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Congresul al 111-lea al partidului, 
precum și Plenara C. C. al P.M.R. 
«in iunie-iulie 1961, pun în fața 
lucrătorilor ogoarelor sarcina de 
mare răspundere, de a spori 
continuu producția agricolă, a asi
gura un belșug cît mai mare de 
produse agroalimentare, pentru sa
tisfacerea cerințelor mereu crescîn- 

ale oamenilor muncii de la ora
șe și sate.

Acum cînd raionul nostru este co
lectivizat și s-au creat condiții op
time pentru dezvoltarea continuă a 
producției agricole, mobilizarea tu
turor forțelor la îndeplinirea acestei 
importante sarcini, trebuie să consti
tuie principala preocupare pentru 
toti oamenii muncii din agricultura 
raionului.

In zilele ce vor urma, pe măsură 
ce timpul va fi prielnic, se vor în
cepe lucrările agricole de primăva
ră. Pentru aceasta se cere încă de 
pe acum ca organizațiile de partid, 
sfaturile populare, cadrele de ingi
neri și tehnicieni agronomi să se 
•cupe cu răspundere de terminarea 
pregătirii întregului utilaj ce va 
h folosit în această campanie, de 
asigurarea unor semințe de 
calitate, de transportarea în cîmp 
șî încorporarea în sol a unor 
tăti sporite de îngrășăminte.

Pentru ca începerea muncilor a- 
gricole de primăvară să-i găsească 
pregătiți, mecanizatorii de la S.M.T. 
și cin gospodăriile de stat Ălba hi- 
lia și Galda de Jos, au revizuit și 
reparat din timp întregul utilaj ne
cesar în muncile de primăvară. 
Preocupare în acest sens au dove
dit, de asemenea, colectiviștii din 
Berghin, Cistei, Teiuș și aiții, care 
au reparat trioarele, carele, plugurile 
și alte utilaje necesare în muncile 
de sezon.

Experiența și știința au dovedit că 
în cadrul complexului de măsuri a- 
grotehnice care contribuie la obți
nerea unei recolte sporite de pro
duse agricole, un rol de seamă îl 
are folosirea îngrășămintelor. In a- 
snil trecut, folosirea gunoiului de 
grajd la fertilizarea solului pe su
prafețe importante a asigurat co
lectiviștilor din Teiuș, Totoi, Țelna 
și Bucerdea Vinoasă producții de 
porumb între 2.500-4.000 kg la ha. 
Gospodăriile colective din Mihalț, 
•istei, Șard au transportat gunoi 
pentru îngrășarea terenului ce se 
însămînțează în primăvară pe su
prafețe mari. Nu același lucru 
poațe spune însă despre gospodă
riile colective din Galda de Jos și 
Sibișeni, unde datorită slabei preo- 

‘enpări a consiliilor de conducere 
din aceste gospodării, nu s-au trans
portat îngrășăminte nici cel puțin 
pe terenul destinat însămințării de 
porumb, de la care să se obțină 
5.000 kg la hectar în cultură neiri
gată.

O foarte mare importanță în spo
rirea producției agricole o are folo
sirea unor semințe de calitate. De 
aceea, este necesar ca întreaga can
titate de sămînță ce se însămîntează 
în primăvară să fie selecționată și 
tratată. Această lucrare a fost efec
tuată de gospodăriile colective din 
Berghin, Micești, Șeușa și altele 
care, după ce au condiționat semin
țele, au trimis din acestea probe la 
laborator pentru analiză.

De pregătirea semințelor nu în 
aceeași măsură s-au ocupat însă 
consiliile de conducere din gospodă
riile colective din Henig și Pețelca, 
unde nu s-a condiționat nici un bob 
din semințele ce urmează să se în-

Gospodăriile colective din

se

IN CLIȘEU : Un grup de muncitoare fruntașe de la fabrica 
„Ardeleana", Alba lulia

sămînțș^e în primăvară. Acum, îna
inte de începerea campaniei de pri
măvară, gospodăriile colective tre
buie să se preocupe cu cea mai mare 
răspundere de asigurarea din vreme, 
a întregului stoc de semințe.

Consfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști recomandă gospodării
lor colective să schimbe semințele 
obișnuite cu productivitate scăzută 
cu semințe din soiuri valoroase, care 
asigură sporuri de recoltă. Porum
bul hibrid, floarea-soarelui din so
iul Vniimk, și alte semințe, se pot 
procura prin schimb de la bazele de 
recepție.

In campania de primăvară, un 
sprijin prețios trebuie să-l acorde 
gospodăriilor colective S.M.T.-ul, 
căruia ii revine sarcina să deplase
ze din timp la unitățile agricole, în
tregul utilaj necesar în muncile a- 
gricole, să execute lucrări de cali
tate și la timnul optim. In același 
timp, pe suprafețele de teren unde 
nu se poate lucra mecanizat, gos
podăriile colective trebuie să folo
sească din plin la executarea mun
cilor agricole atelajele proprii.

In desfășurarea muncilor pe o- 
goare un rol important revine ingi
nerilor și tehnicienilor agronomi, care 
tot timpul cît durează campania a- 
gricolă să se afle în unitățile agri
cole, acolo unde se hotărăște soarta 
recoltei și îndeosebi în gospodăriile 
colective mai noi, care au nevoie 
de mai mult sprijin pentru executa
rea la timp și in bune condițiuni a- 
grotehnice a muncilor agricole.

Paralel cu desfășurarea lucrărilor 
în cîmp, o deosebită preocupare tre
buie să acorde conducerile gospo
dăriilor colective lucrărilor la ră
sadnițe și 
ramură de 
ia o largă 
nostru.

Pînă la 
cîmp, la arat și semănat, ne 
despart puține zile. Organizațiile de 
partid, sfaturile populare și condu
cerile gospodăriilor colective trebuie 
să-și întocmească din timp planuri 
operative pentru desfășurarea lu
crărilor agricole de primăvară cu 
termene și răspunderi precise, sta
bilind ritmul desfășurării însămîn- 
țărilor pe bază de grafic, pe comu
ne, sate și gospodării colective.

Pentru a asigura succes deplin în 
desfășurarea muncilor agricole în 
această campanie, organizațiile de 
partid, comitetele executive ale sfa
turilor populare, conducerile gospo
dăriilor colective, toți cei ce mun
cesc în agricultură, trebuie să se 
simtă mobilizați la îndeplinirea 
acestei importante acțiuni, deoa
rece numai așa se poate asigu
ra obținerea unei recolte bogate în 
acest an — condiție importantă 
pentru creșterea nivelului de trai.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 8 MARTIE

în grădina de legume, 
producție care trebuie să 
dezvoltare în raionul 

începerea lucrărilor în 
mai

HARNICE CA ALBINELE
O problemă de producție, fie ea 

cît de complicată, tovarășa Vădea- 
nu Maria, inginer șef la fabrica .„Ar
deleana", o rezolvă fără prea mare 
greutate. Cu totul altfel se prezintă • 
lucrurile însă, atunci cînd este în
trebată despre fruntașele d;n fa
brică. Inginera întîrzie cu răspun
sul. Gîndește, meditează. Ia apoî 
aerul omului stăpîn pe situație și-ți 
spune cu toată hotărîrea:

— La noi toate femeile sînt har
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Insemnaie economii 
de combustibil

colectivul de muncă de
C.F.R. Teiuș se strădu-

al 
de

Zi de zi, 
la Depoul 
ieste să obțină succese tot mai în
semnate în muncă. In cadrul între
cerii socialiste pe care o desfășoară, 
harnicii ceferiști acordă toată aten
ția reducerii prețului de cost 
transporturilor prin realizarea 
cît mai multe economii.

Folosind pe scară largă experien
ța înaintată în folosirea forței vii ă 
trenului și în remorcarea trenuri
lor cu tonaj sporit, în cursul lunii 
ianuarie și a celor două decade ale 
lunii februarie mecanicii și fochiștii 
din brigăzile de pe locomotive au rea
lizat o economie de peste 550 tone 
combustibil convențional, remorcind 
în același timp aproape 100 trenări 
cu un tonaj sporit de peste 5.500 
tone.

In cadrul întrecerii cele mai bune 
rezultate au fost obținute de echi
pele de locomotivă conduse de tov. 
Alan Eugen, Udrea Virgil, Stremțan 
Alexandru II, Mateiaș Aurel și alții.

Creșterea animalelor in
>Alăturîndu-se inițiativei colecti

viștilor din Teiuș, cu privire la creș
terea numărului de animale la suta 
de hectare teren arabil, colectiviștii 
din Oiejdea sînt hotărîți ca în acest 
an să dezvolte și mai mult creșterea 
animalelor să obțină producții tot 
mai mari și să realizeze venituri 
sporite din valorificarea produselor 
animaliere. De exemplu, ei și-au 
propus ca pînă la sfîrșitul anului din 
creștere proprie și cumpărări să 
sporească numărul taurinelor de la 
172, din care 52 vaci, la 361 tau
rine, din care 109 vaci, i ceea ce 
înseamnă o încărcătură de 60 tau- 

nice ca niște albine. Vino să te con
vingi.

Cum ai putea refuza o asemenea 
invitație? O urmezi. Și, lucru fi
resc, inginera te conduce în primul 
rînd lat secția croi, startul produc
ției de încălțăminte.

Aici, o ordine desăvîrșită. In fața 
meselor de lucru, își spune cuvîntul 
fndemînarea. Nu-i tot una cum așe
zi tiparele și nici cum plimbi cuți
tul în jurul acestora. Să spună to
varășele Munteanu .Maria și Alaier 
Ileana, controloare de calitate, dacă 
nu-i așa! De fapt, de acest lucru 
sînt convinse toate tovarășele din 
secție care mereu’ învață din ex
periența fruntașelor Boitor Raveca, 
Moldovan Ana, Pîrvu Doina șî 
Scheau Paraschiva.

Pe mese se întind teancuri de 
fețe croite. După ce trec examenul 
de calitate, fețele intră pe mîna to
varășei Năescu Ileana, completatoa- 
re de sorturi. Aceasta Ie grupează 
după același număr de mărime și 
comisioane. Și-apoi, la „drum". 
Lansatoarea de bandă are cuvîntul.

Banda, asemenea unui organism 
vii» e în continuă mișcare. Trece 
pe lîngă tovarășele Popa Maria I, 
Țopăi Stela, Vințeler Viorica, Cut- 
can Etela, Cazan Dorina, cîteva. din 
fruntașele secției pregătit-cusut. Tre
ce ca un îndemn pe lîngă toate 
muncitoarele de aici. Și mașinile 
zbîrnîie. Mîinile femeilor sînt parcă 
anume făcute pentru a plimba fețele

Realizările
In sectorul chimic al Uzinelor 

metalo-chimice din Zlatna întrecerea 
pentru locul de sector fruntaș pe 
întreprindere se desfășoară cu un 
avînt deosebit. Și ca urmare și re
zultatele sînt dintre cele mai fru
moase. In primele două decade ale 
lunii februarie, de pildă, secția Nr. 
I și-a depășit sarcinile de plan cu 
1,9 la sută, iar 
dusele de bază 
șire medie de 8

secția Nr. 2 la pro- 
a obținut o depă- 

la sută.

La strîngerea
Din inițiativa biroului organiza

ției de bază din stația C.F.R. Alba 
lulia, în cadrul stației a început și 
se desfășoară o intensă acțiune de 
strîngere a fierului vechi. De la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
harnicii muncitori din cadrul sta
ției au colectat și expediat oțe- 
lăriilor peste 6.500 kg~fier vechi.

In primele rînduri ale acestei ac
țiuni s-au situat comuniștii Bera Ar- 
tenie, Nicula Petru, Feneșer Nico-

atenția colectiviștilor
rine din care 18 vaci la suta de ha. 
De asemenea, în scopul cointeresă
rii îngrijitorilor de a lupta pentru 
creșterea producției pe cap de animal 
furajat, retribuirea muncii lor se face 
după producția și creșterea în greu
tate a fiecărui animal. La fel și-au 
propus să mărească numărul porci
nelor de la 132, cît au în prezent, la 
300 capete, al ovinelor de la 400 
la 734 și al gîștelor de la 50 la 500 
bucăți. Valorificarea produselor ob
ținute din sectorul zootehnic va 
duce colectiviștilor din Oiejdea 
venit de peste 440.000 lei.

a-
un

pe sub acul mașinilor. Cusături fru
moase, trainice. Nici nu se poate 
altfel. Că doar — zic tovarășele de 
la pregătit-cusut — n-om intra noi 
în conflict cu cei de la tras-termi- 
nat!

Ei!... Dar, să nu zăbovim prea 
mult la secția cusut-pregătit cără- 
mîne încălțămintea neterminată. Să-i 
vedem încălțămintii de ștaifuri, bom
beuri, branțuri. Și unde în altă par
te dacă nu la secția stanță, unde 
printre fruntașe sînt Muntean Ma
ria, Corbu Elisabeta și Luca Ra
veca? Cadența mașinilor de aici îți 
indică fără putință de tăgadă că la 
secția tras-terminat nu se stă în loc 
de material ștanțat Așa este. Ban
da nu cunoaște oprire nici aici. Dan- 
ciu Gertrude, Cosma Alaria, Kirai 
Ana și alte muncitoare harnice își 
fac cu toată rîvna datoria. Scoasă 
din calapoade, încălțămintei i se 
face toaleta: se vopsesc tocul și tal
pa bocancilor, se spală fețele, se 
calcă și se apretează. Dorința tu
turor este ca bocancii cu marca fa
bricii să ajungă ca oglinda în mîi
nile cumpărătorilor.

Intîmpinînd ziua de 8 Martie, fe
meile de la fabrica „Ardeleana" 
muncesc cu entuziasm. Ne-o spun 
faptele. La secția croi planul pînă 
la 12 februarie a fost îndeplinit în 
proporție de 102,60- la sută, iar nu
mai de către femei au fost econo
misiți 5.272 dm. p. piele. Și-apoi cu 
o depășire a planului de 6 la sută 
întîmpină însemnata zi și femeile de 
la pregătit-cusut, stanță și tras-ter
minat. Are, deci, dreptate inginera 
spimind că femeile de la „Ardelea
na" sînt harnice ca albinele. S. P.

chimiștilor
In cadrul uzinei o mare atenție se 

acordă realizării de cît mai multe 
inovații. In ultimul timp au fost fă
cute de muncitori 4 noi propuneri 
de inovații, din care 3 au fost ac
ceptate. Strungarul Băișan Nicolae, 
de exemplu, a realizat un dispozitiv 
care se folosește cu bune rezultate 
la găurirea cărămizilor de magne- 
zită.

fierului vechi
lae, Crișan Tonia și Boța Gheorghe. 
Tovarășul Nicula Petru, de pildă, a 
colectat singur 308 kg, iar Feneșer 
Nicolae și Crișan Toma cîte 210 kg 
fiecare.

♦♦

111 de ani de la execuția 
lui Horia, Cloșca și Crișan

Unul din momentele cele mai im
portante ale luptei țăranilor iobagi 
romîni și maghiari împotriva ex
ploatării și asupririi feudale l-a 
constituit marea răscoală populară 
din anul 1784-1785 de sub conducerea 
lui Horia, Cloșca și Crișan. Această 
mare răscoală, care a ridicat la lup
tă împotriva nobilimii feudale miî 
de țărani iobagi nu a izbucnit în 
mod întîmplător. Ea a fost cauzată 
de exploatarea crescîndă a țărănimii 
de către nobilimea feudală, la care 
s-a adăugat în anul 1699 și jugul 
habsburgic.

Dacă după răscoala din 1514 se 
fixase ca țăranii iobagi să lucreze 
cîte o zi pe săptămînă pentru stă- 
pînul feudal, în perioada premergă
toare răscoalei din 1784 condusă de 
Horia, Cloșca și Crișan se ajunsese 
ca țăranii să lucreze pe pămînturile 
stăpînilor feudali cîte patru zile pe 
săptămînă, adică 208 zile pe an.

O viață tot atît de mizeră duceau 
și lucrătorii din minele sau din oc
nele de sare. De aceea a fost cu 
totul firească acțiunea de solidari
zare a lucrătorilor din minei și din 
ocnele de sare cu țărănimea iobagă 
răsculată.

Scînteia care a aprins năpraznî- 
ca ridicare la luptă a țăranilor io
bagi împotriva nobililor feudali a 
constituit-o anularea de către curtea 
împărătească de la Viena a conscrip
ției militare, potrivit căreia țăranii 
iobagi care se înrolau în armată ca 
grăniceri urmau să fie eliberați de 
iobăgie.

In octombrie 1784 s-au adunat în 
satul Mesteacăn de lîngă Brad pes
te 600 țărani iobagi care, neluînd în 
seamă anularea legii militare, mo
bilizați de Crișan au plecat spre 
Alba lulia pentru a se înscrie ca 
grăniceri. Autoritățile imperiale au 
încercat să-i oprească pe țărani dar 
răsculații au ucis pe reprezentanții 
autorităților și și-au continuat dru
mul spre cetatea Bălgradului. In 
fruntea acestei răscoale se găseau 
Horia, Cloșca și Crișan, luptători 
neînfricați pentru interesele maselor 
populare. După cîteva zile răscoala 
a cuprins ținuturile Zarandului, Hu
nedoarei și Hațegului răspîndin- 
du-se în întreaga Transilvanie și 
chiar în alte regiuni.

Pentru a infringe rezistența țără
nimii iobage nobilimea și-a coali
zat forțele și în felul acesta a înce
put atacul împotriva răsculaților.

Nobilii reușesc să înfrîngă Ca
mele rezistențe ale răsculaților. s î 
ocupe Abrudul și alte localităE din 
regiunea Munților Apuseni și să 
înăbușe astfel răscoala.

După înăbușirea răscoalei a în
ceput reprimarea sălbatică a răscu- 

(Continuare în pag. 4-a)



De cînd a luat ființă gospodăria 
colectiva din Mihalț au trecut a- 
proapc 3 ani. După timpul scurs, nu 
ar fi prea mult de atunci. In schimb 
însă, înfăptuirile noastre din aceas
tă perioadă sînt mari și grăitoare.

Cînd am pășit pe noul drum, ce 
e drept, nu am fost prea mulți și 
nici în ce privește avuția obștească 
nu am stat prea bine. Munca unită 
însă și sprijinul părintesc al parti
dului, care ne-a călăuzit zi de zi 
pașii, ne-a ajutat să răzbim greută
țile și să obținem succese tot mai 
mari.

Anul trecut, ajutați de S.M.T. și 
prin aplicarea .largă a agrotehnicii 
înaintate, am reușit să obținem la 
grîu o recoltă medie de 1.920 kg la 
hectar, la griul cu productivitate 
sporită peste 2.200 kg la hectar și 
2.500 kg la porumb, cu tot timpul 
secetos cane a durat mai multe luni.

Cunoscuți pentru dragostea și 
priceperea lor în creșterea animale
lor, colectiviștii noștri acordă toată 
atenția acestei ramuri de produc
ție. Reținînd toate vițelele și cum- 
oărînd din credite primite de la stat 
și din fonduri proprii un număr spo
rit de animale, am ajuns să avem 
la sfîrșitul anului 1961, 218 bovine 
din care 99 vaci și juninci, 50 scroa
fe de reproducție și aproape 300 oi. 
Odată cu sporirea numărului de a- 
nimale, au crescut și veniturile.

Astfel, din valorificarea laptelui 
de la vaci, a linii și a laptelui de 
la oi, precum și a vițeilor și porcilor 
contractați, am realizat în anul 
trecut un cîștig de peste 400.000 lei. 
Un cîștig asemănător am realizat 
și din valorificarea celor peste 80 
tone produse vegetale contractate.

Recoltele bogate au dat posibili
tate colectiviștilor să fie răsplătiți 
pentru munca lor cu cantități sporite 
de cereale și sume mari de bani. Co
lectivistul Breaz Huța Glodeanu și 
Cîrnaț Onu, de pildă, a primit fk- 
care produse și bani pentru zilcle- 
muncă lucrate în gospodărie între 
25.000 și 28.000 lei. Și la fel eu ei 
âu primit, de asemenea, mulți alții. 
Cîștigul mare dobîndit de colect - 
viști în gospodărie a făcut ca în M:- 
halț numărul caselor noi să spo
rească toi mai mult. Colectiviștii 
și-au introdus în locuințe lumină e- 
lectfică, și-au cumpărat aparate de 
radio.

Convinși de fapte, an de an, din 
rîndul țăranilor din sat ni s-au ală
turat alții, și după Consfătuirea pe 
țară a colectiviștilor au venit pină 
la unul alăturea de noi.

Și acum, cînd în gospodăria noas
tră colectivă este întregul sat, sar
cina noastră a tuturor, sub condu
cerea organizației de partid, este 
să facem ca gospodăria colectivă

să devină tot mai puternică și viața 
colectiviștilor tot mai îndestulată. 
De aceea, vom dezvolta tot mai 
mult ramurile de producție aducă
toare de venituri mari, vom depune 
tot efortul pentru sporirea produc
ției. Pentru aceasta, în acest an 
vom cultiva 50 ha cu porumb de la 
carp isă. -obținem o producție de 
5.000 kg la hectar în cultură neiri
gată, la grădină vom spori suprafa
ța cultivată cu legume de la 10 ha, 
cite au fost anul trecut, la 40 de 
hectare. Vom introduce în cultură 
sfecla de zahăr pe o suprafață de 
80 ha și vom planta cu tutun 40 ha.

Un puternic salt sîntem hotărîți 
să facem și în ce privește sporirea 
numărului de animale-. Astfel, 
pînă la sfîrșitul anului vom avea 
446 bovine, din care 159 vaci șiju- 
ninci, vom mări turma de 
capete, vom îngrășa 230 
vom crește găini și gîște.

Acum cînd în sectorul 
avem colectiviști cu mare 
de animale și pricepuți în creșterea 
animalelor, prin o îngrijire și fura
jare rațională a vacilor, sîntem ho
tărîți să obținem de la acestea o 
producție de peste 2.8001 lapte pe cap 
de vacă furajată, așa cum ne-am 
luat angajamentul m întrecerea cu 
colectiviștii din Teiuș. Valorificarea 
produselor vegetale și animale ne 
va aduce în acest an un venit de 
■'.000.000 lei. Dar noi nu ne vom o- 
pri aici. Din cîștigul realizat vom 
repartiza 500.000 de lei la fon
dul de bază, care ne va da posi
bilitatea să sporim tot mai mult nu
mărul de animale, să dezvoltăm noi 
ramuri de producție aducătoare de 
mari venituri.

F1NTINA PETRU 
membru în biroul org. de bază 

BEDELEANU GHEORGrlE 
președintele G.A.C. din Mihalț

oi la 700 
porci și

zootehnie 
dragoste

Măreața sarcină trasată de cel 
de-al lll-lea Congres al partidu
lui, privind colectivizarea agricul
turii, a fost îndeplinită cu succes 
în raionul nostru, ca și în întrea
ga regiune.

Faptul că oamenii muncii de la 
sate au pășit pe calea gospodă
riei colective demonstrează în
crederea lor nemărginită în poli- 
tca partidului nostru, arată ho- 
tărîrea țărănimii satelor noastre 
de a contribui cu toate foițele la 
realizarea mărețelor sarcini trasa
te de partid și guvern.

încheierea colectivizării deschi
de de acum largi perspective dez
voltării agriculturii raionului, a- 
sigură condițiile necesare punerii 
m valoare a imenselor rezerve de 
creșterea producției vegetale și 
animale.

In raionul nostru sînt posibili
tăți multiple pentru a face ca fie
care gospodărie colectivă să devi
nă mai puternică, mai înfloritoa
re, să asigure un nivel de trai tot 
mai îndestulat colectiviștilor, să-și 
aducă o cotribuție tot mai largă 
la aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare.

Pentru înfăptuirea acestei im
portante sarcini, organizațiilor de 
partid, comitetelor executive ale 
sfaturilor populare de la comune, 
și tuturor lucrătorilor ogoarelor 
noastre colectivizate, le revine sar
cina să muncească cu tot entu- 
z asmul pentru consolidarea suc
ceselor obținute prin colectivizare, 
pentru continua întărire economi
că și organizatorică a gospodării
lor noastre colective.

NICULA CORNELIA 
fruntașă în îngrijirea porcilor 

la G.A.C. Mihalț

Brigada de cîmp - sufletul producției
Gospodăria noastră colectivă din 

Micești — sat complet colectivizat 
încă din primăvara anului trecut — 
a cultivat in anul 1961 cu legume o 
suprafață de 70 ha. care au adus un 
venit de aproape un milion de lei.

Pentru desfășurarea muncii la 
grădină, noi ne-am organizat for
țele de muncă pe brigăzi și echipe, 
iar pentru lucrările de întreținere am 
repartizat culturile pină la om. 
Muncind în felul acesta, nu putem 
spune că nu am avut rezultate, lu
crările în cea mai mare pai te exe- 
cutindu-se in bune condițiuni. To
tuși, au fost cazuri cind unii mem
bri din echipă au intirziat cu execu
tarea lucrărilor, ceea ce a făcut ca 
producția de pe suprafețele lucrate 
de aceștia să fie mai mică.

Ținînd seamă de propria expe
riență și de recomandările Consfă
tuirii pe țară a colectiviștilor, noi 
în acest an ne-am propus să culti
văm cu legume și alte plante ali
mentare, o suprafață de 109 ha. 
fn vederea realizării acestei sarcini, 
am trecut la o mai bună or
ganizare a muncii. Astfel, ne-am or
ganizat forțele de muncă in 2 bri
găzi mixte și 14 echipe, fiecare e- 
chipă cuprinzând 20-23 colectiviști. 
O atenție deosebită am acordat-o 
repartizării colectiviștilor in echipe,

avînd în vedere ca ei să fie de pe 
aceleași ulițe, iar forțele să fie echi
librate. Fiecare brigadă și-a luat 
in primire inventarul de muncă, su
prafețele de teren și culturile de care 
răspunde pentru lucrările agricole. 
Totodată, s-a stabilit și felul cum 
trebuie să se lucreze, precizîndu-se 
de pe acum suprafața din fiecare 
cultură la care trebuie să se facă 
lucrările. Astfel, fiecare echipă va 
trebui să execute plantatul răsadu-

Vom spori și mai mult producția de lapte
Noi colectiviștii din Benic, a- 

em o bună experiență în creș
terea și îngrijirea animalelor. In 
ultimii ani, șeptelul de animale al 
gospodăriei a crescut și s-a dezvol
tat tot mai mult, iar producțiile de 
carne și lapte planificate au fost 
nu numai realizate dar și depășite, 
obținîndu-se frumoase venituri din 
valorificarea acestor produse, lucru 
ce a contribuit mult la întărirea e- 
conomică a gospodăriei, la sporirea 
veniturilor colectiviștilor. De pildă, 
în anul care a trecut, noi am obți
nut în medie de la fiecare vacă 
2.068 litri lapte, ceea ce înseamnă 
o depășire de 268 litri lapte față de 
plan pe fiecare cap de vacă furaja
tă. Aceste rezultate pe noi nu ne 
mulțumesc, pentru că avem toate 
condițiile create să obținem produc-

ții sporite de lapte și în acest scop 
ne-am propus ca în acest an să ob
ținem cel puțin 2.800 litri lapte de 
la fiecare vacă furajată. Pentru rea
lizarea acestei sarcini noi am luat 
din timp o seamă de măsuri.

Prin aceste măsuri s-a asigurat 
șt mai bună îngrijire a animale

lor, o furajare rațională și o strictă 
evidență a producției de lapte 
fiecare vacă. Rezultatele bune 
ținute zi de zi mă îndreptățesc 
cred că voi realiza o producție
peste 2.800 litri lapte pe cap de vaci 
furajată, ținînd seamă mai ales că 
în lotul vacilor pe care-1 îngrijesc 
am vaci ca „Floroaia", „Joiana" și 
altele, care dau zilnic între 14-16 
litri lapte. ,

BĂLOSU IOAN
îngrijitor-mulgător G.A.C. Benic
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Angajamentele devin fapte’
An de an gospodăria noastră co

lectivă a obținut succese tot mai 
însemnate. Dar noi sîntem hotărîți 
ca pe viitor să obținem realizări și 
mai mari, ca gospodăria noastră să 
devină tot mai puternică, tot mai 
înfloritoare. Avem toate condițiile 
pentru aceasta. Noi acordăm o a- 
tenție deosebită creșterii animale- 

ramură principală de produc- 
care asigură gospodăriei veni- 
mari tot timpul anului. In a- 
scop,

să sporim tot mai mult numărul de 
animale și productivitatea acestora. 
Astfel, sîntem hotărîți să realizăm 
pînă la sfîrșitul anului din prăsită 
proprie și din cumpărări 360 bovi
ne, din care 125 vaci..

Trecînd la fapte, am cumpărat 
zilele acestea, 6 vițele și ne-am asi
gurat fondurile necesare pentru a 
cumpăra și alte animale.

am prevăzut în plan

lui, prășitul, recoltatul și alte lu
crări la 1,85 ha roșii, 0,78 h" ardei, 
0,57 ha vinete etc. Prin efectuarea 
lucrărilor pe echipe se înlătură ră- 
mînerea în urmă a lucrărilor pe u- 
nele suprafețe, muncile se fac la tim
pul optim și în cele mai bune con
dițiuni. Muncind în felul acesta 
vom reuși să facem lucrări de cali
tate, să obținem recolte sporite la 
toate culturile, să realizăm în acest 
an de la grădină un venit de 
1.856.000 lei.

ȚELNAR IOAN 
brigadier G.A.C. Micești

In ce privește producția de lapte, 
avem și aici rezultate bune. Folo
sind în hrana vacilor nutrețuri to
cate, porumb siloz și furaje concen
trate în raport de greutate și pro
ducție, îngrijitorii Șimon Ștefan și 
Londroman Viorel mulg de la cele 
mai multe din vacile pe care le au 
în primire 8-15 litri lapte. Dacă ți
nem seamă de rezultatele obținute 
pînă acum și de măsurile luate pen
tru a asigura în primăvară .masă, 
verde cultivată și pășune de calita
te, precum și concentrate după ne
cesitate, putem spune că avem toate 
condițiile să ajungem la o produc
ție de lapte de 3.000 litri pe cap de 
vacă furajată. In angajamentul luat 
în întrecerea cu celelalte gospodării 
colective din raion ne-am propus să 
valorificăm în acest an 5.230 kg car
ne la 100 de hectare și putem spune 
că și în acest sens avem rezultate 
frumoase. Astfel, pînă la 15 februa
rie noi am valorificat pe bază de 
contract 8.070 kg carne de bovine 
și 3.764 kg carne de porcine, care 
ne-au adus un venit de peste 75.000 
lei.

TOTH ANDREI 
vicepreședinte G.A.C.

„30 Decembrie" — Teiuș

Realizări 
și perspective

In anul trecut, cu tot timpul \ 
neprielnic, datorită secetei înde- / 

lungate, gospodăriile colective din ( 
Țelna, Micești și „Unirea" din f 
Alba Iulia au obținut la griu e / 
producție medie între 1.900 kg și 2 
2.200 kg la ha. f

■fa In. ultimii ani, colectiviștii ? 
din Cistei și-au construit 80 case s 
noi, 95 la sută din aceștia și-au ) 
introdus în locuințe lumină elec- 2 
trică și peste 100 familii au apa-_.U 
rate de radio.

Pe lingă cele 70 ha plantate 
cu pomi în anii trecuți, gospodă- f 
ria colectivă din Mihalț va mai ? 
planta pe terenurile erodate și \ 
improprii culturilor de cereale, > 
încă 40 de hectare cu meri, peri și ? 
alți pomi din soiurile raionale. \

In anul 1962, colectiviștii din ) 
Berghin vor crește 428 bovine, < 
din care 145 vaci, 300 porcine, din s 
care 50 scroafe de reproducție, z 
950 ovine, din care 70-la sută cu 2 
lină semifină. )

Gospodăria colectivă din 2 
Cistei va planta în acest an vie pe 2 
o suprafață de 10 hectare, cu ma- ) 
terial săditor din pepiniera de vi- < 
ță a gospodăriei. >

CRKS.TBR6A PASAgjlLPR,

Pregătirca răsadnițelor la G.A.C. „8 Martie" Micești

Cu multa însuflețire a fost primită 
Chemarea Consfătuirii pe țară ață- 
anilor colectiviști, și de către noi, 

femeile, care lucrăm la crescătoria 
de păsări a gospodăriei agricole co
lective „Unirea" din Alba Iulia.

In ultimii ani, noi, crescătoarele 
de păsări, am reușit să acumulăm 
o experiență prețioasă în organiza
rea creșterii păsărilor, aducătoare de 
însemnate venituri. In anul care a 
trecut, de pildă, gospodăria noastră 
a realizat un venit de peste 
35.000 lei din valorificarea ouălcr 
și a păsărilor, totodată ne-am asi
gurat pentru acest an și o matcă de 
230 găini și 120 gîște. Ținînd cont 
de‘ recomandările Consfătuirii pe 
țară a colectiviștilor, conducerea

gospodăriei a hotărît ca în acest ăn 
să sporească numărul păsărilor cu 
încă 2.000 găini și 500 gîște, asigu- 
rînd o încărcătură de peste 600 pă
sări la 100 de hectare, din a căror 
valorificare pînă la sfîrșitul anului 
să obținem un venit de peste 100.000 
lei. In aceste zile ne pregăt:m in
tens pentru primirea puilor de la 
incubator, se repară și amenajează 
puiernițe în așa fel îneît puii să fie 
adăpostiți în cele mai bune condi
țiuni, să aibă lumină, căldură sufi
cientă și îngrijirea necesară pentru 
a se dezvolta și crește păsări mari și 
sănătoase.

SALCAY VIORICA 
îngrijitoare de păsări di» 
G.A.C. „Unirea" Alba Iulia



Educarea tinerilor în atenția noastră
conomică a partidului nostru. In 
fața tinerilor din depou, tov. Buțu 
loan, inginerul Ilie Dumitru, Ran- 
cea Simion, Rusan Nicolae, Ivan 
Nicolae, Trifan Nicolae și alții au 
făcut expuneri ca de exemplu: „înal
tul titlu de membru de partid"; 
„Din trecutul de luptă al P.C.R.", 
„Eroicele lupte ale ceferiștilor din 
1933“, „Despre morala comunistă". 
Expunerea unor asemenea teme a 
contribuit din plin Ia ridicarea ni
velului politic și ideologic, la dez
voltarea conștiinței socialiste a tine
rilor. Lucrul acesta este oglindit și 
prin aceea că din numărul total al 
tinerilor ce lucrează în depou, 32 
au cerut și au fost primiți în rîndul 
membrilor de partid, iar 3 sînt can
didați de partid. Menționez că prin 
grija organizației de bază și ținînd 
cont de pregătirea politică și cu
noștințele corespunzătoare, toți a- 
ceștia sînt încadrați și studiază în 
cercurile și cursurile învățămîntului 
de partid. In aceași măsură ne pre
ocupă felul cum se desfășoară 
vătămîntul politic U.T.M. și ce 
zultate se obțin.

Pentru comoletarea studiilor 
cultură generală 10 tineri urmează 
cursurile serale la școala medie din 
Teiuș.

In cadrul formațiilor artistice ce-și 
desfășoară activitatea la clubul 
nostru un însemnat număr de tineri 
sînt din Depoul de locomotive. De 
altfel, tiner'i din unitatea noastră 
iau parte și la alte manifestări cu 
caracter educativ, ca urmare a pre
ocupării organizației de partid de 
a crea cele mai bune condiții, pen
tru ca tinerii să-și petreacă timpul 
liber în mod cît mai plăcut și folo
sitor.

Rezultatele obținute in muncă 
pentru educarea tinerilor sînt oglin
dite în producție. în succesele în
registrate la îndeplinirea planului pe 
unitate, în zecile de tone de combus
tibil economisit, în sutele de tone 
de mărfuri remorcate peste plan, în 
reparațiile la timp și de bună cali
tate a locomotivelor. Tineri ca Strem- 
țan Alexandru H, Udrea Virgil, Ma- 
teiaș Aurel, Palko Francisc, Floruță 
Crăciun. Oniță Ioan, Franț loan, 
Rațiu Alexandru, Urs Mircea și alții 
sînt mereu în fruntea întrecerii so
cialiste ce se desfășoară în depou, 
constituind în felul acesta exemplu 
demn de urmat de toți tinerii.

Rezultatele unei munci de educa
ție permanentă se oglindesc si în 
alte acțiuni cu caracter patrotic 
întreprinse de tineri, ca munca de 
folos obștesc, colectarea de metale 
vechi. Pentru înfrumusețarea De
poului și amenajarea de spații ver
zi, tinerii au efectuat peste 2.500 ore 
muncă patriotică.

Organizația de bază din Depoul 
de locomotive C.F.R. Teiuș se va 
preocupa și în viitor de educarea ti
nerilor, de a ridica activitatea aces
tora la nivelul sarcinilor trasate de 
partid.

ALMAȘAN NICOLAE 
secretarul org. de partid 

Depoul C.F.R.-Teiuș

In unitatea noastră muncesc mulți 
tineri, mecanici de locomotivă și fo- 

meseriași,

realizarea

chiști, lăcătuși și alți 
care ttlături de ceilalți muncitori 
contribuie din plin la 
sarcinilor ce ne revin cu privire la 
transportul pe calea ferată. Existen
ța unui mare număr de tineri pre
supune, întocmai ca și în celelalte 
sectoare de muncă, multă preocu
pare și grijă din partea organizații
lor de partid pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de pregătire politi
că și profesională a tineretului, e- 
ducarea Iui în spiritul dragostei fa
ță de partid, față de muncă. De a- 
semenea, educarea tinerilor în spi
ritul intransigenței față de manifes
tările înapoiate, retrograde, speci
fice educației burgheze, constituie 
o sarcină de mare răspundere ce stă 
în fața .organizațiilor de partid.

Ținînd cont de aceste sarcini deo
sebit de importante, organizația de 
bază de la Depoul de locomotive 
C.F.R. Teiuș se preocupă in per
manență de îndeplinirea lor.

Cu cîtva timp în urmă s-a consta
tat în unitatea noastră, din partea 
unor tineri, cazuri de indisciplină, 
atitudini neprincipiale în producție, 
lipsă de interes pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate. Această si
tuație a frămîntat organizația de 
bază și pe fiecare comunist în par
te. Nu puteam fi indiferenți față de 
asemenea manifestări, tare, deși e- 
rau izolate, nu-și aveau locui în 
unitMpa noastră, deci nu puteam fi 
de ffcord cu ele.

Situația aceasta a fost pusă în 
discuția adunării generale a orga
nizației de partid. Pătrunși de răs
punderea ce o au față de educarea 
și îndrumarea tinerilor muncitori, 
comuniștii au dezbătut pe larg a- 
ceastă problemă, au venit cu pro
puneri și sugestii care să ducă la 
îmbunătățirea muncii. Ca urmare a 
hotărîrii luate de adunarea generală 
e organizației de bază, s-a reparti
zat ca fiecare comunist la locul de 
muncă să se preocupe concret de un 
tînăr. Această metodă a dat rezul
tate bune. In scurt timp cazurile de 
indisciplină sau de altă natură au 
fost lichidate.

Organizația de partid s-a preocu
pat de îndrumarea concretă și per
manentă a activității organizației 
U.T.M. In adunări generale, orga
nizația de bază a analizat diferite 
probleme ca: aportid adus de bri
găzile U.T.M. în realizarea sarci
nilor de producție; care este preocu
parea organizației U.T.M. pentru 
stringerea de metale vechi; contri
buția tinerilor la activitatea cultu
ral-educativă, precum și alte pro- 
țăeme tot atît de importante.
« Controlul îndeplinirii hotărîrilor 
adoptate de adunarea generală a 
organizației de partid a stat în a- 
tenția biroului organizației de bază. 
De pildă, în adunarea generală a 
organizației de bază, în care s-a a- 
nalizat cum se muncește pentru ridi
carea nivelului politic și ideologic al 
tinerilor, s-a hotărît, printre altele, 
ca în fața tinerilor să fie expuse 
teme legate de lupta și politica e-

Si îngrijim ca lumina ochilor avutul obștesc

1961, prin

comite-

Grija pentru păstrarea bunului 
-'obștesc a prilejuit o largă dezba
tere în cadrul adunării generale a 
membrilor de sindicat, pentru darea 
de seamă și alegerea comitetului 
sindicatului de întreprindere, ce a 
avut loc zilele trecute la I.R.T.A.- 
Autobaza Alba Iulia.

Intr-adevăr, în anul 1961, prin 
faptul că a existat o mai mare 
preocupare din partea 
tului de sindicat pentru organiza
rea întrecerii socialiste, s-au obți
nut rezultate deosebite în îndeplini
rea planului. Ca urmare a succese
lor dobîndite în întrecerea socialistă 
ce s-a desfășurat între autobazele de 
transporturi auto din regiunea noas
tră, Autobaza Alba Iulia s-a clasat 
pe locul II. Este un succes bineme,- 
ritat, care trebuie să constituie un 
stimulent în munca de viitor a în
tregului colectiv pentru a obține re
zultate și mai bune în îndeplinirea 
planului de producție la toți in
dicii.

Trebuie scos în evidență aportul 
deosebit al conducătorilor auto, 
care au dovedit preocupare pentru 
buna întreținere și îngrijire a mași
nilor, lupta pentru a realiza cît 
mai multe economii la benzină și

VIAȚA DE PARTID Ne scriu corespondenții

în-
re-

de

muncă.
pentru darea 

comitetului de 
bună dreptate 
auto care nu

piese de schimb. Astfel, tov. Rădu- 
canu Nicolae, Banu Nicolae, JManu 
loan, Condrea Timoftei, Bo’gățan 
Nicolae și alții, au obținut cele mai 
frumoase rezultate în

Adunarea generală 
de seamă și alegerea 
sindicat a criticat pe 
pe unii conducători 
dovedesc preocupare pentru păstra
rea avutului obștesc ce le-a fost în
credințat. Printre aceștia se numără 
Sasu Adrian, Crețu Marian, Platoș 
Eugen, Bora Traian și alții. Acești 
conducători auto, în loc să se pre
ocupe cît mai mult de ridicarea ni
velului lor profesional, dovedesc ne
păsare fafă de această îndatorire. Ba 
unii dintre ei au obiceiul de a se urca 
la volan fără a verifica dacă mașina 
este în bună stare de funcționare. 
Au fost cazuri cînd sub influența 
alcoolului unii au tamponat mașina 
provocîndu-i stricăciuni. Aceste lu
cruri dovedesc nepăsarea cu care 
unii conducători auto privesc în
grijirea și păstrarea bunului obștesc 
încredințat. Tot neglijență poate fi 
denumit și faptul că unii fac risipă 
de benzină, în timp ce alți condu
cători auto luptă pentru a realiza 
cît mai multe economii;

Promoția do pionieri 
„16 Februarie 1933

Cu prilejul Zilei ceferiștilor, elevii 
și pionierii Școlii medii din Teiuș 
au făcut o vizită muncitorilor de la 
depoul de locomotive din localitate. 
Elevii și pionierii s-au întîlnit apoi 
la club cu tovarășul Nicolae Almă- 
șan, participant la greva de la Gri- 
vița, care a evocat momente din 
marea luptă a ceferiștilor din fe
bruarie 1933, pilda de înalt patrio
tism a eroului Vasile Roaită.

Tot în această zi în rîndul pionie
rilor au fost primiți cei mai buni 
elevi, noilor pionieri dîndu-li-se de
numirea de promoția „16 Februarie 
1933".

v.s.

SEARA LITERARA
„ION CREANGĂ”

Intr-una din zilele trecute, la că
minul cultural din Cistei a avut loc 
o seară literară dedicată amintirii 
marelui nostru povestitor IonCrean- 
,gă de la a cărui naștere se împli
nesc 125 de ani. Cu acest prilej, tov. 
profesor Seicean Teodor a vorbit 
colectiviștilor din Cistei despre far
mecul și originalitatea 
Ion Creangă, despre 
dragoste a scriitorului 
menii simpli și cinstiți.

In continuarea serii culturale cîți- 
va pionieri au citit fragmente din 
opera lui Ion Creangă. Urmarea fi
rească a acestui fapt a fost că, încă 
în ziua următoare, un însemnat nu
măr de colectiviști tineri și vîrstnici 
au solicitat de la bibliotecă cărți a- 
parținînd marelui povestitor.

DUMITRU LONGHIN

operei lui 
nețărmurita 
față de oa-

și 
la

Muncitoarea Goadă Viorica, 1.1. 
L. ,.Horia“, secția poligrafică, frun
tașă în producție, este în același timp 
si n difuzoare voluntară fruntașă.

Pentru lichidarea în viitor a lip
surilor ce s-au manifestat la I.R.T.A. 
Autobaza Alba Iulia, comitetul sin
dicatului nou ales, sub conducerea 
și îndrumarea organizației de partid, 
va trebui să ia măsuri practice și 
aceasta într-un timp cît mai scurt.

In primul rînd, se impune o mai 
temeinică și susținută muncă cul
tural-educativă. De asemenea, este 
necesar să se organizeze cu mai 
multă regularitate schimburi de ex
periență, cu care ocazie cei mai buni 
conducători auto să împărtășească 
din experiența lor, acest lucru cu 
atît mai mult cu cît la Autobaza 
Alba Iulia sînt conducători auto su- 
tamiiști. Ar fi un lucru bun ca miș
carea sutamiistă să fie larg răspîn- 
dită.

Comitetul sindicatului sub îndru
marea organizației de partid va tre
bui în viitor să organizeze mai te
meinic și cu regularitate consfătui
rile de producție, să vegheze cu răs
pundere la rezolvarea propunerilor 
făcute de muncitori, să se creeze o- 
pinie de masă împotriva acelora care 
dovedesc neglijență față de avutul 
obștesc.

Angajamentele în întrecerea so
cialistă luate de colectivul de mun
că de la Autobaza Alba Iulia con
firmă hotărîrea lui de a lupta și în 
viitor pentru lărgirea și consolida
rea succeselor obținute.

„In fiecare zi activitate cultural-educativă de masă la căminul cultural”

Atenție deosebită conținutului
Cu aproape trei luni în urmă, ac

tiviștii culturali din comuna Oarda 
de Jos și-au propus să urmeze și ei 
exemplul activiștilor culturali din 
Stremț și să organizeze în fiecare 
zi activitate cultural-educativă de 
masă la căminele culturale de pe 
raza comunei. Și se poate spune că 
o bună bucată de vreme această im
portantă sarcină a fost în centrul a- 
tenției. Țăranii colectiviști, spre mul
țumirea lor, au început să-și îndrep
te pașii spre cămin seară de seară. 
Ii aștepta aici de fiecare dată pro
gram atractiv, plin de prețioase în
vățăminte. Serile de calcul pe dife
rite teme, serile de întrebări și răs
punsuri, conferințele ca și alte și 
alte activități erau mereu prezente 
pe scena căminului cultural. Și 
astfel de activități erau cu atît mai 
mult apreciate de țăranii colectiviști 
cu cît în comună se punea și se 
pune pe prim plan întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriei 
colective.

Dar activitatea culturală la Oar
da de Jos n-a urcat după cum era 
firesc treptele continuei îmbunătățiri 
și intensificări. Furați probabil de 
mulțumirea de sine, activiștii cultu
rali din Oarda de Jos au slăbit 
ritmul preocuoărilor. La căminul cul
tural programele au început să fie 
din ce în ce mai sărace, întocmite 
doar pentru a se putea spune că 
„a fost" ceva. Locul problemelor de 
bază din viața satului a fost luat 
de probleme de mai mică importan
ță, ca seară de basme pentru copii, 
prezentări de filme etc., în timp ce 
programe interesante, cu un puternic 
rol educativ, prevăzute în planul 
lunar de activități zilnice, erau oco
lite. La 21 februarie, de pildă, a 
fost prevăzut a se organiza o seară 
de întrebări și răspunsuri pe tema 
„Cum putem obține 5.000 kg porumb 
boabe la hectar în teren neirigat", 
dar o astfel de seară nu s-a ținut și 
nici n-a fost organizat un alt pro
gram. De altfel din slaba preocupare 
a activiștilor culturali și în special

SE PARE
pe strada București, față 

față de intrarea la Sanipidul raio
nal, se proiectează amenajarea u- 
nui loc pentru păstrarea gunoaielor. 
Locul nu e prea indicat și probabil 
tocmai din această cauză s-a ajuns 
la unele divergențe. Sanipidul sus
ține că trebuie păstrată curățenia și 
oprită staționarea de ore întregi a 
carelor în plină stradă. Cetățenii 
sînt și ei de aceeași părere, mai a- 
les că platforma de bălegar crește, 
crește văzînd cu ochii.

Rămîne ca Sfatul popular al ora
șului să decidă. E nevoie însă deo- 
perativitate. S-ar putea ca organele 
Sanipidului să se supere și să ia ele 
măsuri. Mai știi unde duce ambi
ția ?(!).

APRECIEREA
con suma teilor despre calitatea 

pîinii în orașul nostru este u- 
nan’mă. Pîine coaptă. gustoasă ce 
satisface pe deplin exigențele popu
lației. Și, totuși, eforturile celor ce 
fabrică pîinea și preocuparea lor pen
tru pîinea de cea mai bună calitate, 
sînt umbrite, în unele cazuri, de ne
glijența celor ce răspund de trans
portul pîinii la centrele de desfa
cere. 

a tov. Popa Pavel directorul cămi
nului cultural nici programele 
stabilite în planul lunar pentru zi
lele de 16 și 20 februarie n-au fost 
respectate, «deși așa cum era prevă
zut, ele ar fi fost interesante. In 
ziua de 16 februarie, de pildă, teh
niciană agricolă, tov. Susan Dori
na, trebuia să țină conferința „Lu
crările de îngrijirea livezii de po
mi", iar în 20 februarie, tot ea 
trebuia să organizeze o seară cu 
tema: Contribuția femeilor la întă
rirea economico-organizatcrică a 
gospodăriei colective.

Aceste lipsuri destul de serioase 
manifestate în activitatea cultural- 
educativă de masă din Oarda 
de Jos își au rădăcinile în slaba 
muncă de îndrumare și control e- 
xercitată atît de comitetul comunal 
de partid cît și de comitetul execu
tiv al sfatului popular comunal. A- 
cest lucru reiese din faptul că de la 
începutul acestei luni nici un mem
bru al comitetului comunal de par
tid n-a verificat modul în care se 
respectă planul lunar de activități 
zilnice. Cu două zile în urmă, con
form planului de muncă, comitetul 
comunal de partid a analizat pe 
bază de raport felul cum se desfă
șoară munca culturală în comună. 
Trebuie însă arătat de la început 
că analiza făcută nu s-a ridicat la 
nivelul cerut. In primul rînd, rapor
tul prezentat de tov. Popa Pavel a 
test superficial și în al doilea rînd 
el a fost întocmit pentru analiză ce 
urma să facă... comitetul comu
nal U. T. M., a axat pe felul cum 

- participă tineretul la activitatea cul
turală. Astfel de .„analize" făcute 
de formă nu pot ajuta la îmbunătă
țirea muncii culturale și comitetul 
comunal de partid are datoria de a 
îndepărta cu hotărîre asemenea prac
tici greșite și dăunătoare din activi
tatea sa.

La Oarda de Jos sînt. toate con
dițiile pentru a se desfășura o in
tensă și bogată muncă- culturală. 
Acest, lucru e dovedit de perioada 
cînd s-a muncit în această direcție, 
cînd toate forțele culturale ale co
munei au sprijinit organizarea 
desfășurarea activității zilnice 
căminul cultural. E necesar însă ca 
activiștii culturali să se apuce di» 
nou de muncă, să dovedească preo
cupare față de această sarcină deo
sebit de importantă. Reluîndu-și ac
tivitatea, activiștii culturali din 
Oarda de Jos trebuie să acorde toa
tă atenția conținutului programelor, 
orientîndu-le în mod deosebit spre 
rezolvarea sarcinilor întăririi și dez
voltării gospodăriei colective, a ri
dicării continue a, conștiinței socia
liste a colectiviștilor. In felul a- 
cesta munca culturală nu va ră
mîne o simplă prevedere în planul 
lunar, ci va contribui activ la în
deplinirea actualelor sarcini aledesă- 
virșirii construcției socialiste la sate.

D<- ce oare transportul pîinii nu 
se face întotdeauna cu mi jloacele de 
transport destinate «numai pentru 
pîine? De ce se transportă pîinea cu 
autocamionul fără să fie asigurate 
condițiile de igienă? Ce părere are 
conducerea întreprinderii de panifi
cație despre această situație?

Cetățenii apreciază aceasta ca o 
neglijență. Curată' neglijență.

ÎNGHEȚUL
după cum bine știe oricine, 

nu-i tot una cu dezghețul. De 
acest lucru însă îți dăi și mai bine 
seama mergînd să vizionezi un film 
sau altul la cinematograful „Victo
ria" din Alba Iulia. Intri în sală 
așa cum se cuvine, îmbrăcat mai 
acătării și cu încălțămintea lustrui
tă. După 
poi, ieși 
pentru a 
să calci, 
dezgheț, 
calci la 
la ieșire.

Faptul te intrigă. II comentezi, și 
ajungi la concluzii: răspunderea 
conducerii cinematografului față de 
noroiul de la ieșire e înghețată. Și 
Dențru lichidarea răului, spret mul
țumirea spectatorilor, ea trebuie să 
se dezghețe cît mai grabnic.

două ore de destindere a- 
întinzîndu-te. Te întinzi 
găsi locul potrivit pe unde 
Dar degeaba. Pe timp de 
n-ai- ce alege. Și-atunci 

întîmplare prin noroiul de



Actualități din țările socialiste lîî dc ani de la execuția 
iui noria, Cloșca și Crișan

u- *■ s 100 de construcții in Donbas
Paralel cu secțiile de bază ale 

siderurgiei se dezvoltă și întreprin
derile furnizoare de cocs, fondanți, 
materiale refractare.

Se completează capacitățile in
dustriei carbonifere. In cursul anu
lui vor intra în exploatare cîteva 
mine adînci pentru extracția căr
bunilor cocsificabili, precum și cî
teva fabrici de înnobilare.

O mare parte din investiți'le ca
pitale se folosesc la dezvoltarea in
dustriei chimice, la mărirea capaci
tăților uzinelor constructoare de 
mașini grele și miniere. La termo
centrala Staro-Beșcevskoe vor înce
pe să funcționeze două turbeagre- 
gate, avînd fiecare o putere 
200.000 kW.

Anui acesta, în regiunea economi
că Doncțk (Ucraina) vor intra în 
funcțiune peste 100 de mari agrega
te, secții și uzine întregi. In fiecare 
zi de lucru se va investi în construc
țiile capitale, inclusiv în construc
ția de case de locuit suma de 
2.000.000 ruble — ceea ce este echi
valent cu valoarea a 5 blocuri cu 
cîte 100 dc apartamente.

Constructorii de mine, care pînă 
în ultimul timp au deținut primul loc 
în ce privește volumul investițiilor 
capitale, au cedat locul constructo
rilor de întreprinderi ale industriei 
siderurgice. Anul acesta vor fi date 
în exploatare cîteva puternice agre
gate — șase cuptoare Martin cu o 
capacitate fără precedent, un furnal 
gigantic, cîteva secții de laminat.

Automatizarea în
Lucrătorii, laboratorului avicol al 

Institutului unional pentru electrifi
carea agriculturii au realizat recent 
un aparat de dimensiuni nu prea 
mari, care „dirijează" toate meca
nismele la fermele de păsări. In di
minețile de iarnă, cînd toată lumea 
încă doarme, el aprinde lumina. La 
ora mesei el „ordonă" distribuito
rilor mecanici să umple vasele. A- 
celași aparat automat aerisește în
căperile, strînge ouăle, viadiază pă
sările cu raze ultraviolete, îndepli-

Un oraș-satelit al
lntr-o suburbie a orașului Tallin, 

în mijlocul unei păduri de brazi, s-a 
început construirea unui oraș-sate
lit al capitalei estonekMustamiae. 
Peste 8-10 ani, populația orașului- 
satelit va ajunge la 60.000 de locui
tori, aproape cît populația orașului 
Tartu, al doilea ca mărime în re
publică.

In orașul Mustamiae se va crea 
un mare complex de clădiri — de

de

fermele avicole
nește o serie de alte operațiuni, 
este folosit cu succes în sovhozul 
„Urupski" din raionul Severnîi, ți
nutul Krasnodar. Hrănirea și adă
parea păsărilor, strîngerea ouălor. 
pregătirea și împărțirea hranei sint 
automatizate și în sovhozul avicol 
„Iujnîi" din raionul Simferopol, re
giunea Crimeea.

Toate operațiile sînt automatizate 
și la ferma avicolă din Zagorsk, in 
apropiere de Moscova.

capitalei Estoniei
studii, de cercetări științifice, de 
producție și de locuit ale Institutu
lui politehnic care va avea 3.000 de 
studenți.

Mustamiae este conceput ca un 
oraș al sănătății. Acolo nu vor e- 
xista mari întreprinderi industriale, 
aproape o treime din teritoriul său 
va fi ocupat de parcuri, grădini și 
stadioane.

F.l

r. p. polona Dezvoltarea Combinatului de la Tarnobrzeg
Tarnobrzeg, a- 
se varsă înVis- 
mare centru al 
poloneze. Com- 
la Tarnobrzeg.

In raza orașului 
colo unde riul San 
tuia, s-a înălțat un 
industriei chimice 
binatul de sulf de 
creat pe baza bogatelor zăcăminte 
de sulf, a fost construit într-untimp 
record. In numai doi ani și jumătate 
s-au înălțat pe un teren viran mari 
le obiective industriale ale combina
tului, care a produs anul trecut 
peste 100.000 tone de sulf pur. R. P. 
Polonă se situează în prezent prin
tre marii producători de sulf din 
lume.

Combinatul de sulf din Taraobr- 
zeg continuă să se dezvolte. Cons
tructorii, depășind termenele prevă
zute în plan, dau în exploatare îna
inte de termen noi obiective indus
triale. Astfel a fost dată în exploa
tare înainte de termen fabrica de 
superfosfat.

Anul acesta combinatul va pro
duce aproximativ 200.000 tone de 
sulf pur. iar la sfîrșitul cincinalului 
(1965) Combinatul de sulf din Tar
nobrzeg va produce 400.900 tone de 
sulf pur, 400.000 tone de add sul
furic și 600.000 tone de superfosfat.

E.D. Germană Ppj[Ț||j| 

turbogenerator 100 Mw 
Recent, la marea centrală electri

că de la Lubbenau, regiunea Cot
tbus, a fost conectat la rețea pri
mul turbogenerator de 100 Mw con
struit la Uzinele „Turbinenbau-Ber- 
gmann-Borsig" din Berlin.

In cei zece ani de existență, a- 
ceastă uzină a construit la început 
turbine de 10 Mw, apoi turb’ne de 
25 Mw și în cele din urmă turbine 
de 50 Mw. Acum uzina a construit 
pentru prima dată în R. D. Germa
nă o turbină de 100 .Mw — una 
dintre cele mai mari din lume.

Totodată, ea este prima din cele 
6 turbine de 100 Mw care vor fi 
instalate la centrala electrică de la 
Liibbenau, intrată parțial în func
țiune, și unde se folosesc 6 turbine 
de 50 Mw. construite, de asemenea 
la Uzinele „Bergmann-Borsig".

După încheierea definitivă a lu
crărilor. marea centrală electrică 
de la Lubbenau va avea o putere de 
1.300 Mw și va putea furniza cu
rent electric unui număr de 120 de 
orașe de mărimea orașului Cot
tbus, care are 65.000 locuitori.

Transformări 
într-un oraș al minerilor
Cine nu a mai fost de vreun an 

in orașul Hong-Hai rămîne uimit de 
transformările care au avut loc în 
acest centru minier al R. D. Viet
nam. Strada principală a fost pre
lungită pînă la litoral,, iar prin ver
deața copacilor se zăresc acoperișu
rile cu olane roșii ale noilor cons
trucții: ale școlii medii, magazinu
lui. spitalului, casei de odihnă, can
tinei. caselor de locuit ale muncito
ri ar. etc. In jurul lor se oregătește 
terenul pentru noile cartiere de lo
cuințe.

Șoseaua largă de aproape 20 de 
metri, pe care trec în ambele direc
ții camioane de 20 și 25 de tone, 
duce spre abatajele minei. Cu ajuto
rul unui transportor cărbunele este 
descărcat direct in trenul electric. 

R^_^_£hineza Dezvoltarea
producției de antibiotice
In 1961 producția de antibiotice 

din China s-a dezvoltat, depășind 
producția totală obținută în anii 
1950-1958. Dacă înainte de elibera
re majoritatea antibioticelor erau 
importate, azi antibioticele folosite 
în spitale și vindute in farmacii sînt 
în cea mai mare parte produse de 
fabricile chineze.

(Urmare din pag. l-a)
laților și a conducătorilor lor. Mii 
de țărani iobagi au fost zdrobiți cu 
roata, trași în țeapă sau spînzurați, 

Horia, 
și

decapitați sau arși de vii.
Cloșca și Crișan 
închiși în cetatea

Locul execuției 
platou pe dealul 
„Dealul Furcilor" 
Horia) deasupra 
toș, aproape de 
partea de răsărit 
trada pe care gîdele urma să exe
cute înfiorătoarea sentință era în
conjurată de o companie de tobo
șari, care în tot timpul execuției bă- 
teau tobele. Cloșca conform sentin
ței trebuia frînt primul cu roata de 
către călăul Grancea- Rakoczy. Frîn- 
gerea cu roata se făcea în felul ur
mător: condamnatul era legat de 
mîini și de picioare, iar sub con
damnat se puneau butuci la înche
ieturile oaselor, apoi călăul prin- 
zînd cu amîndouă mîinile roata îi 
aplica lovituri puternice cu partea 
roții care avea pe ea un fel de cu
țit. Astfel oasele condamnatului e- 
rau zdrobite, pînă cînd primea lovi
tura de grație peste piept. Pe urmă 
i se tăia capul și era înfipt într-un 
par lîngă eșafod. Cloșca a primit 
vre-o 20 de lovituri pînă a murit. 
Urmă apoi Horia despre care un 
martor ocular spune că a mers fără 
nici o schimbare spre locul de o- 
sîndă. Executarea sentinței de con
damnare la moarte era pregătită de 
mai înainte cu mare grijă de autori
tățile care doreau să facă acest 
spectacol cît mai înfiorător cu sco
pul de a înspăimînta masele populare 
La 23 februarie 1785, contele Ian- 
covici a ordonat. Comitatelor 
doarei, Zarandului, Albei și 
lui să trimită sub pedeapsă 
de refuz, cîte trei țărani mai 
și trei țărani mai tineri, din fiecare 
comună, la Alba Iulia în noaptea de 
27 februarie 1785. Timpul fiind prea 
scurt în multe comune ordinul n-a 
putut fi executat, astfel că în dimi
neața de 28 februarie 1785 
Alba Iulia 2.515 țărani din
mune.

Execuția desfășurată la 
bruarie 1785 este descrisă de prof. 
Iosif Gabri din Alba Iulia într-o 
scrisoare din 2 martie 1785 adresată 
unui prieten al său „Am văzut ast
fel — ne spune — de la început e- 
xecuția. așa cum văd hîrtia din fața 
mea. Cloșca a primit cel puțin 20 
de lovituri pînă sâ-și verse sufletul. 
Pe Horia. pînă cînd îl fringeau cu

au fost prinși 
Bălgradului. 
era fixat pe 
ce se numește 
(astăzi cîmpul lui 

viilor, către Par- 
drumul țării, în 
a fortăreții. Ex-

un

Hune. 
Sibiu- 
în caz 
bătrîni

erau la
419 co-

28 fe-

IN FAȚA HARȚII

JAMAI CA
In cadrul unei conferințe care a avut loc la 8 februarie la Londra 

în problema constituției insulei Jamaica, s-a anunțat că această co
lonie engleză va deveni stat independent la 6 august anul acesta

Marele grup de insule din Ocea
nul Atlantic, situate între cele două 
continente americane, — Antilele 
mari (Cuba, Jamaica, Haiti și Por
to Rico) și Antilelqmici (Martinica, 
Guadelupa, Trinidad etc) poartă și 
astăzi numele de Indiile de vest, 
probabil ca urmare a greșelii lui 
Cristofor Columb care a crezut că 
a ajuns la mult visata Indie.

Cu excepția insulelor Cuba și 
Haiti, celelalte pămînturi se află 
sub ocupația S.U.A., Angliei, Fran
ței și Olandei.

Jamaica, situată în apropiere de 
Cuba și Haiti, se află sub jugul co
lonialist englez de peste 300 de ani. 
Din anul 1956 insula face parte d:n 
Federația Indiilor de vest, federație 
componentă a Regatului Unit al 
Marii Britanii. Crearea federației, 
din care fac parte insulele Trinidad, 
Barbados, Dominica, St. Lucia, Gre
nada și altele, constituie de fapt 
o măsură de apărare a Angliei îm
potriva creșterii luptei de eliberare 
națională a popoarelor băștinașe pe 
deoparte, și a pătrunderii monopo
lurilor americane și canadiene în

economia acestor colonii, pe de altă 
parte.

Jamaica are o suprafață de 12.100 
km patrați și o populație de aproa
pe 1.700.000 de oameni, dintre care 
98 la sută sînt negri și mulatri. A- 
ceștia sînt urmașii sclavilor aduși cu 
forța din Africa cu două sute de ani 
în urmă de către colonizatorii en
glezi.

Insulele care fac parte din IndFle 
de vest au, prin poziția lor geogra
fică, o mare importanță strategică, 
fiind situate la întretăierea căilor de 
comunicație maritime și aeriene în 
apropiere de America Centrală. Iată 
dece Statele Unite ale Americiis-au 
infiltrat cu perseverență în decursul 
anilor și în această parte a lumii, 
obținînd de la ocupanți îngăduința 
de a crea acolo puternice baze mi
litare. De „atenția" S.U.A. n-a scă
pat, se înțelege, nici Jamaica. In 
anul 1940 S.U.A. au obținut „în a- 
rendă pe 99 de ani", o bază militară 
strategică ce controlează accesul la 
canalul Panama.

Cai și în celelalte insule de sub 
dominația Angliei, Jamaica a fost

menținută într-o stare de cruntă 
înapoiere economică, fiindu-i rezer
vat rolul de sursă de materii prime. 
Jamaica își are rer.umele de mare 
producătoare de rom. Intr-adevăr, 
colonialiștii englezi produc aici și 
exportă mari cantități din această 
renumită băutură, obținînd profituri 
uriașe pe seama exploatării popu
lației de culoare. .„Mizeria in a- 
ceastă insulă este cumplită", scria 
nu de mult un corespondent al re
vistei nord-americane „U. S. News 
and World Report", cu toate că bo
gățiile existente ar putea asigura 
nevoile de viață ale populației. Baza 
economică a Jamaicei o constituie 
producția agricolă — principala cu1- 
tură fiind trestia de zahăr. Majori
tatea plantațiilor aparțin însă mono
polurilor străine. „Jamaica Sugar 
Co.“, de pildă, deține sute de mii 
de hectare din cele mai bune pă
mînturi ale insulei.

Subsolul ascunde zăcăminte bo
gate printre care bauxită, Jamaica 
ocupînd în acest domeniu locul al 
doilea în lumea capitalistă după 
Guyana olandeză. Exploatarea bau
xitei a început masiv acum zece ani 
sub „egida" unor societăți america- 
no-canadiene. Numai că, așa cum se 
întîmplă întotdeauna în asemenea si
tuații, punerea în valoare a bogății
lor țării nu se face în folosul ade- 
văraților stăpîni — populația băști
nașe. Este suficient de arătat că în 
1957 Jamaica a primit de la socie
tățile „Reynold's Acola Alining 
Co." și „Aluminium Jamaican" nu
mai 10 șilingi pe tona de bauxită, în 
timp ce pe piața mondială acest mi
nereu se vindea cu 3 lire sterline 
tona 1

25 ia sută din populația aptă de 
muncă nu are de lucru, îngroșînd 
numărul celor care duc o existență 
de crîncenă mizerie. Mii și mii de 
oameni colindă țara în căutarea de 
lucru, alții fiind nevoiți să emigreze.

îndelungată și plină de jertfe a 
fost lupta poporului din Jamaica îm
potriva dominației britanice. Ca ur
mare a agravării crizei sistemului 
colonial după cel de-al doilea răz
boi mondial lupta pentru indepen
dență- națională a căpătat un avînt 
sporit in insulele din Marea Carai
bilor. Mișcarea de scuturare a jugu
lui colonial, care a cuprins în ul
timii ani întreaga Africă, a avut un 
puternic ecou în Jamaica. „U. S. 
News and W’orld Report" arată că 
negrii din această insulă „își afir
mă cu mîndrie originea africană și 
consideră lupta Africii pentru inde
pendență ca pe propria lor luptă!". 
Din cauza discriminării rasiale și 
a mizeriei cumplite — scrie mai de
parte revista „în rîndurile negrilor 
cresc resentimentele și revolta. Si
tuația de aici este potențial mai pe
riculoasă (pentru ocupanți. firește 
N.R.) decît în America Centrală și 
de Sud. Dacă acești oameni supuși 
represiunii se vor revolta, situația 
ar putea deveni dramatică".

Se înțelege că decizia luată zilele 
trecute la Londra în sensul acor
dării independenței poporului din 
Jamaica este o urmare firească a 
intensificării luptei de eliberare na
țională a populației. din . această in
sulă. Colonialismul nu cedează de 
bună voie nici o palmă de pămînt! 
Poporul din Jamaica și-a cîștigat 
prin luptă dreptul la o viață nouă!

(AGERPRES)

roata pe Cloșca, îl țineau doi uce
nici ai călăului legat în picioare, ca, 
să vadă cu ce moarte cumplită tre
buie să sfîrșească tovarășul său.... 
Isprăvind pe Cloșca și punîndu-1 la. 
o parte, l-au culcat în patul său pe 
Horia și legîndu-1, au început să-t 
frîngă..., dar după a patra lovitură 
au început să-l lovească în piept- 
și astfel după 8-9 lovituri a murit"...

Procesul răscoalei țăranilor din. 
1784-1785 nu s-a încheiat prin mar
tiriul din 28 februarie 1785. Lovitu
ra suferită de clasa stăpînitoare a 
fost deosebit de grea, trebuiau gă
site mijloacele pentru preîntîmpina- 
rea unei astfel de răscoale. Prin pa
tenta din 22 august 1785 se des
ființează servitutea personală și le
garea de glie a țăranilor dîndu-’ii-se 
putința de a se muta dintr-un loc 
într-altul — se acordă țăranilor io
bagi dreptul de a se căsători și fără 
consimțămîntul stăpînilor de pă
mînt, de a învăța carte și meserii.

Marea răscoală populară din a~ 
nii 1784-1785 este expresia izbuc
nirii fățișe și violente a contradic
țiilor sociale în perioada de trecere- 
de la feudalism la capitalism. A- 
ceastă răscoală a fost pornită îm
potriva asupririi feudale pentru 
libertate, pentru desființarea nobi
limii, adică pentru eliberarea^din 
jugul iobăgiei sociale. Coalizarea 
forțelor reacționare, nobilimea șf 
imperiul habsburgic, lipsa unei or
ganizări centrale, a unei conștiințe 
de clasă a țărănimii, contradicțiile- 
dintre păturile mai înstărite, a ță- 
rănimi și cele sărace, lipsa unui a- 
liat și conducător hotărît în luptă, 
proletariatul, toate acestea au cau
zat înfrîngerea răscoalei. Ea a a- 
vut totuși un rol important în dez
voltarea societății, zguduind din te
melii feudalismul în plină destră
mare. ,1

Prof. ION TRUȚA
Școala medie H.C.C. Alba Iulia
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Activitate culturală 
în fiecare zi

Inițiativa activiștilor culturali dinr 
Stremț de a desfășura ia căminuî 
cultural activitate zilnică, a pripj 
viață și în comuna Hăpria. Și co-* 
lectiviștii de aici participă în nu
măr tot mai mare la manifestările 
culturale organizate la căminul dirt 
comună. Așa, bunăoară, ei au luat 
parte în ultimul timp la o seară de 
calcul cu tema „Căile de creștere a 
valorii zilei-muncă", la conferința 
„Importanța creșterii păsărilor" șt
ia jurnalele vorbite organizate pe 
diferite teme. Colectiviștii au fost 
de asemenea prezenți în număr 
mare la cămin cu prilejul prezen
tării piesei de teatru „Rîsul pămîn- 
tului" și la alte manifestări culturale 
organizate aici.
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