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Salul fierbinte
Confer Intel regionale de partid

CHEMAREA
Consfătuirii pe fără a țăranilor colectiviști

Țărani colectiviști și întovărășiți, 
țărani ce vă mai cultivați singuri 
bucata de pămînt, mecanizatori din 
gospodării de stat și stațiuni de ma
șini și tractoare, tehnicieni, ingineri 
și oameni de știință din agricultură, 
spre voi toți îndreptăm această che
mare în numele Consfătuirii pe țară 
a colectiviștilor.

Ne-am adunat aci laolaltă din 
toate regiunile țării, .colectiviști aleși 
de adunările raionale, spre a lua 
parte la această Consfătuire, ca u- 
nii ce reprezentăm în țara noastră 
agricultura socialista.

Știți de bună seamă că timp de 
cinci zile am dezbătut împreună cu 
conducătorii partidului și statului, cu 
oameni de știință, ingineri agrono- 

'tehniști, cu mecanizatori și 
<'<>H®xtori de mașini, activiști de 
partiJJr de stat, ce anume trebuie 
să pentru a încheia colectivi
zarea. Agriculturii, pentru a organiza 
cît -mai bine gospodăriile colective, a 
le întări și a le crește tot mai mult 
avutul, pentru a spori recoltele de 
toate felurile și a înmulți cît mai 
mult animalele și producția lor.

La Consfătuire au vorbit mulți de
legați, arătînd ce au de făcut ei pen
tru a obține cele mai ridicate re
colte.

A luat cuvîntul și tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care ne-a 
dat povețe prețioase ca să putem în
deplini și mai cu spor sarcinile ce 
stau în fața agriculturii noastre.

După cum am spus, noi am fost 
în Consfătuire delegați ai colecti
viștilor, noi înșine colectiviști. Cei 
care au vorbit cunosc așa dar bine 
viața gospodăriilor colective și ei 
au zugrăvit, pe bază de fapte, pe 
oaza a tot ce se întîmplă cu adevă
rat în comunele și raioanele lor, via- 
4 n de azi a țărănimii noastre.

S-a văzut astfel că în toate păr- 
țil^frii socialismul a învins, că cea 

jare parte a țăranilor de astăzi 
plectiviști, că regiunile Dobro- 
I București, două dintre cele 
tari regiuni agricole din țară, 
’■flectivizate în întregime, iar

Planul de producție 
la G. A. C. Cistei---------------------->

O dată cu întocmirea lucrărilor de 
bilanț pe anul a cărui activitate rod
nică s-a încheiat, colectiviștii din 
Cistei, îndrumați de organizația de 
partid, au dezbătut și aprobat pla
nul de producție pe anul 1962. Pla
nul, la întocmirea căruia alături de 
conducerea gospodăriei și organele 
tehnice agricole și-au adus o largă 
contribuție brigadieri, șefi de echi
pă, colectiviști fruntași, cuprinde o- 
biective concrete și mobilizatoare.

In producția de cereale, la grîu, 
de pildă, din care 80 la sută din 
suprafață a fost însămînțată în 
toamnă cu soiuri de înaltă producti
vitate, în teren pregătit de S.M.T., 
după plante premergătoare bune, 
și la care s-a prevăzut îngrășarea 
suplimentară, s-a planificat o ’ pro
ducție medie la ha cu 500 kg mai 
mare față de producția obținută a- 
nul trecut. In plan au fost prevăzu
te. de asemenea, măsuri care să 
ducă la sporirea producției de po
rumb. In acest scop, încă din toam- 
i ă a fost îngrășat cu gunoi de 
grajd și arat de S.M.T. la adînci- 
i..ea de peste 30 cm un lot de 25 
hectare, de la care să se obțină o 
recoltă de 5.000 kg porumb boabe 
hi cultură neirigată.

La grădina de legume, de la care 
ilectivișlii au obținut anul trecut un 

venit mai mare cu 25.000 lei față 
de cel planificat, au prevăzut să 
sporească suprafața ce se cultivă cu
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în regnatîk Banat și Galați trecerea 
la colaXviure este aproape înche
iată. Dacă bea astăzi pe țarinile 
țării de U m capăt la altul, vezi 
deoparte și de alta numai lanuri 
mari, întinse <fin zare în zare. Pre
tutindeni vezi sate în care se ridică 
grajduri’ . • v ele. magaziile albe 
ale gospodăriilor colective și case 
noi ca niște torrpuțuri de așezări o- 
rășenești.

Noi, cokco» ivtri, sintem astăzi o 
mare forță, tomnam laolaltă peste 
două milioane de familii și stăpinim 
mai mult de 5 nnltoane hectare de 
pămînt. Reprezentăm așa dar marea 
mulțime a țărăotmu. nădejdea cea 
mare a agnc-U-r-i din țara noastră, 
chezășia be -

Ogoarele dau putința să
facem mai tnafte culturi, să dăm 
pămîntului mai mite întrebuințări, 
să-l folosim mai chibzuit, să-l lu
crăm cu mașîr . cea mai mare 
parte și în immrie cele mai grele, 

nă toate reguîKe agrotehnice, în 
așa fel îneît de la un an la altul să 
avem recolte tot mai mari și să creș
tem tot mai 2":male.

Mulți dintre vorbit la
Consfătuire, prrp itonțf. brigadieri
sau țărani colectivi-: arătat cu
îndreptățită mirt - : m în gospo
dăriile lor colec'i e a btir.ut două 
și trei mii de kg gnu la hectar, trei 
mii, patru mii și unu chiar opt mii 
de kg porumb • ■ ■ = hectar. To
varășii din Dc4r gea arătat cum, 
după trei ani de la ferminarea co
lectivizării, producția de cereale este 
de două ori rr._: ca înainte.
Noi știm cu toții că așa este pretu
tindeni unde țăr - . ... meiiat
gospodării colecție

Și mai știm c.. ’ - -G și vei,
că o dată cu acest belșug, colecti
viștii trăiesc mult mai baie ca îna
inte, că și-au făcut case de cărămi
dă, acoperite cu țiglă, ca la oraș, că 
nimeni nu mai umblă desculț, că 
sînt mai arătos îmbrăcați. că o mare 
parte sînt atît de înlesniți că și-au 
luat radio, televizoare, aragaze. bi
ciclete și unii dintre ei motociclete.

Spre noi succese
roșii, ardei, varză etc, la 20 hectare, 
suprafață de 3 ori mai mare fațade 
cea cultivată cu legume anul trecut.

In planul de producție din acest 
an, colectiviștii au prevăzut, de ase
menea, culturi de plante tehnice, cum 
sînt tutunul și sfec'.a de zahăr, ce 
se vor cultiva pe o suprafață de 20 
ha și respectiv 25 ha, culturi care 
vor aduce gospodăriei un venit de 
aproape 300.000 lei.

La întocmirea planahai de produc
ție toată atenția au acordat-o colec
tiviștii dezvoltării sectorului zooteh
nic, pentru că el asigură venituri 
bănești mari tot timpul anului, con
tribuind totodată la asigurarea de 
îngrășăminte naturale pentru fertili
zarea solului. Astfel, de la 163 bo

ia sfîrșitul 
(27 bovine 

care

vine, cîte are în prezent, 
anului să ajungă la 300 
la 100 ha teren agricol), d:
96 vaci de lapte, de la care să ob
țină o producție de lapte-mar’ă de 
2.000. litri pe cap de vacă furajată, 
să sporească la 40 numărul scroafe
lor de reproducție, la 7’<1 pe cel al 
oilor, să ridice noi construcții gos- 
podărești. Numărul de animale va 
fi sporit în cea mai mare parte din 
creșterea de animale tir.-::- ~
silă proprie. Aceeași imp rtanță au 
acordat colectiviștii și în ce privește 
asigurarea bazei furajere pentru a- 
nimale. , Pentru a asigura o cantitate 
îmlcstiilată de furaje v ria’.e in tot 
timpul anului, colectiviștii au culti-
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Țăranul colectivist se bucură azi de 
un trai civilizat, el citește și învață 
pentru a-și da singur seama ce este 
lumea și viața, după cum le arată 
știința și adevărul.

Așezările — comunele și satele 
sînt mai frumoase și mai curate. 
Parcă ar fi mereu gătite de sărbă
toare. Pe ulițele satelor de colecti
viști întîlnești seara deseori, oameni 
— tineri și bătrîni, fete și femei — 
venind de la bibliotecă cu o carte în 
inînă, că nu-i sat fără bibliotecă și 
nu-i bibliotecă fără sute de cititori.

In multe sate vezi ferestrele și 
curțile luminate ca ziua de becuri e- 
lectrice, auzi cîntarea difuzoarelor 
și, undeva, la căminul cultural, vezi 
mulțime mare venită la cinemato
graf.

Satul de colectiviști se cunoaște 
de departe, după acaretele frumoase 
ale gospodăriei, după cirezile de 
vite de rasă, după pătulele pline, 
după șirele de paie, după ținuta oa
menilor pe care-i întîlnești pe drum, 
dună vorbirea lor.

Știți, frați țărani, prea bine toate 
acestea, că le vedem cu toții. Ele 
sînt rodul colectivizării care a dat 
satelor belșug și mare înlesnire.

Dragi tovarăși,
Noi, țăranii, mai știm că dacă 

viața noastră s-a schimbat atît de 
muit, asta o datorăm partidului nos
tru, îndrumării lui înțelepte, căci 
grija lui de fiecare ceas e bunăsta
rea și fericirea întregului popor.

Avem un aliat puternic și sigur, 
eroica noastră clasă muncitoare, cla
să conducătoare, pe muncitorii din 
fabrici, din uzine, din mine și de pe 
șantiere. Statul pe care clasa mun
citoare, prin partidul său, îl cîrmu- 
iește, ne ajută mereu cu mașini, cu 
credite, cu tot ce este necesar pentru 
a întări agricultura noastră socia
listă. Industria noastră fabrică trac
toare și mașini tot mai multe și mai 
bune. In uzinele țării se fabrică ma
rile noastre ajutoare de nădejde. La 
orice muncă am face pe tarlalele gos- 

(tontinuare în pag. 3-a 1 

vat în toamnă secară furajeră pe o 
suprafață de 20 ha, au prevăzut să 
msămînțeze porumb penteu siloz pe 
40 ha, să cultive porumbul fura
jer după păioase, 40 ha, să în
trețină în condițiuni optime pășu
nile și să organizeze pășunatul ra
țional, pe parcele. Pe lîngă sporirea 
fînețelor cultivate prin însămînțări 
de trifoi în cultură ascunsă, s-a pre
văzut a se cultiva intercalat dovlec; 
prin porumb, pe 117 ha.

Pentru a-și asigura fondurile de 
care au ■ nevoie pentru dezvoltarea 

(Continuare în pag. 4-a)

IN CLIȘEU : Aspect de la una din ședințele consiliului de condu
cere a gospodăriei colective din Cis tei.

] Mîine, 6 ianuarie 1962, încep lu- 
crăriie Conferinței regionale de 

'partid.
i Minerii și siderurgiștii, construc
torii și lucrătorii din transporturi, 
(Colectiviștii și intelectualii, toți oa- 
imeni-i muncii din regiunea noastră 
'salută această Conferință ca un e- 
iveniment de seamă în viața lor.

Delegații prezenți la Conferință, 
ireprezentînd organizațiile de partid 
'din regiune, vor analiza și dezbate 
Țelul cum au muncit pentru traduce- 
'rea în viață a mărețelor sarcini tra- 
]sate de cel de-al II 1-lea Congres al 
iP.M.R.. vor împărtăși din experiența 
'pozitivă a activității lor practice 
(pentru noi izbînzi în viitor, pentru 
'traducerea în viață a sarcinilor ce 
'vor fi puse în fața organizațiilor de 
partid de către Conferința regio
nală.

Oamenii muncii din raionul nos
tru raportează și ei Conferinței re
gionale de partid că în întreprinde
rile industriale planul de producție 
'ne anul 1961 a fost îndeplinit îna
inte de vreme, realizîndu-se în ace
lași timp importante economii prin 
creșterea productivității muncii, a- 
plicarea în procesul de producție a 
metodelor înaintate, introducerea teh
nicii noi, reducerea prețului de cost 
al produselor. De asemenea, ei vor 
raporta că, datorită muncii politice 
de masă desfășurată de către orga
nizațiile de partid, și la sate s-au 
obținut succese deosebite în ceea ce 
orivește lărgirea și consolidarea sec
torului socialist al agriculturii.

Succesele obținute de oamenii 
muncii din raionul nostru sînt rodul 
muncii perseverente, sînt urmarea 
faptului că s-a îmbunătățit simțitor 
munca politico-educativă desfășurată

Primele zile — primele succese
Entuziasm, bioiărîre

In toate secțiile Uzinelor metalo- 
chimice din Zlatna, primele zile din 
noul an au fost zile de puternic a- 
vînt în muncă. La metalurgie, la 
chimie ca și în toate celelalte secții, 
harnicii muncitori au pornit din pri
mele ore să-și îndeplinească întoc
mai sarcinile snorite de plan. Co
lectivul secției I-a din cadrul secto
rului chimice, de pildă, și-a realizat 
în întregime sarcinile de plan, evi- 
dențiindu-se în mod deosebit tov. 
Irimic Pavel.

Din nou cu aceeași hărnicie
avînt deosebit în 
noul an și mun-

„Horia“

Cu însuflețire și 
muncă au început 
citorii întreprinderii „Horia" din 
Alba Iulia. In primele 3 zile ale a- 
nului 1962, tovarășii Pleșa Trifan, 
Gomboș Alexandru și Crișan loan 
din secția Nr. 1 Iăcătușerie, au obți
nut cele mai frumoase rezultate de- 
pășindu-și sarcinile zilnice de plan 
cu 5 la sută. La fel au fost obținute 
rezultate bune și de către lucrătorii 
secției a 2-a Iăcătușerie, în frunte

De la început în frunte
încheind cu succese deosebite- în 

muncă anul 1961, muncitorii secției 
richtuit de la fabrica de încălțămin- 

de organizațiile de partid. Ele sînt1 
rezultat al creșterii prestigiului orga-, 
nizațiilor de partid și al competen-' 
ței cu care ele îndrumă masele. '

Conferința regională de partid, fă-' 
cînd bilanțul rezultatelor obținute în] 
mobilizarea maselor la traducerea îm 
viață a sarcinilor trasate de partid,] 
va analiza profund activitatea orga-, 
nizațiilor de partid, de stat și econo-; 
mice, le va ajuta să-și îmbogățească; 
experiența acumulată, să facă noii 
nași în ridicarea nivelului activității1 
lor. ]

Conferința regională de partid va] 
dezbate cele mai arzătoare problemei 
ce.frămîntă oamenii muncii din cu-< 
prinsul regiunii și va adopta noi ho-] 
tărîri care să ridice pe trepte și mai ( 
înalte activitatea organelor și orga-] 
nizațiilor de partid. Lucrările Con-] 
ferinței vor constitui în același timpi 
prilej de analiză a lipsurilor și greu
tăților ce se mai manifestă în unelei 
sectoare de activitate și înlăturarea] 
lor. Și, măsurile ce vor fi luate del 
Conferință vor da un nou și puter-1 
nic imbold muncii creatoare, vor] 
face să crească elanul de luptă all 
maselor muncitoare, în frunte cu co-! 
muniștii, pentru obținerea de noii 
victorii, care să asigure îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor trasate de) 
cel de-al Ill-lea Congres al P.M.R.I

Pătrunși de cele mai profunde) 
sentimente de dragoste și devota
ment pentru partid, oamenii muncii! 
din cuprinsul raionului nostru u-) 
rează deplin succes Conferinței re-] 
gionale de partid în desfășurarea lu
crărilor sale și își exprimă hotărîrea] 
de a lupta cu toate forțele și elanul! 
lor pentru aplicarea în viață a mă-j 
surilor ce le va adopta. <

Din cadrul sectorului chimice re
zultate deosebite au fost obținute și 
dc colectivul secției a Il-a, care, reu
șind să termine reparațiile instala
ției cu 2 zile mai devreme, a dat 
pînă acum în plus față de planul 
primelor 3 zile 21 tone produse peste 
plan. Din această secție rezultatele 
cele mai bune au fost obținute de 
echipa condusă de tov. Moldovan 
Gheorghe, care și-a depășit sarcinile 
de plan în medie cu peste 6 la sută.

cu tovarășii Toderici Nicolae, Biro 
Arpad și alții, care și-au depășit 
planul cu 2 la sută. Fruntași în pro
ducție sînt și tovarășii Ștef Gheor
ghe și Cristea Aurel din secția Nr. 
1 tîmplărie, care au realizat produse 
de calitate și și-au depășit sarcinile 
de plan cu peste 2 la sută.

Exemplul tovarășilor de mai sus 
este urmat de întregul colectiv de 
muncitori din întreprinderea „Ho
ria".

te „Ardeleana" din Alba Iulia au 
pornit cu forțe sporite la obținerea 
de noi succese și în anul abia înce
put. Și hărnicia lor n-a rămas fără 
rezultate. In cele două zile care au 
trecut, sarcinile zilnice de plan au 
fost îndeplinite și depășite cu 8 la 
sută. Fruntașe în îndeplinirea pla
nului și calitatea produselor, în. a- 
ceastă secție, sînt tovarășele Giur
giu Rozalia, Moraru Maria și altele.

Rezultate frumoase în îndeplinirea 
sarcinilor de 
și muncitorii 
ceastă secție 
situează tov. 
ghici loan.

Exemplul fruntașilor în producție 
este un îndemn mobilizator în mun
că pentru întregul colectiv de mun
citori, care luptă zi de zi pentru în
deplinirea planului de producție și 
obținerea de cît mai multe economii

plan zilnice au obținut 
secției stanță. In a- 
în rîndul fruntașilor se 
Hațegan loan și Dre-



In fiecare zi-activitate cultural-educativă de masă la căminul cultural!
La sfîrșitul săptămânii trecute, sub directa îndrumare și spriji

nul Comitetului raional de partid, redacția ziarului „Steaua roșie" în 
colaborare cu secția de învățămînt și cultură a sfatului popular raional, 
au organizat în comuna Stremț un rodnic schimb de experiență axat pe 
problema extinderii inițiativei activiștilor culturali din Stremț, de a 
organiza în fiecare zi activitate cultural-educativă de masă la căminul 
cultural. La consfătuire au pârtiei pat instructori ai Comitetului raio
nal de partid, secretari ai comitetelor comunale de partid, președinți 
de sfaturi populare, directori ai că minelor culturale, responsabili ai 
bibliotecilor comunale și alți activiști culturali.

De asemenea, la acest schimb de experiență a mai participat tov. Ște
fan Boureanu, prim-secretar al Comitetului raional de partid, Vasile 
Farcaș și Gheorghe Crișan, secreta ri ai Comitetului raional de partid, 
delegați din partea Comitetului regional de partid, și sfatului popular 
regional, Victor Pășteanu, șeful sec ției de învățămînt și cultură a sfa
tului popular raional.

In cadrul schimbului de experiență, pregătit cu toată răspunderea, a 
fost prezentat un referat de felul cum și-au organizat activiștii cultu
rali de aici munca, s-au organizat lecție model la cercul agrozootehnic, 
o seară de calcul model, activitate la cercul de citit ca și un reușit 
program artistic. Pe marginea programului prezentat în cadrul schim
bului s-au purtat discuții vii, fructuoase.

Mai jos redăm unele aspecte din schimbul de experiență.

Muncim cu dragoste 
la înfăptuirea unei sarcini mărețe
In cuprinsul referatului prezen

tat de tov. Mihai Rusu, directorul 
căminului cultural din Stremț, au 
fost scoase cu putere în evidență me
todele de muncă folosite în organi
zarea activității culturale zilnice, a- 
jutorul primit din partea comitetului 
comunal de partid și sfatul popular 
comunal, de la toate forțele culturale 
din comună. Toate acestea au făcut 
posibil ca în cadrul căminului cul
tural să se organizeze zilnic activi
tate cultural-educativă de masă. De 
sigur, așa după cum a reieșit din 
referat și din discuțiile purtate, re
zultatele obținute în decursul unei 
luni care a trecut de la lansarea i- 
nițiătivei se datoresc:

Toate forțele satului - 
participante la munca culturală

Aici la Stremț, sub îndrumarea 
■comitetului comunal de partid, cu 
sprijinul nemijlocit al sfatului popu
lar, în munca cultural-educativă 
de masă au fost antrenat^ toate for
țele comunei. Cadrele didactice, în 
special, și-au făcut și își fac în a- 
ceastă direcție cu deplină conștiin
ciozitate datoria. Punîndu-și la ini
mă această sarcină măreață, învă
țătorii și profesorii din Stremț pot 
fi zilnic găsiți participanți activi la 
munca culturală. De altfel acest lu
cru poate fi văzut din faptele ce le 
întîlnești. Fiecare cadru didactic are 
în cadrul muncii culturale reparti
zate sarcini precise. De pil
dă, tov. Berța Gheorghe are res
ponsabilitatea brigăzii artistice de 
agitație și de culegerea folclorului 
local, tov. Borza Doina răspunde de 
activitatea în cercul de citit, alți to
varăși de cor, de echipa de teatru, 
■etc. Dar, nu numai atît. Nu! Acti
viștii culturali din Stremț sînt și ei 
înșiși participanți activi în formații, 
acest fapt contribuind și mai mult 
la atragerea spre scenă a unui nu
măr tot mai mare de țărani colecti
viști și întovărășiți.

La îndrumarea comitetului comu
nal de partid, spre cămin și-au în
dreptat forțele și organizațiile 
LJ.T.M. și de femei, gospodăria co
lectivă. Azi, aici la Stremț, numai la 
formația de cor participă între 70-80 
țărani colectiviști și întovărășiți, 
fără a mai vorbi de celelalte for
mații.

Conținutul și varietatea 
programelor — sarcini 

de mare răspundere
Pornind inițiativa, activiștii cul

turali din Stremț au acordat o aten
ție deosebită asigurării unui conți
nut bogat al activității culturale, fi
xat pe sarcinile actuale ale construc
ției socialiste la sate. Aceasta are 
un rol deosebit, deoarece conținutul 
muncii este în fond ceea ce educă, 
transformă omul, și cu cît acest con
ținut este mai bogat, cu cît este mai 
variat cu atît programele sînt mai 
atractive, iar țăranii colectiviști par
ticipă cu mai mult interes la audie
rea lor. La alegerea programelor, la 
localizarea acestora, activiștii cul
turali din Stremț au ținut seama toc

mai de aceste lucruri. Astfel, în 
cursul lunii care a trecut de la por
nirea inițiativei în cadrul progra
melor organizate au fost ținute con
ferințe, s-au organizat seri de cal
cul,'de întrebări și răspunsuri, pro
grame artistice etc. De pildă, a fost 
organizată o seară de calcul pe te
ma „Cît cîștigăm dacă obținem de 
pe suprafețe din ce în ce mai mari 
5.000 kg porumb boabe la hectar de 
pe teren neirigat", iar altă dată pe 
tema „Ce vom realiza dacă vom 
planta cu meri și peri golurile e- 
xistente în livezile din Stremț și în 
terenurile neproductive". Toate a- 
ceste programe au fost urmate de ma
nifestări artistice, făcîndu-se astfel 
o completare plăcută, atractivă.

Orientîndu-se just, activiștii cul
turali din Stremț au trecut la orga
nizarea de programe speciale pentru 
femei, tineret și copii. De pildă, la 
unul din programele destinate fe
meilor, tov. Borza Doina a organi
zat discuții cu un număr mare de 
colectiviste despre felul cum pot fe
meile contribui la întărirea și dez
voltarea gospodăriei colective, reie- 
șind o seamă de pronuneri de preț, 
ca dezvoltarea creșterii păsărilor, 
participarea femeilor la muncile a- 
gricole, preocuparea celor din fer
mele'zootehnice de creșterea pro
ducției de carne și lapte, etc. De a- 
semenea, la un program destinat ti
neretului s-a discutat cu tinerii des
pre modul de comportare în societa
te, despre reguli de conviețuire so
cială etc. Demn de remarcat este 
faptul că la aceste programe parti
cipă tot mai multe femei și tineri.

Asigurarea unui conținut bogat 
al programelor este o problemă ce 
nu scapă cîtuși de puțin nici din a- 
tenția comitetului comunal de partid. 
Fiecare program care urmează să 
fie prezentat conform graficului de 
manifestări este văzut de secretar 
sau de un membru al comitetului și 
completat cu puncte noi dacă este 
cazul. Programul este apoi și el vi
zionat de membri ai comitetului.

Condițiile materiale 
au un rol deosebit

Perioada de iarnă impune ca o 
primă sarcină a sfatului popular co
munal asigurarea condițiilor mate
riale optime pentru desfășurarea în 
bune condiții a muncii cultural-edu
cative. Și în această direcție, acti
viști culturali au avut întregul spri
jin. Comitetul executiv al sfatului 
popular comunal s-a îngrijit din 
timp să existe lemne la cămin, să 
se asigure încălzirea sălii. De cu- 
rînd s-a mai instalat încă o sobă, 
iar toate celelalte reparații au fost 
executate la timp. Și în această di
recție, activiștii culturali au avut în
tregul sprijin. Și această grijă sfa
tul popular a dovedit-o față de toate 
celelalte cămine.

Asigurarea condițiilor materiale 
înlesnește mult desfășurarea muncii, 
atît în desfășurarea activităților zil
nice de la cămin, cît și munca cu 
filmul și cu cartea. E un lucru bun, 
ce toate sfaturile populare trebuie 
să-l urmeze.

La școala experienței înaintate
In sala spațioasă a căminului, a- 

lături de activiștii culturali au luat 
loc și un mare număr de colectiviști. 
Sînt elevi la cercul agrozootehnic, 
și, conform programului, se predă 
lecția a IX-a: „Cum se îmbolnăvesc 
animalele de gălbează și echinoco- 
coză". înainte însă de a se trece la 
expunerea lecției, lectorul face reca
pitularea lecției a VIII-a. Cursanții 
nu par de loc a fi emoționați. Nu au 
de ce. Ei s-au pregătit temeinic și 
de aceea și răspunsurile sînt clare, 
precise. Pătrînjan Ion, de pildă, s-a 
dovedit a fi foarte bine pregătit. Și 
ca el și ceilalți 6 colectiviști care au 
mai luat cuvîntul.

Se începe predarea lecției urmă
toare. Lectorul predă rar, astfel ca 
cursanții să poată lua notițe. Pe ta
blă se explică felul cum evoluează 
aceste boli, aria lor de răspîndire. 
De fiecare dată cînd se vorbește des
pre unele aspecte ale acestor boli se

«>*--------------
In mod concret și convingător
Cu prilejul schimbului de expe

riență, aici, la Stremț, s-a organizat 
și o seară de calcul. Tehnicianul 
fito-sanitar din comună, care de alt
fel răspunde pe tot timpul anului de 
munca în gospodăria colectivă a 
pregătit seara de calcul cu tema : 
Superioritatea porumbului siloz în 
hrana animalelor față de celelalte 
furaje. Sala căminului a devenit 
neîncăpătoare.

Referatul susținut a fost deosebit 
de interesant. La înțelesul tuturor, 
vorbitorul a demonstrat practic, pe 
bază de calcul, numărul sporit de 
unități nutritive pe care-1 are po
rumbul siloz față de celelalte plan
te furajere.

Interesul stîrnit în mijlocul colec
tiviștilor de această formă nouă în 
munca culturală dovedește că este 
nevoie ca în această perioadă în

--------♦♦--------

Cu prilejul
schimbului a mai avut loc

★ Vizitarea școlii și expoziției 
școlare, a bibliotecii și a expoziției 
agricole și de porturi locale;

7r Vizionarea unui reușit program 
artistic format din :

— piesa de teatru „Rîsul părran- 
tului";

— cor, taraf și soliști vocali.

In încheierea lucrărilor schimbu
lui de experiență, a luat cuvîntul to
varășul Ștefan Boureanu, prim-se
cretar al Comitetului raional de 
partid. Tovarășul Boureanu a apre
ciat ca bună inițiativa activiștilor 
culturali din Stremț și că ea va tre
bui preluată și extinsă în toate că
minele culturale din raion. Perioada 
actuală este cea mai prielnică pen
tru desfășurarea muncii culturale. 
Deci să ridicăm nivelul acesteia la 
nivelul sarcinilor actuale ale con
strucției socialiste a satului.

Consfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști ce a avut loc recent la 
București — a arătat vorbitorul — 
constituie pentru toți activiștii cul
turali prețios program de educare 
socialistă a maselor, de atragerea 
țăranilor întovărășiți spre gospodă
ria colectivă. Munca culturală tre
buie să acționeze în sprijinul întă
ririi economico-organizatorice a gos
podăriilor colective, în sprijinul spo
ririi producției de cereale, de carne 
și lapte. La Consfătuire s-au spus 
de către oameni simpli, colectiviști 
și brigadieri cuvinte emoționante, 
cuvinte izvorîte din inimă. S-a vor
bit despre experiența multor gos
podării fruntașe în cultura cereale

actualizează cu exemplele destul de 
bine cunoscute din sat. Se exempli
fică chiar pînă la omul care a avut 
animale bolnave, paguba, adusă prin 
netratare. Vorbind despre echinoco- 
coză, lectorul a prezentat cursanți- 
lor organe de animale îmbolnăvite de 
această boală. După terminarea ex
punerii s-a făcut fixarea lecției. Lec
torul a răspuns apoi la o seamă de 
întrebări puse de cursanți.

Cîteva cuvinte despre nivelul de 
predare. De la început trebuie spus 
că lecția a fost predată la un nivel 
corespunzător, lectorul reușind să 
asigure însușirea lecției. Demn, de 
laudă este străduința de a folosi ir. 
expunere cît mai mult material di
dactic, exemplu ce trebuie urmat de 
toți lectorii din raion.

fiecare cămin cultural să se org / 
zeze cît mai multe asemenea 
orientîndu-ne ca ele să cuprinci 
teme de actualitate, legate de speci
ficul satului respectiv.

Cuvîntul participanților

Avem și noi asemenea condiții
Dreghici Gh., secretar al comi

tetului comunal de partid Ciug-ad 
„In activitatea de zi cu zi 
culturală are un mare rol în riaxa
rea conștiinței țărănimii .-. 
muncitoare. iată de ce expert—, 
activiștilor culturali din Stremt a.-- 
o deosebită valoare și pentru r.: 
Deși la noi s-a preluat aceasta ■ 
țiativă, programele sînt mai s_-..c 
în conținut. S-au luat măsuri ț> 
îmbunătățirea lor".

Almășan Ioniță, directorul cano
nului cultural din Vințul de .'•& 
„Programul de azi mi-a p!_:..'. r’.'t 
ca formă cît și prin conțin 
mobilizator. Și activiștii cu’.t-j1 f r. 
Vințul de Jos au preluat această :- 
nățiativă prețioasă și am reușit să 
înfăptuim lucruri frumoase. 
însă și lipsuri pe care ne . 
să le lichidăm".

Păcurar Aurel, directorul cămi
nului cultural din Galda de Jos. 
„Activiștii culturali din G : ie
Jos se străduiesc din toată '. rr.a să 
asigure în fiecare zi activitate cultu
ral-educativă la căminul cultural. Și 
în mare parte reușim. Avem ir.sa și 
greutăți în ce privește c rcl Mulți 

lor, în creșterea animalelor, in spo
rirea producției de lapte, in crește
rea păsărilor. A fost o adevărată 
școală a experienței înaintate. A- 
ceastă experiență trebuie să devină 
un bun al maselor largi de colecti
viști, ea trebuie aplicată in practi
că. Și munca culturală are un mare 
rol în popularizarea și extinderea a- 
cestei experiențe, în generalizarea ei. 
Trebuie însă ca activiștii noștri cul
turali să se coboare mai mult la 
viața practică, să îndrume concret, 
să preia tot ce-i bun și să populari
zeze mai departe. Din păcate avem 
încă activ:ști culturali care stau de
parte de viață și de aceea nu poți 
nici aștepta o eficacitate sporită a 
muncii culturale. Bibliotecile noastre 
au suficiente cărți legate de sporirea 
producției de lapte. Dar cine să le 
ofere dacă bibliotecarii nu coboară 
niciodată la locul de muncă al celor 
ce ar avea nevoie de aceste cărți.

In încheiere, tov. Ștefan Bourea
nu a felicitat încă o dată activiștii 
culturali din Stremț, pentru stră
duința pe care o depun pentru ridi
carea nivelului muncii culturale.

Concluziile schimbului de expe
riență au fost trase de tov. Vasile 
Farcaș, secretar al Comitetului ra

Cercul de cetit — 
o formă vie, atrigitoin

Scena căminului s-a 
pentru citva timp intr-o frmxasa 
cameră de la sat îmbrăcate m por
tul țărănesc obișnuit, 25 de colecti
viste au venit ca deobicei la cercai 
de cetit

De data asta tovarășa Borza Doi
na a pregătit ceva nou. Le va ceti par
ticipantelor la cerc din expunerea to
varășului Gheorghe Gheorghiu -Dej 
făcută la Consfătuirea pe țară a ță
ranilor colectiviști și din cuvîctj 
tovarășului Dejeu Dumitru rostit 
la Consfătuire. Actualizează apoi 
problemele Ia viața colectivei ou 
Stremț. la sarcinile din planul de 
producție pe 1962. Tov. Borza face 
apoi o scurtă trecere în revistă a 
evenimentelor săptămînii.

Dar cercul nu și-a încheiat activi
tatea. Se vede că sînt unele nelămu
riri, deoarece multe colectiviste pu- 
întrebări. Și întrebări nu tocmai de 
neluat în seamă. De pildă, s-a ridi
cat problema sporirii product*- z-- 
lapte și cea a terminării grajduiai. 
dacă Ia Stremț se pot cultiva car
tofi etc. Răspunsurile n-au fost toc
mai ușoare, dar, dat fiind că tor.

-za s-a pregătit temeinic, s-a con
sultat chiar la gospodărie ele au pc- 

• fi date pe loc.
-------------

coriști nu participă la corul căminului 
cultural fiindcă — zic ei — partici
pă la corul de la G.A.S. din comu
nă. Ei insă nu participă nici aici 
și în această direcție cerem ajuto
rul organizației de partid din gos- 
podarie. Apoi învățămintul agroteh
nic nu se desfășoară corespunzător 
ș. aceasta din cauză că tovarășa in
giner Suhov Maria nu se interesea
ză de buna desfășurare, deși răs- 
r_r.de de acest cerc. Ne lipsește a- 
poi sprijinul sfatului popular in 
munca culturală".

David Vasile, responsabilul bi
bliotecii comunale-lghiu. _La noi 
in comună există suficiente forțe 
pentru a se asigura o activitate cul
tural-educativă de masă la cămin îa 
fiecare zi. Acest lucru nu se întîm-
plă. deoarece nu toți factorii che
mați își aduc contribuția la realiza

Cadrele ■&<rea acestui obiectiv.
tice, de pildă, stau departe d<. 
ca culturală și nici nu se int 
ză de buna ei desfășurare, saț 
refuză să ajute la diferite 
culturale, cum a fost cazul to, 
1 x Hodiș Cornel și Dad Aureli 
cotim că trebuie să se pună capU 
acestei ptitudini și să trecem la 
fapte".

ional de partid. In cuvîntul său tov. 
Farcaș s-a oprit asupra importanței 
acestei inițiative în educarea socia
listă a țăranilor noștri colectiviști, 
în transformarea omului. A accen
tuat apoi pe conținutul muncii.

— Noi facem muncă culturală — 
a spus vorbitorul — dar care este 
conținutul acestei munci. Corespun
de el actualelor sarcini? Trebuie a- 
rătat că în raion mai avem un nu
măr de cămine care au programe cu 
conținut slab. Formalismului în 
munca culturală trebuie pus capăt. 
Comitetele comunale de partid, sfa
turile populare trebuie să asigure o 
mai bună mobilizare la căminele cul
turale, să antreneze în activitatea 
culturală toate forțele comunelor și 
satelor. Vor trebui luate măsuri pen
tru întărirea activelor ce compun 
textele brigăzilor artistice de agita
ție.

îmi exprim deplina încredere, a 
arătat tov. Farcaș, că activiștii cul
turali din raion, cu sprijinul orga
nizațiilor de. bază, al sfaturilor popu
lare, vor depune toate eforturile pen
tru ridicarea muncii culturale la ni
velul sarcinilor, pentru extinderea 
inițiativei activiștilor culturali din 
Stremț în întregul raion.

r_r.de
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Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști
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podăriilor colective, simțim cum ne 
iau asupra lor, din greul muncii, 
■tractoarele și mașinile pe care mun
citorii le-au făcut.

Aici, în Consfătuire, în numele în
tregii țărănimi, noi am mulțumit din 
suflet harnicei noastre clase munci
toare pentru grija și dragostea pe 
care ne-o poartă. Cele 52.000 de 
tractoare, 48.000 de semănători, 
peste 23.000 de combine, ca și toate 
celelalte mașini agricole, de mîinile 
lor sînt alcătuite, cu trudă, dar cu 
voie bună. Și îngrășămintele aces- 
lea, albe ca zăpada, din care se 
trag recoltele bogate, tot în fabrici 
sînt făcute, prin munca și priceperea 
lor.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
■din- fabricile și uzinele noastre sînt 
hotărîți să ne sprijine și mai puter
nic în viitor, să ne dea alte zeci de 
mii de tractoare și mașini agricole 
tot mai bune și mai bune, să ne tri
mită tot mai multe îngrășăminte și 
-alte produse chimice necesare agri
culturii.

Le mulțumim încă o dată, lor, 
Partidului Muncitoresc Romîn și gu
vernului, pentru marele ajutor pe 
«|^ii-l dau.
TBlîngă mașinile ce ne stau la 

■dispMfce, noi, colectiviștii, mai pri- 
■mirnWB ajutorul inginerilor, tehni
cienilor și specialiștilor în agricultu
ră, care ne îndrumă zi cu zi pentru 
ca să împlinim toate muncile în cele 
mai bune condiții și după toate re
gulile științei.

Congresul al III-Iea al partidului 
■ne-a dat sarcina de a spori cîtmai 
mult producția de cereale și îndeo
sebi de grîu și porumb, de a crește 
■cît mai multe animale pentru a pro
duce tot mai multă carne, lapte, ouă, 
lînă și altele.

Țărani colectiviști, 
mecanizatori, lucrători 
din gospodăriile de stat,

Să depunem toată străduința și 
priceperea noastră pentru a da via
ță acestor importante cerințe. Să 
îd|sim cît mai bine pămîntul, săa- 

la timp tot ceea ce știința a- 
.f^Llturii ne învață. Să facem a- 
rături adînci, căci astăzi cu tractoa
rele puternice putem brăzda cum ni- 
cii^lată nu se putea face înainte cu 
animalele de muncă; să dăm pămîn- 
tului îngrășămintele de care are ne
voie, să foiosim semințe de soi bun 
și hibrizi care produc mult, să se
mănăm la timpul cuvenit și cu desi
mea cea mai potrivită, să facem la 
vreme și cît se poate de bine toate 
muncile de îngrijire a semănăturilor 
și să strîngem apoi recoltele la timp 
și fără pierderi.

Să ne fie dreot învățătură expe
riența, munca din gospodăriile care 
au obținut cele mai bogate recolte. 
Pilda lor este cel mai bun sfătuitor. 
Ea ne arată că e cu putință, ca în 
anul 1962 toate gospodăriile colecti
ve să obțină asemenea recolte și 
■chiar mai bogate. De ce unele da și 
altele nu? Depinde numai de vred
nicia oamenilor și de organizarea 
muncii.

Pornind de la aceste rezultate, 
mulți dintre vorbitorii la Consfătui
re au arătat că se poate merge și 
mai departe, deoarece gospodăriile 
noastre au tot ce le trebuie pentru 
a putea obține recolte de 5.000 kg 
porumb boabe la hectar, într-un pă- 
mînt neirigat.

Pentru aceasta, în fiecare gospo
dărie să alegem loturile cele mai 
bune, pe care să le cultivăm după 
-cum ne învață știința și după meto
dele verificate pe teren de fruntași.

Asemenea rezultate, care creează 
colectiviștilor o viață tot mai îmbel
șugată, înseamnă un mare îndemn 
pentru țăranii care au mai rămas la 
gospodăria individuală, unde nu se 
pot obține nici pe departe asemenea 
recolte. De la sat la sat, oamenii a- 
flă totul prin viu grai și, trecînd pe 
drumurile ce taie cîmpurile, văd cu 
ochii deosebirea dintre recoltele de 
pe fîșiile răzlețe ale individualilor și 

cele de pe ogoarele întinse ale co
lectivei.

De aceea, an cu an, mii și mii de 
familii de țărani se unesc, înteme
iază gospodării colective și se poate 
spune că azi apare vădit că colecti
vizarea totală se va înfăptui înainte 
de 1965.

Țărani întovărășiți
și cu gospodării

individuale,
Veniți cu toată încrederea alături 

de noi, de marea mulțime a țărăni
mii, de țărănimea colectivistă. Mun
cind toți laolaltă în gospodării co
lective, pe tot întinsul țării, vom fău
ri bunăstarea și fericirea pentru toți, 
pentru noi și familiile noastre. Să 
pară în soarele lunii iunie, cînd se 
coace griul, țara toată poleită în 
aur.

Am suferit împreună fti robie la 
moșieri. Să ne bucurăm azi tot îm
preună de belșug și fericire. Vă che
măm cu inima deschisă, frați ai 
noștri. Sărbătoarea intrării voastre 
în colectivă va fi cununia cu belșu
gul-

Tovarăși,
Viața din ce în ce mai îndeștulată 

pe care o duc colectiviștii, o viață 
cum nici n-a visat vreodată țărăni
mea, ne arată fără greș că gospodă
ria colectivă este singura cale spre 
bunăstarea și fericirea ei.

Acesta este adevărul pe care ni-1 
strigă ca un singur glas cele peste 
două milioane de familii de colecti
viști. El este limpede ca lumina zi
lei.

Pămîntul însuși parcă ar cere co
lectivizarea, ca să poată avea și el 
bucuria roadelor pe care este în sta
re să le dea adîncurile lui.

Ziua încheierii colectivizării agri
culturii va fi ziua uneia din cele mai 
mari victorii a poporului nostru, va 
însemna o nouă treaptă în drumul 
spre cea mai mare prefacere și în
noire a vieții satului, a țărănimii, 
spre un avînt al agriculturii, spre 
o viață și mai îmbelșugată a po
porului muncitor.

Dragi tovarăși,
Pentru a întări gospodăriile co

lective prin creșterea veniturilor și 
a răspunde în același timp interese
lor mari ale statului și nevoilor po
pulației, chemăm întreaga țărănime 
și pe toți lucrătorii din agricultură 
să lupte pentru a obține recolte tot 
mai mari de fioarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr, cartofi, mazăre, fasole și 
să cultive cît mai multe legume, în
deosebi în jurul orașelor și a centre
lor muncitorești, pentru a putea răs
punde din belșug nevoilor populației.

Să nu uităm apoi, tovarăși, că țara 
noastră este deosebit de prielnică 
pentru livezi și vii. Sînt la noi multe 
dealuri pe care crește doar o iarbă 
aspră și spini, terenuri nisipoase pe 
care nu rodesc cereale și culturi de 
cîmp. Insă toate acestea sînt bune 
pentru viță de vie și pomi fructiferi. 
Să le cultivăm, să le încununăm cu 
coroane înflorite de meri și peri, de 
caiși și vișini, să le încărcăm cu 
vița purtătoare de struguri dulci ca 
mierea. Să plantăm numai soiuri 
bune pentru ca munca noastră să fie 
din plin răsplătită. Vom crea astfel 
pentru întreaga populație bucuria 
plăcută pe care o dau fructele par
fumate și gustoase, izvor de sănăta
te și bogăție de seamă a țării.

Colectiviști, crescători
de animale din toate
gospodăriile colective,

Toți știm că de totdeauna regiuni
le țării noastre sînt minunate pentru 
creșterea animalelor, pentru a- 
ceastă plăcută îndeletnicire, aducă
toare de mari venituri.

Să folosim din plin acest dar al 
naturii pentru a crește cît mai multe 
animale. Să le păstrăm și să le creș

tem îndeosebi pe cele din prăsilă 
proprie. Să creăm neapărat în fie
care gospodărie puternice ferme de 
vaci, crescătorii mari de porci și să 
căutăm a le înmulți an de an.

Să sporim mereu numărul de oi 
cu lînă fină și semifină și să le în
grijim astfel îneît să avem cît mai 
multă lînă de la fiecare oaie. Cum 
nu există curte de țăran fără păsări, 
să nu existe în jurul orașelor și cen
trelor muncitorești gospodărie co
lectivă fără crescătorie de pă
sări din cele mai bune rase. 
Să hrănim și să îngrijim bine 
animalele și păsările. Știm doar 
foarte bine dintr-o experiență de sute 
de ani, din moși-strămoși, că numai 
astfel putem obține o producție mare 
de lapte, de carne, de lînă, de ouă.

încredințați, așadar, această mun
că celor mai pricepuți și harnici co
lectiviști, celor care prin firea lor 
iubesc animalele și păsările. Ingriji- 
ți-vă din timp de hrana îndestulă
toare și bună pentru toate animale
le. Ridicați-le adăposturi sănătoase, 
folosind în mod chibzuit materialele 
care se găsesc prin partea locului 
(pămînt lutos, stuf, lemn) pentru a 
le construi cît mai ieftin.

Mecanizatori,ingineri și 
tehnicieni din stațiunile 
de mașini și tractoare

Noi, colectiviștii, simțim sprijinul 
puternic pe care ni-1 dați zi de zi 
pentru a ne ajuta să avem recolte 
tot mai îmbelșugate, pentru a ne în
tări tot mai mult gospodăria.

Vă chemăm să ne dați și de aci 
înainte sprijinul vostru, într-o mă
sură și mai mare, pentru ca împreu
nă să putem înfăptui cu cinste sar
cinile care stau în fața agriculturii.

Mecanizatori, să vă îmbogățiți tot 
mai mult cunoștințele îndeletnicirii 
folositoare pe care o aveți, pentru a 
putea întreține și repara cît mai 
bine mașinile ce ne sînt atît de ne
cesare în munca noastră, pentru a 
asigura recolte bogate. Folosiți din 
plin, cu chibzuință și destoinicie, 
mașinile și tractoarele, spre a ob
ține tot ce ele pot da. Respectați cu 
sfințenie obligațiile ce v-ați luat prin 
contractele încheiate cu gospodăriile 
noastre și faceți lucrările cu tragere 
de inimă, la timp și cît mai bine.

Ingineri și tehnicieni 
agronomi, zootehni- 
cieni, horticultori, 
mecanizatori, medici 
veterinari

Astăzi pămînturile gospodăriilor 
colective se întind pe milioane de 
hectare. Asemenea întinderi deschid 
posibilități de neînchipuit pentru 
multe și felurite ramuri de produc
ție agricolă.

Aveți totul pentru a desfășura o 
uriașă muncă, de un uriaș folos. Ni
ciodată nu au existat asemenea con
diții. Niciodată nu s-a putut desfă
șura munca pe care o duceți cu atît 
avînt și cu atîta măreție.

Biruim numai cu ajutorul științei, 
al tuturor aplicațiilor ei al cunoștin
țelor agrotehnice, care-i știința dăr
niciei pămîntului în care stă belșu
gul nostru.

Prin glasul cel mai înalt, cel mai 
îndrumător, s-a rostit la Consfătuire 
apelul ce vi s-a adresat pentru a 
veni cu noi, toți laolaltă, în mijlo
cul gospodăriilor colective și de stat, 
unde veți putea aduce și apFca pe 
scară mare bogăția cunoștințelor 
voastre și veți putea cunoaște marea 
bucurie și mulțumire a roadelor 
muncii.

Munca devotată pe care ați dus-o 

pînă acum, sprijinul prețios pe care 
ni l-ați dat, umăr la umăr cu toți lu
crătorii ogoarelor, pe care ne înfră
țește într-o mare familie un țel co
mun, este prețuită cu toată căldura 
de marea mulțime a colectiviștilor.

Veniți cu dragoste între noi, în 
mijlocul colectiviștilor, și învățați-ne 
cum să ne organizăm mai bine pro
ducția, ce trebuie să știm și cum 
trebuie să aplicăm pe teren tot ce ne 
prescrie știința.

Puneți' toată înflăcărarea pe care 
o aveți pentru tot ce este nou și îna
intat, toată puterea noastră crea
toare, în slujba înfloririi agriculturii 
noastre socialiste și veți binemerita 
de la fiecare locuitor al patriei.

Oameni de știință
din agricultură,

Indreptați-vă eforturile spre re
zolvarea celor mai importante pro
bleme ridicate de practică, desfășu- 
rați activitatea voastră științmca m 
strînsă legătură cu problemele ac
tuale ale construirii socialismului ia 
sate! Luptați pentru introducerea și 
generalizarea în practica agr cola a 
rezultatelor cercetărilor ștunutice!

Tovarăși,

Încredințăm partidul nostru drag, 
Comitetul său Central, guvernul ca, 
întorși în satele noastre, vom spune 
tuturor țăranilor și lucrătorilor din 
agricultură despre cele dezbătute aici 
și vom găsi în noi darul de a le 
transmite tot entuziasmul și înflăcă
rarea cu care ne-a înarmat Consfă
tuirea.

Vom fi purtătorii cuvîntului ade
vărului și-l vom sădi în toate inimile 
pentru ca întreaga țărănime să se 
pătrundă de puterea lui și să vină 
alături de noi să întregim marele 
front al colectiviștilor, al noii țără
nimi din patria noastră.

Nu vom pregeta să ne continuăm 
neobosita muncă pentru întărirea 
gospodăriilor noastre colective, a 
agriculturii socialiste, pentru obți
nerea unui belșug de produse agri
cole, pentru ridicarea necontenită a 
nivelului de trai al oamenilor muncii 
de la orașe și sate.

Trăiască alianța dintre eroica 
noastră clasă muncitoare și harnica 
țărănime!

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, conducătorul încercat și iubit 
al luptei poporului nostru pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste, 
pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii, pămînt al fericirii tuturor ce
lor ce muncesc!

Ca o chemare de bucium, chema
rea noastră să răsune în inimile pli
ne de avînt și încredere ale întregii 
țărănimi!

Gospodăria colectivă din Straja, 
voltat o fermă puternică de bovine.

IN CLIȘEU : Furajele și grajdu

Vești din gospodăriile colective

Noi familii înscrise 
în G.A.C. Cricău

Convinși că singura cale sigură 
care duce spre belșug și fericire este 
gospodăria colectivă, în ultimul t-mp 
tot mai mulți țărani au cerut 
să fie primiți în rîndurile colectiviș
tilor. Așa, de pildă, numai în ulti
mele 2 săptămini au cerut să fie 
primiți în gospodăria colectivă din 
Cricău încă 40 de familii de țărani 
întovărășiți cu peste 70 ha teren ara
bil și 9 ha vie- Printre aceștia se 
numără și Roșu N. loan, Dărămuș 
Traian, Berbec Traian și alții. Noii 
înscriși sînt hotărîți să muncească 
cu hărnicie și pricepere alături de 
colectiviștii mai vechi pentru întă
rirea și înflorirea gospodăriei co
lective, pentru viitorul lor tot mai 
îmbelșugat și luminos.

Pregătiri pentru noua 
recoltă de legume

Binecunoscuți pentru hărnicia și 
priceperea lor în cultivarea legume
lor, colectiviștii din Micești, care în 
acest an și-au planificat să cultive 
cu legume o suprafață de peste 100 
hectare, au început din vreme lu
crările pregătitoare la grădină.

Ei au transportat piuă în prezent 
la locul unde urmează să se pregă
tească răsadnițele peste 400 tone 
gunoi de grajd și lucrează de zor 
ia pregătirea gropilor pentru patu
rile calde, în vederea obținerii de 
răsad timpuriu. Totodată, sub con
ducerea colectivistului Oarga Teo
dor, o echipă se ocupă de repararea 
tocurilor și ramelor pentru răsad
nițe, precum și de repararea lădițe- 
lor pentru iarovizarea cartofilor tim
purii. -

O atenție deosebită acordă, de 
asemenea, colectiviștii în aceste zile 
pregătiri semințelor ce urmează să 
se însămînțeze în răsadnițe, prin 
călirea lor la temperaturile cerute 
de tehnica legumicolă.

Muncă spornică
Din suprafața de 950 hectare te

ren agricol, cît posedă în prezent 
gospodăria colectivă din Bucerdea 
Vinoasă, peste 150 ha sînt plantate 
cu vie.

Una din lucrările de seamă ce se 
cer executate la vie o dată cu veni
rea primăverii este arăcitui. Pentru 
a executa această lucrare la timp 
și în condițiuni cît mai bune, co
lectiviștii din Bucerdea au luat din 
vreme măsuri pentru a-și asigura 
cei 200.000 de pari de care au ne
voie, pentru această lucrare, pe plan 
local.

Pînă în prezent au și fost tăiați 
și ascuțiți peste 25.000 pari de sal- 
cîm, iar tăiatul și ascuțirea lor se 
desfășoară în continuare.

Printre colectiviștii care se situează 
în frunte la executarea acestei impor
tante lucrări, sînt cei din echipa con
dusă de colectivistul Muncuș Victor, 
care au pregătit pînă în prezent 7.000 
de pari și cei din echipa lui Beni- 
cean Vasile, care, de asemenea, au 
tăiat și ascuțit peste 5.000 de pari.

înființată în anul trecut, și-a dez- 

rile noi ale gospodăriei.



In sprijinul crescătorilor de animale

Hrănirea animalelor în timpul iernii

„Slntem ferm convinși de triumful deplin 
și definitiv al comunismului"

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarul „Izvestia" a publicat răs
punsurile lui Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.Ș.S., la întrebările profesorului 
austriac Hans Tierring.

Arătînd că propaganda burgheză 
se străduiește să insufle o concep
ție greșită despre comunism, în- 
c.ercînd să semene neîncredere față 
de această măreață învățătură, N. S. 
Hrușciov a subliniat: „Sîntern ferm 
convinși de triumful deplin și defi
nitiv al comunismului". El a arătat 
că comunismul vine să ia locul ca
pitalismului „nu pentru că noi vrem 
aceasta, ci pentru că orînduirea co
munistă asigură în comparație cu 
toate celelalte formațiuni o dezvol
tare superioară forțelor de produc
ție, satisfacerea la maximum a ne
cesităților materiale și spirituale ale 
fiecărui om, adevărata democrație, 
libertate deplină societății și fiecă
rui membru al acesteia".

Coexistența pașnică constituie li
nia generală a politicii externe so
vietice, a subliniat N. S. Hrușciov. 
Ea rezultă din însăși natura statu
lui sovietic în care nu există clase 
și grupuri sociale interesate în răz
boi, în acapararea bogățiilor alto
ra, în subjugarea altor popoare.

Țările socialiste, a arătat N. S. 
Hrușciov, nu intenționează să se a- 
mestece în treburile altora și să ex
porte revoluția. Dar, a subliniat el, 
nu este nimănui permis să exporte 
în alte state nici contrarevoluția.

Țările capitaliste trebuie să fie in
teresate nu în mai mică măsură, ci 
chiar în mai mare măsură, în înlă
turarea primejdiei de război, a sub
liniat N. S. Hrușciov. Ele nu dețin 
superioritatea; ele au pierdut-o pen
tru totdeauna.

N. S. Hrușciov a subliniat din nou 
că coexistența pașnică a țărilor cu 
orînduiri sociale diferite constituie 
necesitatea obiectivă a dezvoltării so
cietății umane in epoca contempo
rană.

înfăptuirea propunerilor sovietice 
cu privire la dezarmarea generală, 
la lichidarea 
la încheierea 
Germania, ar 
de război și 
poarelor să se ocupe de munca paș-

Insuflețiți de hotărîrile Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S., oamenii 
muncii din R.S.F.S.R. au obținut a- 
nul trecut noi succese în dezvoltarea 
economiei și culturii. In industrie, 
sarcinile celui de-al 3-lea an al sep
tenalului au fost depășite atît la 
producția globală, cît și la producția 
multor produse industriale de bază. 
Se dezvoltă în ritm rapid industria 
grea, a cărei producție a crescut a- 
nul trecut cu peste 9 la sută. Pro
ducția de oțel este cu 9 la sută mai 
mare decît cea din anul 1960, pro
ducția de țevi de oțel cu 17 la sută, 
de ciment cu 11 la sută, extracția de 
petrol cu 13 la sută, producția de 
mașini și utilaje cu 15 la sută mai 
mare. De asemenea crește continuu 
producția bunurilor de consum.

La obținerea acestor succese au 
contribuit în mare măsură perfec
ționarea continuă a metodelor de 
muncă și. introducerea în producție 
a telor mai noi realizări ale științei 
și tehnicii. Pe baza organizării mai 
bune a producției și introducerii teh
nicii înaintate productivitatea mun
cii în industrie, construcții și trans
porturi a crescut, iar prețul de cost 
a scăzut.

A continuat să se dezvolte cu a- 
vînt și agricultura. Colhozurile și 
sovhozurile republicii au obținut a- 
nul trecut o nouă sporire a produc
ției agricole. Ca urmare, pînă la data 
de 1 decembrie au fost vîndute sta
tului cu 63 milioane puduri de ce
reale mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului 1960.

Pe baza avîntului continuu al e- 
conomiei naționale și a sporirii ve-

nică. Guvernul sovietic, a spus N. 
S. Hrușciov, este gata ca și în trecut 
să facă tot ce depinde de el pentru 
a rezolva problemele internaționale 
arzătoare pe cale pașnică, pe calea 
tratativelor, ținîrid seama de intere
sele tuturor țărilor.

Subliniind în continuare că Uniu
nea Sovietică propune țărilor capita
liste întrecerea pașnică, fiind ferm 
convinsă de avantajele orînduirii so
cialiste, N. S. Hrușciov a relevat că 
în întrecerea pașnică îndelungată, 
nelimitată de vreun anumit termen, 
„popoarele se vor convinge că orîn- 
duirea socialistă este orînduirea cea 
mai justă, cea mai înaintată, că a- 
cesteia îi aparține viitorul".

Dreptul la existența unei orînduiri 
sociale sau alteia poate fi stabilit 
numai de popoarele înseși, de îm
prejurarea dacă această orînduire co-

------------ ♦♦

Presa americană face bilanțul unui an de activitate 
a administrației Kennedy

respunde intereselor majorității co- 
vîrșitoare a oamenilor, a subliniat 
N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a ironizat ideea, 
vânturată de unii în țările capitaliste, 
după care acestea ar accepta co
existența pașnică cu condiția ga
rantării din partea țărilor socialiste 
a existenței veșnice a capitalismului.

Relevînd în continuare că în cei 
peste 100 de ani care au trecut din 
momentul apariției „manifestului 
comunist" al lui Marx și Engels în 
lume s-au petrecut schimbări enor
me în domeniul științei, tehnicii și 
dezvoltării societății, N. S. Hrușciov 
a subliniat că esența capitalismului, 
ca societate bazată pe exploatarea 
omului de către om, a rămas ne
schimbată, iar contradicțiile interne 
proprii capitalismului au devenit și 
mai ascuțite.

sistemului colonialist, 
Tratatului de pace cu 
distruge însăși mașina 
ar permite tuturor po-

NEW YORK (Agerpres). —
Făcînd bilanțul unui an de activi

tate a administrației Kennedy, a- 
gențiile de presă, revistele și ziarele 
americane recunosc că în anul care 
a trecut guvernul democrat a sufe
rit numeroase eșecuri atît în ce pri
vește politica externă cît și cea in
ternă. James Marlow, comentator po
litic al agenției Associated Press, 
spune într-un comentariu că în anul 
1961, administrația Kennedy „a su
ferit 
plan 
s-au 
trece 
cap" 
țele existente în relațiile cu aliați' 
lor occidentali — Anglia, Franța și 
Germania occidentală.

Intr-o dare de seamă asupra si
tuației din Africa, John Nugent, șe
ful biroului din Nairobi al revistei 
„Newsweek1*, își exprimă neliniștea 
în legătură cu creșterea mișcărilor 
de independență națională din a- 
cest continent și afirmă că în 1962 
această mișcare va crește.

Referindu-se la America Latină, 
Harold Lavine, corespondent al a- 
celeiași reviste, spune că din punc
tul de vedere al S.U.A., prespecti-

unele eșecuri semnificative" pe 
intern, iar pe plan extern „nu 
înregistrat succese". Marlow 
apoi în revistă „durerile de 
provocate S.U.A. de divergen-

nitului național, a crescut și mai 
mult nivelul de trai al oamenilor 
muncii din R.S.F.S.R. Au crescut 
veniturile reale ale muncitorilor, 
funcționarilor, colhoznicilor. Numai 
în 11 luni ale anului 1961 au fost 
construite cu fondurile statului și 
date în folosința oamenilor muncii 
case de locuit cu o suprafață totală 
de 19.940.000 metri pătrați. S-a ex
tins rețeaua de școli și așezăminte 
pentru copii, a sporit numărul de 
paturi în spitale.

In prezent oamenii muncii din 
R.S.F.S.R. trec la îndeplinirea sar
cinilor celui de-al 4-lea an al septe
nalului. Planul pe anul 1962 prevede 
sporirea volumului global al pro
ducției industriale cu 7,4 la sută, 
ceea' ce va permite ca în primii pa
tru ani ai septenalului nivelul pro
ducției industriale în ansamblu 
sporească cu 41 la sută, în loc 
36,6 la sută cît prevăd cifrele 
control. Industria va cunoaște 
deosebită dezvoltare în reguinile 
săritene.

O mare atenție va fi acordată dez
voltării siderurgiei și metalurgiei ne
feroase. In anul 1962 în R.S.F.S.R. 
producția de fontă va ajunge la 
25.800.000 tone, de oțel la 42.700.000 
tone, de laminate la 32.000.000 tone. 
Producția de țevi de oțel va crește 
la 3.700.000 tone, adică cu 14 la sută 
față de anul 1961. In primii patru 
ani ai septenalului Federația Rusă 
va produce peste prevederile cifrelor

să 
de 
de 

o 
râ

vele pe anul 1962 sînt „sumbre". La
vine constată creșterea sentimente
lor antiamericane chiar și în unele 
țări din America centrală ca Costa 
R.ica și Honduras, care au guverne 
complet înfeudate Washingtonului.

ip ie sciumr
ADIS ABEBA. — Zilele acestea 

împăratul Etiopiei Haile Selassie I 
a pus prima piatră pe șantierul de 
construcție al școlii tehnice din ora
șul Bahr-Dar, care se construiește 
de către guvernul Uniunii Sovietice 
în calitate de dar pentru guvernul 
Etiopiei.

WASHINGTON. — La 2 ianuarie 
Miloslav Ruzek, ambasadorul Ceho
slovaciei la Washington, a remis în 
numele guvernului cuban, lui Ro- 
l>ert Woodward, secretar de stat ad
junct pentru, afacerile interamerica- 
ne, o notă de protest împotriva ne
încetatelor violări ale spațiulu’ ae
rian și apelor teritoriale ale Cubei de 
către avioane și nave militare ale 
Statelor Unite. Nota este însoțită de 
o serie de documente atestînd a- 
ceste cazuri cu începere de la 1 iu
nie 1961.

in raionul nostru se cultivă în 
fiecare an suprafețe întinse cu ce- 
riale de la care se obțin cantități 
mari de paie și coceni de porumb, 
care pot să fie administrate cu re
zultate bune în hrana animalelor, în 
special la acele gospodării care sînt 
deficitare în fînuri. Aceste furaje 
bogate în celuloză sînt bine utilizate 
de către rumegătoare (ovine și bo
vine).

Cea mai simplă metodă de prepa
rare a paielor și în special a coce
nilor de porumb este mărunțirea cu 
ajutorul tocătoarelor pentru fibroase 
în particole de 4-5 cm pentru bovine 
și 2-3 cm pentru oi. Se constată că 
în multe G.A.C. cocenii de porumb 
sînt administrați în hrana animale
lor fără a fi tocați, astfel că anima
lele consumă numai frunzele, deși 
lulpinele rămase neconsumate au 
un conținut mai mare de substanțe 
proteice decît frunzele.

Paiele și cocenii o dată tocați tre
buie să fie înmuiați prin opărire în 
butoaie, așezîndu-se în straturi de 
25-30 cm peste care se toarnă apă 
clocotită, socotindu-se o găleată de 
apă la 10 kg paie sau coceni tocați.

După ce s-a umplut complet cu 
paie, butoiul se astupă bine cu un 
capac peste care se pun greutăți. Se 
ține astfel 6-10 ore în care timp pa
iele se înmoaie și capătă un gust 
plăcut. Se ține astfel 6-10 ore încarc 
timp sînt calde, opărindu-se numai 
atîtea paie și coceni cîte se dau o 
singură dată, deoarece prin păstrare 
se răcesc, își pierd gustul și se a- 
cresc. Pentru a fi consumate cu .mai 
multă plăcere de animale, se reco
mandă ca furajele grosiere tocate să 
se opărească cu saramură, în con- 
"pntrație de 1-2 kg sare la 100 litri 
apă.

Pleava, care are valoarea nutriti
vă mai mare decît paiele, se reco
mandă să fie administrată animale
lor opărită său saramurată și ames
tecată cu rădăcinoase tocate.

Gospodăria agricolă 
Teiuș prin tocarea și 
paielor și a cocenilor 
înainte de, a fi date în hrană, reușe
ște să furajeze bine animalele, sub
stituind în bună parte fînurile care 
sînt administrate ' mai mult vacilor 
și animalelor tinere. Nu același 
lucru îl fac gospodăriile colective din 
Obreja, Mihalț, Oiejdea, Căpud, etc., 
care, deși au condiții pentru a- 
ceasta, din comoditate dau' furajele- 
grosiere în hrana animalelor nepre
parate.

Rădăcinoasele, ca sfecla furajeră 
și cartofii, se recomandă să fie ad
ministrate tocate în amestec cu gro
siere tocate, iar pentru porcine, fier
te și zdrobite.

Furajele concentrate trebuie admi
nistrate numai uruite în particole 
mai mici la porcine și mai mari Ia 
rumegătoare, iar pentru a nu fi îm
prăștiate de respirația animalelor, se 
recomandă să fie ușor umectate.

Un nutreț mult recomandat în 
creșterea animalelor este silozul, 
care constituie pășunea de iarbă a 
animalelor. Acest nutreț poate să 
fie administrat în hrana animalelor 
după 2 luni de la însilozare. Nu se 
scoate din groapa de siloz decît a- 
tît nutreț cît se administrează la un 
tain, după care groapa se acopere 
cu paie, deoarece silozul în contact 
cu aerul produce noi fermentații care 
îl face să se acrească. Concpm^»t 
cu administrarea silozului ^■Re 
administrat și calciu furajer JBform 
rațiilor, care trebuie să se OBstece 
cu concentrate uruite.

Hrănirea animalelor trebuie să se 
facă în raport cu producția pe care 
o dau, fără a se face risipă de fu
raje, iar administrarea furajelor con
centrate se face în primul rînd ani
malelor cu producții mari.

Ing. MATEI' IOAN 
șeful serviciului zootehnic raionaî

colectivă din 
saramurarea 
de porumb,

succese

de 
tone

oțel 
de

ritm ra- 
in-

de control 8.500.000 tone 
și mai mult de 6.000.000 
laminate.

Se vor dezvolta într-un 
pid și o serie de alte ramuri
dustriale. Astfel, în anul 1962 pro
ducția de petrol va ajunge la 151 
milioane de tone, de gaze 
37.400.000.000 metri cubi, de energie 
electrică la 245.600.000.000 kWh, iar 
producția de cărbune cocsificabil va 
spori cu peste 1.000.000 de tone. 
Producția globală a industriei con
structoare de mașini va crește cu 
peste 11 la sută din care producția 
de mașini agricole cu 13 la sută. De 
asemenea va spori considerabil pro
ducția industriei chimice.

Paralel cu dezvoltarea ramurilor 
industriei grele, se va acorda în a- 
nul 1962 o atenție sporită produc
ției bunurilor de consum. Astfel, la 
unele produse, ca țesături de bum
bac și încălțăminte de piele, nivelul 
prevăzut pentru ultimul an al septe
nalului va fi atins încă în anul 1963, 
Va spori considerabil producția de 
carne, uleiuri vegetale, produse 
tate și alte produse alimentare de 
primă

Un 
ce stor 
tehnic

Pe 
muncii urmează să crească în 
dustrie cu 5,6 la sută, iar în con
strucții cu 7,2 la sută față de anul 
1961. Totodată, se prevede reducerea

la

lac-

necesitate.
rol deosebit în realizarea 
obiective îl va avea progresul 
continuu.
această bază, productivitatea 

iri-

a-

gospodăriei și repartizarea de bani 
la zi-muncă, colectiviștii au planifi
cat să valorifice pe bază de contract 
80 tone cereale, 40 tone cartofi, 60 
tone legume, 550 tone sfecla de za
hăr, tutun, viță de vie, 150.000 litri 
lapte de vacă, lapte de oaie, lînă, 
porci îngrășați, precum și alte pro
duse vegetale și animale, care vor 
aduce gospodăriei un venit de peste 
1.200.000 lei.

La discuțiile purtate în adunarea

prețului de cost în industrie cu 1,5 
la sută, iar în construcții cu 8 la sută.

Va crește continuu nivelul de trai 
al oamenilor muncii. Astfel, în anul 
1962 fondul de salarii al muncito
rilor și funcționarilor va spori cu 5,8 
la sută. Populația va avea posibili
tatea să cumpere mult mai multe 
bunuri de consum. In orașele și cen
trele muncitorești vor fi construite 
locuințe noi, cu o suprafață totală 
de 33.847.000 metri pătrați.

(Agerpres)

generală s-au făcut propuneri pre
țioase. Colectivistul Domșa Ion a 
cerut să se planteze pe terenul ne
productiv de pe malul Tîrnavei 5- 
hectare cu răchită pentru nuiele de 
vie și coșuri. Colectivista Naghi Ma
ria a cerut să se cultive cînepă pen
tru fuior, din care să se țese sac; 
pentru gospodărie.

Odată cu aprobarea planulutejje 
producție, conducerea gospod^BlK 
sub îndrumarea organizație ^de 
partid, a trecut la reorganizarea for
țelor de muncă din cele 3 brigăzi de 
cîmp și brigada zootehnică, se*lu- 
crează de zor la transportul guno
iului la grădina de legume, la revi
zuirea și repararea inventarului.

Stimulați de prețioasele învăță
minte rezultate din lucrările Con
sfătuirii pe țară a țăranilor colecti
viști, care contribuie la traducerea 
în fapt a sarcinilor puse în fața a- 
griculturii de Congresul al IlI-lea 
al partidului, colectiviștii din Cistei 
sînt hotărîți să muncească cu însu
flețire, pentru ca prevederile din 
planul de producție să fie îndepli
nite și depășite.

Noul model de autobasculant gigant „Bel AZ-540" construit de colec
tivul uzinei de automobile din Bielo rusia are o capacitate de 27 tone și 
poate dezvolta o viteză pînă la 52 km pe oră.
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