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Colturi de legume 
pe suprafețe cit mal mari!

Directivele - puternic imbold în muncă
Comuniștii în primele rînduri ale întrecerii

In primele zile ale noului an, mun
citorii, inginerii și tehnicienii Sec
torului chimic de la U.M.C. Zlatna 
au dat un nou avînt întrecerii 
cialiste. Prin folosirea întregii

-------- ♦♦--------
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Sesiunea a Y-a 
a Sfatului popular raional

In ziua de 20 ianuarie a avut loc 
eea de-a V-a sesiune a Sfatului 
popular raional.

Sesiunea a dezbătut darea de sea
mă asupra îndeplinirii planului c- 
«onomic și a acțiunilor social-cultu- 
rale a Sfatului popular al raionului 
pe anul 1961, precum șl planul e- 
jonotnic si proiectul de buget pe a- 
nul 1962.'

Darea de seamă a fost prezentată 
de tov. deputat Mureșan Grigore, 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional. A fost pre
zentat, de asemenea, de către tov. 
deputat Truța Petru, coraportul co
misiei permanente buget-finanțe.

Din darea de seamă s-a desprins 
eă în anul 1981 întreprinderea de 
industrie locală „Horia" și I.G.O. 
și-au îndeplinit sarcinile de plan 
înainte de termen, realizînd în ace
lași timp importante economii peste 
plan prin reducerea prețului de cost 
al produselor.

Prin acțiunile maselor de cetă
țeni, mobilizate de sfaturile popu
lare comunale, au fost efectuate 
1.360.000 ore muncă voluntară, con
tribuind la continua înfrumusețare 
a comunelor. Rezultate deosebite au 
fost obținute și în domeniul învăță- 
mîntului și culturii, în domeniul o- 
erotirii sănătății populației.

Cea de-a V-a sesiune a Sfatului 
popular raional a dezbătut pro'ec- 
tul de buget pe anul 1962, care pune 
în fața unităților economice subor
donate sfatului popular raional, sar- 

' ei ni sporite, mobilizatoare, menite 
să ducă la continua dezvoltare a ra
ionului nostru.
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Un sat obișnuit, ca 
tea alte sate din 
noastră.

De o parte și de 
a uliței satului se zăresc
clădiri noi, cu ferestre 
mari care lasă lumina să 
pătrundă din plin. Grin
zile de lemn și cărămizile 
clădite în stive ici și colo 
arată că multi dintre co
lectiviștii din comuna Șard 
își construiesc case 
expresie a creșterii 
năstării lor.

In urmă cu cîțiva 
pe lîngă întovărășirea care 
exista în comună, a luat 
ființă și gospodăria agri
colă colectivă „Nicolae 
Bălcescu". An de an ve
niturile gospodăriei colec
tive cresc tot mai mult, 
datorită respectării întoc
mai a prețioaselor indica
ții pe care partidul și gu
vernul nostru le dau oa
menilor muncii din agri
cultură. In prezent colec
tiviștii se mîndresc cu 
realizările for. Pe Hîngă 
că sporesc continuu pro
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pacități de lucru a agregatelor, ei 
au reușit zi de zi să-și îndeplinească 
și să-și depășească sarcinile de 
plan. Astfel, după primele două de
cade, ca rod al hărniciei, acest co
lectiv a înregistrat o depășire a sar
cinilor sporite de plan în medie de 
peste 1,2 la sută, dînd în același 
timp produse de cea mai bună ca
litate.

La acest binemeritat succes, o 
largă contribuție și-au adus-o co
muniștii Jurj Dumitru, Dava Tra
ian, Nistor Sabin, Sulca Petru, Za- 
harie Ștefan și Boandea Petru, care 
prin munca lor entuziastă se situ
ează pe primele locuri în întrecerea
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pe profesii.

permanent de către or- 
partid, muncitorii, teh-

îndrumați 
ganizația de 
nicienii și inginerii de la gospodă
ria agricolă de stat din Galda de 
Jos și-au organizat mai bine mun
ca, astfel că lucrările de reparații 
la tractoare și la atelajele necesare 
campaniei agricole de primăvară 
sînt aproape pe sfîrșit.

------------ X-------------

Activitate rodnică
gospodăria co

se desfășoară o
In aceste zile, la 

lectivă din Oiejdea 
rodnică activitate. Pentru a smulge 
pămîntului rod cît mai bogat, co
lectiviștii au transportat în cîmp 
pînă în prezent gunoi de grajd ne o 
suprafață de 90 ha, au reparat plu
gurile, prășitorile, precum și alte 
utilaje necesare în muncile agricole. 
In același timp, au săpat peste 1.000 
de gropi în vederea plantărilor de 
pomi și au trimis probe la analiză 
din păioasele ce urmează a se însă- 
mînța în primăvară.

De asemenea, execută controlul la 
culturile de toamnă pentru a lua 
la timp măsurile necesare spre a 
evita eventuale pierderi.

ducția de cereale, colec
tiviștii acordă atenția cu
venită sectorului zooteh
nic. Numărul de 70 bovine 
planificat a fost depășit, 
astăzi avînd un număr de 
104 bovine, dintre care 
39 vaci cu lapte și 25 ti
neret bovin.

Colectiviștii au construit 
un grajd nou cu o capaci
tate de 60 capete si este 
în construcție un altul 
pentru 100 capete. Tot în 
construcție se află 
saivan pentru 700 de oi. 
Prin însilozarea a 17 ha 
cu porumb siloz si prin 
însămînțarea trifoiului de 
nutreț pe însemnate supra
fețe de teren a fost asigu
rată baza furajeră cores
punzătoare. Veniturile gos
podăriei au crescut mult în 
ultimul an. Ca urmare a a- 
cestui fapt au crescut și ve
niturile colectiviștilor. Mul- 

ți dintre colectiviști, printre 
care și Rusu Vasile, Sibi- 
șan Atarian, Dumitru Tra
ian, Anghel loan, au efec
tuat între 300-485 zile-

Și un

muncă, contribuind prin 
munca lor harnică la spo
rirea fondului de bază al 
gospodăriei, care este în 
prezent de 775.000 lei. Co
lectivistul Meteș Cornel, 
care in trecut slugărea pe 
la boieri și abia reușea 
să-și întrețină familia, 
este în prezent cel mai 
bun îngrijitor de animale. 
El a primit pentru cele 
475 zile-muncă pe care 
le-a realizat împreună cu 
familia sa, 1.900 kg po
rumb, 1.425 kg grîu, 190 
litri vin și alte produse în 
natură, precum și impor
tante sume bănești.

~ Intovărășiții din sat, vă- 
zînd cum veniturile co
lectiviștilor sporesc în- 
tr-un ritm mult mai înalt 
în comparație cu ritmul în 
care sporeau veniturile 
lor, aîi hotărît să treacă și 
ei în rîndul colectiviști
lor. Insă printre ei mai 
erau și cîțiva mai nehotă- 
rîți.

Munfeanu Ilie, un har
nic gospodar, se hotărîse

Directivele C. C. al P.M.R., cu 
privire la principalele criterii ale 
întrecerii socialiste, au fost primite 
de colectivul de muncă de la secto
rul Valea Dosului al E. M. „Gh. 
Doja“ cu un deosebit interes. Mo
bilizați de organizația de partid, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
aici au pornit hotărîți să dea viață 
acestor prețioase indicații.

Astfel, la capătul a două decade, 
prin munca desfășurată, acest co
lectiv a reușit să se situeze primul 
pe exploatare, depășindu-și sarcini
le de plan în proporție de peste 108 
la sută. In același timp, în cadrul 
sectorului au fost realizate și 
semnate economii, la combustibil 
material explosiv.

m-
Ș»

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, pînă acum, harnicii meca
nizatori, în frunte cu tovarășii Sîr- 
bu loan, Feneșer Vasile si Picoș 
Gligore au reparat 8 tractoare di* 
cele 9 planificate, 4 pluguri purtate, 
6 semănători de porumb și 3 pen
tru păioase. De asemenea, au revi
zuit și reparat 10 grape, 2 cultiva
toare, sape rotative, remorci și alte 
utilaje agricole.

a înțeles că 
era alături de 
și și-a înain- 
de înscriere în 
De atunci se

mai greu, li plăcea să-și 
muncească pămîntul lui 
de unul singur, dar în a- 
celași timp vedea cumră- 
mîne în urma colectiviști
lor și acest lucru îl fră- 
mînta. Uneori trecînd pe 
stradă se simțea privit, 
însă ocolea privirile oa
menilor și nu se prea sim
țea în largul lui. Intr-o 
bună zi, după ce se gîn- 
dise mai temeinic și citise 
cu atenție Chemarea Cons
fătuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști 
drumul iui 
colectiviști 
tai cererea 
colectivă.
simte alt om. Trece pe 
drum cu pasul hotărît pri
vind drept în ochii oame
nilor și este mulțumit că 
a găsit adevăratul drum. 
E mîndru acum că a 
intrat în rînd cu ceilalți 
oameni din sat; Numai în 
ultimele două săptămîni 
încă 127 de țărani întovă
rășiți și-au depus cerer 
de înscriere în gospodăria 
colectivă. In curînd satul 
întreg va fi colectivizat.

De acest lucru colecti
viștii din Șa>rd sînt mîn- 
dri și pe bună dreptate — 
întregul sat merge pe ace
lași drum — drumul bel
șugului, al fericirii.

VIOREL STRAUȚ 

Una din ramurile de producție a- 
gricolă, despre care s-a discutat pe 
larg la Consfătuirea pe țară a ță
ranilor colectiviști, și căreia parti
dul îi acordă o mare atenție, este 
cultura legumelor.

îndrumați de organele de partid și 
de stat și ca urmare a aplicării în 
viață a recomandărilor Consfătuirii 
pe țară, gospodăriile colective din 
raionul nostru și-au prevăzut în pla
nurile lor de producție cultivarea de 
legume, pe o suprafață aproape 
de 4 ori mai mare față de anul tre
cut. Acest fapt este un lucru bun, 
însă nu înseamnă că am făcut to
tul. Pentru a da viață sarcinilor de 
plan, trebuie să se ia o serie de mă
suri care să ducă la organizarea 
producției de legume în cele mal 
bune conditiuni. De aceea, în ziWe 
ce urmează organizațiile de partid 
și comitetele executive ale sfaturilor 
populare de la comune treb"î<* să 
îndrume și să sprijine gospodăriile 
colective să treacă la măsuri orga
nizatorice concrete, care să ducă la 
obținerea unei producții sporite de 
legume.

O sarcină de mare răspundere re
vine în această direcție organelor 
tehnice agricole de la 
secția agricolă raională, care tre
buie să sprijine gospodăriile colec
tive în alegerea celor mai potrivite 
terenuri pentru cultura legumelor. 
Acestea trebuie să a iute la o orga
nizare mai bună a terenurilor pentru 
a se permite mecanizarea pe scară 
cit mai largă a lucrărilor și îndeo
sebi la folosirea economicoasă a i- 
rigațiilor. ca una din princînalrle 
surse de sporire a producției. 
Deosebit de important este să se a- 
sigure populației o aprovizionare 
ritmică în tot cursul anului cu sor
timente variate și de calitate, care 
să satisfacă cerințele de consum. 
Pentru aceasta crearea de zone 
gumicole puternice se impune 
o sarcină de primul ordin.

Intocmindu-și planul de produc-

comuna și

le-
ca

An de an gospodăria co
lectivă „Unirea" din Alba 
lulia a realizat importante 
venituri din cultivarea legu
melor.

In clișeu: Pregătirea ră
sadnițelor la gospodăria a- 
gricolă colectivă „Unirea" 
din Alba lulia.

♦>’

13 ani de la înfințarea miliției populare
La 23 ianuarie a.c. s-au împli

nit 13 ani de la înființarea mili
ției populare.

Făurirea miliției populare a 
constituit un moment însemnat în 
lupta pentru lichidarea od osului 
aparat de stat burghezo-moșieresc 
și pentru crearea unui aparat de 
stat nou, pus în slujba intereselor 
oamenilor muncii, devotat măreței 
cauze a constru rii socialismului. 
Miliția noastră populară a pri
mit din partea partidului și gu
vernului misiunea nobilă de a a- 
păra cucerir le revoluționare ale 
clasei muncitoare, de a 
proprietatea obștească și 
nală a cetățenilor, liniștea 
dinea publică.

In contrast cu poliția și jandar-

apăra 
perso- 
și or-

ție în lumina lucrărilor Consfătuirii 
pe țară a țăranilor colectiviști, mem
brii gospodăriei colective „Unirea" 
din Alba lulia și-au propus să extin- 

• dă în acest an zona legumicolă la 
o suprafață de 50 hectare, asigurîn- 
du-și o importantă sursă de venituri 
și contribuind în același timp la- o 
fnai susținută aprovizionare cu le
gume a populației.

Gospodăria colectivă din Micești 
și-a sporit suprafața ce urmează să 
cultive cu legume la 109 hectare, din 
care 50 hectare irigate. Gospodăria 
colectivă din Șard și-a prevăzut să 
cultive cu legume în acest an o su
prafață de 3 ori mai mare față de 
anul trecut. j

Producerea de legume timpurii, 
care aduce mari venituri pbspodă- 
riilor și în .același timp asigură o 
aprovizionare ritmică cu legume a 
consumatorilor, trebuie să preocupe 
în măsură tot mai mare pe cultivatori.

Pentru a produce legume cît mai 
timpurii, colectiviștii din Micești 
și-au propus să repice în cuburi nuj 
tritive 100.000 fire de răsad de 
roșii, ardei, gulii, care'plantate a- 
poi în cîmp, dau recoltă cu 15 zile 
mai devreme. Tot colectiviștii din 
Micești, care anul trecut au cultivat 
5 hectare cu cartofi iarovizați, la 
care au obținut o recoltă de 26.000 
kg la hectar, în acest an vor spori 
suprafața cultivată cu cartofi iaro
vizați la 10 hectare. Spre a-și asi
gura răsadul necesar pentru produ
cerea de legume timpurii, colecti
viștii din Alba lulia au și pregătit 
pînă în prezent peste 300 metri de 
răsadnițe calde.

Dacă unele gospodării colective, 
îndrumate cu răspundere de organi
zațiile de partid, au luat din vreme 
măsuri concrete pentru organizarea 
producției de legume, trebuie arătat 
însă că în raion sînt încă multe gos
podării colective, ca cele din Oarda 
de Jos, Oarda de Sus, Sîntimbru și 
altele, cate în afară de planificarea 
stabilită în planul de producție, nu 
au luat alte măsuri pentru organi
zarea producției de legume. Mai 
mult, gospodăria colectivă din Oar
de de Jos și-a prevăzut în planul de 
producție să cultive cu legume o 
suprafață de numai 10 ha, deși a- 
ceastă unitate dispune de o zonă le
gumicolă mult mai mare, care, dacă 
ar fi cultivată în întregime cu legu
me, ar aduce gospodăriei un cîștic 
o”rte mare.

In legumicultura, spre deosebire 
de alte culturi, producția de legume 
se hotărește acum în plină iarnă. 
De aceea, organizațiile de partid și 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare de la comune trebuie să 
îndrume și să sprijine cu toată răs
punderea gospodăriile colective, 
pentru a trece de îndată la mă- 
uri operative, concrete, stabilindu- 

°e pentru cultura legumelor terenu
rile din apropierea resurselor de 

ă, asgurarea din timp a semin
țelor, fertilizarea solului cu îngră
șăminte naturale și chimice etc.’

Acum cînd gospodăriile colective 
' n raionul nostru cultivă o supra

față de aproape patru ori mai mare 
de legume fată de anul trecut, o 
atenție deosebită trebuie să se a- 
corde asigurării necesarului de ra-

(Continuare în pag. 4-a)

meria din trecut, miliția noastră 
populară și-a cîștigat dragostea 
și prețuirea celor ce muncesc.

An de an, organele și formațiu
nile de miliție, alături de celelal
te organe ale statului nostru de
mocrat-popular, luptînd neobosit 
pentru apărarea proprietății socia
liste și obștești, a ordinei și liniș
tii publice, și-au dovedit devota
mentul nemărginit față de partid 
și poporul nostru muncitor.

Miliția noastră populară își săr
bătorește 13 ani de existență, 13 
ani de muncă neobosită în slujba 
intereselor poporului. In acest 
scurt timp, miliția, în care parti-

Maior de miliție, POPA SABIN 
Șeful Miliției raionului Alba 

(Continuare în pag. 3-a)



In fiecare zi-activitate cultural-educativă de masă la căminul cultural
RAID ANCHETĂ

Zilele reci de iarnă au poposit, ca pretutindeni, și în comunele și sa
tele raionului nostru. Cu treburile pe lingă casă, țăranilor muncitori le 
vine mai lesne acum la îndemînă s ă răsfoiască o carte sau să apuce 
pe ulița ce duce spre căminul cui tural. Și ca de fiecare dată, acti
viștii culturali au datoria să-i primească cît mai bine pregătiți, pro
gramele prezentate să fie cît mai bogate, cît mai atractive.

Zilele acestea, ziarul „Steaua ro șie“ a organizat un raid-anchetă la 
•mele cămine culturale pentru a vedea modul în care consiliile de con
ducere, activiștii culturali au știut să-și organizeze munca, au înțeles 
să-și ducă la îndeplinire sarcinile ce ie revin.

Redăm în continuare unele constatări făcute cu prilejul raidului.

Cercurile de citit - factor activ in ridicarea 
nivelului de cunoștințe a țăranilor muncitori

La Ighiu, ca pretutindeni în comu
nele și satele raionului nostru, cer
curile de citit cuprind an de an un 
număr tot mai mare de membri. Oa
menii frecventează cu plăcere și in
teres aceste cercuri. Aici au posibi
litatea de a cunoaște lucruri noi, 
metode avansate de muncă, devin 
stăpînii agrotehnicii noi.

Intr-una din miercurile trecute, de 
pildă, zi în care își desfășoară activi
tatea cercurile de citit, membrele 
cercului, condus de tovarășa Dad 
Aurelia, au vorbit despre Consfătui-

-------------♦♦-------------

Cînd nu există preocupare
Deși în Oiejdea există un cămin 

cultural mare și frumos, de curînd 
construit, despre munca culturală ce 
se desfășoară în el nu se poate vor
bi aproape nimic. Inafară doar de 3 
conferințe, ținute duminicile, înain
tea filmului, nu s-a organizat aici 
în aproape o lună de zileț luna ia
nuarie, nici un altfel de manifestare 
cultural-artistică. Cauzele? In pri
mul rînd, activiștii culturali, în frun
te cu directorul căminului, tovară
șul Szanto Mihai, se ocupă în prea 
mică măsură de munca culturală. 
Tot din lipsa de preocupare a a- 
cestora, pentru buna desfășurare a 
muncii culturale, căminul nu are 
lemne pentru foc, colectiviștii sînt 
obligați astfel să audieze conferin
țele sau să vizioneze filmele în sala 
rece și neprimitoare.

Pentru îmbunătățirea muncii cul
turale, activiștii culturali din Oiej
dea au obligațiunea ca în cel mai 
scurt timp să facă o cotitură serioa
să și esențială în muncă. Să anali
zeze posibilitățile de care dispune 
satul (și posibilități sînt suficiente, 
ca dovadă, anul trecut echipa de 
dansuri a fost premiată cu un acor
deon pentru activitatea desfășurată), 
să depună mai mult interes pentru

— Dar unde mergeți, oameni buni ? 7
— Păi.,, la cămin, e program artistic și...

Sa respectăm programul propus
Dragostea pe care au manifes

tat-o în muncă activiștii culturali 
din Galda de Jos, perseverența lor, 
precum și priceperea* 1 cu care au în- \ 
tocmit și prezentat programele ar
tistice au atras an de an spre cămi
nul cultural un număr tot mai mare 
de țărani muncitori. Recenta iniț'a- 
tivă pornită de activiștii culturali 
din Stremț de a. desfășura zilnic în 
cadrul căminului activitate cultural- 
educativă de masă a dat un nou și 
puternic imbold în muncă acestora, 
le-a fost de un neprețuit ajutor în 
îmbunătățirea și îmbogățirea reper- 
toriilor. Astfel, programul pe care 
l-au întocmit la începutul acestei 
luni este bogat în conținut și axat 
pe probleme importante, probleme ce 
frămîntă în aceste zile întregul sat 
ca, de pildă, întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriei și atra
gerea de noi membri în cadrul a- 
cesteia. Activitățile programate do
vedesc cu prisosință interesul și 
preocuparea activiștilor culturali de 
aici de a îmbunătăți și mai mult con
ținutul muncii, de a fi de un real 
ajutor țăranilor muncitori în crea
rea unei vieți noi, fericite.

De aproape două luni de zile, 
Stremțul cunoaște animația unei 
munci cultural-educative deosebite. 
Odată cu seara, spre căminul cul
tural, spre școală sau cercurile de 
citit pășesc zi de zi tot mai mulți 
țărani muncitori. Ei găsesc de fie
care dată aici o activitate bogată.

Să luăm o zi obișnuită: sîmbătă, 
20 ianuarie. S-ar părea că sfîrși- 
tul de săptămînă nu angrenează 
activiștii culturali la munci ca în 
zilele celelalte. Și, totuși, ziua a- 
ceasta, aleasă la întîmplare, ne-a 
oferit o surpriză plăcută. Activiștii 
culturali aveau pregătită o zi bo
gată în activități multilaterale. După 
masă, nu puțini țărani muncitori, 
răsucind butonul difuzorului, au pu
tut auzi cum la stația de radiofi- 
care din Teiuș (stația de radioficare 
din Teiuș deservește și Stremțul) 
activiștii culturali din Stremț pre
zentau piesa „Rîsul pămîntului". 
Tot în aceeași zi, în sat au mai a- 
vut Ioc o informare asupra princi
palelor evenimente interne și inter
naționale și lecția la învățămîntui 
agrozootehnic. Așadar, a fost o

La Sîntimbru, inițiativa activiști
lor culturali din Stremț a fost pri
mită cu un interes deosebit. Forț .le 
culturale ale satului și-au întocmit 
un plan în care au fost prevăzute 
activități cultural-educative de ma
să în fiecare zi. Și. străduindu-se, 
activiștii culturali din Sîntimbru au 
reușit în mare măsură să-și lespec- 

i te planul întocmit. Acesta e un fapt 
I pozitiv.

In cele ce urmează însă na vom 
I ocupa de un alt aspect legat de 

munca cultural-educativă și anume
I de conținutul acestei munci, de fe

lul în care ea reflectă întărirea eco- 
' nomico-organizatorică a gospodăriei 
. colective din sat.

Gospodăria colectivă din Sîntim
bru e încă abia la început de drum, 

i Se cer a fi încă multe de făcut și în 
I primul rind se cere dezvoltarea ra- 
j murilor anexe. Cu toate astea, pro- 
i mamele culturale au fost în mare 
I măsură lipsite de asemenea teme, 
i De la începutul anului și pînă în 
| nrezent nu a fost organizată nici o 
| seară de calcul sau de întrebări și 
; răspunsuri pe tema dezvoltării creș- 
. terii animalelor, a cultivării legu- 
i melor, mai ales că colectiviștii au

In acest scop, au fost programa
te, în luna ianuarie, un ciclu decon- 

rea pe țară a colectiviștilor și despre 
felul cum trebuie șă fie hrănite și 
îngrijite vacile de lapte. Periodic, 
pentru cristalizarea și totodată 
nentru punerea în practică a celor 
învățate, membrele cercului fac ur
nele vizite la sectorul zootehnic al 
gospodăriei colective.

O vie activitate se desfășoară, de 
asemenea, și la celelalte cercuri de 
citit din cadrul comunei, a căror 
membrii aplică în practică cunoștin
țele primite.

reactivizarea tuturor formațiilor în 
scopul ridicării continue a nivelului 
muncii culturale. Pentru atingerea 
aceluiași țel, Sfatul popular comu
nal, organizația de bază din sat, 
precum și directorul căminului cul
tural de centru au datoria de 
a acorda în viitor mai multă atenție 
și mai mult sprijin activiștilor cul
turali din Oiejdea.

La căminul cultural din Tolna, spectatorii sînt nevoiți a asista la 
programele artistice în sala neîncălzită, din care lipsește pînă și soba.

ferințe și expuneri în care să se a- 
rate țăranilor muncitori avantajele 
muncii în comun, să se vorbească 
acestora despre felul cum se pot ob
ține recolte mai mari de cereale de 
pe aceleași suprafețe de pămînt, 
despre felul cum se poate spori pro
ducția de lapte etc., lucru pe care 
activiștii culturali de aici l-au dus 
la bun sfîrșit.

Pe Ungă ralizările obținute îrsă, 
în munca activiștilor culturali din 
Galda de Jos s-au făcut simțite și 
unele lipsuri serioase. In multe ca
zuri activitățile cultural-artistice 
programate au fost amînate sau pur 
și simplu s-a renunțat la ele, ne- 
maiținîndu-se de loc. Astfel, în ziua 
de 2 ianuarie, tovarășa Drăgan Li- 
via, bibliotecara din comună, n-a 
organizat o consfătuire cu cititorii, 
consfătuire programată pentru a- 
cea dată. In ziua de 16 ianuarie, la 
căminul cultural medicul din comu
nă trebuia să vorbească țăranilor 
muncitori despre vrăji și doftoroaie, 
dar, di,n cauză că acesta n-a fost 
anunțat de către directorul căminu
lui, expunerea n-a avut loc. De ase
menea, în ziua de 18 ianuarie nu 
s-a ținut în fața tineretului expune
rea „Rolul tineretului în opera de 
construire a socialismului", expu
nere ce trebuia să'fie ținută la școa
la din sat.

Un fapt negativ îl constituie în 
munca activiștilor culturali de aci și

In pas cu sarcinile actuale
Datorită formelor atractive de ac

tivitate cultural-educativă de masă 
pe care le folosește biblioteca din 
Teiuș, poți vedea în faptul serii pil
curi de țărani colectiviști îndreptîn- 
du-și pașii spre bibliotecă. Ei vin 
cu drag la bibliotecă, pentru că știu 
că aici au multe de învățat. Nicio
dată colectivul bibliotecii nu le-a 
înșelat așteptările.

In scopul ridicării nivelului de 
cunoștințe a țăranilor colectiviști, 
biblioteca a organizat o seamă de 
manifestări variate și atractive, a- 

| xate pe temele majore legate de 
■ sprijinirea dezvoltării unor ramuri 
' de producție în gospodăria colecti

vă. Astfel, pentru a arăta importan
ța dezvoltării sectarului zootehnic, 
precum și veniturile ce se obțin, 
biblioteca a organizat, de curînd, o 
seară de calcul cu concursul ingine
rului Victoria Hrușcă pe tema: 
„Dezvoltarea sectorului zootehnic— 
izvor de belșug". S-a organizat a- 
poi o expunere pe tema : „Sporirea 
producției de lapte prin hrănirea a- 
nimalelor cu nutreț siloz".

Pentru a veni și mai mult în spri
jinul colectiviștilor, colectivul bi
bliotecii a organizat Ta sediul gos
podăriei colective o seară de între
bări și răspunsuri pe tema : „Folo
sirea rațională a îngrășămintelor 
naturale și artificiale", în cadrul 
căreia țăranii colectiviști au pus o 
seamă de întrebări despre modut 
cum și cînd trebuie încorporate în- 
grășămintele în sol.

Odată cu aceste forme atractive, 
se face și o largă popularizare a 
cărții agrotehnice. Acest lucru e do
vedit de creșterea numărului citito
rilor din rîndul colectiviștilor. Pe 
fișele colectiviștilor Aurel Lazăr, 
Livia Popa, Gligor Timiș, Victoria 
Crișan și a altora se înscriu în f e- 

; care zi noi cărți zootehnice, agro- 
I tehnice, legumicole, beletristice etc.

înlocuirea unor activități programa
te cu altele înjghebate în pripă. In 
ziua de 3 ianuarie, de pildă, tova
rășa învățătoare Fleșer Ana trebuia 
să țină o seară de basme cu elevii 
școlii de 8 ani. Insă, din lipsa unei 
temeinice pregătiri, această mani
festare nu s-a putut ține, iar în 
locul ei s-a organizat în pripă na
tural, un concurs de săniuțe.

Dar, nu numai acestea sînt sin
gurele lipsuri manifestate în munca 
activiștilor culturali din Galda de 
Jos. Ei au dat dovadă și de slabă 
gospodărire. Acum, de exemplu, cînd 
iarna este în toi, cînd țăranii mun
citori trebuie să fie primiți într-o 
sală încălzită, într-o atmosferă cît 
mai îmbietoare, căminul cultural și 
biblioteca de aici nu au lemne pen
tru foc.

Activiștii culturali din Galda de 
Jos, în frunte cu directorul căminu
lui, tov. Păcurar Aurel, trebuie să 
facă o analiză serioasă a muncii 
depuse pînă în prezent Să vadă ce 
au de făcut pentru ca pe viitor a- 
semenea lipsuri să nu se mai repete 
și să ia, în consecință, cele mai 
potrivite măsuri care să asigure o 
intensă activitate culturală. De ase
menea, comitetul executiv al sfatu
lui împreună cu comitetul comunal 
de partid au obligațiunea de a con
trola și sprijini mai temeinic și în 
mod concret pa viitor activitatea 
culturală desfășurată în comună.

Duminică, 21 ianuarie a.c., brigada științifică și formațiile artistice 
ale Casei raionale de cultură au prezentat un bogat program în depla
sare la Cricău.

IN CLIȘEU : La căminul cultural, înainte de începerea programului.

Activitate bogată, multilaterală

Conținutul — mai strîns legat 
de viața gospodăriei colective

CONCLUZII
Din constatările făcute pe teren rezultă că în multe comune, ca 

Stremț, Cricău, Vințul de Jos și altele, comitetele comunale de partid 
și sfaturile populare comunale se preocupă cu răspundere de îmbună
tățirea activității cultural-educative de masă, de îmbogățirea conținutu
lui acesteia. Datorită formelor atractive diferențiate, la aceste mani
festări partxipă un număr tot mai mare de țărani muncitori.

A reieșit insă cu prilejul raidului că problema îmbunătățirii muncii 
culturale nu se bucură peste tot de atenția cuvenită. La Berghin, Zlatna, 
M halț etc., cadrele didactice ca și celelalte forțe nu participă intens 
la munca culturală, se sustrag chiar de la sarcinile ce le au în această 
direcție. Cu toate acestea nici comitetele de partid comunale și nici 
sfatur te populare nu iau măsuri pjjitru lichidarea acestor lipsuri. 
Se observă apoi lipsa în conținut a unor programe, slaba actualizare 
a lor. Puține comitete verifică cu întreaga răspundere conținutul pro
gramelor, nu suficient sprijină îm bogățirea lor cu teme cît mai strîns 
legate de sarcinile actuale ale statului.

Perioada de față este perioada cea mai favorabilă desfășurării muncii 
culturale. Iată de ce se cere din partea organizațiilor de partid, a sfa
turilor populare, a tuturor activiștilor culturali mai multă preocupare 
pentru lichidarea lipsurilor și ridicarea pe o treaptă mai înaltă a mun
cii culturale, a conținutului acesteia.

după-masă bogată, țăranii colecti
viști avînd un bun prilej de 3-șs 
lărgi și mai mult cercul cunoștințe
lor. De altfel, datorită activității 
culturale intense din Stremț, colec
tiviștii au participat și la alte pro
grame interesante axate pe întărirea 
c'ponomico-or'ganizafiorică a gospo
dăriilor colective. Au fost organizate 
seri de calcul, seri de întrebări și 
răspunsuri, s-au dezbătut documen
tele Consfătuirii colectiviștilor.

Activiștii culturali din Stremț nu 
se mulțumesc numai cu organizarea 
activității în sat. Dovedind o dra
goste deosebită față de munca cul
turală, ei fac deplasări și în alte 
sate. De pildă, duminica trecută, ac
tiviștii culturali au prezentat la Ce
tea un bogat program artistic com
pus din piesa „Rîsul nămîntului", 
cor și taraf. Fruntași în munca cul
turală? E greu de evidențiat indi
vidual. Totuși, colectiviști ca Cris- 
tea Leontina, Mara Elena, Mărgi
nean Victoria, Irimie Ion, Onița Au
rel, Ene Elena, pentru participarea 
lor activă Ia munca culturală, me
rită toată lauda.

prevăzut să cultive 10 ha cu legume. 
O astfel de lipsă s-a dovedit și în ce 
privește problema obținerii de 5.000 
kg porumb la hectar în teren neiri
gat Cel puțin din planul de muncă 
pe ianuarie o astfel de temă lipseș
te, deși este actuală. Sînt apoi rea- 
zuri cînd unele programe stabilite nu 
se respectă, se pregătesc în fugă, 
lipsind de conținut o serie de acti
vități. Așa, de pildă, în 8 ianuarie 
planul de muncă prevedea o temă 
pe cît de actuală pe atît de intere
santă. Se prevedea întîlnirea unei 
crescătoare de păsări fruntașă 
(Steaua E.) cu colectivistele. Din 
năcate această întîlnire n-a avut 
loc, și culmea, ea figurează exact 
la aceeași zi în registrul activității 
zilnice ca ținută (?!) Ce am rezol
vat trecînd în mod formal în regis
tru fapte ce n-au avut loc? Nu în
seamnă oare lipsă de răspundere ta 
aplicarea programului ?

Pentru viitor, tov. Gherman V., 
directoarea căminului, toate forțele 
culturale din. sat, să lupte spre a în
lătura astfel de lipsuri și a da acti 
vității cultural-educative un conți
nut mai bogat, actualizat larg cu 
faptele din satele raionului.



Introducerea tehnicii noi 
în atenția comuniștilor

a

muncă de 
de organi-

La depoul de locomotive C.F.R. 
Teiuș, introducerea tehnicii noi con
stituie o preocupare permanentă a 
conducerii depoului, ca urmare 
îndrumării organizației de bază.

Anul trecut, în luna martie, orga
nizația de bază a discutat într-o a- 
dunare generală această problemă, 
ca urmare a sarcinilor reieșite din 
Directivele celui de-al IlI-lea Con
gres alP.M.R. Dezbaterile ce au a- 
vui loc în cadrul adunării, propu
nerile și sugestiile făcute cu această 
ocazie, au dovedit interesul fiecă
rui membru de partid pentru intro
ducerea tehnicii noi în procesul de 
producție; Rezultatele obținute pînă 
în prezent confirmă pe deplin preo
cupările colectivului de 
aici, condus și îndrumat 
zația de bază.

Cu cîtva timp înainte, 
locomotive se turnau la 
lare și în unele cazuri chiar și în- 

■ tre două spălări ale locomotivei. A- 
ceasta din cauză că cuzineții aveau 
o defecțiune tehnică de prelucrare, 
precum și în felul de ungere între 
suprafața de antifricțiune și a buto
nului. Această problemă a fost 
larg dezbătută de o parte din tehni
cienii depoului, îndrumați de către 
organizația de bază. După analiză 
s-a trecut la fapte. Comunistul Ran- 
cea Simion, prin strungirea cuz:ne- 
ților direct pe rama bielei, prin prac
ticarea canalului pentru pîslă, care 
are ca scop ungerea perfectă, a în
lăturat complet încălzirile și topirile 
de cuzineți. Prin aplicarea acestei 
inovații, pe lîngă creșterea produc
tivității muncii se realizează însem
nate economii de material de anti
fricțiune. Evaluate în bani, econo
miile realizate de la aplicarea aces
tei inovații se 
12.000 lei.'

O altă inovație aplicată, care a- 
duce o economie anuală de peste 
20.000 lei, este automatizarea stați
ei de pompare a apei potabile Nr. 2. 
Odată cu aplicarea acestei inovații 
se asigură funcționarea în cele mai 
bune condițiuni a stației, se poate 
urmări în permanență stadiul de 
funcționare a pompei.

Pentru ridicarea unei locomotive 
fa R.R.D. erau necesari 20 de mun
citori. Lucrul acesta a frămîntat mult 
atît conducerea depoului cît și orga
nizația de bază, pe fiecare comu
nist în parte. Colectivul de mică me-

cuzineții la 
fiecare spă-

ridică la peste

(Alegerea comisiei de femei 
II G. A. C. Cistei

sporite, la creșterea 
și a veniturilor co-

Prezentarea dării de seamă și a- 
legerea noii comisii de femei a a- 
tras la căminul cultural din Cistei 
un mare număr de colectiviste.

Atente la fiecare cuvînt citit din 
darea de seamă care a ilustrat dra
gostea și hărnicia cu care colecti
vistele au muncit pentru întărirea 
și înflorirea gospodăriei colective, 
pentru înfrumusețarea satului lor, 
înnoit, și participarea activă la via
ța culturală, a fost ascultată cu deo
sebită satisfacție de participantele 
la adunare.

Pe plan economic — s-a arătat în 
darea de scamă — femeile din 
G.A.C. Cistei, încadrate în cele trei 
brigăzi de cîmp, au fost totdeauna 
pionul de nădejde în munca pe o- 
goare. In cîmp, la grădina de legu
me, în pepinieră, prin executarea lu
crărilor la timp și de calitate și-au 
adus din plin contribuția la obține
rea de recolte 
averii obștești 
lectiviștîlor.

Femeile din
Domșa Valeria, Marcu Susana, 
Comșa Valeria, Aldea Aurelia, Fră- 
țilă Anuța, Dobîrtă Marița, Londro- 
man Aurelia, Sîrbu Maria și multe 
altele, au fost în nenumărate rîn- 
duri exemple de hărnicie pentru toți 
colectiviștii.

Despre înfăptuirile lor și zilele lu
minoase pe care le trăiesc în anii 
vieții noi au vorbit de asemenea 
multe colectiviste. Giurgiu Domnica 
a arătat grija deosebită care 
se acordă copiilor în timpul verii la 
grădinița sezonieră. Despre iniția
tiva colectiviștilor din Cistei, care 
.au strîns pentru spitalul de copii 
din Alba Iulia 7 kg de pene și puf

G.A.C. Cistei, ca 
, Marcu

canizare organizat în cadrul depou
lui a studiat ce s-ar putea face pen- 

i tru ușurarea muncii fizice a munci- 
i torilor, pentru înlăturarea acestui 

sistem de muncă și înlocuirea lui 
cu o metodă nouă. Și această pro
blemă a fost rezolvată. Prin meca- 

, nizarea vinciurilor, locomotivele se 
i ridică și se lasă numai de 2 munci

tori cu multă ușurință și siguranță,
■ fără eforturi fizice.

La atelierul mecanic s-au făcut a- 
i poi o serie de îmbunătățiri prin care 

s-au creat condiții pentru continua 
creștere a productivității muncii. 

: Dacă înainte cu puțin timp strun-
i gurile erau acționate cu curele de 

transmisie care circulau înăuntrul
■ atelierului, prin mica mecanizare fă

cută, prin îmbunătățirile de ordin 
tehnic aduse, astăzi fiecare strung

l este acționat de motorul său pro
priu. De asemenea, a început și 
este în curs-'de terminare atelierul 
de turnătorie. S-au făcut multe îm- 

i bunătățiri la atelierul de sudură. Au 
, mai fost făcute, de asemenea și alte 
: îmbunătățiri tehnice pentru moder

nizarea utilajului mai vechi, ceea 
t ce constituie un merit al întregului 

colectiv de muncă de la această u- 
: nitate C.F.R., în frunte cu comu-
i niștii. Preocuparea pentru introduce

rea tehnicii noi a tov. Rancea Si
mion, ing. Ilie Dumitru, șeful de
poului, Almășan Nicolae, Buțu loan

: și a multor altor comuniști este
mult apreciată în rîndul muncitori- 

< lor de la Depoul de
i C.F.R. Teiuș.
■ Pe7ii1f-’tnle obținute 

preocupării organizației de 
pentru educarea muncitorilor, pentru 
ridicarea nivelului lor politic, ideo
logic și profesional. Fiecare comu
nist la locul său de muncă este un 
înflăcărat mobilizator și organizator 
stimulînd inițiativa creatoare a mun
citorilor.

Directivele C. C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principate ale între
cerii socialiste, dezbătute de către 
muncitorii depoului, stimulează și 
mai mult activitatea lor pentru stu
dierea și aplicarea celor mai înain
tate metode de muncă, pentru creș
terea productivității muncii, pentru 
aplicarea în procesul de producție a 
tehnicii noi. Și, comuniștii de la De
poul C.F.R. Teiuș își vor face pe 
deplin datoria.
---------------------

un viitor tot mai luminos

locomotive

sînt rodul 
bază

pentru perne la micii suferinzi, a 
vorbit colectivista Frățilă Anuța. în
suflețite de înflăcărată chemare a 
Consfătuirii pe țară a colectiviști
lor, femeile din gospodăria colecti
vă din Cistei și-au propus să creas
că 500 păsări de fiecare 100 hectare 
teren.

Pe fețele tuturor femeilor partici
pante la adunare se putea citi satis
facția pentru cele înfăptuite și hotă- 
rîrea lor de a lupta cu și mai multă 
însuflețire pentru înfăptuiri și mai 
îndrăznețe.

Pentru ca activitatea de viitor a 
comisiei să se desfășoare în bune 
condițiuni, adunarea și-a ales o co
misie de femei formată din 11 to
varășe, în fruntea căreia a fost rea- 
leasă ca președintă tovarășa Hațe- 
gan Otilia.

★
cuvinte de îndemnÎnflăcărate 

pentru activitatea de viitor au fost 
adresate femeilor din Cistei de că
tre tovarășa Sandu Lucreția, pre
ședinta Comitetului raional de fe
mei, care a participat la adunare.

IN CLIȘEU : Aspect de la adunarea generală a femeilor din Gospo
dăria agricolă colectivă Cistei.

Ne scriu corespondenții

dată la 
la sate.

Luna cărții la sate
In aceste zile se desfășoară o lar

gă popularizare a cărții în satele 
raionului nostru.

Numai de la 15 ianuarie, 
care s-a deschis luna cărții 
în comuna Teiuș au fost difuzate 
cărți în valoare de peste 2.700 lei. 
Astfel de exemple demne de urmat 
se pot da multe, de pildă, difuzorii 
voluntari din comuna Hăpria, în 
această perioadă au difuzat cărți în 
valoare de aproape 1.000 lei. Frun
tași în acțiunea de difuzare a cărții 
sînt tov. Burtoiu loan și Totoian 
Doina din comuna Hăpria.

HAȚEGAN ALEX.

In vizită la G.A.C. Mihalț
Duminica trecută, la invitația co

lectiviștilor din Mihalț, un număr 
de 30 țărani întovărășiți din comu
na Crăciunel, regiunea Brașov, au 
vizitat gospodăria colectivă. După 
ce au vizitat sediul și construcțiile 
gospodăriei, oaspeții și-au manifes
tat dorința să viziteze colectiviști la 
ei acasă, pentru a se convinge de 
rezultatele obținute, de felul cum 
muncesc și cum trăiesc harnicii co
lectiviști din satul Mihalț. I s-a fă
cut o vizită acasă colectivistului 
Drăgan Florean, care împreună cu 
soția, după cele 525 zile-muncă e- 
fectuate în anul trecut, a primit 
1.613 kg grîu, 4.292 kg porumb, 525 
kg cartofi, peste 3.000 kg furaje, 
precum și 1.200 lei.

La fel au mai fost vizitate gos
podăriile personale ale colectiviști
lor Breazu Mihail, Bărăbaș Simion, 
Aldea Aăaria, Muntean Simion, Flo- 
rea Nichifor, Cîrnaț loan și alții.

Convinși de fapte, întovărășiții din 
Crăciunel și-au manifestat hotărîrea 
de a păși și ei pe drumul gospodă
riei colective. MEDRIȘ COKNhL

♦♦

Transportul gunoiului în cîmp la G. A. C. Micești.

Pe marginea dării de seamă din G.A.C. Qbreja

Rezultate
In aceste zile de iarnă, în gospo

dăriile colect ve din raionul nostru 
se desfășoară analiza muncii din 
anul trecut, se pregătesc condițiile 
unei activități și mai rodnice pentru 
anul 1962. tina dintre aceste con
diții și cea mai importantă dintre 
ele este întocmirea chibzuită a pla
nului de producție și urmărirea per
severentă a îndeplinirii sale. Provă- 
zînd sarcini concrete privind activi
tatea gospodăriei dintr-un an în
treg, el înarmează pe colectiviști cu 
un program desfășurat de mobili
zare a resurselor interne ale gospo
dării, pentru ridicarea simțitoare a 
producției, pentru dezvoltarea dife
ritelor ramuri și creșterea continuă 
a avutului obștesc.

Membrii gospodăriilor colective 
din raionul nostru știu că întărirea

Lucrările Consfătuirii pe tară 
a colectiviștilor, îndemn la noi succese

Pentru colectiviștii din Totoi, la 
fel ca pentru toți colectiviștii dm 
raionul nostru, lucrările Consfătui
rii pe țară a țăranilor colectiviști 
sînt un puternic îndemn în activita
tea noastră de viitor.

Membrii gospodăriei noastre co
lective, cunoscuți pentru dragostea 
și priceperea lor în creșterea ani
malelor, acordă deosebită atenție 
dezvoltării sectorului zootehnic. A- 
nul trecut, îndrumați de organiza
ția de partid, cu împrumut dat de 
stat și cu fonduri proprii, am pus 
bazele unei ferme de animale, care 
cuprinde în prezent 107 bovine, din 
care 59 vaci și juninci, 193 ovine și 
111 porcine.

Prin valorificarea pe bază de con
tract a produselor animaliere re
zultate, cum sînt: laptele de la vaci 
și oi, lîna, precum și 20 porci îngră- 
șați, am obținut un venit de aproa
pe 100.000 lei, iar cu banii realizați 
din valorificarea cerealelor și legu
melor, venitul obținut în primul an 
de muncă în gospodărie se 
ridică la suma de 225.000 lei. Din 
veniturile realizate și cu sprijinul 
statului am construit un grajd încă
pător, în care am adăpostit în con
dițiuni bune întregul efectiv dc a- 
nimale.

In același timp, am luptat pentru 
îndeplinirea tuturor prevederilor din 
planul de producție. Realizînd peste 
2.000 kg porumb boabe la hectar, am 
avut posibilitatea să repartizăm co
lectiviștilor 15 kg porumb la zi- 
muncă. In total, valoarea produselor 
și banilor repartizați anul trecut co
lectiviștilor, se ridică la 42 lei la 

al
a-
a-

continuă economico-organizatorică 
este calea dezvoltării sănătoase a 
gospodăriilor colective, temelia trai
nică a ridicării nivelului de trai 
fiecăruia dintre ei. Tocmai de 
ceea ei acordă o atenție sporită 
cestei probleme.

In zilele trecute, colectiviștii din 
satul Obreja au analizat munca de
pusă și rezultatele obținute în anul 
care a trecut. Din darea de seamă 
prezentată de tov. Salcău Ionel, pre
ședintele gospodăriei colective, au 
reieșit o seamă de acțiuni frumoase 
care au contribuit la realizarea u- 
nui venit de peste 880.000 lei, demn 
de remarcat fiind faptul că numai 
din pepiniera viței de vie pe o su
prafață de 6 ha s-a obținut un ve
nit de peste 320.000 lei. Rezuitate 
bune au fost obținute și la produc- 
ția de cereale și în dezvoltarea șep- 
telului de animale.

însuflețiți de rezultatele obținute, 
colectiviștii din Obreja sînt hotărîți 
să obțină realizări tot mai însem
nate. In acest scop ei au luat o se
rie) de măsuri care să asigure In a- 
nul acesta o producție medie de 
2.000 kg grîu și 3.000 kg porumb la 
hectar. In sectorul zootehnic numă
rul taurinelor crește la 224 capete, 
din care 100 vaci cu o producție de 
2.800 litri lapte de fiecare vacă fu
rajată.

Desfășurînd o intensă muncă po- 
1 tică și organizatorică, organizația 
de partid trebuie să mobilizeze pe 
toți colectiviștii la înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor planului, care 
trebuie să devină o cauză a fiecă
ruia dintre ei.

prezent, prin 
efectiv rezultat 
și prin cumpă- 
sfîrșitul anului 
capete, din care

zi-muncă, cîștig de care colectiviștii 
noștri sînt foarte mulțumiți.

Pentru ca în anul acesta să obți
nem rezultate și mai bune, pentru 
ca puterea economică a gospodăriei 
noastre să crească tot mai mult, 
ne-am prevăzut în plan sarcini de 
producție în direcția creșterii ani
malelor, în lumina Consfătuirii pe 
țară a colectivitșilor.

La bovine, de pildă, de la 107 ca
pete, cîte avem în 
creșterea întregului 
din prăsilă proprie 
rări, vom ajunge la 
la un număr de 210
50 la sută vaci și juninci. Aceeași 
importanță o vom acorda și creșterii 
porcilor. De la 15 scroafe existente 
în prezent, vom mări numărul lor la 
36, de la care să obținem cel puția 
300 purcei, urmînd ca după asigu
rarea mătcii de prăsilă, să valorifi
căm toți ceilalți porci pe bază de 
contract. Numărul oilor îl vom spori 
la 500 de capete.

Ținînd seamă de prețioasele re
comandări ale Consfătuiri pe țară, 
colectiviștii din Totoi și-au propuș 
să se ocupe cu toată răspunderea 
și de creșterea păsărilor. Și în acest 
an, așa cum a hotărît adunarea ge
nerală a colectiviștilor, vom crește 
3.000 de păsări, revenind aproape 
500 păsări la 100 ha teren. In acest 
scop, au și fost luate măsuri pentru 
procurarea puilor și asigurarea con
dițiilor pentru creșterea lor.

Dezvoltînd larg sectorul zooteh
nic, puterea economică a gospodă
riei noastre va crește tot mai mult, 
iar fondul de bază de la 766.000 lei, 
cît este în prezent, va depăși cu 
mult suma de un milion.

BENGA IOAN
Președinte GjA.C. Totoi------------- ««.-------------

13 ani de la înființarea 
miliției populare

(Urmare din pag. l-a)

dul a trimis mulți comuniști, ele
mente încercate și cu o bogată 
experiență în munca politică, a 
devenit un aparat de stat omogen, 
combativ, temut de dușmani.

îndrumați de organizațiile de 
partid și de aparatul politic, lu
crătorii din miliție muncesc cu 
abnegație pentru îndeplinirea sar
cinilor și atribuțiilor ce le revin, 
acționează cu hotărire și snirit de 
inițiativă împotriva dușmanului, 
mulți dintre ei au săvîrșit fapte de 
eroism și au dovedit spirit de sa
crificiu în lupta pentru apărarea 
intereselor celor ce muncesc.

Alături de toți oamenii muncii 
și de ceilalți lucrători de miliție 
din patria noastră, și lucrătorii 
miliței raionului Alba au obținut 
o serie de succese importante în 
lupta pentru apărarea propretății 
socialiste, pentru menținerea li- 
niștei și ordinei publice în raionul 
nostru.

Lucrătorii de miliție Slujitoru 
Călin, Hîrceoagă Grigore, Ivan 
Grigore, Mladin Ioan, Drăgan 
Io«if si mulți alții muncesc cu con
știinciozitate pentru îndeplinirea 
ordinelor și misiunilor încredințate. 
Lucrătorii de m.litie dovedesc 
multă preocupare pentru pregăti
rea profesională și ridicarea 
nivelului lor politic, pentru c i în 
activitatea lor de viitor să obțină 
noi și importante succese.

Cu prilejul celei dej-a 13-a aniver
sare a miliției noastre populare, 
lucrătorii de miliție din raionul 
nostru își reînnoiesc legămîntul 
față de partid și guvern, de a lup
ta neobosit pentru a păzi și a apă
ra proprietatea socialistă și a 
cetățenilor, de a munci cu și mat 
multă operativitate și, alături de 
oamenii muncii din raion, să con
tribuie la lupta ce se desfășoară 
pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria noastră.



Cuburi de Eegțuime 
pe suprafețe

(Urmare din pag. l-a)

cit mai mari !

Front larg In apărarea Cubei revoluționare
Havana: Au început lucrările conferinței 

popoarelor latino-americane
Ar gentina

HAVANA (Agerpres). —
Agenția Prensa Latina anunță că 

ia seara zilei de 23 ianuarie, la Ha
vana s-a deschis conferința popoa
relor latino-americane convocată la 
inițiativa unui grup de fruntași ai 
vieții publice din America Latină în 
frunte cu fostul președinte al Mexi
cului, Lazaro Cardenas, ca o ripostă 
la conferința de la Punta del Este 
a miniștrilor Afacerilor Externe ai 
țărilor membre ale O.S.A. Conferința 
popoarelor latino-americane1 la lu
crările căreia participă militanți de 
seamă pe tărîm obștesc, oameni po-

litici, senatori, scriitori, ziariști, 
conducători ai diferitelor organizații 
obștești și partide politice, în total 
peste 200 de persoane, va analiza 
problema apărării dreptului popoa
relor la autodeterminare și a respec
tării principiului neamestecului în 
treburile altui stat. Conferința a 
fost deschisă de Manuel Araujo Hi
dalgo, fost ministru 
Guatemalei.

Lucrările conferinței 
teva zile.

în

vor

guvernul

dura cî-

BUENOS AIRES (Agerpres). — 
In diferite părți ale capitalei Ar

gentinei au fost 
care condamnă 
Punta del Este, 
rialismul S.U.A.

Mișcarea argentiniană pentru n- 
nitate și coordonare sindicală a dat 
publicității o declarație prin care 
cere guvernului să sprijine princi
piile neintervenției și autodetermi
nării. Ea propune Confederației ge
nerale a munc'i din Argentina să 
trimită delegați la Adunarea națio
nală generală a poporului cuban 
care va avea loc la Havana lă 4 fe
bruarie.

me" și' tocuri de' răsadnițe. Pentru a- 
ceasta, secția agricolă raională tre
buie să cunoască în cele mai mici 
amănunte situația din fiecare gos
podărie colectivă și să le acorde tot 
sprijinul pentru procurarea mate
rialelor de care acestea au nevoie.

La organizarea producției de le
gume trebuie să-și aducă contribu
ția toți inginerii și tehnicienii agro
nomi, care trebuie să se afle tot 
timpul în mijlocul colectiviștilor, să-i

îndrume cu dragoste în desfășurarea 
activității lor la grădină.

Acum cînd se pun bazele pro» 
ducției de legume pe anul 1962,. or
ganizațiile de partid și comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare de 
la comune sînt chemate să acorde 
tot sprijinul gospodăriilor colective, 
pentru ca acestea să obțină produc
ții tot mai mari de legume, pentru 
ca raionul nostru să-și aducă un a- 
port cît mai mare la aprovizionarea 
cu legume a centrelor muncitorești 
din raionul și regiunea noastră.

♦♦------------

Propaganda pedagogică — mijloc important 
în întărirea procesului instructiv-educativ

Costa-Rica
SAN JOSE (Agerpres). —
Pe străzile capitalei Republici 

Costa-Rica — au apărut un mare 
număr de inscripții în sprijinul 
poporului cuban și împotriva ames
tecului S.U.A. în treburile interne 
ale Cubei.

Peste 8.000 de muncitori de pe 
plantațiile aparținînd societății nord- 
americane „United Fruit" au decla
rat o grevă generală în semn de 
protest împotriva uneltirilor S.U.A. 
la conferința de la Punta del Este. 
In numeroase întreprinderi din Cos
ta Rica au avut loc greve asemănă
toare.

Peste 1.000 de locuitori ai orașu
lui San Jose au demonstrat împo
triva cîrdășiei guvernului costari- 
can cu dictatori din America Cen
trală ca Somoza și Ydigoras.

Ruanda Urundi denumită de a- 
iricani „țara vulcanilor și a marilor 
lacuri" se află sub tutela Belgiei.

Situată în centrul Africii, Ruan
da Urundi are ca vecini — Tanga- 
nica, Uganda și Congo. Suprafața 
țării este de 54.000 km pătrați. 
Populația numără 4.700.000 de lo
cuitori și este formată din triburile 
Bahutu și Batutsi.

Capitala țării este orașul Usum
bura.

Populația se ocupă cu agricultu
ra și creșterea vitelor. In agricul
tură se folosesc mijloace rudimen
tare pe un sol sărac, măcinat de 
eroziuni. Se cultivă pentru export: 
cafea, bumbac, tutun. Subsolul este 
bogat în aur, cositor și wolfram.

★
Ruanda Urundi este o țară cu o 

civil zație de peste 1.000 de1 ani. 
Primele contacte ale populației cu 
colonialiștii datează de la sfîrșitul 
sec. al XIX-lea. Un mesager al 
Kaiserului Wilhelm al Germaniei 
atrăgea atenția împăratului încă 
din 1893 asupra celor două țări
șoare din Africa centrală. Imperia
liștii germani au făcut din aceste 
două țări o colonie a lor și au stă- 
pînit-o pînă după primul război mon
dial, cînd datorită pierderii războ
iului, Ruanda Urundi a fost pusă 
sub tutela Belgiei.

Dacă primii oaspeți nedoriți n-au 
avut suf’cient timp pentru a-și per
fecționa formele de asuprire, în 
schimb succesorii lor s-au dovedit 
spo’iatori dintre cei mai cruzi și mai 
l’ps ți de scrupule. Pentru „civiliza
torii" belgieni, Ruanda Urundi este 
țara de unde ei își pot procura mîna 
de lucru ieftină, furnizînd-o socie
tăților monopoliste belgiene „For- 
m’niere" și „Union Miniere" care 
își au sediile în provinciile congo
leze Katanga și Kasai.

Cei peste 40 de ani de ocupație 
belgiană au fost simțiți din plin de 
populata din Ruanda Urundi. Foa
mete, mizerie, tuberculoză, iată nu
mai cîteva din „binefacerile" aduse 
băștinașilor de către administrația 
belgiană. Ziarul „Le Drapeau Rou
ge" scria în legătură cu această si
tuație : „Foametea constituie un fe-

V e n e

difuzate manifeste 
conferința de la 

inspirată de impe-

z u e I a
CARACAS' (Agerpres). — Popo

rul venezuelian a ieșit în strâdă 
pentru a-și exprima protestul său 
hotărît față de manevrele diploma
ției Statelor Unite care încearcă să 
obțină aprobarea unei noi interven
ții în Cuba la conferința O.S.A. de 
la Punta del Este. Potrivit relatări
lor agențiilor occidentale de presă, 
de două zile în capitala Venezuelei, 
Caracas, continuă fără încetare de
monstrațiile de solidaritate cu re
voluția cubană, în ciuda represiuni
lor sîngeroase ale poliției și trupe
lor guvernului Betancourt.

.Manifestațiile au început la 22 
ianuarie, în ziua deschiderii con
ferinței O.S.A.

După cum transmite agenția A- 
ssociated Press, la 23 ianuarie ma
nifestațiile au reînceput. In tot

DOCUMENTA R

cursul zilei în cartierele periferice ale 
orașului s-au produs ciocniri între 
demonstranți și poliție. Studenții din 
Caracas s-au baricadat în clădirea 
Universității unde rezistă încercări
lor poliției și armatei de a-i evacua. 
In diferite puncte ale orașului, de
monstranții au incendiat automobile 
și autobuze. Trupele venezueliene au 
deschis focul în mai multe rînduri. 
Potrivit agenției France Presse, pînă 
în seara zilei de 23 ianuarie au fost 
ucise 16 persoane și peste 80 sînt 
rănite, 200 de persoane au fost a- 
restate. Ministrul de Război, gene
ralul Jose Antonio Briceno Linares 
a ordonat aducerea unor întăriri mi
litare în Caracas. Ministrul Educa
ției a hotărît închiderea tuturor 
școlilor.

RUANDA
de mult cunoscut. Nu- 
din 1926 și apoi cea 
totalizat 500.000 de

nomen social 
mai foametea 
din 1943 au 
morți".

In ceea ce 
al populației, 
publicația „Dosarele acțiunii social- 
catolice" sînt elocvente. Folosind 
datele furnizate de un belgian care 
trăiește în Ruanda Urundi, aceas
tă publicație scrie: „Cine știe că 
în Ruanda Urundi marea majoritate 
a populației nu mănîncă decît o dată 
pe zi? Cine știe că există 40.000 de 
tuberculcși înregistrați oficial și nu
mai un singur spital cu 300 paturi? 
Cine știe că medicamentele sînt a- 
proape inexistente?".

Tabloul este completat de discri
minarea ce se face în ceea ce pri
vește salarizarea băștinașilor. In 
timp ce remunerația unui negru este 
de 90 de franci pe lună, cel mai mic 
salariu al unui european ajunge la 
20.000 de franci lunar. Ținînd sea
ma de această situație, nu e de mi
rare că majoritatea populației băști
nașe se îmbracă și astăzi cu frunze 
de banane și cu piei netăbăcite de 
animale vînate.

In țară învățămîntul superior 
este inexistent, iar cel elementar și 
mediu este lipsit 
sare unui proces 
mal.

Nici din punct 
situația bășt nașilor nu este 
bună. Majoritatea populației este 
lipsită de cele mai elementare drep
turi democratice.

In preajma alegerilor care au a- 
vut loc la 18 septembrie anul trecut în 
Urundi, și cîteva z;le mai tîrziu în 
Ruanda, ambele țări au fost trans
formate de colonialiștii belgieni în 
adevărate lagăre de concentrare. 
Stu^ontid Svlvestre Nvindo. de na
ționalitate ruandeză, descrie astfel 
climatul în care s-au n<-e<răt t ale
gerile: „Partidele care militează pen
tru independență au fost puse practic 
în imposibilitate de a desfășura pro-

privește nivelul de trai 
mărturiile cuprinse în

de condițiile nece- 
de învățămînt nor-

de vedere politic 
mai

Colaborarea dintre școală și fa
milie este imperios cerută de sarci
nile instruirii și educării elevilor. 
Se știe că părinții au nevoie de sfa
tul și îndrumarea pedagogului, iar 
școala la rîndul ei de sprijinul pă
rinților, în rezolvarea problemelor 
materiale și educative ale școlii.

Colectivul didactic al școlii de 8 
ani din Cistei, orientîndu-se după 
aceste cerințe pedagogice, în 
de 21 ianuarie 1962, a ținut 
nuita ședință lunară cu părinții, în 
cadrul căreia s-a prezentat bi
lanțul activității școlare pe trimes
trul ' ' -
care 
tele

ziua 
obiș-

I al anului școlar 1961-1962, 
a scos în evidență atît rezulta- 
bune obținute de elevi în a-

ceastă perioadă cît și lipsurile ma
nifestate. Cu această ocazie a re
ieșit că în trimestrul I 1961-1962 s-a 
înregistrat un progres simțitor.

Pentru îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ, s-au prezentat în 
fața părinților referatele „Regimul de 
zi și respectarea lui de către părinți și’ 
elevi", „Disciplina — condiție esen
țială în rezolvarea cu succes a sar
cinilor în desfășurarea procesului de 
învățămînt".

La această ședință a participat 
întreg colectivul școlii, precum și 
un număr de 120 părinți. O astfel 
de șed’nță se va ține și la Obreja 
pe data de 30 ianuarie a.c.

Coresp. DUMITRU LONGHIN
------------------C3-----------------

SFAT AGRICOL

îngrijirea culturilor în timpul iernii
Știința și practica înaintată ne 

învață că pentru dobîndirea unor 
recolte bogate nu e suficient numai 
să se însămînțeze culturile la timp în- 
tr-un teren si să se folosească se
mințe de> calitate, ci mai este nevoie 
ca culturile odată semănate să nu 
fie date uitării, ci să fie îngrijite 
permanent, de la răsărire pînă la 
recoltare.

In timpul lunilor de iarnă, 
menii muncii din agricultură 

! buie să dea o mare atenție îngrijirii

oa- 
tre- •su- 

cau-

anul 
litere

paganda electorală. Toate orașele 
și așezările mai importante au fost 
ocupate de parașutiști. Avioane și 
helicoptere supravegheau șoselele.

La punctele de frontieră unități 
militare belgiene împiedicau pe cei 
ce se refugiaseră cu cîtva timp îna
inte în alte țări, să revină pentru 
a-și exercita dreptul de vot.

In aceste condiții în Ruanda co
lonialiștii au reușit să-și aleagă oa
menii lor în Adunarea legislativă.

In fața situației în care se află, 
populația din Ruanda Urundi a răs
puns totdeauna prin luptă. Răscoa
lele împotriva autorităților, boico
tarea măsurilor luate de belgieni 
sînt numai cîteva din formele luptei 
de eliberare națională.

In istoria acestui teritoriu 
1925 va rămîne însemnat cu
de sînge. Pentru a înțelege ce s-a 
întîmplat atunci, trebuie dată mal 
întîi o mică explicație. Una din prac
ticile colonialiștilor belgieni — care 
dăinu'e și astăzi — este aceea a 
^prestațiilor" în natură. Conform 
acestei practici, locuitorii sînt obli
gați să predea organelor de rechi- 
ziție produsele pămîntului, păsările, 
vitele etc. In anul 1925, pentru func
ționarii care veneau fără fam'lie se 
rechiziționau și... fete de la 14 ani 
în sus. Revoltați împotriva acestei 
ticăloș;i, țăranii au atacat cu cio
mege cîteva din centrele anărate de 
colonialiști. Represiunea a fost de o 
cruzime nemaipomenită. Numai pe 
o smgură colină unde se refugiase
ră băștinașii au fost uciși 10 mii de 
oameni, printre care 4.000 de 
și 3.000 de femei.

Lupta de eliberare națională 
te zi cu zi. In fruntea acestei 
se află Partidul „Uniunea Naționa
lă a Poporului" din Ruanda (Unar) 
înființat în anul 1959, a cărui plat
formă prevede proclamarea neîntîr- 
ziată a independenței țării, crearea 
unui organ legislativ prin alegeri li
bere, reforma agrară, elaborarea u- 
nui plan de dezvoltare economică a

copii

crcș- 
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țării, lichidarea totală a discrimină
rii rasiale. In Urundi activează dm 
1958 „Partidul Unității și al Progre
sului" (Uprona) care cere la fel a- 
cordarea imediată a independenței, 
retragerea trupelor belgiene de pe 
teritoriul țării.

In luna decembrie anul trecut a 
fost dată publicității o declarație 
semnată de primul ministru al teri
toriului Urundi, Andre Muhirwa, 
precum și de alți nouă miniștri ai 
guvernului din acest teritoriu, care 
cer „plecarea imediată a rezidentu
lui general belgian J. P. Harroy", 
reprezentantul Icolomaliștilor bel
gieni în Africa centrală.

Lupta poporului din Ruanda U- 
rundi este susținută de întregul con
tinent african și se bucură de sim
patia opiniei publice mondiale. Po
porul dm Ruanda Urundi. nrin re
prezentanții săi, a făcut demersuri 
pe lîngă O.N.U. insistînd să fie in
clusă pe Ordinea de zi a 
Generale discutarea 
cest teritoriu aflat 
giei.

Ca un prim pas 
independenței, în prima jumătate a 
lunii aprilie 1961 Comitetul de tu
telă al Adunării Generale a O.N.U. 
a discutat situația d:n Ruanda U- 
rundi. Delegați ai U.R.S.S., Birma- 
nioi Etiopiei, Mali. P 4.U. R. P. 
Bulgare, R. P. Romîne, R. P. Po
lone, Lib’ei și ai altor țări, au de
mascat crimele săvîrșite de colonia
liștii belgieni în Ruanda Urundi. 
Delegații au cerut ca Adunarea Ge
nerală a O.N.U. să priveze Belgia 
de toate drepturile și împuternicirile 
în privința teritoriului sub tutelă 
Ruanda Urundi și să fi.e const tuită 
o comisie alcătuită din state africa
ne care să preia toate funcțiile de 
administrare a acestui teritoriu.

Cea de-a 16-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., care și-a reluat 
la 15 ianuarie a.c. lucrările, va lua 
hotărîri cu privire la declararea in
dependenței- acestui teritoriu încă în 
cursul acestui an.

Se apropie astfel ziua cînd „țara 
vulcanilor și a marilor lacuri" va 
intra în marea familie a țărilor li
bere.

Adunării 
situației din a- 
sub tutela Bel-

spre cîștigarea

(Agerpres)

culturilor de toamnă. Una din mă
surile de mare importanță ce se a- 
plică în timnul iernii este reținerea 
zăpezii pe culturi. Cel mai bun mijloc 
de reținere a zăpezii sînt așa-numi- 
tele parazăpezi, care se așează în
deosebi pe porțiunile de teren, unde 
zăpada este spulberată mai mult 
de vînt. Ele se așează în rînduri, în 
grupe de cîte 5-6, lăsîndu-se între 
grupe un interval de 25-30 m.

Semănăturile de toamnă pot 
feri în ti-nnul iernii uneori din
za formării unui strat de gheață, 
sau crustă, care se formează mai 
ales în timpul topirii bruște a ză
pezii, așa cum a fost cazul în luna 
decembrie 1961. Stratul sau crusta 
de gheață face ca aerul să nu poată 
pătrunde la plante și din această 
cauză ele se înăbușă și pier.

In asemenea cazuri, pentru a-pre- 
întîmpina înăbușirea culturilor, țel 
mai bun lucru este să se treacă jț, 
animalele peste crusta de gheara 
sau să se folosească tăvălugul din
țat care să spargă crusta. Un alt 
mijloc de înlăturare a crustei de 
gheață este împrăștierea de țărînă; 
sau cenușă care înlesnește topirea 
gheții.

Un alt fapt care duce la pierdere 
de recoltă este băltirea apei pe cul
turi. De aceea este necesar a efec
tua controale cît mai dese în cîmp 
și ori de cîte ori se constată că apa 
stagnează în cantități mari 
tun", să se deschidă șanțuri, 
asigure scurgerea apei.

Numai respectînd aceste 
vom reuși să avem semănături în
cheiate și puternice, care ne vor 
asigura o recoltă bogată.

Ing. BICA VIRG1L
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