
Să pregătim încheierea anului școlar 
în învătămîntul de partid la sate

A mai rămas puțin timp pînă la 
închiderea anului școlar în învăță- 
mîntul de partid la sate. In acest 
scop, Comitetul raional de partid a 
luat măsuri, pe baza unui plan, care 
să asigure pregătirea și în mod deo
sebit asigurarea unui ridicat conți
nut al convorbirilor recapitulative 
ce vor avea loc între 1-15 aprilie 
1962.

In perioada ce a mai rămas pînă 
la sfîrșitul lunii martie a.c. comite
tele comunale de part’d vor trebui 
să ia măsuri care să ducă la pregă
tirea în cele mai bune condițiuni și 
la un nivel cît mai ridicat, cu cele 
mai bune rezultate, a încheierii învă
țământului de partid la sate.

Acolo unde încă nu s-a ajuns cu 
predarea lecțiilor conform progra
mului stabilit pentru fiecare cerc 
sau curs, cum este, de pildă, la 
G.A.C. Oiejdea, Sîntimbru și altele, 
se va 'organiza în asa fel programul 
încît pînă la. sfîrsitul lunii martie 
toate cercurile și cursurile să f:e cu 
lecțiile predate la zi. Trebuie avut 
în vedere ca acest lucru să nu se 
facă în dauna calității expunerilor 
și a convorbirilor tovărășești, în 
care scop comitetele comunale de 
nart'd vor organiza în acest timp un 
sprijin calificat nronavandishlor și 
im control permanent pentru înde- 
p!ir*trea cu succes a acestei sarcini.

jBste cunoscut faotul, că de la în- 
fcenerea anului școlar în învătămîn
tul de partid si nînă în prezent au 
avut loc evenimente și au fost ela
borate documente de partid deose
bit de imnortante ca: Plenara C. C. 
al P.M.R. dm nn:embrie-decembrie 
1961, cuvîntarea tovarășului Gheor- 
ghe Gheorph:u-Dei la Consfătuirea 
pe tară a țăranilor colectiviști. In 
scornii cunoașterii. însușirii si apli
cării în viată a sarcin:lor ce se des- 
nrind din aceste documente vor tre
bui luate măsuri de către conrtetele 
comunale de partid în vederea stu
dierii lor de către fiecare cursant în 
toate cercurile si cursurile învăță- 
mîntului de partid.

Sa-c'ni deosebit de imnortante 
stau în fata pronagandist'lor. De ei 
deomde în cea mai mare măsură. în 
mod deosebit, felul cum se vor des
fășura convorbirile recapitulative, 
nivelul acestora, combativitatea dis
cuțiilor și lămurirea unor 
care ar fi neînțelese 
eursanti.

In s-onul unei cît mai 
•re<răt:ri a propagandiștilor, Comi- 

^teiul raional de partid a luat măsuri 
pentru ca aceștia să fie pregătiți 
din timp cu sarcinile ce le stau în 
fată în această perioadă. Pentru a- 
eeasta comitetele comunale de partid 
au datoria să mobilizeze pe toti pro
pagandiștii la aceste pregătiri, lu- 
înd măsuri împotriva acelora care 
neglijează îndeplinirea acestei sar
cini.

Cea mai importantă sarcină care 
trebuie să stea în atenția comitetelor 
comunale de partid si a propagan
diștilor este nivelul înalt, plin de 
conținut la care vor trebui să se des
fășoare convorbirile recapitulative în 
cercurile și cursurile învățămîntului 
de partid. Convorbirile recapitulati
ve trebuie să constituie un prilej de 
aprofundare a cunoștințelor căpătate 
de eursanti, legate de sarcinile prac
tice ce se desprind din raportul C.C. 
al P.M.R. prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congre
sul al IH-Iea al partidului — în spe
cial capitolele referitoare la agri

nrobleme 
de unii

temeinice

Folosind timpul prielnic din zilele trecute, brigada fito-sanitară dej 
la S.M.T. a stropit împotriva dăunătorilor peste 50.000 de pomi;

cultură, documentele Plenarelor C.C. 
al P.M.R. din iunie-iulie și noiem- 
brie-decembrie 1961, precum și a 
lucrărilor Consfătuirii pe țară a ță- 
i anilor colectiviști. In cadrul discu
țiilor să se afle de asemenea pro
blemele din programele cercurilor și 
cursurilor respective. In cadrul con
vorbirilor recapitulative in cercurile 
de studierea statutului P.M.R. dis
cuțiile se vor purta pe temele : „în
vățătura marxist-Ieninistă despre ro
lul conducător al partidului", „Con
gresul al Ill-lea al P.M.R.", desore 
..Creșterea rolului partidului ca for
ță conducătoare și organizatoare a 
ponorului în lupta pentru desăvâr
șirea construcției social'ste în țara 
noastră". La cursurile serale anul 
I se vor purta discuții pe asemenea 
teme cum sînt: „Lupta maselor 
nooulare sub conducerea partidului 
împotriva regimului burghezo-moșie- 
resc", „Instaurarea regimului de
mocrat-popular în tara noastră", 
„Victoria socialismului in R.P.R." 
și altele.

In același timo, se va da o mare 
atentie discutării problemelor legate 
de întărirea economico-organizatori- 
că a gospodăriilor colective si ridi- 
rarea tuturor gospodăriilor la nive
lul celor fruuntase, precum si sarci
nilor organizațiilor de partid din 
gospodăriile colect've pentru obține
rea de recolte bogate la toate cultu
rile, pentru educarea multilaterală 
a colectiviștilor.

De asemenea, în cadrul convorbi
rilor recapitulative din toate cercu
rile se va acorda atenție deosebită 
problemelor internaționale, politicii 
externe de pace dusă de tara noa
stră alături de Uniunea Sovietică și 
celelalte 
întăririi 
cialist.

Odată
vă*ămîntul de partid nu însemnează 
că organizațiile de partid și-au în
deplinit sarcina. Ele trebuie să se 
preocupe în continuare de educarea 
membrilor și candidaților de partid 
și a celor fără de partid. De aseme
nea, să ia măsuri de selecționare a 
noi cadre de propagandiști din rîn- 
dul celor mai buni colectiviști cu o 
pregătire politică și ideologică co
respunzătoare.

Organizarea unui control perma
nent ce va trebui făcut din partea 
comitetelor comunale de partid pen
tru îndeplinirea acestor satcini va 
duce la obținerea de noi rezultate 
în munca de educare marxist-Ieni
nistă a oamenilor muncii de la sate.

țări socialiste, problemelor 
neîncetate a lagărului so-

cu încheierea anului în în-

Să asigurăm succesul lucrărilor agricole 
de primăvară

Recomandările Ministerului Agriculturii

In multe regiuni ale țării au în
ceput lucrările agricole de primăva
ră. Se execută arături, precum și 
lucrări de întreținere a ogoarelor și 
semănăturilor de toamnă. In regiu
nile sudice s-a trecut la însămînța- 
rea primelor culturi.

In primăvara acestui an vor fi în- 
sămînțate peste 6 milioane hectare 
cu diferite culturi. Cresc în întreaga
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DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Munci însuflețiți 

în gospodăria colectivă
Harnicii colectiviști din satul 

Stremț, îndrumați îndeaproape de 
organizația de partid, s-au pregătit 
temeinic pentru muncile agricole de 
primăvară. In aceste zile, pe ogoare 
și în livezi ei desfășoară o susținută 
muncă. Ajutați de SALT.. colecti
viștii din Stremț au și semănat pînă 
în prezent orz pe o suprafață de. 3 
ha, iar acum continuă cu pregătiri
le pentru însămînțarea porumbului 
și a altor culturi de primăvară. A 
fost de asemenea pregătită și con
diționată întreaga cantitate de se
mințe din soiurile cele mai produc
tive și se așteaptă timpul potrivit 
pentru a se începe semănatul.

Paralel cu lucrările de pregătire 
pentru însămînțările în cîmp se fac 
o serie de lucrări și în celelalte sec
toare. La grădina de legume s-a 
transportat gunoi pe întreaga su
prafață și se face întreținerea răsa
durilor care au răsărit și se dezvol
tă frumos, în timp ce în livadă se 
lucrează de zor la curățatul pomilor.

Mecanizatorii de la S.M.T. au început munca pe ogoare.

țară-, suprafețele cultivate eu porumb 
dublu hibrid. Gospodăriile agricole 
de stat, de exemplu, însămînțează 
întreaga suprafață destinată cultu
rii porumbului numai cu sămmță 
dublu hibridă. Se extind culturile de 
mazăre, lucernă, trifoi și alte legu
minoase. Sporesc, de asemenea su
prafețele cultivate cu legume tim
purii.

In actuala campanie agricolă de 
primăvară se vor folosi cu 20 la 
sută mai multe tractoare decît în a- 
nul trecut și cu 40 la sută mai multe 
semănători, precum și un număr 
sporit de alte mașini agricole. Sînt 
asigurate semințe din soiuri produc
tive, cantități mai mari de îngrășă
minte chimice. Există astfel condiții 
mult mai bune decît în anii trecuți 
pentru ca lucrările de primăvară să 
fie executate într-un timp mai scurt 
și în condiții agrotehnice superioare.

însămînțările se desfășoară în 
primăvara aceasta în condițiile a- 
propiatei încheieri a colectivizării a- 
griculturii. S-au creat astfel mari 
posibilități pentru folosirea, mai efi
cientă a tehnicii cu care este înzes
trată agricultura și pentru aplicarea 
cuceririlor științei. Aceasta impune 
totodată acordarea unei îndrumări 
nermanente noilor gospodării colec
tive în organizarea brigăzilor și e- 
chipelor, în repartizarea terenurilor 
și a sarcinilor de producție, în pre
gătirea semințelor de bună calitate, 
a atelajelor, în asigurarea tuturor

Cu planul
-Muncind cu multă însuflețire, 

muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
la „Iprodcoop" Alba Iulia au obți
nut în primele două luni ale anului 
succese deosebit de frumoase în ca
drul întrecerii socialiste. Producția 
industrială globală a fost realizată 
în proporție de 111 la sută, iar pro
ducția marfă în proporție de 116 la 
sută. Pe sortimente planul de pro
ducție a fost de asemenea îndeplinit 
și depășit. La mobilă, de pildă, sar

cina de plan a fost realizată în pro
porție de 112 la sută, la butoaie de 
stejar 212 la sută, iar la doage fag 
130 la sută. In fruntea întrecerii se 
situează comuniștii Jurcă Aurel. Fi- 
limon Ion, Olteanu Liviu, Sînzîiană 
Gheorghe și alții. Rezultate fru
moase au fost obținute și în prima 
decadă a lunii martie cînd sarcina 
de plan a fost depășită în medie cu 
peste 4 la sută.

Coresp. V. ȘERBU

Primele hectareTînsămînțate ■ 
ew s®

Totodată, au împrăștiat mușuroa
iele și' au curățat de spini și sca
ieți pășunea pe o suprafață de 30 
hectare. De asemenea și-au asigurat 
prin schimb porumb dublu hibrid 
din soiurile HD 103 și HO 203 
pentru lotul de 5.000 kg porumb- 
boabe la hectar în cultură neirigată, 
în suprafață de 50 hectare.

Fruntași la economii
Zi de zi, tot mai mulți muncitori 

din secțiile de croit și stanțat ale 
fabricii „Ardeleana" din oraș își 
înscriu numele în rîndul fruntașilor 
în lupta pentru cît mai multe eco
nomii de piele și talpă. In cursul 
lunii februarie, de pildă, tov. Dre- 
ghici loan din secția de stanțe, prin 
folosirea rațională a tiparelor a eco
nomisit peste 25 kg talpă, iar Ha- 
țegan loan 23 kg talpă.

Rezultate bune au fost obținute 
și la secția de croit fețe. Străduin- 
du-se să urmeze exemplul Anei Mol
dovan, care a realizat în februarie 
o economie de peste 1.300 dm.p. 
piele, tovarășii Angelescu Marin și 
Scheau Paraschiva au încheiat bi
lanțul lunii trecute cu o economie de 
peste 600 dm.p. piele fiecare.

Pentru o recoltă 
sporită de legume

Veniturile mari realizate de gos
podăria colectivă din Șard din valo
rificarea legumelor, a stimulat in
teresul colectiviștilor pentru această 
importantă ramură de producție, și 
în acest an au hotărît să cultive cu 
legume o suprafață de 5 ori mai 
mare față de anul trecut.

Pentru fertilizarea solului, în sco
pul obținerii unei recolte sporite de 
legume, colectiviștii au transportat 
pe cea mai mare parte din suprafața 
destinată pentru grădină gunoi de 
nrajd, 20-25 tone la hectar. In ve
derea obținerii de răsad timpuriu, ei 
' u însămînțat în răsadnițe: roșii, ar
dei și varză timpurie pe o suprafa
ță de 140 m.p. In cîmp au plantat 
150 kg arpagic pentru ceapă bulbi 
și în răsadnițe au însămînțat pentru 
răsad de ceapă ciaclama, pentru I 
ba. Totodată, colectiviștii din Șard 
au iarovizat 8.500 kg cartofi timpu
rii pe care urmează să-i planteze în
dată ce timpul va permite.

Folosind fiecare oră bună de lu
cru in cîmp, colectiviștii.din Mihalț 
au trecut la pregătirea terenului 
pentru însămînțările de primăvară 
îndată ce acesta s-a svîntat. Avînd 
întreaga cantitate de sămînță condi
ționată din vreme și terenul pregă
tit în cele mai bune condițiuni agro
tehnice. colectiviștii au însămînțat. 
zilele trecute, 6 hectare cu grîu 
primăvară. 7 ha cu mazăre și 
hectar cu legume.

de 
un

efec- 
opt:- 
nor-

la hectar, 
de toamnă au 

din iarnă. De 
îngrijite de

ieșit 
felul 

acum

măsurilor necesare obținerii de pro
ducții sporite, consolidării lor eco
nomice încă din primul an de exis
tență. In acest scop un număr im
portant de ingineri și tehnicieni a- 
gronomi vor îndruma direct gospo
dăriile colective pentru buna des
fășurare a lucrărilor agricole de pri
măvară.

Ministerul agriculturii recomandă 
ca lucrările agricole de primăvară 
să înceapă din plin. Trebuie inten
sificat transportul îngrășămintelor 
în cîmp iar arăturile și grăpatul să 
fie executate cît mai devreme. O a- 
tenție deosebită trebuie dată 
tuării însămînțărilor în epoca 

• mă, asigurîndu-se o densitate 
mală de plante

Semănăturile 
în general bine 
cum vor fi ele 
înainte depinde recolta acestui an. 
De aceea lucrările de întreținere — 
păstrarea umidității sau scurgerea 
apei, aplicarea de îngrășăminte su
plimentare —; să se facă potrivit 
stării de vegetație a fiecărui lan în 
parte.

In atenția unităților agricole tre
buie să stea de asemenea în această 
perioadă executarea la vreme și a 
celorlalte lucrări: plantări de pomi 
și vii, stropiri în livezi, amenajarea 
de noi terenuri pentru irigarea cul
turilor etc.

Folosind toate mijloacele și fie
care zi bună de lucru, organizînd 
cît mai bine munca și aplicînd a- 
grotehnica corespunzătoare fiecărei 
culturi și fiecărui teren în parțe„M- 
nitățile agricole socialiste v-prpntea 
spori anul acesta recoltele a r-țoate 
culturile. ilsiuima

(AfiBliPSesțb

martie a.c. a în- 
antipoliomielitică

...din ziua de 15 
ceput vaccinarea 
pentru populația între 2 luni și 31 
ani. Vaccinarea este gratuită și o- 
bligatorie. Vaccinarea se încheie în 
ziua de 18 martie a.c. ora 20.

...în ziua de 21 martie orchestra 
populară „Lazăr Cernescu" din Ca
ransebeș prezintă pentru publicul al- 
«baiulian spectacolul „Din cînteccle 
noastre bănățene".

...la cinematograful „Victoria" ru
lează, începînd din 19 martie a.c., 
filmul gruzin „Poveste despre o 
#ată“.



PE MARGINEA INIȚIATIVEI JN FIECARE ZI ACTIVITATE CULTURAL-FDUCATIVĂ DF MASĂ LA CĂMINUL CULTURAL»

Conținutul activității culturale strins legat de sarcinile actuale
Un program de brigadă bine orientat

Printre manifestările culturale or
ganizate în ultimul timp la Teiuș, 
programul brigăzii artistice de agi
tație a reținut îndeosebi atenția co
lectiviștilor din comună. Lucru cît 
se poate de firesc. Brigada a adus 
pe scenă aspecte din munca și rea
lizările colectiviștilor, cifre și fapte 
grăitoare privind preocupările a- 
cestora pentru întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriei.

Intitulat sugestiv „Timpuri noi", 
programul brigăzii insuflă specta
torilor încă din primele versuri ho- 
tărîre și entuziasm:

Liberi sîntein și viața ni-e dragă, 
Comuniștii dreptate-au adus, 
împreună în țara întreagă,
Vom urca tot mai sus, tot mai sus.
Laolaltă cu brigada, spectatorii 

fac un scurt bilanț. Sînt oglindite 
realizările anilor din urmă care au 
dat vieții teiușenilor un sens ade
vărat, caracteristic peste tot în așe
zările patriei. Case noi în care stă
ruie belșugul, magazine încărcate cu 
mărfuri, copii care aplecați peste 
cărți și caiete privesc către zări vii
toare.

Ținta programului brigăzii este 
însă gospodăria colectivă. Și, bri
gada intră cu iscusință în subiectul 
pe care-1 urmează apoi pînă la lă
sarea cortinei. >

Inima satului bate
Cu nestăvilite puteri
In cîmpul cu holde bogate 
Robit de chiaburi pînă ieri.
Programul brigăzii e o reușită 

împletire de versuri și cîntece.
înflorește astăzi țara
Ca și cîmpul primăvara

Azi la noi în colectivă
Munca e mai productivă
Și belșugul mereu crește
Căci muncim gospodărește.
Intr-o formă vie, membrii brigăzn 

conduc pe spectatori pe cărări de 
altfel de mulți cunoscute .Sînt evo
cate zilele începutului, lupta comu
niștilor pentru plămădirea noului în 
Teiuș. E scoasă apoi în evidență 
preocuparea colectiviștilor în de
cursul anilor pentru sporirea pro
ducției la hectar, pentru sporirea 
numărului de animale și creșterea 
productivității acestora, fapt ce a 
ridicat gospodăria la rangul de co
lectivă milionară.

Cine știe? Cine știe?
Cifre din gospodărie...
Unii membri din brigadă întrea

bă, iar alții răspund. Și sub aceas
tă formă sînt popularizate veniturile 
obținute, sînt popularizați colecti
viștii fruntași. Din valorificarea pro
duselor au fost'obținute anul trecut 
venituri de peste două milioane lei. 
Fruntași sînt: tractoristul Dogaru 
D., colectivistele Boca Valeria, Fos- 
toc Ileana, Popa Livia, Fleșer Ma
ria,- Bostan Maria și multi alții.

Incluzînd în programul brigăzii 
pe moș Toader, om sfătos, personal 
ce întruchipează pe ciobanul gospo
dăriei, creatorii textului au dat re
zolvare în continuarea programului u- IN CLIȘEU : Membrii brigăzii artistice de agitație din Teiuș.

Aceleași posibilități — rezultate diferite
In pas cu problemele salului
Galtiul s-a bucurat întotdeauna 

de o frumoasă apreciere în ce pri
vește desfășurarea muncii culturale. 
S-au obișnuit nu numai galtienii, ci 
chiar și vecinii să aștepte duminica 
cu deplină încredere că brigada le 
va oferi un nou program. Și nu s-au 
înșelat niciodată'. Ba în ultimele luni, 
căminul a început să-și deschidă 
larg ușa în fiecare zi. Activiștii cul
turali, deși puțini la număr, au a- 
tras în desfășurarea activității cul
turale tot mai mulți colectiviști și 
colectiviste. In piesa de teatru joacă 
numai colectiviști, iar actualul text 
al brigăzii artistice de agitație este 
interpretat numai ' de colectiviste. 
Popa Traian, Breazu Aurelia, Breaz 
Anica, Voica Silvia, Barbu Cornel, 
Sălăjan Ion, Tomșiț Eudochia, lenei 
Manta, Goțea Onica, Mîrza Âlarița 
— iată numai cîțiva din cei pe care 
țăranii colectiviști i-au aplaudat fie 
în piesa „Freamăt de toamnă" fie 
în interpretarea programului de bri
gadă intitulat „Cercul de citit".

Dar, activitatea cultural-educativă 

nui întreg șir de probleme legate de 
gospodărie. Prin moș Toader, care 
a primit pentru zilele muncă efec
tuate'împreună cu familia sa peste 
4 tone grîu e oglindită bunăstarea 
tuturor colectiviștilor harnici. E re
liefată apoi importanța contractăr1- 
lor și achizițiilor de produse, impor
tanța păstrării banilor la C.E.C.

Tot prin intermediul lui moș Toa
der, brigada aduce în fața specta
torilor perspectivele de dezvoltare a 
gospodăriei în viitorii ani: sporirea 
producției medii de grîu de la 1.412 
kg la ha în 1961 la 2.500 kg la ha 
în 1965; la porumb de la 1 923 kg la 
ha la 3.200 kg. Creșterea număru
lui de animale de asemenea este o- 
glindită în perspectivă. Brigada 
popularizează viu faptul că la sfîr- 
șitul anului 1962 gospodăria va de
ține 455 bovine, din care 140 de 
vaci, ,300 de porci din care 65 scroa
fe de prăsii ă, 1.500 de oi și nume
roase păsări.

Prin forme variate de prezentare, 
brigada artistică de agitație scoate 
în evidență importanța unirii gos
podăriei din Teiuș cu cea din Bel- 
diu, hotărîrea unanimă a colectiviș
tilor din cele două gospodării de 
a-și spori avutul obștesc, de a-și 
face gosnodăria mereu mai puterni
că și înfloritoare.

Bine orientat, legat de problema 
întăririi economico-organizatorică a 
gospodăriei, netrecînd cu vederea 
însă nici unele lipsuri ce necesită a fi 
lichidate, programul brigăzii artis
tice din Teiuș a stîrnit un puternic 
ecou în rîndurile colectiviștilor. Și 
brigada își încheie programul:

In fața ta iubit partid ne 
angajăm

Ca din victoriile noastre să 
facem zid puternic

Vom crește rodu-n colectivă 
Mai auriu și mai bogat.
Să meargă vestea peste plaiuri 
De drumul nostru-mbelșugat.

S. POPESCU

la Galtiu e mai complexă. Au loc 
aici seri de calcul, jurnale vorbite, 
seri de întrebări și răspunsuri etc. 
De curînd, de exemplu, președintele 
gospodăriei colective, tov. Joldiș Va
ier, a răspuns în cadrul unei seri de 
întrebări și răspunsuri la o serie de 
probleme legate de căile creșterii 
veniturilor în G.A.C.

O latură pozitivă a activiștilor 
culturali din Galtiu este justa orien
tare în ținerea conferințelor. De fie
care dată cînd au loc conferințe 
problema actualizării acestora ocu
pă un loc de seamă. Recent, de pil
dă, tov. Gîlea M. a ținui în fața u- 
nui mare număr de colectiviști con
ferința „Creșterea viermilor de mă
tase — sursă de mari venituri". 
Conferențiara a avut grijă ca atunc: 
cînd a arătat despre . venituri ■ să 
vorbească și despre cele obținute de 
Crescătorii de viermi de mătasă, ca 
’Pbt^tea Traian și alții, care au fost 
•țriertMfl pentru rezultatele obținute. 
f'!lA»i'1^ătat în rîndurile de mai sus 
cite'va1 din preocupările activiștilor 
culturali pentru îmbunătățirea mun
cii 'âftlturăl-educative. Rezultatele

BIBLIOTECA COMUNALA 
în preocupările colectiviștilor

înființată în vara anului trecut, 
biblioteca comunală din Ciugud a 
devenit un puternic punct de atrac
ție pentru colectiviștii de aici. Do
vadă acestui fapt sînt numeroșii ci
titori care o frecventează. De la 1 
ianuarie și pînă în prezent, bună
oară, în fișele bibliotecii au fost în
scriși 306 cititori care au citit peste 
1.600 cărți politice, beletristice, a- 
grotehnice și de știință populari
zată.

Demn de remarcat este faptul că 
din cei 306 cititori ai bibliotecii din 
Ciugud, 248 sînt oameni maturi și 
că lectura acestora este orientată 
spre cărțile strins legate de munca 
în gospodărie. Așa, de pildă, tova
rășul Stanciu Puiu Nicolae, briga
dier de cîmp, a citit volumul „Agri
cultura generală", Avram Maria, 
șefă de echipă la grădina de legu
me, a cules multe învățăminte pre
țioase din cărțile „Sfaturi pentru 
cultivatorii de legume" și „Cum pu
tem obține legume timpurii". Colec
tivista Oana Maria si-a îmbogățit, 
de asemenea, cunoștințele citind vo
lumul „Cum se pot obține recolte 
bogate", iar d:n cartea „Creșterea 
și îngrijirea porcilor" colectivistul 
Cosma Dumitru a desprins și el o 
seamă de lucruri care-1 interesează 
in munca ce-i este încredințată.

Chiar și numai din cele cîteva e- 
xemple, rezultă că activitatea biblio
teci e strîns legată de preocupările! 
colectiviștilor. Și, totuși, există un 
lucru căruia tovarășa bibliotecară 
Vințan Victoria și .colectivul cu care 
lucrează trebuie să-i acorde mai 
multă atentie. E vorba de manifes
tările de masă în munca cu- cartea. 
E bine că s-au organizat dimineți și 
seri de basme pentru copii, dar e 
rău faptul că în legătură cu proble- 

I mele ce preocupă colectiviștii din 
comună nu s-au organizat decît 
două consfătuiri. Și, de acest lucru 

I e necesar să se țină seamă în viitor.

sînt mult mai mari și ele se dato- 
resc în primul rînd faptului că aici 
la Galtiu' activiștii culturali sînt 
sprijiniți în munca lor atît de către 
organizația de bază cît și de întrea
ga masă de colectiviști. Aceasta e 
cheia tuturor rezultatelor.

La Coșlariu se poate face mai mult
Condiții asemănătoare desfășu

rării activității cultural-educative cu 
ale galtienilor există și la Coș
lariu. Numai că activitatea cultural- 
educativă de aici se desfășoară ne
satisfăcător.

Au fost ținute și aici conferințe. 
Răul mare este însă că aceste con
ferințe nu au fost actualizate cu pro
blemele locale. Tov. Henter Maria, 
directoarea căminului cultural, nu 
este ajutată suficient. Tovarășa 
Gherman V., directoarea căminului 
de centru, n-a fost în acest an nici
odată la Coșlariu, spre a vedea cum 
se muncește aici și a ajuta în mod 
concret la organizarea zilnică a 
activității culturale, la reactivizarea 
brigăzii artistice de agitație, care în 
acest an n-a prezentat nici un pro
gram. ,

(Continuare în pag. 4-a)

0 experiență bună în organizarea 
serilor de oaloul

In cadrul activității zilnice ce se 
desfășoară la căminul cultural, acti
viștii culturali din Cricău folosesc 
forme tot mai operative de activi
tate culturală, urmărind în primul 
rînd sprijinirea colectiviștilor, pen
tru a-și ridica nivelul de cunoștințe 
spre a putea contribui tot mai mult 
la întărirea economico-organizatori- 
că a gospodăriei colective.

In afara serilor de întrebări și 
răspunsuri, a serilor tematice și se
rilor culturale, care se organizează 
cu regularitate la căminul cultural, 
activiștii culturali de aici și-au o- 
rientat activitatea înspre, organiza
rea serilor de - calcul, axînd-o pe 
dezvoltarea unor sectoare de pro
ducție a gospodăriei agricole colec
tive care sînt rămase în urmă. Ast
fel, pentru a sprijini dezvoltarea și 
întărirea sectorului zootehnic al gos
podăriei agricole colective, care 
aduce venituri importante gos
podăriei și colectiviștilor în par
te, s-a organizat o seară de calcul 
ne tema „Prin dezvoltarea unui sec
tor zootehnic puternic, crește și se 
întărește puterea economică a gos
podăriei agricole colective". Țov. 
Tărăpoancă Petru, care a. ținut a- 
ceastă seară, a explicat celor pre- 
zențf, pe bază de calcul, ce venituri 
se obțin prin contractările ce le fac 
cu statul la animale și ,1a unele pro
duse animaliere. In" anul acesta gos
podăria colectivă din Cricău, în ur
ma recomandărilor făcute de comi

Intre repetiție... și spectacol
Vestea s-a răspîndit cu iuțeală în 

întregul sat.
— Cică — își ziceau unii — vom 

vedea și noi o piesă de teatru. Și, 
într-adevăr, spre sfîrșitul toamnei, 
cînd s-au început repetițiile, domnea 
în rîndul activiștilor culturali din 

j Sard și a colectiviștilor mult opti- 
I rîsm. Dar...
i Au trecut de atunci cîteva luni. 

Pcnetițiile începute au fost abando- 
I nate. S-au reînceput- apoi din nou la

O--------------

Corespondenții despre activitatea culturală

Filmul „Puterea pîinii“ vizionat de peste 14.ooo spectatori
Una din laturile importante ale 

l activității cu filmul este și munca 
I cu filmul documentar agrozootehnic. 
I Prin conținutul său, filmul agrozoo

tehnic ajută- în mod nemijlocit la 
popularizarea experienței înaintate 
în întărirea organizatorică și econo
mică a gospodăriilor agricole co
lective.

Unul dintre cele mai reușite filme 
documentare agrozootehnice reali
zat în gospodăriile agricole colective 

■mtașe din regiunea Hunedoara 
este filmul „Puterea pîinii" ce ru- 
'•'ază în prezent în Comunele și sa
tele raionului nostru. In întregul ra

Acfivifafe susfinufă la cercu ile de citit
Cele 8 cercuri de citit din Cistei 

desfășoară o activitate susținută. In 
cadrul acestora sînt prezentate cu 
regularitate informări asupra situa
ției interne și internaționale, sînt 
citite cărți și broșuri cu caracter li
terar își agrozootehnic.

Munca desfășurată în cadrul cer
curilor de citit conduse de tovarășele 
Marcu Laura, Hațegan Otilia, ca și

In mijlocul țăranilor iniincifors
De curînd, în cadrul școlii profe

sionale de ucenici din Zlatna a luat 
ființă cercul artistic-cultural care se 
ocupă de instruirea mai multor for
mațiuni artistice, ca: brigada artis
tică de agitație, echipa de dansuri 
populare sovietice, soliști vocali și 
instrumentali, recitatori, o formație 
de fanfară și una de fluierași.

După ce programul a fost defini
tivat prin prezentarea lui în fața e- 
levilor din școală, s-a trecut la pre
gătirea ieșirii în mijlocul țăranilor 
muncitori. Astfel, colectivul artistic 
s-a deplasat, într-una din zilele tre
cute, în satul Presaca, prezentînd 
pe scena căminului cultural progra

siile Consfătuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști și îndrumați . îndeaproa
pe de organizația de partid, și-au 
propus să dezvolte tot mai mult 
creșterea păsărilor. Venind în spri
jinul gospodăriei colective, activiștii 
culturali au organizat o seară de 
calcul cu tema „Dezvoltarea secto
rului avicol — factor important în 
veniturile colectivei", în cadrul că
reia tov. Domșa Domnica a făcut 
un calcul -despre veniturile ce se 
obțin în urma creșterii sectorului a- 
vicol, vorbind totodată și despre ex
periența altor G.A.C. în dezvoltarea 
acestui sector.

în primăvara acestui an gospodă
ria colectivă din Cricău și-a propus 
să însămînțeze o suprafață de 7 ha 
ni porumb de pe care să obțină 
5 OOt) kg la hectar în cultură neiri
gată. Urmărind acest obiectiv, cămi
nul cultural a venit în sprijinul gos
podăriei colective, organizînd o sea- 

de calcul în care pe lîngă faptul 
că s-a scos în evidență veniturile ce 
se obțin prin sporirea suprafețetȚs-au 
r,,t și o serie de sfaturi prețioasă de 
felul în care se poate obține o ast
fel de producție.

Serile de calcul organizate la că
minul cultural din Cricău, precum și 
celelalte manifestări dovedesc o 
strînsă legătură între colectivă și 
căminul cultural și mai dovedesc 
că activiștii culturali din Cricău 
traduc în viată zi de zi sarcinile, 
trasate de partid.

Coresp. VIRGIL C1STEIANU 

o altă piesă. Dar și de data aceasta 
cei dezamăgiți au rămas colectiviștii 
din sat. In timp ce ei trebuia să vi
zioneze două piese, n-au ajuns nici 
la una.

De această situație nu se face vi
novată numai directoarea căminului 
cultural. Nu! Se face vinovat între
gul consiliu al căminului, toți ac
tiviștii culturali. Ei poartă această 
răspundere față de o lipsă ce tre
buie cît mai urgent lichidată.

ion filmul a fost primit cu deosebit 
interes de către țăranii colectiviști. 
In cele 18 unități cinematografice în 
care a fost prezentat pînă acum, a- 
cest film a fost vizionat de peste 
1-1.000 de spectatori. In mod deose
bit. filmul „Puterea pîinii" s-a bu
curat de un frumos succes la Cistei, 
Mihalț și Micești, unde au fost tur
nate o parte din secvențele filmului. 
Astfel, la Cistei filmul a fost vizio
nat de peste 1.100 spectatori, iar 
la Mihalț, unde filmul a fost proiec
tat în perioada colectivizării între
gului sat, de peste 2.600 spectatori.

Coresp. NEGRUȚIU VICTOR 

activitatea din celelalte cercuri, a 
stimulat dragostea pentru citit a co
lectiviștilor, tovarăși cum sînt Sîr- 
bu Simion, Seicean Armeana, AI- 
dea Aurelia, Marcu Gheorghina, 
Sîrbu Isidor, Marcu Petru și mulți 
alții devenind cititori activi ai bi
bliotecii din sat.

DUMITRU LONGHIN 

mul brigăzii artistice de agitație, al 
formației de dansuri populare, reci
tări, soliști vocali și instrumentiști, 
monoloage și dialoage, precum și un 
puțpuriu de muzică populară exe
cutată de fanfara școlii.

In cadrul programului prezentat 
s-a ținut și conferința „Cum trepuie 
selecționate semințele", din care s-a 

«-nrins importanța folosirii semin
țelor cu mare productivitate, pentru 
a obține o recoltă cît mai bogată de 
dereale și zarzavaturi. Atît conferin
ța/ cît și programul prezentat s-au 
bucurat de un frumos succes.

Coresp. PACURAR CAMIL



DIN LUCRĂRILE CONFERINȚEI LOCALE A SINDICATELOR

întrecerea socialistă in atenfia organizațiilor sindicale
Toatâ atenfia Ingrâșdrli șoimul

Conferința locală a sindicatelor 
din raza de activitate a Consiliului 
local al sindicatelor Alba a analizat 
activitatea desfășurată de C.L.S. Al
ba, de toate organele sindicale din 
raion în vederea mobilizării colecti
velor de muncă din întreprinderi, 
S.M.T., G.A.S. și instituții la înde
plinirea sarcinilor de plan, cît și in 
domeniul gospodăririi fondurilor de 
asigurări sociale, ale muncii cultu
ral-educative de masă și ale protec
ției muncii.

Lucrările Conferinței au scos în 
■evidență faptul că în perioada de 
Ia alegerile din 1960 și pînă în pre
zent Consiliul local al sindicatelor, 
sub conducerea și îndrumarea Co
mitetului raionai de partid, a des
fășurat o susținută muncă politică 
de masă, de mobilizare a oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea Directi
velor celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R., și a sarcinilor trasate în a- 
cest scop de Congresul al IV-lea al 
Sindicatelor. Rezultatele pozitive 
obținute pe linia îndeplinirii sarcini
lor de plan de către colectivele de 
muncă din întreprinderile raionului 
nostru sînt o urmare firească a con
tinuei îmbunătățiri a activității or
ganelor și organizațiilor sindicale, 
conduse și îndrumate de organele și 
orgîfii zațiile de partid. Astfel, E. M. 
„Gjjf Doja“, U.M.C. Zlatna, I. I. L. 
„Horia“, Depoul C.F.R. Teiuș și alte 
unități și-au îndeplinit sarcinile de 
producție pe anul 1961 înainte de 
termen, realizînd în același timp im
portante economii la prețul de cost 
peste cel planificat, ele ridieîndu-se 
pe raion, în 1961, la peste 9 milioa
ne lei.

Aceasta confirmă, așa cum a reie
șit din lucrările Conferinței, înalta 
-conștiință socialistă a oamenilor 
muncii din raion, care își pun în
treaga lor capacitate în slujba în
deplinirii sarcinilor trasate de partid 
și guvern. La creșterea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii din 
raionul nostru, la educarea lor în 
spir tul dragostei față de partid, al 
dragostei față de statul nostru de
mocrat-popular, o contribuție de sea
mă și-au adus-o organele și organi
zațiile sindicale.

Conferința locală a sindicatelor a 
scos în evidență și a apreciat, că în 
perioada la care se referă darea de 
seamă a Consiliului local al sindica
lelor s-a acordat o mai mare aten- 
ți^ii-i partea organelor și organiza- 
tpt>r s'nd'cale întrecerii socialiste, 
Xfe cărei obiective au fost axate pe 
Directivele C. C. al P.M.R. cu pri
vire la criteri’le principale ale în
trecerii socialiste.

Dezbaterile ce au avut loc în ca
drul Conferinței au scos în eviden
ță, de asemenea, preocuparea și in
teresul oamenilor muncii din între
prinderile raionului, pentru a da 
viață sarcinilor de plan, acest lucru 
îiind oglindit și de numărul mare de 
tovarăși care au participat la discuții 
și au făcut propuneri pentru continua 
îmbunătățire a procesului de pro
ducție, precum și de angajamentele 
luate în întrecerea socialistă. Astfel, 
cu ocazia dezbaterilor ce au avut 
ioc pe marginea cifrelor de plan pe 
anul 1962 au luat cuvîntul peste 
1.700 tovarăși și s-au făcut peste 
820 propuneri cu caracter tehnico- 
orpanizatoric.

Ca urmare a unei mai mari preo
cupări din partea organelor și or
ganizați lor sindicale și ținînd cont 
de experiența cîștigată, întrecerea 
^socialistă a fost, în ultimul timp,

Curățitul pășunilor, sarcină 
importantă

zile,aceste 
terenul, este 
pășunilor, 
mai bună fu-

Una din lucrările agricole care 
Trebuie îndeplinite în 
imediat ce s-a zvîntat 

-curățirea și grăparea
Pentru a asigura o 

rajare a animalelor în timpul verii, 
colectiviștii din Vințul de Jos, în
drumați îndeaproape de către orga- 

'■ de partid și folosind din plin 
timpul prielnic din zilele trecute, au 
și trecut la curățirea pășunilor. Ast- 
fel, în zilele de duminică și luni, 
L - - cîi colectiviști din Vințul de 
Jos au reușit să curețe, în cea mai 
snare parte prin muncă voluntară, 

tnai bine organizată, avînd la bază 
obiective concrete și cuprinzînd un 
număr tot mai mare de muncitori. 
Astfel, în anul 1961, numărul celor 
antrenați în întrecerea socialistă se 
ridică la peste 6.100 tovarăși, cele 
mai bune rezultate reușind să le ob
țină comitetele sindicale de la E. M. 
. Gh. Doja", U.M.C. Zlatna, Depoul 
C.F.R. Teiuș, Secția L 11 Alba Iu
lia, Atelierul central de reparații și 
altele.

Tov. Teodoresctt Gheorghe, de la 
E. M. „Gh. Doja“, Fihmon Victor de 
la U.M.C. Zlatna, Păcurar Ioan, de 
la Depoul C.F.R. Teiuș și alți dele
gați la Conferința locală i sindica
telor au scos în evidență rezultatele 
ce au fost obținute în producție, ca 
urmare a unei mai bune organizări 
a întrecerii socialiste.

— La E. M. „Gh. Doja“ — a a- 
rătat tov. Teodorescu — organiza
rea mai temeinică și concretă a în
trecerii socialiste, evidența clară a 
rezultatelor obținute și populariza
rea experienței înaintate a fruntași
lor în întrecere constituie o preocu
pare a comitetului sindical. Ca ur
mare a acestei preocupări, în anul 
1961 planul valoric pe întreaga ex
ploatare a fost îndeplinit în 11 luni.

In vederea extinderii și generali
zării metodelor folosite de comitetul 
sindical de la E. AL „Gh. Doja“, 
Consiliul local al sindicatelor a or
ganizat un schimb de experiență, la 
această exploatare, la care ah parti- 
<-inat pe lingă președinții comitete
lor sindxale din toate întreprinderi
le și responsabilii comisiilor cu între
cerea socialistă ale comitetelor sidica- 
le din toate întreprinderile raionu
lui Ca urmare a acestui schimb de 
experiență, multe comitete sindicale 
si-au îmbunătățit stilul și metodele 
de muncă în ceea ce privește între
cerea socialistă.

In întrecerea socialistă ce se des- 
‘"soară, ca urmare a unei mai bune 
organizări a acesteia, s-au ridicat 
noi fruntași în întrecere, inovatori 
și raționalizatori. Astfel, în cursul 
anului 1961 au fost făcute 151 pro
puneri de inovații, din care 99 au 
fost puse în aplicare în procesul de 
producție și care au adus însemnate 
economii peste plan.

La unitățile din Complexul C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu, de pildă, au fost fă
cute 21 propuneri de inovații, din 
care 16 au fost aplicate în produc
ție. Inovații realizate și aplicate în 
producție cu rezultate bune s-au fă- 
■ut și la U.ALC. Zlatna, Atelierul 
central de reparații și în alte între
prinderi din raionul nostru. Inova
țiile propuse și apoi aplicate în pro
cesul de producței au contribuit din 
plin la creșterea productivității 
muncii. In anul 1961, productivita
tea muncii pe întreaga industrie a 
--bonului nostru a fost depășită cu 
8.7 la sută față de cea planificată, 
iar față de anul 1960 este mai mare 
cu neste 20 la sută.

Toate aceste realizări obținute de 
oamenii muncii din întreprinderile 
industriale din raion în întrecerea 
soc'alistă dovedesc preocuparea or
ganelor și organizațiilor sindicale 
pentru o mai bună organizare a în
trecerii socialiste.

Conferința locală a sindicatelor a 
apreciat însă, că în ceea ce privește 
organizarea și desfășurarea între
cerii socialiste, urmărirea și popu
larizarea rezultatelor pozitive obți
nute, stimularea fruntașilor în între
cere și extinderea metodelor bune de 
muncă, mai sînt încă lipsuri — cri-

■kzx-------------------------

■mprafața de 45 ha pășune. Urmea
ză ca în aceste zile să se continue 
această lucrare și pe restul suprafe
ței de pășune.

Exemplul bun al colectiviștilor din 
Vințul de Jos trebuie să fie urmat 
și de către colectiviștii din Vurpăr 
și Sibișeni, care pînă la această dată 
nu au luat măsuri de a se organiza 
curățitul pășunilor de spini și sca
ieți și de a grapa mușuroaiele, care 
ocupă o mare parte din pășune, îm- 
piedicînd creșterea ierburilor, atît de 
necesare animalelor gospodăriilor 
colective. 

ticate de 
ferinței — 
chidate în 
se explică faptul că mai sînt u- 
nele comitete ale sindicatelor, ca 
cele de la I.R.T.A. Autobaza Alba 
Iulia, stația C.F.R. Teiuș și altele, 
care nu aplică întocmai sarcinile re
ieșite din hotărîrea Comitetului re
gional de partid cu privire la ține
rea evidenței și popularizării între
cerii socialiste. Este necesar, s-a 
subliniat în lucrările Conferinței, ca 
atît Consiliul local al sindicatelor 
cît și comitetele de sindicat să do
vedească mai multă preocupare, 
mai multă răspundere pentru înde- 
deplinirea acestei sarcini.

Aplicarea în viață a sarcinilor cu 
privire la întrecerea socialistă ce 
reies din hotărîrea adoptată de Con
ferința locală a sindicatelor va da 
un avînt și mai susținut întrecerii 
socialiste, un caracer și mai con
cret, se vor ridica noi fruntași ai în
trecerii, avind la bază la fiecare loc 
de muncă Directivele C. C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, pentru îndepli
nirea și depășirea planurilor de pro
ducție în toate întreprinderile din 
raionul nostru.

★
La lucrările Conferinței locale a 

sindicatelor, din partea Comitetului 
raional de partid, a luat parte tov. 
Vasile Farcaș, secretar. După ce a 
trecut în revistă realizările obținute 
de oamenii muncii din întreprinde
rile raionului, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, tov. Farcaș a 
expus sarcinile ce stau în fața orga
nelor și organizațiilor sindicale, sar
cini izvorîte din Directivele celui 
de-ai III-lea Congres al P.M.R.

altfel în cadrul Con- 
care vor trebui li- 
viitor. Numai așa
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Oile aduc venituri importante colectiviștilor din Stremț.
IN CLIȘEU : Primii miei din acest an la G.A.C. Stremț.

LA ORDINEA ZILEI

Așa cum se arată în lucrările 
Consfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști, dezvoltarea economiei gos
podăriilor colective, sporirea conti
nuă a producției lor vegetale și a- 
nimale sînt strîns legate de organi
zarea temeinică a muncii și retribui
rea ei în funcție de cantitatea și ca
litatea muncii depuse.

Brigada permanentă de producție 
care trebuie să constituie forma de 
bază în organizarea întregii activi
tăți de producție în fiecare gospo
dărie colectivă, trebuie să cuprindă 
aceleași suprafețe de teren, anima
le, mașini și unelte agricole, o pe
rioadă lungă de timp. Organizînd 
în felul acesta munca, experiența ne 
arată ca se asigură o folosire mai 
rafonalâ a mijloacelor de producție, 
crește răspunderea față de avutul 
obștesc, se întăresc disciplina și a- 
tiiudinea socialistă față de muncă. 
In cadru! brigăzilor, cea mai bună 
Lrmă de organizare a muncii este 
cr.Tvrvzarea pe echipe, care face po
sibilă o ir.a: bună aplicare a agro- 
tehn’rii țpaintate și asigură condiții 
pentru c mai justă retribuție a 
muncii depuse de fiecare colectivist.

Gospodăria colectivă din Bcr- 
ghin, care cuprinde 432 familii și o 
suprafață de 1.347 ha teren agri
col, după ce a terminat întocmi
rea planului de producție, în care 
au fost prevăzute sarcini mobiliza
toare, bine gîndite, a trecut de

Este cunoscut faptul că una din
tre măsurile cele mai importante 
care, contribuie în mod direct la 
creșterea producției de cereale la 
hectar este și îngrășarea pămîntu- 
lui cu gunoi de grajd. Lucrul acesta 
este știut foarte bine de colectiviștii 
din Sibișeni, care, deși posedă în
semnate cantități de gunoi, dispun 
de atelaje și animale de muncă, pînă 
în prezent n-au transportat gunoi de
ed pe suprafața de 5 ha, lot des
tinat să producă 5.000 kg porumb 
la hectar, iar pe restul suprafețelor 
nu s-a mai transportat gunoi, cu tot 
timpul favorabil avut la dispoziție 
în lunile de iarnă. încercarea tova
rășului Androne Gligor, președinte
le gospodăriei colective de a justifi
ca netransportarea gunoiului în cîmp 
din lipsă de brațe este neîntemeiată, 
adevărul este că conducerea gos
podăriei nu s-a preocupat de mo
bilizarea forțelor de muncă la exe
cutarea acestei importante lucrări.

Din experiența noastră. în creșterea porcilor
Pentru a obține rezultate cît mai 

bune în creșterea porcilor — ramură 
de producție care în gospodăria 
noastră din Cistei a luat o mare 
dezvoltare — se cere ca aceștia să 
fie hrăniți cît mai rațional, cu rații 
de furaje bine chibzuite, coresoun- 
zătoare cantitativ și cu valoare de 
nutriție ridicată.

In anul trecut, gospodăria colec
tivă a realizat din valorificarea por
cilor contractați un venit de peste 
100.060 lei. Cîștigul frumos dobîndit 
din creșterea porcilor a făcut să 
crească și mai mult interesul colec
tiviștilor pentru îngrășarea unui nu
măr cit mai mare de porci. Astfel, 
pentru acest an, noi am contractat

organizarea muncii. Ți-îndată la 
nîndu-se seamă de suprafața de te
ren, culturi și ramuri de producție, 
au fost prevăzute patru brigăzi de 
cîmp, o brigadă pomiviticolă și 
două brigăzi zootehnice.

Consiliul de conducere al gospo
dăriei, îndrumat de organizația de 

■ partid, a repartizat sarcinile din 
planul de producție pe brigăzi, a- 
vîndu-se grijă ca fiecare brigadă de 
cîmp să primească parcele egale și 
de aceeași categorie de teren. In 
cadrul brigăzilor s-a trecut apoi la 
organizarea 
Brigada a 
colectivistul 
repartizat 
muncă în 5 echipe, fiecare echipă 
cuprinzînd 25 colectiviști cu forțe de 
muncă egale, grupate pe aceeași u- 
liță sau pe ulițe apropiate, pentru 
o ușoară mobilizare a acestora la 
muncă. Șefii de echipă au fost nu
miți din cei mai destoinici colecti
viști din cadrul echipelor. Pentru a- 
nul 1962 sarcinile de producție ale 
brigăzii a 2-a cuprind: 50 ha pă
șune, 41 ha finețe, 108 ha grîu, 1,25 
ha orz, 100 ha porumb pentru boa
be, 14 ha porumb pentru siloz, 5 
ha floarea-soarelui, 11.25 ha cartofi, 
2.5 ha tutun etc., la fiecare cultură 
fiind prevăzută producția ce trebuie 
să se realizeze. In sarcinile de pro
ducție ale brigăzii sînt cuprinse, de 
asemenea, animalele de muncă, ca
rele, căruțele, plugurile, grapele,

muncii pe echipe, 
doua condusă de 
Cîmpean Vaier și-a 

cele 125 brațe de

Slaba preocupare a consiliului de 
conducere din G.A.C. Sibișeni față 
de această problemă trebuie să dea 
de gîndit ■ și organelor locale ale 
puterii de stat, care sînt obligate să 
îndrume și să sprijine îndeaproape ac
tivitatea de zi cu zi în G.A.C.-uri.

Pentru lichidarea acestei lipse, or
ganizația de partid și Sfatul popular 
comunal din Vințul de Jos trebuie 
să ia măsuri urgente de a îndruma 
și spri jini consiîiul de conducere, ca 
în cel mai scurt timp să mobilizeze 
toate forțele necesare pentru a tran
sporta în cîmp întreaga cantitate de 
gunoi.

Astfel, îndeplinită una din prin
cipalele măsuri agrotehnice, precum 
și cu respectarea celorlalte indicații 
cerute de tehnica agricolă, colecti
viștii din Sibișeni vor reuși să obți
nă producții sporite de cereale la 
hectar, lucru ce va contribui la în
tărirea gospodăriei asigurînd un 
trai tot mai îmbelșugat colectiviștilor.

262 porci din care 122 să-i predăm 
la greutatea de 90-100 kg în acest 
an, și 140 la începutul anului 
1963. întregul efectiv de porci la 
îngrășat îl asigurăm din crescătorie 
proprie.

Pentru a realiza o furajare cît mai 
rațională, noi am repartizat atît 
scroafele de reproducție cît și porcii 
aflați la îngrășat pe mai multe gru
pe, iar hrănirea acestora se face 
diferențiat. Așa, de exemplu, 
la scroafele gestante, luna I-a și a 
H-a, dăm 1,200 kg porumb, 0,850 
kg orz, 0,200 kg mazăre, uruite, 
0,500 kg tărîțe, 0,700 kg făină de 
lucernă, 60 gr cretă și sare, precum 
și 0,700 kg resturi de la abator 
fierte. In hrana purceilor pe lingă 
orz și alte concentrate uruite mai 
folosim și lapte tras, care face ca 
ei să se dezvolte bine și cu cheltu
ieli reduse.

In hrana porcilor aflați la îngră
șat, folosim, de asemenea, porumb, 
orz, mazăre, tărîțe și deșeuri de la 
abator, 
sînt în

Prin 
ționale 
vîrșită 
cum se prevede în program, îngri
jitorul Cîrnaț Mihailă a obținut la 
porcii de 70-90 kg un spor zilnic în 
greutate de peste 700 gr. Cîștigul 
net, după predarea porcilor la greu
tatea de 90-100 kg a fost de 3,5-4 
lei la kg.

DOBTRTA VASILE 
brig, zootehnic G.A.C. Cistei

bineînțeles, rațiile ce se dau 
raport de greutatea porcilor, 
practicarea unei furajări ra- 
a porcilor, curățenie desa- 
și hrănirea la ore fixe, așa

precum și alt inventar necesar bri
găzii pentru muncile agricole. Sînt 
de asemenea prevăzute semințele și 
alte materiale necesare în ciclul de 
producție, lucrările pe perioade și 
numărul de zile-muncă ce trebuie să 
se execute.

Ținîndu-se seamă că în cadrul 
brigăzilor lucrările se execută după 
sistemul de muncă în acord pe e- 
chipe, la cultura porumbului, care 
cuprinde suprafața cea mai mare, 
s-a avut grijă ca în sarcinile de 
producție să se treacă producția me
die pe parcele în raport cu fertilita
tea solului. Așa, de pildă, brigada 
a doua, pe tarlaua „Gheza“, în su
prafață de 18 ha, are prevăzut să 
se obțină 5.000 kg porumb la hee- 
tar, iar pe tarlaua „In lab“ — 2.300 
kg la hectar, producția medie pe 
gospodărie fiind de 2.400 kg porumb 
boabe la ha. Atît terenul cîlt și :n- 
ventarul de muncă fiecare brigadă 
le-a primit pe bază de inventar din 
vreme. Sarcinile și organizarea mun
cii pe brigăzi și echipe au fost dez
bătute pe brigăzi și aprobate de a- 
dunarea generală. Brigăzile de cîmp 
s-au îngrijit de repararea utilajului 
și au trecut la executarea diferitelor 
lucrări, cum sînt transportul guno
iului în cîmp, pregătirea și schim
barea seminței de porumb, amena
jarea răsadnițelor pentru răsadul de 
tutun, etc.,.Colectiviștii din brigada 
pomiviticolă, în frunte cu comuniștii 
din grupele de partid, au reparat 
căile și au curățat fîntînile din vii 
prin muncă voluntară, au tran
sportat pînă în prezent 60 tone gu
noi de grajd și au stropit pomii 
împotriva dăunătorilor.

(Continuare în pag. 4-a)
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Astazi ar fi greu să-ți imaginezi 
că țărmurile limanului Suhoi, situat 
la cîțiva kilometri de Odesa. erau 
numai cu vre-o 5 ani în urmă pustii.

Aici s-a înălțat un mare port mo
dern — Ilicevsk, care anul trecut a 
și întrecut, în ce privește traficul de 
încărcături, vechiul port Odesa.

Privit din spre mare, limanul Su
hoi apare ca o panoramă imensă de 
nave oceanice care au ancorat la 
cheiurile sale, deasupra cărora se 
înalță o pădure de macarale portale. 
Ceea ce impresionează în noul port 
este faptul că. aproape nu se văd 
docheri, toate lucrările de încărcare 
și descărcare a navelor care nece
sită un volum mare de muncă sini 
efectuate de diverse mecanisme-ma- 
carale și diferite tipuri de autota- 
cărcătoare.

Noul port Ilicevsk se specializează 
în încărcarea și descărcarea măr
furilor în stare de pulbere — căr
buni. ciment, nisip. Dar aici se des
carcă și nave care transportă cau-

ciuc, iută, plută, amidon. Iar de 
aici pleacă spre zeci de țări utilaj 
industrial, metal, țevi. In portul Ili
cevsk ancorează și nave-tanc, ele 
nu sînt încărcate însă cu petrol, ci 
cu melasă și untdelemn. In anul 
1961, în portul Ilicevsk au ancorat 
peste 200 de nave străine.

Portul Ilicevsk continuă să se 
extindă. In curînd, aici vor apare 
zeci de debarcadere de mare adînci- 
me unde vor putea ancora nave cu 
un deplasament de 40.000-50.000 
tone. Peste vreo trei ani, în apro
pierea portului se va înălța un mare 
șantier naval. Acum, în apropierea 
locului unde se va construi șantie
rul se înalță un uriaș doc plutitor 
cu un deplasament de peste 100.000 
tone, adus anul trecut din Marea 
Baltică. Pentru lucrătorii portului și 
familiile lor, se construiesc noi car
tiere de locuințe, școli, instituții 
pentru copii, o policlinică, un cine
matograf.

Un oraș-satelit
Arhitecții Institutului „Uzgospro- 

Vkt“ întocmesc în prezent planul ge
neral de construcție a unui oraș-sa- 
telit al Tașkentului — Cighirika. 
Orașul-satelit se va înălța în valea 
rîului Angren, pe țărmul mării arti
ficiale Tașkent.

In Cighirika se prevede să se 
construiască cîteva întreprinderi me
nite să completeze profilul industri-

R- P- Polonă Noi întreprinderi ale industriei aluminiului

al Tașkentului
al al Tașkentului. Una dintre aces
tea este uzina de construcții meta
lice și de utilai nestandardizat — 
prima de acest fel din Asia Centra
lă. Crearea noii întreprinderi a fost 
determinată de marea amploare a 
construcțiilor industriale în Uzbe
kistan.

Orașul-satelit Cighirika va avea 
o populație de 160.000 de locuitori.

3000 sortimente de piese 
din materiale plastice

Uzinele Igla din Ceske-Budejovice 
produc peste 3000 diverse materiale 
plastice pentru întreprinderi și in
stitute de cercetări. Piesele presate 
economisesc metale prețioase și ne
feroase și reduc volumul muncii în 
domeniul producției.

Farfuria din beflon, folosită la fa
bricarea semiconductorilor, înlocu
iește, de pildă, perfect o farfurie din 
platină fiind totodată de 100 ori 
mai ieftină. Transportorul de ghete 
din poliamide montat la uzinele 
constructoare de mașini de precizie 
din Gottwaldov care produc utilaje 
pentru fabricile de încălțăminte, a- 
duce economii anuale de 400.000 co
roane cehe. La fel stau lucrurile cu 
vasele de polisteren ale acumula
torilor alcalini, rulmenți din poli
amide etc.

întreprinderile constructoare de 
mașini au economisit anul trecut 
peste 13,5 milioane coroane cehe 
numai datorită folosirii pieselor pre
sate, care au înlocuit piesele de me
tal existente.

R. P. Ungară Q uzină

Polonia a început să producă a- 
luminiu abia după cel de-al doilea 
război mondial. Prima fabrică de 
aluminiu a fost dată în exploatare 
la Skawina In 1954. In comparație 
cu 1955, în prezent producția de a- 
luminiu a crescut în Polonia de 
două ori.

Industria aluminiului continuă să 
se dezvolte. Astfel, în cursul actua
lului cincinal se va începe la Konin 
construirea unui alt obiectiv al in
dustriei aluminiului din Polonia. 
Noua întreprindere va folosi ca ma

terie primă oxidul de aluminiu ob
ținut din argila obișnuită care aco
peră zăcămintele de cărbune brun. 
Prima parte a Fabricii de la Konin, 
care va fi dată în exploatare în 
cursul actualului cincinal, va pro
duce zeci de mii de tone de alumi
niu.

Se prevede, de asemenea, con
struirea altei fabrici de aluminiu în 
apropierea marilor zăcăminte de 
cărbune brun din bazinul Glogow, 
unde se construiește și o mare cen- 
irală electrică.

6 pînă la 26 tone, 
minimum timpul de 
timpul acestor lu- 

nu a fost întreruptă

R. D. Vietnam Realizări în ocrotirea sănătății
te medicale care acordă asistență 
populației rurale, iar în 600 plase 
funcționează centre pentru comba
terea trahomei.

In R. D. Vietnam au fost aproape 
complet lichidate asemenea boli ca 
malaria și variola, iar copiii pînă la 
vîrsta de 15 ani au fost vaccinați 
împotriva tuberculozei.

in prezent, în afară de policlini
cile de întreprinderi și instituții, în 
R. D. Vietnam funcționează 194 de 
spitale și 146 dispensare anti T.B.C. 
— față de cîteva zeci de spitale mici 
cîte existau în perioada dominației 
colonialiste franceze.

In 3791 de plase (din numărul to
tal de 5000) există în prezent nunc-

„a fost înlocuită"...
Pe calea Kobănya din Budapesta 

o uzină „a fost înlocuită". In locul 
vechii clădiri administrative s-a ri- 
dicatzuna nouă, modernă, iar ve
chile ateliere și-au cedat locul unei 
hale uriașe — primul combinat din 
țară pentru repararea locomotivelor 
Diesel.

Hala, cu o suprafață de 18.500 
m.p., a fost montată din elemente 
prefabricate de 
reducîndu-se la 
construcție. In 
crări producția
nici măcar pentru o zi.

In noua hală repararea locomoti
velor este organizată în flux. Toate 
piesele trec la început printr-o in
stalație automată de spălat. In hală 
funcționează 19 macarale, demonta
rea locomotivelor făcîndu-se și cu 
ajutorul unor puternice cricuri. In 
interiorul halei locomotivele se de
plasează pe o platformă de 160 tone.

Hala, în care se vor repara si
multan 30 de locomotive, este pre
văzută cu un sistem modern de ven
tilație și încălzire.

CîSeva recomandări cu privire 
la creșterea puilor o© cgăină 
Zilele acestea gospodăriile colecti

ve, care și-au planificat să-și creeze 
crescătorii de păsări, vor primi pui 
de găină de la incubatoare. Pentru 
ca gospodăriile să obțină cele mai 
bune rezultate în creșterea puilor, 
trebuie să țină seamă de o serie de 
măsuri, care numai dacă sînt apli
cate cu toată strictețea duc la rezul
tatul scontat. Astfel, din prima zi 
de la primirea, puilor va trebui să 
li se asigure căldură suficientă, 
hrană corespunzătoare, aer și pro
filaxie veterinară, fără de care nu 
se poate vorbi de o îngrijire rațio
nală a acestora.

O deosebită importanță trebuie să 
se acorde în aceste zile pregătirii 
puiernițelor, care înainte de a fi 
populate trebuie să fie dezinfectate 
cu soluție -de sodă caustică în con
centrație de 3 la sută, să fie văruite.

In creșterea artificială a puilor, 
adică fără cloște, prima condiție 
este a se asigura acestora o căldură 
la nivelul cerințelor lor de dezvol
tare. .Astfel, în primele zile tempe
ratura în puiernițe va trebui să fie 
de 28-300 C. Apoi, după fiecare 
săptămînă temperatura se scade cu 
cîte un grad. La verificarea tempe
raturii, în afară de termometre, ne 
folosim și de termometrul la nivelul 
puilor, dîndu-ne seama dacă tempe
ratura este bună, dacă în încăpere 
s-au format curenți de aer, sau da
că aerul este viciat, după compor
tarea puilor. Căldura prea mare mo
leșește puii, iar frigul îi strînge gră
madă." Atît căldura cît și frigul ex
cesiv pot provoca 
pneumonii, cît și prin faptul că 
puii nu consumă 
ceea ce constituie 
neajuns în creșterea puilor.

Un fapt important de care trebuie 
să se țină seama este ca puiernițele 
să fie încălzite înainte de pri
mirea puilor, pentru a se asigura a- 
cestora căldura necesară. De ase
menea, la primirea puilor se 
face un control sanitar riguros, 
puierniță nefiind admiși pui cu 
formațiuni organice.

HRĂNIREA PUILOR
In primele zile puii aduși în 

iernițe primesc o îngrijire deosebită 
și cel mai important fapt este să 
urmărim cu mare atenție felul cum 
puii ’ ’ -

pierderi, atît prin

normal hrana, 
cel mai mare

va 
în 

de-

pu-

își consumă hrana. Puii care

nu consumă hrana în primele 48 de 
ore pot fi pierduți. Pe acești pui, 
care stau triști și n-au nimic în gu
șă, îi izolăm și îi hrănim artificial.

Cînd avem pui moleșiți, cu ape
tit slab, pentru a atrage atenția a- 
cestora asupra hranei așezăm pe 
vasele de hrană hîrtie albă pe care 
punem păsat de porumb și ficat 
de vită sau de porc, tăiat în bucăți- 
mici, accesibile ciocului puilor. 
Pentru aceasta nu e nevoie de 
o cantitate mare de ficat. In 
primele zile e necesar 1-1,5 
gr ficat ' de fiecare pui, ceea 
ce revine 1-1,5 kg ficat la 1.000 
pui. In felul acesta toți puii se înva
ță să consume rația de hrană. Dacă 
totuși mai sînt pui care nu vor să 
mănînce, pe aceștia îi izolăm ta- 
tr-un colț al încăperii unde îi hră
nim forțat. In felul acesta prevenîrn 
pierderile.

In hrănirea puilor trebuie să se 
folosească din primele zile furaje 
cu valoare nutritivă ridicată ca’ r 
lapte, ouă, ficat crud și uruîală de. 
porumb. Pentru a se cunoaște felul 
cum se dezvoltă puii, ei se. cîntă- 
resc. Puii din rasa Rhode Island Ta 
o zi trebuie să aibă 32 grame, la 10 
zile 63 gr, la 20 zile 115 gr, la 30 
zile 235 gr, la 40 zile 370 gr, la 60 
zile 700 gr. Prin cîntărire se poate- 
ști precis dacă puii au o dezvoltare 
normală și se pot lua măsuriyjen- 
tru remedierea unor eventua-*lip
suri. I

O atenție deosebită trebuie să a- 
corde conducerile gospodăriilor co
lective măsurilor de combatere a 
bolilor la pui, -printre care mai pe
riculoasă este coccidioza. Pentru pre
venirea acestei boli se folosește ta 
hrana puilor lapte smîntînit, care 
pe lîngă albumină conține acid lac
tic, substanță cu valoare dietetică 
importantă. Pe cale medicată coc
cidioza se combate prin administra
rea de „Coccidizon" în apa de băut 
a puilor cînd aceștia au împlinit 14 
zile.

Prevenirea pestei aviare se face 
prin vaccinare.

Respectînd toate regulile zoovete- 
rinare ta creșterea puilor, vom dez
volta crescătorii de păsări puterni
ce și vom aduce o contribuție de 
seamă la întărirea economică a gos
podăriilor agricole colective.

Ing. PETROVICI AUREL
-

FOTBAL

A. S. Auto — Aurul Zlatna 8-0 <
Dutainica trecută, echipa locală de 

fotbal A. S. Auto a susținut un nou 
meci de Verificare în vederea înce
perii campionatului regional, de data 
aceasta în compania echipei Aurul 
din Zlatna. Dovedind o continuă as
censiune în pregătire și jucînd cu 
un adversar mai slab pregătit, fot-

Organizarea muncii în G.A.C
(Urmare din pag. 3-a)

Fiind dovedit de practică, că me
toda repartizării terenului pe familii 
duce la o mare fărâmițare a tarla
lelor, la o aplicare necorespunzătoa- 
re și diferită a regulilor agrotehni
ce, la executarea cu întîrziere a lu
crărilor agricole și împiedică retri
buirea suplimentară a muncii în 
funcție de recolta obținută, colecti
viștii din Berghin au renunțat la 
această formă de muncă, desfă- 
șurîndu-și activitatea pe echipe1.

Pentru a obține rezultate cît mai 
bune în producția de cereale, comu
nistul Albu Ion, care conduce bri
gada a 3-a, a chemat la întrecere 
toate brigăzile de cîmp, pe bază de 
obiective concrete, propunîndu-și 
printre altele să termine însămînță- 
rile în cele mai bune condițiuni, cu 
2 zile înainte de termenul planificat.

îngrijitorii de animale din brigă
zile zootehnice care sînt retribuiti 
după producție pe bază de acord in
dividual își cunosc cu amă
nunțime prevederile din sarcinile de 
producție, dovedesc o deosebită 
preocupare pentru creșterea produc
ției de lapte pe cap de vacă furaja
tă, obțin rezultate tot mai bune 
în creșterea bovinelor, porcinelor și 
ovinelor.

O deosebită preocupare pentru or

muncii au dovedit, de a- 
colectiviștii din Cistei și

ganizarea 
semenea, 
Obreja, care au trecut la organiza
rea muncii pe brigăzi și echipe ime
diat după întocmirea planului de 
producție. La gospodăria colectivă 
din Bucerdea Vinoasă, unde organi
zația de partid a acordat un sprijin 
deosebit consiliului de conducere în 
organizarea muncii, repartizarea 
forțelor de muncă, a terenului în 
cîmp și a viilor pe brigăzi și echipe, 
s-a făcut din timp, iar lucrările 
sînt avansate. Aici, pînă la 15 mar
tie, au fost lăiați și ascuțiți, pentru 
cele peste 150 hectare vie, 220.000 
de araci, s-a săpat fundația și s-a 
transportat pietrișul pentru con
struirea unui grajd pentru 100 bo
vine.

Pe lîngă rezultatele bune obținute 
de gospodăriile colective, în care 
consiliile de conducere au dovedit 
preocupare în organizarea muncii, 
trebuie arătat că în raion sînt încă 
gospodării unde organizarea muncii 
se desfășoară nesatisfăcător.

La gospodăria colectivă din Hă- 
pria, bunăoară, unde încă de anul 
trecut este întregul sat colectivizat, 
datorită faptului că consiliul de con
ducere (președinte tov. Filipescu 
Vasile) nu acordă importanța cu
venită organizării muncii, aici, pînă

ia 15 martie, nu s-a făcut decît fi
xarea numărului de- brigăzi pe gos
podărie și repartizarea brațelor de 
muncă pe echipe. Și dacă la aceas
tă unitate agricolă nu s-a făcut încă 
repartizarea terenului, culturilor și 
inventarului de muncă pe brigăzi, 
fapt ce a avut ca urmare întîrzierea 
reparațiilor la utilajul de muncă, a 
transportului gunoiului, aceasta se 
datorește în mare măsură și slabului 
sprijin acordat de organele tehnice 
agricole de la comună și secția a- 
gricolă raională.

Tov. inginer Bica Virgil, care a 
ajutat la întocmirea planului 
de producție la această gos
podărie, deși avea datoria să 
defalce sarcinile de producție pe 
brigăzi și să ajute pe colectiviști la 
definitivarea lucrărilor de organiza
re a muncii, nu a făcut încă acest 
lucru. W’<

Necorespunzător se desfășoară lu
crările de organizare a muncii și la 
gospodăria colectivă din Ighiu (pre
ședinte tov. Dănilă loan), unde da
torită faptului, că se tărăgănează 
organizarea muncii de la o zi la al
ta, se întîrzie executarea lucrărilor 
agricole. Din această cauză cu 
toate că gospodăria a avut reparti
zat de o lună de zile locul destinat 
pentru 
realizat 
privește 
lor.

Anevoios se desfășoară organiza
rea muncii pe brigăzi și la gospodă-

tăierea aracilor, nu s-a 
încă .nimic concret în ce 
tăierea și ascuțirea arăci-

riile colective din Galda de Jos’, 
Coșlariu, Vurpăr, Sibișeni și altele.

In marea gospodărie colectivă, 
unde se ridică atîtea probleme, con
siliilor de conducere nu le este în
găduit să-și desfășoare munca la 
întîmplare, ci organizat. De aceea, 
în aceste zile, cînd în fața gospodă
riilor colective stau sarcini multiple, 
cum sînt îngrășarea terenurilor, pre
gătirea semințelor, terminarea ară
turilor, întreținerea culturilor de 
toamnă, plantările de pomi, începe
rea construcțiilor etc., organizarea 
muncii în cadrul brigăzilor se im
pune ca o necesitate de cea mai 
mare importanță.

Pentru îmbunătățirea întregii ac- 
colective, 
și co- 

sfaturilor 
populare de la comune, precum si or
ganele tehnice agricole comunale și 
raionale trebuie să sprijine îndeaproa
pe organizarea muncii în gospodăriile 
colective, pentru ca fiecare brigadă 
să aibă repartizate forțele de mun
că, terenul, culturile și materialele 
necefeare, pentru ca echipele să fie 
judicios alcătuite. Un sprijin pre
țios în organizarea activității sînt 
chemate să-l dea gospodăriilor co
lective mai tinere gospodăriile co
lective mai ^echi, care au dovedit 
prin fapte că au deja acumulată o 
bogată experiență în organizarea 
muncii.

tivități în gospodăriile 
organizațiile de partid 
mitetele executive ale

|

baliștii albaiulieni și-au dominat ca
tegoric adversarii, întreeîndu-i cu 
scorul de 8-0.

Fiind vorba însă de perioada ds 
pregătire a echipei, scorul intere
sează mai puțin. Mai mult intere
sează stadiul actual al pregătirilor, 
forma în care se găsesc jucătorii. 
Si vorbind despre acest lucru, tre
buie să arătăm că apare curios un 
lucru. Cîștigăm jocuri la scor cu e- 
chipe bune și pierdem, tot la scor, 
cu echipe cu care în mod normal ar 
trebui să cîștigăm. De ce? Aceasta- 
dovedește că în cadrul echipei exis
tă inconstanță, că nivelul de pregă
tire al jucătorilor nu e egal și, deci, 
în această direcție trebuie lucrat în 
viitor. Este nevoie apoi să perfecteze 
jocuri cu echipe de talie superioară.

-------- -♦♦------- -

La Coșlariu se poate face mai mult
(Urmare din pag. 2-a)

Nici alte forme ale muncii cultu
ral-educative n-au fost folosite aici. 
De pildă, de la încfeputul anului și 
pînă în prezent n-a fost organizată^ 
nici o seară de întrebări și răspun
suri sau de calcul, pe motiv că n-are 
cine (?!). De altfel trebuie arătat 
că nici conducerea gospodăriei co
lective nu sprijină desfășurarea 
muncii culturale și' în mod soecial 
organizarea acestor -seri atît de in
structive. Popa Iuliu, brigadier șt 
Crișan Ana, contabila gospodăriei, 
deși au fost solicitați, refuză să par
ticipe la activitatea cultural-educa- 
tivă.

Experiența a dovedit că dacă se 
muncește se pot obține rezultate din 
cele mai bune. Iată de ce e nevoie 
ca organizația de bază să îndrume 
în mai mare măsură munca cultu- 
ral-educativă, s-o orienteze spre în
deplinirea sarcinilor trasate de- 
partid, mobilizînd forțe cît mai largi 
în ridicarea întregii activități pe o 
treaptă mai înaltă.


