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Conferințelor regională și raională de partid
Din prima lună cu planul depășit

Muncind\cu multă 
însuflețire și elan 
tineresc în între- 
cere, muncitoarea 
Grigore Maria de 
la fabrica „Ar
deleana", secția 
croi, a realizat în 
ianuarie o econo
mie de 907 dm.p. 
piele, din care se 
pot confecționa fe
te la 35 perechi 
bocanci.
ÎN CLIȘEU : 
Muncitoarea Grigo
re Maria, la locul 
de’muncă.

gospodăriei colective

cu

Comuna Șard 
complet colectivizată

De la Consfătuirea pe țară a 
colectiviștilor, în satele raionului 
nostru, în fiecare zi tot mai mulți 
țărani întovărășiți cer să f<e pri- 
m ți în gospodăria agricolă colec
tivă. Numai în ultimele zile, în 
sătul Șard, convinși de rezultate
le bune ce se pot obține prin lu
crarea pămîntului în comun
mijloace mecanizate, au cerut în
că 125 familii să fie primite în 
gospodărie cu peste 350 ha. Ast
fel, în comuna Șard procesul de 
colectivizare a fost încheiat și co
muna declarată complet colectivi
zată.

In munca de transformare so
cialistă a agriculturii, în satul 
Șard, un prețios aport l-au adus 
membrii de partid din organiza
ția de bază a gospodăriei colec
tive în frunte cu tov. Heiuș llie, 
secretarul organizației de bază, 
Milaci Ioan, președintele G.A.C., 
Dănuț Cornel, Mețeș Silviu, Mi- 
faci Victor și mulți alții.

Directivele C. C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste au fost primite cu 
bucurie și de către colectivul de 
muncitori și tehnicieni de la IPROD- 
COOP-Alba lulia. Organizația de 
partid a întreprinderii, a îndrumat 
mai temeinic activitatea comitetului 
sindical în organizarea consfătuiri
lor de producție. In cadrul consfă
tuirilor de producție muncitorii au 
făcut numeroase și prețioase propu
neri. Prin aplicarea în practică a 
propunerii făcute de comunistul 
Drăghici Traian, muncitCir tîmplar, 
de a rectifica după compas cuțitul 
de la mașina „FRESS", s-au înlo
cuit anumite lucrări care înainte se 
executau manual și s-a economi
sit mult din timpul de muncă.

Dînd un nou avînt întrecerii so
cialiste, colectivul de muncă al aces
tei întreprinderi a îndeplinit cu două 
zile înainte de termen planul de 
producție pe luna ianuarie. Totodată 
productivitatea muncii pe cap de 
muncitor a crescut. Calitatea pro
duselor s-a îmbunătățit simțitor, iar 
prețul de cost al utilajului comer
cial a fost redus cu 6 la sută față 
de 3 la sută, cît era planificat. In 
obținerea acestor realizări s-au evi
dențiat tovarășii Nemeș loan, Enă- 
șel Gheorghe, Susan Gheorghe, Ma
tei Aurel, Voicu Mihai și Hărmănaș 
Nichifor, care în tot timpul s-au si
tuat în fruntea întrecerii.

VIOREL S.

Noi înscrieri la Gaida de Jos
5 Convinși de fapte, în aceste zile 
{ tot mai mulți țărani întovărășiți 
, din Gaida de Jos cer să fie pn- 
■ tniți în gospodăria agricolă co- 
, lectivă din sat. Numai în ultimele 

zile s-au înscris în gospodăria co- 
lectivă 41 de noi familii, cu peste 
90 ha. Demn de remarcat este fap- 

' tul că tov. Făget Aurel, după ce 
? s-a prezentat la sfatul popular să- 
c și depună cererea pentru a fi pri- 
S mit ta gospodăria colectivă, s-a 
) oferit ei singur să ducă muncă de 
( lămurire pentru atragerea de noi 
> familii în gospodărie, exemplu 
! bun, ce trebuie urmat de toți co- 
J lectiviștii din comuna Gaida de

...Intre 5-7 februarie, la cinemato- 
grafnl „Victoria" din Alba lulia va 

filmul cehoslovac „Vine cir-

...la 
irului 
Mi in 
Prepeleac", 
rioă, Puf și Covrigel".

7 februarie, colectivul Tea- 
de păpuși din Iași va prezen- 
orașul nostru piesele „Dănilă 

„Harap Alb“ și „Moftu-

Stația Alba lulia fruntașă pe regională
Colectivul de muncă din cadrul 

stației C.F.R. A'ba lulia desfășoară 
o susținută întrecere pentru conti
nua îmbunătățire a transporturilor 
și asigurarea unei depline siguranțe 
a circulației. Muncind cu hărnicie 
din primele zile ale noului an, a- 
cest colectiv și-a îndeplinit sarcinile

de plan pe luna ianuarie în propor
ție de 105 la sută.

Odată cu acest succes, acest har
nic colectiv a primit cu multă în
suflețire o nouă veste îmbucurătoa
re. Pentru rezultatele obținute în 
trimestrul IV al anului trecut, co
lectivul stației a fost declarat frun
taș pe Regionala C.F.R. Timișoara.

Valorifică animalele contractate
Pentru a-și spori veniturile bă

nești, gospodăria colectivă din Te- 
iuș și-a prevăzut în planul de pro
ducție valorificarea pe bază de con
tract a unei cantități de 60.000 kg 
carne, eare va aduce gospodăriei un 
venit de peste 400.000 lei.

Zilele acestea, din cei 130 porci 
contractați a se preda în acest an, 
au și fost predați 20.

In curînd, gospodăria va mai va
lorifica pe bază de contract 11 pe
rechi de boi, care în prezent se a- 
flă la îngrășat.

re-

Am intrat intr-un nou an de mun
că. In întregul raion, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, sub 
conducerea organizațiilor de bază, 
au început lupta pentru îndeplini
rea sarcinilor într-un mod cu totul 
nou, deosebit de entuziast. E o do
rință fermă a fiecăruia de a-și în
deplini cu cinste sarcinile ce-i
vin din cel de-al III-lea an al șe- 
senalului.

In bătălia pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan trebuie avut în 
vedere nu numai creșterea produc
ției. întreaga muncă trebuie în așa 
fel împletită, incit să asigurăm în 
același timp reducerea continuă a 
prețului de cost. Prețul de cost con
stituie o oglindă clară a întregii ac
tivități economice și asemenea unui 
barometru el ne indică mersul acti
vității economico-financiare a 
cărui sector al întreprinderii, 
în lupta pentru continua reducere a 
prețului de cost al produselor, pen
tru a pune la îndemîna oamenilor 
muncii produse tot mai bune și la 
un preț de cost cit mai redus, eco
nomiile constitirie o bază deosebit 
de importantă.

Colectivele de muncă din între
prinderile și instituțiile raionului 
nostru au cîștigat, în majoritatea 
Ier, buna experiență în folosirea e-

fie-
Și.

In aceste zile la colectiva din Mihalț
Intr-una din serile trecute, la se

diul colectivei din Mihalț s-au adu
nat rînd pe rînd președintele gos
podăriei, membrii consiliului de con
ducere, brigadierii de cîmp, brigadie
rul zootehnic, inginerul gospodăriei, 
și ajții. S-au strîns Ia o ședință 
de lucru, așa cum fac de altfel în 
fiecare seară. La ordinea de zi, două 
puncte: Primul, scurtă analiză a- 
supra activității desfășurate în ziua 
care s-a încheiat și al doilea, întoc
mirea planului de muncă pentru 
ziua următoare. Adunarea nu a du
rat mult. In schimb ea a fost deo
sebit de rodnică. Acum cînd gospo
dăria colectivă din Mihalț are peste 
800 familii și aproape 3.000 de hec
tare, cînd pregătirile pentru noua 
recoltă și grija pentru sporirea nu
mărului de animale și creșterea pro
ductivității lor trebuie să fie pe pri
mul plan, organizarea și desfășura
rea în cele mai bune condițiuni a 
muncii este de mare importanță.

Pentru 5.000 kg porumb 
boabe la hectar

Colectiviștii din Mihalț au luat 
hotărîrea încă din toamna tre utăsă 
cultive o suprafață de 50 hectare cu 
porumb hibrid, de la care să obțină 
5:000 kg la hectar neirigat. In ar 
cest scop au ales cel mai potrivit te
ren și pe o parte din acesta au 
transportat gunoi de grajd, pe care 
l-au îngropat sub brazdă odată cu 
arătura, care a fost făcută pe întrea
ga suprafață. Pe terenul unde nu 
s-a transportat în toamnă gunoi, el 
a fost transportat în aceste zile.

★
In planul de muncă din acea 

colectiviștii și-au prevăzut să
ocupe și de pepiniera de viță, în care 
și-au propus să cultive în acest an 
peste 1.100.000 fire.

zi,
se

Primii miei — G.A.C. „Unirea" Alba lulia

Producție sporită de lapte
La ferma de bovine a gospodă

riei, care numără în prezent peste 
200 capete, din care 96 vaci și ju- 
ninci, se muncește cu multă, dra
goste și pricepere. Fiecare îngrijitor 
știe ce are de făcut în orice mo
ment. Hrănirea animalelor, îngriji
rea și furajarea lor se face la ore 
fixe și după rațiile stabilite, în ra
port de producție și greutate. Aici 
respectarea programului a devenit 
lege și nu-i de mirare că c așa, 
deoarece la îngrijirea animalelor au 
fost repartizați cei mai harnici și 
mai pricepuți colectiviști.

Fiecare dintre aceștia se strădu
iește să îngrijească cît mai bine ani
malele, astfel că lupta pentru primul 
lo: in întrecerea dintre mulgători e 
st'însă. îngrijitorul Stînea Petru a 
obținut o producție medie de

2.400 1. lapte pe cap de vacă furajată. 
Și producții asemănătoare s au ob
ținut și de la vacile ce le au> în pri
mire mulgătorii Stînea Octavian și 
Breaz Nicolae. In acest an numai 
din valorificarea pe bază de con
tract a laptelui ce se va obține de 
la vaci, gospodăria va realiza un 
venit de peste 250.000 lei. Mari ve
nituri vor realiza colectiviștii și din 
valorificarea porcilor îngrășați, de 
la oi și crescătoria de păsări.

La școala recoltelor bogate
Oamenii care au lucrat tot anul 

în cîmp, la îngrijirea culturilor și 
strîngerea recoltelor bogate de grîu 
și porumb, la grădina de legume și 
la îngrijirea animalelor, sînt acum 
din nou „școlari" sîrguincioși. Cînd 
lectorul cercului, inginerul gospo
dăriei, le-a vorbit și le-a demonstrat 
practic 
tească 
cești a 
fiecare
sușească cunoștințe cît mai bogate 
despre agrotehnica înaintată. Ca 
inîine, odată cu primele raze 
ale soarelui de primăvară ei vor ieși 
în cîmp, dovedindu-se „agronomii" 
sîrguincioși ai bătăliei pentru roade 
mari.

Acum la Mihalț se fac pregătiri 
pentru marea ofensivă a pri
măverii. Și colectiviștii din Mihalț, 
care și-au întocmit planul de pro
ducție în lumina Consfătuirii pe țară 
a colectiviștilor, vor munci zi de zi 
cu entuziasm sporit pentru a face ca 
gospodăria lor colectivă să se întă
rească tot mai mult, să devină tot 
mai înfloritoare.

cum să sorteze și să pregă- 
cartofii pentru iarovizare, a- 
erau numai ochi și urechi, 
din ei fiind dornic să-și în-

conomicoasă a fiecărui leu, în re
ducerea consumurilor specifice, e- 
conomisind fie însemnate sume de 
bani, fie mari cantități de materia
le, combustibil etc. Harnicii meca
nici și fochiști de la Depoul de lo
comotive din Teiuș au încheiat a- 
nul trecut cu o economie de combus
tibil ce trece de 2.000 tone. Pășind 
oragul noului an, acești vrednici ce
feriști desfășoară bătălia pentru cît 
mai multe economii cu un entu
ziasm și mai mare. In prima lună 
din acest an — ianuarie — ei au 
realizat o economie de aproape 300 
tone combustibil convențional. De 
asemenea, la fabrica „Ardeleana" 
dm Alba lulia, colectivul de croi, 
folosind în mod economicos tipare
le, au realizat în primele 2 decade 
ale lunii ianuarie o economie de 
peste 10.000 dm.p. piele. însemnate 
efccnomii au fost obținute și de că
tre colectivele de muncă de la I.C.F. 
Alba lulia, E. M. „Gh. Doja" Zlat- 
na etc. Prin reducerea cheltuielilor 
administrativ-gospodărești, prin ex
tinderea mecanizării și lărgirea ino
vațiilor, prin reducerea consumuri
lor specifice, în raion s-au obținut 
anul trecut economii la prețul de 
cost ce trec de 18 milioane iei.

Toate aceste rezultate dovedesc că 
în fiecare întreprindere, la fiecare 
loc de muncă, oricare ar fi specifi
cul activității, există posibilități largi 
de a reduce consumurile la ma
teriale și materie primă, de a folos* 
mai judicios sumele destinate pro
ducției și cheltuielilor administrativ 
gospodărești. Din păcate nu peste 
tot aceste posibilități sînt folosite 
cu întreaga răspundere, nu peste 
tot cheltuielile, fie ele cît de neîn
semnate, sînt făcute cu spirit de 
gospodar. Faptele dovedesc cu toată 
puterea acest lucru. De pildă, în 
cursul anului trecut, în cuprinsul ra
ionului au fost plătite de către dife
rite întreprinderi, numai ca dobînzi 
pentru neachitarea în termen a îm
prumuturilor, peste 832.000 lei. 
G.A.S. Gaida de Jos a plătit peste 
100.000 lei, Agrosemul regional 
87.000, iar fabrica „Ardeleana" pes
te 128.000 lei. Aceste sume, de Ioc 
neglijabile, n-au făcut altceva decît 
să umfle prețul de cost, să planeze 
asupra situației financiare. La A- 
grosemul regional și G.A.S. Gaida 
asemenea plăți au fost cauzate de 
slabul interes pentru lichidarea 
debitorilor care, în loc să sca-

(Continuare în pag. 4-a)
-----------------------------k

$ Jnginerul agronom
Moșneag Gheorghe absen
tează zile în șir de la 

W cinile sale din cadrul
95 podăriei colective din
g toi, complăcîndu-se să
® în oraș.
61 Agronoame, agronoame 
§ îți cam lași agricultorii!
& Nu uita că vine tema: 
SS „Cum tratăm... dăunătorii*.
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Munca cultural-educativă la nivel tot mai înalt!
Plenara Comitetului raional de partid

Recent a avut loc în sala Casei raionale de cultură plenara lărgită 
a Comitetului raional de paitid. La plenară au participat membri ai Co
mitetului raional de partid, activiști de partid, președinți ai sfaturilor 
populare comunale, activiști culturali d>n comunele raionului. Din par
tea biroului Comitetului regional de partid a participat toy. Ion Pipoș.

In prima parte, plenara a analizat felul cum s-a desfășurat activ'- 
tatea cultural-educativă de masă in perioada lunilor din iarna aceas
ta. Tov. Pâșteanu Victor, șeful secției de învățămînt și cultură, a pre
zentat un amplu raport din care a reieșit că în ultimele două luni în 
munca cultural-educativă s-a făcut un salt deosebit. Extinzindu-se ini
țiativa activiștilor culturali dn Stremț, majoritatea căminelor cultura
le din raion au trecut la organizarea de activități cultural-educative 
de masă în fiecare zi. Intr-o perioadă relativ scurtă s-a reușit să fie 
antrenate în munca culturală toate forțele existente în comune și sate, 
s-a îmbunătățit conținutul p ogra melor iar masa țăranilor muncitori 
partic;pă într-un număr tot mai mare la man testările culturale. Intr-o 
perioadă de numai două luni, în cadrul căminelor culturale din raion 
s-au ținut 712 conferințe audiate de peste 110.000 țărani muncitor1, re
venind în medie 8-10 conferințe pe lună la fiecare cămin cultural.

Din raportul prezentat, din dezbaterile ce au avut loc a reieșit că, 
deși au fost obținute rezultate deosebite, în munca cultural-educativă 

i de masă în unele comune ca Meteș, Feneș, Berghin, Hăpria, Șard etc., 
, activitatea cultural-educativă re desfășoară încă cu unele lipsuri. Pen- 
; tru înlăturarea lipsurilor ce se mai manifestă, plenara a adoptat oho- 
t tărire care obligă comitetele comunale de partid să analizeze pînă la 
> data de 10 februarie felul cum se îndeplinesc sarcinile planului detnă- 
[ suri privind munca c 'tural-educativâ în timpul iernii, să ia măsuri pen- 
1 tru extinderea experienței de la Stremț, organizîndu-se în fiecare zi acti- 
i vitate cultural-educativă de masă. Sînt apoi prevăzute sarcini pentru 
i îmbunătățirea bazei materiale, reorganizarea brigăzilor științifice la 
' Teiuș și Zlatna.
[ In partea a doua a plenarei s-au dezbătut o serie de probleme legate 
i de continua îmbunătățire a muncii interne de partid în rîndurile apara- 
' tului de stat.

j

Seară de calcul 
model la Micești

Zilele trecute, în sala căminului 
cultural din Micești numeroși direc
tori ai caselor raionale de cultură 
și alți activiști culturali din regiu
ne, ca și ua număr de peste 500 
colectiviști din sat au participat la 
o seară de calcul model, axată pe 
tema : Cum creștem valoarea zi- 
lei-muncă de la 35 lei in 1961 la 44 
lei în 1962.

Tov. Bica Virgil, inginer la sec
ția agricolă a raionului, care a con
dus această seară, a prezentat în 
fața colectiviștilor și a celorlalți 
participant! un material deosebit de 
prețios și educativ. Pe bază de cal
cul s-a arătat ■ importanța stabilirii 
unor norme juste, a mecanizării lu
crărilor și alegerea și însămînțarea 
celor mai productive soiuri de se
mințe. S-a explicat pe bază de cal
cul importanța retribuirii suplimen
tare a executării lucrărilor agricole 
la cel mai înalt nivel. Dat fiind ca
racterul legumicol al gospodăriei, 
condițiile existente, s-a scos în evi
dență că pentru sporirea continuă 
a zilei-muncă e necesar ca gospodă
ria să cultive 120 ha teren cu legu
me în, loci- de 65 cît a cultivat în 
1961.

Participanții atu vizionat, după 
terminarea serii de calcul, filmul 
romînesc „Puterea pîinii", unde și 
gospodăria din .Micești este repre
zentată prin mai multe secvențe.

Alegerile în organizațiile sindicale

0 sarcină de răspundere
Adunările generale și conferințele 

pentru dări de seamă și alegeri, ce 
s-au desfășurat pînă în prezent în 
raionul nostru, au scos în evidență 
munca desfășurată de organizațiile 
de sindicat, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, pen
tru mobilizarea maselor de oameni 
ai muncii la îndeplinirea sarcinilor 
economice. Acesta de fapt a consti
tuit obiectivul principal îri dezbate
rile oe au avut loc. Pe lingă acest 
obiectiv, s-a dezbătut larg ș> pro
blema muncii cultural-educative, 
care constituie în activitatea orga
nizațiilor sindicale o sarcină de ma
re importanță.

Ocupîndu-se de această sarcină, 
Conferința de dare de seamă și ale
geri de la sectorul Haneș al E. M. 
,.Gh. Doja" Zlatna a scos în eviden
ță condițiile deosebite create aici 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui cultural-educativ al minerilor^ 
munca desfășurată de comitetul sin
dical de secție în această direcție și 
rezultatele obținute.

Pe lingă alte acțiuni întreprinse, 
pentru cunoașterea trecutului de 
luptă al partidului nostru, prin grija 
comitetului sindical de secție, s-a 
organizat o execursie la Doftana, 
s-au făcut diferite expuneri pe a- 
ceastă temă. Au mai fost organizate 
excursii și în alte localități dn țară 
ca, de pildă, la Cluj, pentru cunoaș
terea frumuseților patriei noastre.

Pe teme politice, științifice au fost 
expuse 17 conferințe, care au con
tribuit din plin la educarea muncito
rilor de la sectorul Haneș. Clubul

--------------------♦♦

organizat aici, biblioteca cu Un 
mare număr de cărți citite, toate aii 
contribuit la ridicarea nivelului cul- 
tural-educativ al maselor de mtn
ci tori. *1

Rezultatele acestei munci, așa 
după cum a reieșit din dezbaterile 
conferinței, sînt oglindite în proce
sul de producție. Sectorul Haneș a 
primit drapelul de sector fruntaș pe 
întreaga exploatare „Gh. Doja".

Din darea de seamă cît și d:n dis
cuții au reieșit și unele lipsuri. I« 
cuvîntul lor tov. Stilarea V., lancătt 
P., Tudor Aron, Teodoreseu Cih. ș.a., 
referindu-se la activitatea cultural- 
educativă, au criticat comitetul sin
dical de secție pentru faptul că ia 
unele cazuri această muncă atît dr 
importantă a fost neglijată. Aceas
ta a făcut ca unii membrii de sin
dicat, puțini la număr, să nu res
pecte întocmai îndatoririle ce le 
au atît pe linie de organizație cît și 
în producție. Au fost unele cazuri 
de abateri de la- disciplina în pro
ducție, dar comitetul sindical de sec
ție, nu a analizat cauzele acestor 
lipsuri și nu a luat cele mai eficace 
măsuri pentru lichidare.

Din lucrările conferinței s-a des
prins că în viitor noul comitet ales 
va trebui să dovedească mai multă 
preocupare pentru organizarea mti«- 
cii cultural-educative de masă î« 
rîndul minerilor, aceasta ca o so
rină de importanță deosebită ce stă 
în fața organizațiilor sindicale.

BENEA VIOREL 
secretar al Consiliului local al 

sindicatelor — Alba lulia

O seară la Vințul «Ie JJos
In aceste zile, la colectiva din co

mună pregătirile pentru întîmpina- 
rea primăverii sînt în toi. Din zori 
și- pînă seara colectiviștii se întrec 
în muncă unii pe alții. Cînd seara 
se lasă peste sat, munca se întreru
pe pentru a se prelua din nou a 
doua zi. Dar cu aceasta ziua nu s-a 
sfîrșit

Odată cu venirea serii colecti
viștii își îndreaptă pașii grătrți șpre 
căminul cultural sau spre b blioteca 
din comună. Și acest lucru a deve
nit azi atît de obișnuit, atât de fi
resc în viața comunei.

O seară ca toate celelalte.
La bibliotecă încăperea a devemt 

parca prea mică centru numărul 
mare de țarani muncitori ce po
posesc ."cum dornici de a intra in 
tainele cărților. Bibliotecara, tova 
rășa Bâncilă Maria, prin prezentări 
scurte le face cunoștința cu cărțile 
noi apărute. Apoi nu prididește să 
completeze fisele de evidentă ale 
cititorilor. Cerințele sînt multiple și 
trebuie satisfăcute la timp. Căci ce 
poate fi mai minunat deci: să ști că 

prin munca ta ai oferit omului încă 
un prieten — cartea.

Și nu puțini sînt cei care în miez 
de noapte, tîrziu se despart cu greu 
de filele cărții. Iar numărul lor creș
te cu fiecare zi ce trece, după cum 
crește tot mai mult setea de cultură.

In anul trecut au existat 407 
cititori în ultimul trimestru. In a- 
nul acesta numai în primele 25 de 
zile bibliotecara a înregistrat 302 
noi cititori. Cele mai multe cărți ce
rute de cititori sînt cărțile de litera
tură științifică și beletristică.

Alături de bibliotecă. S3la de 
spectacole a căminului cultural era 
ocupată de un numeros public spec
tator. Colectiviștii din Vmțul de Jos 
și-au manifestat dorința de a cu
noaște personal cîțiva scriitori.

Și dorința le-a fost îndeplinită. 
In seara aceea veniseră din partea 
Casei regionale de creație tinerii 
scriitori Clemente Constantin și Tra
ian Filimon pentru a citi din crea
țiile lor. Pe fețele spectatorilor, ti
neri și vîrstnici se citea bucuria și 
încrederea în viitor atunci cînd tov. 

Filimon Traian a recitat poeziile 
„'Partidului", „Comunismul", „(Stea
ua lumii comuniste". Iar atunci 
cînd Clemente Constantin a recitat 
poezii culese și' prelucrate d'n noul 
folclor hunedorean, colectiviștii par
că vedeau viața luminoasă și îm
belșugată pe care o trăiesc ei azi.

Bucuria le-a fost întregită de a- 
pariția pe scenă a formațiilor ar
tistice ale Casei raionale de cultu
ră, care au prezentat pînă tîrziu un 
frumos program artistic. Din reper
toriu au fost mult apreciate de că
tre publicul spectator aranjamentele 
pentru cor și orchestră „I-auzi cum 
mai zice satul" — prelucrare din 
folclorul nou —, „Zii bade cu flu
iera", „Invîrtita de la Alba", „Toa
tă lumea zice-n sat".

Tîrziu, în lumina becurilor elec
trice, grupuri, grupuri de colectiviș
ti se întorceau spre casele lor, plini 
de bucuria pe care le-o dăduse o 
seară culturală. Si odată cu bucu
ria purtau în suflet hotărîrea de a 
munci mai bine, mai frumo3. Căci 
pentru viața aceasta nouă ce s-a 
statornicit în comuna lor merită să 
muncești și să o faci tot mai plină.

VIOREL STRAUȚ

Prilej de analiză a muncii
In comuna Zlatna s-au desfășu

rat, de curînd, adunările de dări de 
seamă și alegerea delegatelor de fe
mei în cadrul circumscripțiilor elec
torale comunale.

Cu această ocazie s-a analizat fe- 
luî cum s-a desfășurat munca pen
tru mobilizarea femeilor la diferite 
acțiuni întreprinse pe plan Iccăl și 
contribuția lor la îndeplinirea obiec
tivelor propuse.

In satul Valea Mică un mare nu
măr de femei au participat prin 
muncă voluntară la construirea că
minului cultural. La Pătrînjeni o 
contribuție de seamă și-au adus-o 
femeile la curățitul șanțurilor și la 
văruitul pomilor.

In raza comunei noastre, din fie
care circumscripție femeile au mun
cit Ia curățitul școlilor, la acțiunea 
de colectare a fierului vechi precum 
și la alte acțiuni cu caracter ob
ștesc. De asemenea, la activitatea 
culturală am reușit să mobilizăm

un însemnat număr,,de femei, cari: 
nart’cipă în cadrul căminelor cul
turale în echipe de teatru, cor Și 
alte formații artistice.

Analiza făcută cu ocazia adună
rilor de dare de seamă și alegeri a 
scos în evidență că cele mai huse 
rezultate au fost obținiite de tov. 
Dubaș Ana, Birăuț Margareta, V<r- 
măga Lucreția, Drăguș Valeria și 
altele, care au reușit ca în circum
scripțiile de care răspund să mobi
lizeze un mare număr de femei la 
acțiunile întreprinse cu caracter 
gospodăresc.

Făcînd bilanțul activității desfă
șurată pînă în prezent, femeile s-an 
angajat să desfășoare o activitate 
și mai susținută, să participe îs- 
tr-im număr tot mai mare la mui
ca pentru continua înflorire și de--^ 
voltare a satelor noastre.

PORAN ELENA 
președinta comitetului corausal 

al femeilor — Zlatna
♦♦--------------------------------

--------------------------------♦♦♦♦♦♦--------------------------------

Pentru educarea sanitară a oamenilor muncii
Sesiuni ale sfaturilor populare comunale

Să ne gospodărim cît mai bine
Duminica trecuta, s-au desfășurat 

lucrările Conferinței raionale de Cru
ce Roșie.

Darea de seamă a sets in evi
dență o seamă de realizări obținute 
în activitatea crgar.izatrkx de Cru
ce Reșie. in vederea metalizării ma
selor largi de oameni ai muncii la 
dezvoltarea activității sanitaro-antie- 
pidemice, la intensificarea măsuri
lor de proiecție a sănătății oameni
lor muncii, de -prevenire 3 bolilor 
profesionale.

De la ultimele alegeri numărul 
secțiilor de Crace Roșie a crescut la 
94, iar ca urmare a muncii depuse 
de Comitetul raicoai numărul mem- 
brikr a cresent la 131079. In activi
tatea sa, Cccrtetnl raional de Cruce 
Roșie s-a sprijinit pe un larg activ 
voluntar.

După ce a Tăcut o amplă analiză 
a rezultatelor obținute în domeniul 
întăririi organizatorice a secțiilor de 
Cruce Roșie, darea de seamă s-a 
ocupat pe larg de educația sanitară 
a oamenii- r muncii și a tineretului 
școlar din raion. în care direcție de 
asemenea s-au obținut rezultate po
zitive.

Pentr ; intensifica și mai mult 
munca de educație sanitară în sa
tele și cncMwie raionului, s-au or
ganizat arsvî sanitare sătești care 
au fost frecventate de un număr în
semnat de țărsnî colectiviști, dîndu- 
H-se InvițiMate prețioase in pri
vința măsvflor igiertico-sjnitare ce 

-• :i:c. In 
multe comune dm raion, ca Șard, 
Igfinx. Vicțni 4e Jos și altele. Comi
tetul r.->.ci, ae C'jce P-șie a orga

nizat brigăzi cu medici specialiști, 
care au făcut expuneri pe diferite 
teme de educație sanitară.

In campaniile agricole, la ariile 
de treier, la brigăzile de cîmp s-au 
înființat posturi sanitare care și-au 
justificat pe deplin munca p’ n re
zultatele obținute.

In vederea îmbunătățirii muncii 
de educație sanitară în rîndurile 
muncitorilor, cît și prevenirii îmbol
năvirilor profesionale s-au înființat 
posturi de prim ajutor sanitar, gru
pe sanitare, cursuri sanitare în toa
te întreprinderile și în instituțiile 
raionului nostru. S-au organizat 
schimburi de experiență între orga
nizațiile de Cruce Roșie din diferite 
întreprinderi ca: Exploatarea Ha- 
neș. U.M.C. Zlatna, fabrica „Arde
leana", întreprinderea „Horia" și 
altele. <

Dînd precădere conferințelor de 
educație sanitară, care au ca scop 
ridicarea nivelului de cunoștințe sa
nitare a oamenilor muncii, au fost 
ținute 470 conferințe, audiate de 
peste 40.000 cetățeni. O altă formă 
de educație sanitară au fost serile 
de întrebări și răspunsuri, cercurile 
de citit, serile sanitare, care au a- 
vut ca scop intensificarea . muncii 
sanitare antiepidemice.

Pentru a intensifica munca de e- 
ducație sanitară în școli, sau luat 
o seamă de măsuri, cum sînt: intro
ducerea orelor de igienă, organiza
rea colectivelor de Cruce Roșie pe 
clase, colțurile sanitare, posturi de 
prim, ajutor sanitar, grafice igienh 
co-sanitare.

Pentru-a deprinde elevii cu noți

uni sanitare și pentru a le verifica 
cunoștințele în acest domeniu s-au 
organizat concursuri școlare cu ca
racter sanitar, schimburi de expe
riență, care s-au dovedit a fi deose
bit de fructuoase.

Atît darea de seamă cît și parti
cipanții la discuții au scos în evi
dență faptul că la ridicarea nivelu
lui muncii organizațiilor de Cruce 
Roșie un rol hotărîtor l-a avut fap
tul că organizațiile de partid au 
îndrumat și controlat permanent ac
tivitatea acestora, le-a analizat pe
riodic munca în cadrul adunărilor 
generale, sprijinindu-le concret să-și 
îmbunătățească metodele de lucru.

Totodată, darea de scamă și par
ticipanții la discuții pe marginea ei 
au arătat că în viitor este necesar 
ca organizațiile de Cruce Roșie din 
raion să muncească mai susținut și 
cu mai multă răspundere pentru a 
îmbunătăți continuu munca de edu
cație samtară a maselor largi de 
oameni din raionul nostru.

Din partea Comitetului raional de 
partid a participat la conferință tov 
Vasile Farcaș, secretar, care în cu- 
vîntul său a dat o seamă de îndru
mări prețioase în vederea ridicării 
continue a nivelului muncii organi
zațiilor de Cruce Roșie.

★
In prima sa ședință, Comitetul ra

ional de Cruce Roșie și-a ales bi
roul. Ca președinte al Comitetului 
raional de Cruce Roșie a fost reales 
tov. Dr. Victor Fărcașiu, Iar ca se
cretară tov. Mafia Budulă.

V. ȘERBU

Sesiunea Sfatului popular al co
munei Șard. ce a avut loc în ziua de 
28 ianuarie 1962, a analizat felul 
cum a fost îndeplinit planul econo
mic și financiar pe anul 1961 și a 
aprobat planul economic și bugetul 
pe anul 1962.

Rezultatele obținute, ca urmarea 
activității maselor de cetățeni mo
bilizate de sfatul popular comunal, 
au fost concretizate în darea de sea
mă a comitetului executiv prezenta
tă și în discuțiile purtate de depu
tății ce au luai cuvîntul.

Colectivizarea satelor Micești și 1 
Sard, dezvoltarea și continua întă- ■ 
rire economico-organizatorică a gos
podăriilor colective au fost proble
me care au constituit o preocupare 
permanentă a sfatului popular co
munal și dezbătute de sesiune.

Un alt obiectiv, de care s-a ocupat 
darea de seamă a comitetului exe
cutiv al sfatului popular comunal și 
deputății în discuțiile purtate, a fost 
buna gospodărire a comunei. Astfel, I 
în anul 1961, mobilizați de deputați 
pe circumscripții electorale, cetă
țenii din comuna Șard au contribuit 
din plin la buna gospodărire și în
frumusețare a comunei lor. Prin 
muncă patriotică s-au construit 3 
poduri, trotuar pe strada principală, 
s-a adîncit albia văii ce trece prin 
sat, precum și alte lucrări de inte
res obștesc și gospodăresc. Numă
rul de ore de muncă patriotică efec
tuate de cetățenii comunei Șard în 
anul 1961 se ridică la peste 90.000 
reâlizîndu-se astfel economii' de 
400.000 lei.

Cu toate acestea, o parte dintre 
deputății cș au luat cuvîntul la dis
cuții, printre care tov. Dănuț Cor
nel, Milaciu Ioan, Dan Traian, Stas - 
ciu Traian și alții, au criticat lipsi
rile de care a dat dovadă sfatul pa- 
popular în ceea ce privește gospo
dărirea comunei.

— Noi am discutat mult desj re u- 
nele construcții la școala din Mi- 
cești — a spus tov. Milaciu — dar 
s-a făcut puțin. Mai avem de făctrt

(Continuare în pag. 4-a)
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DIM EXPERIENȚA MUNCII DE PARTID

Cum am organizat munca politică pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice

! Documentele Consfătuirii pe țară ne sînt călăuză și îndemn I
.Colectivul de muncă de la U.M.C. 

Zlatna și-a îndeplinit sarcinile eco
nomice pe anul 1961 înainte de ter
men. realizînd în același timp im
portante economii peste cele plani
ficate. Rezultatele obținute se dato- 
reșc în primul rînd unei susținute 
munci politice desfășurate de către 
organizațiile de bază, pentru mobi
lizarea tuturor muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor la îndeplinirea 
obiectivelor din planul de producție.

Odată cu prelucrarea cifre
lor de plan pe 1962, care s-a 
făcut la începutul lunii decem
brie 1961, în fața colectivului de 
nitțncă s-au pus noi sarcini, menite 
să ducă la creșterea continuă a pro
ducției și productivității muncii, a- 
vînd în vedere introducerea unor u- 
filaje de înaltă productivitate. A- 
ceasta a ridicat și ridică și în fața 
comitetului de partid și a organi
zațiilor de bază problema continuei 
îmbunătățiri a muncii politice de 
rriasă, folosirea celor mai variate 
■metode de muncă.

In baza experienței clștigate în 
anul trecut, odată cu prelucrarea ci
frelor de plan pe anul 1962, am tre
cut la extinderea metodelor bune fo
losite de organizațiile de bază, la 
popularizarea lor în cadrul diferite
lor consfătuiri organizate de comi
tetul de partid.

Ținînd cont de faptul că fiecare 
muncitor trebuie să cunoască cît 
mai temeinic prevederile planului de 
producție, prin grija și sub îndru
marea comitetului de partid s-a or
ganizat dezbaterea cifrelor de plan, 
■mai întîi cu activul comitetului de 
partid, pe secții și apoi cu întreaga 
masă de salariați a uzinei. Acest lu
cru l-am făcut după ce în preala
bil am popularizat prin toate mij
loacele ce ne-au stat la îndemînă 
ca: agitatori, gazeta de perete, pre
să, importanța politică a dezbateri
lor și cunoașterii planului de pro
ducție.

Ca urmare a pregătirii politice, la 
ședința cu toți salariații din numă
rul total au lipsit doar 4 tovarăși. 
In cadrul discuțiilor ce au avut loc 
pe marginea planului de producție 
au luat cuvîntul 109 tovarăși și s-au 
făcut 52 propuneri cu privire la con
tinua îmbunătățire a procesului de 
producție. Printre cei care au făcut 
propuneri se numără și tov. Groza 
vasile, Avram Nicolae, ing. Pușcaș 
Ștefan și alții. De aici se desprinde 
j^agostea și preocuparea colectivu- 
Wr~r!e muncă pentru îndeplinirea 
/obiectivelor ce stau în fața uzine» 
pe anul 1962.

Pe baza sugestiilor și propu
nerilor făcute, conducerea uzinei a 
întocmit un plan de măsuri, iar cu 
sprijinul și sub îndrumarea comite
tului de partid O parte din ele au și 
fost aplicate în practică, ca de e- 
xemplu: Reducerea la minimum r 
pierderilor de produse la transbor- 
dare în timpul transportului, pregă-

ln cadrul învățămîntului agrozoo
tehnic de masă din raionul nostru 
aii fost organizate 52 cercuri cu un 
număr de aproape 4.000 de cursanți. 
■Convinși fiind că însușirea temei
nică a lecțiilor predate le va îmbo
găți și mai mult, cunoștințele în lu
crarea pămîntului, îngrijirea anima
lelor etc., cursanții din Benic, Al
bă1. Iulia (Partoș), Berghin, Teleac 
și alții, frecventează cu regularită
țile cursurile.

Lecțiile predate sînt urmate 
de demonstrații practice

Unul din cercurile cu activitate 
bună este cercul pomicol-agricol din 
Benic. Aici învățămîntul se desfă
șoară într-o încăpere bine luminată 
și încălzită, iar la predare se folo
sește un material didactic bogat. 
Planul cercului cuprinde 26 lecții, 
strîns legate de ramurile de pro
ducție existente în gospodărie, din 
care pînă la 31 ianuarie au fost pre
date 14 lecții. Urmărind ca lecțiile 
predate să fie cît mai strîns legate 
de viață, lectorul cercului, ingine
rul Gligor Ion, la predarea acestora 
■caută să îmbine cît mai complet teo
ria cu practica. De exemplu, ia pre
darea lecției „Despre tăierile la po
mi" s-au făcut demonstrații practi
ce în livada gospodăriei cu 
fiecare cursant. Cînd s-a pre 

tirea personalului de deservire a 
noii secții intrate în funcțiune, con
trolul tehnic la toate fazele de lu
cru și altele.

In vederea lichidării unor lipsuri 
ce s-au manifestat în anul 1961, am 
organizat colective formate din 
membri și candidați de partid, frun
tași în producție, care au studiat 
cauzele acestor lipsuri, au întocmit 
referate cu propuneri concrete ce au 
fost prelucrate în cadrul secțiilor 
respective, ceea ce a dus la conti
nua îmbunătățire a muncii.

O altă preocupare a comitetului 
de partid a fost aceea de a îndruma 
organizațiile de bază în vederea or
ganizării unei susținute munci poli
tice în fiecare secție și atelier. Pen
tru aceasta, organizațiile de bază 
se ocupă de instruirea cu regulari
tate a agitatorilor. După prelucra
rea cifrelor de plan pe uzină, agita
torii au fost instruiți separat pe sec
ții și ateliere cu problemele specifice 
fiecărui loc de muncă, indieîndu-se 
în același timp cefe mai eficace me
tode folosite în munca politică de 
masă.

Plenara cu toți agitatorii din u- 
zină. organizată de comitetul de 
partid, după prelucrarea planului de 
producție, pe lingă faptul că a con
stituit un schimb de experiență pen
tru agitatori, a scos în evidență ro
lul deosebit al agitatorilor in mobi
lizarea maselor la îndeplinirea pla
nului de producție. De aceea, ne-am 
propus ca în viitor să acordăm a- 
cestei munci o atenție și m3i mare 
în activitatea noastră.

Pentru pregătirea agitatorilor, pe 
lîngă instructajele lunare, »au ori 
de cîte ori este necesar, folosim cu 
rezultate bune Carnetul agitatoru
lui* la care sînt abonați toți cei 173 
agitatori, pe lîngă cele 1.950 ziare 
și alte publicații, care sînt un pre- 
țios ajutor în munca noastră.

In afară de aceasta, ținînd cont 
de importanța mare ce o are agita
ția vizuală, în fiecare secție și loc 
de muncă s-au confecționat iozinci 
mobilizatoare legate de îndeplinirea 
planului. • De asemenea s-au confec
ționat grafice în care se oglindește 
îndeplinirea zilnică a planului de 
producție pe echipe și agregate, pre
cum și un număr de 3 panouri mari 
care oglindesc sarcinile de plan pe 
anul 1962 cît și felul cum șe reali
zează economiile pe uzină.

Directivele C. C. al P..M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale între
cerii socialiste, prelucrate temeinic 
cu agitatorii, au constituit și 
vor constitui un îndreptar prețios în 
munca politică pentru mobilizarea 
maselor la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice ce stau în fața colectivu
lui de muncă de la U.M.C. Zlatna 
pe anul 1962.

CIMPEAN AUREL 
secretar al comitetului de partid 

U.M.C. Zlatna Aspect de la ferma de vaci a G. A. C. Teiuș.

învățămîntului agrozootehnic
de masă — toată atenția!

dat lecția „Despre combaterea bo
lilor și dăunătorilor la pomi“ s-a 
pregătit cu cursanții soluț’a nece
sară și s-a efectuat stropitul împo
triva păduchelui din Sânt J.->se. Lec
țiile predate fiind vii, atractive și 
deosebit de interesante, trezesc inte
res în rîndul cursanților, care par- 
ticioă cu regularitate la cerc. își iau 
notițe, pun întrebări și dau răspun
suri bune în discuțiile curtate.

Rezultate bune se obțin și la cer
cul agrozootehnic de la gospodăria 
colectivă din Teiuș. Aici, ca urmare 
a lecțiilor predate cu privire la zoo
tehnie; în care știința se îmn’etaște 
puternic cu pracb'ca, îngrijitorii de 
animale, care urmează cursurile 
cercului cu regularitate, au obținut 
de la vacile pe care le au în primire 
o importantă sporire a producției de 
lapte, precum și o simțitoare creș
tere în greutate la viței.

Au predat, de asemenea, 11-13 
lecții lectorii cercurilor de la 
gospodăriile colective din Mihalț, Sî- 
bișenî, Oiejdea, Obreja și altele. A- 
ceste exemple ne arată că acolo un
de organizațiile de partid și condu
cerile gospodăriilor colective au a- 
cordat importanța cuvenită învătă- 
mîntului agrozootehnic, unde lectorii

I
La 30 ianuarie, Comitetul raional de partid și Sfatul popular raional 
au organizat o consfătuire în lumina Consfătuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști, axată pe tema creșterii păsărilor și sporirea producției de 
legume. La consfătuire, care s-3 ținut în sala mare a Casei raionale 

de cultură, au participat președinți de gospodării colective, îngrijitori 
de păsări și legumicultori din G.A.C., ingineri, tehnicieni și medici ve
terinari de Ia comune și raion, activiști de partid și de stat. Cu a- 
cest prilej au fost prezentate referate și s-au purtat discuții rodnice.

In cele ce urmează, dăm unele aspecte de la consfătuire.

500—600 păsări la suta de hectare
In cuvîntarea tovarășului Gheor- 

ghe Gheorghiu-Dej la Consfătuirea 
pe țară a colectiviștilor s-a arătat 
că toate gospodăriile de stat și co
lective trebuie să-șî creeze un sec
tor avicol puternic, să crească cel 
puțin 500-600 păsări la suta de ha.

Experiența gospodăriilor colective 
fruntașe, care s-au ocupat in ultimii 
ani cu creșterea păsărilor, dovedeș
te că această ramură a zootehniei 
este rentabilă. Creșterea păsărilor 
este avantajoasă prin faptul că ele 
se înmulțesc ușor, aiung în scurt 
timp la maturitate, se aclimatizează 
ușor și crescute rațional pot da o 
producție ridicată de carne. Datori
tă acestei precocități, în cursul u- 
nui an se pot obține de la o găină, 
cu toți produșii ei. peste 45 kg car
ne. Un mare avantaj îl constituie 
faptul că păsările pentru obținerea 
unui kilogram de creștere în greu
tate consumă cantități mici de fu
raje. astfel un kilogram de came de 
pasăre se poate obține cu numai 3,5 
kg furaje concentrate.

In raionul nostru, pe un drum 
bun în creșterea păsărilor a pășit 
gospodăria colectivă din Cistei, care 
si-a asiaurat o matcă ele păsări din 

cercurilor au privit cu toată răspun
derea munca încredințată, rezulta
tele sînt bune.

Toate cercurile, 
la nivelul celor fruntașe

l a cercul agrozootehnic de la gos
podăria colectivă din Oarda de Sus 
s-au ținut doar 7 lecții, și acestea 
la un nivel necorespunzător. Dato
rită faptului că la predare lectorui 
Dăian Teodor se mulțumește să ci
tească anumite broșuri cu caracter 
general, fără a se pregăti temeinic 
și a îmbogăți lecțiile cu exemple din 
viață, acestea sînt monotone și ne
interesante. Necorespunzător se 
desfășoară activitatea și la cercul 
pomi-viticol de la Țelna, unde dato
rită faptului că lectorul cercului, 
tov. Avram Maria, inginer, amină 
săptămînă de săptămînă ținerea 
lecțiilor, pînă la 31 ianuarie nu 
s-au ținut decît 8 lecții.

Un alt aspect negativ este la cer
cul zootehnic de la gospodăria co
lectivă „Umrea" din Alba Iulia. Aici 
nu s-ar putea spune că nu există 
activitate, dimpotrivă, s-au ținut 13 
lecții urmate de exemplificări prac
tice, au fost prezentate diafilme. 
Ceea ce este rău la acest cerc, este 
faptul că la cursuri nu participă de-

prăsilă proprie, urmînd ca în acest 
an. așa după cum și-a prevăzut în 
planul de producție, să crească ce! 
puțin 500 păsări de fiecare 100 ha.

Importante venituri se pot reali
za de către gospodăriile colective și 
din creșterea gîștelor, rațelor și 
curcilor, care oferă posibilități mari 
de sporire a producției de carne de 
bună calitate.

Pentru a-și crea ferme puternice 
de păsări, fiecare gospodărie colec
tivă trebuie să-și asigure din timp 
condiții corespunzătoare pentru 
creșterea puilor de o zi, pe care a- 
cestea urmează să-î primească de la 
incubatoare.

Să cultivăm legume pe
Prin aplicarea unei agrotehnici 

i corespunzătoare, colectiviștii din Mi- 
, cești, care în anul trecut au culti- 
i vat cu legume o suprafață de 65 
: hectare, au realizat de la grădină 
I un venit de peste un milion de lei. 
! Roșiile timpurii, de pildă, cultivate 
i ne o suprafață de 6 ha. au adus 
, gospodăriei un venit total de 195.750 
I lei, ceea ce revine 32.625 le: de fie- 
i care hectar. Cartofii iarovizați cul- 
; tivați pe o suprafață de 5 ha, la care 
I s-a obținut o producție de 26.000 kg 
I la hectar, au adus gospodăriei din 
| Micești uri venit de 205.100 lei, re

cit 50-60 Ia sută din numărul celor 
înscriși. Și lipsa în această direcție 
revine în primul rînd consiliului de 
conducere al gospodăriei, care nu 
se preocupă suficient de mobilizarea 
cursanților la cerc. .Mai mult însuși 
președintele gospodăriei este văzut 
rar pe la cerc, deși ar avea multe 
de învătat m cadrul învățămîntului.

La cercurile din gospodăriile co
lective de la Limba. Oarda de Jos, 
Pețelca. Bărăbanț, nu s-au ținut de
cît 7—9 lecții.

Ținînd seamă că fiecare zi ce tre
ce ne apropie tot mai mult de vre
mea muncilor agricole de primăva
ră. organizațiile de partid, sfaturile 
populare de la comune și consiliile 
de conducere ale gospodăriilor co
lective trebuie să îndrume și să spri
jine activitatea lectorilor, pentru ca 
odată cu venirea primăverii lecțiile 
să fie toate predate.

O sarcină importantă revine, de 
asemenea, în această direcție Sec
ției agricole raionale, care trebuie 
sâ îndrume mai sistematic lectorii 
pentru ca aceștia să dezbată la 
cercuri cele mai actuale probleme, 
axate pe dezbaterile ce au avut loc 
la Consfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști.

Faptele au dovedit că acolo unde 
există preocupare sînt și rezultate. 
De aceea, dacă fiecare lector va fi 
îndrumat și sprijinit cu toată răs
punderea de organizația de partid, 
fiecare cerc rămas în urmă poate 
și trebuie să se ridice la nivelul 
cercurilor fruntașe.

Din cuvîntul 
participantilor la consfătuire

Ciban Mihai, președintele G.A.C. 
„Unirea din Alba Iulia. Hotărîrep 
colectiviștilor noștri este ca încă di» 
acest an să ajungem să avem 506 
păsări Ia suta de hectare.

Bedeleanu Gheorghe, președintele 
gospodăriei colective din Mihalț. 
In anul trecut noi am construit pe 
plan local un adăpost pentru. 50t 
gîște, și de curînd am luat măsuri 
pentru amenajarea unei ptrernițe, 
pentru creșterea puilor de o zi.

Bela Simerta, colectivistă G.A.C. 
Ciugud. La grădina de legume, care 
în acest an va cuprinde o suprafață 
de 15 ha —de 5 ori mai mare față 
de anul trecut — munca va fi iă- 
cută în proporție de peste 90 la sută 
de femei.

Oprita Teodor, colectivist G.A.C. 
Teiuș. In vederea obținerii de răsad 
timpuriu au și fost pregătite răsad
nițe calde pe o suprafață de 306 me
tri. De acum, pentru munca la gră
dină, au fost organizate două echi
pe formate numai din femei, 

suprafețe cît mai mari 
venind 41.000 lei de fiecare hectar.

Colectiviștii din Teiuș au realizat 
și ei la castraveții timpurii, cultivați 
în răsadnițe, un venit de 30.766 le* 
la hectar. Aceste cîteva exemple 
scot cu putere în evidență venitu
rile mari pe care le realizează gos
podăriile prin cultivarea legumelor,• 

In acest an suprafața ce urmează 
să se cultive de gospodăriile colec
tive cu legume este de aproape 4 
ori mai mare față de anul trecut.

Stimulați de prevederile Plenarei 
din iunie-iulie 1961 și învățămintele 
Consfătuirii pe țară, colectiviștii din 

; Mihalț au mărit suprafața de gra- 
i dină de la 7 ha, cît au avut anul 
I trecut, la 40 hectare. Simțitor și-au 

mărit suprafața de grădină și goș- 
j podăriile colective din Cistei, Teiuș, 
1 Micești, Oiejdea și altele.

Odată cu creșterea suprafeței de 
grădina se impune și o sporire sim- 

, țitoare a răsadnițelor. De aceea, în 
: zilele ce urmează, gospodăriilor co- 
: iective le revine sarcina să-și pre- 
1 gătească din timp răsadnițele, să-și 
J asigure din vreme semințele nece

sare, să trimită probe la laborator 
I din semințele recoltate din cultură 

proprie.
Un sprijin puternic au datoria să 

j acorde gospodăriilor organele 
• U.R.C.C., care trebuie să asigure de 
1 urgență acestora materialul de care 
I au nevoie la construirea tocurilor 

și ramelor pentru răsadnițe.
-

< In încheierea lucrărilor consfă- ) 
) tuirii, tovarășul Crișan Gheorghe, i 

secretar al Comitetului raional de ;
s partid, a subliniat importanța a- > 
; cordață de Consfătuirea pe țară < 
( a colectiviștilor creșterii păsărilor, $ 
j și a făcut în acest sens prețioase ? 
( recomandări. O atenție deosebită ț 

trebuie să dea de pe acum organ!- ) 
zațiile de partid din gospodăriile ( 
colective luării de măsuri pentru > 
amenajarea de puiemițe corespun- J 
zătoare pentru creșterea puilor de ( 
6 zi, să se repartizeze în sectorul S 
avicol colectiviste pricepute și cu 7 
dragoste față de meserie, să se ( 
dea toată importanța îngrijirii șt J 
furajării păsărilor. Organele teh- ? 
nice de specialitate să acorde gos- j 
podanilor colective un sprijin con- ) 
creț și susținut îir’direcția creșterii < 

? păsărilor. <
IAu fost arătate, de asemenea, > 

sarcinile ce revin gospodăriilor ( 
colective pentru sporirea suprafe- ) 
țelor cultivate cu legume și obți- > 
nerea de legume timburii.

Apele ce brăzdează raionul ș 
nostru în regiunea de șes asigiiră ) 
condiții optime pentru cultura le- ( 
gumelor și creșterea păsărilor de ) 
apă. >

Crescînd un număr sporit de ( 
păsări și cultivând legume pe sil- ) 
nrafete cit mai mari, gospodăriile ? 
colective, sub îndrumarea organs- s 
zațiilcr de partid, vor obține noi ) 
succese pe liriia. întăririi lor eco- < 
nomice și organizatorice, vor adu- > 
ce o largă contribuție la aprovi- ) 
zionarea populației cu carne și le- ! 
gume. C



ACTUALITĂȚI DIN U.R.S.S
Combinatul de

Recent a intrat în funcțiune crima 
parte a Combinatului de celuloză și 
«arton din Astrahan — prima mare 
întreprindere din U.R.S.S. ce va 
prelucra o nouă materie primă cu 
întrebuințări multiple — stuful, care 
•cupă mii de hectare în delta mare
lui fluviu.

Noul combinat a și produs prima 
partidă experimentală de carton. In 
1962 va produce din stuf 70.000 
tone semiceluloză și 70.000 ten;car
ton de ambalai, ceea ce va fi egal 
ou producția de carton a U.R.S.S. 
In 1959.

Noul combinat este înzestrat cu 
utilaje de prim rang, represented

Un apeduct gigantic în Ținutul 
pămînturilor desțelenite

Intre rîurile Ișim și Tobol se în
tind terenuri fertile. Aici au fost 
create sovhozuri care obțin de pe 
pămînturile desțelenite recolte bo
gate. Aceste locuri sînt însă sărace 
în apă.

Direcția economiei apelor din Ți
nutul pămînturilor desțelenite a ho- 
tărît să construiască un apeduct gi
gantic, lung de 1.500 km. Acesta 
se va întinde pînă în Kazahstanul 
de nord și regiunea Kustanai. Lu
crările de construcție au și început.

In laboratorul central pentru au
tomatizarea industriei siderurgice a 
fost realizat un model electronic de 
cuptor pentru elaborarea oțelului, cu 
ajutorul căruia pot fi imitate proce
sele electrice ale unui puternic cup
tor electric.

Conectat la un cuptor electric, mo
delul permite să se controleze fără 
Întrerupere și de la distanță, pe fie- 
sare electrod, tensiunea și puterea 
curentului în timpul șarjei, să se 
măsoare pierderile în rețea.

Un oțelar care urmărește indica
țiile acestui înregistrator automat 
poate constata cu mai multă preci
zie decît înainte ce' se întîmplă în 
cuptor în orice moment.

IM FAȚA HĂRȚII

PORTO—RICO
Porto-Rico este cea mai mică in

sulă din arhipelagul Antilelor. Su
prafața sa nu depășește 8.900- km 
pătrați. Populația formată în majo- 
joritate din creoli și metiși, ating» 
2.500.000 locuitori.

Capitala țării este orașul San 
Juan.

Economia din Porto-Rico are un 
caracter unilateral. Baza ei e te a- 
fricultura (plantațiile) și exploată
rile de mangan. 80 la sută d n su
prafața agrară a țării aparține so
cietăților americane. De asemenea 
tot acestor societăți le aparțin și în
treprinderile pentru exploatarea mi' 
ițelor precum și minele înseși.

•Ă
Insula Porto-Rico a fost descope

rită de Cristofor Columb în anul 
1493. La scurtă vreme după aceea, 
în anul 1508, insula a fost cotropită 
de către conchistadorii spanioli. Ju
gul inchizitorial al colonialiștilor 
din Madrid a fost menținut mai 
bine de 400 de ani.

După războiul spaniolo-american 
din 1898, insula a încăput pe mîna 
altor stăpîni, mai hrăpăreți decît cei 
dintîi, imperialiștii nord-ameri- 
oani.

Drept „compensație" pentru teri
toriul Porto-Rico. imperialiștii ame
ricani au dat curții regale spaniole 
•Beva aafioane de dolari.

Inițial Porto-Rico a fost declarată 
jtji. liber asociat", iar mai 
drziu iocrikn săi au devenit 
uxtățefo anerieam**. „Cetățenia a- 
■ericatf" ■■ a fost primită cu en-

la Gurile Volgăi
ultimul cuvînt al tehnicii. In tehno
logia prelucrării stufului se aplică 
procese noi de înaltă productivitate, 
combinatul fiind înzestrat cu un 
mare număr de aparate automate 
de control și reglaj.

Construirea combinatului conti
nuă. încă în acest an va intra în 
funcțiune partea a doua a combina
tului cu o capacitate de 100.000 
tone carton de ambalaj pe an. Se 
construiesc și alte obiective impor
tante — fabrica de'drojdie și secția 
de plăci fibro-lemnoase care vor fo
losi de asemenea stuful ca materie 
primă.

Pînă în prezent au fost instalate 
conducte pe o lungime totală de 85 
km, iar anul acesta se vor construi 
încă 750 km de conducte. Toate lu
crările sînt mecanizate: mașinile 
sapă șanțurile, sudează conductele, 
le izolează cu bitum și le instalează.

Construirea apeductului din Ți
nutul pămînturilor desțelenite este o 
lucrare complexă, întrucît se con
struiesc concomitent mari bazine de 
rezervă, prize de apă. stații de com
pare, puțuri de control.

Inginerii laboratorului studiază de 
cîțiva ani problemele automatizării 
cuptoarelor pentru elaborarea oțe
lului. Ei au constrict, printre alte
le, niște aparate care măsoară au
tomat temperatura metalului în sta
re fluidă și controlează temperatura 
pereților cuptorului, semnalizează 
cînd există pericol de supraîncălzire 
și de distrugere a pereților.

A fost elaborat un proiect de cup
tor electric automat experimental cu 
o capacitate de 20 de tone, în care 
vor fi automatizate și mecanizate 
toate operațiile tehnologice și elec
trice principale.

tuziasm de către portoricani. In fața 
luptei populației din Porto-Rico pen
tru libertate și suveranitate, impe
rialiștii americani au recurs la ac
țiuni și mai demagogice. .Astfel. în 
anul 1952, S.U.A au acceptat adop
tarea unei „constituții" care ar fi 
urmat să asigure autonomia acestui 
teritoriu. In realitate această „con
stituție" a permanentizat în Porto- 
Rico statutul colonial.

Jugul colonialismului american 
este simțit din plin de către porto
ricani. In timp ce în cei 10 ani, din
tre 1942 și 1951, imperialismul a- 
merican a cîștigat 30 milioane de 
dolari din dividende și dobînzi re
zultate de pe urma investițiilor în 
Porto-Rico, procentajul șomerilor a 
crescut în această țară de la 25 la 
sută la peste 35 la sută.

Colonialiștii americani osîndesc 
poporul din Porto-Rico la o viață de 
mizerie cumplită. Salariile scăzute 
ale muncitorilor autohtoni (de cî- 
teva ori mai mici decît în S.U„A.), 
costul ridicat al vieții (cu 50 la 
sută mai ridicat decît în S.U.A.) 
fac cu adevărat insuportabil traiul 
portoricanilor.

Tabloul vieții întunecate a porto
ricanilor poate fi completat cu date 
deosebit de sumbre. In Porto-Rico 
se găsesc peste 125.000 de bolnavi 
de tuberculoză și 40.000 de cerșe
tori. Aproximativ 60 la sută din 
populație nu mănîncă niciodată car
ne, peste 70 la sută sînt analfabeți, 
iar 400.000 n-au unde locui.

Datorită condițiilor de trai inu-

BUENOS 
Partidele 

și Chile' au

AIRES (Agerpres). — 
socialiste din Argentina 
dat publicității o decla

rație comună în care se pronunță 
împotriva conferinței de la Punta 
del Este.

Cele două partide socialiste su
bliniază că Statele Unite sînt agre
soare. deoarece au finanțat invazia 
în Cuba și au violat apele teritori
ale ale Republicii Dominicane.

In încheiere partidele socialiste 
din Argentina și Chile declară că 
„sprijină fără rezervă Cuba socia
listă".

SAN SALVADOR (.Agerpres). — 
Intr-un mesaj adresat secretaria

tului Organizației Statelor Ameri
cane, femeile din Salvador condam
nă conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe de la Punta del Este, ca pe 
„un complot imperialist împotriva 
revoluției cubane", relatează agen
ția Prensa Latina. In mesaj se ara
tă că acest complot „constituie o 
primejdie pentru principiile neames
tecului si autodeterminării popoare
lor".

HAGA. — Conferința Partidului 
Pacifist Socialist din Olanda a a- 
doptat o rezoluție în care cere gu
vernului olandez să înceapă ime
diat tratative cu Indonezia pentru a 
se acorda acestei țări suveranitatea 
asupra Irianului de vest, iar trupele 
olandeze să fie retrase din această 
colonie.

Fiecare leu -
(Urmare din pag. l-a)

dă, au avut tendință de creștere. De 
asemenea, se poate imputa ca o lip
să acestor întreprinderi și funcțio
narea defectuoasă a serviciilor de 
contabilitate. O seamă de deficiențe 
în cheltuirea neeconomicoasă a fie
cărui leu s-a manifestat și în activi
tatea cooperației meșteșugărești. La 
cooperativa „Progresul", de exem
plu, cu toate că s-a realizat o serie 
de economii, totuși prețul de cost a 
fost depășit cu peste 50.000 lei.

La această depășire a contribuit 
într-o mare măsură și faptul că nu 
s-a pus accent deosebit pe reduce
rea la maximum a cheltuielilor ad
ministra ti v-gospodăreș ti. Și în a- 
ceastă direcțe conducerea coopera
tivei va trebui să acorde mai multă 

mane, după cel de-al doilea război 
mondial a avut loc o emigrare ma
sivă din Porto-Rico în S.U.A. In 
urma acestei emigrări, în S.UAe- 
xistă astăzi 500.000 de portoricani. 
Cei mai mulți au fost inghesuiți în 
„Hariemul spaniol", un adevărat 
gheto al populației portoricane din 
New York.

Aid, în S.UA„ contrar propagan
dei americane, portoricanii n-au pă
șit o viață mai bună. In acest sens 
este semnificativă descrierea condi
țiilor de muncă Ia o fermă agricolă 
din Glasboro, statul New Jerseg, fă
cută de ziarul .JOiario de Nueva 
York": „In prezent există peste 150 
de localități din S.U.A unde porto
ricanii muncesc în condiții mai gre
le decît robii. Așezarea Glasboro 
este formată din barăci înconjurate 
cu sîrmă ghimpată, prfn care trece 
curent electric, pentru ca portori- 
canii să nu poată ieși de aici nici 
măcar pentru a pleca în oraș.

Adevărul trist este că în multe re
giuni ale S.U.A. comportarea 
de muncitorii portoricani este 
mănătoare cu aceea față de un 
mal, cu singura deosebire că 
malului i se acordă uneori 
multă grijă și mai multă atenție.

Imperialiștii americani nu s-au 
mulțumit cu jefuirea bogățiilor din 
Porto-Rico, ci, ținînd seama ae po
ziția strategică a acestei țări, au 
transformat-o într-un adevărat „Gi
braltar al Mării Caraibilor" Porto 
Rico a devenit adică una din țările 
pe teritoriul căreia au fost instalate 
baze militare americane. Bazele mi
litare „Roosevelt Roades" și „Ram- 
sey-Field" sînt menite să înăbușe 
orice mișcare de eliberare din Vene

zuela, Costa Rica, Nicaragua. In

față 
ase- 
ani- 
ani- 
mai
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Ne scriu corespondenții
Filmul „Puterea pîinii*4 

la Gistei
In seara zilei de 27 ianuarie, spre 

cinematograful sătesc din Cistei se 
îndreptau sute de colectiviști. Pe 
fețele tuturora se citea nerăbdarea. 
Nerăbdare firească. Pe ecran a- 
vea să se prezinte filmul „Puterea 
pîinii", film ai cărui interpreți, ală
turi de mulți alți colectiviști din 
regiunea noastră sînt și ei — cis- 
teienii.

Tineri sau vîrstnici, colectiviștii 
din Cistei au urmărit cu emoție și 
interes fiecare scenă din filmul „Pu
terea pîinii" care, cu o puternică 
forță de convingere, prezintă reali
tăți ale vieții noi din satele regiunii 
noastre, munca av-intată a colecti
viștilor, traiul lor îmbelșugat.

Filmul a produs o deosebită im
presie în rîndurile spectatorilor, 
fapt reieșit din discuțiile care au a- 
vut loc după terminarea lui. Luînd 
cuvîntul, colectiviștii Seicean Ion, 
Dobîrtă Iacob, Sîrbu Simion, Barna 
Trifan și 'alții s-au referit la învă
țămintele prețioase desprinse din 
film, la experiența înaintată pe care 
acesta o propagă.

Pentru colectiviștii din Cistei, ca 
de altfel pentru mulți alți colecti
viști din satele regiunii, filmul „Pu
terea pîinii" va rămîne o amintire 
neștearsă, o dovadă în plus a aten
ției 'partidului față de oamenii mun
cii de la sate.

DUMITRU LONGHIN

Cine poartă vina ?
Iată o întrebare care își așteaptă 

neîntîrziat răspunsul din partea 
conducerii autobazei I.R.T.A. Alba 

atenție reducerii cheltuielilor de 
transport.

O serie de lipsuri în ce privește 
folosirea judicioasă a fiecărui leu 
pot fi întilnite încă și pe unele șan
tiere de construcții. Aici, graba după 
cantitate lovește uneori destul de 
tare în calitatea lucrărilor, care ne- 
fiind corespunzătoare, se cer a fi 
refăcute. Și aceste refaceri nu cad 
din nori, ci se plătesc cu bani, se 
plătește manopera, se plătesc mate
rialele. La șantierul de locuințe de 
la Zlatna, în anul trecut, valoarea 
refacerilor a ajuns la peste 17.000 
lei, iar șantierul T.R.C.H. din Alba 
a refăcut lucrări numai la spitalul 
de boli cronice în valoare de 7.000 
iei. De altfel, acest șantier a dove
dit lipsă de bună gospodărire în fo- 

același timp, aici sînt pregătiți mer
cenari în vederea unei agresiuni îm
potriva Cubei.

împotriva exploatării crîncene și 
a mizeriei. împotriva bazelor mili
tare americane, se ridică la luptă 
masele largi de portoricani.

Sînt cunoscute marile răscoale 
populare din anii 1511, 1835. 1867, 
1868 etc. Cea mai mare răscoală, 
care a avut loc în anul 1950, a fost 
reprimată crunt, iar tribunalele au 
pronunțat condamnări însumînd 
16.000 de ani închisoare.

Nici închisorile, nici bătăile și te
roarea nu-i înspăimîntă pe luptătorii 
portoricani.

In țară activează Partidul comu
nist care joacă un rol de frunte în 
mobilizarea forțelor patriotice în 
lupta pentru independență naționa
lă. Partidul Comunist din Porto 
Rico luptă pentru alungarea impe
rialiștilor americani din țară, pen
tru democrație și pace.

In afara Partidului comunist, în 
Porto Rico mai activează și Parti
dul „Mișcarea de luptă pentru in
dependența insulei Porto Rico", care 
grupează în jurul său mii de mem
bri, luptători neînfricați pentru eli
berarea țării.

Marile demonstrații care au avut 
loc lunile trecute în Porto Rico do
vedesc că muncitorii, țăranii, tine
retul portorican nu măi pot tolera 
ca țara lor să fie o colonie a S.U.A. 
și în același timp un cap de pod 
pentru comploturile imperialiste îm
potriva popoarelor latino-americane.

Lupta pentru independență a po
porului portorican este sprijinită de 
popoarele iubitoare de pace din lu
mea întreagă. (AGERPRES) 
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Iulia. Și-apoi nu numai atît. Condu
cerea acestei unități trebuie să ia 
și măsurile menite să pună capăt 
deficiențelor care au loc în .legătură, 
cu I.M.S. Nr. 644 repartizat Oficiu
lui P.T.T.R. Alba. în scopul unei ra
pide difuzări a poștei și presei îrr. 
raion.

Respectiva mașină a fost, ce-r, 
drept, repartizată să deservească O- 
ficiul P.T.T.R. Alba. I s-a întocmit 
itinerarul după un plan bine chib
zuit și cu aceasta s-a contat mult 
pe serviciile care avea să le aducă. 
Șî un timp așa au și stat lucrurile.

De la o vreme însă, în privința 
folosirii I.M.S.-ului cu Nr. 644 
început una cîte una lipsurile, 
ziua de 27 ianuarie, bunăoară, 
timp ce mașina se găsea cu încăr
cătură poștală la Ciaida de Jos, per
soane necunoscute de la I.R.T.A, aur 
luat I.M.S.-ul și au plecat cu el la 
Brașov lăsînd un camion să conti
nue cursa. A doua zi apoi, în locul 
I.M.S.-ului a fost trimis pentru ® 
transporta poșta și presa în raion 
un camion murdar. Camionul a so
sit la Oficiul P.T.T.R. la ora 10 în- 
loc de ora 7. Din această cauză 1F 
lucrători P.T.T.R. care așteptau lai 
locurile fixate au pierdut timp pre
țios, poșta și presa ajungînd cu 
multă întîrziere la destinație.

Cine poartă vina acestor lipsuri? 
Cine poartă răspunderea, unor ase
menea abuzuri? Aceste întrebări cer 
un răspuns prompt însoțit de' mă
suri energice care să pună pentru 
totdeauna capăt lipsurilor de felul 
celor manifestate în legătură cu fo
losirea I.M.S.-ului Nr. 644. Aceas
tă mașină are o destinație bine sta
bilită. Să se respecte cu strictețe a- 
cest lucru.

losirea judicioasă a fondurilor încă 
în primele zile din acest an. Numai 
așa se explică faptul că au și fost 
plătite locații în valoare de peste 
700 lei, cît toate celelalte întreprin
deri din raion. Se va spune că a- 
ceasta e o sumă mică. A merge însă 
pe această pantă înseamnă a greși, 
a uita că fiecare leu economisit 
aduce o contribuție de seamă la 
reducerea prețului de cost. A fi bun 
gospodar înseamnă a nu tolera sub 
nici un motiv risipa, a nu admite ca 
din neglijența unora să se iroseas
că bani fără nici un rost.

A trecut din noul an abia o lună. 
Pentru a evita pe viitor asemene^k 
surprize, trebuie să existe preocu-* 
pare pentru reducerea cheltuielilor t 
neproductive încă de pe acum. în
cheind bilanțul lunii ianuarie fie
care conducere administrativă sa 
studieze-temeinic situația ce rezultă 
și orice deficiență să constituie un 
semnal de alarmă. Cu sprijinul or
ganizațiilor de partid, să se ia mă— 
suri energice care să împiedice to
talmente cheltuirea neeconomicoasă 
a fondurilor, deoarece o astfel de 
situație îngreunează situația finan
ciară a unității respective. Organi
zațiile de bază au datoria de a spri
jini comitetele sindicale în organi
zarea întrecerii, astfel ca fiecare- 
mnneitor mobilizat de Directivele 
C. C. al P.M.R. cu privire la crite
riile întrecerii să desfășoare o mun
că avîntată, spre a putea raporta- 
succese tot mai mari în lupta pen
tru realizarea de cît mal multe e- 
conomii — obiectiv important în re
ducerea prețului de cost.

Ridicînd munca politică la un ni
vel mai înalt, organizațiile de partid' 
trebuie să mobilizeze zi de zi colec
tivele de muncitori, ca în lupta pen
tru îndeplinirea ritmică a planului 
și sporirea productivității muncii să 
aibă permanent în față lupta neobo
sită pentru cît mai multe economii 
— cale sigură spre reducerea pre
țului de cost, spre creșterea nivelu
lui de trai al poporului nostru mun
citor.

------- ♦♦
Să ne gospodărim cit mai bine

(Urmare din pag. 2-a)
poduri, am inceput anumite lucrări 
pe care nu le-am terminat.

— Comitetul executiv — a arătat 
tov. Stanciu T. — nu s-a ocupat su
ficient de anumite, reparații de la 
școală. Mai avem de refăcut dru
murile.

Sesiunea sfatului popular comu
nal a apreciat că este necesar ca în 
viitor să se acorde o și mai mare 
atenție problemelor legate de buna 
gospodărire a comunei.
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