania de toamnă, cele mai 
bune rezultate le-au obținut tracto
riștii Holeanca Ion și Todică Gli
gor — primul realizînd pină la 10 
decembrie planul pe campanie în 
proporție de 317 la sută și al doilea 
211 la sută.

Rezultatele frumoase obținute de 
mecanizatorii de Ia S.M.T. Alba Iu
lia, fac ca aceștia să se situeze în 
fruntea întrecerii cu celelalte S.M.T.- 
uri din regiune.______ __________  

Ajutorul larg acordat gospodăriilor colective de S.M.T., prin exe
cutarea de lucrări la timp și de bună calitate, face ca acestea să 
obțină an de an recolte tot mai mari. In clișeu : Tractoristul Todică 
Gligor, executînd arătură adîncă la G.A.C. din Bărăbanț.

atelier și în cuzineți. Adică, mai 
concret, am încredere în inovația 
comunistului Rancea Simion, mai
stru la ateliere. Strungirea cuzine
ților direct în bielă s-a dovedit deo
sebit de bună. Așa că vom ajunge 
la țanc la Sighișoara.

— 4532 — gata pentru remor- 
care 1

Impiegatul de mișcare se apropie 
de Crișan 
vări.

— N-am
am grăbit 
am întîrziat. Ce 
la Sighișoara ?

— Fiți fără grijă. Am nevoie 
doar de cale verde. Comunicați o- 
peratorului.

Peste cîteva clipe trenul porni în 
lunga-i cale. Stație după stație ră- 
mîne în urmă. La Copșa Mică, prima 
oprire, trenul a sosit regulat. Intîr- 
zierea a fost, așadar, recuperată.

și încearcă cîteva moti-

mai 
noi,

avut ce face. Ne- 
dar 15 minute tot 
zici, le scoți pînă

2S

de muncă de la sec- 
„Gh. Doja“ Zlatna au 
curînd un binemeritat 
munca harnică a tu- 
reușit să-și îndepli- 

și

B i E a nțul
Colectivele 

toarele E. M. 
sărbătorit de 
succes. Prin 
turor, ei au 
nească sarcinile anuale de plan 
să realizeze în același timp însem
nate economii.

Rezultatele cele mai bune au fost 
obținute de colectivul de muncă al

comriuiL wmnroire
încă din primele zile ale acestui 

an, colectivul de muncă de la 
U.M.C. Zlatna a desfășurat între
cerea socialistă cu un avînt deose
bit. Sub conducerea organiz-Ți-'o- 
de partid din secții, comuniștii, în
treaga masă de muncitori, ingineri 
și tehnicieni s-au străduit să-și în
deplinească înainte de 
gajamentele luate.

Ca urmare a muncii

termen an

depuse, la

Cu 29 de zile înainte de termen
din Maga-Colectivul de lucrători 

zinul de mobilă Nr. 17 al O.C.L. 
Comerț Mixt din Alba Iulia, mun
cind cu hărnicie pentru o mai bună .

Ora 12,37. In mers domol 4532 
intră în Sighișoara. Graficul de 
mers a fost respectat întocmai. Me
canicul și fochistul se privesc zîm- 
bind. N-a mai fost nevoie de vreo 
altă înțelegere. Cei doi se îndreaptă 
în grabă spre mașină. O nouă ve
rificare și o nouă mulțumire.

— Buni băieți, măi Toadere!
— V-am spus eu că-s oameni de 

nădejde.
Și, într-adevăr, cei de la atelier 

sînt nădejdea și în același timp 
mîndria colectivului. Lăcătușul Ion 
Breaz, muncitorii-elevi Ion Franț și 
Floruța Crăciun, Simion Cristea și 
Aurel Fuga, ca și nenea Titi, care 
păsuiește cuzineții ca la carte, nu 
prea-și găsesc rivali în depou. Sînt 
mereu puși pe fapte mari, își do
resc mereu locul fruntășiei. Și după 
cît se vede, faptele le dă acest 
drept. 

Corcsp. V. STREMȚAN

sectorului Haneș, care, pe lîngăcă 
și-a îndeplinit sarcinile anuale de 
plan cu peste 30 zile înainte de ter
men, a realizat însemnate economii. 
Un prețios sprijin la dobîndirea a- 
cestor rezultate l-au adus echipele 
de mineri conduse de Andronic Ban- 
ciu. Ion Morar, Petru Albu, Ion 
Coama, Nicolae Iancău și alții.

8 decembrie, colectivul de muncă 
de aici a reușit să-și îndeplinească 
sarcinile de plan la producția glo
bală și marfă, realizînd în același 
timp însemnate economii la prețul 
de cost. In cadrul întrecerii, rezul
tatele cele mai bune au fost obți
nute de sector ul chimic, care și-a 
realizat încă în luna trecută anga
jamentul anual.

a populației și-a îndepli- 
anual de desfacere la data

deservire 
nit planul 
de 2 decembrie.

De la începutul anului și pînă în 
ziua realizării planului de desfacere, 
acest magazin a desfăcut către 
populație cu 18,1 la sută mai multă 
mobilă decît în anul 1960.

In munca pentru realizarea pla
nului de desfacere s-au evidențiat 
lucrătorii Slezinger Paul, Mirea Pe
tru și Făgădaru loan.

Coresp. I. CRISTEA

La început dc an, cînd s-a în
tocmit planul de producție, colec
tivistul Lazăr Aurel, șeful bri
găzii a 3-a din colectiva Teiuș, 
a fost printre aceia care au sus
ținut cu toată tăria să cultive le
gume și sfeclă de zahăr pe supra
fețe cît mai mari, să se prevadă 
ca pe 50 hectare semănatul și 
prășitul porumbului să se facă 
mecanic, lucrări care duc la e- 
conomie de brațe de muncă și 
spor de recoltă. Prinse în plan, 
cele hotărîte au devenit pentru 
toți lege. Primindu-și în seamă 
culturile, de la semănat și pînă 
la recoltat, brigada lui Lazăr Au
rel, care s-a situat totdeauna în 
frunte la executarea lucrărilor a- 
gricole, a fost răsplătit cu recol
te bogate.

La grădina de legume, în su
prafață de 7 ha, unde brigada a 
3-a a repartizat cele mai pricepu
te colectiviste, gospodăria a rea
lizat un venit de 184.000 lei. De 
pe suprafața de 16 hectare de sfe
clă de zahăr, prășită de 4 ort, 
brigada a strîns o recoltă de 
340.000 kg sfeclă, iar la porumb 
producția medie pe brigadă a fost 
de 3.070 kg la hectar.

Pentru activitatea sa rodnică, 
pentru priceperea și hotărîrea cu 
care luptă împreună cu brigada 
sa pentru aplicarea agrotehnicii 
înaintate și obținerea de recolte 
sporite, colectiviștii din Teiuș l-au 
propus pe brigadierul Lazăr Au
rel delegat la consfătuirea pe țară1 
a țăranilor colectiviști.



P r a îmi e I
Zilele acestea, la cercurile agro

zootehnice de masă organizate în 
comunele și satele raionului nostru 
a avut loc deschiderea și predarea 
primelor lecții.

Avînd asigurate toate condițiile 
pentru buna desfășurare a învăță
mîntului, sală bine luminată și în
călzită, planșe, mulaje, mostre, dia- 
filme etc., cei peste 80 de membri ai 
gospodăriei colective „Unirea" din 
Alba lulia înscriși la cele două 
cercuri — agricol și zootehnic - 
participă cu regularitate la cursuri

Cercul zootehnic de la Ampoița 
trebuie să se deschidă imediat

ln marea majoritate a cercurilor, 
ca. cele din Teiuș, Vințul de Jos, 
Sîntimbru și altele, unde organiza
țiile de partid acordă toată atenția 
învățămîntului agricol de masă, iar 
lectorii privesc cu răspundere sar
cina de onoare încredințată lor, 
deschiderea cursurilor s-a făcut la 
timp și activitatea la acestea se 
desfășoară cu rezultate bune. Nu 
același lucru putem spune despre 
cercul zootehnic de la Ampoița. Aici, 
datorită lipsei de preocupare a or
ganizației de partid și a sfatului 
popular din comună, a lipsei de 
răspundere față de sarcini a lec
torului (medicul veterinar Gher-

Cînd lipsește
Activitatea ia cercul agrotehnic 

din Totoi se desfășoară nesatisfă
cător. Deși este stabilit prin planul 
de învățămînt ca săptămânal să se 
predea două lecții, trebuie arătat că 
la acest cerc, de la începutul lunii, 
cînd s-a făcut deschiderea și s-a 
predat prima lecție, nu s-a mai fă
cut nimic.

Dacă analizăm cauzele pentru 
care activitatea este necorespunză
toare la acest cerc, nu c greu de 
văzut că vina o poartă, în primul 
rînd, organizația de partid și con
ducerea gospodăriei, care nu mobi
lizează ne colectiviști și pe lectorul 
Moșneag Ghcorghe, care este in
ginerul gospodăriei, Ia o activitate 
rodnică.

La asigurarea succesului deplin 
în cadr"l învățămîntului un rol de 
seamă îi revine lectorului, care tre
buie să predea, lecții vii. atractive 
și interesante. Toate lecțiile trebuie 
să fie c*rîns legate de viață, să 
scoată în evidentă noul în agricul
tură. Pentru a se face mai bineîn
țeles d" ctirsțtfiti. el trebuie să fo

losească la predare un bogat ma
terial didactic, să facă demonstrații 
practice.

La Totoi sînt toate condițiile 
pentru ca învățăminte! în cadrul

Pentru sporirea recoltei
Hotărîți să smulgă pămîntului rod 

cît mai bogat în anul viitor, colec
tiviștii din Șard au transportat în 
cîmp și au îngropat sub brazdă, o 
dată cu arătura adîncă, întreaga 
cantitate de gunoi de grajd existen
tă în gospodărie.

O atenție deosebită au acordat 
colectiviștii fertilizării terenului ce 
urmează să se însămînțeze în pri
măvară cu porumb de la care să 
obțină 5.000 kg la hectar, neirigat. 
Pe acest teren, în suprafață de 4 
hectare, care a fost gunoit în parte 
cu oile gospodăriei, ei au trans
portat pe fiecare hectar 35 tone 
gunoi de grajd, ce a fost îngropat 
sub brazdă odată cu arătura.

Coresp. NADIU ION

Mai multa preocupare
Deși se știe că cocenii de porumb 

tocați și saramurați constituie un 
furaj bun pentru animale, se vede 
că conducerea gospodăriei colecti
ve „Unirea" din Alba lulia pierde 
din vedere acest lucru. Ceea ce în
tărește această convingere este fap
tul că pe ogoarele acestei gospo
dării sînt și astăzi un mare număr 
'de glugi de coceni care, în loc să 
fie transportați și depozitați pentru 
furajarea animalelor, se află în 
cîmp, expuși intemperiilor, și unde 
sînt împrăștiați de oi și vite.

Coresp. P. BENEDIC

e lecții
și manifestă un interes deosebit 
pentru lecțiile ce se predau.

La cercul zootehnic (lector medic 
veterinar Tatu Ladislau), unde s-au 
predat pînă la 14 decembrie 4 lec
ții, cursanții Parolea Cornel, ȘeuL 
șan AAihai, Blada Simion și, alții 
au pus numeroase întreb,iri, iar 
cu prilejul seminariilor făcute pe 

• marginea lecțiilor ținute s-a putut 
vedea că colectiviștii înscriși la 
cursuri, dornici de a pătrunde cît 
mai mult tainele științei agricole, 
își însușesc bogate cunoștințe.își însușesc

pînă la 10 decembrie 
deschiderea cercului.

ca
ni
de

de

garu Iritnie), 
nu s-a făcut 
Mai mult, lectorul nici nu știe 
re-i sînt cursanții și nu a făcut 
mic pentru a-și întocmi planul 
lecții.

Cu sprijinul comisiei raionale 
îndrumare și control, a organelor 
de partid și de stat din Ampoița, 
trebuie luate de urgență cele mai 
potrivite măsuri pentru deschiderea 
cursurilor și desfășurarea în cele mai 
bune condițiuni a învățămîntului, 
pentru ca crescătorii de animale 
din această comună să-și dobîn- 
dească cît mai multe cunoștințe noi 
în domeniul creșterii animalelor.

preocuparea
cercului agrotehnic ăă se desfă
șoare în bune condițiuni, însă, pen
tru realizarea acestei importante 
sarcini, este nevoie ca organizația 
de partid și sfatul ponular să-și a- 
ducă mai mult contribuția

Casa nouă a colectivistului Roș ca Vasile din G. A. C. Obreja.

Pe marginea inițiativei
„De la aceleași vaci, o producție mai mare de lapte"

- sfNt CONDORII 
pentru a spori producția de lapte

Colectiviștii din Obreja au obți
nut în acest an rezultate bune în 
ce privește sporirea numărului de 
bovine. Ei au în prezent 159 cape
te, din care 59 vaci și 15 juninci 
gestante.

In ce privește producția de lapte 
însă, rezultatele nu sînt pe măsura 
posibilităților. Pe cap de vacă fu
rajată, pe 11 luni, s-a realizat 1.675 
litri lapte, mai puțin cu 325 litri 
față de producția planificată. Pro
ducția scăzută de lapte nu se poate 
pune pe seama lipsei de furaje sau 
condiții necorespunzătoare de adă- 
postire, deoarece gospodăria dis
pune de cantități importante de 
fîn, trifoi, sfeclă furajeră, con
centrate, precum și porumb siloz 
și furaje grosiere. De asemenea, a 
construit de curînd un grajd nou, 
încăpător.

Ceea ce face ca să se obțină mai 
puțin lapte de la vaci este lipsa de 
interes a conducerii pentru o mai 
bună organizare a muncii în sec
torul zootehnic, a furajării necores
punzătoare a vacilor.

Cu prilejul consfătuirii cu crescă
torii de animale, cafe a avut loc în 
luna octombrie la gospodăria co
lectivă din Cistei. au participat si' 
colectiviști din Obreja. In numele 
îngrijitorilor de animale, tov. Pă

Noi familii în G. A. C.

Faptele — cel mai 
puternic îndemn

Peste 85 la sută din suprafața 
colectivizabilă a raionului este 
în prezent cuprinsă în cele 42 
gospodării colective existente, iar 
numărul familiilor de țărani mun
citori ce pășesc pe drumul gos
podăriei colective continuă să 
crească zi de zi. Ceea ce face pe 
țăranii muncitori să pășeas
că cu încredere pe acest 
drum sînt în primul rind fapte
le vii, convingătoare, ce se întîl- 
nesc la tot pasul. Așa, de exem
plu, pentru fiecare 
cunoscut faptul că acolo 
aplicat complexul de 
agrotehnice s-au obținut 
cest an peste 2.000 kg 
3.000 kg porumb fa 
Membrii gospodăriei 
din AAicești, care au realizat de 
la grădină un venit de peste I 
milion lei, au împărțit ca avans la 
zi-nmncă 15 lei. Peste 80 de fa
milii de colectiviști din Cistei au 
acum case noi. Toate aceste fap
te grăitoare, care sînt o urmare 
a zilelor noi pe care le trăim, 
au convins si pe cele peste 100 
familii de țărani întovărășiți, care 
s-au înscris zilele trecute în gos
podăria colectivă din Ighiti, ce 
numără în prezent peste 400 fa
milii și o suprafață de teren a- 
griccl de peste 500 hectare.

Acum, cînd colectiviștii din I- 
ghiu și-au sporit puternic forțele, 
sînt hotărîți să depună tot efortul, 
pentru a face din gospodăria lor 
colectivă o unitate socialistă tot 
mai puternică, mai înfloritoare.

este bine < 
unde s-a • j 

măsuri < 
și în a- < 
grîu și < 

hectar.
colective

curar Eugen, brigadierul zootehnic 
al gospodăriei colective din Obreja, 
s-a angajat să îngrijească mai bine 
animalele, să aplice o furajare ra
țională. Cu toate că au trecut două 
luni de la consfătuire, nu s-a fă
cut încă nimic pentru asigurarea u- 
nei hrăniri raționale a vacilor, pen
tru repartizarea acestora pe grupe 
si furajarea lor în raport de greu
tate și producție de lapte.

Un alt fapt care face să nu se 
poată realiza o creștere simțitoare 
a producției de lapte este și 
retribuirea defectuoasă a mul
gătorilor, la care munca nu 
se calculează după laptele ob
ținut de fiecare mulgător, de la 
vacile ce are în grijă, ci după pro
ducția globală obținută de toți mul
gătorii, ceea ce nu stimulează in
teresul pentru obținerea de canti
tăți socrite de lapte.

Pentru a obține de la aceleași 
vaci o producție mai mare de lapte, 
conducerea gospodăriei, îndrumată 
de organizația de partid, trebuie să 
se ocupe cu toată răspunderea de 
sectorul zootehnic, să asigure o 
hrănire rațională pe bază de 
rații întocmite științific, să se 
aplice metode înaintate la mulsul 
vacilor, la îngrijirea și furajarea a- 
cestora.

Adunările generale de sfirșit de an 
să fie temeinic pregătite

1 După tin aii de rodnică activitate, 
potrivit prevederilor statutului mo
del, cele 42 gospodării colective din 
raionul nostru se pregătesc să în
cheie și să prezinte spre dezbaterea 
adunărilor generale ale colectiviști
lor, bilanțul întregii activități eco
nomice . pe anul 1961. De asemenea, 
gospodăriile mai pregătesc cu aju
torul specialiștilor, proiectul planu
lui de producție și financiar pe a- 
nul 1962, care la fel va fi supus 
spre' discutarea și aprobarea adu
nărilor generale.

Ambele lucrări au o mare însem
nătate pentru activitatea de viitor a 
fiecărei gospodării colective, ele con
stituind pentru masele largi de co
lectiviști un bun prilej de analiză 
profundă a muncii desfășurate și 
a rezultatelor obținute în consolida
rea economico-organizatorică a a- 
cestora. Totodată constituie un pri
lej de a adopta noi măsuri în ve
derea dezvoltării intensive și mul
tilaterale a gospodăriilor și pentru 
obținerea de producții tot mai mari 
în anul viitor.

Pentru o dezbatere cît mai co
respunzătoare a. dării de seamă a- 
nuale și a planului de producție pe 
anul viitor, se recomandă ca aces
tea să se discute separat în două 
adunări generale. Practica a dove
dit că numai astfel cele două docu
mente se pot discuta în mod cores
punzător și temeinic.

Pentru buna desfășurare a aces
tor lucrări, Comitetul raional de 
partid și Comitetul executiv al Sfa
tului popular raional au îndrumat 
consiliile de conducere să ia din 
vreme măsurile organizatorice ne
cesare unei temeinice pregătiri a 
acestor adunări.

S-a recomandat, în primul rînd, 
să se asigure participarea la adu
nările generale a tuturor colectiviș
tilor — bărbați, femei, tineri. Este 
nestatutar și dăunătoare practica 
din unele gospodării de a ține adu
nările fără participarea majorității 
colectiviștilor și mai ales cu parti
ciparea slabă a femeilor și tineri
lor. De aceea, consiliile de condu
cere au obligația de a pregăti cu 
grijă aceste adunări. Cu cel puțin 
o săptămînă înainte de ținerea a- 
dunării generate se va afișa la loc 
vizibil ordinea de zi, dînd astfel po
sibilitate colectiviștilor să se pre
gătească în mod temeinic pentru 
discuții și propuneri.

La organizarea adunărilor gene
rale pentru bilanț, lucrul ce! mai 
important îl prezintă întocmirea 
dării de seamă ce urmează a se 
prezenta spre discutarea și apro
barea colectiviștilor. Ea trebuie să 
facă o analiză a întregii activități 
economico-organizatorice a gospo
dăriei pe anul care expiră, scoțînd 
în evidență părțile bune dar mai ales 
lipsurile manifestate în. activitatea 
gospodăriilor, cauzele acestor lip
suri și indicînd măsurile de viitor 
pentru remedierea lor. Prin conținu
tul ei darea de seamă trebuie să fie 
atractivă, să trezească interesul co

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

5.000 kg porumb la hsetar în condiții do neirigare
Pe o suprafață de 5 hectare de 

porumb dublu hibrid semănat în 
teren arat din toamnă <de S.M.T. și 
prășit de 3 ori, colectiviștii din O- 
iejdea au obținut o recoltă de a- 
proape 4.000 kg la hectar. Convinși 
din experiență proprie că atunci cînd 
se folosește sămînță cu productivi
tate sporită și agrotehnica se apli
că pe scară largă munca este răs
plătită totdeauna cu recolte sporite, 
colectiviștii din Oiejdea au hotărî! 
ca în anul viitor să cultive porumb 
de la care să obțină 5.000 kg la 
hectar în condiții de neirigare.

In acest scop, ei au stabilit 20 ha 
teren, după plante premergătoare 
potrivite, pe care l-au dat spre 
pregătire, semănat și întreținere ce
lor doi brigadieri din gospodărie.

Cu atelajele și camionul gospo
dăriei, pe acest teren s-au transpor
tat și împrăștiat pe fiecare hectar 30 
tone gunoi de grajd, după care me
canizatorii de la SJW.T. au execu
tat cu plugul prevăzut cu scormo
nitoare, arătură la adîncimea de 
peste 30 cm.

De asemenea, în vederea obținerii 

lectiviștilor pentru discuții, să vi
nă cu propuneri concrete pentru 
îmbunătățirea activității de viitori
Darea de seama se întocmește din 

timp de către un colectiv stabilit de 
consiliul de conducere, din care 
obligatoriu vor face parte președin
tele gospodăriei colective, inginerul 
său tehnicianul agronom sau zoo
tehnist, contabilul care răspunde de 
această gospodărie, precum și con
tabilul principal al gospodăriei.

Pentru ca darea de seamă să nu 
fie o simplă înșiruire de date ge
nerale făcută în grabă de unul sin
gur, recomandăm principalele pro
bleme ce trebuie analizate în acest 
important document.

Se știe că în gospodăria colectivă 
principalul mijloc de producție este 
pămîntul. De aceea, în darea de 
seamă se va analiza în mod amă
nunțit felul cum a fost folosit fon
dul funciar al gospodăriei în 1961 
— măsurile luate pentru folosirea 
fiecărei bucăți de pămînt, pentru da
rea în folosință a terenurilor ne
productive, îndiguiri, desecări, iri
gații, terasări etc. și rezultatele ob
ținute.

Apoi, darea de seamă trebuie să 
cuprindă o analiză amănunțită a- 
supra modului cum s-au realizat 
sarcinile de producție în sectorul 
vegetal.

Tot aici se face și o apreciere a- 
supra felului cum consiliul de coaf 
ducere, președintele, brigadierii și 
colectiviștii au luptat pentru apli
carea măsurilor agrotehnice indi
cate.

Un loc important trebuie să-1 
ocupe în darea de seamă sectorul 
zootehnic, să se arate cum s-a dez
voltat creșterea animalelor și în 
special creșterea efectivului de vaci 
cu lapte, scroafe, porci la îngră
șat și oi cu lînă fină și semifină. 
Aceasta trebuie analizată compara
tiv cu anii trecuți față de planul a- 
nual precum și măsurile luate pen
tru asigurarea unei furajări rațio
nale, cum s-a asigurat adăpostirea 
animalelor, cauzele care au dus la 
realizarea sau nerealizarea planu
lui.

Pentru ca această ramură a creș
terii animalelor să mobilizeze pe co
lectiviști și să facă din ea o ramură 
principală de producție a gospodă
riei, tratarea acestui capitol se va 
face minuțios, cu calcule economice 
concrete, din care să rezulte avaț* 
tajele mari pe care le aduce gos-' 
podăriei creșterea animalelor.

Un .capitol important în darea de 
seamă va trebui să-l ocupe organi
zarea muncii și folosirea rațională 
a mijloacelor de producție ale gos
podăriei și a mașinilor S.M.T., care 
au un rol hotărîtor în realizarea 
planului de producție. Trebuie ară
tat în mod amănunțit și mmupo* 
cum a fost organizată munca, dacă 
mărimea brigăzilor și echipelor a 
fost cea mai potrivită etc. Cum aet

. Ing. PETROVICI AUREL 
vicepreșed. sfat, popular raional

(Continuare în pag. 4-a)

de recolte bogate în antd viitor, co
lectiviștii din Oiejdea au executat 
arături adinei pe întreaga supra
față planificată.---------------  

Venituri mari 
din grădina de legume

Pricepuți și harnici fiind, colec
tiviștii din Micești, care au cultivat 
în acest an cu legume și zarzava
turi 70 ha, au obținut de la gră
dină, prin vînzarea pe bază de con
tract și la chioșcurile din centrele 
muncitorești, suma de 1.080.000 lei.

Cele mai mari 'venituri au fost 
realizate din valorificarea cartofilor 
timpurii, la care s-a obținut o pro
ducție de 27.000 kg la hectar, din 
vînzarea celor 30 vagoane de roșii 
și recolta de varză, ce a fost plan
tată în cultură dublă, după cartofii 
timpurii.

Cu toată suprafața redusă de te
ren de care dispun, ținînd însă sea
mă de veniturile mari ce se reali
zează prin cultivarea legumelor, co
lectiviștii din Micești, la îndemnul 
comuniștilor, și-au propus să cul
tive în anul viitor legume și zarza
vaturi pe o suprafață de 120 ha.



VIAȚA DE PARTID

Membrii de partid $i sarcinile obștești
La Sfatul popular comunal Te- 

iuș s-a făcut bilanțul realizărilor pe 
anul 1961, privind activitatea gos
podărească a comunei. Bilanțul în 
această privință este rodnic. A- 
cest lucru îl confirmă cîteva cifre: 
30.000 ore muncă patriotică, 11.900 
m.p. pavaj, peste 300 pomi Orna
mentali plantați de-a lungul stră
zilor și în parc, mai mult de 50.000 
lei economii. Cei ce au realizat a- 
cestea sînt cetățenii comunei Teiuș, 
mobilizați și antrenați de organi
zațiile de partid.

— In activitatea noastră gospo
dărească — ne spune tov. Priplata 
Rudolf, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular — am 
primit un prețios sprijin din partea 
membrilor de partid, care au venit 
cu sugestii și propuneri prețioase 
pentru continua înfrumusețare a 
comunei.

Tov. Mozeș Alexandru, membru 
de partid, a inițiat munca pentru 
pavarea trotuarelor de pe strada 6 
Martie. A discutat acest lucru cu 
cetățenii care locuiesc pe această 
stradă, într-o adunare, a fost ales 
comitetul de cetățeni pentru condu
cerea lucrărilor. Ca președinte al 
acestui comitet a fost ales tov. Mo- 
zes Alexandru.

Primind această încredere din 
partea cetățenilor și sarcină ob
ștea sc*. tov. Mozes a Înotat pentru 
a justifica această încredere. El a 
Tot. • primul care a transportat ma
terialul necesar pentru pavare. a 
fost mereu în fruntea cetățenilor. 
Ca urmare, lucrările de pavaj au 
fost terminate într-o lună de zile, 
strada a căpătat un alt aspect.

Exemplul cetățenilor de pe stra
da 6 Martie a fost urmat și do cei 
de ne străzile Al Petbfi. Fl'imon 
Sîrbti. 11 Iunie, V. Roaită și Horia.

Lucrările de canalizarea străzii 
Horia au fost conduse de tov. Ti
miș Ioan, membru de partid, care, 
primind această sarcină, a muncit 
și s-a străduit să o ducă la înde
plinire.

O activitate rodnică în cadrul sfa
tului popular al comunei desfășoară 

, denotații — membri de partid. Ei 
participă la sesiunile sfatului, iau 
parte activă la dezbaterile ce au loc, 
luptă pentru îndeplinirea hotărîri
lor luate de sesiune, într-un cuvînt 
se achită cu cinste de sarcinile ob- 
șțe*.ti încredințate de masele de oa- 
ifieni ai muncii.

Tov. Lazăr Cornel, deputat, a 
mobilizat cetățenii din circumscrip
ția electorală unde a fost ales, la lu
crările de pavare cu piatră a tro
tuarelor. Ascultînd îndemnul depu
tatului lor, cetățenii de pe această 
stradă au participat cu însuflețire 
și au terminat lucrarea în două luni 
de zile.

In cadrul organizațiilor de bază 
de pe raza comunei Teiuș mai sînt 
membri de partid care, în afara sar-

cinilor ce le au ca membri de partid, 
au și sarcini cu carater obștesc, ca 
tov. Gali Ștefan, Crișan Ana, Cior- 
tea Aurelia* Radu Octavian și mulți 
alții.

Ca membru în consiliul de condu
cere a cooperativei „9 Mai", tov. i 
Gali Ștefan caută să rezolve o sea
mă de sarcini ce-i sînt încredințate 
de consiliul de conducere, ia parte 
activă la rezolvarea problemelor ce 
se pun în fața cooperativei privind 
buna aprovizionare a consumatori
lor.

Un însemnat număr de ore de 
muncă patriotică pentru amenajarea 
parcului din centrul comunei l-a 
prestat tineretul. In această privință 
comitetul comunal U.T.M. a mobili
zat pe lîngă utemiști și pe ceilalți 
tineri din comună. La această ac
țiune, ca de altfel la întreaga acti
vitate ce o desfășoară comitetul co
munal U.T M., o contribuție de sea
mă și-a adus-o și tov. Radu Octa
vian, membru de partid.

O activitate cu rezultate rodnice 
desfășoară în cadrul conducerii or
ganizației de femei tov. Ciortea Au
relia, membră de partid, care a 
reușit să antreneze un mare număr 
de femei la activitatea cultural-e
ducativă ce se desfășoară în rîndul 
colectiviștilor.

Dacă în marea lor majoritate 
membrii de partid din organizațiile 
de bază din comuna Teiuș muncesc 
cu multă conștiinciozitate nentru 
a-și îndenlmi sarcinile obștești ce 
le sînt încredințate, aceasta se da- 
toreste în primul 
silitorului dat do 
bază din caro fac

Mai sînt însă 
partid, ce-i drent 

dosi au

Prin cîteva cămine culturale după lansarea inițiativei

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

Cu două săptămîni în urmă, activiștii culturali din comuna Stremț 
au lansat o valoroasă inițiativă cu tema „in fiecare zi — activitate cul
tural-educativă de masă la căminul cultural". Cum era și firesc, a- 
ceastă inițiativă a fost primită cu un deosebit interes atît de către ac
tiviștii culturali din raion cît și de mase largi ale țăranilor muncitori.

Pentru
culturale, 
de preț, 
culturale 
raidului.

a vedea modul în care consiliile de conducere ale căminelor 
toți activiștii culturali au înțeles să preia această inițiativă 
redacția ziarului a organizat un raid prin cîteva cămine 
din raion. Redăm mai jos unele constatări făcute cu prilejul

CJode a pornit inițiativa
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Adunările generale ce aui avut loc 
zilele trecute, în multe sate și co
mune din raionul nostru, au anali
zat felini cum au fost îndeplinite o- 
biectivele stabilite de adunările ge
nerale din anul 1960. Intr-adevăr, 
în acest an, ca urmare a hotărîrilor 
adunărilor generale și prin contri
buția cetățenilor, au fost construite 
sau sînt în construcție noi cămine 
•culturale, școli, dispensare medica
le, magazine 
precum și alte 
res obștesc.

In adunarea 
loc în 
hotărît ca prin ___
ră să lărgească spațiul' de școlari
zare a ; 
clasă, pentru a crea copiilor con
diții și mai bune pentru învățătură. 
In același scop, cetățenii din’ Inuri 
au hotărît ca din contribuția lor 
■voluntară, în anul 1962, să se ter
mine cele două săli de clasă de la 
școala din Inuri-sat.

In comuna Intregalde, de aseme
nea, adunarea generală a cetățenilor 
a hotărît ca în anul viitor să fie 
■terminat localul școlii de 8 ani.

Cetățenii din satul Valea Mică nu 
aveau cămin cultural. Ei au hotă-

comuna

rînd îndrumării si 
organizațiile 
narte.

urni membri 
niitini la număr, 

care, deși pu nrimit sarcini ob- 
sfe~t*. nu desfășoară n<c< o activitate 
pentru a le duce la îndeplinire.

Tov. Barabas loan, de’nildă, a 
fosf ales ca demitat în sfatul nonti- 
lar comunal. In această calitate nu 
desfășoară nici o activitate, nu ia 
narte la sesiunile sfatului popular. 
In circumscripția în care a fost a- 
les cetățenii au nevoie de snriiinnl 
lui, dar -nud primesc. Tov. Barabaș 
mi se interesează de arest lucru.

Exemnlu neeativ în ceea ce pri
vește îndeplinirea sarcinilor obștești 
îl constituie și tov. Nicula Ale
xandru. Ca membru în comitetul co
munal U.T.M., el nu s-a achitat de 
sarcina încredințată, din care 
ză nici nu a mai fost ales la 
mele alegeri ce -au avut loc.

Organizațiile de bază, din 
fac parte acești tovarăși, au datoria 
să analizeze felul cum acești mem
bri de partid se ocupă de îndeplini
rea sarcinilor obștești încredințate. 
Să fie generalizate metodele și re
zultatele obținute de unii membri de 
partid și în același timp să fie luate 
măsuri împotriva celor ce nu înțe
leg să se achite de aceste sarcini.

de

de

cati- 
lllti-

care

Căminul cultural din Stremț a 
devenit de două săptămîni cu ade
vărat locul de întîlnire al țăranilor 
muncitori. Seară de seară activiștii 
culturali se străduiesc, așa cum s-au 
angajat, să organizeze o activitate 
culturală cît mai educativă și atră
gătoare.

La 1 decembrie, de pildă, la- că- 
căminul cultural a avut loc un pro
gram pentru femei, cu ocazia căru
ia tov. Borza Dorina a făcut o ex- : 
punere legată de contribuția femei
lor la întărirea și dezvoltarea gos
podăriei agricole colective, la care 
au participat un număr mare de 
femei, iar în ziua de 2 decembrie, la 
școală, a avut loc o seară de ex- ■ 
periențe științifice. In ziua de 3 de
cembrie peste 200 țărani muncitori 
âu asciiltat o conferință axată pe .

sarcinile trasate de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. în domeniul întă
ririi sectorului socialist al agricul
turii. Și astfel de programe au avut 
loc în fiecare zi. Demn de scos în 
evidență este faptul că programul 
stabilit nu numai că a fost respec
tat, dar eil a fost și îmbunătățit. De 
pildă, în scopul îmbunătățirii acti
vității corului, în ziua de 10 decem
brie s-a organizat un rodnic schimb 
de experiență cu corul casei raionale 
-de cultură, care, după ce s-a ținut 
un jurnal vorbit pe teme interna
ționale, a prezentat în fața a. peste 
300 țărani muncitori un 
program-

Mergînd în continuare pe 
drum, activiștii culturali din 
vor reuși să-și țină cuvîntul

frumos

Programe cit mai atractive, variate
Activiștii culturali din comuna 

Ciugud au hotărît și ei £iî se ală
ture inițiativei activiștilor culturali 
din Stremț. Au întocmit în acest 
scop și un program al manifestări
lor zilnice ce urmează să aibă loc 
în cadrul activității căminului.

Pînă aici toate bune. Numai 
răsfoind puțin programul zilnic 
decembrie, constați că el 
întocmit mai mult de 
că 
be, 
sînt edificatoare. In zilele de 4, 8, 
13, 26, 27 decembrie serile sînt o- 
cupate cu... repetiții, iar la 20 de
cembrie programul constă din „sta
bilirea textului de brigadă". Se 
pot oare numi cele de mai suș pro
grame și încă programe cultural- 
educative de masă? Categoric că nu. 
De altfel asemenea exemple pot fi 
date încă multe. Nu în puține zile 
întreg programul constă doar din

că, 
pe 
e

mai mult de formă, 
programele stabilite sînt sla- 
neatrăgătoare. Cîteva exemple

prezentări de cărți, recenzii, simple 
expuneri, fără alte programe care 
să completeze seara respectivă, s-o 
facă cît mai plăcută.

Activiștii culturali din Ciugud, cu 
sprijinul comitetului comunal de 
partid, al sfatului popular, pot și 
trebuie să îmbunătățească conținu
tul muncii cultural-educative, să 
organizeze programe mai bogate în 
conținut, mai atractive.

Pe drumul cel bun
îmbunătățirea continuă a activi

tății cultural-educative de masă, 
permanentizarea acesteia, constituie 
și pentru activiștii culturali din 
Galda de Jos o sarci-nă importantă.

Preluînd inițiativa celor din 
Stremț, activiștii culturali din Gal
da au trecut în mod hotărît la 
muncă. Astfel, în baza programului 
stabilit, au loc în fiecare zi activi
tăți cultural-educative de masă, la 
care participă un număr tot mai 
mare de țărani muncitori. Demn de 
scos în evidență este faptul că pro
gramele sînt bogate și organizate în 
așa fel, îneît să cuprindă cît mai 
mulți participanți. De pildă, în timp 
ce la sediul școlii are loc un pro
gram pentru femeile-mame sari 
cursul agrotehnic, la cămin este 
organizată o seară de experiențe 
științifice și prezentarea filmului. 
Tot atunci există activitate și la 
cercurile de citit.

Iată doar cîteva fapte care do
vedesc ca, acolo unde este preocu
pare, se pot obține și rezultate.

Slabă preocupare
La căminul cultural din Șard se 

desfășoară . o slabă activitate. To
varășa Elisabeta Olteanu, directoa
rea căminului cultural din Șărd, 
trece pe la cămin numai la zile 
„mari" motivînd că e la Micești. Dar 
nici aici nu se ocupă de îmbunătă
țirea inuncii culturale. Din această 
cauză activitatea culturală pe timp 
de iarnă n-a fost organizată, acti
viștii culturali nu se simt mobili
zați în această activitate pentru a 
nutea răspunde inițiativei activiști
lor culturali din Stremț de a orga
niza zilnic activitate cultural-edu- 
cativă de masă la căminul cultural.

Aici programele artistice, pre
cum și alte manifestări, și așa rare, 
sînt prezentate mai mult de formații 
din satele și comunele învecinate, 
parcă în sat n-ar exista forțe.

De aceste lipsuri se face “vi novat și 
comitetul comunal de partid, și 
sfatul popular, care nu analizează 
cu toată hotărîrea aceste lipsuri, 
luînd măsuri de îndreptarea lor.

CONCLUZII

Adunări generale pentru votarea contribuției voluntare

ale cooperativelor, 
construcții de inte-

generală ce a avut 
Meteș, cetățenii au 
contribuție volunta-

școlii cu încă trei săli de

rît să și-l construiască cu forțe pro
prii și au și trecut la fapte. Cu 
sprijinul sfatului popular și sub 
îndrumarea organizației de partid, 
ei au muncit cu însuflețire, și ast
fel în acest an căminul cultural 
a fost dat în folosință. Căminul 
cultural nu are deocamdată tot mo
bilierul necesar. Cetățenii din satul 
Valea Mică, în adunarea generală 
ce a avut loc pentru votarea con
tribuției voluntare pe anul 1962, au 
hotărît ca din sumele încasate să 
fie procurat mobilierul necesar pen
tru căminul cultural. O asemenea 
hotărîre a adoptat și adunarea ge
nerală din comuna Feneș.

In satul Presaca a fost începută 
construcția unui cămin cultural tot 
prin contribuția voluntară a cetățe
nilor. Adunarea generală, care a a- 
nalizat felul în care s-a desfășurat 
munca și rezultatele obținute, a ho
tărît în același timp ca prin contri
buție voluntară, în anul 1962, să 
fie terminat localul căminului cul
tural 
timp

In
avut

și să fie procurat în 
mobilierul necesar.
alte adunări generale 

loc în sate și comune,

același

ce au 
pentru 

votarea contribuției voluntare a 
cetățenilor, s-a stabilit a se construi

sau repara poduri și podețe, fîn- 
tîni, împrejmuiri etc.

Cetățenii participanți la aceste a- 
dunări și-au manifestat hotărîrea 
lor de a participa activ Ia îndepli
nirea hotărîrilor adunării generale, 
nu numai prin contribuția volunta
ră, dar și prin muncă patriotică.

Interesul ou care cetățenii au dez
bătut problemele legate de conti
nua înfrumusețare a comunelor și 
satelor îl confirmă și numărul mare 
de participanți ce au luat cuvîntul 
la discuții în cadrul adunărilor ge
nerale. Un alt aspect care confirmă 
acest lucru este și faptul că chiar 
după terminarea adunărilor unii ce
tățeni și-au achitat o parte din con
tribuția’ votată. S-au încasat în fe
lul acesta pe loc sume importante 
de bani.

Dacă în anul 1961 s-au realizat 
obiective de seamă prin contribuția 
voluntară a cetățenilor, în anul 
viitor se vor realiza noi obiective, 
care vor contribui la continua în
frumusețare a comunelor și satelor 
raionului nostru.

, Oamenii muncii de la sate, mo
bilizați de sfaturile populare și în
drumați de organizațiile de partid, 
sînt hotărîți să-și îndeplinească cu 
cinste propriile lor hotărîri.

Din constatările făcute cu prile jul raidului reiese 
comitetele comunale de partid și sfaturile populare 
culturală, mobilizează toți activiștii culturali in desfășurarea ei, 
obțin rezultate din ce în ce mai bune. La Sîntimbru, Vințul de Jos, 
Ighiu și în alte comune preluînd i nițiativa activiștilor culturali din ) 
Stremț, au trecut la organizarea unei activități cultural-educative S 
zilnice la căminele culturale. ?

Nu peste tot însă acestei inițiative de preț i se acordă atenția cu- ( 
venită din partea comitetelor de partid comunale, a organizațiilor de ? 
bază, din partea sfaturilor populare, fapt ce face ca activiștii culturali j 
din unele comune și sate să aibă o slabă preocupare pentru ridicarea \ 
nivelului muncii cultural-educative și permanentizarea acesteia. In <
mod special se constată acest lucru la căminele din sate. Scrisoarea ’
activiștilor culturali din Stremț nu s-a adresat numai la căminele de j
centru, ci la toate căminele. Sînt apoi cazuri, ca cele din Meteș, Al- '
mașul Mare, Oarda de Jos și alte cămine, unde s-au întocmit progra- ? 
me sărace în conținut, nu suficient de atrăgătoare. Se acordă încă pu- > 
țină atenție mobilizării țăranilor muncitori la aceste programe. <

Comitetele comunale de partid, organizațiile de bază, sfaturile S 
populare au sarcina de a acorda mai multă atenție îmbunătățirii acti- r 
vității cultural-educative. în acest scop trebuie mobilizați toți activiș- > 
tii culturali, spre a prelua inițiativa activiștilor culturali din Stremț ț 
și a asigura activitate cultural-edu cativă bogată și variată. <

că, acolo unde 
sprijină munca 

se

La gospodăria colectivă din Mi halț apa din trei izvoare este cap
tată intr-un bazin colector, de unde prin țevi este dusă la grajduri.

IN CLIȘEU: Colectiviști construind bazinul de colectare a apei.



Adunările generale de siîrșil 
de an să lie temeinic pregătite

Declarația guvernului B. ». S. S. 
adresata guvernului Danemarcei
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
„In fața pregătirilor militare ale 

RȚ-G. Ș' Danemarcei în regiunea 
Mării Baltice, guvernul sovietic va 
fi nevoit să ia contramăsurile nece
sare pentru asigurarea securității 
țării sale și a aliaților săi", se sub
liniază printre altele în declarația 
adresată de guvernul U.R.S.S. gu
vernului Danemarcei. Declarația a 
fost predată ambasadorului Dane
marcei în U.R.S.S. la 12 decembrie 
prin intermediul Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

După cum se arată în declarație, 
după adoptarea de către guvernul 
danez a hotărîrii cu privire la con
stituirea comandamentului mixt al 
R-F-9' Ș] Danemarcei în regiunea 
Mării Baltice, „nu se poate să nu 
se recunoască că Danemarca a fă
cut un nou pas extrem de periculos

Ambasadorul R. S. Cehoslovace la Tirana 
a fost rechemat în fără

__ Guvernul Republicii Socialiste 
Cehoslovace a hotărît să recheme 
pe ambasadorul său în Albania, în- 
trucît în urma măsurilor autorități
lor albaneze față de ambasadorul 
cehoslovac au fost create în mod in
tenționat condiții care au făcut cu 
totul imposibilă activitatea lui nor
mală ca ambasador, datorită cărui 
fapt prezența sa la Tirana a devenit 
cu totul inutilă.

Reprezentanța Cehoslovaciei la 
Tirana va fi condusă de un însărci
nat cu afaceri ad-interim.

Ca urmare a unei serii de provo
cări din partea reprezentanței Al
baniei la Praga — difuzarea de ma
teriale tipărite cu caracter ostil, ur
mărind spargerea unității lagărului 
socialist, folosirea studenților alba
nezi centru înfăptuirea acestei acti
vități provocatoare’jși ja altor qfcțiuni 
asemănătoare, cu totul incompa
tibile cu misiunea și activitatea u- 
nei reprezentanțe diplomatice, pen
tru care poartă întreaga răspundere 
ambasadorul Albaniei, rămînerea 
mai departe a ambasadorului alba
nez în Republica Socialistă Cehos
lovacă a fost declarată indezirabilă.

„Nouveau Candide" se străduiește 
să demonstreze, sub pretextul unor 
explicații tehnice, că pentru Franța 
metropolitană terorismul practicat 
de Organizația armată secretă nu 
este prea periculos, pentru că face 
relativ puț'ne victime. Atunci cînd 
tentativa de a disculpa pe neofas- 
«iștii francezi vine din partea lui 
„Nouveau Candide*, fițuică neofas- 
eistă, lucrurile par normale. Dar 
cînd președintele de Gaulle declară 
la Marsilia „O.A.S.? Nu-1 cunosc!*, o 
bună parte a opiniei publice fran
ceze se alarmează și se străduiește 
să explice și celor ce n-au înțeles-o 
încă primejdia care amenință Fran
ța. Cum au aiuns militarii rebeli 
din Algeria să creeze o organizație 
care acționează după metode inspi
rate din metodele folosite de na
ziști înainte de 1933 (numai mij
loacele tehnice sînt mai moderne) și 

transmită influenta peste Me- 
diterana creînd si pe teritoriul Fran
ței o rețea a terorii și șantajului ? 
Prin ce etane s-a trecut pentru a a- 
junge pînă la aruncarea în aer a seditt- 
Itii ziarului „France Soir", unul din
tre cele mai răspîndite cotidiene 
bu'gheze editate la Paris ?

Se știe doar că la 25 aprilie, cînd 
puc’ul de la Alger a eșuat în pri
miri rînd din lipsă de sprijinitori, 
O.A.S. a reintrat în umbră. A început 
activitatea așa-zis clandestină. Dar 
la 31 iulie ia Alger apărea primul 
număr al ziarului O.A.S.-iștilor inti
tulat sugestiv „centurionii". La 5 
august ascultătorii postului de ra
dio Franța 5 au auzit prima emi- 
siun°-pirat a oamenilor condamna
tului la moarte Salan, fost general. 
Pe la sfîrșitul lunii august s-a a- 
nuntat că guvernul s-a hotărît să 
riposteze și că. pe teritoriul Franței, 
O.A.S.-ul ar fi fost practic desființat. 

care îi încurajează pe foștii gene
rali și amirali hitleriști în tendin
țele lor cotropitoare".

„Guvernul sovietic nu poate con
sidera temeinice argumentele folo
site de guvernul danez pentru a-și 
justifica acțiunile".

In declarație se arată că guver
nul Danemarcei înlesnește pătrun
derea continuă a militariștilor vest- 
germani în Europa de nord și în 
bazinul Mării Baltice. „Această . ac
țiune contribuie, indiferent dacă gu
vernul Danemarcei vrea sau nu a- 
cest lucru, la transformarea regiunii 
Mării Baltice într-un cap de pod 
militar pentru o agresiune împotri
va U.R.S.S. și a altor state iubitoa
re de pace".

Aceste acțiuni ale guvernului da
nez înrăutățesc relațiile sovieto-da- 
neze și complică situația țărilor 
neutre vecine cu Danemarca.

In legătură cu rechemarea per
sonalului ambasadei și .reprezentan
ței comerciale a U.R.S.S. la Tirana, 
guvernul U.R.S.S. a adresat guver
nului Republicii Socialiste Cehos
lovace rugămintea de a reprezenta 
interesele U.R.S.S. în Albania. Gu
vernul Cehoslovaciei a satisfăcut a- 
ceastă cerere.

Manifestanții au atacat consulatul S.U.A. din R. Dominicană
In capitala Republicii Dominicane 

au continuat la 12 decembrie ma
nifestațiile care au fost îndreptate 
împotriva amestecului S.U.A. în 
treburile interne ale țării. Potrivit 
relatărilor agenției United Press In
ternational, mulțimea a atacat în 
două rînduri clădirea consulatului 
S.U.A. din Santo Domingo după ce 
s-a aflat că patru informatori 
aflați în serviciul guvernului s-au 
refugiat în clădirea consulatului. 
Demonstrații au întrerupt circula
ția pe străzi, au scandat lozinci în 
care cereau ca S.U.A. să înceteze 
amestecul în afacerile interne ale 
țării și Balauger să demisioneze i-

Cînd fascismul înaintează înseamnă
De fapt, nu intervenise decît ares
tarea cîtorva fasciști la Bayonne. 
La 8 septembrie pe afirima că O.A.S. 
a fost pur și simplu „decapitat", 
prin arestarea generalilor Vanuxen 
și Crevecoeur și a altor cîtorva per
sonagii. Dar chiar în ziua de 11 
septembrie cînd presa franceză pu
blica articole și scheme de organi
zarea O.AjS. pentru a dovedi că a- 
ceasta a primit o lovitură hotărâ
toare, principalele căpetenii ale or
ganizației fasciste trimiteau parla
mentarilor francezi o scrisoare al 
cărui text urma să fie pus apoi în 
discuția parlamentului sub numele 
de „amendamentul Salan*. La 25 
septembrie, colonelul Vaudrey și că
pitanul Saint-Remy evadau în îm
prejurări scandaloase. S-a anunțat 
din nou o ofensivă anti-O.A.S. S-a 
făcut mult caz de rezultatul con
cret al acestei ofensive: la 12 oc
tombrie emițătorul clandestin folo
sit de rebelii de dreapta la Alger a 
fost descoperit și confiscat. După 
ceva mai mult de două săptămâni, 
la 28 octombrie, emisiunile-pirat re
începeau, iar la 6 noiembrie tele
viziune americană a transmis un 
interviu cu însăși șeful oficial al 
O.A.S., Salan. In Parlamentul fran
cez există 80 de deputați care nu se 
sfiesc să voteze la 8 noiembrie în 
favoarea așa-zisului amendament 
Salan. A doua zi urmează cîteva a- 
restări, dar la 15 noiembrie prefec
tul de poliție al Parisului, Paoon, 
recunoaște în fața consiliului mu
nicipal că din cei 53 de autori ai 
unor atentate cu bombe, arestați de 
la începutul anului, numai patru au 
fost întemnițați. In perioada res

Derută, și neliniște la Bon
BONN (Agerpres). —
Nota guvernului sovietic adresată 

guvernului S.U.A. în care se cere 
extrădarea în Uniunea Sovietică a 
criminalului de război hitlerist, ge
neralul Heusinger, ce deține în pre
zent postul de președinte al Comi
tetului militar permanent al N.A.T.O. 
la Washington, a provocat o vădită 
derută și neliniște la Bonn.

Pînă în prezent guvernul R.F.G. 
n-a făcut nici o declarație oficială 
în legătură cu nota sovietică. In 
același iimn. Ministerul de Război 
vest-perman a întreprins o încer
care de a lua apărarea lui Heusin
ger. Ministerul s-a grăbit să pro- 
r-teme nota Uniunii Sovietice ca 
fiind o „manevră oron^andistică".

Ministerul n-a Domenii nici mă
car un cuvînt asvnra fondului ma- 
f“riale1nr notei sovietice, bazate ne 
rlocivmonfe. care îl acuză ne genera
lul Mp«s?n<xer de crime de război. 
Arpcf fnr'f vînn cq ppnfîrmp pît 
prude de bine că cei de la Bonn nu not 
să dezmintă acuzațiile întemeiate îm
potriva generalului criminal.

Ministerul de Război vest-ger- 
man n-a găsit nimic altceva mai 
bun decît să declare că prin nota 
sa Uniunea Sovietică ar urmări să 
. îmniedice" sesiunea Consiliului 
N.A.T.O. de la Paris. Nu încape 
îndoială că invocînd acest pretext 
unele persoane de la Bonn ar dori 
să scape pe criminalul de război 
hitlerist de pedeapsă.

mediat. Ei au aruncat cu pietre în 
ferestrele clădirii care au fost sparte.

După cum transmite agenția, 
funcționarii consulatului au cerut 
intervenția poliției atunci cînd a 
devenit evident că „furia mulțimii 
nu mai putea fi controlată". Impor
tante forțe ale poliției și armatei au 
sosit la fața locului și au încercat 
să împrăștie pe demonstranți folo
sind grenade cu gaze lacrimogene 
și bastoane de cauciuc. „Unuil din
tre fotoreporterii agenției United 
Press — transmite agenția1—a fost 
doborît la pămînt de explozia unei 
grenade la picioarele sale, iar apa
ratul de fotografiat a fost distrus".

pectivă avuseseră loc de fapt 190 de 
atentate de acest fel în regiunea pa
riziană și alte 161 în provincie.

Primul proces intentat împotriva 
a nouă criminali care, potrivit legi
lor franceze, erau pasibili de pe
deapsa cu moartea, a avut loc de 
abia zilele acestea. La 5 decembrie 
tribunalul a pronunțat o sentință de 
o clemență uluitoare: dintre cei 
nouă inculpați vinovați de atentat 
la siguranța statului, de tentativă 
de omor și de pricinuirea unor im
portante daune materiale, unul a 
fost condamnat la 7 ani închisoare, 
altul la 4 ani închisoare, patru la 
cîte 3 ani, iar ceilalți au fost puși 
în libertate.

Nu este multă vreme de cînd au
toritățile binevo’toare au pus la 
dispoziția O.A.S. sala Mutuality pen
tru desfășurarea unui miting de 
masă (cu numai trei săptămîni îna
inte aceeași sală fusese refuzată 
partizani’or păcii care vroiau să 
protesteze împotriva barbarei re
primări de la 17 octombrie a unor 
demonstranți algerieni). Săptămâ
nalul „France Observateur* a pu
blicat pe prima pagină fotografia 
„prezidiului* adunării, subliniind că 
autoritățile nu mai au dreptul să 
vorbească despre nici un mister, a- 
lît timp cît oameni care trăiesc în 
Franța ca Le Pen, Bidault, Marcais, 
Delbecoue și Dides se afișează ca 
inspiratori și conducători ai ultra- 
colonialistilor turbați, ai șantajiști- 
lor și asasinilor.

A trecut de mult vremea cînd 
francezul mijlociu își putea spune 
că O.A.S. nu luptă decît împotriva al-

(Urmare din pag. 2-a) 

lucrat brigadierii și șefii de echipă 
și cum s-a făcut controlul muncii 
colectiviștilor și dacă evidența mun
cii s-a ținut în mod corect și ce 
măsuri se propun pentru îmbunătă
țirea organizării și normării mun
cii în anul 1962.

Un loc important trebuie să-l o- 
cupe analiza felului cum s-a reali
zat planul de construcții, planul folo
sirii zilelor de muncă pe ramuri de 
producție pe culturi și brigăzi etc.

Partidul și guvernul acordă gos
podăriilor colective un sprijin mul
tilateral prin credite pe termen lung 
și fără dobîndă, materiale de con
strucții la prețuri reduse, scutiri de 
impozite în primii ani de la con
stituirea gospodăriilor, sprijin teh
nic etc. De aceea, gospodăriile co
lective au sarcina de cinste, la rîn- 
dul lor, de a-și îndeplini cu stric
tețe îndatoririle față de stat prin 
achitarea la timp a obligațiilor con
tractuale, a plății muncilor S.M.T., 
impozite, asigurări, rambursări de 
împrumuturi și altele. De aceea, un 
capitol important din darea de sea
mă este analiza modului cum gos
podăria și-a achitat obligațiile față 
de stat; cum a crescut producția 
marfă și cantitățile de produse li
vrate statului pe bază de contract 
față de plan și comparativ cu anii 
anteriori.

E necesar ca darea de seamă să 
analizeze cum a crescut valoarea 
proprietății obștești a gospodăriei 
și în special a fondului de bază. 
După prezentarea dării de seamă, 
în adunarea generală se prezintă 
raportul comisiei de revizie.

Comisia de revizie, ca organ de 
control împuternicit de adunarea ge
nerală, informează pe colectiviști a- 
supra felului cum a vegheat în tim
pul anului la buna păstrare și dez
voltare a averii obștești, aplicarea 
normelor de lucru, tinerea unei bu
ne evidențe contabile și la locul de 
producție, cum a urmărit justa fo
losire a veniturilor în natură și în 
bani, etc. Comisia de revizie va mai 
face în raportul respectiv propuneri 
concrete pentru tragerea la răspun
dere a persoanelor care au risinit 
sau au gosnodărit. prost bunurile 
obștești, analizează în mod critic 
activitatea consiliului de conducere, 
a președintelui, brigadierilor și con
tabililor gospodăriei colective.★

O lucrare de mare importanță 
pentru gospodăriile colective este

că este încurajat
gerienilor adepți ai F.L.N. și împotri
va comunștilor. Liderii mișcării rebele 
au lărgit raza de acțiune a organi
zației lor, ea cuprinzînd acum pe 
toți cei ce refuză să sprijine activ, 
fie financiar, fie cu arma în mînă, 
pe asasinii din solda lor. Pînă unde 
ajunge insolența lor o arată „me
morandumul adresat ofițerilor ar
matei franceze* distribuit absolut 
tuturor celor 3.000 de ofițeri fran
cezi întruniți recent la Strasbourg 
pentru a-1 asculta pe generalul de 
Gaulle.

Cum se explică placiditatea com
plice a autorităților? Claude Bour- 
det pune în „France Observateur* 
următorul diagnostic: „Cangrenă în 
armată, de unde O.A.S. își ia substan
țele explozive, consilierii și chiar 
șefii, cangrenă în poliție unde edu
cația antialgeriană și anticomu- 
p:stă a cieat o „maffia" gaia la 
orice, instalată pretutindeni șl care 
neutralizează acțiunea polițiștilor re- 
pubFcani, cangrenă în stat din cau
za comploturilor antirepublicane". 
„L’Express" reproduce următoarea 
declarație făcută de tin actus' mi
nistru căruia nu-i dezvăluie nume
le: „In motoentul în care este vor
ba de reluarea tratativelor cu F.L.N. 
guvernul nu are interes să micșo
reze forța O.A.S. arestînd pe liderii a- 
cesteia. Dacă în cursul discuțu'cr va 
putea să ridice problema dificultă
ților pe care le întîmpină din par
tea partizanilor „Algeriei franceze* 
nu va fi oare într-o poziție mal bu
nă pentru a obține ca guvernul pro
vizoriu algerian să cedeze asupra 
unui anumit număr de puncte?". 

pregătirea adunării generale pentru 
discutarea și aprobarea planului de 
producție pe 1962, care necesită o 
muncă asemănătoare ca și pentru 
prima adunare: mobilizarea din 
timp* a colectiviștilor, popularizarea 
în rîndul lor a principalelor indica
tori din plan și măsurile pentru 
creșterea producției etc. Este nece
sar să se pregătească din vreme un1 
referat amănunțit prin care să se 
explice colectiviștilor obiectivele pla
nului pe anul ce urmează. Acest re
ferat, ce.se prezintă de președintele 
sau de inginerul agronom al gos
podăriei, trebuie să scoată în evi
dență ce culturi, ce producții și pe 
ce suprafe+e își nronime uospodăria 
să le realizeze în anul viitor.

Raportul trebuie să insiste în mod; 
deosebit asupra măsurilor agrozoo
tehnice ce urmează a se aplica la 
diferite culturi pentru realizarea; 
producțiilor planificate. In conti
nuare referatul trebuie să cuprin
dă exprimarea amănunțită a sarci
nilor de producție privind dezvolta
rea legumicultorii, cu accent pe pro
ducerea de Ifegume timpurii, 
dezvoltarea pomiculturii, și expune
rea planului privind folosirea zile
lor muncă, planul de aprovizionare 
tehnico-materială, planul de con
strucții, pregătirea cadrelor etc.

O atentie deosebită trebuie acor
dată dezvoltării creșterii animalelor 
de producție atît în ce privește Ăș- 
terea efectivelor, cît și în priUnța 
măsurilor nentru creșterea produc
ției de lante, lînă, asigurarea bazei 
furajere etc.

Proiectul de plan îmbunătățit cu 
pronunerile colectiviștilor se supune 
apoi snre aprobare adunării gene
rale. O dată anrobat, olanul devine 
programul întregii activități econo
mice a gospodăriei. Pentru realiza
rea și depășirea lui trebuie mobili
zată întreaga forță de muncă și 
mijloacele de producție ale gospo
dăriei.

Buna organizare a adunărilor ge
nerale pentru darea de seamă și 
pentru aprobarea planului de pro
ducție este o sarcină de mare răs
pundere pentru consiliile de condu
cere, pentru inginerii și tehnicienii 
agronomi care îndrumă aceste gos
podării, de la care se așteaptă un 
sprijin mai concret și mai cal-'Tcat.

In îndeplinirea acestei sarcini o 
mare răspundere revine de aseme
nea sfaturilor populare, care \u 
datoria să asigure pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale în gos
podăriile colective la un nivel ridicat.

In aceste condiții tot mai mulțt 
francez republicani atrag atenția 
că masele trebuie să se unească șt 
să acționeze cît timp nu este prea 
tîrziu pentru a bara calea fascismu
lui. Riposta ia cele mai diverse for
me: ziarele primesc din partea a 
sute de cetățeni scrisori în care- 
sînt demascate concret diverse acte 
murdare ale O.A.S. (amenințări, a- 
tentate, șantaje ca de exemplu în 
cazul Brigitte Bardot etc) și secere 
pedepsirea vinovaților. Intelectuali 
de valoare semnează manifeste che
mând să se pună capăt terorii. Stu
denții ies în stradă cu miile demon- 
strînd împotriva ultracolonialiștilor. 
Muncitorii folosesc cele mai diverse 
forme de luptă politică pentru a-și 
afirma voința de a stăvili dezmățul 
fascist.

La 6 decembrie chemați de orga
nizații dintre cele mai diverse, 
francezii au ieșit pe străzi și și-au; 
exprimat repulsia față de fasciști și 
hotărîrea de a-i înfrîna. „Ziua na
țională de luptă împotriva terorii 
O.A.S." a fost o demonstrație strălu
cită a dorinței poporului francez de 
a-și apăra cuceririle republicane.

Intr-o declarație dată publicității 
de Biroul Politic al P. C. Francez 
se subliniază că această zi a de
monstrat din nou posibilitatea dea 
se crea o barieră de netrecut în fața 
primejdiei fasciste. Sub semnătura 
directorului său general, Beuve- 
Mery, ziarul „Le Monde" făcea vi
neri apel la „adeziunea, voința ho- 
tărită și organizată a întregului po
por" pentru că „este de multă vre
me timpul ca puterea de stat să se 
bizuie mai mult pe popor, fără a 
aștepta să se întîmple ceea ce poa
te fi mai rău".

(Agerpres)
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