
Erin muncă avîntată spre noi 
victorii în întrecerea socialistă

In presă au fost republicate, zi
lele acestea, pe baza indicației con
ducerii partidului. Directivele Co
mitetului Central al Partidului M«n- 
citoresc Romîn către toate organele 
și organizațiile de partid, sindicale 
și ale U.T.M., cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialisre. 
In cursul anului 1961, Directivele cu 
pr ivire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia au 
mobilizat largi mase de oameni ai 
muncii din toate domeniile de acti
vitate la o luptă plină de entuziasm 
pentru noi succese în sporirea pro
ducției și productivității muncii in 
industrie și agricultură, reducerea 
continuă a prețului de cost și îm
bunătățirea calității produselor. Ș> 
rezultatele întrecerii socialiste des
fășurată sînt concretizate în faptul 
că-pe 1961 sarcinile planului de stat 
au fost îndeplinite cu 12 zile mai 
devreme. In raionul nostru, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
colectivele de muncă din întreprin
deri și-au îndeplinit sarcinile de 
plan înainte de termen, realizînd în 
același timp o economie de peste 
18.000.000 lei. S-a îmbunătățit apoi 
în multe întreprinderi calitatea pro
duselor.

In general, apariția Directivelor 
a marcat în toate sectoarele econo 
miei naționale, un entuziasm deo
sebit, iar rezultatele au confirmat cu 
toată puterea justețea principiilor 
c^re stau la baza criteriilor princi
pale ale întrecerii. Elaborate în lu- 
mina sarcirr.lor Congresului al III- 
lea al P.M.R., Directivele C. C. al 
P.M.R. au t.n caracter de durată și 
deci ele trebuie să stea șt de acum 
înainte la baza întregii organizări ți 
desfășurări a întrecerii socialiste.

Pășind pragul noului an, oamenii 
muncii din întreprinderile și de pe 
ogoarele raionului și-au afirmat 
edată mai mult hotărîrea de a des
fășura o activitate tot mai rodnică 
pentru îndeplinirea și depășirea mă
rețelor sarcini prevăzute în cel de-al 
3-lea an al șesenalului. Ei pășesc in 
această bătălie, avînd garanția vic
toriei rezultatele anului trecut, pă
șesc mobilizați și călăuziți de pre
vederile înțelepte ale Directivelor 
C. C. al P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale întrecerii. Sar
cinile sînt mărețe. Tocmai de aceea, 
mobilizat de organizațiile de nartid, 
sprijinit în desfășurarea întreceriț 
de către organele sindicale, fiecare 
muncitor va depune întreaga ener
gie a muncii creatoare pentru a 
răspur de chemării partidului. Și 
fiecare colectiv de muncă găsește în 
.Directive criteriile corespunzătoare 
■ rumuri i respective. Ele trebuie însă 
aplicate în mod creator.

O importantă sarcină reieșită din 
Directive este problema îmbunătă
țirii continue a calității produselor. 
Partidul și guvernul cer muncitori
lor, ir ginerilor și tehnicienilor să 
muncească cu toată abnegația spre 
a produce pentru oamenii munch 
produse de cea mai bună calitate. 
Această sarcină este perfect vala
bilă și trebuie tradusă în viață și 
de către colectivele de muncă din 
raion. La fabrica „Ardeleana" cali
tatea încălțămintei s-a îmbunătățit 
față de trecut. Ea totuși rămîne sub 
cerințele consumatorilor. Tocmai în 
scopul lichidării acestor lipsuri în-
------------------- ------------------—

( ...la dai i de 25 ianuarie începe
> vaccinarea antipoliomielitică pen- 
j tru copiii preșcolari, elevi precum 
ț și pentru restul popularei pînă
> ta vîrsta de 31 ani. Pentru copiii 

sub un an vaccinarea s-a început
i de la data de 8 ianuarie 1962 și 
* se face în continuare.
, ...în vederea reluării catnpiona-
i tului regional de fotbal, începînd 
1 d n săptămîna aceasta, echipa de 
, fotbal A. S. Auto și-a început an- 
i trenamentele cu un lot de 18 ju- 
' cători.

...la cinematograful „23 Au
gust" va rula între 22 și 24 ia
nuarie filmul „Prologul rezisten
ței". o producție a studiourilor 
din R.P.D. Coreeană, iar la cine
matograful .„Victoria" coproduc- 

i ția- talo-franco-engleză „Umbre 
i aibo“ 

trecerea socialistă să aibă ca prim 
obieqtiv calitatea produselor'. La 
E. M. „Gh. Doja" organele sindi
cale, sub conducerea organizațiilor 
de partid, trebuie să acorde o mal 
mare atenție extinderii inițiativei 
„Nici un vagonet de minereu rebu- 
tat", dînd acesteia un larg caracter 
de masă. Și condiții pentru a tace 
un nou și important salt spre o ca
litate superioară există. Ne-o dove
desc rezultatele în această dire:ție 
obținute în anul trecut Se cere doar 
o preocupare mai mare și din par
tea organelor sindicale și a condu
cerilor din întreprinderi, spre a a- 
sigura continua introducere a teh
nicii noi, extinderea experienței îna
intate a fruntașilor, etc. O mare 
atenție trebuie dată întocmirii pla
nurilor de îmbunătățire a calității. 
In aceste planuri vor trebui stabi
lite concret sarcinile ce revin colec
tivelor de muncă din sectoare sau 
secții, fiecărui muncitor Tn parte. 
Odată întocmite, aceste planuri tre
buie respectate întocmai. înlăturîn- 
du-se din rădăcini atitudini ca cele 
manifestate anul trecut, în special 
în cooperativele meșteșugărești din 
oraș, „Progresul" și „Mureșul", 
unde nu numai că nu s-a asigurat 
producerea unor mărfuri de cea mai 
bună calitate, dar nici în privința 
realizării planului n-a existat preo
cuparea cuvenită. Este o datorie de 
cinste pentru fiecare colectiv de 
muncă să producă asemenea măr
furi îneît consumatorul să se declare 
pe deplin mulțumit, să spună fără 
strîngere de inimă „acești oameni 
merită toată lauda".

Dat fiind caracterul precis al Di
rectivelor, ele sînt de un ajutor deo
sebit de important la concretizarea 
angajamentelor în întrecerea so
cialistă. Colectivele de muncă de la 
exploatările miniere din raion, de 
la U.M.G. Zlatna, Întreprinderea 
„Ardealul" Alba Iulia găsesc în 
Directive îndrumarul precis al des
fășurării întrecerii socialiste. La a- 
ceste unități sarcina depășirii pla
nului trebuie strîns îmbinată cu îm
bunătățirea indicilor de calitate a 
minereurilor extrase prin eliminarea 
sterilului, cu extinderea mecanizării 
principalelor operații miniere, creș
terea productivității muncii, printr-o 
folosire mai judicioasă a agregate
lor, reducerea prețului de cost, prin- 
tr-o luptă hotărîtă împotriva rebu
turilor, a depășirii consumurilor spe
cifice, etc. In industria locală, coo
perația meșteșugărească și gospodă
ria comunală din raion obiectivele 
întrecerii trebuie axate pe ridicajea 
calității produselor, sporirea conti-

(Continuare în pag. 4-a)
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Darea de seamă și alegeri

în 6. A. C. Mihalț

La căminul cultural din Mihalț 
s-au adunat, zilele trecute, pentr.i a 
asculta darea de seamă asupra ac
tivității lor rodnice de un an și pen
tru a-și îndeplini îndatorirea statu
tară, de a alege un nou cons'lm 
care să conducă gospodăria -pre 
înfăptuiri și mai mărețe, peste 1.000 
de colectiviști'.

Cei prezenți, pe fețele cărora se 
citea satisfacția îndatoririlor înfăp
tuite și siguranța îndeplinirii nă
zuințelor de viitor, au ascultat cu 
deosebită atenție darea de seamă.

— De la înființarea gospodăriei 
noastre colective nu au trecut decît 
doi ani, dar acești doi ani — a ară
tat tovarășul Bedeleanu Gheorghe, 
președintele gospodăriei, în darea 
de seamă prezentată — au fost am 
de continuă dezvoltare și înfloire 
pentru gospodăria noastră. Ajutați 
de S.M.T., noi am obținut din pri
mul an recolte bune. Din valorifica
rea sfeclei de zahăr și a surplusului 
de cereale am realizat un cîștig im
portant, care ne-a dat posibilitatea 
să sporim mult numărul de animale 
și să construim un grajd. In ~el 
de-al doilea an rezultatele au fost 
și mai bune. La griul Ponca, de 
pildă, cultivat pentru sămînță, am 
obținut 2.200 kg la hectar. Recolta 
medie de grîu la hectar a atins și 
ea 1.920 kg. Peste 2.500 kg la bec 
tar am obținut și la porumb. Pe- 
colta bogată obținută la grădină — 
s-a arătat în darea de seamă — a 
răsplătit gospodăria cu un cîștig 
peste plan de 34.000 lei.

In anul 1961, harnicii colectiviști 
din Mihalț au obținut, de aseme-

DIN CUPRINSUL RAIONULUI
ln primele 15 zile — noi succese în muncă 

Rezultatele minerilor’
La sectorul Muncăceasca Est al 

E. M. „Gheorghe Doja" din Zlatna 
întrecerea socialistă pentru obține
rea de noi rezultate în muncă a 
luat un avînt deosebit încă din pri
mele zile. Colectivul de muncă din 
acest sector, mobilizat de organiza
ția de partid, a reușit să-și îndepli
nească și să-și depășească pe pri
mele 15 zile sarcinile de plan cu 
peste 1 la sută.

Nou, mai bun, mai ieftin
.Muncitorii atelierului de tîmplă- 

rie din cadrul întreprinderii de in
dustrie locală „Horia" din Alba Iu
lia au trecut, odată cu începerea 
noului an, la producția în serie a 
unui nou tip de mobilă pentru uz 
casnic, mobila de tip „Horia". A- 
nimat de dorința de a satisface ce
rințele și exigențele crescînde aie 
oamenilor muncii, colectivul acestui 
atelier produce mobilă de mai buni 
calitate și mai ieftină.

In primele două săptămînî ale 
lunii ianuarie, harnicii muncitori 
tîmplari au îndeplinit planul do

Au început alegerile sindicale
In aceste zile au loc în întrepr.n- 

derile și instituțiile din raionul 
nostru adunările generale pentru 
dare de seamă și alegerea organe
lor conducătoare ale organizațiilor 
sindicale.

In ziua de 17 ianuarie a.c. și la 
secția a Il-a de la U.M.C. Zlatna 
a avut loc adunarea generală a 
grupei sindicale. Darea de seamă 
prezentată de tov. Tătar Androni.', 
organizator de grupă, a oglindit fe
lul cum au muncit membrii de sin
dicat, mobilizați de grupa sindicală 

Un an de rodnică activitate
nea, rezultate frumoase și în ce pri
vește creșterea animalelor. De la 
117 bovine, cîte au avut la început 
de an, la încheierea acestuia, nu
mărul lor a ajuns la 216 capete, din 
care 96 vaci și juninci. A sporit la 
50 de capete și numărul scroafeijr 
de prăsiiă și au fost create condicii 
pentru sporirea numărului de cri cu 
lînă fină și semifină.

Recoltele bogate obținute și nu
mărul sporit de animale existente în 
gospodărie au dat posibilitate co
lectiviștilor să obțină în anul 1961 
din valorificarea de produse vege
tale și animaliere, pe bază de con
tract, un venit de peste 600.000 lei. 
Cîștigul frumos dobîndit de gospo
dărie a dat posibilitate colectiviști
lor să ridice noi construcții, să îm
partă la zi-muncă sume importa ite 
de bani. Pentru munca lor, colecti-
viștii din AAihalț au primit la zi- 
muncă 12 kg cereale, 1 kg cartofi, 
7 kg furaje și alte produse, orxum 
și bani, în total valoarea zilei-m:m- 
că ridieîndu-se la suma de 35 lei. 
Alulți colectiviști, ca Breaz Alihăilă 
Glodeanu, Drăgan Florian, Barna 
Cornel și alții, au primit produse și 
’mi în total, între 16.000 și 25.000 
lei.

Veniturile frumoase obținute an 
de an de colectiviști, au făcut ca In 
mihalț, casele noi, luminate elec
tric, să sporească tot mai mult. Cele 
peste 300 aparate de radio, la care 
colectiviștii ascultă cuvîntul parti
dului sau melodia preferată, de 
asemenea reflectă viața nouă, lu
minoasă a colectiviștilor. Despre în
făptuirile din gospodăria colectivă,

In fruntea luptei pentru o pro
ducție sporită se situează echipele 
de mineri conduse de tov. Ciucean 
Nicolae, Bota loan, Bota Petru, A- 
dam Nicolae și Gavrilă Nicolae, 
care printr-o mai bună organizare 
a muncii, prin îngrijirea utilajului 
reușesc să-și depășească sarcinile 
de plan cu 3-5 la sută.

producte în proporție de 102 la sută, 
în indici valorici.

Prin valorificarea superioară a 
lemnului și prin economisirea ma
terialelor specifice, prețul de cost al 
garniturii de mobilă a fost redus 
simțitor. Angajamentul de a econo
misi lunar 1.000 lei este îndeplinit 
și depășit.

Prin hărnicia lor s-au evidențiat 
tovarășii Mărginean Toma, Ghe- 
vrea Doina, Luha Petru, Cristea 
Aurel și alții.

VIOREL STRAUT

pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor economice, cum a fost orga
nizată și cum s-a desfășurat între
cerea socialistă și ce rezultate au 
fost obținute.

Astfel, a reieșit că în anul 1961 
planul de producție al secției a Il-a 
a fost îndeplinit cu 23 zile mai de
vreme. economiile realizate la pre
țul de cost fiind de 80.000 lei.

Membrii de sindicat ai acestei 
grupe au reales ca organizator de 
grupă sindicală pe tov. Tătar An- 
dronic.

despre munca lor și zilele luminoase 
pe care le trăiesc în anii vieții r.oi, 
au vorbit mulți colectiviști ca Boan- 
căs Mihail, Stînea Nicolae, Ai Da 
Maria, Florea Nichifor, Dobrescu 
Ana, Decean Petru și alții. Fiecare 
din aceștia, însuflețiți de înflăcărată 
Chemare pe țară a țăranilor cole.’i- 
viști, s-au angajat să muncească cu 
și mai mult elan, pentru întărirea 
și înflorirea gospodăriei lor colec
tive.

★
Adunarea generală a colectiviști

lor, a căror lucrări s-au desfășurat 
la un înalt nivel, și-a ales totodată 
noul consiliu de conducere, în frun
tea căruia a fost reales ca președin
te tov. Bedeleanu Gheorghe.

IN 'CLIȘEU : Aspect de la adunarea de dare de seamă și alegeri.

In frunte la reparații
Conștienți de marea răspundere! 

ce le revine în asigurarea unei re
colte sporite, mecanizatorii de la 
gospodăria agricolă de stat Alba Iu
lia zoresc lucrările pentru repara
rea tractoarelor și mașinilor agri
cole necesare campaniei agricole de 
primăvară.

Realizările dobîndite în anul tre- 
cut, precum și mărețele sarcini tran
șate de Directivele C. C. al P.M.R. 
în întrecerea socialistă îi însuflețeș
te pe acești harnici muncitori să 
obțină realizări tot mai frumoase. 
Ei s-au angajat ca pînă la 20 far 
bruarie să .termine complet repara
țiile la .tractoare și mașini agricole. 
Pînă la data de 17 ianuarie au e- 
xecutat repararea celor 6 tractoare, 
5 pluguri, 4 grape, 6 semănători și 
a altor mașini agricole. Odată cu a- 
ceasta mecanizatorii au executat 
lucrări de calitate.

Fruntași în lucrările de reparații 
sînt tov. Drăgan Gheorghe, Braș- 
coviță loan, Preja Cornel și alții.

-------------♦♦--------------

DUPĂ PLAC

B
ițegan Pavel, responsabi- 
azinului de mobilă al 
Zomerț mixt din Zlatna 
a minerului Ion Adam nu 
ins de loc.

, tovarășe, nu din asia 
.veți poate camere com- 
j 6.700 lei? Din acelea aș 
ni cumpăr.

ocupat cu ale serviciu- 
neobservată curiozitatea 

Imea și abia după o bună bucată 
de vreme, după ce cumpărătorul 
își alesese marfa, se întoarse spre 
mine.

— Te văd cam mirat, dar pen
tru noi ce-i ce cunoaștem Zlatna 
faptele acestea sînt obișnuite. As
cultă dumneata și notează-ți cî- 
teva cifre. In ultimele cîteva luni, 
am vîndut oamenilor din părțile 
muntoase ale Zlatnei peste 30 ca
mere combinate între 5.000-6.700, 

$ peste 20 garnituri dormitoare, cir- 
< ca 50 garnituri bucătării, circa 
II 15 mașini de cusut „Ileana" etc.

Și nu uita, toate acestea în ulti
mele luni.

Da! Prin case, unde altă dată 
nici nu se auzea cuvîntul „mobilă 
nouă", întîlnești azi camere com
binate, întîlnești mașină de cusut.

Am dat să plec. M-am oprit 
însă față în față cu omul ce-și 
pregătea mobila pentru transport.

— Și ce-o să zică soția că dai 
atâția bani?

Omul mă privi rîzînd.
— Ce-o să zică? Apoi să știi 

că chiar nimic. S-o bucura că 
doar tot asta i-a fost dorința. >

N. SPINEANU



Pentru continua dezvoltare a sectorului zootehnic
Un rodnic schimb de experiență. .

îndemn 
spre noi înfăptuiri
Timiș Gligor 

președ. G.A.C.
Teiuș

Cu împrumut 
dat de stat și din 
venituri proprii, 
noi am cumpărat

în anul 1961, 9 vaci, 42 vițele de 
diferite vîrste și 50 boi pentru în
grășat. De asemenea, numai co 
fonduri proprii am cumpărat 109 oi 
și 9 cai de muncă. Tot numai eu 
fonduri proprii am cumpărat, de a- 
semenea, 4 scroafe și un vier din 
rasa Landrace, rasă precoce și pro
lifică, precum și 24 scroafe cu 120 
purcei de rase diferite. Astfel, gos
podăria noastră colectivă, care și-a 
dezvoltat un sector zootehnic puter
nic, are în prezent un efectiv total 
de 178 bovine, din care 56 vaci și 
juninci gestante.

Rezultate frumoase am obținut, de 
asemenea, și în ce privește produc
ția de lapte. Aplicînd o furajare ra
țională, în raport de greutate și 
producție, gospodăria a realizat m 
anul 1961 o producție de lapte 
pe cap de vacă furajată de 
2.251 litri. Am avut însă vaci a că
ror producție a fost între 3.200 și 
4.250 litri lapte pe cap de vacă.

Producții frumoase am obținut ș» 
de la ovine, unde producția medie 
pe cap de oaie a fost de 53 litri, cu 
toată seceta din vară, care~ nu a 
favorizat asigurarea unei pășuni în
destulătoare. _

Pentru a ne asigura venituri bă
nești cît mai mari, am contractat cu 
statul întreaga producție de lapte de 
la vaci și peste 45 tone carne de 
bovine și porcine, ceea ce revine la 
4.000 kg carne la 100 ha teren. Ast
fel, în anul trecut numai din valori
ficarea produselor animaliere am 
realizat aproape 500.000 lei.

Pentru adăpostirea animalelor, pe 
lîngă cele două grajduri existente, 
am mai construit un grajd pentru 
100 capete bovine mari și o mater
nitate pentru scroafe de reproducție.

Ținînd seamă de sarcinile plena
rei din iunie-iulie 1961 și lucrărrîe. 
Consfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști, noi ne-am propus ca în 
anul 1962 să sporim numărul de 
bovine la 360, pe cel al scroafelor 
de reproducție la 50, vom dubla fer
ma de oi și vom crește 10 batali la 
100 ha teren agricol.

Milaci Ion, președintele gos
podăriei colective din Șard.

Retribuirea muncii în sectorul 
zootehnic după cantitatea și calita- 
teja producției obținute, asigură 
sporirea continuă a producției, pre
cum și venituri mari îngrijitorilor 
de animale.

In anul trecut, îngrijitorii Meteș 
Cornel și Madi Ion, care au fost 
retribuiți după producție, au reali
zat 1.900 și respectiv 1.800 1. lapte pe 
cap de vacă furajată, în timp ce al 
3-lea, care a fost retribuit cu zile 
fixe, a obținut de la vaci numai 
1.300 litri pe cap de vacă furajată. 
De aceea, noi am luat măsura ca în 
anul 1962 toți îngrijitorii de animale 
să fie retribuiți după producții.

Lazăr Aurel,brigadier de cîmp 
G.A.C. Teiuș.

In dezvoltarea creșterii animale
lor în gospodăria colectivă un rol 
de seamă îl are brigadierul de cîmp, 
care împreună cu brigada sa trebuie 
să asigure animalelor furaje va
riate, de bună calitate și în canti
tate îndestulătoare. Cele 3 brigăzi 
de cîmp din gospodăria noastră au 
cultivat în 1961, 35 ha cu porumb 
siloz la care au făcut aceleași lu
crări ca la porumbul pentru boa
be, care a fost însilozat în întregi
me. De asemenea, am asigurat în
treaga cantitate de fîn, natural și 
cultivat, necesar animalelor.

Dobîrtă Mihai, președintele 
G.A.C. Cistei.

Intocmindu-ne planul de producție 
pe anul 1962 în lumina lucrărilor 
Consfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști, la care am avut fericirea

La 16 ianuarie, Comitetul raional de partid a organizat la GA.C. 
„30 Decembrie" din Teiuș o consfătuire axată pe tema creșterii ani
malelor în gospodăriile colective din raion. La această consfătuire au 
participat președinți, vicepreședinți, brigadieri, îngrijitori de animale 
din G.A.C., ingineri, medici veterinari, tehnicieni zooveterinari.

La această consfătuire, care a constituit un rodnic schimb de ex
periență, organizată în lumina sarcinilor trasate de plenara C. C. al 
P.M.R. din iunie-iulie 1961 și lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști, au participat de asemenea tov. Boureanu Ștefan, prim- 
secretar al Comitetului raional de partid, tovarășii Crișan Gheorghe și 
Farcaș Vasile, secretari ai Comitetului raional de partid, precum și 
alți activiști de partid și de stat.

Cu acest prilej au fost prezentate referate cu privire la îngrijirea ani
malelor, ridicarea productivității la animale, organizarea și retribuirea 
muncii în sectorul zootehnic, măsuri sanitar-veterinare. Cu prilejul vi
zitei făcute în gospodărie,-pe marginea referatelor s-au făcut demon
strații practice, s-au purtat discuții deosebit de fructuoase.

Mai jos dăm unele aspecte din consfătuire.

Referatul prezentat la Consfătuire 
de către ing. Suciu Matei, șeful sec
ției agricole raionale, care cuprinde 
în amănunt felul cum trebuie să se 
organizeze și să se desfășoare mun
ca în sectorul zootehnic, precum și 
normele precise cu privire la păs
trarea clară a evidenței animalelor, 
produșilor și a produselor rezultate 
de la acestea, a constituit un pre
țios îndreptar pentru crescătorii de 

............................... ’ sri- animale și îndeosebi pentru 
gadierii zootehnici.

Acum, la început de an, pentru ca 
munca să se desfășoare în cele mai 
bune condition», -organele tehnice a- 
gricole și zooveterinare, inginerii 
agronomi, medicii veterinari de la

să particip și eu, noi am prevăzut 
să sporim în acest an numărul de 
bovine la 37 capete la 100 ha te
ren, din care 18 vaci și juninci. To
todată, vom crește 426 păsări de 
fiecare 100 ha teren.

Radu Ion lui Ion, îngrijitor 
de vaci G.A.C. Beldiu.

De la vacile ce am în primire eu 
am obținut anul trecut, în timp de 
8 luni, 24.800 litri lapte, revenind 
2.400 litri lapte pe cap de vacă fu
rajată. Această producție bună, 
am obținut-o respectînd întocmai 
îndrumările date de organele tehni
ce de specialitate, prin o bună în
grijire și furajare rațională a ani
malelor. Chemarea Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști este 
pentru mine un puternic îndemn 
pentru rezultate și mai bune. ____  

In vizită la crescătoria de porci din G.A.C. Teiuș.

comune și raion trebuie să acorde 
tot sprijinul gospodăriilor colective 
în organizarea muncii în sectorul 
zootehnic.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde înscrierii animalelor în re
gistrul genealogic, care are un rol 
hotărîtor în scopul îmbunătățirii ra
sei și creșterea productivității la 
animale.

Deosebit de important este să se 
păstreze o evidență clară și com
pletă și pentru retribuirea muncii 
după producție, deoarece fără evi
dență nu se poate face o retribuire 
justă a muncii, îngrijitorilor de a- 
nimale.

Pregătirea furajelor grosiere la 
G.A.C. Teiuș.

Referatul prezentat la consfătuire, 
cu tema „Ridicarea producției la 
animale", a scos în evidență măsu
rile și metodele ce trebuie folosite 
pentru sporirea numărului de ani
male și ridicarea productivității lor. 
In referat au fost tratate pe larg 
modul cum trebuie îngrijite anima
lele, furajarea și adăpostirea lor.

In sporirea producției de lapte — 
sarcina principală pusă în fața cres
cătorilor de animale de Plenara din 
iunie-iulie 1961 — asigurarea de 
furaje variate și de bună calitate se 
impune ca o sarcină de cea mai 
mare importanță. Un alt factor care 
contribuie la obținerea de producții

De la vaca 
Ileana (din cli
șeu) mulgătorul 
Șimon Ștefan< a 
muls în anul 
1961 o producție 
de 4.250 litri 
lapte.

Chemarea la întrecere socialista a colectiviștilor din 
Teiuș, către toate gospodăriile colective din raion
Pentru a răspunde prin fapte în- 

flăcăratei chemări a Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști, noi, co
lectiviștii din gospodăria colectivă 
„30 Decembrie" din Teiuș, după 
ce am analizat temeinic posiuuua- 
țile ce avem pentru; dezvoltarea 
creșterii animalelor în gospodărie, 
ne-am propus să realizăm în anul 
agricol 1962 următoarele obiective 
importante.

1. — La sfîrșitul anului 1962 să 
ajungem la o încărcătură de 31 ca
pete bovine, din care 16 vaci și ju
ninci, la 100 ha teren.

2. — Să realizăm pe cap de vacă 
furajată o producție de 2.800 litri 
lapte, din care cel puțin 2.100 litri 
lapte marfă, pe care îl vom valori
fica pe bază de contract.

3. — Tot pe bază de contract 
vom vinde statului o cantitate to
tală de 60.000 kg carne, ceea ce re
vine 5.230 kg la 100 ha.

4. — Vom realiza 38 capete por
cine (efectiv mediu) la 100 ha teren.

5. — La sfîrșitul anului 1962, vom 
ajunge la o încărcătură de 123 o- 
vine, din care 82 cu lînă fină și 
semifină, vom crește 10 batali, la 
fiecare 100 ha teren.

6. — De la ferma de oi vom rea
liza o producție de 60 litri lapte pe 
cap de oaie mulsă, 2,300 kg lînă 
grosieră, precum și 2,500 kg lînă 
semifină pe cap de oaie tunsă.

întreaga cantitate de lînă și lapte 
de oaie se va valorifica pe bază de 
contract cu statul.

f. — La sfirșitul anului 1962 vom 
ajunge la o încărcătură de 100 bu
căți gîște matcă, la 100 ha.

Pentru a realiza obiectivele ară-
------------ z=»-------------

Pentru ridicarea producției [de lapte 
sporite de lapte, este buna îngrijire 
a animalelor, care trebuie să se 
facă cu respectarea tuturor reguli
lor zooveterinare. De asemenea, 
toată atenția trebuie să se acor
de pregătirii hranei și furajării 
raționale a animalelor, după greu
tate și producție, masajul ugerului, 

mulsul la ore fixe.

Cu prilejul consfătuirii, tovarășul Crișan Gheorghe, secretar al Comi
tetului raional de partid, a făcut o seamă de recomandări prețioase cu 
privire la sporirea numărului de animale prin reținerea și creșterea tu
turor animalelor tinere rezultate din prăsilă proprie. Totodată, a indi
cat metodele ce trebuie folosite pentru creșterea productivității lor. Pe 
lingă sporirea numărului de bovine un accent deosebit trebuie să se 
pună pe creșterea unui număr tot mai mare de porcine și ovine. De a- 
semenea, creșterea păsărilor trebuie să ia o dezvoltare tot mai mare. 
Organele tehnice de specialitate trebuie să desfășoare o muncă susți
nută și concretă în direcția creșterii animalelor.

In încheierea lucrărilor consfătuirii, tovarășul Ștefan Boureanu, prim- 
secretar al Comitetului raional de partid, a arătat că schimbul de ex
periență care a fost organizat în lumina sarcinilor izvorîte din Plenara 
C. C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 1961, și pe baza lucrărilor 
Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, a scos în evidență o serie 
de învățăminte deosebit de prețioase. Pentru ca aceste învățăminte să 
dea roade cît mai mari, participant la consfătuire au datoria să pri
vească cu toată răspunderea sarcinile ce le revin pe linia dezvoltării 
sectorului zootehnic.

Organizațiile de bază din G.A.C. trebuie să desfășoare o largă acti
vitate politică de masă, pentru ca fiecare colectivist să-și aducă con
tribuția din plin Ia întărirea și dezvol tarea gospodăriei agricole colective».

In raionul nostru există largi posibilități pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor. Generalizînd experiența bună în creșterea animalelor, precum 
și în sporirea productivității lor, gospodăriile colective, sub îndruma
rea organizațiilor de partid, vor obține noi succese pe linia întăriri lor e- 
conomice și organizatorice, vor aduce o contribuție tot mai mare la 
traducerea în viață a sarcinilor trasate de partid și guvern.

tate, vom lua următoarele măsuri:
— Vom asigura sporirea numă

rului de animale, prin reținerea în
tregului efectiv din prăsiiă proprie.

— Vom înlocui animalele neco
respunzătoare, cu animale cu pro
ductivitate sporită.

— Vom urmări îmbunătățirea ra
selor existente la bovine și ovine, 
prin extinderea însămînțărilor arti
ficiale.

— Vom face furajarea vaciiot ’r 
raport de greutate și producție.

— Vom aplica întocmai regulile 
zooveterinare și metodele înaintate 
cum sînt: masajul ugerului, mulsul 
la ore regulate, etc.

— Vom asigura furaje de bună 
calitate și în cantități îndestulătoa
re, asigurînd între altele 12 tone po
rumb siloz, de fiecare vacă fu.ajată.

— Pentru a asigura o bună adă- 
postire a animalelor, vom construi 
în anul 1962 un grajd pentru 100 
bovine, un adăpost pentru gîște și 
vom termina ultimele lucrări la 
construcțiile ridicate în anul 1961.

— Vom asigura permanentizarea 
cadrelor din zootehnie și le vom 
școlariza, prin școli de scurtă du
rată și la locul de muncă.

Pe baza obiectivelor ce ne-am 
propus, chemăm la întrecere socia
listă toate gospodăriile colective dm 
raion, fiind convinși că prin aceasta 
vom contribui la sporirea continuă 
a numărului de animale și a creș
terii productivității lor, vom adu<« 
o contribuție de seamă la traduce 
rea în viață a sarcinilor trasate d* 
cel de-al 111-lea Congres al parti 
dului. j

TIMIȘ GLIGOR 
președinte G.A.C. Teiuș 

BORZA GAVRILĂ 
secretarul org. de bază 

din G.A.C. Teiuș 
-------- ♦♦—-—

Un reușit program artistic
Cu prilejul schimbului de expe

riență, în cinstea crescătorilor de 
animale fruntași, soliștii vocali Chi- 
rea Elena, Șerbu Cisteianu, Eugenia 
Cîrlogea și taraful Casei raionale 
de cultură au prezentat un reușit 
program alcătuit din cîntecele popu
lare preferate.



VIAȚA DE PARTID

Cînd lipsește controlai
Pe baza controlului efectuat de 

membrii biroului raional de partid 
și de activul său, s-a convocat ple
nara lărgită a Comitetului orășenesc 
de partid. In afară de membrii Comi
tetului la plenară au mai participat 
secretari ai organizațiilor de bază 
și propagandiști de la cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid.

La lucrările plenarei, din partea 
Comitetului raional de partid au 
luat parte tov. Ștefan Boureanu, 
prim-secretar și Vasile Farcaș, se- 
cretar.

Plenara a analizat, pe baza 
informării prezentate de tov. Vasile 
Farcaș, felul cum s-a preocupat Co
mitetul orășenesc de partid, de în
vățămîntul de partid din întreprin
derile și instituțiile de pe raza ora
șului Alba lulia, ce rezultate s-au 
obținut de la începerea anului în în
vățământul de partid și pînă în pre
zent privind calitatea și eficacita
tea acestuia, participarea membrilor 
și candidaților de partid la dezbate
rea problemelor ce se pun în discu
ția cercului sau cursului, felul cum 
se preocupă organizațiile de bază 
și comitetul orășenesc de partid de 
îndrumarea și controlul propagan
dei de partid în cercuri și cursuri.

Din informarea prezentată și din 
discuțiile purtate de un însemnat nu
măr de tovarăși a reieșit că acolo 
unde organizațiile de bază au dove
dit preocupare pentru îndrumai ea 
învățămîntului de partid și rezulta
tele obținute sînt pozitive. Membrii 
și candidații de partid participă cu 
regularitate la învățămînt, își no
tează problemele expuse de propa
gandiști, nu au fost făcute denatu
rări sau confuzii, iar eficacitatea 
celor studiate și însușite este reflec
tată în mod pozitiv în îndeplinirea 
sarcinilor economice.

Asemenea rezultate s-au obținut 
1a Atelierul central de reparații, A- 
telierul L. Regional, Vinalcool, I.G.O., 
Banca de investiții și altele. îndru
marea propagandiștilor la pregăti
re la cabinetul raional de partid, 
controlul cum aceștia se pregătesc și 
ce metode folosesc sînt sarcini de 
care organizațiile de bază din în
treprinderile și instituțiile mai sus- 
amintite se preocupă îndeaproape.

Au fost evidențiați propagandiștii 
Ordean Simion și Cîrlan Vladimir 
de la Atelierul central de reparații, 
Bimbea Viorel de la Atelierul L. 
Rigional, Ene Florea de la Vinal
cool, Frandeș Ioan de la Banca de 
investiții și alții.

Cu toate acestea, în dezbaterea 
lucrărilor plenarei au fost scoase la 
iveală și criticate o seamă de aspec
te negative în ceea ce privește în- 
vățămîntul de partid. Astfel, la fa
brica „Ardeleana", Iprodcoop, Secto- 

^11 ceramic Sîntimbru al 1.1. L. 
„Horia", G.A.C. „Unirea" Alba Iu- 
iia, G.A.C. Bărăbanț, „Agrosem", 
ședințele de cercuri nu se țin 
cu regularitate, din care cauză sînt 
mult rămase în urmă față de pro
gram. Sau la organizația de bază 
din stația C.F.R., unde aproape că 
nu s-a făcut nimic. Ce părere au 
^birourile organizațiilor de bază des
pre asemenea situație?

O problemă larg dezbătută în ple
nara lărgită a Comitetului orășe

MARX-ENGELS
DESPRE SINDICATE
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nesc de partid a fost calitatea pro
pagandei de partid în cercuri șl 
cursuri. In marea lor majoritate, pro
pagandiștii se preocupă de această 
latură deosebită a învățămîntului de 
partid și au reușit să obțină rezul
tate bune. Totuși, au fost cazuri cînd 
din slaba preocupare a propagandiș
tilor pentru pregătirea temei și mai 
ales a slabului control din partea 
birourilor organizațiilor de bază, 
în unele cercuri s-au făcut confuzii 
cum a fost cazul la cercul de eco
nomie concretă de la fabrica „Arde
leana" condus de tov. Vădeanu Ma
ria.

Vinovați de aceste lipsuri se 
fac și unii membri ai Comi
tetului orășenesc de partid, care 
nu au controlat și nu au în
drumat, la locul lor de muncă, fe
lul cum se îndeplinește această sar
cină. Dacă s-au manifestat lipsuri 
privind învățămîntul de partid la 
fabrica „Ardeleana", „Ardealul", 
Bărăbanț, G.A.C. „Mureșana", a- 
cestea se datoresc și tovarășilor Fo- 
garassy Alexandru, Boitor Elisabe- 
ta, Scheau Paraschiva, Cristea 
Ioan, Moldovan Simion, Kiraly Al
fred, membri ai comitetului orășe
nesc de partid, care au efectuat un 
slab control.

Plenara și o parte dintre cei ce 
au luat cuvîntul, printre care tov. 
Frandeș Ioan, Ene Florea, Comșa 
Ioan, au apreciat că munca de în
drumare și control a Comitetului 
orășenesc de partid asupra felului 
cum se desfășoară învățămîntul de 
partid a fost insuficientă, ca în vii
tor va trebui avută mai multă preo
cupare și răspundere pentru aceas
tă deosebit de importantă sarcină.

Din dezbateri, a reieșit că în 
ceea ce privește propaganda în cer
curi și cursuri să se pună accent 
deosebit pe calitate, pe lichidarea 
metodelor școlărești. Să fie mai mul
tă preocupare din partea propagan
diștilor pentru perfecționarea mun
cii lor, să participe la pregătirea lor 
la cabinetul de partid, birourile 
organizațiilor de bază să controleze 
acest lucru, iar organizațiile de bază 
să analizeze în adunări generale fe
lul cum se desfășoară învățămîntul 
de pa.rtid și să ia asemenea măsuri 
care să ridice propaganda de parid 
prin cercuri și cursuri la nivelul sar
cinilor trasate de Congresul al III- 
lea al P.M.R.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tov. Ștefan Boureanu, 
prim-secretar al Comitetului raional 
de partid. Vorbind despre impor
tanța deosebită a muncii pentru ri
dicarea nivelului ideologic al mem
brilor și candidaților de partid, tov. 
Boureanu a apreciat unele rezultate 
pozitive obținute în această privință 
de organizațiile de bază din ca
drul orașului, rezultate ce vor tre
bui consolidate în viitor. Dar — a 
arătat în continuare tov. Boureanu 
— Comitetul orășenesc de partid și 
organizațiile de bază vor trebui sâ 
ia măsuri pentru lichidarea lipsuri
lor reieșite din lucrările plenarei 
lărgite a Comitetului orășenesc, să 
existe mai multă preocupare din 
partea fiecărui membru al Comite
tului orășenesc pentru îndeplinirea 
sarcinii încredințate de partid.

Analizînd activitatea consiliului sătesc
In raionul nostru, ca de altfel în 

întreaga țară, în aceste zile conti
nuă să se desfășoare adunările să
tești ale cooperativelor. Sălile că
minelor culturale, frumos pavoaza
te, cunosc în această perioadă frea
mătul zilelor de bilanț, de analizare 

i a felului în care s-a muncit de la 
j ultimele adunări sătești de dări de 
• seamă și alegeri. Luînd cuvîntul în 
j număr mare, membrii cooperatori își 
| spun, cu acest prilej, părerea des- 
| pre felul în care a fost organizată 
i munca, despre deficiențele care nu 

mai trebuie repetate.
Dările de seamă prezentate, cam ■ 

pietate de discuții, au analizat pînă 
în cele mai mici amănunte activita
tea depusă de consiliile sătești.

Cu ocazia adunării sătești care 
a avut loc duminică, 14 ianuarie, în 
satul Berghin, vorbitorii au apreciat 
ca pozitivă munca depusă. de consi
liul sătesc în vederea îndeplinirii 
planului economic al cooperativei.

Planul de aprovizionare și des
facere al cooperativei a fost depășit 
cu 5 la sută.

Membrii cooperatori care au luat 
parte la discuții au evidențiat fap

Fruntași în munca 
de difuzare a cărjii
In comuna Vințul de Jos, ca pre

tutindeni în raionul nostru, muncii 
de difuzare a cărții i se acordă o 
atenție deosebită. De la începutul 
concursului „Cel mai bun difuzor de 
carte" și pînă în prezent, pe raza 
acestei comune au fost difuzate, da
torită dragostei manifestată față de 
această muncă de către difuzorii 
voluntari, cărți în valoare de peste 
5.500 lei.

Un aport de seamă în obținerea 
acestor frumoase rezultate l-au a- 
dus cadrele didactice Danciu Lu- 
creția, Bulbucan Adriana, Paștiu 
Doina din Vințul de Jos, Vaier Ana 
din Valea Vinț și Cornescu Mina 
din Vurpăr.

Pregătiri 
pentru concurs

La sfîrșitul lunii ianuarie, în ra
ionul nostru va începe faza inter - 
comunală a Concursului bienal de 
teatru I. L. Caragiale.

Pentru a se prezenta cît mai bine 
la acest concurs, artiștii amatori de 
pe raza comunei Meteș nu-și precu
pețesc timpul liber, vin seară de 
seară la cămin, se pregătesc intens, 
cu hotărîre. Și, ca rezultat al mun
cii lor perseverente, primele rezul
tate au și fost culese. Duminica tre
cută, în fața a peste 250 de specta
tori, echipa de teatru din Meteș a 
prezentat cu mult succes piesa „Rî- 
sul pămîntului", în care s-au distins 
prin naturaleța și talentul interpre
tativ tinerii artiști amatori Ursa 
Ionuț, Rotar Istina, Ceteraș Nicolae.

De un egal succes s-au bucurat și 
artiștii amatori Gherman Viorel, 
Bolea Maria, Giura Vasile și Boca 
Ilie din Tăuț, care au prezentat pie
sa „Las* că vine Nuță".

Luna
In satele în care în anii întune

cați ai Romîniei burghezo-moșle- 
rești țărănimea trăia în mizerie, în 
neștiință de carte, trudind din greu 
pe pămînturi ce nu le aparțineau, se 
ridică azi, în zilele construcției so
cialiste, școli, cămine culturale, in
stituții menite să înarmeze țărăni
mea cu lumina, căldura și puterea 
cuvîntului scris. In casa țăranului 
muncitor, a colectivistului au apă
rut policioare ce găzduiesc pe ele 
numeroase volume. Vei vedea aici 
frumos orînduite lingă cărți politice, 
cărți despre agricultură, cărți de 
știință popularizată, volume ce cu
prind minunate creații ale scriitori
lor noștri progresiști și traduceri din 
operele scriitorilor de peste hotare. ' 

tul că și în alte sectoare de activi
tate s-au obținut rezultate bune. 
Astfel, în anul 1961 s-a început 
construirea noului magazin univer
sal. Cooperatorii au hotărît să de
pună toate eforturile ca pînă la 15 
aprilie 1962 să-l dea în folosință.

Un loc important în dezbateri l-au 
ocupat problemele legate de îndepli 
nirea sarcinilor de contractări și 
achiziții. Dacă planul de contractări 
de cereale a fost realizat sută la 
sută, nu același interes s-a depus 
din partea gestionarilor și a consi
liului sătesc pentru îndeplinirea sar
cinilor din planul de achiziții și în 
special la lînă, ouă și alte produse. 
Acest lucru a fost criticat de parti- 
cipanții la discuții. De asemenea 
s-au purtat discuții referitor la în
casarea fondului social și atragerea 
de noi membri în cooperativa de 
consum.

Membrii cooperatori din satul 
Berghin și-au manifestat hotărîrea 
să depună eforturi sporite, pentru ca 
organizația cooperatistă din care 
fac parte să raporteze la sfîrșitul a- 
nului că toate sarcinile economice 
au fost îndeplinite și depășite.

Sâ desfășurăm zilnic activitate cultural-educativă 
de masă la căminul cultural!

Pe la sfîrșitul lunii decembrie 1961 
a avut loc la Stremț. o consfătuire 
cu activiștii culturali, secretarii co
mitetelor comunale de partid și pre
ședinții sfaturilor populare comuna
le, organizată de redacția ziarului 
„Steaua roșie" și secția învățămînt 
și cultură, sub directa îndrumare a 
Comitetului raional de partid. Coi- 
sfătuirea a avut ca scop extinderea 
experienței activiștilor culturali din 
Stremț în ce privește organizarea 
și desfășurarea zilnică la căminul 
cultural de activități cultural-educa
tive de masă.

Cu acest prilej s-a scos în eviden
ță că sînt nenumărate forme de 
activitate ce pot fi folosite, pre
cum și faptul că în raionul Alba 
sînt suficiente forțe culturale care 
prin organizarea unor activități să-și 
aducă întregul aport la dezvoltarea 
conștiinței țăranilor colectiviști.

Pe plan comunal, așa de fapt 
cum au fost date indicațiile, s-au 
organizat și plenare cu activiștii 
culturali, în care s-au dezbătut cu 
mult interes sarcinile muncii cultu
rale în această perioadă. Astfel de 
plenare au fost organizate pe raza 
comunelor Sîntimbru, Galda de 
Jos, Benic și altele, în urma cărora 
s-au luat măsuri care au dus la o 
îmbunătățire simțitoare a muncii 
culturale, la folosirea celor mai va
riate și potrivite forme ale muncii 
culturale în cadrul căminelor cul
turale și al gospodăriilor agricole 
colective.

In satul Sîntimbru. de pildă, s-au 
I organizat în ultimul timp, în urma 

consfătuirii, o seară de discuții pe 
tema „Retribuirea suplimentară a 
muncii în G.A.C.", o seară de între- 

I bări și răspunsuri pe tema „Care 
sînt avantajele muncii în G.A.C.", 
o consfătuire cu cititorii pe tema 
„Luna cărții la sate", precum și 
alte manifestări cultural-artistice 'u 
femeile, cu tineretul, cu copiii etc.

In comuna Benic s-au simțit de 
asemenea înviorări în munca cultu
rală. Brigăzile artistice de agitație 
din Benic și Cetea, a căror activita
te a stagnat în ultima perioadă, au 
fost reactivizate. Programele pre

cărții la. sate
Aceste cărți vorbesc despre viata 
nouă, despre faptele și aspirați:le 
omului liber, despre pace și înțele
gere între popoare.

Acestor cărți ale vieții creatoare, 
înnoitoare, le este închinată în fie
care an, ca o tradiție a satelor 
noastre, o lună a cărții — „Luna 
cărții la sate". Intre 15 ianuarie .și 
15 februarie, în comunele, satele și 
în cele mai îndepărtate cătune ale 
patriei sărbătoarea cărții va antrena 
pe mic și pe mare, pe tînăr și vîrst- 
nic la manifestările culturale ce vor 
avea loc la căminele culturale, la 
colțurile roșii, în școli, în gospodării 

La cursul zootehnic de 6 luni din Alba lulia, brigadierii zootehnici 
din gospodăriile colective își însușesc bogate cunoștințe profesionale. 

IN CLIȘEU : Un grup de cursanți la o lecție practică.

zentate acum de aceste brigăzi sint. 
bine alcătuite, bine interpretate și 
tratează probleme legate de dezvol
tarea și întărirea eteonomico-orga- 
nizatorică a celor două gospodării 
colective.

Rezultatele consfătuirii de la 
Stremț sînt concretizate pe zi ca 
trece într-un număr tot mai mare 
de cămine culturale. Acesta este un 
lucru deosebit de important. Cu 
toate rezultatele bune mai sînt însă 
unele cămine culturale și comitete 
executive ale sfaturilor populare care 
nu privesc cu destul simț de răs
pundere această sarcină, așa cum 
sînt, de exemplu, cele din Hăpria, 
Mihalț și altele. In aceste comune, 
deși sînt întocmite planuri de acti
vitate zilnică, ele nu se respectă, nu 
se depune tot interesul și forțele 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor actuale, nu se folosesc toate 
posibilitățile, iar controlul și în
drumarea activității zilnice se fac 
încă superficial de către organele 
locale.

Lipsuri serioase se manifestă și 
în munca activiștilor culturali din 
Bărăbanț și Oarda de Jos. In am
bele locuri nu se acordă atenția cu
venită formațiilor corale. La Oarda 
de Jos, de pildă, corul cuprinde un 
număr restrîns de membri față de 
posibilitățile existente, iar la Bă
răbanț acesta este format din copiii 
de la școală.

Pentru înlăturarea acestor lipsuri 
este necesar ca activiștii culturali, 
în frunte cu directorii căminelor, să 
facă o cotitură serioasă în muncă. 
Să fie studiate toate posibilitățile 
îmbunătățirii muncii culturale, să 
fie antrenate în această muncă toate 
forțele de care dispune satul. La 
buna reușită a manifestărilor cultu
ral-educative un rol important îl au 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare, comitetele comunale de 
partid și organizațiile de bază din 
gospodării colective prin acordarea 
unui sprijin concret, prin îndruma
rea și prin controlul pe care acestea 
au datoria să le efectueze în munca 
activiștilor culturali în mod per
manent.

colective și de stat. Manifestările 
ce se vor desfășura în această lună, 
ca șezători literare, întîlniri ’cu ci
titorii, concursuri pe teme literare, 
recenzii etc., au menirea de a rea
liza o largă răspîndire a cărții în 
rîndul țărănimii muncitoare, de a 
stimula gustul acestora pentru ci
tit, pentru formarea bibliotecilor 
personale.

„Nici o casă de țăran muncitor 
fără cititor", iată lozinca sub sem
nul căreia se vor desfășura toate 
manifestările culturale și artistice în 
această lună a cărții.

(Continuare în pag. 4-a)
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Un gigant al metalurgiei — șantier comsomolist
La Uzina metalurgică „V. 1. Le

nin" din Jdanov (Donbas) se fac 
pregătiri pentru punerea în func
țiune a primelor cuptoare din noua 
secție Martin și a laminorului de- 
groșor „1.150“. Acestea sînt *cele 
mai puternice agregate de acest fel 
din Uniunea Sovietică.

Uriașa uzină metalurgică, unde 
anul trecut a dat primele produse la
minorul de tablă pubțire „1.700“ — 

mai mare din Europa.—este cons
truită cu forțele tineretului. Noua 
întreprindere este unul din nume
roasele șantiere comsomoliste de 
șoc din U.R.S.S.

Din orașele și satele Ucrainei au 
venit să lucreze aici mii de tineri și 
tinere, ca și foști soldați ai Armatei 
sovietice lăsați la vatră. Din pro
prie inițiativă aceștia au părăsit 
vechile locuri de muncă și o viață 
mai comodă, pentru a ridica în pli
nă stepă o nouă uzină.

Muiți dintre ei au învățat profe
siunea de constructori pe șantier

Intr-un colhoz din regiunea Odesa
In aceste zile, în multe colhozuri 

din regiunea Odesa se face bilanțul 
anului agricol și rezultatele sînt din
tre cele mai îmbucurătoare — veni
turile au crescut de 1,5 ori, aucres- 
aut și fondurile obștești de consum 
destinate satisfacerii cerințelor cul
turale și de trai ale colhoznicilor.

Succese importante a obținut, de 
pildă, colhozul „Răscoala din Ta- 
îarbunar" — unul din cele mai mar: 
din regiunea Odesa. Aici venitul la 
fiecare hectar de pămînt s-a ridicat 
la 300 de ruble, iar venitul global, 
potrivit calculelor preliminare, se 
cifrează la circa 4 milioane ruble. 
Jumătate din această sumă este fo
losită pentru remunerarea muncii 
colhoznicilor. 20-25 la sută sîntvăr- 
•ați în fondul indivizibil (pentru 
achiziționarea de mijloace tehnice, 
Lucrări de irigare, construcții de 
clădiri necesare producției), iar su
ma de circa 600.000 ruble a com
pletat fondul obștesc de consum.

Datorită rezultatelor tot mai bune

Un cabinet tehnic pe lîngă 
Comitetul raional de partid

La Leningrad, Comitetul raional 
©ktiabr al P.C.U.S. folosește de 
Bftva timp în munca de partid o me
todă nouă deosebit de interesantă și 
«ie eficace. Este vorba de un cabi
net tehnic care funcționează pe lîti- 

Comitetul raional de partid în 
scopul stimulării multilaterale a 
mișcării inovatorilor, introducerii în 
producție a metodelor înaintate de 
muncă și a tehnicii noi.

De fapt, acest cabinet este în pri
mul rînd o expoziție permanentă, 
ale cărei exponate se înnoiesc con
tinuu. Aici există diferite modele, 
machete, scule, dispozitive, aparate, 
blocuri de mașini noi, precum și o 
bogată și variată literatură științi
fică și tehnică. Multe dintre expo
nate sînt însoțite de schite, iar ex
plicațiile tehnologice pot fi obținute 
pe loc pentru a fi introduse în pro
ducție. Se înțelege că toate mache
tele și exponatele sînt realizate, ti- 
aîndu-se seama de tehnologia cea 
mai înaintată și de folosirea celor 
mai noi materiale.

Cabinetul se compune din șase 
secții, organizate după profilul în
treprinderilor și institutelor din ra
ion: construcții navale, construcții 
de mașini și aparate; transport și 
telecomunicații; noi cercetări în do
meniul exploatării bogățiilor natu
rale ale subsolului; construcții și 
arhitectură; industrie ușoară și ali
mentară.

In afară de șeful cabinetului, toți 
activiștii de aici lucrează în mod 
voluntar. Activitatea cabinetului este 
condusă de un consiliu tehnic com
pus din 52 de membri. Din acesta 
fac parte oameni de știință, condu
cători de întreprinderi, fruntași în 
producție, reprezentanți ai Comite
tului raional de partid și ai secției 
raionale a Societății pentru răspîn- 

fiind ajutați de maiștri cu experien
ță care au preluat conducerea bri
găzilor de muncitori.

La cuptoarele Martin și la lam:- 
norul degroșor lucrează peste 200 
brigăzi comsomoliste — de tineret. 
In cadrul lor s-au format numeroși 
specialiști tineri, meșteri la toate.

Comsomoliștii constituie forța 
principală a șantierului. Pentru o 
mai bună organizare și conducere 
a lucrărilor șantierului comsomoliștii 
au format două state majore. Unul 
din ele a luat sub controlul obștesc 
construirea laminorului, iar celălalt 
a secției de cuptoare Martin.

1.500 de tineri și tinere de pe șan
tierul comsomolist îmbină munca cu 
studiile la instituțiile de învățămînt 
mediu și superior. Și mai muiți din
tre ei participă la activitatea co
lectivelor artistice de amatori sau 
a secțiilor sportive.

Tineretul are la dispoziție an pa
lat de cultură, un club, un stadivn 
și terenuri sportive.

obținute an de an, de pe acum col
hozul a atins un asemenea nivel al 
producției îneît are posibilitatea să 
satisfacă tot mai deplin cerințele 
multilaterale ale membrilor săi pe 
seama gospodăriei obștești.

Colhozul și-a asumat întreținerea 
copiilor de vîrstă preșcolară și șco
lară, le asigură mese gratuite. Nu
mai în 1961 s-a cheltuit în a- 
cest scop suma de 100.000 ruble. In 
prezent în colhoz există 6 grădinițe 
de copii și creșe, o tabără-sanato- 
riu pentru pionieri, un spital de co
pii cu 50 de paturi. O atenție la 
fel de mare acordă colhozul „Răs
coala din Tatarbunar" și vîrstnici- 
lor. Peste 400 de colhoznici (băr
bați în vîrstă de 60 de ani și femei 
— de 55 de ani) primesc pensii. 
Este pe sfîrșite construirea unui că
min pentru persoanele de vîrstă îna
intată care nu au familie. Toți a- 
ceia care își vor exprima dorința 
de a locui aici vor beneficia de în
treținere gratuită.

direa cunoștințelor politice-științifice, 
precum și responsabili ai secțiilor pe 
ramuri ale cabinetului. In fruntea 
consiliului se află secretarul Comi
tetului raional de partid.

Consiliul analizează lunar planul 
de activitate a cabinetului, care cu
prinde cele mai importante probleme 
ale intensificării progresului tehnic, 
stabilește măsuri pentru introduce
rea tehnicii noi în întreprinderile ra
ionului, prevede întîlniri cu inova
torii și cu oamenii de știință, schim
buri de experiență, conferințe teh- 
nico-științifice, organizarea de ex
poziții de literatură tehnică străină 
etc.

Cabinetul se ocupă activ de intro
ducerea în producție a invențiilor și 
raționalizărilor. Nu de mult, cu a- 
jutorul cabinetului, a fost aplicată 
în producție invenția inginerului V. 
A. Ivankov, care a construit pentru 
prima oară în lume un lift mecanic 
fără cablu.

Colectivul cabinetului întreține le
gături strînse cu întreprinderile și 
institutele științifice din Leningrad, 
Moscova, Kiev, Riga, Tallin, Gorki 
și alte orașe și face cu ele un larg 
schimb de materiale și documenta
ție tehnică.

Deși nu funcționează de mult, ca
binetul a devenit foarte cunoscut. 
Intr-un an el a fost vizitat de apro
ximativ 40.000 de oameni. Printre 
vizitatorii permanenți sînt numeroși 
muncitori, studenți, ingineri, oa
meni de știință, activiști sindicali și 
de partid, elevi ai claselor superi 
oare din școlile medii. Adesea vin 
aici pentru a face schimb de expe
riență oaspeți din alte orașe. Ca
binetul este vizitat cu interes de 
multe delegații străine, care au gă
sit cuvinte de laudă pentru entu
ziastul colectiv ce lucrează aici.

Dezvoltarea 
metalurgiei sovietice

In viitorii 20 de ani, la cele două 
baze metalurgice existente în pre
zent în Uniunea Sovietică se vor 
adăuga alte trei, care vor lua ființă 
în Siberia, în partea centrală a 
U.R.S.S., prin valorificarea mine
reurilor de fier ale anomaliei mag
netice de la Kursk și în Kazahstan.

Programul P.C.U.S. prevede ca 
în această perioadă producția de 
oțel să crească la 250 milioane tone 
anual.

In producția metalurgică sovie
tică vor avea loc mari schimbări. 
Printre altele, volumul furnalelor va 
crește de două ori și se va ridica 
la 3.000 m.c. Intr-un astfel de fur
nal se vor putea elabora anual pînă 
la 3,5 milioane tone de’fontă.

O mare rezervă a industriei oțe
lului o constituie convertizoarele. 
Dacă în cuptoarele Martin elabora
rea metalului se prelungește uneori 
pînă la 10-12 ore, într-un converti- 
zor de 50 tone afînarea fontei în 
oțel va dura numai 17 minute, iar 
într-un convertizor de 100 tone — 
25 minute. Așadar, într-un converti
zor cu un volum de 100 tone se vor 
putea elabora anual 750.000 tone 
de oțel, adică aproape de două ori 
mai mult decît într-un cuptor Mar
tin modern,

Institut de cercetări 
economice pe principii 

obștești
Din inițiativa oamenilor de știin

ță de la institutul de economie și 
finanțe din Rostov, aici a luat ființă 
un institut de cercetări economice 
care va funcționa pe principii ob
ștești.

La Institutul de cercetări econo
mice vor lucra circa 50 de profesori, 
conferențiari, candidați în știin
țele economice, membri ai carpului 
didactic de la Institutul de econo
mie și finanțe, precum și de Ia alte 
instituții de învățămînt superior, nu
meroși ingineri și tehnicieni din in
dustrie și agricultură.

Institutul va face cercetări în do
meniul legăturilor economice inter- 
raionale a tuturor felurilor de trans
port, economiei agriculturii irigate, 
cooperării, amplasării, folosirii re
zervelor interne.

Institutul va lucra în strîns con
tact cu consiliul pentru coordonarea 
activității economice a Consiliilor e- 
conomiei naționale din Caucazul de 
nord.

R.I.A.S. - otravă pe calea undelor
In Berlin-Schoneberg, pe Kufstei- 

nerstrasse, nu departe de clădirea 
Senatului vest-berlinez, se ridică 
blocul semicircular cu 5 etaje al 
postului de radio Rias. Antenrle lui 
aruncă zilnic în spațiu pe toate 
lunginrle de undă 23 de emisiuni cu 
conținut provocator.

Pînă nu de mult Rias avea obi
ceiul să organizeze o sumedenie de 
concursuri rad ofonice. Unele se in
titulau „Șlagărul săptămînii", altele 
„Cine cunoaște tehnica?", în sfîr- 
șit, altele — „Tinerii către tineri", 
care toate, invariabil, aveau ace
lași scop: recrutarea de spioni. Con
diția de participare la concurs: in
dicarea precisă a adresei și a unui 
pseudonim. Era deajuns? Da, pen
tru că „cîștigătorii" erau aleși nu 
după priceperea cu care răspundeau 
la întrebările, de altfel stupide, ale 
Rias-ului, ci după... locul în care 
concurentii își aveau domiciliul. Ce
le mai mari șanse de cîștig le a- 
veau firește cei care locuiau în a- 
propierea aerodromurilor, căzărmi- 
lor, a obiectivelor industriale în
semnate. Pentru a-și ridica „pre
miul", fericitul „cîștigător" era in
vitat în Berlinul occidental, unde 
era interogat cu multă dibăcie. Pri
mele „declarații", imprimate pe 
bandă, erau folosite ca mijloc de 
șantaj și concurentul devenea — 
vrînd nevrînd — informator al ser
viciului american de spionaj. O in
formație se plătea cu 20-40 de măr
ci. Cele care aveau un interes mi
litar, econom’c cît de mic erau tre
cute în fișiere, balivernele gogonate 
fiind lansate în eter pentru... infor
marea publicului credul. Veridicitatea

_____ (Urmare din pag, 3-a)_____
In vederea asigurării unei bune 

desfășurări a acțiunilor ce vor avea 
loc în raionul nostru între 15 ia
nuarie și 15 februarie, s-a ținut, zi
lele trecute, la Casa raională de cul
tură din Alba Iulia o ședință de lu
cru la care au participat directorii 
căminelor culturale, bibliotecarii, 
președinții de cooperative, activiști 
de partid și de stat. Cu această 0‘ 
oazie au fost trecute în revistă rea
lizările obținute pînă în prezent în 
munca cu cartea, precum și lipsu
rile ce s-au manifestat în această 
direcție. Din discuțiile purtate pe 
marginea planului de măsuri pri
vind organizarea „Lunii cărții la 
sate", a reieșit că nu în toate sa
tele raionului nostru s-a. muncit cu 
conștiinciozitate, cu dragoste, că nu 
toți lucrătorii cooperativelor au în
țeles rolul pe care-1 are cartea, me
nirea acesteia în mijlocul țărănimii 
muncitoare. Ca Urmare acestui fapt 
și a dezinteresului manifestat de or
ganizațiile de masă, în unele co
mune ca Hăpria, Benic, Mihalț și 
altele, procentajul de difuzare a 
cărții pe cap de locuitor este încă 
scăzut. In multe cooperative și 
magazine mixte mai există și în mo
mentul de față cărți sau publicații 
nepotrivite specificului locului, fapt 
ce a îngreunat simțitor munca de 
difuzare a cărții. O altă deficiență 
manifestată în munca cu cartea a 
fost și neorganizarea de standuri cu 
cărți. Acolo unde acestea au fost
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Prin muncă avîntată spre noi victorii 
în întrecerea socialistă

(IIrmare din pag, l-a)_____
nuă a numărului de sortimente, prin 
valorificarea resurselor locale des
tul de bogate ale raionului nostru, 
legarea mai strînsă a producției de 
cerințele locale, printr-o mai atentă 
studiere a nevoilor populației, îm
bunătățirea deservirii populației, o 
mai bună gospodărire a> spațiului lo
cativ din raion etc.

In cuprinsul Directivelor îndru
mări de o deosebită importanță pri
mesc și celelalte categorii de mun
citori, ca cei din transporturi, sec
toarele exploatării forestiere, con
strucții, comerț și cooperație etc. 
In agricultură, la baza întrecerii so
cialiste trebuie să stea lupta pentru 
sporirea producției la hectar, dez
voltarea continuă a creșterii anima
lelor, a productivității acestora etc. 
etc.

Desfășurarea în bune condiții a 
întrecerii socialiste stă la baza suc
ceselor în fiecare sector de activi
tate. Tocmai în acest scop organi

acestora din urmă nu privea Rias- 
ul. Era suficient un nume concret, 
o localitate și „informarea" avea 
certificat de autenticitate. Acumcît- 
va timp, de pildă, postul provoca
tor anunța: „La combinatul carbo
nifer din Lauchhammen, luni, la 
ora 23, puntea excavatorului nr. 8 
s-a rupt. 20 de mineri, în parte grav 
răniți, au fost internați urgent la 
spitalul din Senftenberg. Unii sînt 
în primeidie de moarte". „Informa
ția" Rias-ului era însă o minciună 
sfruntată, căci în acea zi toate ex
cavatoarele au lucrat din plin, de- 
pășindu-și planul. Muncitorii au 
condamnat cu minie astfel de scor
niri.

Ria6 și-a făcut obiceiul să se o- 
cupe foarte insistent de problemele 
economiei R.D.G. Dacă ar fi să te 
iei după palavragii din Kufsteiner- 
strase, în R.D.G. ar trebui să iz
bucnească de cinci ori pe lună ba 
foametea, ba catastrofe monetare, 
ba epidemii, ba alte calamități.

Populația Republicii Democrate 
Germane și-a dat seama de scocul 
și rostul postului american și nu
mește emisiunile sale „măcăit de 
rață". Pentru cei care se mai iasă 
ademeniți de rața Rias — care a 
„prezis" într-o bună zi că nu va mai 
exista sare în R.D.G. — în unitățile 
comerciale s-au pus afișe cu urmă
torul conținut, nu lipsit de humor: 
„livrăm orice cantitate de sare pen
tru rața dv.“.

In rîndurile populației R.D.G. si 
chiar în rîndurile celei din Berlinul 
occidental se manifestă cu tărie in
dignarea fată de emisiunile acestui 
post dușmănos și calomniator. Ce

totuși organizate, ca de pildă, la 
Vințul de Jos, Ighiu, Calda de Jos, 
Mihalț, cărțile nu puteau fi cumpă
rate, deoarece standurile erau . on- 
stituite de către bibliotecari cu cărți, 
din bibliotecă.

Pentru îmbunătățirea muncii cu 
cartea se cer a fi îndeplinite întoc
mai sarcinile ce stau în această pe
rioadă în fața activiștilor culturali, 
a lucrătorilor din cooperație și a 
organizațiilor de masă de la sate. 
Un accent deosebit se va pune, de 
pildă, pe popularizarea și difuzarea 
lucrărilor care oglindesc politica 
P.M.R. și realizările obținute la o- 
lașe și sate în anii puterii populare. 
De asemenea, popularizarea și di
fuzarea lucrărilor agrotehnice va 
trebui să constituie o preocupare 
marc, deoarece acestea au menirea 
de a contribui la ridicarea nivelului 
de cunoștințe al oamenilor muncii 
de la sate, pentru obținerea de re
colte tot mai îmbelșugate.

Tot în această perioadă numărul 
difuzorilor voluntari .va trebui du
blat prin antrenarea în rîndnl a- 
cestora a tineretului, a lucrătorilor 
din cooperație, a femeilor etc.

„Luna cărții la sate" va trebu:, deci, 
să constituie un sprijin puternic, ?.- 
ficace în lupta pe care oameni de 
pe ogoare, alături de întregul po- 
por, o duc pentru desăvîrșirea , on- 
strucției socialismului în scut tpa 
noastră patrie, în lupta pentru pate, 
pentru înfrățire între popoare, pen 
iru o viață fericită și înfloritoare.

zațiile de bază au datoria de a spri
jini cu toată răspunderea organele 
sindicale, spre a se asigura, desfă
șurarea unei întreceri socialiste en
tuziaste de către întreaga masă de 
muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Trebuie vegheat ca angajamentele 
să fie mobilizatoare, să reflecte just 
condițiile create, forța colectivului. 
In tot timpul desfășurării întrecerii 
va trebui asigurată o largă popu
larizare a fruntașilor, a metodelor 
înaintate de muncă. Agitația vi
zuală și scrisă trebuie continuu îm
bunătățită, legînd-o cît mai concret 
de sarcinile fiecărui loc de muncă.

Sîntem la începutul unui nou an 
de muncă. Mobilizați de Directivele 
C. C. al P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale întrecerii socia
liste, să desfășurăm o muncă plină 
de entuziasm, spre a obține noi vic
torii în îndeplinirea sarcinilor tra
sate de cel de-al IlI-lea Congres at 
P.M.R.! K

rința ca o dată cu transformarea- 
Berlinului occidental în oraș liber 
și demilitarizat postul Rias să-și în
ceteze activitatea este o necesitate 
impusă de viață. Încheierea trata
tului de pace va desființa „arena 
serviciilor secrete de cele mai dife
rite origini" din Berlinul occidental,, 
ceea ce nu stirîde oficinei Rias. O- 
rizontul se întunecă, marele aparat 
destinat purtării „războiului rece11 
pe calea undelor este periclitat. De 
aceea, provocatorii din Schoneberg 
au început să pregătească planuri' 
de transferare la Luxemburg a pos
tului de emisie și a centrului de a- 
genți. De fapt unii colaboratori au 
plecat mai de mult. In secțiile 'cen
tralei domnește acum neliniștea șt 
suspiciunea, iar organele CdA. 
(serviciul secret militar al S.U.A.) 
fac investigații, încercînd să de
pisteze pe cei care au dat în vileag 
planurile de evacuare.

In cercurile „bine informate" din 
Berlinul occidental circulă o vorbă: 
„mai bine să plece de bună voie, 
decît să fie dați afară".

Dar nu-i ușor nici să plece. Direc
torul postului de radio Luxemburg 
a declarat că nu vrea „să-și com
promită instituția" primind Rias-ul. 
Intenția mutării la Miinchen a fost 
și ea abandonată. Acolo se află 
„Vocea Americii", altă oficină la fel 
de murdară. Directorul adjunct al 
„Vocii" motivează refuzul prin a- 
ceea că la ambele emisiuni lucrează 
o serie de grupuri de emigra nți și 
spioni care se rivalizează.

Rias este încă în căutarea unui 
nou domiciliu...

(Agerpres)
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