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ce construiesc locuințe la Al- 
Aici, lipsa de prevedere a mă-

RĂSPUNZÎND CHEMĂRII CONSFĂTUIRII COLECTIVIȘTILOR

Planurile ac măsuri 
să He traduse în viata’

Hîrtia din buzunarul 
de la piept

Crișan Ionel se sculă dis-de-di- 
«rtineață și, ca în fiecare zi, se 
apucă de trebăluit pe lîngă casă. 
Făcu cărări prin zăpada căzută 
peste noapte, sparse o grămadă 
de lemne, văzu de animale.

Prins de o treabă sau alta însă, 
gospodarul se pomeni vorbind cu 
»ine însuși.

— Nu mai aștept nici o zi. Mă- 
dujifsă mă înscriu, să fiu și eu în 
rind cu oamenii...

Cu asemenea gînduri, Crișan 
Ionel intră în casă. Și, dincolo de 
preocupările mărunte, se apucă de 
un lucru mare. Luă o foaie de 
hîrt:e și scrise, așa cum îl ajută 
mîna-i trudită, cîteva rînduri: „Eu 
Crișan Ionel din Galda de Jos vă 
rog a mă primi în gospodăria co
lectivă...

Terminînd de scris, semnă. Iși 
citi scrisul, odată, de două ori, cu 
voce tare. Apoi cu bucurie în 
glas se adresă neveste-si:

— De nu mi-or putea desluși 
cererea, le-oi spune-o pe de rost.

Hîrtia împăturată în patru 
vîrî în buzunarul de la piept,

o 
lă-

a-sînd-o pe jumătate afară. Ieși 
poi și o apucă spre sfatul popular. (

Pe ulița ce-1 ducea spre țintă, se ! 
întîlni cînd cu unul cînd cu altul din ) 
oamenii satului. Le dădu binețe. \ 

cu unii schimbă și cîteva vor- ) 
âbe. In sinea sa însă îl încearcă 
ciuda. Cei cu care stătu de vorbă < 
îl întrebară de toate, numai de ) 
hîrtia din buzunarul de la piept j 
nu. Și doar înadins o lăsase pe ! 
jumătate afară ! (

Ajuns în fața sfatului, Crișan > 
Ionel se alătură unui grup de oa- ) 
meni în a căror vorbe stăruia j 
eind un fapt cînd altul. Stătu cî- ț 
teva clipe fără să spună nimic, ) 
pipăindu-și din cînd în cînd hîr- < 
tia din buzunarul de la piept. A- S 
poi, nu se mai putu răbda: /

— Eu, tovarăși, ce-i drept cam \ 
tîrziu, m-am hotărît. M-au convins ) 
faptele, viața. Mă duc să-mi de- i 
pun cererea.

Oamenii îl 
bitoare. Nici 
făcu caz că (
rau bucuroși știindu-se de acum ( 
laolaltă pe drumul belșugului. <

— Du-te Ionele, și-apoi să vi j 
să stăm de vorbă despre zile- < 
muncă — i se adresă unul din < 
grup. Te cunosc eu de om harnic, ( 
dar să ști că nici eu n-am de gînd < 
să mă las. ]

De pe treptele unde urcase, Cri- (

priviră cu fețe zîm- 
unul din ei însă nu 
i-o luase înainte. E-

(Continuare în pag. 4-a)

In clișeu : Casa nouă a colectivistului Sălcer Simion G.A.C. Cistei.

An de an gospodăriile colective 
din cuprinsul raionului nostru au 
obținut succese tot mai mari în spo
rirea producției agricole, în dezvol
tarea creșterii animalelor, în crește
rea bunăstării întregii mase de 
colectiviști. La Teiuș, Alicești, 
Cistei și alte gospodării a luat o 
mare dezvoltare cultura legumelor. 
In anul trecut gospodăria colectivă 
din Alicești a realizat numai din cul
tura legumelor un venit în valoare 
de peste 1.000.000 lei. Creșterea a- 
nimaleior a luat în ultimii ani o pu
ternică dezvoltare în toate gospo
dăriile colective din raion, devenind 
o principală sursă de venituri. Gos
podăriile agricole colective din Cis
tei, Mihalț, Berghin, Teiuș. Obreja 
și altele, ca urmare a hărniciei co
lectiviștilor, a îndrumării și ajutoru
lui acordat de organele de partid 
și de stat, au devenit gospodării mi
lionare.

Odată cu dezvoltarea gospodării
lor colective, a crescut și bunăsta
rea membrilor acestora. Satul co
lectivist e azi mereu în prefaceri.

Avînd în față asemenea fapte 
convingătoare, tot mai mulți țărani 
muncitori din comunele și satele ra
ionului, sub îndrumarea organiza-

Muncă rodnică
Imediat după ce au citit chemarea 

Consfătuirii pe țară a colectiviștilor, 
comuniștii din Bărăbanț au intensi
ficat munca politică pentru lămuri
rea țăranilor întovărășiți de a intra 
în gospodăria agricolă colectivă.

In scurt timp, cele peste 140 de 
familii de țărani întovărășiți din 
sat s-au hotărît să intre în gospodă
ria colectivă.

Cu forțe sporite, după colectiviza-

De sus, din înaltul fără sfîrșit 
cad raze, dacă nu calde ca vara, cel 
puțin tot așa de prietenoase ca ale 
începutului de mărțișor. Curg stre
șinile de parcă s-a comandat ur
gent dezghețul. E poate un semnal 
de alarmă, o chemare către toți cei 
ce plămădesc recolta pîinii viitoare 
cum că se apropie primăvara cea 
înnoitoare și bunul gospodar trebuie 
să știe de acum ce.-are de făcut. Pri
măvara ce-și pregătește sosirea va 
fi martora unei întreceri fără prece
dent. La București, cînd se citeau 
la nfflrele sfat al colectiviștilor ul
timele cuvinte ale înflăcăratei che
mări, pe întinsul nesfîrșit al patriei

fost încheiată
țiilor de partid, pășesc cu încredere 
pe calea gospodăriei colective — 
calea belșugului și bunăstării. Che
marea Consfătuirii pe țară a colec
tiviștilor a constituit pentru țăranii 
muncitori un și mai puternic mij
loc de mobilizare. Ca urmare a a- 
cestui fapt, și a muncii politice des
fășurate de la om la om. de către 
organizațiile de partid, în ultimele 
zile sute de familii de țărani mun
citori din Benic, Cetea, Ighiu. JS'.i- 
cerdea Vinoasă, Cricău, Galda de 
Jos. Mihalț. Vințul de Jos și Sibî- 
șeni au intrat în gospodăriile co
lective, aceste sate fiind complet co
lectivizate. Acest succes de însemnă
tate deosebită demonstrează încă o 
dată încrederea maselor de țărani 
muncitori în politica justă a parti
dului nostru, creșterea conștiinței 
socialiste a țărănimii.

Cu fiecare zi ce trece rîndurile co
lectiviștilor cresc și se întăresc. Do
vadă este faptul că tot mai mulți ță
rani din puținele sate ce au mai 
rămas necolectivizate complet se 
conving că drumul gospodăriei co
lective este drumul spre bunăstare 
și pășesc cu încredere pe această 
cale a belșugului.

din primele zile
rea întregului sat, harnicii colecti
viști din Bărăbanț, în aceste zile 
muncesc de zor la amenajarea ră
sadnițelor și transportul gunoiului, 
se pregătesc materialele necesare 
grădinii de zarzavat. Printre colec
tiviștii fruntași se numără și tov. 
Kiss Rudolf, Harfaș Maria, Toth 
Andrei și Trif Cornelia, colectiviști 
noi înscriși în gospodărie.

se făceau deja primele planuri ale 
ofensivei viitoare în bătălia pentru 
recolte. Da! încă de pe 
tras jaloanele viitorului 
belșug.

atunci s-au 
salt spre

★
Am poposit la Cistei,Am poposit la Cistei, satul aces

ta așezat pe malul domoalei Tîrna- 
ve, într-o asemenea zi cu soare pri- 
măvăratic. Am cunoscut satul cu 
ani în urmă. Din delușorul ce stă 
parcă de strajă asemenea unei porți 
uriașe aici la intrare, recunoșteam 
atunci nu numai potecile ci și ale 
cui sînt casele. Știam cu precizie 
contabilicească pe casa căruia stă 
antena unicului aparat de radio din 
sat, știam cine-i proprietarul tarla
lei de lîngă Tîrnavă lucrată de cea
ta de pălmași. Nu-ți era de loc greu 
să cuorinzi acest peisaj al satului 
de pe Tîrnavă. Casele modeste, stro
pite cu un albastru puternic de 
„mîndră-mărie", lăsau ochiului drum 
liber.

Un moș, pe nume Aldea, îmi spu
nea exact cu 11 ani în urmă, tocmai 
în zile de fierbere cînd aici în sat 
s-au pus bazele gospodăriei colec
tive.

— Oamenii vorbesc parcă au gura 
spartă. Cică dacă am intrat în, co
lectivă va fi vai de zilele noastre.

Ce-i drept, se străduiau atunci 
dușmanii colectivei să semene în 
rîndul oamenilor numai vrajbă. Se 
strîngeau noaptea înstăriții, dădeau 
cu poveștile pînă-i prindea cîntatul 
cocoșilor de-a doua oară. Colectiva

înfăptuite 
mod ac- 
a pro-

Zlatna, 
tehnico-

In întregul raion, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni des
fășoară sub conducerea organizații
lor de partid o entuziastă muncă 
pentru a traduce în viață sarcinile 
sporite ale celui de-al treilea an aL 
șesenalului. In munca lor avîntată 
ei sînt tot mai mult mobilizați de
Directivele C. C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale întrecerii 
socialiste, în care văd o chemare în
suflețită, un îndrumar de mare preț.

In prima lună din acest an, nu
meroase colective de muncă și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de plan 
deși acestea erau substanțial mărite 
față de 1961. La succesele dobîndi- 
te, o mare contribuție și-au adus-o 
măsurile tehnico-organizatorice luate 
de către conducerile administrative 
în baza propunerilor făcute de mun
citori, ingineri și tehnicieni cu pri
lejul prelucrării cifrelor de plan pe 
1962. Și se poate spune că cu acest 
prilej au fost făcute propuneri deo
sebit de valoroase. Pe întregul ra
ion, numărul propunerilor se ridică 
lâ peste 1.000. Numai la U.M.C. 
Zlatna și I.I.L. „Horia** numărul 
propunerilor a ajuns la peste 100 și 
respectiv peste 80.

Dovedind o preocupare de zi cu 
zi, în multe întreprinderi aceste pro
puneri, sînt operativ 
sprijinindu-se astfel în 
tiv buna desfășurare 
ducției. La U. Ai. C. 
de pildă, toate măsurile 
organizatorice prevăzute pentru tri
mestrul I au fost realizate încă în 
luna ianuarie. La secția Nr. 1 a sec
torului chimic recircuitarea apei de 
răcire s-a făcut încă din luna de
cembrie, astfel că odată cu noul an 
această măsură a fost aplicată, dînd 
un randament deosebit. In ce pri
vește înlocuirea laminatelor din 
plumb cu conducte din material 
plastic, măsură prevăzută a fi rea
lizată pînă la sfîrșitul trimestrului 
al II-lea, s-a trecut deja la primele 
probe. In mod operativ au fost tra
duse în viață unele măsuri și la 
moara „N. Bălcescu", Depoul C.F.R. 
Teiuș și alte întreprinderi. Acest lu
cru merită a fi scos în evidență cu 
atît mai mult cu cît conducerile 
administrative ale acestor unități, 
cu sprijinul organizațiilor de bază, 
al comitetelor sindicale, s-au stră
duit să realizeze măsurile stabilite 
cu resurse proprii antrenînd munci
torii în înfăptuirea lor și reducînd 
astfel o seamă de cheltuieli.

Nu peste tot însă problema înfăp
tuirii măsurilor stabilite s-a bucu
rat de atenția cuvenită din partea 
conducerilor administrative, din care 
cauză propuneri deosebit de valoroa
se au rămas simple notări pe hîrtie. 
Așa stau lucrurile la grupul de șan- 

însă prindea rădăcini. Dobîrtă Ati- 
hai. Alarcu Achim și alți comuniști, 
însuflețiți de cuvîntul partidului, ri
sipeau zvonurile cum risipește soa
rele ceața dimineților de toamnă. Au 
încercat unii răuvoitori fel de fel de 
metode spre a compromite colectiva 
dar ea se ridica văzînd cu ochii. Un 
an, doi! In filele noii istorii a sa
tului au început primele consemnă
ri. O casă nouă ridicată de un co
lectivist aici — alta dincolo. .Antene 
au prins să împînzească satul. Oa
menii din afară au început să-și dea 
Cu seama. Veneau la colectivă, mer
geau acasă la colectiviști. Nu mai 
puteau zice nimic. Vedeau cu ochii 
cum colectiva a transformat în 
cîțiva ani viața unor oameni care 
n-au știut niciodată ce-i bucuria și 
să mai stea pe gînduri ? Ar fi o 
prostie. Și rînd pe rind familia 
asta la început mică, s-a făcut 
mare. A cuprins întregul sat. Alun
ea însuflețită nu mai cunoștea ră
gaz. Bogățiile se adunau cum se a- 
dună roiul de albine. S-au strîns 
milioane. In gra jdurile colectivei sînt 
azi vite cu sutele, pe ogoare recol
tele la hectar au depășit așteptările. 
A trecut un an, dar în colectivă 
s-au strîns trei și în înfățișarea șan- 
tierească a satului zece, dacă nu 
douăzeci.

Cînd am poposit zilele trecute la 
Cistei mi-am satisfăcut din nou do
rința de a privi satul din acea poartă 
a delușorului scobit încă pe alocuri de 
pîrîiașele ploilor de vară. Dacă n-aș 
fi cunoscut transformările anilor co
lectivizării, aș fi numit Cisteiul un 
sat nou. Cine i-a dat această înnoi
re ? Oamenii, colectiva. Azi la Cis
tei tot a patra casă e nou construi
tă. S-au construit în decurs de șase 

tiere 
maș. 
surilor de aprovizionare cu materia
lele necesare a îngreunat nu de pu
ține ori buna desfășurare, o construc
țiilor. Asemenea cazuri se petrec și 
ia E. M. „Gh. Doja". O serie de ma
teriale necesare sectoarelor, și în 

. special lemn de mină, nu sînt tran
sportate în mod operativ Ia locul de 
muncă, produeîndu-se perturbații în 
buna desfășurare a muncii. Astfel de 
întîrzieri se petrec și în ce privește 
punerea în producție a unor utilaje 
de mare randament, care stau săp-, 
tămîni întregi pe rampa C.F.R. din. 
Zlatna, în loc ca ele să fie imediat 
date exploatării. Din partea condu
cerii administrative a Exploatării 
Miniere „Gh. Doja“ se cere apoi 

• mai multă operativitate în ce pri
vește introducerea perforajului ti
med și în general extinderea meca
nizării în sectoarele miniere. In ul
timul timp au început să fie înfăp
tuite în mod operativ 6 serie de mă
suri tehnico-organizatorice la I.I.L. 
„Horia" din orașul nostru. Acesta 
e un fapt cit se poate de lăudabil. 
E rău însă că au rămas neînfăptuite 
o seamă de măsuri din anul trecut’ 
și aceasta nu e de loc just. Con
ducerea administrativă, sub îndru
marea organizației de bază, va tre
bui să se orienteze, mai bine ca 
acele măsuri care n-au fost înfăp
tuite la data stabilită din 1961, să 
fie realizate la o dată mai apropiată.

Planurile de măsuri cuprind pro
puneri de o deosebită importanță și 
ele nu trebuie considerate ca o sim
plă formalitate. De aceea, se cere 
urmărirea și traducerea lor în viață 
în mod operativ și cu toată răspun
derea. Orice amînare nu face de- 
cît să îngreuneze buna desfășurare 
a muncii. De aceea conducerile ad
ministrative, cu sprijinul permanent 
al comitetelor de sindicat, a în
tregii mase de muncitori, au datoria 
să ia toate măsurile care să asigure 
traducerea înviată a acestor pla
nuri. In același timp, organizațiile 
de partid vor trebui să exercite un 
control sistematic spre a nu se mai 
repeta cazuri petrecute anul trecut, 
cînd măsuri bune au rămas neînfăp
tuite. De asemenea, cu prilejul cons
fătuirilor de producție ce au loc, 
muncitorii fac alte multe și valo
roase propuneri. Ele trebuie temei
nic studiate, iar cele considerate ca 
bune să fie traduse în viață opera
tiv, deoarece toate aceste 
constituie o mare rezervă 
pentru sporirea producției, crește
rea productivității muncii, 
rea prețului de cost și îmbunătățirea 
continuă a calității produselor — 
sarcini trasate de partid și guvern 
pentru îndeplinirea cărora avem da
toria să depunem toată străduința.

măsuri 
internă

reduce-

ani aproape o sută efe case noi — 
cam tot atîtea cîte s-au construit pe 
vremea burgheziei în cincizeci de 
ani. Satul a fost electrificat, iar be
cul electric arde în peste 80 la sută 
din numărul caselor. A pătruns în 
sat radioul, cinematograful. Aproa
pe jumătate din colectiviștii din sat 
au aparate de radio. O adevărată 
revoluție de decenii cuprinsă în timp 
de 4-5 ani! Au putut oare visa înainte, 
de anii vieții noi Cîrnaț)Nicolae, Sei-. 
cean Ion, Domșa Nicolae, Mareei 
Petru, Dobîrtă Alihai și alții aproa
pe o sută ca ei să se mute în case 
nci, cum nu au fost în împrejurimi, 
să asculte aparatul de radio în pro-, 
pria casă, să aibă traiul omenesc 
al vremurilor noastre? Chiar dacă 
ar fi visat, cu atîta se alegeau. Și 
azi? Azi, sub ochii noștri cresc feri
cirea și belșugul. Colectiva a schim
bat nu numai viața omului, l-a 
schimbat pe el, l-a educat într-un 
chip nou, socialist.

★
Discutam despre 

sediul colectivei cu 
podăriei din Cistei,

Afară zăpada a părăsit înaltu- 
caselor lăsînd satului acoperi- 
țiglelor cu culoarea 
spălăcit. S-a lăsat 

i. .Milioanele de licurici de pe

toate acestea lă 
președintele Ros
tov. Dobîrtă Mi-

hai . 
rile < 
șui 
lui 
seara 
covorul întunecat al cerului 
ceau, întreeîndu-se cu becurile 
au împînzit întregul sat. La colec
tivă parcă seara vine cu alte 
curii. Și 
nimației 
n-ar fi 
schimbă 
schimbă

macu- 
apoi

strălu-
ce

bu- 
cred că acesta e sensul a- 
de la sediu. De fapt, de ce 
ășa, că 

satul, 
omul.

doar colectiva 
schimbă viața,

N. GIURGIU



Să asigurăm populației cantități sporite de legume
In scopul unei cit mai bune aprovizionări a populației, Directivele 

Congresului al IlI-lea al partidului trasează sarcina de a se realiza în 
1965 o cantitate de 3,3 milioane tone legume, precum și o producție 
de 4,5 — 5 milioane tone cartofi.

Pentru realizarea acestor sarcini, Consfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști subliniază că producția legumelor trebuie să fie mult spo
rită în cadrul gospodăriilor colective. Aceasta va contribui la continua 
lor dezvoltare, la folosirea rațională a brațelor de muncă, la realizarea 
de importante venituri bănești.

Gospodăriile colective din Micești, Teiuș, Cistei și altele, care au 
cîștigat o bogată experiență în cultivarea legumelor și care și-au întoc
mit planurile de producție în lumina Consfătuirii pe țară, și-au prevă
zut cultivarea unor suprafețe sporite de legume. De asemenea, au tre
cut la efectuarea unor lucrări de sezon, cum sînt amenajarea răsadni
țelor, repararea utilajului, aprovizionarea cu semințe etc.

Mai jos dăm unele aspecte din experiența și munca colectiviștilor în 
legumicultura.

Cultura legumelor ne aduse venituri mari
Gospodăria colectivă din Micești, 

a cărei ramură principală de pro
ducție este legumicultura, obține an 
de an din această ramură venituri 
importante. Anul trecut, de pildă, de 
pe cele 70 ha cultivate cu roșii, ar
dei, varză și alte legume am reali
zat un venit de peste un milion de 
lei. Bineînțeles, cîștigul cel mai ma
re ni l-au adus legumele timpurii. 
Așa, de exemplu, cele 6 ha de roșii, 
a căror răsad a fost repicat în cea 
mai mare parte în cuburi nutritive 
și plantat în mraniță la fiecare fir 
de răsad, au produs o recoltă de 
22.600 kg la hectar. Valorificate pe 
bază de contract și prin chioșcurile 
de desfacere ale gospodăriei din 
centrele muncitorești, roșiile tim
purii ne-au adus un venit de 195.750 
lgi, revenind 32.625 lei la hec
tar. Tot anuT trecut, de la cartofii 
timpurii (Gulbaba) iarovizați, cul
tivați pe o suprafață de 5 ha, plan
tați în teren îngrășat și arat din 
toamnă, noi am obținut o producție 
de 26.500 kg la hectar care ne-a a- 
dus un venit total de 205.100 lei. 
Plantînd după recoltarea cartofilor 
varză de toamnă, îngrășată în pe
rioada de vegetație cu îngrășăminte 
chimice în două rînduri, am obținut 
și la această cultură o recoltă cu 
peste 5.000 kg mai mare la hectar 
decît producția planificată și care 
de asemenea ne-a adus un venit im
portant. Recolte sporite și venituri 
frumoase am realizat și de la vine
te, ardei, precum și de la celelalte 
plante legumicole.

Ținînd seama de experiența cîști- 
gată în ahul trecut și de recoman
dările făcute de către Consfătuirea 
pe țară a colectiviștilor, noi ne-am 
prepus să mărim în acest an su
prafața cultivată cu legume și car
tofi la 109 ha.

Pentru a obține recolte sporite, Pregătirea răsadnițelor la gospo dăria colectivă din Oarda de Jos.

Cltcva lodrumări agrotehnice
Cultivarea de legume pe suprafețe 

tot mai mari și obținerea unei re
colte sporite este condiționată de 
mai mulți factori printre care: ale
gerea terenului potrivit pentru le
gume, organizarea lui, aplicarea de 
îngrășăminte, pregătirea răsadnițe
lor și asigurarea de semințe pentru 
producerea de răsad etc. In cele ce 
urmează vom arăta cîteva din lu
crările ce trebuie efectuate de gos
podăriile colective pentru obținerea 
de răsad timpuriu, viguros. și în 
cantitate îndestulătoare.

Alegerea locului pentru răsadnițe.
Pentru răsadnițe se aleg terenu

rile însorite,, orientate în direcția 
răsărit-apus, pentru a primi soare 
și lumină tot timpul zilei.

Spre a feri răsadnițele de vuitu
rile reci care bat de obicei dinspre 
miazănoapte și miaz.ănoapte-răsărit, 
trebuie ca locul unde, se află răsad
nițele să. fie împrejmuit cu un gard 
protector din nuiele, bețe de floarea 
soarelui sau coceni. Apa de.udat să 
fie în apropiere.

Pregătirea bălegarului pentru ră
sadnițe. . .

Pregătirea bălegarului pentru ră
sadnițe începe cu 7-10 zile înainte 
de așezarea lui în paturi. In 
acest scop, bălegarul se transportă 
la locul de pregătire a răsadnițelor 
și se așază afinat în grămezi de 
1-1,5 m. Cu această ocazie bălega
rul. sau amestecul de bălegar cu 
frunziș, rumeguș, sau alte materia

cea mai mare suprafață din teren a 
fost arată adînc din toamnă de 
S.Af.T. și îngrășată cu gunoi de 
grajd.

Pentru a ne asigura la timp ră
sadurile necesare, am revizuit și re
parat tocurile și ramele existente, 
am cumpărat seînduri și sticla pen
tru a confecționa tocurile și ramele 
de care mai avem nevoie, ne-am 
completat stocul de semințe și am 
început sortarea cartofilor în vede
rea iarovizării lor, pentru o supra
față de 10 hectare.

Prin dezvoltarea tuturor ramuri
lor de producție și valorificarea pe 
bază de contract a produselor con
tractate, noi vom realiza în acest an 
un venit de 1.983.000 lei, din care 
numai de la grădină peste 1.500.000 
lei.

DAN TRAIAN.
președintele G.A.C. — Micești

Greșlerea suprafeței 
cultivate cu legume 
la Cr ^-G. Micești
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le se stropește cu apă pentru ca să 
înceapă încălzirea. Dacă încălzirea 
Iui întîrzie, se poate turnă peste a- 
cesta apă fierbinte. După încălzire, 
se trece Ta așezarea lui în paturi.

Așezarea patului de bălegar.
Pentru răsadnițele care se fac fii 

ianuarie-februarie stratul de băle
gar trebuie să fie de 60-70 cm pen
tru producerea răsadului de roșii, 
ardei, vinete și de 50-60 cm pentru 
varză de vară, conopidă, gulii, care 
sînt mai puțin pretențioase de căl
dură. Către sfîrșitul lui februarie 
și în martie, grosimea stratului de 
bălegar în paturi se face de 30-50 
em. Bălegarul se așază în paturi u- 
niform și după ce se ajunge la gro
simea de 20 cm se calcă bine pentru 
a-1 îndesa. Operația se repetă pînă 
se ajunge la înălțimea dorită. Pa
tul trebuie să fie neted, fără adîn- 
cituri.

Așezarea tocurilor.
- Tocurile se așază peste paturile 
de gunoi în direcția răsărit-apus, cu 
o ușoară înclinație spre .miazăzi. 
Pe poteci, între tocuri, se mai pune 
apoi un strat de gunoi de 20-25 cm. 
Se așază apoi ferestrele, iar după 
4-5 zile cînd bălegarul s-a așezat, 
se completează golurile, după care 
șe pune pămînt în grosime de 10-15 
cm pentru răsadul care se repică și 
de 18-20 cm pentru răsadul care ră- 
mîne în același loc pînă la plantare. 
Pămîntul trebuie să fie pregătit din-

Pregătirilor pentru cultura 
legumelor — toată atenția

Intocmindu-și planurile de pro
ducție în lumina Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști, gospo
dăriile colective din raionul nostru 
și-au prevăzut să cultive cu legume 
în acest an, o suprafață aproape 
de 4 ori mai mare față de anul tre
cut. Gospodăria colectivă din Te
iuș și-a prevăzut să sporească su
prafața de grădină la 20 ha. Colec
tiviștii din Mihalț au sporit supra
fața de grădină de la 10 ha, cât au 
avut anul trecut, la 40 ha în anul 
acesta. Suprafețe importante de le
gume și-au propus să cultive, de a- 
semenea, colectiviștii din Ciugud, 
Șeușa, Cistei, Totoi și alții. Multe 
din gospodăriile colective au și fă
cut o seamă de pregătiri în vederea 
cultivării legumelor. Așa, de exem
plu, în gospodăriile colective din Mi
halț, Cistei, Teiuș și altele, unde or
ganizațiile de partid au îndrumat cu 
răspundere consiliile de conducere 
au fost revizuite și reparate tocurile 
și ramele de răsadnițe de care dis
pun, s-au procurat seînduri și gea
muri pentru a confecționa noi to
curi și rame, s-a început pregătirea 
paturilor calde și s-a asigurat sămîn- 
ța necesară.

Dar, pentru sporirea suprafețelor 
cultivate cu legume și creșterea pro
ducției la hectar, trebuie arătat că 
nu toate gospodăriile colective se 
preocupă cu răspundere. Colectiviștii 
din Coșlariu, Sîntimbru, deși dis
pun de bazine legumicole de zeci 
de hectare, nu și-au prevăzut să 
cultive cu legume în acest an de
cît suprafețe foarte mici. Unele gos
podării colective, ca cele din Oiej- 
dea, Stremț, nu și-au reparat nici 
pînă în prezent tocurile și ramele 
de răsadnițe și nu au luat măsuri 
pentru a se confecționa tocurile și 
ramele de care mai au nevoie. Da

tr-un amestec de două părți mrani
ță, o parte pămînt de țelină și o 
parte nisip. După așezarea pămîn- 
țului în răsadnițe se pun din nou 
ramele și se țin așa 2-4 zile, în care 
timp semințele de buruieni încolțesc. 
După aceea se greblează și se sea
mănă.

Semănatul în răsadnițe se face pe 
rînduri adînci de 0,5-1 cm, distanța 
între rînduri fiind de 5 cm pentru 
răsadul care se repică și de io cm 
pentru răsadul ce nu se repică. 
Pentru ușurință la semănat se fo
losește o seîndură marcată.

După însămînțare răsadnițele se 
acoperă cu rogojini pînă cînd se
mințele răsar. Din acest moment se 

CULTURA

Ca
nt

ita
te

a 
de

 să
m

în
ță

 
la

 ha
 în 

kg

Ca
nt

ita
te

a 
se

m
in

țe
i la

 
m

2 de
 ră


sa

dn
iță

 în 
gr

am
e

N
r. f

ire
lo

r 
ră

sa
d n

ec
e

sa
r la

 ha
Su

pr
af

aț
a d

e 
ră

sa
d n

ec
e

sa
ră

 la 
ha

în
 m2

N
r. 

to
cu

ril
or

 
de

 ră
sa

dn
ițe

ne
ce

sa
re

 la 
ha

 (l
 toc

 =
6 m

a)

Varză de vară 0,200 12 26.000 17 3
Varză roșie 0,400 12 50.000 34 6
Gulii timpurii 0,480 7 180.000 120 20
Conopidă timpurie 0,360 12 46.000 30 5
Roșii timpurii 0,230 5 46 000 46 8
Roșii de vară 0,220 7 32.000 32 5
Roșii de toamnă 0,160 8 20.000 20 3
Vinete 0,360 8 40.000 46 8
Ardei diferiți 0,800 12 100.000 66 11
Varză de toamnă 0,200 6 20.000 30 6

torită slabului ajutor pe care orga
nizațiile de partid îl acordă condu
cerilor acestor gospodării, acestea 
nu și-au procurat încă semințele 
necesare. Apoi, dacă în unele 
gospodării lucrările de pregătire în 
legumicultura sînt rămase în urmă, 
aceasta se datorește și slabei preo
cupări pe care o dovedesc în aceas
tă direcție unele organe tehnice a- 
gricole, care se deplasează rar la 
gospodării cum e cazul în comuna 
Sîntimbru.

Realizarea de venituri importante 
din cultura legumelor este condițio
nată de valorificarea unei cantități 
cît mai mari de legume pe bază de 
contract. De aceea, gospodăriile co
lective trebuie să încheie contract 
pentru cantități cît mai mari de le
gume și din toate sortimentele.

Pentru a se asigura obținerea de 
răsaduri timpurii și semitimpurii 
pentru a da posibilitate să se asi
gure populației din raion și regiune 
legume în cantități sporite, organi
zațiile de partid și sfaturile populare 
trebuie să îndrume și să sprijine 
conducerile gospodăriilor colective 
să acorde toată importanța lucrări
lor în legumicultură. Să se asigure 
cît mai grabnic materialele necesare 
pentru confecționarea tocurilor și ra
melor, să se procure sămînța nece
sară și să se grăbească pregătirea 
răsadnițelor precum și însămînțarea 
lor la timpul optim.

Cultivînd legume pe suprafețe 
sporite și cît mai timpurii, gospo
dăriile colective vor asigura popu
lației legume în cantități îndestulă
toare din primăvară și pînă toamna 
tîrziu, vor contribui la traducerea 
în viață a hotărîrilor partidului și 
guvernului și a recomandărilor Con- 
sfăturii pe țară a colectiviștilor.

începe aerisirea lor care se face trep
tat.

Spre a grăbi producerea răsadu
lui se face umectarea semințelor 
pînă cînd apare colțul, după care 
semințele se seamănă.

Pentru culturile timpurii de roșii, 
ardei, vinete, semănatul se face în 
prima jumătate a lunii februarie, iar 
pentru culturile semi timpurii se 
face cu o lună mai tîrziu.

★
In continuare, dăm unele date cu 

privire la necesarul de semințe, ră
sad și tocuri de răsadnițe. *

Ing. agr. BICA VIRGIL

Șefa de echipă J
< încă de la intrarea în colecti- 1 
S va din Teiuș, Fleșer Maria și-a
) manifestat dorința de a lucra în 
( sectorul legumicol și dorința ei a 
) fost împlinită. Aici, lucra cu ne- 
? saț, nu cunoștea oboseală. Mai 
( tîrziu, consiliul de conducere al ' 
> gospodăriei, văzînd hărnicia cu , 
? care lucrează, precum și calitățile ' 
? ei organizatorice, i-a încredințat j 
) sarcina de a conduce o echipă de i
< legumicultoare. .1
) La început sarcina nu i s-a pă- i 
( rut prea ușoară, dar dorința de a '

I
fi de folos colectivei, de a îndrep- ' 
tăți încrederea ce i s-a acordat , 
era mai puternică decît orice. Și 1 
de aceea era hotărîtă să nu dea ' 
înapoi. A început să învețe cu sîr- 
guință. Seara, după ce se întor- ț 
cea de la colțul roșu, unde i 
făcea parte din brigada artistică ■ 
de agitație, citea pînă tîrziu cărți ' 
despre legumicultură, la lumina î 
becului electric care-i intrase în 
casă odată cu viața nouă. A doua ’ 
zi, aplicînd în practică cele învă
țate, da indicații prețioase tovară- ' 
șelor ei de muncă. Și fiecare din 
ele munceau cu elan. Rînd pe jind 
tovarășele Tătaru Viorica, Pătrîn- 
jan Dorina, Popa Livia care nu

) mai lucraseră în acest domeniu au 
< devenit fruntașe, iar odată cu ele ' 
( întreaga echipă s-a ridicat la ni- 
) velul echipelor fruntașe, fiind e- 
( vidențiată mereu la panoul de o- 
> noare. Ca urmare a muncii legu- 
? micultoarelor planul de a realiza 
( 150.000 lei din acest sector a fost
) depășit, realizîndu-se 182.000 lei ? 
? prin valorificarea produselor. A- < 
S cest lucru a contribuit mult la 
) sporirea veniturilor colectiviștilor. 
( Valoarea zilei-muncă a cres- 
j cut în anul ce s-a scurs la 40 Iei.
? Colectivista Fleșer Maria a primit 
( pentru cele 265 zile-muncă pe
> care le-a efectuat singură, anul 
! trecut 664 kg grîu, 1.590 kg po

rumb. 265 kg cartofi, 120 kg za
hăr și alte produse. Totodată a 
mai primit șî avansuri în bani 
care au totalizat 2.438 lei. In fa
milia ei șî-a făcut apariția o mo
bilă nouă, modernă, iar printre 
altele, pentru anul acesta este pre
văzut în bugetul familiei și ua 
aragaz.

Iată o familie ca atîtea alte fs^ 
milii de colectiviști care au pă-' 
șit cu încredere pe drumul indicat T 
de partid, pe drumul transformă
rii socialiste a agriculturii, al bu
năstării.

De curînd, ca dovadă a pre- 
Ițuirii muncii ei, colectivista Fle

șer Maria a fost distinsă cu „Me
dalia muncii" și a fost aleasă în 
consiliul de conducere al G.A.C. 

z din Teiuș. Acest fapt îi dă și mai 
) multă hotărîre de a munci tot mai 
< bine pentru înflorirea gospodă- , 
2'iei colective. ’

VIOREL STRAUȚ ț

Cultivă, legume timpurii
Convinși din experiență proprie 

de veniturile frumoase ce se reali
zează prin cultivarea de legume 
timpurii, membrii gospodăriei co
lective „Unirea" din Alba lulia, care 
și-au sporit suprafața de grădină ta 
acest an la 30 de hectare, au pre
văzut să cultive varză timpurie, 
gulii și roșii timpurii, pe o suprafață 
de 5 ori mai mare față de anul tre
cut. In acest scop ei au făcut dia 
vreme toate pregătirile necesare. Aa 
reparat ramele și tocurile, au pre
gătit paturi calde și au așezat to
curile în care au introdus ameste
cul de pămînt format din mraniță, 
pămînt de țelină și nisip, iar după 
tncolțire.a buruienilor și greblare* 
lor au însămînțat pe rînduri varz* 
timpurie și guliile.

Colectiviștii din Alba lulia, earw 
au pregătit pînă la 8 februarie pes
te 300 m.p. de răsadniță, în juni 
datei de 15 februarie vor însămînța 
și roșiile timpurii și apoi, treptat, ji 
restul semințelor.



VIAȚA DE PARTID

Disciplina in aicntla 
organizațiilor ac partid

Anul 1961 a fost încheiat cu suc- 
zese de seamă de colectivul de mun- 
eă de la E. M. „Gheorghe Doja“ — 
Zlatna. Planul producției-marfă a 
fost îndeplinit cu mult timp înainte 
de termen, calitatea minereului s-a 
îmbunătățit mult, s-au realizat în
semnate economii la prețul de cost. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
9,3 la sută față de anul 1960.

Dezvoltînd succesele obținute în 
anul 1961, în luna ianuarie a.c. nu
meroase echipe de mineri, ca cele 
conduse de Petru Banciu, Petru Al- 
bu, Traian Gavrilă, loan Bota I, Pă- 
știuț Cornea, Iosif Fișter, Gh. Hen- 
drea II, loan Brătie și altele, și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan.

Dînd viață Directivelor C. C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste, în 
toate sectoarele întreprinderii har
nicii mineri desfășoară o muncă 
susținută pentru continua îmbună
tățire a calității minereului extras, 
pentru ca nici un vagonet de mine
reu să nu fie rebutat.

Succesele obținute pînă în prezent 
•sînt o urmare firească a muncii po
litice desfășurată de organizațiile de 
bază pentru mobilizarea colectivu
lui de muncă la îndeplinirea obiec
tivelor de producție.

O sarcină de mare răspundere ce 
stă în fața organizațiilor de partid 
este continua întărire a disciplinei 
în muncă. In această privință orga
nizațiile de bază de la E. M. „Gh. 
Doja" dovedesc multă preocupare, a- 
eest lucru fiind confirmat de reali
zările în producție.

Mai sînt însă unele organizații de 
bază care au manifestat lipsuri în 
activitatea lor, lipsuri care au in
fluențat asupra desfășurării muncii 
în procesul de producție, ca, de pil
dă, la Almaș-Stănija, Muncăceasca- 
vest și Valea Dosului. Aici, datorită 
faptului că birourile organizațiilor 
de bază nu au acordat atenție deo
sebită disciplinei, unii membri de 
partid, ce-i drept puțini la număr, 
au lipsit nemotivat de la lucru, cum 
sînt tov. Iviniș Teodor, Grozav 
loan, Lupșan loan, Novăceanu Nî- 
itolae I. S-au cum este cazul tovară
șului Dumitrescu Vasile de la admi
nistrația exploatării, care întîrzie 
sau lipsește nemotivat de la servi
ciu.

Pentru a lichida aceste fenome
ne negative din activitatea unor 

Membri de partid și pentru a întări 
permanent disciplina în muncă, co
mitetul de partid de la E. M. „Gh. 
Doja" a analizat felul cum se res
pectă în cadrul exploatării disciplina 
•în muncă și a hotărît ca această

Adunări de dări de seamă și alegeri sindicale

Să ridicăm munca sindicală 
la nivelul sarcinilor

In ultimii ani, fabrica „Ardelea
na", din Alba Iulia ca de altfel țoa
le întreprinderile din patria noastră, 
a cunoscut o largă dezvoltare și mo
dernizare. Aici, au fost instalate noi 
mașini de înaltă productivitate, au 
fosl create cele mai bune condiții 
de lucru printr-o mai bună organi
zare a muncii în fiecare secție, fa
brica a fost profilată pentru a pro
duce noi sortimente de încălțăminte.

La sfîrșitul anului 1961 bilanțul 
realizărilor obținute arăta că colec
tivul de muncă de la „Ardeleana" 
și-a îndeplinit planul de producție 
în proporție de 100,46 la sută. De 
asemenea, angajamentul luat de a 
realiza economii de 130.000 lei a fost 
îndeplinit. Ceea ce a umbrit însă a- 
ceste realizări în anul 1961 este 
calitatea încălțămintei pe primul se
mestru, care a lăsat de dorit. In 
mare parte, ca urmare a măsurilor 
luate, deficiențele care au dus la 
producerea încălțămintei de slabă 
calitate au fost înlăturate, lucru con
firmat de rezultatele obținute mai 
ales în ultimul trimestru al anului 
1961 și luna ianuarie .1962. Rezulta
tele în ce privește calitatea puteau 
fi și mai bune.

După cum se știe, mobilizarea oa
menilor muncii ia îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan, antre
narea lor în întrecerea socialistă, 
popularizarea și extinderea celor mai 
înaintate metode de muncă, orga
nizarea temeinică a consfătuirilor 
de producție, desfășurarea unei sus- 

problemă să fie discutată în fiecare 
organizație de bază în parte. In a- 
dunările generale ale organizațiilor 
de bază ce au avut loc la Muncă- 
ceasca-vest, Haneș, Uzina de pre
parare și Valea Dosului au fost a- 
nalizate și criticate lipsurile unor 
membri și candidați de partid care 
nu respectă întocmai disciplina de 
partid și în muncă.

La Uzina de preparare, de pildă,, 
comuniștii Nistor Ioachim, Nicolae 
Akanay și alții au criticat lipsurile 
tovarășilor Augustin Capră și Teo
dor Gherman, care nu și-au îndepli
nit sarcinile primite și au avut a- 
bateri de la disciplina de partid, a- 
cestea constituind un exemplu rău 
în fața celorlalți muncitori. Dezba
terea largă a acestei probleme ati
tudinea combativă a comuniștilor în 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază față de aceste lipsuri, ho- 
tărirea lor de a le lichida a consti
tuit o adevărată școală pentru toți 
membrii și candidații de partid.

Ca urmare a acestor măsuri luate 
de comitetul de partid, cazurile de 
abateri de la disciplina de partid și 
disciplina în muncă în cadrul între
prinderii noastre sînt fenomene tot 
mai rare.

In afară de măsurile luate de că
tre organizațiile de bază, comitetul 
de partid a hotărît ca și organiza
țiile de sindicat și cele ale U.T.M. 
să se preocupe de educarea perma
nentă a membrilor lor, pentru con
tinua întărire a disciplinei în mun
că, pentru a crea opinie de masă 
împotriva oricărei manifestări de ne- 
respectarea disciplinei în muncă.

Comitetul de partid de la E. M. 
„Gh. Doja" consideră că măsurile 
organizatorice și politice luate de 
către organizațiile de bază și orga
nizațiile de masă pentru ridicarea 
nivelului politic și cultural a sala- 
riaț'lor vor contribui din plin la li
chidarea lipsurilor și la continua 
întărire a disciplinei în muncă. Mer- 
gînd pe această linie, noi ne pro
punem să analizăm periodic cum se 
îndeplinește această importantă sar
cină de partid și de stat, să îmbu
nătățim permanent munca politică 
de masă, să luăm toate măsurile 
politice care să ducă la lichidarea 
fenomenelor negative din activitatea 
unor organizații de bază.

Preocuparea pentru continua ri
dicare a disciplinei de partid și de 
stat va sta și în viitor în atenția 
comitetului de partid și a organiza
țiilor de bază, ca o sarcină de mare 
răspundere trasată de partid.

MATEI ILEA 
secretarul comitetului de partid 

E. M. „Gh. Doja“-Zlatna

ținute munci cultural-educative de 
masă, grija pentru nevoile oameni
lor muncii sînt sarcini de care tre
buie să se preocupe și să le îndepli
nească organizațiile sindicale.

Comitetul sindicatului de la fa
brica „Ardeleana", sub conducerea 
și îndrumarea organizației de partid, 
în parte, a reușit să se achite de 
sarcinile încredințate și să obțină o 
seamă de rezultate pozitive care se 
concretizează în rezultatele econo
mice ale întreprinderii. Dar, rezul
tatele obținute nu sînt pe măsura 
posibilităților și a sarcinilor trasa
te. Aceasta, pentru faptul că comi
tetul sindicatului nu a desfășurat o 
muncă colectivă, nu a urmărit felul 
cum sînt aplicate unele sarcini ce 
i-au stat în față. Dacă a existat 
preocupare pentru organizarea în
trecerii socialiste pe profesii în sec
ții, nu același interes l-a dovedit co
mitetul sindicatului de a sprijini 
desfășurarea acestei întreceri și nu 
a urmărit care sînt rezultatele. Din 
această cauză în secțiile unde a fost 
organizată nu se cunosc rezultatele 
obținute, iar întrecerea nu și-a atins 
scopul urmărit. Slab au fost spriji
nite grupele sindicale în organiza
rea întrecerii socialiste, din care 
cauză aceasta are în unele secții ca
racter formal.

In cadrul consfătuirilor de pro
ducție, care în ultimul timp s-au 
ținut cu mai multă regularitate, s-au 
dezbătut probleme importante lega
te în mod deosebit de calitatea în-

Yești de la corespondenți 
O faptă lăudabilă

Duminica trecută, locuitorii Pă- 
trîngenilor au petrecut o după-a - 
miază deosebit de plăcută. Și a- 
ceastă surpriză le-a fost oferită în 
cadrul inițiativei „In fiecare zi acti
vitate cultural-educativă de masă la 
căminul cultural" de către activiștii 
culturali din Zlatna.

In fața unui număr mare de mun
citori și țărani muncitori, ei 
au prezentat un bogat program ar
tistic. După ce tov. Berindei N. a 
ținut conferința „Sistemul nostru 
nlanetar în complexul Universului", 
fclosindu-se la explicații de un bo
gat material didactic, brigada artis
tică de agitație a prezentat un reu
șit program. De asemenea, tot a- 
tunci au mai fost prezentate recită
ri, iar corul a interpretat diferite 
cîntece ca „Hora partidului", „Re
publică măreață vatră", „Sîrba", 
„In poieniță" și altele. V. D.

Activitate rodnică la Ciugud
De mai bine de o lună, de cînd 

activiștii culturali din Ciugud au 
preluat inițiativa celor din Stremț, 
la căminul cultural au loc în fiecare 
zi diferite programe atractive, la 
care participă un număr tot mai 
mare de țărani muncitori.

Lunea trecută, de pildă, pentru 
cei peste 120 colectiviști prezenți la 
cămin s-a pregătit o informare po
litică asupra principalelor eveni
mente interne și internaționale. Tot 
atunci s-a făcut prezentarea filmu
lui „Maximca". Ziua de marți a fost 
desemnată activității cu femeile. 
Tov. Todea Paraschiva a pregătit 
programul acelei seri pe tema: 
„Cum ne creștem copiii".

MOLDOVAN MAXIM

Tot satul la căminul cultural
Afișat, la căminul cultural, la 

'■■coală, sau în alte locuri din sat 
mai mult frecventate, programul că
minului cultural din Berghin reține 
tot mai mult atenția colectiviștilor 
dc aici. Lucru firesc, căci și la Ber- 
ghin, la fel ca în multe alte așezări 
din raion, la căminul cultural în 
fiecare zi are loc cîte ceva.

Ce-i drept, în cursul săptămînii 
oamenii reținuți de treburi, vin în 
număr, mai mic la cămin. Duminica 
însă spre căminul cultural își în
dreaptă pașii toți oamenii satului, 
fie ei tineri sau vîrstnici. Duminica 
trecută, bunăoară, sala căminului 
cultural a găzduit aproape 300 spec
tatori, în fața cărora brigada ar
tistică de agitație a prezentat pro
gramul întitulat „Azi belșugul e 
pentru noi", iar membrii echipei de 
teatru, bine pregătiți și ei, au apărut 
în piesa „Soțul Leontinei".

JELER EMIL

călțămintei. Și, de fiecare dată cînd 
s-au ținut consfătuiri de producție, 
muncitorii au făcut propuneri pre
țioase legate de continua îmbunătă
țire a procesului de producție. Insă 
nu în toate cazurile propunerile fă
cute și-au găsit aplicarea în practi
că, lucru de care se face vinovat și 
comitetul sindicatului, care nu a 
ținut evidența propunerilor și n-a 
urmărit îndeplinirea .lor.

Ridicarea producției și a produc
tivității muncii, calitatea produselor 
sînt strîns legate de gradul de pre
gătire a colectivului de muncă. în
zestrarea fabricii cu utilaje noi a 
pus în fața conducerii ridicarea ca
lificării profesionale a muncitorilor. 
In acest scop au fost organizate 
cursuri de calificare profesională. 
La început ele și-au desfășurat ac
tivitatea bine. Dar pe parcurs a- 
cestor cursuri de calificare nu li s-a 
mai acordat atentia cuvenită. O 
parte din cei înscriși la cursuri nu 
s-av mai prezentat, deși era în inte
resul lor și al întreprinderii. Dar, 
în loc să se facă din aceasta o pro
blemă politică în care comitetul sin
dicatului să dovedească o susținută 
muncă politico-educativă, s-a mers 
pe linia luării unor măsuri admi
nistrative. Și acest lucru dovedește 
slaba preocupare a comitetului sin
dicatului pentru ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire profesională 
a muncitorilor ca o condiție nece
sară pentru lichidarea lipsurilor ce 
se mai fac simțite în calitatea încăl
țămintei.

Este apoi necesar ca la fabrica 
„Ardeleana" să existe mai mult in
teres din partea comitetului de sin
dicat pentru activitatea cultural-e
ducativă. S-a încercat, ce-i drept să 
se facă ceva în această privință. Și

Formațiile de teatrn în concurs

Scena •— locul unde își spun cuvîntul 
talentul și perseverența

Duminică, 4 februarie, la Zlatna 
s-a desfășurat faza intercomunală a 
celui de-al III -lea festival bienal de 
teatru „Ion Luca Caragiale", cu 
participarea echipelor de teatru din 
Zlatna și Almașul Mare.

După ce în fața celor peste 300 
spectatori tovarășul Marca Ludian 
a prezentat conferința „Industria a- 
tomică în U.R.S.S.", pe scenă au 
urcat artiștii. Bine pregătiți de că
tre tovarășa Pop Viorica, zlătnenii 
s-au dovedit la înălțime. Ei au evo
luat în piesa „Rîsul pămîntului" de- 
pl:n stăpîni pe roluri, fapt ce le-a 
permis să fie degajați pe scenă. Ti
nerii Ionescu Emil, Halga Leonti- 
na, Opriș Sofia, Radu Nicoleta și 
Dușa Tra'an au reușit să dea pie
sei nuanță. O nuanță fină în care 
s-a împletit talentul cu perseveren
ța. Și munca le-a fost din plin răs
plătită de aplauzele sutelor de spec
tatori.

La concurs s-au prezentat și mem
brii echipei de teatru din Almașul 
Mare, cu piesa „Las că vine Nuță“. 
Munca lor însă putea fi mult mai 
rodnică dacă ar fi pus un accent 
deosebit pe interpretare.

Faptul că în interpretare echipa 
de teatru din Almașul Mare a avut

Cu grija și răspundere 
față de pregătirea tinerilor muncitori

Intr-una din zilele trecute, telefo
nul din cancelaria școlii medii din 
Zlatna sună scurt. Unul din profe
sori ridică receptorul.

— Haloo! Aici tovarășul Roman 
Gheorghe, secretarul organizației de 
bază P.M.R. de la uzina de prepa
rare „Gh. Doja" — se auzi de la 
celălalt capăt al firului. Vă anun
țăm că joi la orele 14, în cadrul a- 
dunării generale a organizației 
U.T.M. se va analiza situația la în
vățătură a tinerilor din unitatea 
noastră, elevi la seral. Și dorința ne 
este ca la această adunare să parti
cipe și tovarășii diriginți și cineva 
din conducerea școlii.

Profesorul de la telefon, notă în- 
tr-un carnețel cele comunicate de 
tovarășul Roman Gheorghe. Apor 
își făcu și el auzit glasul :

— Vă mulțumim de invitație și vă 
asigurăm că la ora indicată vom fi 
prezenți.

★
Joi, orele 14. In sala unde urma 

să aibă loc adunarea generală a or
ganizatei U.T.A'L, ieșind din șut, 
sosiră unul cîte unul tinerii. Și nu 
mică le-a fost surpriza cînd în prag 

s-a reușit. A fost organizat corul, bri
gada artistică de agitație, care s-au 
bucurat de succes atît în oraș cît și 
în satele raionului. In ultimul timp 
acest început a fost neglijat complet, 
lucru de care se face vinovat atît 
comitetul sindicatului, dar mai ales 

■ organizația de partid care nu a tras 
la răspundere pe acei care se fac 
vinovați de această stare de lucruri. 
Condiții pentru această activitate 
sînt multiple și ele trebuie folosite 
din plin.

La fabrica „Ardeleana" a fost a- 
les noul comitet al sindicatului, care 
va trebui să țină seama de dezbate
rile ce au avut loc în cadrul confe
rinței de alegeri, să lupte pentru li
chidarea lipsurilor semnalate pentru 
a ridica munca sindicală la nivelul 
sarcinilor trasate de partid. 

Grajdul nou al gospo dăriei colective din Benic.

unele goluri vădite, nu este înttm- 
plător și-și are cauze bine definite. 
Stăpîniți de o oarecare sfială, semn 
că au ieșit de prea puține ori pe 
scenă în perioada de pregătire, ti
nerii interpreți au fost lipsiți de li
bertate de acțiune în timpul desfă
șurării piesei. Ei s-au străduit să 
urmeze cu fidelitate textul, pierzînd 
în acest fel din vedere esențialul: 
gesturile, mimica și în general spus 
mișcarea, menită să facă din piesă 
un fapt rupt din viața de toate zile
le și adus în fața spectatorilor. Lip
surile reieșite însă în felul de inter
pretare al artiștilor din Almașul 
Mare nu sînt de neremediat. Aceas
ta cu atît mai mult cu cît formația 
de teatru de aici este tînără și deci 
în curs de formare. In această pri
vință, trebuie o mai multă muncă, 
mai multă perseverență și cît mai 
dese ieșiri atît pe scena proprie cît 
și pe cele ale satelor din jur.

Concursul desfășurat duminică fa 
Zlatna s-a bucurat de o bună apre
ciere din partea spectatorilor. A- 
ceșVa ar fi dorit însă să vadă pe 
scenă și artiștii amatori din satul 
Trîmpoiele. Dar, ei nu s-au prezen
tat. Ce au de spus activiștii cultu
rali de aici despre acest lucru?

♦♦--------------------

îi întîmpinară profesorii. Dar, cum 
fiecare dintre ei cunoștea cele ce a- 
veau să se dezbată în adunare, a- 
cest lucru nu miră pe nimeni. Ba 
chiar îi bucură faptul că au în mij
locul lor pe cei care, ou răbdare șt 
dragoste, le împărtășesc atîtea cu
noștințe în orele de clasă. Intre ti
neri și profesori se încinseră discu
ții despre muncă și învățătură, des
pre cîte și cîte alte lucruri ce preo
cupă pe tinerii zilelor noastre.

Cînd ultimii sosiți își ocupară lo
curile, în sală se statornici liniștea 
și în fața tinerilor, a organelor de 
conducere din uzină și a profesori
lor, tovarășul Tătar Gheorghe, se
cretarul organizației U.T.M., a pre
zentat referatul: Despre situația Ia 
învățătură a muncitorilor-elevi de 
fa întreprinderea „Gh. Doja".

Pe deplin documentat, referatul a 
oglindit fapte care au reținut aten
ția tuturor celor prezenți. S-a accen
tuat asupra condițiilor bune de în
vățătură create de partid și guvern 
tinerilor muncitori. S-a scos în evi
dență grija conducerii întreprinderii 
în sensul ca muncitorii-elevi să poa
tă urma cu regularitate cursurile. 
Si — s-a arătat în referat — multi 
dintre tineri, răspunzînd . acestei 
griji și atenții învață cu multă rîv- 
nă, obțin rezultate bune. Așa, bu
năoară, muncitorii-elevi Sîrbu Ion 
și Medruț Ion din clasa a VIII-a, 
Marian Ion și Grava Nicolae din 
caisa a X-a sînt notați în catalog 
numai cu note foarte bune. Și-apoi 
nu numai atît. Acești harnici elevi 
sînt în același timp fruntași și în 
munca lor din uzină.

In referat au fost arătate apoi cu 
toată tăria și o seamă de lipsuri în 
legătură cu situația la învățătură a 
unor muncitori-elevi. La terminarea 
primului trimestru, Grava Adrian, 
de pildă, se găsește în situația de 
corigent la patru materii. Lazea Ion 
și Nistor Aurel — s-a arătat în con
tinuarea în referat — adoptînd o 

V. DAMIAN
profesoară Școala medie-Zlatna 
(Continuare în pag. 4-aț “



DE PESTE HOTARE In „Luna cnrțîî la saie"

A doua declarație de la Havana
HAVANA (Agerpres). — In seara de 4 februarie, primul ministru al 

guvernului revoluționar al Cubei, Fidel Castro, a dat citire în fața a 
un milion și jumătate de cubani, întruniți în Piața Revoluției din Ha
vana, textului celei de-a doua Declarații de la Havana. A doua Decla
rație de la Havana este un ape! al poporului cuban adresat popoarelor 
Americii și întregii lumi în care este precizată poziția sa față de noul 
complot al imperialismului american împotriva revoluției cubane și tu
turor popoarelor latino-americane, complot organizat de cercurile gu
vernante ale S.U.A. și acoliții lor la Punta del Este.

Ln prima parte a declarației se 
arată, printre altele, că sistemul de 
producție capitalist, epuizîndu-și po- 
•ibilitățile s-a transformat într-o 
frînă în calea progresului omenirii, 
ln declarație se subliniază că de 
eînd a început criza generală a ca- 
pit alismului, de cînd a apărut pri
mul stat socialist din lume, are loc 
un proces tot mai intens de descom
punere a imperialismului.

Problemele Cubei și ale întregi: 
Americi Latine, se spune în declara
ție, sînt o parte a problemelor ge
nerate de criza generală a capitalis
mului și de lupta popoarelor opri
mate —- de ciocnirea între lumea în 
ascensiune și lumea care și-a trăit 
traiul. Campania furibundă dezlăn
țuită de imperialiști împotriva Cu
bei este o expresie a eforturilor lor 
disperate, dar zadarnice, care urmă
resc să împiedice eliberarea popoa
relor. Imperialismul american și oli
garhia de pe întregul continent, se 
subliniază în declarație, sînt înspăi- 
mîntate nu atît de revoluția cubană, 
cît de revoluția latino-americană. 
Ei cred că înăbușind revoluția cu
bană vor scăpa de. acest coșmar, 
▼or face să dispară spectrul revolu
ției care-i amenință și vor înăbuși 
spiritul revoluționar al popoarelor. 
Ignorînd legile obiective ale dez
voltării societății omenești, ei cred 
fn imuabilitatea regimurilor lor se

Să fie eliberat Gizenga!
RABAT (Agerpres). — „După ce 

l-au asasinat pe eroul național al 
Republicii Congo, Patrice Lumum
ba. imperialiștii americani și com
plicii lor pun la cale asasinarea lui 
Antoine Gizenga" — scrie săptă- 
mînalul marocan „Al Mukafih".

„Această nouă manevră a colo
nialiștilor, scrie săptămînalul, im
pune drept o necesitate imperativă 
ea toate popoarele și guvernele a- 
fricane să colaboreze cu țările so
cialiste și cu celelalte țări iubitoare 
de pace pentru a zădărnici planurile 
agresorilor și a da criminalilor pe
deapsa cuvenită". 

mifeudale, capitaliste si monopoliste.
XL SE POATE INSA OPRI DEZ

VOLTAREA ISTORIEI. Forțele care 
pun în mișcare popoarele — adevă- 
rații creatori ai istoriei — sînt mai 
puternice decît voința și teroarea o- 
ligarhiei dominante.

In numeroase țări 
latino-americane 

revoluția este inevitabilă
In numeroase țări ale Americii 

Latine încă de pe acum revoluția 
este inevitabilă. Acest fapt nu este 
determinat de voința vreunei per
soane, ci de exploatarea monstruoa
să a popoarelor continentului ame
rican, de dezvoltarea conștiinței re
voluționare a maselor, de criza ge
nerală a imperialismului, de lupta 
popoarelor oprimate din întreaga 
lume.

In fața inevitabilității istorice a 
revoluției latino-americane, impe
rialismul S.U.A. este gata să ducă 
războaie coloniale împotriva popoa
relor Americii Latine, să le treacă 
prin foc și sabie. In legătură cu a- 
ceasta, în declarație se subliniază, 
printre altele, că pactele militare 
semnate de guvernul S.U.A. cu gu
vernele latino-americane urmăresc 
un singur scop — să preîntîmpine 
lupta maselor populare.

DJAKARTA (Agerpres). — Comi
tetul indonezian de solidaritate cu 
țările Asiei și Africii a adresat o 
telegramă premierului congolez, 
Cyrille Adoula, în care protestează 
cu hotărîre împotriva persecutării 
ilegale a lui Antoine Gizenga și 
cere eliberarea neîntîrziată a aces
tuia.

In telegramă se subliniază că per
secutarea lui Gizenga „nu poate ii 
separată de existența unui complot 
imperialist pregătit de multă vreme, 
care urmărește instaurarea domi
nației neocolonialisțe în Congo".

„Luna cărții la sate" se desfă
șoară în așezările raionului nostru, 
ca de altfel în întreaga regiune, 
sub lozinca : „Nici o casă de țărani 
muncitori fără cititori ’. Și, se poate 
spune că, datorită preocupării per
severente pentru popularizarea și 
răspîndirea cărții în rîndul oameni
lor muncii de la sate, acțiunea este 
tot mai mult încununată de succes. 
Numărul cititorilor a sporit în fie
care sat, iar mulți dintre colectiviștii 
din raion au început a-și constitui 
biblioteci personale, cartea devenind 
pentru ei prieten și sfătuitor nedes
părțit.

Desfășurîndu-și munca de popu
larizare și răspîndire a cărții în rîn
dul oamenilor muncii de la sate, or
ganele cooperației, activiștii cultu
rali și difuzorii voluntari au impri
mat acțiunii, un larg caracter de 
masă. La Stremț. bunăoară, ca ur
mare a prezentării cărților Pămîn- 
turi redate vieții. îngrijirea semănă
turilor în timpul iernii, Pentru 5.000 
kg porumb boabe la hectar pe tere
nuri neirigate, a sporit interesul co
lectiviștilor de aici față de cartea 
agrotehnică. O deosebită pasiune 
față de citit dovedesc, de asemenea, 
în urma participării la manifestă
rile de masă cu cartea, colectiviștii 
din ’ghiu, Cricău și Bucerdea Vi- 
ncasă, cei din Galda de Jos, Ber-

Hîrfia din buzunarul 
de la piept

) (Urmare din pag. l-a) 
j. șan Ionel îi răspunse cu un zîm-
< bet în care se citea și hotărîre și 
\ îndemn. Cînd să treacă pragul 
S sfatului însă, se pomeni că nu este 
( singur. Mînați de același gînd, ho-
> tărîți s-o rupă cu trecutul, erau 
( și Giurgiu Marian și Păcurar Iu-
< lius.
> Trei oameni intrară deodată în 
( sfatul popular. Crișan Ionel însă 
( fu primul care luă cuvîntul.
) — Eu, Crișan Ionel din Galda
? de Jos vă rog a mă primi în gos- 
( podăria colectivă... Cererea, ui- 
) te-o aici în buzunarul de la piept. 
( Crișan Ionel și-a depus cererea, 
s Și le-au depus și ceilalți doi. Oa- 
) menii și-au strîns mîinile cu căl-
< dura încrederii în drumul luminat 
S de învățătura partidului. Munca 
) stăruitoare desfășurată de comti-
< niștii din sat a învins. Au venit
> oamenii la sfatul popular cu ce- 
( rerile în buzunarul de la piept a- 
( semeni lui Crișan Ionel, sau pur- 
) tîndu-și în inimi vrerea. Și în ma- 
) rea familie a colectiviștilor din 
S Galda de Jos sînt acum toți oa- 
) menii satului. 

ghin și în general spus din toate 
așezările raionului.

Cartea ocupă azi un loc de cinste 
în casa fiecărui colectivist. E un lu
cru pe care ni-1 dovedesc faptele. 
Numai în ultimul timp colectiviștii 
din Benic au cumpărat de la coope
rativă cărți în sumă de 1.726 lei, iar 
cei din Hăpria în sumă de 1.200 lei. 
Făcînd o preocupare de seamă din 
munca sa de difuzor voluntar, tova
rășa Petrașcu Aurelia a difuzat în 
rîndul colectiviștilor din sat cărți în 
valoare de 800 leî. Cu realizări la fel 
de bune se mîndresc, de aseme
nea, tovarășele David Ligia din I- 
ghiu. Rădoiu .Maria din Șard, Mur
ga Elena din Oarda de Jos și alte 
multe harnice difuzoare voluntare.

Oamenii muncii de la sate, găsesc 
în paginile cărților învățăminte pre
țioase în legătură cu tot ceea ce-i 
preocupă. Iată izvorul deosebitului 
for interes față de carte. Și organe
le cooperației, activiștii culturali, 
difuzorii voluntari sînt chemați să 
le satisfacă interesul. Din casa nici 
unui colectivist să nu lipsească lu
crările Consfătuirii pe țară a colec

------------- ------------------

Cu grijă și răspundere față de pregătirea tinerilor muncitori
(Urmare din pag. 3-a) 

atitudine de dezinteres, străină ti
nerilor noștri de azi, au încheiat și 
ei semestrul cu rezultate slabe, 
iar Prună Florian care anul 
trecut se număra printre cei mai 
buni muncitori-elevi, datorită unei 
nejustificate delăsări, a ajuns ca în 
prezent să obțină numai note la li
mită.

Pe marginea referatului prezentat 
s-au purtat ample discuții. Au luat 
cuvîntul un însemnat număr de 
muncitori-elevi fruntași, profesorii 
prezenți la adunare și tovarășii din 
conducerea uzinei. Și concluziile 
desprinse au fost comune. Faptul că 
unii muncitori-elevi obțin rezultate 
slabe e o urmare a absențelor re
petate de la cursuri, a lipsei de te
meinicie în studiul .individual. 

GOSPODĂRII COLECTIVE!
Pentru a vă mări veniturile, contractați cu 
„ACROSEM”-ul culturi cu plante furajere 
și tehnico-alimentare.

Cumpărați cu încredere semințe de soi de la 
magazinele „AGROSEM“ !

tiviștilor, cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej rostită la 
încheierea acestei consfătuiri. Tre
buie puse la îndemîna colectiviștilor 
cărți și broșuri despre trecutul de 
luptă al poporului nostru, despre 
realizările obținute de oamenii mun
cii sub conducerea partidului.

In desfășurarea „Lunii cărții la 
șate“, în marea majoritate a așeză
rilor din raionul nostru au fost ob
ținute rezultate de seamă. Acest lu
cru trebuie să constituie un punct 
de plecare spre rezultate și mai bune 
în viitor. Să fie cu mai multă pri
cepere folosite posibilitățile de difu-, 
zare a cărții în Teiuș, în. Vințul de 
Jos și .Mihalț. Cooperativele sătești 
să se aprovizioneze în mod ritmic 
cu cărți noi, în jurul cărora în fie
care sat să fie organizată, prin toate 
mijloacele, o susținută popularizare.. 
Răspîndirea largă a culturii și știin
ței în rîndurile poporului este un» 
din prețioasele realizări ale revolu
ției socialiste din țara noastră. Să- 
milităm neobosit pentru a dezvolta, 
necontenit ceea ce s-a înfăptuit pînă 
acum.

In încheierea adunării a luat apoi 
cuvfntul tovarășul Roman Gheorghe, 
secretarei organizației de pariid, 
care a caracterizat drept binevenită 
analiza făcută în adunare și afăcut 
mențiunea că asemenea adunări vor 
fi de mare folos și în viitor. Tova
rășul Roman Gheorghe a adresat ti
nerilor -îndemnul de a se pregăti cu 
toată sîrguința, iar organizației 
U.T.M. din uzină de a ține o mai’ 
strînsă legătură cu școala, intere- 
sîndu-se de fiecare muncitor-elev în 
parte. In acest fel — a încheiat vor
bitorul — va putea fi generalizată 
experiența bună din munca unor ti
neri, vor putea fi prevenite lipsurile 
în scopul unei tot mai temeinice pre
gătiri a muncitorilor-elevi care își 
completează cunoștințele la învăță- 
mîntul seral.

In ciuda prezicerilor optimiste ale 
președintelui Kennedy, făcute în re
centele sale mesaje adresate Con
gresului S.U.A. — mesajul cu pri
vire la „Starea Uniunii", mesajul la 
buget și mesajul economic — eco
nomia americană nu înregistrează 
în acest început de an avîntul scon
tat. Persoane competente își expri
mă teama că actuala situație econo
mică a S.U.A. anunță mai de grabă 
un nou declin.

Referindu-se Ia îngrijorarea cer
curilor de afaceri și a unor oficiali
tăți din Statele Unite, cunoscutul 
comentator american Walter Lipp- 
mann scrie intr-un articol publicat 
în ziarul „New York Herald Tribu
ne", că „aceasta nu este o chestiu
ne născocită_  In ui urnii șapte ani
am avut de indurat trei declinuri: 
in 1954, in 1958 și in I960— Ele au 
costat scump nu numai pe șomeri, 
•i întregul stat. Au fost provocate 
uriașe pagube materiale, deoarece 
nu s-a produs atît cit se putea pro
duce. Se crede că în 1960 pagubele 
pricinuite de inactivitatea unor uzi
ne și de șomaj s-au cifrat ia 30-35 
miliarde de dolari. Incepînd din 
1954, pagubele materiale globale, a- 
dică decalapd dintre ceea ce s-a 
produs și ceea ce s-ar fi putut pro
duce dacă ar fi lucrat oamenii și 
uzinele care au stat în inactivitate, 
s-au cifrat la aproximativ 180 mi
liarde de dolari. Este o sumă uria
șă.

Diversele pronosticuri ale unor 
economiști —1 nr im. bazate pe 
speculații ca prmre la posibilitatea 
■net jmxxi- ecaotxnke în acest 
an. nu reușesc să convingă nici

Economia americană tinde spre
chiar cele mai optimiste cercuri de 
afaceri care și-au pierdut încrede
rea in posibilitatea unui miraculos 
„boom" al economiei americane mai 
ales după bilanțul economic ai anu
lui trecut. In anul 1961, potriv.t da
telor Oficiului federal de rezerve, 
ritmul de creștere al economiei a- 
mericane a fost mai scăzut decit în 
ultimii trei ani cînd nu s-a atins 
nici măcar 3 Ia sută, iar producția 
unor ramuri industriale importante 
a scăzut față de 1960.

Producția de oțel in 1961 a scă
zut cu 1.980.000 tone metrice, pro
ducția de automobile, care este un 
fel de barometru al economiei ame
ricane, ținînd cont de ponderea sa 
în ansamblul economiei americane 
— cu 18 la sută, cea de cărbune bi- 
tuminos — cu 15 milioane tone me
trice.

Revista „United States News And 
World Report", organ al cercurilor 
de afaceri americane, serie că în 
prezent mai mult de o pătrime din 
capacitatea de producție a indus
triei metalurgice a S.U.A. a fost pa
ralizată complet, industria construc
toare de mașini funcționează cu nu
mai 50 la sută din capacitatea sa, 
industria de prelucrare a țițeiului cu 
70 la sută, iar cea de celuloză cu 87 
la sută.

Ani de-a rîndul economia ameri
cană lucrează numai cu o parte a 
mijloacelor de producție și a forței 
de muncă. Ea se dovedește incapa
bilă de a folosi noile descoperiri 
tehnice și invenții în sfera produc

ției materiale în scopul satisfacerii 
necesităților economice ale oameni
lor. Profiturile înalte de monopol 
obținute în diversele ramuri ale e- 
conomiei dau uniunilor monopoliste 
posibilitatea să se opună oricărui 
progres tehnic șî folosirii depline a 
capacităților de producție existente. 
Economiștii americani, în dorința de 
a ascunde caracterul de frînă al sis
temului lor asupra forțelor de pro
ducție, vorbesc despre un așa-zis 
„exces de capacități de producție" 
în economia americană. La o recen
tă conferință a economiștilor, Le
wis Lloyd remarca: „Există exces 
de capacități de producție în toate 
industriile majore. De aceea nu e- 
xistă stimulent pentru un avînt în 
investiții capitale". Adevărul este 
că nici chiar comenzile guverna
mentale orientate îndeosebi pe linia 
comenzilor militare nu pot asigura 
pentru mult timp factorii de stimu
lare.

Dificultățile economice ale S.U.A. 
sînt ilustrate mai ales prin menți
nerea nivelului ridicat al șomaju
lui. Ministrul Muncii al S.U.A., Ar
thur Goldberg, a fost nevoit să re
cunoască că „este supărător că pro
centul șomajului rămîne de 6,8 la 
sută. Aceasta înseamnă că avem de 
făcut față unei probleme tenace și 
persistente". Și Ewan Claugue, șe
ful Oficiului de statistică a brațe
lor de muncă din S.U.A., a arătat 
că „din cei 78 milioane de ameri
cani cîți muncesc într-un an numai 
47 milioane lucrează în. mod efectiv

un nou declin
în tot cursul anului, în timp ce 31 
milioane sînt folosiți parțial în cîm- 
pul muncii". Kennedy, în mesajul 
său la buget, a spus: „In decembrie 
1961 în țara noastră existau 60 
mari regiuni industriale cu un șo
mai cronic considerabil".

Economiștii americani sînt ne- 
voiți să recunoască că șomajul în 
S U.A. nu poate fi în mod efectiv li
chidai. Ei consideră că un anumit 
nivel al șomajului îi este chiar ne
cesar economiei americane. Econo
mistul Ralph Cordiner, președintele 
oficiului societății General Electric 
Company merge atît de departe in
cit afumă că procentajul de 5 la 
sută este un semn de prosperitate 
econ< mică — o „dovadă de puterni
că mobilitate a forței de muncă". 
Este evident că în fapt este vorba 
de necesitatea pentru marele patro
nat de a dispune de o armată de 
șomeri cu ajutorul căreia să poată 
manevra împotriva muncitorilor an
gajați. La greutățile actuale ale e- 
conomiei americane trebuie adău
gată și situația deficitară a balan
ței de plăți a S.U.A. In cursul ulti
milor trei ani, deficitul balanței de 
plăți a S.U.A. a fost, așa cum a a- 
rătat președintele Kennedy în me
sajul la buget, în total de zece 
miliarde dolari. Potrivit decla
rației ministrului adjunct al Co
merțului al S. U. A., Edward Gu- 
deman, făcută la 23 ianuarie în 
fața unei asociații din Chicago, de
ficitul balanței de plăți a S.U.A. pe 
1961 s-a ridicat la circa 2.100.000.000 

dolari, întrecînd cu mult pronosti
curile administrației care sconta pe 
un deficit care să nu depășească 
1.700.000.000 dolari. Agenția Fran
ce Presse scrie în legătură cu a- 
ceașta că „pronosticuri mult mai 
pesimiste au circulat în ultimele zile 
printre specialiștii americani și că 
cifra dată de Gudeman se pare că 
e mult micșorată".

Măsurile anunțate de guvernul 
S.U.A. nu indică nici pe viitor po
sibilitatea ieșirii din impasul în 
care se află economia americană, ci, 
dimpotrivă, anunță o agravare șî 
mai mare a dificultăților economice 
ale Statelor Unite. Sporirea impozi
telor, paralel cu apeluri făcute sin
dicatelor și muncitorilor de a nu 
cere majorarea salariilor pentru a 
nu duce, chipurile, la o inflație, a- 
locațiiie militare record prevăzute 
pentru anul în curs, care depășesc 
cu 2,9 miliarde dolari cheltuielile 
d.n anul financiar care va expira la 
30 iunie 1962, nu pot duce la o re-, 
dresare și „înviorare" a economiei în 
anul acesta.

Lît dc dificilă este situația eco
nomică actuală a S. U. A. re
zultă și din faptul că oficialitățile, 
americane își propun ca, în ce pri
vește industria de automobile, la fi
nele anului 1962 producția să se a- 
propie de nivelul din 1955, iar la 
investiții capitale de nivelul din 
1957. Este evident că prezicerile op- 
t'P'Ște ale lui Kennedy nu reușesc 
să liniștească îngrijorarea cercurilor 
de afaceri din S.U.A. și cu atît mai 
puțin să aibă vreun efect „învioră
tor" asupra economiei americane.

(AGERPRES)
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