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Luni dimineața, la București, în 
sala Palatului R. P. Romîne s-au 
deschis lucrările Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști.

La consfătuire participă 1.800 ță
rani colectiviști, fruntași ai agri
culturii noastre socialiste, desem
nați de consfătuirile raionale ale 
colectiviștilor și peste 1.300 invi
tați din rîndurile lucrătorilor din 
stațiunile de mașini și tractoare și 
gospodăriile agricole ' de stat, oa
meni de știință, ingineri și tehni
cieni, activiști de partid, de stat și 
ai organizațiilor obștești, scriitori, 
ziariști.

Pe fundalul,scenei, între steaguri 
roșii și tricolore, se află stema R. 
I*. Romîne și chemarea: „Sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn înainte spre -desăvârșirea con
strucției socialiste în patria noa
stră".

Sosirea conducătorilor de partid 
și ife stat a fost salutată cu pu
ternice aplauze și ovații. In pre
zidiu au luat loc tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceau
sescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Moghioroș, Mihai Dalea, Ion Coztna, 
ministrul Agriculturii, Vasile Vîlcu, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Dobrogea al P.M.R., Gheorghe

Pentru noi succese < 
în munca de viitor <

experiența 
asigurarea

? In ziua de 23 decembrie 1961
< au loc lucrările Conferinței raio- 
) nale U.T.M. La Conferință vor 
? participa sute de tineri din raio- 
j nul nostru, reprezentînd organi- 
J zațiile U.T.M. din care fac parte.
< Pentru a aduce cuvântul ute-
> miștilor, la Conferință vor veni
! tineri de la E. M. „Gh. Doja“ și 
( U.M’.C. Zlatna, care vor vorbi 
; contribuția lor la îndepli-
< nirea sarcinilor de plan înainte 
j de termen, despre aportul lor la 
? reducerea prețului de cost ai pro- 
( duselor și la realizarea de eco- 
) nomii peste plan. Tinerii ceferiști 
( vor împărtăși din 
) munci lor pentru
? transporturilor în cele mai bune , 
( condiții de siguranță a circula- J 
) ției. i
( Delegații aleși în organizațiile ' 
) de bază U.T.M. din întreprinde- i 

rile orașului vor raporta Confe- >’ 
j rinței despre succesele obținute 
1 în procesul de producție, iar cei < 

din S.M.T. și gospodăriile colec- j 
! tive despre aportul lor la munca i
> politică pentru transformarea so

cialistă a agriculturii, la obținerea S 
de recolte bogate, creșterea ani- < 
matelor. Vor participa la Con- J

. ferință și elevi de pe băncile șco- ) 
Iilor, care se străduiesc să de- < 
vină cetățeni folositori patriei ) 
noastre, în lupta pentru construe- ? 
ția socialistă. (

Dar, nu numai pentru a-șj face / 
stmoscute succesele muncii lor ) 
delegații organizațiilor U.T.M. se ? 
vor întruni în cadrul Conferinței. ? 
Pe lîngă acestea ei vor aduce și j 
hotărîrea miilor de tineri din ra- ( 
ionul nostru, de a munci în vii- ] 
tor cu și mai multă însuflețire. )

Particpanții la Conferință vor< 
trebui să dezbată cu toată răs- J 
punderea munca desfășurată de ) 
organizațiile din care fac parte ( 
și de Comitetul raional U.T.M. j 
Să critice cu tărie lipsurile mani- ( 
festate din partea unor tineri în j 
producție, în gospodăriile colec- ? 
tive și școli, să facă propuneri ( 
pentru lichidarea lor, pentru noi ) 
succese în munca de viitor. ?
Oamenii muncii din raionul nos- ( 

tru urează Conferinței raionale S 
U.T.M. succes deplin în desfășit- < 
rarea lucrărilor.

Necula, prim-secretar al Comitetului 
regional București al P.M.R., Vasile 
Vaida, prim-secretar al Comitetului 
regional Cluj al P.M.R., Constantin 
Drăgan, prim-secretar al Comite
tului regional Oltenia al P.M.R., 
Virgil Cazacii, prim-secretar al Co
mitetului regional Iași al P.M.R., 
Nicolae Giosan, directorul Institu
tului de cercetări agricole, Vasile 
Daju, președintele Sfatului popular 
regional Banat, Nicolae Găneț, pre
ședintele Sfatului popular regional 
Galați, Gheorghe Pop, președintele 
Sfatului popular regional Maramu
reș, acad. Gh. Ionescu-Sisești, vi
cepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, Dumitru Tudose, președin
tele G.A.C. din comuna Stoică- 
nești, regiunea Argeș, Traian An- 
dea, președintele G.A.C. din co
muna Macea, regiunea Banat, An
drei Barta, președintele G.A.C din
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Noi familii pe dramul gospodăriei colective
LA MIHALȚ

In ultimul timp, tot mai mulți ță
rani întovărășiți, convinși de roa
dele muncii în gospodăria colecti
vă, au intrat în rîndurile colectiviș
tilor. Ei au văzut că în gospodăria 
colectivă munca este mai bine orga
nizată, că se pot aplica pe scară 
mai largă regulile agrotehnice și, 
deci, se pot obține producții sporite 
la hectar, că numai în gospodăria 
colectivă se poate agonisi o mare 
avere obștească — ferme de vaci de 
lapte, de porci, oi, păsări și se pot 
realiza venituri mari. Toate aceste 
adevăruri au fost verificate la gos
podăria colectivă din comuna Mi
halț de cei peste 170 țărani în
tovărășiți din satul Mihalț care au 
cerut zilele acestea să între în gos
podăria colectivă cu cele peste 800 
ha teren pe care le posedă. Printre 
aceștia se numără și Muntean loan, 
Aldea Anica, Barna Cornel, Barna

u top.it. Noua adresă a muncii culturale
Omul mă opri, îmi întinse mîna 

și mă întrebă foarte curtenitor:
— Ai venit la noi la inaugurare? 

Merită. Așa un cămin n-ai văzut 
prin jur... 

( *
) Fulguia ușor la început, apoi se în- 
( teți vîntul, și din necuprinsul plum- 
) buriu se porni o ninsoare strașnică. 
< De aici, de lîngă noul cămin citl- 
) tural, abia se mai zăreau coamele 
( dealurilor ce împrejmuiesc Ampo- 
j ița. Cu toate astea spre .căminul 
) cultural curgeau adevărate rîuri 
! de bărbați și femei, de tineri și 
> vîrstnici. Imb’răcați în frumosul port 
1 ampoițesc cu iia albă ca spuza, 
[ tinere' fete își avântau pasul spre 
i sală. E cald înăuntru și bine. Cît 
' despre oameni? harnici și primitori, 
i De fapt, în acea duminică de de

cembrie tocmai hărnicia se sărbă
torea aici la Ampoița. Da! S-a 
sărbătorit hărnicia întregului sat.

Lucrurile s-au petrecut cu mai 
bine de un an în urmă. In sala 
școlii unde avea loc adunarea popu
lară pentru votarea contribuției vo
luntare fierberea era mare.

•— Cum să ne apucăm noi de 
un cămin așa mare — ziceau unii 
mai neîncrezători în forțe.

— Foarte bine —- răspundeau 
j alții. Dacă punem toți mîna, veți 

vedea că ne vom face și noi un 
cămin frumos, să nu ne rîdă vecinii.

Adunarea populară a hotărât sa 
sc înceapă construcția noului local. 
S-a ales atunci și comitetul de 
cetățeni care să Se ocupe cu ridi-s;

comuna Uriu, regiunea Cluj, Maria 
Nistor, președinta G.A.C. din co
muna Plopeni, regiunea Dobrogea, 
Ion Popa, președintele G.A.C. din 
satul Pricaz, regiunea Hunedoara, 
Ștefan Codreanu, președintele G.A.C. 
din comuna Sîrbi, regiunea Iași, 
Maria Zidaru, președinta G.A.C. 
din comuna Păulești, regiunea Ma
ramureș, Mihai Nagy, președintele 
G.A.C. din satul Goreni, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, Marin 
Segărceanu, președintele G.A.C. din 
comuna Rastu, regiunea Oltenia, 
Constantin Alexei, președintele 
G.A.C. din comuna Calafindești, re
giunea Suceava, Teodor Maghiar, 
președintele G.A.C. din comuna Aîă- 
dăraș, regiunea Crișana, Gheorghe 
Goina, președintele G.A.C. din co
muna Sîntana, regiunea Crișana,
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ve-Nucu Bitoi și alții. Alături de 
chii colectiviști, noii înscriși sînt 
hotărîți să muncească cu pricepere 
și hărnicie pentru dezvoltarea gos
podăriei colective, pentru făurirea 
unui trai tot 
tru viitorul lor

mai îndestulat, pen- 
tot mai luminos.

LA BENIC
Zilele trecute, alte 71 de familii 

de țărani muncitori din satul Be
nic, cit peste 180 hectare, convinse 
de superioritatea lucrării pămîntu
lui în comun, cu mașinile și trac
toarele statului, de viața îmbelșugată 
pe care o asigură gospodăria co
lectivă, au făcut cereri să fie pri
mite în gospodăria colectivă din 
sat. Printre țăranii muncitori 
care au cerut să fie primiți în rîn
durile colectiviștilor se numără și 
Frîncu Onilic, Cristea Niculiță, 
Drăgan Aurel, Crețu loan și alții. I

carea construcției. Și după numai 
cîteva zile munca a început. La 
mijloc de sat s-a înfiripat un ade
vărat șantier. Flăcăii, mai sprinteni 
și fără teamă de frig, au început 
la căratul pietrei pentru fundație. 
Mai târziu, cînd frigul s-a mai în
muiat, s-au început lucrările din plin. 
Întregul sat era prezent. Unii ță
rani lucrau; la fundație, alții trans
portau cărămida. Curând, pe locul 
unde avea să se ridice căminul 
s-au pus primele cărămizi. Membrii 
comitetului erau mereu la datorie. 
Acolo unde se întîmpinau greutăți, 
ajutorul organizației de bază, al 
sfatului popular 
sfîrșitul lunii iulie 
construcție a fost

era nelipsit. La 
1960 întreaga 

____ _ __ ridicată. S-a 
mers în același ritm și cu celelalte 
lucrări, astfel că la începutul aces
tei luni prin munca ampoițenilor și 
cu sprijinul statului, căminul a 
fost gata să-și primească oaspeții, 
pe acei ce prin hărnicie au știut 
să dea viață angajamentului luat.

Și despre munca ampoițenilor 
vorbesc deopotrivă și oamenii și 
faptele. Prin munca patriotică pres
tată — 811 zile cu atelajele și 2.141 
zile cu brațele — s-au efectuat lu
crări voluntare în valoare de peste 
100.000 lei. La aceasta se mai a- 
daugă și contribuția bănească a 
cetățenilor.

★
La Ampoița a avut loc, duminica 

trecută, inaugurarea noului local de 
cămin cultural. In darea de seamă 
prezentată de secretarul comitetului

activitate culturalIn fiecare zi 
educativă de masă la căminul cultural!“
Educarea socialistă a oamenilor 

muncii de la sate, formarea omului 
nou, înaintat constituie una din sar
cinile de o deosebită importanță 
trasată de partid și guvern. In con
dițiile actuale, cînd satele noastre 
au asigurată o puternică bază ma
terială, munca cu'ltural-educativă 
este chemată să-și aducă întregul a- 
port la înfăptuirea acestei opere 
mărețe. Peroada de -față este pe
rioada cea mai prielnică desfășurării 
acestei munci. Țăranii colectiviști 
și întovărășiți sînt mai puțin aglo
merați cu munca, lucrează în sat 
și, deci, ei pot fi ușor mobilizați să 
participe regulat la o activitate cul
turală intensă. Iată de ce organiza
țiile de partid da la comune și sate 
trebuie să mobilizeze în această pe
rioadă toți activiștii culturali spre 
a organiza în satele raionului nos
tru, în fiecare zi, o activitate cul- 
tural-educativă de masă, la care 
să participe un număr cît mai mare 
de colectiviști și întovărășiți.

Cu aproape o lună în urmă, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
activiștii culturali din comuna 
Stremț, analizând condițiile de care 
dispun, ca și necesitatea ridicării 
muncii culturale în comună, au ho- 
tărît să nu precupețească nici un 
efort spre a organiza în fiecare zi 
activitate cultural-educativă de ma
să la căminul cultural. In acest 
scop a fost. întocmit un program 
zilnic în care s-au stabilit concret 
ce anume și unde se va organiza, 
cine răspunde de organizarea și 
desfășurarea programului. Și, da
torită faptului că activiștii culturali 
din Stremț pun tot sufletul în res
pectarea obiectivelor propuse, la că
minul cultural din comună au loc 
zilnic programe interesante, atrăgă
toare. In ultimele zile țăranii mun
citori au participat în cadrul pro
gramelor la o seară de întrebări și 
răspunsuri, o seară de calcul, la 
învățământul agrozootehnic, pro
gram de brigadă, conferințe etc.

Un harnic colectiv raportează

realizarea 
pe anul

La 18 decembrie, colectivul de 
muncă de la Remiza de locomotive 
din Alba lulia a sărbătorit încheie
rea unui rodnic bilanț — 
planului de transporturi 
1961.

Un aport de seamă la 
planului anual, precum și 
rarea transporturilor călătorilor și 
a mărfurilor în deplină siguranță

realizarea 
în asigu-

tov. Traian Bădilă,de cetățeni,
s-au enunțat rînd pe rînd aceste 
fapte, s-au enunțat harnicii lor 
înfăptuitori. Membrii și candidații 
de partid au dovedit și de această 
dată că sînt sufletul tuturor ac
țiunilor și că nu cunosc oboseală. 
Todea Gligor, Ionaș N’colae, Sulare 
Iosif, Medrea Gh., Bădilă I. Tra
ian, Gligor Toma și alții nu nu
mai că au fost în fruntea acțiunilor, 
dar ei au contribuit la mobilizarea 
întregului sat. Și cu astfel de 
exemple se mîndresc și tinerii și 
femeile din sat. Cît despre ceilalți 
țărani muncitori cu toții au muncit 
cu toate forțele pentru 
acestui frumos local de 
care pe bună dreptate 
mîndri întregul sat.

terminarea 
cultură, cu 

se poate

cămin

Demn de scos în evidență că toate 
aceste programe sînt strîns legate 
de sarcinile economice și politice 
din comună.

Importanța deosebită a acestei i- 
nițiative de a. organiza în fiecare zi 
activitate cultural-educaitivă de masă 
la căminul cultural a fost îmbră
țișată și de alte colective de acti
viști culturali din raion. îndrumate 
de organizațiile de partid, de sfa
turile populare, numeroase consilii 
de conducere ale căminelor cultu
rale, cum sînt cele din Sîntimbru, 
Galda de Jos, Vințul de .Jos, Benic 
și altele, au preluat această iniția
tivă și organizează în fiecare zi 
programe cultural-educative bogate 
și atrăgătoare la căminele culturale. 
De remarcat este faptul că aceste 
programe nu sînt întocmite la voia 
întîmplării, ci sînt axate pe sarci
nile concrete ale fiecărei comune. 
De pildă, la Benic-sat, necolectivi
zat în întregime, și cu un puternic 
specific pomicol, s-au prevăzut tenie 
legate de popularizarea, rezultate
lor gospodăriilor colective, de dez
voltarea pomiculturii, de populari
zarea metodelor înaintate în lucra
rea pămîntului etc.

Deși este îndeobște cunoscut' că, 
căminul cultural poate și trebuie să 
devină un puternic focar al viețâi 
culturale a satului, care să ajute pe 
țăranii muncitori să înțeleagă în 
profunzime, multilateral politica 
partidului nostru, să și-o însușească 
și să lupte pentru înfăptuirea ei, 
nu peste tot organizațiile de partid 
și sfaturile populare se preocupă cu 
întreaga răspundere de intensifica
rea muncii culturale, de conținutul 
acesteia. Acest lucru este dovedit 
de faptul că sînt încă destule con
duceri de cămine care nu se pre
ocupă de organizarea unei, activi
tăți culturale zilnice la căminul 
cultural, n-au preluat inițiativa ac
tiviștilor culturali din Stremț, care
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de circulație, l-au adus mecanicii de 
locomotivă Neamțu Alexandru, 
Neamțti Vasile, Ureche Nicolae, 
Raica Aurel și fochiștii Negruț Si- 
mion, Păcurar Octavian, Anghel 
Ion, Chirca Ilie și Susan Pavel.

Tot pînă la 18 decembrie, lă
cătușii remizei au realizat economii 
la materialele de reparații în va
loare de 32.000 lei.

Lucrătorii Uniunii raionale a coo
perației de consum Alba raportează 
că la 20 decembrie au realizat sar
cinile de desfacere îrr sectorul co
mercial pe anul 1961.

Tot pînă la această dată s-au rea
lizat economii la cheltuielile de cir
culație antecalculate în valoare de 
280.000 lei și beneficii antecalculate 
peste plan, în valoare de peste 450 
mii tei.

La obținerea acestor realizări un 
sprijin de seamă l-au adus coopera
tivele de consum „9 Mai“-Teiuș, 
„Horia“-Hăpria, „Unirea“-Zlatna, 
„30 Decembrie"-Alba-Iulia.

Coresp. CAPRĂ HRISTACHE



A. C. „GHEORGHE DOJA“ BERGHIN
Spre noi

Buna gospodărire, agrotehnica a- 
plicată cu pricepere și munca har
nică a colectiviștilor fac ca gospo
dăria noastră colectivă din Berghin 
să devină tot mai puternică, mai în
floritoare.

Cu toată seceta din vară, pămîn- 
tul fiind lucrat cu tractorul și cul
turile fiind bine îngrijite de colecti
viști, munca noastră a fost răsplătită 
cu rod bogat. Așa, de exemplu, de 
pe suprafața de J 05 hectare semă
nată cu grîu după cele mai potrivite 
plante premergătoare noi am strîns 
o recoltă de aproape 2.000 kg la 
hectar, iar la grîul Ponca, semănat 
pe o suprafață de 10 hectare, pro
ducția a fost de 2 200 kg la hectar.

Recolte bune am obținut de ase
menea, la porumb, cartofi, floarea- 
soarelui și alte culturi. Colectiviștii 
din brigada a 4-a condusă de Dușa 
Gheorghe, au obținut pe o suprafață 
de 25 hectare peste 4.000 kg po
rumb la hectar.

în afară de cereale, precum și alte 
plante cultivate, colectiviștii se o- 
cupă eu multă dragoste și, pricepere 
de creșterea animalelor. în prezent 
noi avem 62 vâri, 84 juninci și vi
țele, precum și un număr important 
de cai. Turma de oi numără acum 
502 capete, din care mai bine 
de jumătate sînt cu lînă fină și se- 
mifină. Avem, de asemenea, o matcă 
de 30 scroafe de prăsilă și un nu
măr de 168 purcei și porci la îngrășat.

Pentru a ne asigura sumele de 
bani de care avem nevoie pentru 
dezvoltarea gospodăriei și retribui
rea colectiviștilor la zi-muncă, noi 
am contractat cu statul și am valo
rificat în acest an grîu, sămînță de 
trifoi, lapte, porci îngrășați și alte 
produse vegetale și animaliere în 
valoare de aproape 500.000 lei.

înfăptuiri
Veniturile realizate an de an și 

sporirea continuă a numărului de 
animale a făcut să crească în același 
timp și fondul de bază. De Ia 45.000 
lei cît era valoarea fondului de bază 
la înființarea gospodăriei în anul 
1954, astăzi valoarea acestuia se 
ridică la suma de 1.026.000 lei.

Recoltele mari și veniturile fru
moase obținute ne dă posibilitatea 
să repartizăm colectiviștilor la zi- 
muncă cantități mari de produse și 
sume importante de bani.

Colectivistul Dobran Ion, bună
oară, pentru cele 720 zile-muncă lu
crate în gospodărie, a primit 3.232 
kg grîu, 5.760 kg porumb, peste 
2.000 kg cartofi, o cantitate însem
nată de furaje și o sumă importantă 
de bani. Cantități asemănătoare de 
produse au primit, de asemenea, și 
multi alți colectiviști, cum sînt Kast 
loan Mozer, Horșa Ștefan și alții.

Din veniturile mari dobîndite an 
de an în gospodărie, colectiviștii 
Kast Ion Cîrț, Coman Gheorghe, 
Ludwig Martin, Luister Mihail și 
mulții al fii, și-au construit case noi, 
tot mai mulți colectiviști își înfru
musețează casa cu mobilă nouă, își 
cumpără aparate de radio, etc.

In zilele următoare va avea loc 
dezbaterea și aprobarea de către 
adunarea generală a planului de 
producție pe anul 1962. In el se vor 
introduce și cultivarea de plante 
noi, precum și prevederi pentru o 
creștere simțitoare a sectorului zoo
tehnic. Aceasta va face ca gospo
dăria noastră colectivă să se întă
rească tot mai mult, iar colectivișiii 
să "aibă cu fiecare zi ce trece o viață 
tot mai îmbelșugată.

Dezvoltă sectorul zootehnic
> In acest an, colectiviștii din Ber-
> ghin au realizat din valorificarea 
j laptelui de la vaci și din vînza- 
i rea lînei și a laptelui de oaie suma
de 136.733 lei, iar după predarea 
porcilor contractați, veniturile colec
tiviștilor din creșterea animalelor 
vor depăși suma de 200.000 lei.

Convinși din experiență proprie 
de veniturile mari ce se obțin prin 
dezvoltarea sectorului zootehnic, co
lectiviștii și-au prevăzut ca în anul 
viitor să sporească numărul de vaci 
la 105 capete, Ia 190 pe cel al 
țelelor și la 1.000 de capete pe 
al oilor. Totodată și-au propus 
asigure o matcă de 50 scroafe 
prăsilă și să crească 1.000 de pă
sări. Prin lărgirea sectorului zoo
tehnic, în anul viitor acest sector va 
aduce colectiviștilor din Berghin un 
venit de peste 400.000 lei.

Recolta bună obținută în acest an de colectiviștii din Berghin, a J 
dat 
lități

importante c'an-

nite

posibilitatea acestora să împartă la zi-muncă 
de cereale și sume însemnate de bani.

IN CLIȘEU: Colectivista Albu Victoria, primind proausele cuve- 
pentru zilele-muncă lucrate în gospodărie.

♦♦

Construcții bnne si Ieftine

__ KAST MARTINI
vicepreședinte G.A.C. Berghin,

Bine cunoscuți pentru hărnicia și 
priceperea lor, colectiviștii din Ber
ghin, care obțin rezultate tot mai 
frumoase în sporirea producției de 
cereale, dovedesc în același timp o 
preocupare susținută și pentru dez
voltarea creșterii animalelor.

Pentru a asigura condiții cît mai 
bune de adăpostire numărului mare 
de animale pe care Ie are gospo
dăria, colectiviștii din Berghin care 
au o bogată experiență în ridicarea 
de construcții gospodărești, au ho- 
tărît ca pe lîngă cele două grajduri 
construite în anii trecuți, să mai ri
dice în acest an un grajd pentru 100 
capete bovine și o maternitate pen
tru 50 scroafe. Odată hotărîrea luată, 
colectiviștii din Berghin, care dis
pun de o echipă de constructori for
mată din meșteri pricepuți ca Ludvig 
Ioan, Kast IVIartin Krutner, Haplea 
Ion și alții, s-au ocupat cu toată 
răspunderea de ridicarea construc
țiilor planificate. îndrumați de or-

------------♦♦

ganizația de bază, colectiviștii din 
Berghin nu s-au mulțumit numai cu 
faptul de a ridica construcțiile la 
timp, ei s-au preocupat totodată 
pentru ca acestea să coste cît mai 
puțin. Folosind cărămidă, pietriș, 
nisip și alte materiale asigurate pe 
plan local, precum și prin efectuarea 
de către colectiviști a unui număr 
important de zile de muncă volun
tară, aceștia au reușit să termine 
grajdul pentru bovine și maternitatea 
de scroafe într-un timp scurt și la 
un preți de cost scăzut. Costul graj
dului și al maternități la un loc nu 
depășește suma de 140.000 lei. Ho- 
tărîți să-și sporească tot mai mult 
numărul de bovine, colectiviștii din 
Berghin, pe lîngă adăposturile ridi
cate, a turnat nu demult fundația 
pentru un nou grajd, care va fi ter
minat în primăvară. De asemenea, 
în anul viitor gospodăria din Berghin 
va mai construi un saivan pentru 
600 oi și o îngrășătorie pentru porci.

tn.'vâțâLixiîiliuluî agrozootehnic 
losfctâ importanța

Grajdul pentru 100 bovine construit în acest an.

UN MjJOTOR PREȚIOS
Sini membru al gospodăriei colective 

„Gheorghe Doja" din Berghin, unul 
dintre colectiștii tineri, care mi-am în
temeiat în acest an căminul. Sofia, colec
tivistă și ea, este din alt sat. Ca fie
care om de sat. ne-am dorit și noi ros
tul nostru, să avem o casă frumoasă, 
să ne împodobim încăperile așa cum 
ne e dorința, după zilele noi, luminoase 
pe care le trăim.

Dorința noastră am impărtășit-o și 
altor colectiviști. Am spus-o și secre
tarului organizației de partid și preșe
dintelui gospodăriei colective și fiecare 
ne-a încurajat. împreună cu soția am 
luat o hotărîre mare. Să ne construim și 
noi casă, în primul an de căsătorie. Din 
primul avans în bani și din vînzarea 
produselor ce ne-au întrecut am cum
părat cimentul și am făcut cărămida. 
Transportul cărămizii, a pietrișu
lui și a tuturor materialelor nu a 
fost o greutcte pentru mine, căci am 
fost ajutat cu mijloace de transport de 
gospodărie, fără a plăti un ban.

La turnarea fundației și zidirea pere
ților, bucuria mi-a fost și mai mare, au 
sărit cu toții din gospodărie să mă a- 
jute. Și cu aceeași dragoste au pus 
mina, afit colectiviștii din brigada to
varășului Seghedi loan, cit și cei din 
brigada tovarășului Cimpean Vaier, 
precum și din celelalte brigăzi. Nu 
demult mi-am cumpărat lemnăria pen
tru acoperiș și tot dintre colectiviști au 
fost și meșterii care au construit aco
perișul.

Acum am și eu casă nouă. Ce e 
drept, e încă în roșu, dar cu cîștigul

ce-l vom dobîndi prin muncă în colec
tivă, cu sprijinul gospodăriei, cu aju
torul frățesc al colectiviștilor ne vom 
termina cît de curind de construit com
plect casa, o vom mobila și o vom 
împodobi cît mai frumos, așa cum 
ne-am dorit.

COMAN NICOLAE 
colectivist G.A.C. Berghin

Dornici de a învăța cît mai mult 
clin tehnica înaintată despre culti
varea cerealelor și creșterea anima
lelor, la cercurile agrotehnic și zoo
tehnic din cadrul gospodăriei co
lective din Berghin s-au înscris pes
te 100 colectiviști. In acest scop 
au fost create condiții bune pentru 
desfășurarea cursurilor.

Ceea ce este rău însă este faptul 
că cei doi lectori, tov. Giura Aurel, 
tehnician agricol și Gheliciac Ma
xim, medic veterinar, nu țin cu re
gularitate cursurile. Din această

♦♦

5.000 kg porumb 
în cultură

Faptele au dovedit că acolo unde 
terenul a fost arat din toamnă și 
prășitul s-a făcut la timp, s-a ob- 
nut o recoltă de 4.000 kg porumb 
la hectar. In vederea obținerii unei 
recolte de 5.000 kg porumb la hec
tar în cultură neirigată, gospodă
ria a repartizat în acest scop bri
găzii a 2-a condusă de colectivis
tul Cîmpean Vaier o suprafață de 
teren de 5 hectare. După ce acest 
teren a fost îngrășat cu 30 tone gu
noi de grajd la hectar, s-a execu
tat cu ajutorul S.M.T.-ului arătură 
adîncă de peste 30 cm, asigurîndu-

boabe la hectar 
neirigată
se condiții pentru înmagazinarea u- 
nei cantități cît mai mari de apă 
în pămînt.

FRANKEL RUDOLF

Grija față de bătrîni
Gospodăria colectivă din Berghin 

acordă o atenție deosebită grijii 
față de bătrîni. In acest an gospo
dăria a repartizat la fondul de a- 
jutorare grîu, porumb, cartofi și 
bani în valoare totală de peste 
90.000 lei.

HAPLEA CORNEL

cauză, pînă la 15 decembrie, în to
tal, la ambele cercuri nu s-au ținut 
decît 3 lecții, față de 8 cîte trebuia 
să aibă loc.

Cursurile care se țin la cercur'le 
agrozootehnice a,u ca scop ridicarea 
.profesională a colectiviștilor pentru 
continua sporire a producției, deci 
lectorii care sînt organe tehnice, 
trebuie să se pătrundă de importan
ța sarcinii ce le-a fost încredințată 
și să țină cu regularitate cursurile.

In scopul desfășurării în bune 
conidițiuni a cursurilor, toată preo
cuparea trebuie să dovedească și 
organizația de partid din gospodărie 
și sfatul popular din comună.

\ înfrățiți j
! pe același drum]
) Seara, după terminarea lucrului; ( 
? pe ulițele satului se pot vedea pîl- ?
> curi de colectiviști care își îndreaptă S 
pașii spre căminul cultural. E și fi-( 
resc. Activiștii culturali niciodată nu ?

)le-au înșelat așleptările. Folosind) 
; forme tot mai variate, mai operative,} 
! organizînd manifestări artistice, plă- r
> cute și interesante, ei' au reușit să )
> sădească în inimile colectiviștilor > 
! dragostea de cultură, de frumos. In-( 
? frățiți ca și în munca pe ogoare,j

I
 colectiviștii romîni și sași din Ber-!
ghin sînt antrenați în munca cultu- ( 
rală. Deseori ei prezintă programe^ 
artistice cu formațiile existente pe j 
lîngă căminul cultural ca: brigada< 
de Agitație, echipa de teatru, echipaj 
de dansuri, corul și fanfara alcă-j 
tuită din colectiviști tineri și vîrstnici. ( 
Pentru viitor echipa de teatru, ‘teub j 

ț îndrumarea profesorului Lucian 
ișau, și-a propus să prezinte în fața< 
colectiviștilor piesa de teatru „Satul) 
Leontei". iar formația de dansuri,) 
brigada de agitație și corul condus 
de tov. Ion Goia și Emil Jeler, pre-! 

(gătesc noi programe artistice.
< In același timp, și biblioteca co-j 
(munală desfășoară o susținută acti- j 
(vitate în munca cu cititorii. Astăzi j 
(biblioteca numără 840 cititori cu j 
( 3950 cărți citite, din agrotehnică, zoo- j 
(tehnie, beletristică, etc. Multi dintre j 
( colectiviști, ca Seghedi Matei, Fran-j 
(kel Rudolf, Cioancă Ion, Cioancă ■ 
(Ștefangși”alfii au între 29 și 76 cărți j 
(citite. 1

Coresp.gV? CIS lEIANU

Casa nouă a colectivis tul ui Kast Martin Pruscai



INFORMAȚII DE PARTID

Invățămîntul de partid 
în atenția organizației de bază

BIN SCRISORII! CORESPONDENȚILOR 1MOȘTPI

Spre deosebire de anul trecut, în 
acest an, la stația C.F.R. Coșlariu, 
prin grija organizației de bază, în
vățământul de partid -s-a organizat 
pe ture de serviciu. Aceasta pentru 
a se putea asigura participarea tu
turor cursanților la cercuri și cursu
ri, pentru a se lichida lipsurile ma
nifestate din acest punct de vedere 
în anii trecuți.

Și aici, la stația C.F.R. Coșlariu, 
cum de atfel în întreg raionul nos
tru, pregătirii și deschiderii învăță
mîntului de partid i s-a acordat o 
atenție deosebită, luîndu-se din 
timp toate măsurile organizatorice. 
Dar, organizația de bază din stația 
C.F.R. Coșlariu nu s-a mulțumit cu 
atît. Adunarea generală a organi
zației de bază care a avut loc la 
începutul lunii decembrie a.c. a a- 
nalizat felul cum se desfășoară în
vățământul de partid în cercuri și 
cursuri sub toate aspectele: calita
te, frecvență, pregătirea propagan
diștilor, eficacitate.

Referatul prezentat adunării ge
nerale de către tov. Dreghici loan, 
responsabilul cu propaganda și agi
tația în biroul organizației de bază, 
s-a* referit la rezultatele obținute în 
cercurile si cursurile învățământului 
de partid,’ de la deschidere și pînă 
la data analizată. Astfel, ca urma
re a îndrumării biroului organiza
ției de bază, propagandiștii au par
ticipat la pregătire, au studiat ma
terialul bibliografic, și-au întocmit 
planul pentru fiecare temă. Cercu
rile și cursurile învățămîntului de 
partid sînt cu ternele la zi, conform 
programului de desfășurare stabilit.

A dezbătut problemele tineretului
Organizația de bază din satul 

Tibru, în adunarea generală din 
tuna noiembrie a.c., a analizat ac
tivitatea organizației U.T.M., pri
vind întărirea disciplinei de organi
zație, participarea tinerilor la via
ța culturală a satului, în scopul de 
a se lichida unele lipsuri ce se mai 
făceau simțite în activitatea utemiș- 
tilor.

In urmă cu câteva luni, tineretul 
din sat, antrenat de organizația 
U.T.M., sub conducerea organizației 
de partid, a luat parte activă la 
toate acțiunile întreprinse pe plan 
loc?1, și la activitatea cultural-ar- 
tisucă- Biroul organizației de bază 
a constatat, însă, că în ultimul timp 
această activitate lasă de dorit, că 
nu mai este la înălțimea sarcinilor 
mereu crescânde și că vor trebui 
luate măsuri de îndreptare. In a- 
cest scop, în baza unui raport, pre
zentat de secretarul organizației de 
bază U.T.M., adunarea generală a 
organizației de partid a discutat a- 
ceastă problemă.

Ca urmare a discuțiilor purtate, 
în cadrul adunării generale, de tov. 
Frățilă Cornel, Roșu Nicolae, Roșu 
loan, Rttsan Cornel și alții și pe

cJnainte,
18 ani! • Tinerețe! Tinerețe plină 

de visuri, de bucurii. Pe omul ce-1 
ai în față cu tâmplele albite de 
șirul anilor trecuți, o asemenea ti
nerețe l-a găsit fără bucurii, fără 
poteci deschise spre* fericire. Și, 
iată-1 acum participant la tinerețea 
ta, tinere ce urci treptele spre anii 
vieții majore. Iți strînge mîna, te 
felicită, îți urează să pășești încre
zător spre cele mai îndrăznețe vise. 
Drumurile-ți sînt deschise. Ti le-a 
deschis partidul și el te înconjoară 
acum în pragul tulburător dintre 
adolescență și maturitate. El îți în
drumă și pe mai departe pașii spre 
viitor.

Da! Pe tine, tinere ce ai împli
nit în prag de primăvară sau îm
plinești acum în plin decor de iarnă 
18 ani, țara întreagă s-a pregătit 
să te sărbătorească. Sub faldurile 
Drapelului de stat, ți se vor înmîna

Din referat a reieșit, de aseme
nea, că frecvența este bună, ca ur
mare a măsurilor luate de biroul 
organizației de bază de a asigura 
mobilizarea cursanților.

Discuțiile purtate pe marginea re
feratului, de către tov. Rusu Gheor- 
ghe, propagandist la cercul de e- 
conomie concretă, Sîntoma Loghin, 
propagandist la cercul de studiere 
a Statutului P.M.R., au scos în 
evidență atît părțile pozitive obți
nute în activitatea cercurilor pe 
care le conduc, cit și anumite 
lipsuri ce se mai manifestă.

Astfel, s-a arătat că unii cursanți 
ce-i drept puțini la număr, întâm
pină unele greutăți în studiu. Pen
tru a veni în sprijinul acestora, 
biroul organizației de bază a pro
pus ca acești tovarăși să fie aju
tați de acei cursanți care obțin în 
această muncă cele mai bune re
zultate. Adunarea generală a or
ganizației de bază a aprobat această 
propunere și a luat hotărâre cores
punzătoare

De .asemenea a reieșit, ca o 
lipsă, că în cadrul ciclului dej con
ferințe nu s-a ținut pînă în pre
zent nici una. In acest sens, adu
narea generală a organizației de 
bază a trasat sarcină biroului său 
să ia măsuri ca această lipsă să 
fie lichidată cît mai urgent.

Măsurile luate de adunarea ge
nerală a organizației de bază de 
la stația C.F.R. Coșlariu vor duce 
la continua îmbunătățire a pro
pagandei de partid în cercurile 
și cursurile învățămîntului de 
partid.

baza propunerilor făcute, adunarea 
generală a organizației de bază a 
hotărât să ia măsuri care să ducă 
la îmbunătățirea activității în rân
durile tineretului. Așa, de pildă, s-a 
stabilit ca organizația de bază 
U.T.M. să traseze sarcini concrete 
fiecărui utemist și să controleze fe
lul cum aceștia te duc la îndeplini
re, să se intensifice munca politi
că pentru ca toți tinerii să fie an
trenați în activitatea culturală, să 
fie reactivizată brigada artistică de 
agitație și echipa artistică.

Ca urmare a măsurilor ce au fost 
luate, după analiza făcută de adu
narea generală a organizației de 
bază și a hotărârii luate, deși a tre
cut puțin timp de la această dată, 
rezultatele au început să se arate.

Astfel, tinerii participă în număr 
tot mai mare la acțiunile ce se în
treprind în sat, iau parte mai acti
vă la viața culturală. Programul 
brigăzii artistice de agitație a fost 
reîmprospătat.

Se poate spune într-un cuvîntcă 
măsurile luate de organizația de 
bază din satul Tibru au fost eficace. 

tinerețe !
buchete de flori, vei fi sărbătorit. 
Devii major, intri în adevărata 
viață. Și viața aceasta nouă ce 
sălășluiește pe întinsul patriei îți 
adresează o înflăcărată chemare. 
Ascult-o și urcă cu ea spre viilor 
cu toată încrederea. E chemarea ti
nereții. Ca roîine vei poposi la 
poarta uriașului ce va da țării 4 
milioane tone de oțel, vei deveni 
furnalistul sau inginerul lui. Te vei 
opri poate la tânăra Hunedoara, te 
vei lega să scoți bogățiile din a- 
dîncuri sau să trasezi linia noilor 
tarlale, să dai lanului puterea rod
niciei. Vei deveni poate constructo
rul entuziast al noilor orașe socia
liste. Visuri? Nu!

Deschide puțin fereastra viitoru
lui și privește fața patriei! Imagi- 
nează-ți că cifrele de la hotarul lui 
1965 au prins viață. Te impresio
nează totul. Țara întreagă și-a

Conferințe cu caracter medico-sanitar
In scopul ridicării și lărgirii ni

velului de cunoștințe al colectiviști
lor, Casa raională de cultură din 
Alba Iuilia a organizat, în cadrul că
minelor culturale din raion, un ci
clu de conferințe cu caracter me
dico-sanitar.

Duminicile trecute, de pildă, la 
Stremț și Galda de Jos a fost ținu
tă conferința „Paraziții intestinali

Filme documentare
Intr-una din zilele trecute,' la că

minul cultural din Vințul de Jos 
a fost prezentat, în fața a peste 300 
de țărani colectiviști din sat, un 
interesant ciclu de filme documen
tare agrozootehnice. De mult inte
res s-au bucurat filmele documen
tare „Prin gospodăriile agricole co
lective ale regiunii Oltenia'*, „Mi
lionarii din regiunea Cluj" și altele, 
pe marginea cărora muilți din parti
cipant au luat cuvîntul arătând rea-

simp ZBOR
Consiliul raional A.R.L.U.S. a 

organizat la Clubul muncitoresc 
C.F.R. Teiuș un simpozion cu tema 
„Totul în numele omului, pentru 
fericirea omului".

In cadrul simpozionului, celor 
peste 200 de participant, profesorii
Stoia Daniel, Stoica Maria, Rancea 
Viorica și Nistor Petru le-au vorbit 
despre „Munca omului în comu-

Peisaj nou la Zlatna.

Pentru o bună desfășurare a adunărilor sătești 
și generale a cooperativelor de consum

Zilele acestea a început desfășu
rarea adunărilor sătești anuale pen
tru dări de seamă și alegeri ale coo
perativelor de consum, urmînd ca 
după terminarea lor să se organi
zeze în continuare adunările gene
rale.

Principiile democratice statutare 

schimbat haina. Și numai în cîțiva 
ani. Imaginează-te apoi avîntat în 
mijlocul constructorilor de frumu
seți. Totul te înaripează, te cheamă 
ca acum cînd treci peste pragul a- 
dolescenței să te avînți entuziasmat 
spre marea bătălie a socialismului. 
Ai în juru-ți oameni de nădejde, 
sfătuitori apropiați. Sînt comuniștii, 
sînt acești oameni construiți dintr-un 
aluat nou. Urmează-le sfatul!

O să te lovești în viață și de 
greutățile muncii. Nu uita că 
munca înfrumusețează pe om, că 
ea e creatoare de eroi. Ia greutățile 
pieptiș și mergi înainte. Iubește 
munca, iubește patria!

Pășești tinere sărbătorit spre ma
turitate. Nu ai alături de tine nu
mai cei 18 ani. Nu! Partidul și gu
vernul, întregul popor te înconjoară 
cu căldură, îți conduce cu sigu
ranță pașii spre minunatele trepte 
ale viitorului socialist. Răspunde 
prin fapte acestei călduri, mergi 
înainte cu tinerețea spre viitorul 
de aur al patriei.

N. G. 

ai omului", în cadrul căreia doctorul 
Radu Alexandru a vorbit despre fe
lul cum se poate infecta organis
mul omului, fazele bolii și metodele 
de prevenire și combatere. In fața 
colectiviștilor apoi, corul Casei ra
ionale de cultură a prezentat un 
bogat program de cîntece.

V. CISTEIANU

pentru colectiviști
Uzările colectivei lor, precum șt po
sibilitățile pe care le are aceasta în 
dezvoltarea pe viitor.

In această perioadă, cînd în tdate 
gospodăriile colective cercurile de 
învățămînt agrozootehnic cuprind 
marea masă a colectiviștilor, pre
zentarea filmelor documentare a- 
grozootehnice constituie un prețios 
ajutor în însușirea mai temeinică a 
lecțiilor predate.

NEGRUȚIU VICTOR

nism", „Comunismul și ocrotirea fa
miliei, mamei și copilului" și des
pre „Construcțiile comunismului".

MARCA LUD IAN

Cînd va fi gata poarta colectivei din Teiuș 1
In urmă cu aproape 6 luni, gos

podăria agricolă colectivă din Te
iuș a făcut o comandă cooperativei 

ce stau la baza activității coopera
tivelor obligă conducerile acestora 
să informeze periodic membrii coo
peratori despre felul în care și-au 
dfesfășurat munca organele! alese 
și care au fost rezultatele obținute. 
Luînd în discuție în mod critic și 
autocritic modul în care au fost în
deplinite sarcinile cooperativelor, a- 
dunările sătești și generale consti
tuie un puternic mijloc de educare 
socialistă a maselor; dau posibili
tate fiecărui membru cooperator să 
analizeze cauzele lipsurilor manifes
tate și să contribuie cu propuneri 
la îmbunătățirea muncii de viitor.

Pentru a asigura o participare cît 
mai largă la discuții și a ridica ca
litatea lor la nivelul sarcinilor ac
tuale ale cooperației, precum și 
pentru o mai bună participare a 
membrilor cooperatori, e necesar ca 
adunările sătești și generale să fie 
precedate de o temeinică pregătire 
politico-organizatorică. Astfel, în 
perioada pregătitoare a adunărilor 
se vor organiza consfătuiri cu mem
brii pe circumscripții, la căminul 
cultural, pe grupuri de case etc., în 
cadrul cărora se vor discuta prin
cipalele probleme ale activității coo
perativelor cum sînt: buna aprovi
zionare cu mărfuri a magazinelor, 
preluarea în întregime a produselor 
contractate, achiziționarea unor can
tități sporite de ouă, păsări, fier ve
chi, încasarea părților sociale sub
scrise etc.

Consfătuirile trebuie să constituie 
un prilej de a descoperi noi posibi
lități de realizare a planurilor eco
nomice din resursele locale ale

Să se acorde 
mai mult interes !

Copiii colectiviștilor din Oarda de 
Sus au primit în toamna acestui an 
un dar deosebit de prețios —- o 
școală nouă. Cu săli încăpătoare, 
frumoase și luminoase, noul local 
este o mînd’rie a întregului sat, este 
mulțumirea muncii împlinite a co
muniștilor, a deputați’lor și a între
gii mase de colectiviști de aici.

Cu toate acestea însă, unele lip
suri ce puteau fi înlăturate de mult 
vin să întunece mulțumirea orde- 
nilor. De pildă, deși există în canti
tăți suficiente sticlă pentru dublarea 
geamurilor la această școală, încă 
de la montarea primului rînd de 
geamuri, această operațiune se tă
răgănează în mod nejustificat de 
aproape 3 luni.

Motivele invocate de directorul 
școlii tov. Cîmpean Mihai ca de 
pildă defectarea diamantului de 
tăiat sticlă și altele sînt neîntemeiate 
și neserioase.

Se cere din partea conducerii șco
lii să privească această problemă cu 
mai mult spirit de răspundere, să 
se execute în cel mai scurt timp du
blarea geamurilor, ținîndu-se cont 
în acest sens și de timpul geros.

Un grup de colectiviști 
din Oarda de Sus

„Mureșul" din Alba Iulia, pentru 
confecționarea unei porți de fier. Lu
crarea urma să fie executată de că
tre secția de lăcătușerie pe care 
cooperativa „Mureșul" o are în Te
iuș.

Dar, deși odată cu înaintarea co
menzii gospodăria a predat și ma
terialul necesar confecționării por
ții, lucrarea n-a fost executată, ba 
mai mult, nici n-a fost începută cel 
puțin. Ce se mai așteaptă oare ? 
Vrea cumva tovarășul Medrea Ioan, 
responsabilul acestei secții să mai 
treacă încă 6 luni și abia după a-’ 
ceea să înceapă executarea acestei' 
porți? Iată întrebările pe care în 
mod întemeiat și le pun colectiviștii 
din Teiuș la capătul celor 6 luni 
de așteptare, întrebări la care con
ducerea cooperativei „Mureșul" are 
datoria să răspundă și să tragă la 
răspundere pe cei care tărăgănează 
îndeplinirea obligațiilor ce le au.

OPRIȚA TEODOR

fiecărui sat, de organizarea între
cerii patriotice între consiliile să
tești și membrii cooperatori în ve
derea întâmpinării adunărilor să
tești și generale cu rezultate cît 
mai mari în toate sectoarele acti
vității cooperatiste.

Principala sarcină a conducerilor 
cooperativelor și a consiliilor să
tești în perioada pregătitoare a a- 
dunărilor sătești și generate este de 
a mobiliza membrii cooperatori la 
îndeplinirea planurilor de măsuri 
tehnico-organizatorice pe anul 1962.

Trebuie desfășurată o intensă 
muncă de popularizare a realizări
lor obținute prin stațiile de radio- 
ficare, la' ’ gazetele de perete 
prin panouri, lozinci etc., să se e- 
vidențieze membrii cooperatori frun
tași, care prin exemplul lor au sti
mulat îndeplinirea sarcinilor ce stau 
în fața cooperației.

Raportînd membrilor cooperatori 
despre activitatea anului 1961, con
siliile de conducere și organele de 
control vor trebui să scoată în evi
dență metodele bune care au dus 
la obținerea rezultatelor și modul 
cum au sprijinit membrii coo
peratori îmbunătățirea activității 
cooperației.

Dările de seamă trebuie să oglin
dească critic și autocritic munca or
ganelor de conducere și control, 
luînd ca bază de analiză documen
tele Congresului al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn, a ple-

PETRUȘCA IOAN 
președintele U.R.C.C. Alba

(Continuare în pag. 4-a)
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pe activitate cultural

Jon Negoiță, președintele G.A.C. din 
comuna Pechea,. regiunea Galați, 
lordache Șerbănescu, directorul 
6.A.S. „Ion Roată", regiunea Bu
curești, Ștefan Cecenco, directorul 
G.A.S. Brateș, regiunea Galați, Ion 
Năstase, directorul S.M.T. Ciocă
nești, regiunea București, Floarea 
Macan, colectivistă din satul Pilu, 
regiunea Crișana, Emilia Radu, co
lectivistă din comuna Voetinu, re
giunea Ploiești, Gheorgfae Stoica, 
brigadier zootehnist în G.A.C. din 
comuna Vulcan, regiunea Brașov și 
Pantelimon Savu, brigadier de 
cîmp în G.A.C. din satul Davideni, 
regiunea Bacău.

Lucrările consfătuirii au fost des
chise de tovarășul Alexandru Mo- 
ghioros, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, care a 
spus: In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc ,Ro- 
nîn și al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, vă aduc un căldu
ros salut , dv., participanților _ la 
Consfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști și prin dv. tuturor oa
menilor muncii din agricultura pa
triei noastre. El a subliniat că parti- 
cipanfii la consfătuire sînt în pri
mele rînduri ale muncii însuflețite 
ce se desfășoară în întreaga țară 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii și snorirea continuă a 
producției agricole.

Vorbitorul a arătat că ordinea de 
zi a consfătuirii este: examinarea 
activității pentru înfăptuirea hotă- 
rîriler Congresului al 111-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn pri
vind colectivizarea agriculturii, în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective, soo- 
rirea producției vegetale și animale.

Ne exprimăm convingerea — a 
spus în încheiere tov. Alexandru 
Monbioroș — că participanții la 
consfătuire vor contribui cu cunoș
tințele și experiența lor la desfășu
rarea cu succes a lucrărilor ei.

Au fos constituite 6 comisii de 
lucru ale consfătuirii pentru pro
bleme privind:z producția de ce
reale si plante tehnice; producția 
pomiviticolă; producția legumicolă; 
creșterea animalelor; mecanizarea 
agriculturii; problemele economice 
și organizatorice ale gospodăriilor 
agricole colective. Consfătuirea a 
desemnat o comisie de redactare a 
proiectului Chemării către toți 
oamenii muncii din agricultură. Din 
comisie fac parte tovarășii: Petre 
Blalovici, Ion Bora. Virgil Cazacu, 
Ion Cumpănașu, Gherghina Cojo
carii. Mihai Dalea. Gheorghe Dra- 
jjomir, David Davidescu, Gheorghe 
Dindere, Gheorghe Duma, Nicolae 
Giosan, Virgil Gligor, Ion Nica, 
Vasile Mateescu, Gheorghe Orășanu, 
Clement Rusu, Șerban Nedelcu, Iu
lia Simon, Ioan Seneș, Ion Stanciu, 
Justin Stanca, Gheorghe Timaru, 
Nicolae Tudorache.

„In fiecare zi
educativă de masă la căminul cultural!“

(Urmare din^pag. l-a)
le este un real sprijin în organiza
rea și desfășurarea muncii cultu
rale. La Alihalț, de pildă, directorul 
căminului cultural, Medriș Cornel, 
ca și ceilalți activiști culturali, do
vedesc o .gravă lipsă de interes față 
de munca culturală. Conducerea că
minului cultural de aici, nici cel pu
țin nu s-a obosit să prelucreze în 
cadrul unei adunări 
dresată 
Stremț. O asemenea 
res față de munca 
găsește explicația în primul rînd în 
atitudinea directorului de cămin care 
subapreciază sarcina ce o are, nejus- 
tifieîndu-și cu nimic existența ca 
director al căminului. Și toate a- 
cestea se petrec sub ochii iertători 
ai membrilor comitetului executiv al 
sfatului popular comunal, al mem
brilor comitetului ^comunal de par
tid. Lipsuri serioase în activitatea 
cultural-educativă de masă se ma
nifestă și la Oarda de Jos, Oarda 
de Sus, ’ Ighiu și alte comune și 
sate din raion. La Ighiu, de pildă, 
deși s-a întocmit un program zilnic 
de activitate culturală, el nu este 
respectat. Directorul căminului tov. 
Stană L, în loc să se străduiască 
să organizeze programe cît 
bogate, să respecte ; „ - ,,

chemarea a- 
activiștilor culturali 

lipsă de inte- 
culturaiă își

din

"t mai 
angajamentul 

luat, se ocupă mai mult do pro
bleme personale. 
Jos, directorul 
folosit de sfat

Oardade 
cămin este 

_____ __ ... alte, scopuri, 
în timp ce ia Oarda de Sus activiștii 
culturali se simt străini de o ast
fel de sarcină. Și acest lucru se pe
trece și la Bărăbanț.

Trebuie arătat apoi, că la des
fășurarea activității culturale tre
buie să participe toate forțele in
telectuale din comună sau sat, șă se 
curme mentalitatea ce mai domnește 
încă în unele comune și sate ca 
Benic, Ighiu, Teiuș etc., potrivit că
reia desfășurarea muncii culturale 
cade, chipurile, numai în sarcina 
directorului de cămin.

Activiștii culturali din Stremț, 
lansînd chemarea „în fiecare zi — 
activitate cultural-educativă de 
masă la căminul cultural" nu s-au 
adresat numai activiștilor culturali 
de la centrele de comună. Nu! Ei 
s-au adresat tuturor activiștilor cul
turali din comunele și satele raio
nului. Acest lucru, se vede treaba, 
nu a fost înțeles pe deplin, ceea ce 
reiese din însuși faptul că foarte 
puține colective de activiști cultu
rali din satele aparținătoare comu
nelor au preluat inițiativa activiș
tilor culturali din Stremț. Orga
nizațiile de partid, sfaturile populare 
au datoria de a îndruma cu toată 
răspunderea activiștii culturali din 
toate satele să preia inițiativa ac
tiviștilor .culturali din Stremț.

Un accent deosebit trebuie pus 
pe conținutul programelor. Trebuie 
ținut cont ca programele ce se 
întocmesc să reflecte cît mai pu
ternic preocupările și sarcinile , lo-

cale, să fie atractive. In progra
mele zilnice ce se întocmesc nu se 
vor cuprinde repetițiile, deoarece a- 
cestea nu sînt cîtuși de puțin pro
grame cultural educative de masă. 

. .Munca cultural educativă nu poate 
fi socotită un scop în sine. Făcînd 
parte integrantă din activitatea po- 
litico-ideologică pe care partidul 
nostru o desfășoară, ea reprezintă 
unul dintre cele mai importante mij
loace de rezolvare a sarcinilor de- 
săvîrșirii construcției socialiste în 
patria noastră, lată de ce conținutul 
acestei munci, orientarea tematică 
a programelor, a repertoriilor for
mațiilor 
rințelor, 
zentarea 
sînt sarcini de care activiștii cul
turali, cu sprijinul organizațiilor de 
bază și al sfaturilor 
buie să se preocupe 
punderea.

Desfășurarea unei 
culturale pe toată 
iarna, organizarea zilnic’ă și 
meinică a programelor, după exem
plul activiștilor culturali din Stremț, 
impune sfaturilor populare sarcina 
importantă de a lua măsuri pentru 
asigurarea celor mai bune condiții 
materiale. Ele au obligația de a 
se ocupa direct de aprovizionarea 
instituțiilor culturale sătești cu 
combustibilul necesar pentru foc, 
mijloace de iluminat, de repararea 
și curățenia localului, de procura
rea mobilierului etc.

Ne aflăm în perioada cea mai 
prielnică desfășurării muncii cultu
ral-educative la sate. De aceea, or
ganizațiile de partid, sfaturile 
populare trebuie să se ocupe cu în
treaga răspundere de extinderea 
inițiativei activiștilor culturali din 
Stremț, mobilizînd toate forțele co
munei sau satului respectiv, spre 
a asigura în fiecare zi activitate 
cultural-educativă de masă cît mai 
bogată în conținut la căminul cul
tural.

artistice, alegerea confe- 
a filmelor specifice, pre- 
celor mai adecvate cărți

populare, tre
cu toată răs-

intense munci 
perioada de 

te-

TANGANICA
al 29-lea stat independent din Africa

Pe harta lumii a apărut un nou 
stat african independent — Tanga- 
uica — care, în urma unei lupte 
îndelungate, și-a proalamat indepen
dența națională la' 9 decembrie.

Tanganica este situată în partea 
de est a Africii și are granițe co
mune cu Kenya, Uganda, Ruanda- 
Urundi, Congo, Federația Rhode- 
siei și Nyassalandului și Mozambic. 
Suprafața sa se întinde pe 939.000 
kilometri patrați. Tanganica pose
dă imense bogății potențiale, iar cei 
9 milioane și jumătate de locuitori, 
în majoritate africani, s-au pronun
țat cu1 fermitate pentru independen
ță națională deplină, pentru progre
sul economic, politic și social al 
țării.

Fostă colonie germană, Tangani- 
■ca a devenit du.pă primul război 
mondial, mai precis din 1919, te
ritoriu sub tutelă engleză. Economia 
acestei țări are un caracter tipic 
colonial. Pămînturile cele mai fer
tile sînt ale plantatorilor englezi, 
întinderi uriașe de teren sînt con
cesionate companiilor engleze de 
exploatare minieră. Principala cul
tură agricolă și principalul articol 
de export este siealul (un soi de

cîlnepă). In ce privește producția de 
sisal,' Tanganica ocupă primul loc 
în lume. Aproape întreaga produc
ție de sisal este controlată de 
străini. Tanganica mai exportă bum
bac, cafea și piei crude, plumb, aur 
și diamante, dar bogățiile minerale 
ale țării sînt în mare măsură ne
exploatate, așa cum se întîmplă și 
cu vastele resurse hidroenergetice.

Autoritățile colonialiste engleze 
au practicat pe scară largă în 
Tanganica discriminarea rasială 
față de populația africană. Aceasta 
s-a manifestat în viața politică, în 
activitatea economică, în angajarea 
la lucru, în retribuirea muncii. Ca
racteristic. pentru Tanganica este 
sărăcia cruntă, subalimentairea cro
nică a unei părți considerabile a 
populației și munca grea și istovi
toare la care sînt supuși cei ce lu
crează pe plantații și în minele a- 
parținînd societăților străine.

In Tannanica există peste 400.000 
de muncitori care trăiesc în condiții 
foarte grele. Nivelul de trai al 
muncitorilor este dintre jCele mai 
scăzute din Africa. Un muncitor 
agricol primește lunar doar 60 de 
șilingi, în timp ce minimum.necesar

Pentru o bună desfășurare 
a adunărilor sătești și generale 

a cooperativelor de consuni
(Urmare din pag. 3-a)

narei C. C. al P.M.R. din 30 iunie 
— 1 iulie 1961 și sarcinile rezolu
ției Congresului al IlI-lea al Coo
perației de consum.

Sarcinile principale ce rezultă din 
aceste documente trebuie să consti
tuie principalele obiective ale hotă
rîrilor adoptate da, adunări.

Contribuția în bani, materiale și 
muncă voluntară la construcția ma
gazinelor universale sătești din Hă- 
pria și Feneș, a magazinelor mixte 
din Cistei și Tăuți, date în folosință 
în anul 1961, a noilor magazine u- 
niversale ridicate în roșu din Mi
halț, Cricău și Berghin trebuie să 
ocupe un loc însemnat în dările de 
seamă. Totodată se va acorda o a- 
tenție deosebită construcțiilor ce vor 
fi ridicate în anul 1962 a magazi
nelor universale din Teiuș, Intregal- 
de și Oarda de Jos, a magazinelor 
mixte din Tibru, Necrilești, Cib, Va
lea Mică și Pătrîngeni.

In mod profund trebuie analizată 
cauza rămînerii în urmă în prelua
rea produselor contractate din unele 
sate ca Tibru, Galda de Sus, Șard, 
Bucerdea și altele. Organele de 
conducere ale cooperativelor docare 
aparțin aceste sate vor trebui să 
răspundă în fața membrilor coope
ratori de măsurile luate pentru res
pectarea obligațiilor contractuale cu 
producătorii. Este neadmisibil ca 
duipă o recoltă atît de îmbelșugată 
la porumb ca în acest an să se în- 
tîrzie lichidarea contractelor.

Dările de seamă vor trebui să 
trateze despre activitatea comisiilor 
culturale și de femei ale cooperației, 
aportul adus de aceste organizații la 
îndeplinirea sarcinilor. Practica a 
dovedit că acolo unde conduce
rile cooperativelor au acordat aten-

KZX-------------

Localul școlii din satul Teleac, 
frumos împodobit, devenise neîn
căpător. Toți colectiviștii au venit 
pentru a dezbate și aproba planul 
de producție pe anul 1962.

Expunerea proiectului de plan a 
fost ascultată de colectiviști cu a- 
tenție deosebită. Mulți dintre ei 
notau diferite date cu privire la pro
ducțiile planificate la hectar și pe 
cap de animal, la numărul de zile- 
muncă stabilite pentru fiecare lu
crare în parte și la alte probleme. 
La discuții au luat cuvîntul nu
meroși colectiviști, care au arătat 
posibilitățile mari pe care le are 
gospodăria colectivă pentru reali
zarea și depășirea cifrelor stabi
lite în planul de producție. Ei s-au 
angajat să transporte gunoiul exis
tent pe cîmp pentru fertilizarea so-

de existență reprezintă 175 de și
lingi. In numeroase întreprinderi 
ziua 'de lucru este de 10-11 ore. In 
țară lipsesc aproape cu desăvîrșire 
asigurările sociale. Protecția mun
cii este ca și inexistentă. Numai în 
anul 1959 în întreprinderi și pe 
plantații au avut loc 4800 de acci
dente.

In ultimul timp combativitatea cla
sei muncitoare din Tanganica a 
crescut mult. Numărul grevelor s-a 
ridicat în 1959 la 205. La ele au 
participat peste 82.000 de munci
tori. In 1960 numărul grevelor a 
fost și mai mare. Greviștii cereau 
majorarea salariilor, îmbunătățirea 
condițiilor de. trai și acordarea de 
drepturi politice. Majoritatea acțiu
nilor oamenilor muncii au fost con
duse de sindicatele afiliate la Fe
derația Muncii din Tanganica.

Puternicul avînt al mișcării dee- 
liberare națională din Africa nu 
putea să nu influențeze situația din 
Tanganica și aceasta cu atît mai 
mult cu cit condițiile care s-au 
creat în această țară au contribuit 
la apariția și creșterea considera
bilă a mișcării de' eliberare națio
nală.

Proletariatul din Tanganica este 
luptătorul cel mai hotărît și consec
vent pentru independența patriei 
sale. Clasa muncitoare, țărănimea, 
burghezia națională și intelectua

lului și să pregătească paturile calde 
necesare răsadurilor pentru cele 5 
ha grădină prevăzut în noul plan 
de producție.

Potrivit planului de producție, în 
anul 1962 gospodăria colectivă va 
dezvolta mult sectorul zootehnic și 
va spori productivitatea animalelor. 
Astfel, la sfîrșitul anului 1962, co
lectiviștii din Teleac vor avea ca 
proprietate obștească un număr de 
79 taurine din care 25 vaci, 51 
porci, 300 gîște și 400 păsări ouă- 
toare. Discuțiile purtate pentru 
stabilirea planului de producție au 
scos în evidență posibilitățile reali
zării și depășirii producției vege
tale și animale, precum și hotă- 
rîrea colectiviștilor de a munci cu 
mai mult elan pentru înflorirea gos
podăriei lor colective.

litatea au format un front unic 
de luptă împotriva colonialiștilor 
pentru cucerirea independenței na
ționale.

Puternica mișcare de eliberare din 
acest teritoriu a silit autoritățile co
lonialiste engleze ca în octombrie 
1960 să acorde Tanganicăi dreptul 

. la autoadministrare, dar guvernato
rul englez continua să dispună în 
Tanganica după bunul său plac.

La tratativele din luna aprilie 
care au avut loc la Dares-Saiam, 
(ceea ce înseamnă „limanul păcii") 
capitala Tanganicăi, reprezentantul 
Angliei a fost nevoit să-și dea con- 
simțămîntul ca la 9 decembrie Tan
ganica să devină stat independent.

In ajunul proclamării indepen
denței, în țară a domnit o atmos
feră de. sărbătoare. Africanii au 
participat la adunări și acțiuni sub 
lozinca „Uhuru Na Umodcha", (li
bertate și unitate). Aceste cuvinte 
vor fi înscrise în mod simbolic drept 
moto și pe drapelul statului indepen
dent Tanganica, care de la 
brie flutură, deasupra 
țări inaugurînd o epocă 
istoria sa. Culoarea, verde 
tă portul, culoarea aurie
resurse minerale, iar negrul poporul 
mîndru al Tanganicăi.

(Ager preș)

ție îndrumării și organizării muncit 
lor s-au obținut și rezultate.

Dările de seamă ale comisiilor de 
revizie să acorde atenția cuvenită 

- felului în care organele de control 
au analizat și controlat cum sînt 
păstrate bunurile obștești și cur» 
s-au tradus în viață hotărîrile pro
prii și ale organelor tutelare.

Creșterea în cele trei trimestre ale 
anului în curs față de perioada co
respunzătoare a anului trecut avo-, 
lumului desfacerii cu amănuntul, cu 
peste 9.000.000 lei și măsurile luate 

, pentru reducerea cheltuielilor de 
circulație, pe lîngă că au contribuit 
la o mai bună aprovizionare a 
populației din satele raionului nos
tru, a dus la economisirea sumei de 
211.000 lei, depășind cu mult an
gajamentul luat. Dările de seamă 
trebuie să înregistreze aceste rea
lizări și să insiste asupra acelor 
manifestări negative practicate în co
merț de unii lucrători, pentru a fi 
înlăturate în viitor.

O principală sarcină a adunări
lor din acest an constă în faptul 
că conform prevederilor statutare, 
va avea loc alegerea organelor de 
conducere și control.

Membrii cooperatori trebuie 
privească cu multă răspundere 
ceastă sarcină și să aleagă în 
ganele de conducere și control 
cei mai buni membri cooperatori, 
fruntași în activitatea cooprativefer, 
oameni cinstiți și devotați popor»- 
lui, participant activi la lupta pen
tru desăvîrșirea construcției 
liste în țara noastră.

Pentru buna organizare a 
șurării adunărilor sătești și 
rale, comitetul de conducere 
niunii raionale a cooperativelor și-a 
întocmit un plan concret de măsuri 
pe care se va strădui să-l îndepli
nească cu toată răspunderea șt 
conștiinciozitatea. In același timp, o 
mare răspundere revine și consilii
lor de conducere ale cooperative
lor, care au datoria să pregătească 
în așa 
sătești 
creeze 
pentru 
mocrației interne.

Adunările din acest an trebuie să 
imprime noilor organe alese iKin- 
cipiul conducerii colective, atr-ăjprî^d 
un număr tot mai mare de membrii 
cooperatori la activitatea și buna 
gospodărire a cooperativelor.

E necesar să se acorde mai mult 
sprijin consiliilor sătești pentru în
deplinirea propriilor hotărîri și a 
hotărîrilor organelor superioare, în 
care scop conducerea Uniunii ra
ionale și a cooperativelor vor ana
liza trimestrial cum a fost organi
zată munca 
le îndrume 
pentru a-și

Să facem 
și generale 
mijloc și mai puternic de mobili
zare a membrilor cooperatori la 
traducerea în viață a sarcinilor tra
sate de partid și guvern.
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Frumoși ! 
Durabili !

Confortabili !

9 decem- 
întregii 

nouă în 
reprezin- 
bogatele
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