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5.000
In cultură Beirl^atâ, pe suprafețe sporite
Wna din principalele sarcini tra

sate de Directivele celui de-al III-lea 
Congres al partidului și plenara din 
itime-iulie 1961 este sporirea consi
derabilă a producției de cereale, a 
sporirii producției de porumb, care 
pe lingă foloasele lui în hrana oa
menilor și în industrie, are un rol 
deosebit în furajarea animalelor și 
areșterea productivității lor.

încheierea colectivizării în raionul 
nostru, la fel ca în întreaga țară, 
condițiile de climă și sol favorabile, 
precum și asigurarea unor condiții 
tehnico-materiale tot mai bune, prin 
datarea S..M.T.-ului cu un număr 
sporit de mașini și tractoare, face 
agșibilă cultivarea cu porumb de 

'înaltă productivitate pe suprafețe tot 
mai mari. De aceea, în aceste zile, o 
principală sarcină care se pune în 
fața organelor și organizațiilor de 
partid, a sfaturilor populare, a con
siliilor de conducere din gospodăriile 
colective și a tuturor colectiviștilor, 
este pregătirea în cele mai bune 
condiții a terenului prevăzut pentru 
cultura de porumb de la care să se 
abțină cel puțin 5.000 kg porumb 
boabe la hectar, în cultură neiriga
tă, precum și a măririi suprafeței 
destinate acestei culturi.

Pentru a-și dezvolta continuu gos
podăria colectivă, colectiviștii din 
Mihalț au destinat pentru porumb de 
înaltă productivitate, o suprafață de 
teren de 50 hectare, pe care l-au a- 
rat cu plug și scormonitor la adîn- 
csatea de peste 35 cm și l-au îngră
șat cu 30 tone gunoi de grajd ta 
hectar. Și pe măsură ce terenul va 
permite, colectiviștii din Alihalț vor 
continua cu transportatul gunoiului 
în cîmp pe terenul arat adine din 
toamnă, pentru a cultiva porumb cu 
productivitate sporită pe o suprafață 
și mai mare. Membrii gospodăriei 
colective din Oiejdea au pregătit și 
ei pentru a însămînța cu porumb de 
la care să obțină 5.000 kg porumb 
boabe la hectar, în cultură neiriga
tă, o suprafață mai mare cu 10 ha 
față decît și-au prevăzut în iarnă la 
întocmirea planului.

îndrumați de organizația de par
tid, colectiviștii din Obreja, înainte 
de a-și mări suprafața de porumb 
cu productivitate ridicată, și-au fă
cut un calcul, și nu au greșit făcînd 
aceasta. Ținînd seamă că producția 
medie pe gospodărie este de 2.500 
kg porumb boabe la hectar, dacă 
vor cultiva încă 20 ha cu porumb 
de înaltă productivitate, vor obține 
în plus încă 50 tone de porumb, cu 
care vor putea îngrășa 120 porci, 
care, valorificați pe bază de con
tract, vor aduce în plus gospodăriei 
ua venit de peste 100.000 lei.

Colectiviștii din Bucerdea Vi- 
noasă, odată cu intrarea întregului 
sat în gospodăria colectivă, cînd și- 
au suplimentat planul de producție 
și-au dublat suprafața destinată a 
se fcisămînța cu porumb de la care 
să abțină 5.000 kg porumb boabe la 
ha în cultură neirigată.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 
arătat că în raion sînt încă gospo
dării colective care, deși au condiții 
de a pregăti cît mai bine terenul

destinat culturii de porumb de la 
care să obțină 5.000 kg porumb 
boabe la ha în teren neirigat și de 
a mări suprafața destinată acestei 
culturi, nu acordă toată importanța 
acestei acțiuni.

Colectiviștii din Galda de Jos, bu
năoară, care prin colectivizarea 
completă a satului, au condiții de a 
mări cantitatea de îngrășăminte la 
ha și suprafața destinată a se însă- 
mînța cu porumb cu productivitate 
ridicată, s-au limitat să prevadă 
pentru a cultiva doar o suprafață de 
5 ha cu porumb dublu hibrid deși 
au teren corespunzător arat adine 
din toamnă și îngrășănunte natu
rale suficiente, pentru a cultiva o 
suprafață mult mai mare cu această 
cultură. Același lucru se poate spu
ne și despre gospodăria colectivă din 
Drîmbar și care, ținînd seamă de 
condițiile pe care Ie are, va trebui 
să-și mărească suprafața destinată 
culturii de porumb de 5.000 kg boa
be la hectar în teren neirigat. Pre
ocupare pentru mărirea suprafețe
lor destinate culturii de porumb cu 
productivitate ridicată trebuie să 
dovedească și conducerile gospodă
riilor colective din Vințul de Jos, 
Bărăbanț, Totoi, Cricău și altele, 
care și-au prevăzut să cultive su
prafețe mici de porumb cu produc
tivitate sporită, cu toate că au con
diții foarte prielnice pentru aceasta.

La realizarea acestei importante 
sarcini o mare contribuție trebuie 
să-și aducă tehnicienii și inginerii 
agronomi de la comune și secția agri
colă raională, care au datoria să 
arate colectiviștilor pe bază de cal
cul avantajele cultivării de porumb 
cu productivitate ridicată, pe supra
fețe tot mai mari, să a iute pe colec- 
t-visti la aplicarea agrotehnicii sta
bilite pentru această cultură.

In obținerea unei recolte sporite 
sămînța are un rol hotărîtor. De a- 
ceea este necesar să se aplice pre
țioasele recomandări ale Consfătuirii 
pe țară a colectiviștilor. în care se 
subliniază necesitatea folosirii pe 
scară largă a semințelor din soiuri 
de h'brizi valoroși și a se asigura 
astfel, prin schimb, porumb dublu 
hibrid H D 203, pentru întreaga su
prafață destinată culturii de po
rumb de la care să se obțină 5.000 
kg boabe la hectar în teren neirigat.

Ținîndu-se seamă că datorită ploi
lor din ultimul timp camoania de 
primăvară s-a redus foarte mult și 
că într-o perioadă scurtă de timp 
trebuie să se execute un volum mare 
de lucrări, organizațiile de partid, 
sfaturile populare de la comune și 
consiliile de conducere din gospo
dăriile colective trebuie să mobili
zeze toate forțele la transportul gu
noiului, precum si la exectuarea lu
crărilor de întreținere a arăturilor 
de toamnă, și a tuturor lucrărilor 
prevăzute de complexul agrotehnic, 
pentru cultura de porumb de la care 
să se obțină 5.000 kg porumb boabe 
la ha în cultură neirigată, pe supra
fețe sporite, aducînd prin aceasta o 
contribuție de seamă la întărirea e- 
conomică și organizatorică a gospo
dăriilor colective.

■s=a------------

In cinstea fruntașilor în producție
Bupă o muncă ce merită toată 

lauda, ansamblul de cor și orches
tră, taraful și soliștii Casei raionale 
se cultură în total peste 120 persoane, 
a prezentat, nu de mult, in cinstea 
fruntașilor din întreprinderile ora
șului nostru un frumos program de 
cîntece. Intitulat sugestiv „Mărțișo
rul melodiilor" programul a cuprins 
cîntece despre partid, cîntece de ma
să, cîntece populare, coruri și arii 
din cele mai cunoscute opere și 
•perete.

Programul prezentat, dedicat ce
lor mai harnici muncitori, tehnicieni 
și ingineri, s-a bucurat de o tmani- 

mă apreciere. Fiecare cîntec, artis
tic prezentat și interpretat, a consti
tuit un omagiu adus celor care prin 
munca lor se situează în primele 
rînduri în întrecerea socialistă.

Cu același program, corul, or
chestra și soliștii Casei raionale de 
cultură s-au deplasat apoi la Teiuș 
și Zlatna, unde, la fel ca și la Alba 
lulia, fruntașii invitați, în cinstea 
cărora a fost prezentat „Mărțișorul 
melodiilor", au răsplătit la rindul 
lor cu vii aplauze pe cei care nepre- 
cupețind oboseala le-au creat clipei 
plăcute ce nu pot fi uitate.

Cu planul trimestrial 
îndeplinit

Colectivul de muncă de Ia LI.S. 
moara „Nicolae Bălcescu" din ora
șul nostru a sărbătorit ieri un bine
meritat succes. Desfășurînd larg în
trecerea socialistă pentru îndeplini
rea și depășirea angajamentelor 
luate, acest harnic colectiv a reușit 
să-și îndeplinească încă la 28 mar
tie planul trimestrial, depășindu-1 cu
2 la sută. Productivitatea muncii a 
crescut in această perioadă cu peste
3 la sută, iar valoarea economiilor 
realizate la prețul de cost pe primele 
două luni din trimestrul I se ridică 
la peste 184.000 lei.

In rindul fruntașilor pentru creș
terea producției și productivității 
muncii se numără brigadierul ciurar 
Ciontea Silviu, lăcătușul Cioban Ni
colae, cantaragiul Șerban Eva, gri- 
sarul Sătmărean Sanda, mecanicul 
de locomotivă Copoț Vasile și mun
citorii încărcători Cosma Nichifor și 
Todor Ioan.

Secția turnătorie fruntașă pe întreprindere
In întrecerea socialistă ce se des

fășoară la 1.1. L. „Horia", munci
torii secției turnătorie se situează pe 
primul loc încă de la începutul a- 
nului. Prin munca lor avîntată, har
nicii muncitori de aici au cucerit 
drapelul de secție fruntașă pe între
prindere, atit pe luna ianuarie, cît 
și pe februarie.

Partidul și guvernul acordă 
o atenție deosebită stimulării 
fruntașilor în întrecerea socialistă, 
a acelora care prin activitatea lor 
sîrguincioasă își aduc întreg apor
tul la continua sporire a producției, 
la creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, Ia îmbu
nătățirea calității produselor. In fie
care întreprindere, acești minunați 
oameni ai zilelor noastre se avîntă 
în întrecerea socialistă spre culmi 
tot mai înalte, pun în muncă. toată 
energia lor creatoare. Pentru a răs
plăti atit material cît și moral con
tribuția lor la îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, la dispozi
ția conducerilor administrative au 
fost puse, în baza hotărîrii C. C. al 
P.M.R. și Consiliului de Miniștri din 
1959, însemnate sume ce se acordă 
în lumina criteriilor de premiere a- 
probate.

In numeroase întreprinderi din ra
ion, aplicarea în modul cel mai just 
a criteriilor de premiere, astfel ca 
într-adevăr premierea să fie stimu
lativă, constituie o preocupare de 
seamă atît a organizațiilor sindicale 
cît și a conducerilor administrative. 
Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, conducerile secțiilor din ca
drul U.M.C. Zlatna și grupele sin
dicale discută în fiecare lună indi
vidual pe cei ce urmează a fi pre- 
miați. In cadrul discuțiilor, ce se

Colectiviștii dm Cistei, a căror 
gospodărie este de mulți ani înfiin
țată și are o bogată experiență în 
organizarea muncii, au obținut, sub 
directa îndrumare a organizației de 
partid, rezultate frumoase în spori
rea producției la hectar și creșterea 
animalelor, clasîndu-se printre gos
podăriile fruntașe pe raion. Ei au 
hotărit să acorde tot sprijinul lor 
gospodăriilor tinere să le împărtă
șească din experiența cîștigată. As*-  
fel, colectiviștii din Cistei, în frunte

Intr-una din orele practice, mais
trul Răcătăian Irimie de la școala 
de meserii din Alba lulia, explică 
elc-vilor felul cum se execută bobi- 
narea unui motor electric.

In aceste zile în gospodăriile colective
Lucrări în livadă

Colectiviștii din Benic sînt cunos- 
cuți ca foarte buni pomicirltori. Ei 
acordă toată atenția curățirii și în
grijirii livezilor pentru a obține pro
ducții de fructe tot mai mari și de 
calitate superioară, care le aduc an 
de an mari venituri bănești.

Și în acest an. colectiviștii din 
Benic, îndrumați de organizația de 
partid, au luat din timp măsuri cu- 
rățind pomii de uscături, mușchi, li
cheni și executînd tăierile de rege
nerare pe întreaga suprafață de li-

Rezultatele obținute de muncitorii 
secției turnătorie pe luna martie sînt 
de asemenea din cele mai bune. 
Planul lunar al secției a fost depă
șit cu 60 la sută încă de ia 20 mar
tie, însemnatul succes fiind rodul 
muncii întregului colectiv.

fac cu toți muncitorii secției respec
tive, se analizează, atît rezultatele 
obținute cît și eventualele lipsuri 
manifesate, astfel că se cîntărește 
fiecare merit în baza faptelor și a- 
poi se stabilește suma pe care o 
merită. Celor ce au avut lipsuri în 
muncă și nu pot fi premiați, li se 
arată toate abaterile spre a le putea 
lichida în viitor. Intervine deci cu 
putere forța colectivului, care jude
că fără părtinire meritele și scăoă- 
rile fiecăruia șî apoi se trece la 
premiere. Prim-topitorul Jid Moise 
de la U.M.C. Zlatna nu e singurul 
prim-topitor fruntaș. Dar, datorită 
lanțului că s-a angajat să lucreze la 
cuptoarele metalurgice cu cea mai 
tînără echipă, formată din începă
tori în ale meseriei și, bineînțeles, a 
obtinut și rezultate, colectivul a ho
tărit să fie premiat cu cel mai mare 
procent. Comunistul Sulea Petru, 
cîștigătorul întrecerii pe profesie 
în meseria de cuptorar pe M.P.C., 
a fost premiat în mod excepțional cu 
premiul de 2.000 lei din fondul de 
1 la sută. In mod just, respectînd 
indicațiile, se procedează la aolica- 
rea sistemului de premiere și la „Gh. 
Doța“ Zlatna, la Secția L. 11 Alba 
lulia, Atelierul „Ardealul" și alte 
întreprinderi, unde așa cum de alt
fel este indicat, propunerile de pre
miere sînt supuse dezbaterii largi a 
colectivului de muncă — cel mai în 

cu comunistul Dobîrtă Mihai, pre
ședintele gospodăriei, s-au deplasat 
zilele trecute la Cricău, unde îm
preună cu conducerea gospodăriei au 
trecut la organizarea muncii, dînd 
prețioase îndrumări. Analizînd for
țele și mijloacele de care dispun co
lectiviștii din Cricău, președintei*  
gospodăriei colective din Cistei a 
propus ca pentru desfășurarea lu
crărilor în bune condițiuni, pe cele 
1.267 ha teren, din care peste 90 
ha vie, să fie organizate 5 brigăzi, 
iar ca brigadieri să fie aleși cei mai 
buni gospodari, cei mai harnici și 
cinstiți colectiviști, care se bucură 
de respect și autoritate.

Consiliul de conducere și organi
zația de partid, după ce au chibzuit, 
au găsit ca bună propunerea făcută 
și au trecut la aplicarea ei. Cu mult 
interes au fost ascultate și sfaturile 
în legătură cu repartizarea forțelor 
și mijloacelor gospodăriei pe brigăzi 
si echipe, de modul cum se lucrează 
cu normativul, cum se urmărește șî 
ține evidența zilelor muncă. S-a ex
plicat amănunțit felul cum trebuie 
să muncească consiliul de condu
cere și în special președintele gos
podăriei, care sînt sarcinile consi
liului și cum trebuie urmărită pro
feția, la fel s-au dat o serie de în
drumări în legătură cu măsurile 
care trebuie luate pentru a obține 
rezultate din ce în ce mai bune în 
toate sectoarele de activitate, pentru 
înflorirea și întărirea gospodăriei 
colective.
------------- 

vadă. De aseemnea, cu sprijinul 
tehnicienilor de la secția agricolă 
raională, s-a executat stropirea po
milor împotriva dăunătorilor pe su
prafața de 6 ha de livadă.

Pregătiri în vederea 
ridicării de noi construcții

La gospodăria agricolă co
lectivă din satul Limba în a- 
ceste zile se desfășoară o intensă 
activitate pentru procurarea și pre- 
.uătirrji materialelor necesare Ia 
construcțiile noi care vor fi ridicate 
în primăvara acestui an. Pînă în 
prezent, ei au procurat pietrișul, ci
mentul și cărămida necesară cons
truirii unei magazii de cereale cu o 
capacitate de 30 vagoane. îndată co 
timpul va permite, se va începe la 
săparea fundației și zidirea perețij 

lor. Pentru a asigura spațiul de 
înmagazinare din timp, colectiviștii 
din Limba sînt hotărîți să depună 
toate eforturile ca cel mai tîrziu pînă 
la 15 iunie 1962 să termine cons
trucția magaziei de cereale, pentru 
a fi dată în folosință înainte de 
începerea recoltării, păioaselor.

măsură să-și spună cuvîntul asupra 
rezultatelor în producție, asupra me
ritelor ce le are fiecare muncitor.

Din păcate, aplicarea criteriilor de 
premiere nu se face în toate între
prinderile raionului după indicațiile 
date. In unele unități propunerile de 
premiere ale muncitorilor pertru rea
lizarea și depășirea sarcinilor de 
producție, pentru obținerea unor 
produse de calitate superioară, pre
cum și pentru realizări excepționale 
se aprobă fără a mai cere înainte 
părerea colectivului din secția sau 
atelierul respectiv asupra justeței 
propunerilor 'făcute, iar adeseori 
chiar fără știrea acestuia. Trebuie 
să fie odată clar că a proceda în a- 
cest fel înseamnă a slăbi caracterul 
stimulativ al premierii, astfel că el 
nu mai constituie un exemplu și un 
îndemn pentru marea masă de mun
citori spre a obține rezultate din 
cele mai bune. Și asemenea exem
ple pot fi date și din raionul nostru. 
La I.R.T.A. — Autobaza Alba lulia, 
de pildă, propunerile de premiere 
n-au fost discutate niciodată în ca
drul grupelor sindicale și aceasta 
pentru că de timp îndelungat adună
rile grupelor sindicale nici n-au avut 
loc, decum să mai fie puse în discu
ție astfel de probleme. Lucrurile nu 
stau cu nimic mai bine în această 
direcție nici la I.C.F. Alba lulia, la

(Continuare în pag. 4-a)



■ ■In cursul săptămîniila cămineleculturale
In fiecare zi activitate rodnică
In ultimul timp, a intrat în obiș

nuința colectiviștilor din comuna 
Galda de Jos ca zi de zi să-și în
drepte pașii spre căminul cultural. 
Fapt pe deplin explicabil. La cămi
nul cultural de aici, ca de altfel la 
multe alte cămine din raion. în fie
care zi se desfășoară. o- r cinică ac
tivitate.

îndrumat de comitetul comunal de 
partid, colectivul căminului cultural 
din Galda de Jos și-a inclus in pla
nul de muncă activități variate și 
instructive, strîns legate de [reocu
pările actuale ale colectiviștilor. In 
ultima săptămînă, de pildă, la că
minul cultural au fost prezentate 
conferințele „Dezvoltarea pomicul- 
lurii în lumina sarcinilor trasate de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iu
nie — 1 iulie". „Creșterea albinelor 
o ocupație plăcută și rentabilă" și 
„Despre energia atomică". A fost 
apoi organizat un jurnal vorbit pe 
tema „Să facem din gospodăria co
lectiva din sat o unitate fruntașă", 
li s-a prezentat colectiviștilor recen-

Seri tematice interesante și instructive
zionat filmul „Puterea plinii" și

sebit de interesante. In cadrul uneia 
din aceste seri li s-a vorbit colecti
viștilor despre importanța obținerii 
a 5.000. kg porumb boabe la hectar 
pe suprafețe cît mâi mari, despre 
metodele agrotehnice care conduc la 
acest lucru, iar în cea de a doua 
seară tematică li s-au demonstrat 
ce venituri se pot obține priit creș
terea vierm ilo*  de mătase.

Ambele seri tematice fiind bine 
organizate, au fost apreciate de co
lectiviști care au cerut ca și în vii
tor să se organizeze asemenea ma
nifestări la căminul cultural.

.Activitatea ce se desfâțrarâ ia 
căminul cultural din Hăpria reține 
pe zi ce trece tot mai mult atenți. 
colectiviștilor de aici. Vin colecti
viștii în număr mare la cămir. și d? 
fiecare dată pleacă cu no: învăță
minte prețioase menite să le fac’: 
munca mai spornică și viața mo 
frumoasă.

In ultimele zile la căminul cultu
ral din Hăpria. pe lingă alte mani
festări ca. de pildă, conferin!?if ...Miș
carea comunistă — cea mai importan
tă forță politică a timpului rostru". 
..Din experiența unei gospodării co
lective fruntașe" și un jurnal vorbit 
pe teme externe, colectiviștii au vi-

Programe destinate tineretului

tineri veniți in v

La căminul cultural din \ intui de 
Jos activitatea cultural-educativâ de 
masă cuprinde forme din ce în ce 
mai interesante și atrăgătoare. Ie i. 
de exemplu, avîndu-se în vedere și 
faptul că în sat sînt prezenți și un 
număr mare de ’ 
canță, în cadrul activității zilnice a 
fost organizată o „Joie a tineretu
lui".

In cadrul programului au fost pre 
zentate o conferință despre com
portarea tineretului în s<xietate și 
diferite momente vesele și cin-

Din experiența gospodăriilor agricole colective

Cum ne-am organizat munca
Îndeplinirea cu succes a sarcinilor 

de producție în gospodăria colectivă 
sînt strîns legate de buna organi
zare a muncii, de felul ctun sînt re
partizate forțele de muncă în bri
găzi și de felul cum sînt îndrumate 
și își desfășoară acestea activitatea.

Gospodăria noastră colectivă, du
pă colectivizarea întregului sat, a 
ajuns să aibă 508 familii și peste 
1.000 ha teren agricol. Pornind de 
la faptul că forma de bază a orga
nizării muncii în toate ramurile de 
producție ale gospodăriei colective 
este brigada permanentă de produc
ție, consiliul de conducere al gos
podăriei, sub îndrumarea organiza
ției de partid, și-a repartizat forțele 
de muncă în 5 brigăzi mixte și o 
brigadă zootehnică. La rîndul său, 
fiecare brigadă, pe baza sarcinilor, 
repartizate în mod egal, după pla
nul de producție, și-a primit atela
jele necesare și și-a organizat e- 
chipele.

Brigada a 3-a, de pildă, de care 
răspunde colectivistul Muncuș Nico- 
lae, membru de partid, este forma
tă din 5 echipe, care cuprind între 
23-28 colectiviști fiecare, 5 atelaje și 
suprafața de 162 hectare teren, din 
care 17,78 ha plantate cu vie pe rod.

In cadrul ramurilor de producție 
din gospodăria noastră, cultivarea 
viței de vie ocupă un loc de seamă 

zia romanului „Desculț", iar în ca
drul joii tineretului au fost evocate 
figuri de eroi uteciști.

Cu un deosebit interes au primit 
colectiviștii din Galda de Jos seara 
închinată colectiviștilor fruntași. In 
cadrul acestei manifestări li s-a vor
bit participanților despre munca și 
metodele tovarășilor Trif Grgor, Gli- 
ga Onica și Hangău Maria, după 
care, în cinstea fruntașilor, corul a 
interpretat un frumos program de 
cîntece.

Hotărîți să desfășoare și în viitor 
o activitate la fel de rodnică, acti
viștii culturali și artiștii amatori din 
Galda de Jos pregătesc în prezent 
un nou program de brigadă legat de 
campania agricolă de primăvară 
care va începe în curînd. Echipa de 
teatru se pregătește de asemenea să 
„pară pe scenă într-o nouă piesă, iar 
repertoriul corului a fost îmbogățit 
cu cîntecele „Mîndro. hai la semă
nat". „H Țcgana cu strigături" 
altele.

și

au
spat la două seri tematice deo-

tece din viața nouă a satului. De 
semenea. tov. Băncilă Maria a pre

zentat în cadrul aceste: 
retului" recenzia romanu 
de Gorci.i. Pe marginea n 
luat cuvântul numeroși tine 
au vorbit despre conținutul cart'.!, 
despre caracterul educativ al acțiu
nilor întreprinse de eroii romanului. 
Așa. cum era și firesc» după prezen
tarea acestor activități, a urmat un 
scurt program de dans și jocuri 

■ ■pulare locale.

si noi acordăm o deosebită atenție 
acestei importante ramuri. Pentru 
buna desfășurare a lucrărilor în vie, 
fiecare brigadă și-a primit cite 10 
vermorele de stropit, precum și res
tul de inventar necesar executării 
lucrărilor, sulfatul de cupru 
necesar. In cadrul discutării 
sarcinilor de producție o deosebită 
atenție s-a acordat explicării detai
late a normelor pe lucrări, a felului 
cum trebuie efectuate lucrările în 
cadrul echipei, a retribuției supli
mentare în cadrul acestora etc.

In cadrul brigăzilor munca fiind 
temeinic organizată și fiecare din 
acestea cunoscind precis ce are de 
făcut, a luat din timp măsuri în ve
derea executării unor lucrări la vie. 
Astfel, colectiviștii din cele 6 bri
găzi au tăiat și ascuțit din planta
ția de pe terenul neproductiv al gos
podăriei 280.000 de araci, asigurind 
pe plan local întregul stoc necesar 
arăcitului viei. Și la această lucrare 
au muncit cu multă însuflețire a- 
tît colectiviștii din brigada l-a și a 
Il-a conduse de candidații de partid 
Miclea Cornel și Nistor Florian, cît 
și ceilalți colectiviști.

Aceiași colectiviști, organizați pe 
brigăzi și echipe, în frunte cit co
muniștii din grupele de partid ale 
brigăzilor, au strîns prin muncă 
voluntară 1.000 de snopi de răchită,

La sfat despre 
creșterea păsărilor

Ca de fiecare dată, vinerea tre
cută la căminul cultural din Stremț 
s-a adunat un mare număr de co
lectiviste. S-au obișnuit cu faptul că 
vinerea în cadrul căminului au loc 
activități cultural-educative desti
nate femeilor și de aceea nu mai e 
nevoie să fie anunțate din timp.

In cadrul activității destinate fe
meilor, vinerea trecută s-a pus în 
dezbatere o temă pe cît de intere
santă pe atît de actuală. Este vorba 
le tema „Creșterea păsărilor aduce 

mari venituri gospodăriei colective". 
Tov. Borza Doina a prezentat cu a- 
ccst prilej o expunere legată de con
dițiile pe care le are gospodăria din 
Stremț și veniturile ce i le va aduce 
dezvoltarea creșterii păsărilor. Dr. 
discuțiile purtate de numeroase co
lectiviste a reieșit nu numai stadiul 
4“ pregătire în care se află gospo
dăria pentru creșterea celor peste 
2.000 pui ce urmează să fie aduși 
zilele acestea în gospodărie, ci și 
anumite măsuri ce se cer luate pînă 
la terminarea construcției destinate 
creșterii puilor. .Astfel, în baza dis
cuțiilor, încă de a doua zi în cadrul 
gospodăriei femeile au început munca 
pentru amenajarea unor spații pro
vizorii de creștere. In momentul de 
față toate aceste spații au fost 
menajate.

LA ORDINEA ZILFI
ColecUvistii din Teiuș, care in a- 

cest an cultivă legume pe o supra
față de 25 hectare, au luat din vre
me măsuri pentru asigurarea răsa
dului necesar.

IN CLIȘEE : Lucrări de întreți
nere in răsadnițe.

necesară pentru cercuirea întregii 
iprafețe de vie. Tot prin muncă vo

luntară s-au curățat fîntinile și căile 
prin vii.

Sintem hotărîți să obținem rezul
tate cît mai bune în toate ramurile 
de producție și pentru aceasta mun
cim cu mult elan. Colectiviști ca 
Benicean Ion, Pop Dominic din 
brigada l-a și multi alții, au trans
portat zilele acestea din carieră 
peste 150 m.c. de pietriș, necesar 
pentru construirea unui mare grajd. 
Apoi, cu meșteri din rîndul colecti
viștilor s-a turnat fundația și zilele 
acestea se vor începe lucrările de 
zidărie.

In aceste zile, in fața noastră stau 
sarcini numeroase, cum sînt: asigu
rarea seminței, întreținerea semănă
turilor și arăturilor de toamnă, pre
gătirea terenului și executarea însă- 
mînțărilor, dezgropatul și arăcitul 
viei, etc.

Acum cînd in marea noastră fa
milie este cuprins întregul sat, or
ganizați pe brigăzi și echipe, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
vom munci cu și mai multă însufle
țire, pentru a obține succese tot mai 
mari pe calea întăririi economice si 
organizatorice a gospodăriei noastre 
colective.

FENEȘER NICOLAE 
președinte al G.A.C. 

Bucerdea Vinoasă

Prinde viață, hotărîrea 
adunării generale

Cu prilejul alegerii noului organ 
sindical, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii Depoului C.F.R. Teiuș au 
adoptat, în adunarea generală o ho- 
tărîre menită să ducă atît la îmbună
tățirea procesului de producție cît și 
la ridicarea pe trepte mai înalte a 
activității cultural-educative din ca
drul unității. Și, se poate spune că 
prin munca avîntată a colectivului 
de aici hotărîrea adoptată este tra
dusă zi de zi în fapte din cele mai 
de seamă.

îndrumat de organizația de partid, 
noul organ sindical a pus un 
mai mare accent pe buna organizare 
a consfătuirilor de producție, pe or
ganizarea și desfășurarea întrecerii 
socialiste, și rezultatele n-au întîr- 
ziat să se arate. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, muncitorii 
Depoului au depășit planul global 
cu peste 15 la sută și au economisit 
726.2 tone combustibil convențional.

Ce-i drept la obținerea însemnate
lor rezultate. întregul colectiv și-a 
adus contribuția. In întrecere însă, 
cele mai bune rezultate le-au obți
nut mecanicii și fochiștii de pe lo
comotivele 50.125, 50.371, 50.153 și 
230.147, care au realizat lunar e- 
cenomii de 30-38 tone combustibil 
fiecare. Rezultate de seamă în mun
că au obținut, de asemenea, echipe
le complexe conduse de tovarășii Su-

întreținerii culturilor și arăturilor 
de toamnă toată atenția

Condițiile climaterice nefavorabile 
din ultimul timp, impun a se acorda 

' o atenție deosebită lucrărilor de în- 
•. treținere a culturilor și arăturilor 

de toamnă.
Una din măsurile ce trebuie luate 

-•lediat de către gospodăriile co- 
| lective este executarea de șanțuri în 
i vederea scurgerii apei unde aceasta 
j băltește pe culturi. Această lucrare 
i este absolut necesară, deoarece dacă 

clanțele stau mai mult timp sub apă. 
i din lipsă de aer se înăbușe și pier. 

Lucrări de scurgere a apei se vor 
: face și pe terenurile neînsămînțate. 
■ pentru a grăbi zvîntarea terenului, 
i mai ales că în primăvara aceasta 
• timpul de însămînțare este foarte 
i scurt. Un exemplu bun în ce pri- 
I veste executarea lucrărilor de între- 
i tinere a culturilor și arăturilor îl 
I -onstituie gospodăria colectivă din 

Teiuș. unde brigadierii Fostoc Cor
nel, Lazăr Aurel și Muntean loan 
controlează cu regularitate culturile 
si arăturile în cîmp și deschid șan
țuri de scurgerea apei totdeauna 
cînd este nevoie. Tn această direc
ție însă, nu același lucru se poate 
spune despre gospodăriile colective 
din Vințul de Jos, Galtiu, Coșlariu 
Galda de Jos și altele, unde apa 
băltește pe culturi și arături pe su
prafețe întinse.

Tăvălugitul este o altă lucrare im
portantă care se aplică culturilor 
care au ieșit din iarnă cu rădăcinile 

I la suprafața terenului (descălțate), 
i Peste acestea trebuie să se treacă cu 
I tăvălugul, pentru a pune mai bine 
; plantele în contact cu pămîntul. O 

cin Traian, Popa Simion și Ivan Ni
col ae, care au efectuat reparații de 
cea mai bună calitate.

Munca noului organ sindical se 
reflectă și în activitatea culturală 
din cadrul depoului. Au fost recru
tați noi artiști amatori în brigada 
artistică de agitație, în echipa de 
dansuri și în cercul dramatic care 
a început să desfășoare o activitate 
susținută.

STREMȚAN VASILE

Mîndria sătenilor 
din Valea Mică

Despne căminul cultural din Va-. 
!ea Alică, construit în ani; vieții 
noastre noi, nu-i țăran muncitor din 
partea locului care să nu vorbească 
cu mîndrie. Noua construcție consti
tuie pentru satul de pe Valea Ampo- 
htlui o podoabă, iar pentru oamenii 
lui un loc unde-și petrec plăcut și 
instructiv timpul liber.

Prin munca perseverentă a colec
tivului căminului, la Valea Alică se 
desfășoară o activitate susținută. 
Așa, bunăoară, de curînd, în fața a 
sute de săteni a fost prezentat un 
frumos program artistic, de un deo
sebit succes bucurîndu-se tinerii -ar
tiști amatori Boandea Traian, Avram 
Traian, Zaharie ' ~
nica și alții.

Clipe plăcute 
din Valea Mică 
citori forestieri, 
de asemenea un reușit program de 
cîntece si dansuri.

N. BUMBAC

Anuța, Groza Vera-

le-au creat sătenilor 
și un grup de t»ua- 
care au interpretat

Ar putea fi și altfel!
Sala de festivități a Casei raionale 

de cultură din Alba lulls, loc unde 
se desfășoară o seamă de activități 
importante, păstrează de multă vre
me același aspect puți-n ospitalier. Pe
reții, spoiți într-o singură culoare, 
sînt pe alocuri scorojiți. Tavanul e 
și e! plin de plesnituri și pete, iar 
unele scaune sînt vechi.

De mult timp, deci. în această 
sală nu se observă nici o schim
bare. Și doar ar putea fi și altfel. E 
o cerință a cetățenilor care o frec
ventează și trebuie să se țină sea
mă de acest lucru.

LIMBEANU ION

altă lucrare tot atît de necesară este 
grăpatul. In acest scop este nevoie 
ca terenul să fie vizitat zilnic și a- 
colo unde solul începe să prindă 
crustă, sau este îndesat, să se gră- 
peze. Această muncă trebuie să se 
execute în mod special pe terenurile 
grele și mijlocii cu grapa ușoară și 
perpendicular pe direcția rîndurilor, 
pentru a se evita smulgerea plante
lor cu colții grapei. Prin grăparea 
culturilor și arăturilor apa se păs
trează mai bine în pămînt și pe te
renurile cultivate se realizează ornai 
bună înfrățire a plantelor. Dacă con
ducerile gospodăriilor colective din 
Stremț, Teiuș și Mihalț au luat mă
suri și au efectuat lucrări de între
ținere la arături pe o suprafață de 
50-200 hectare, gospodădiile colec
tive din Ciugud, Drîmbar, Oarda de 
Jos și altele nu au făcut nimic în a- 
cest sens.

Deosebit de important este, de a- 
semenea, a se lua măsuri ca pe su
prafețele unde plantele au ieșit rare 
și mici din iarnă, să se aplice în
grășăminte chimice 100-150 kg la 
hectar. Un aport important la apli
carea acestor lucrări sînt chemate 
sâ-și aducă organele tehnice agrico
le din gospodării și de la comune 
și conducerile gospodăriilor colecti
ve, care trebuie să vegheze ca aces
te lucrări să se aplice la timp și în 
mod diferențiat, ceea ce va duce la 
obținerea unor producții sporite de 
cereale.

Ing. SUCIU MATEI
Șeful secției agricole raionale



Din activitatea organizațiilor de partid

Educarea candidaților de partid 
in atenția noastră

Pe marginea Conferinței raionale a femeilor
O fortâ activă în muncă

Organizațiile dc bază din E. M. 
„Gh. Dojă“, îndrumate de comitetul 
de partid, au primit un însemnat nu
măr de candidați dc partid, din rin
gurile celor mai buni muncitori. A- 
tenția comitetului însă a fost în
dreptată înspre educarea politică și 
ideologică a celor primiți în rîndu- 
rile partidului. în așa fel ca stagiul 
de candidat de partid să constituie 

adevărată perioadă de educare co
munistă.

In bună măsură organizațiile de 
'bază au reușit să obțină rezultate 
pozitive în munca de educare comu
nistă a candidaților dc partid, fo
losind metode diferite. Astfel, la re
comandarea comitetului de partid, 
birourile organizațiilor de bază au 
organizat, cu candidații de partid, 
ședințe în care au fost expuse con
ferințe ca : „Centralismul democra
tic**,  „Comunismul —viitorul ome
nirii" și altele.

Astfel, din cauză că Comitetul ra
ional de femei n-a folosit întotdea
una cele mai bune metode, unele co
misii și comitete comunale de fe
mei au desfășurat o activitate sla
bă, ceea ce a făcut să rămînă încă 
un număr mare de femei care n-au 
fost antrenate în diferite acțiuni. Nu 
toate comitetele își desfășoară activi
tatea în mod organizat, mai sînt li
nele care muncesc în mod sporadic. 
Mai sînt comitete care nu-și țin șe
dințele cu regularitate. De aseme
nea unele comitete nu se bazează 
pe un larg activ obștesc, muncind 
cu un număr restrîns de femei și nu 
se folosesc în muncă de delegatele 
de circumscripții.

Mai sînt gospodării colective unde 
femeile nu sînt promovate cu încre
dere, îndeosebi in sectoarele de 
creștere a păsărilor, la fermele de 
animale, în legumicultură.

Din dezbateri a reieșit că rezul
tatele muncii comisiilor și comite
telor comunale de femei puteau fi 
și mai mari dacă Comitelui raional 
al femeilor le-ar fi îndrumat și con
trolat permanent activitatea. v

In cuvintul lor, tovarășele Ciortea 
Aurelia, președinta comitetului co
munal al femeilor din Teiuș și Dom- 
șa Ana, președinta comitetului co
munal al femeilor din Pețelca, pre
cum și altele au criticat Comitetul 
raional pentru faptul că n-a ajutat 
mai concret activitatea femeilor, a- 
rătind că de la alegeri și pină în 
prezent n-au avut nici un fel de în
drumare. ', '

★
In ultima parte a discuțiilor au 

luat cuvintul tov. Ion Mărgineanu, 
secretar al Comitetului raional de 
partid, apoi tovarășa Borza Elena, 
președinta Comitetului regional al 
femeilor, care după ce au apreciat 
realizările obținute, au dat prețioase 
indicații pentru îmbunătățirea acti
vității noului Comitet raional al fe
meilor.

Muncind cu mai mult simț de răs
pundere pentru aplicarea în viață a 
sarcinilor trasate de partid, precum 
și pentru îndeplinirea hotărîrii adop
tate de conferință, îmbunătățindu-și 
continuu metodele de muncă, spri
jinind mai concret activitatea comi
siilor și comitetelor de femei, noul 
comitet raional va putea să mobili
zeze marea masă de femei pentru 
a-și aduce un aport tot mai sporit 
și mai substanțial la aplicarea în 
viață a Directivelor celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R., ia desăvîr- 
șirea construcției socialiste în patria 
noastră. D. F

Un loc deosebit în pregătirea po
litică și ideologică a candidaților de 

-partid îl ocupă încadrarea lor în 
cercurile de studiere a statutulu: 
P.M.R., în care candidații de partid 
studiază și își însușesc prevederile 
statutului partidului nost'u. De ase
menea, îndrumarea candidaților de 
partid de a studia documentele ela
borate de partid și ajutorul dat a- 
cestora de către comuniștii cu mai 
multă experiență în munca politică 
și cu nivel politic mai ridicat a fă- 
•cut să crească conștiința candida- 
iilor de partid. Acest lucru este o- 
gfindit în rezultatele pozitive ce le 
obțin în producție, în creșterea sim
țului dc răspundere cu care își înde
plinesc sarcinile încredințate dc bi
roul organizației de bază. Dacă mi
nerul Neagu loan își depășește lu
nar planul de producție cu 10-15 la 
sută, aceasta este o urmare firească 
;a preocupării lui pentru ridicarea

Ediție
Biroul organizației dc bază din 

gospodăria colectivă Hăpria a ana
lizat într-una din ședințele ținute 
recent felul cum muncește colectivul 

redacție al gazetei dc perete 
„Ogor nou" organ de presă al orga
nizației de bază și al sfatului popular.

Cu această ocazie membrii birou
lui au făcut propuneri cu- privire la 

.felul cum va trebui să muncească 
în viitor colectivul de redacție al 

■gazetei de perete.
Tov. Filipescu Vasile, membru în 

biroul organizației de bază, a arătat

Să învățăm din experiența sfaturilor populare

Sfatul popular și gospodăria colectivă
An de an gospodăria eoleefivă din 

Cetea s-a dezvoltat și s-a consolidat 
■ din punct de vedere economic. Ca 
și celelalte gospodării și gospodăria 
colectivă din Cetea a încheiat anul 
1961 cu realizări de seamă. Valoarea 
zilei-muncă a fost dc 24 lei. S-au 
împărțit colectiviștilor cantități în
semnate de cereale la zi-muncă: peste 
4kggrîu, 5 kg porumb și alte produ- 
se agricole. Rezultatele obținute au 
stat la baza muncii politice desfă
șurată de către organizația de par
tid și sfatul popular al comunei Be- 
nic pentru atragerea tuturor țărani
lor pe calea agriculturii socialiste.

In dezvoltarea și întărirea sa econo
mică și organizatorică, gospodăria 
colectivă din Cetea s-a bucurat de 
ajutorul și îndrumarea sfatului popu
lar al comunei Benic, care a anali
zat diferite probleme legate de si
tuația economică a gospodăriei co
lective din Cetea și a luat măsuri 
■corespunzătoare. In afară de dez
baterile și hotărîrile luate de sesiu
nile sfatului popular comunal, cînd 
s-a analizat activitatea celor două 
G.A.C. de pe raza comunei, comi
tetul executiv a dezbătut în ședințele 
-sale o seamă de probleme din .ca

nivelului său politic, sprijinit și în
drumat de comunistul Cornea Păs- 
tiuț, care se ocupă de educarea lui. 
In E. Al. „Gh. Doja" sînt mulți mi
neri care odată primiți candidați de 
partid și primind sprijinul comu
niștilor, ca urmare a sarcinilor tra
sate de către organizațiile de bază, 
au crescut din punct de vedere po
litic, aceasta ref!ectîndu-se în re
zultatele bune obținute în producție. 
Crescuți și educați cu grijă de că
tre organizația de baza. tov. Jorja 
Pavel, Albu Petru. Roșea Petru II 
de la sectorul Haneș, muncesc cu 
multă conștiinciozitate în producție 
dînd dovadă de spirit de răspundere 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului. La fel ca ei muncesc și tov. 
Toma loan, Acnay Nicolae si alții 
de la uzina de preparare care, pe 
lingă faptul că sînt mereu ii fruntea 
întrecerii socialiste, au făcut propu
neri valoroase pentru îmbunătățirea 
procesului de producție.

Rezultate tot atit de frumoase in 
educarea candidaților de partid, ca 
urmare a unei preocupări perma
nente. a obținut și organizația de 
bază de la Sectorul Stănija II. A- 
cest lucru este oglindit de rezultatele 
practice. Comunistul Ciucaș Avram 
a primit sarcina din partea organi
zației de bază să se ocupe Je tov. 
Marincescu Ioan, de a-1 ajuta și spri
jini în muncă. Care este rezultatul 
preocupării tovarășului Ciucaș A- 
vram? Azi echipa condusă de.Marin- 
cescu loan este fruntașa pe mină.

Educarea candidaților de partid 
va sta mereu in atenția comitetului 
de partid ca o sarcină de mare răs
pundere pentru ridicarea niveluîu: 
lor politic și ideologic la nivelul sar
cinilor trasate de partid.

ILEA MATEI 
secretarul comitetului de partid 

E. M. „Gh. Doja'1

nouâ
că este, necesar ca materialele ce a- 
par la gazeta de perete să fie le
gate de viața gospodăriei colective, 
de sarcinile ce stau în fața colecti
viștilor.

Ajutorul dat de biroul organiza
ției de bază, prin analiza făcută și 
sarcinile trasate, a dus la rezultate 
pozitive. Colectivul de redacție și-a 
îmbunătățit activitatea. Gazeta de 
perete a apărut într-o ediție nouă 
cu articole ce se referă la măsurile 
luate pentru pregătirea campaniei 
agricole dc primăvară.

drul gospodăriilor colective și a 
luat măsuri care s-au dovedit e 
ficace.

In anul trecut, de pildă. Comite
tul executiv al Sfatului popular Be
nic a analizat în trei ședințe diferite 
probleme economice din cadrul gos
podăriei colective din Cetea. Astfel, 
în ședința comitetului executiv din 
luna mai 1961 s-a analizat, pe baza 
unui raport, felul cum se ocupă con
siliul de conducere al G.A.C. pentru 
cumpărarea de animale din creditele 
acordate de stat. Era necesar să se 
facă această analiză. întrucît pînă 
la acea dată conducerea gospodă
riei colective nu a luat toate măsu
rile pentru cumpărarea de animale. 
Ca urmare a indicațiilor date de co
mitetul executiv, consiliul de condu
cere al G.A.C. a asigurat ducerea la 
îndeplinire a planului dc cumpărare 
a animalelor.

In scopul asigurării unei mai mari 
cantități de porumb siloz pentru a- 
nimalele gospodăriei colective, co
mitetul executiv a analizat în ce 
măsură consiliul de conducere se 
ocupă de această problemă, iar ca 
urmare a măsurilor ce s-au luat ul
terior, a fost însilozată întreaga can
titate de porumb planificată.

Și în acest an, la 2 martie, comi

In raionul nostru, ca și în întrea
ga țară, muncesc alături de bărbați 
un număr mare de femei. In uzină, 
în fabrică, la munca dmpului, în 
cabinetul dispensarului de circum
scripție, ia catedră, ca deputate, în 
treburile gospodăriei comunale, la 
înfrumusețarea orașului și satelor, 
la buna întreținere a locuințelor, la 
controlul obștesc — pretutindeni in- 
tîlnești femeia harnică, pricepută, 
entuziastă, contribuind prin munca 
ei la construirea vieții noi.

★
Simbătă. 24 martie, au avut loc 

lucrările Conferinței raionale a fe
meilor. Conferința s-a desfășurat 
sub semnul deosebitului entuziasm 
marcat de vestea completei colecti
vizări a agriculturii întregii țări, în 
condițiile cind oamenii muncii luptă 
cu însuflețire pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de cel de-al IlI-lea 
Congres al partidului, pentru desă- 
vjrșirea construirii socialismului in 
patria noastră, pentru înflorirea e- 
conomică și culturală a țării.

Conferința a analizat activitatea 
desfășurată de comitetul raional, în 
perioada care a trecut de la 
ultimele alegeri. Atit darea de 
seamă cit și discuțiile purtate 
pe marginea ei au oglindit contri
buția femeilor din raionul nostru. în
drumate și mobilizate de organiza
țiile de partid la lupta pentru tradu
cerea in viață a sarcinilor trasate de 
Congresul al Hl-lea al partidului 
nostru.

Astfel a reieșit faptul că la reali
zarea celor 18.000.000 lei economii 
in anul trecut, o contribuție de sea
mă au adus-o și femeile. La fabrica 
„Ardeleana", unde cea mai mare 
parte din muncitori sînt femei, pla
nul de producție a fost depășit luna 
de lună, imbunătățindu-se in același 
timp și calitatea produselor. Sumai 
in anul trecut la această fabncă au 
fost realizate economii peste plan in 
valoare de 134.000 lei. In număr 
însemnat de femei dețin titlul de 
fruntașe în producție. Muncitoarea 
Moldovan Ana de la secția croi este 
deținătoarea de mai multi ani a titlu
lui de cel mai bun croitor de piele 
din fabrică. De asemenea, in între
cerea socialistă s-au evidențiat tova
rășele Lazăr Elena. Schiau Paras- 
chîva. Hațegan Ludovica. loianda 
Mărginean, Mărculeț Ana, Dreghici 
Lucia. Oprean Maria și multe altele.

Comisiile de femei din cadrul în
treprinderii de industrie locală „Ho- 
ria“, Uzina Zlatna, E. M. „Gh. Do
ja", cooperativele meșteșugărești și 
altele au reușit de asemenea să mo
bilizeze femeile la depășirea sarci
nilor de plan.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, comisiile și comitetele comu
nale de femei și-au adus un prețios 
aport la buna gospodărire și infru- 

tetul executiv a dezbătut și anali
zat cum consiliul de conducere al 
G_A.C. Cetea s-a preocupat de pre
gătirea campaniei agricole de pri
măvară. Ținînd cont de indicațiile 
date, consiliul de conducere a mo
bilizat toate forțele la transportul 
gunoiului de grajd în cîmp, a fost 
strinsă întreaga cantitate de sămîn- 
ță necesară însămînțărilor de pri
măvară, s-au reparat atelajele ce 
vor lucra în campanie.

Există însă la gospodăria colecti
vă din Cetea unele probleme de care 
ar trebui să se ocupe mai mult sfa
tul popular al comunei Benic și în 
mod deosebit comitetul executiv. 
Este vorba de terminarea grajdului. 
Ce-i drept s-a muncit pentru această 
construcție. Dar. dacă comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular ar fi in
sistat mai mult, dacă meșterii din 
comună ar fi fost mobilizați la timp, 
construirea grajdului putea fi termi
nată. Aceasta ar fi asigurat adă- 
postirea în mai bune condiții a ani
malelor, o îngrijire mai bună și fu
rajare rațională, ceea ce ar fi dus 
la obținerea unor producții sporite 
de produse animaliere.

Sfatul popular al comunei Benic, 
comitetul executiv Va trebui ca în 
viitor să dovedească și mai multă 
preocupare pentru îndrumarea și 
sprijinul ce trebuie să-l acorde gos
podăriei colective din Cetea pentru 
continua ei dezvoltare economică și 
organizatorică. 

musețare a satelor, la munca politi
că de masă desfășurată în scopul 
completei colectivizări a agriculturii 
raionului și la întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective.

Delegatele Medrea Elena de la 
Ighiu, Chirilă Ana de la Hăpria, 
Muncuș Maria din Oarda de Jos, 
Popa Margareta din Stremț și multe 
aitele au vorbit cu însuflețire des
pre contribuția colectivistelor la spo
rirea producției agricole vegetale și 
animale, la executarea construcții
lor zootehnice, precum și la înfru
musețarea și buna gospodărire a 
sediilor gospodăriilor colective, a 
comunelor și satelor, Ia munca de 
educație sanitară, etc.

Reliefind importanța creșterii pă
sărilor in ridicarea continuă a ve
niturilor gospodăriilor colective și

raimală a femeilor..Aspect de Ia Conferința 

evidențiind dragostea cu care co
lectivistele se preocupă pentru dez
voltarea acestui sector, delegatele 
Aldea .Maria din Mihalț, Belea Si- 
nefta din Ciugud, Fleșer Amalia din 
Oiejdea și multe altele au vorbit 
despre străduința colectivistelor de 
a spori numărul de păsări, așa după 
cum au fost indicațiile date de către 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Consfătuirea pe țară a colectiviștilor. 

Pentru ca colectivistele să poată 
participa efectiv la muncă in G.A.C., 
in multe comune și sate comisiile și 
comitetele femeilor au ajutat consi
liile de conducere ale gospodăriilor 
colective la deschiderea și buna 
funcționare a grădinițelor sezoniere. 

Delegatele Dragomir Elena din 
Oarda de Jos, Rusu Elena din Bă- 
răbanț și altele au arătat. în cuvin
tul lor, că la grădinița sezonieră 
copiii nu numai că primesc o ingri- 
jre deosebită, alimentindu-se la 
masă cu 3-4 feluri de mincare. pre
cum și dulciuri și fructe, dar pri
mesc și o educație frumoasă, venind 
in sprijinul familiei.

In perioada care a trecut de la ul
timele alegeri, munca de educație 
politică pentru creșterea conștiințe-, 
socialiste a femeilor a constituit li
nul din principalele obiective in ac
tivitatea comisiilor și comitetelor de 
femei.

Unul din mijloacele folosite la 
ridicarea nivelului cultural și poli
tic al femeilor au fost cercurile de 
citit, în cadrul cărora sînt cuprinse 
peste 7.400 de femei.

Un loc important l-a ocupat pro
paganda prin conferințe, ținindu-se 
în acest interval de timp peste 350 
de conferințe la care au participat 
peste 25.000 de femei.

Prin participarea în număr tot 
mai mare la pregătirea programelor 
artistice în cadrul căminelor cultu
rale femeile și-au adus o prețioasă 
contribuție la ridicarea nivelului 
cultural-educativ al maselor.

Demn de apreciat este făptui că 
colectivistele din Teiuș au pregătit 
un bogat program artistic cu care 
au făcut deplasări și la alte gospo
dării colective. Frumoasă activitate 
culturală desfășoară și colectivistele 
din Stremț, Hăpria și multe altele.

— Femeile noastre sînt astăzi 
prezente în cele mai variate sectoare 
ale muncii constructive — a spus 
tovarășul Pășteanu Victor — mem
bru al Comitetului executiv al Sfa
tului popular raional. La sate avem 
femei în consiliile de conducere, bri
gadiere, șefe de echipă, care fac 
cinste gospodăriilor noastre colective. 
Ele sînt o forță activă pentru con

tinua dezvoltare a gospodăriilor co
lective. Tot mai mult se face simțită 
munca femeilor în activitatea cttltu- 
ral-educativă. Sîntem mîndri că 
peste jumătate din participant» la 
viața culturală sînt femei și fete.

Rezultatele dobîndite în toate do
meniile de activitate ale Comitetu
lui raional al femeilor se datoresc 
faptului că munca a fost mai bine 
organizată, comitetele și comisiile de 
femei își trăiesc viața de organiza
ție în cea mai mare parte. Aceasta 
este drept urmarea firească a con
ducerii și îndrumării permanente a 
acestora de către organizațiile de 
partid.

Făcînd bilanțul rezultatelor bune 
obținute, Conferința n-a irecut însă 
cu vederea lipsurile manifestate in 
munca comisiilor și comitetelor ra
ional și comunale. * ★



Concursului grupelor sanitare 
mai înalt!un nivel

S
La 4 aprilie a.c., poporul frate maghiar sărbătorește cea de-a 17-a 
aniversare a eliberării sale de sub ' - ■ -

cui și talentatul popor maghiar va 'ace bilanțul marilor sale 
obținute în anii de după eliberare
resc Socialist Ungar, va trece în revistă noi și importante realizări 

? pe drumul construirii socialismului.
( Mindru de mărețele sale cuceriri, alături de toate țările lagărului so- 
j cialist, poporul maghiar pășește cu încredere sub steagul atotbiruitor a!
< inarxism-leninismului spre zorile tot mai luminoase ale socialismului și 
< comunismului.

jugul fascist. Cu acest prilej harni- 
victorii 

sub conducerea Partidului Muncito-

Producția ac aparate
Construcția de aparate este una 

iiin ramurile industriei ungare, dez
voltării căreia se acordă o atenție 
deosebită.

Anul trecut producția de aparate 
a sporit cu 25 la sută în comparație 
cu 1960, îmbunătățindu-se în același 
timp mult calitatea produselor.

Cel de-al doilea plan cincinal pre
vede dezvoltarea continuă a cons-

trucției de aparate. In această pe
rioadă producția de aparate urmea
ză să crească de trei ori. Se va dez
volta în special producția de apa
rate pentru nevoile automatizării, de 
aparate electronice și medicale, in 
decurs de 5 ani industria ungară 
va pune la punct producția a 1.200 
de aparate noi.

O mare secție de cabluri
r

aluminiu sînt mai bune și mai du
rabile decît cele de plumb, întrucît 
nu reacționează Ia vibrațiile provo
cate de vehicule, în timp ce cele de 
plumb pot fi atacate de coroziune 
și cristalizare.

Secția vă intra în funcțiune în 
anul viiior.

Buda-La Uzina de cabluri din 
pesta se construiește una din cele 
mai mari secții din R. P. Ungară. 
Ea va avea lungimea de 224 m și 
lățimea de 60 m și va fi dotată cu 
6 presă gigantică, cîntărind 350 tone 
care a fost adusă în capitala unga
ră cu un camion cu 48 de roți.

In vederea fabricării de armătură 
de cablu, gigantica mașină va pu
tea presa aluminiul care este mai 
dificil de transformat și mult mai 
dur decît plumbul. Specialiștii au 
ajuns la concluzia că armăturile din

Dezvoltarea 
orașului Szeged

Orașul Szeged, situat pe malul 
Tisei, centrul județului Csongrad, 
va cunoaște anul acesta o amploare 
a construcțiilor cum nu s-a văzut 
aici din 1870, anul unei catastrofale 
inundații. Este vorba în primul rind 
de construirea unor noi instituții de 
învățămint. Se va termina construi
rea unui cămin pentru 220 de stu- 
denți și se va începe construirea u- 
nei alte clădiri pentru 300 de stu- 
denți. Tot în acest an se vor cons
trui 3 școli de cultură generală.

Pentru a oferi cit mai mult con
fort numeroșilor vizitatori ai tradi
ționalelor „Jocuri teatrale de vară" 
care se organizează în fiecare an 
la Szeged, va fi modernizat hote
lul „Tisza" care, printre altele va 
fi înzestrat și cu o sală de concerte 
cu o acustică excelentă. Se va 
schimba aspectul și al împrejurimi
lor marelui teatru în aer liber, unde 
se va înălța un cartier modern.

Un nou cartier de lecuit — „Ode- 
sa“ — se va construi și pe malul 
stîng al Tisei, unde se și află în 
construcție 146 de apartamente mo
derne.

In prima jumătate a lunii martie 
început concursul grupelor sani-a 

tare. ’
Concursul se desfășoară în două 

etape. Prima etapă la care participă 
grupele sanitare din sectorul socia
list al agriculturii a început la 11 
martie și se va încheia la 1 mai, 
iar a doua, cu participarea grupelor 
sanitare din întreprinderi și institu
ții, se va desfășura între 1 mai 
și 15 mai.

Urmare a muncii organizațiilor de 
Cruce Roșie, în scopul ridicării cunoș
tințelor sanitare a oamenilor muncii, 
concursului i-a fost imprimat un mai 
larg caracter de masă decît în alți 
ani. La concurs participă peste 80 
de grupe sanitare, unele din aces
tea făcînd deja dovada bunei lor 
pregătiri. La centrele de concurs 
Cricău și Teiuș, de pildă, grupele 
sanitare din gospodăriile colective 
Ighiu, Stremț, Mihalț, Cricău și al
tele au trecut cu succes atît proba 
teoretică cît și cea practică, colec
tivistele Pascu Aurelia, Picoș Ana, 
Dobrescu Viorica, Bîrz Virginia, Dă- 
nilă Elena dovedindu-și din plin 
cunoștințele și îndemînarea în pre
venirea microtraumatismelor și a- 
cordarea primului ajutor. Merită a- 
poi scos în evidență faptul că anul 
acesta au participat la concurs și

grupele’ sanitare proaspăt înființate, 
cum sînt cele din G.A.C. Obreja, Bu- 
cerdea Vinoasă și altele, care 4» 
asemenea au obținut rezultate buas.

Rezultatele bune obținute de ma
joritatea grupelor sanitare partici
pante la concursul din cele două 
centre, au scos în relief munca stă
ruitoare a membrilor grupelor, pre
ocuparea atentă a organizațiilor d« 
Cruce Roșie pentru instruirea aces
tora. Cu prilejul desfășurării con
cursului însă au ieșit la iveală și 
unele lipsuri de care trebuie să sa
tina seamă pe parcursul acestuia. 
Așa, de exemplu, nu toate grupele 
s-au prezentat organizat la concurs, 
iar altele, cum sînt cele din G.At
eistei, Beldiu, Căpud, nu s-au pre
zentat de loc.

Ridicarea nivelului de cunoștințe 
sanitare a maselor constituie o pro
blemă de seamă căreia trebuie să t 
se acorde toată atenția. Acest lucru 
cere o muncă perseverentă din par
tea celor chemați să-și aducă con
tribuția la aceasta. La baza desfă
șurării concursului grupelor sanita
re stă regulamentul concursului 
care trebuie respectat întocmai, ri- 
dicînd astfel concursul la un nivel 
tot mai înalt.

VIRGIL CISTEIANU

Bilanțuri îmbucurătoare 
în cooperativele agricole

In 1961, țărănimea ungară a ob
ținut noi succese în dezvoltarea și 
consolidarea cooperativelor agricole 
de producție. Astfel, primele bilan
țuri efectuate în 300 de cooperative 
agricole de producție din județul 
Bacs-Kiskun a arătat că numai în 
anul trecut valoarea avutului ob
ștesc a sporit cu 500.000.000 forinți.

Calculele preliminare efectuate la 
109 cooperative agricole de produc
ție din județul Szolnok arată că ve
niturile lor au depășit în 1961 cu 
180 milioane forinți nivelul anului 
1960.

Rezultate frumoase au obținut și 
cooperativele din alte județe ale 
R. P. Ungare.

Televiziunea în ajutorul chirurgilor
La Întreprinderea „Medicor" a 

fost realizat pentru prima oară în 
R. P. Ungară un amplificator de 
imagine pentru aparatele Roentgen, 
care nu de mult a 
tat cu succes Ia un 
pesta.

Instalația constă 
mobrf în formă de 
montată în partea inferioară o sur
să de raze Roentgen, iar în partea 
•uperioară amplificatorul de imagi
ne împreună cu o cameră de televi-

Bibliotecile

fost experîmen- 
spital din ~

dintr-un
semicerc

Buda-

suport 
avînd

Bibliotecile din Budapesta dispun 
în prezent de un fond de cărți de 
peste 11,5 milioane volume. Numă
rul cititorilor permanenți depășește 
500.000, iar numărul volumelor îm
prumutate este de 
ihilioane pe an.

Nu au fost uitați 
tori. Copiii capitalei

aproximativ 11

nici micii citi- 
ungare împru-

Țăranii latino-americani luptă pentru 
pămînt, pline, libertate

Situația în agricultura continentului latino-american, „care este departe 
de dumnezeu dar aproape de Statele Unite", a cunoscut puține schim
bări de la lichidarea jugului colonial spaniol și pină în zilele noastre. 
In numeroase țări de pe acest continent se mențin puternice rămășițe 
feudale si semifeudale, o cruntă exploatare a maselor țărănești care 
sînt reduse Ia o existență mizeră. Foametea seceră aici anual milioa
ne de vieți. Mulți țărani sud-ameri câni nu au mai văzut griul de ani 
de zile. înapoierea din viata satului latino-american își are tădăcinile 
în dominația marilor monopoluri agricole nord-americane și autohtone 
în aceste țări, monopoluri interesate în menținerea vechilor rînduieli, în 
vederea stoarcerii unor profituri cit mai mari. Aceste trusturi au acapa
rat majoritatea pămînturilor, creînd, dună cum arată presa latino-ame- 
ricană, o adevărată „foame de pămînt".

Reforma agrară - revendicare 
a întregului popor

In Argentina, una din cele mai 
mari și mai bogate țări din America 
Latină, monopolurile agricole au
tohtone și nord-americane au aca
parat majoritatea pământurilor ara
bile. 13.000 de moșieri stăpînesc 
peste 120 milioane hectare de pă- 
niînt. Monopolurile americane și en
gleze, cum sînt: „Coney", „Bunge 
and Born", „Dreifus", „De Ridder", 
„Anderson and Klayton" sînt cei 
mai mari proprietari de pământuri. 
Pe de altă parte, țăranii sînt obli
gați, pentru a nu muri de foame, să 
ia pămîntul în arendă sau să luare-

ze în dijmă. 72 la sută din gospo
dăriile țărănești lucrează pămîntul 
în arendă. Ei sînt siliți să accepte 
obligațiile impuse de latifundiari 
prin contractul înrobitor de arendă. 
Conform contractului care îi este 
impus, țăranul care ia pămîntul în 
arendă nu are dreptul să crească 
vite, trebuie să vîndă recolta lati
fundiarului la prețuri scăzute și să 
semene doar acele culturi care îi 
sînt necesare moșierului.

Situația muncitorilor agricoli este 
și mai rea, întrucît ei lucrează doar 
cîteva luni pe an. Munca lor poate 
fi asemănată celei a robilor.

Numărul muncitorilor agricoli este 
în continuă creștere, datorită proce
sului continuu de ruinare a micilor

Să îmbunătățim continuu aplicarea 
sistemului de premiere

(Urmare din pag, l-a)

ziune pentru luat imagini. Astfel, 
locul unde se face operația poate fi 
observat tot timpul de chirurg prîn- 
tr-un televizor. Noua instalație va 
fi extrem de utilă în special la ope
rațiile ortopedice, la fixarea fractu
rilor — medicul nu va mai fi nevoit 
să întrerupă operația așteptând de
veloparea filmelor Roentgen. In fe
lul acesta, timpul necesar operării 
persoanelor accidentate se va redr- 
ce la un sfert.

Budapestei
mută anual aproximativ un milion 
de volume.

In popularizarea cunoștințelor teh
nice un rol deosebit revine Bibliote
cii tehnice din Budapesta și celor 
488 biblioteci tehnice din întreprin
deri, care dispun de aproximativ 1,3 
milioane volume.

T.R.C.H., grupul de șantiere Alba 
lulia și alte unități, unde propune
rile de premiere nu se discută cu 
masa muncitorilor. La unitățile sa
nitare din oraș, deși de la grupele 
smdicale și conducerile administra
tive pornesc propuneri juste, bine 
analizate, cînd ajung la conducerea 
spitalului pentru aprobare, nu se mai 
tine cont de aceste propuneri. Și 
grav este că cu o astfel de situație 
se împacă și comitetul sindical. La 
O.C.L. Comerț Mixt subaprecierea 
—or<re atit de departe îneît comite
tul sindical nici nu e consultat în 
cazurile de premiere, decum să mai 
fie discutate propunerile în grupele 

-•’•‘-ale. In mod cu totul nejust se 
procedează și la fabrica „Ardelea
na" din oraș în ce privește aplica
rea criteriilor de premiere. Aici pro- 
*>un^ri1e de premiere ntt numai ca nu 
se discută cu întregul colectiv al 

--rei secții, dar nici nu se cunosc 
cine sînt premiali, deoarece premie
rea se face între patru ochi, iar ce
lor premiați nu se uită să li se pro-

proprietari. Alulți dintre aceștia iau 
drumul orașului, unde îngroașă rîn- 
durile armatei de șomeri.

In aceste condiții, problema agra
ră a devenit o revendicare a între
gului popor argentinean. In fruntea 
acestei lupte se situează Partidul 
Comunist, care cere imediata ex
propriere a pămînturilor moșierești, 
lichidarea sistemului latifundiar și 
a formelor semifeudale de exploa
tare, transferarea către arendași, dij- 
mași și muncitori agricoli a acelor 
terenuri pe care le lucrează, crea
rea de cooperative agricole pe bază 
de liber consimțământ etc.

Un vulcan care poate erupe 
in fiecare moment

de 
de 
in
tri

Dacă întreaga Americă Latină 
este astăzi un continent în fierbere, 
Peru este un vulcan care poate e- 
rupe în orice moment și aceasta 
pentru că peste șase milioane 
țărani, dintr-o populație totală 
zece milioane, trăiesc în condiții 
grozitoare de mizerie și robie,
timp ce 2000 de latifundiari dețin 73 
la sută din suprafața arabilă a ță
rii, 92,6 la sută din populația rurală 
posedă doar a patra parte din pă
mânturile arabile. Țăranii din regiu
nea Anzilor, pe lîngă că lucrează 
pămîntul latifundiarilor, în anumite 
zile ale săptămînii sînt siliți să tri
mită cîte doi membri din familiile 
lor la conacele moșierilor, unde

muncesc fără plată în condiții umi
litoare, supuși pedepselor corporale.

Demonstrațiile și mitingurile de 
protest ale țăranilor se desfășoară 
sub lozinca: „Vrem pămînt". O ast
fel de demonstrație a fost înăbușită 
în sînge de poliție pe plantațiile dc 
trestie de zahăr din localitatea Pc- 
malta. Au căzut cinci morți și 42 
răniți. Alți șapte morți și 100 de ră
niți au fost înregistrați în urma re
presiunilor crunte dezlănțuite împo
triva țăranilor din Cerro de Pasco, 
care au ocupat pămînturile lucrate 
de ei pentru a nu fi acaparate de 
societatea americană „Cerro de Pas
co Corporation". Corespondentul a- 
genției Prensa Latina, Cesar Leva- 
r,o, arăta că la Chepen, Calipuy, Pu- 
cara, Cerro de Pasco, Piura, gloan
țele au ucis zeci de țărani care ce
reau respectarea drepturilor lor.

Regimul de teroare polițienesc se 
folosește de metodele cele mai bes
tiale pentru reprimarea acțiunilor 
de masă. Potrivit ziarului „Expre- 
sso", care apare la Lima, în prezent 
poliția peruviană folosește pentru 
înăbușirea demonstrațiilor cîinii 
lupi aduși din S.U.A.

Lupta dîrză a maselor țărănești 
a silit însă, în cele din urmă, gu
vernul Prado să inițieze o așa-zisă 
„reformă agrară", potrivit căreia 
fașă de abia în 1971, 25 la sutădin 
pămînturile cultivate urmează să 
fie distribuite țăranilor. Comisia pen
tru înfăptuirea acestei reforme este 
formată numai din monopoliști stră
ini și peruvieni.

pună „nu mai spune la nimeni". A- 
semenea procedee cu totul nejuste 
trebuie lichidate complet și luate 
măsuri ca propunerile de premiere 
să fie discutate normal în cadrul a- 
dunărilor din cadrul secțiilor, astfel 
ca într-adevăr premierea să devină 
un puternic mijloc stimulativ.

Sînt apoi cazuri, în unele unități, 
cînd nici fondul de 1 lă sută nu este 
folosit în mod just. Deși instrucțiu
nile de premiere din 1 la sută pre
văd clar că acest fond trebuie 
folosit numai pentru cazuri excep
ționale, unele conduceri administra-

• •■u folosit acest fond pentru fap
te obișnuite dictate de obligațiile de 
muncă, diminuând astfel caracterul 
de recompense pentru fapte excep
ționale. Uneori, astfel de premii s-au- 
plătit pentru ore suplimentare, sau 
pentru alte fapte ce nu au nicide
cum un caracter excepțional.

Aplicarea justă a criteriilor 
premiere constituie o importantă pî^ 
ghie pentru mobilizarea masei de 
muncitori la înfăptuiri cît mai mă
rețe. De aceea, se impune ca să se 
ia măsuri pentru îmbunătățirea a- 
nlicării regulamentului de premiere. 
Organizațiile de partid trebuie să 
vegheze ca atît conducerea admi
nistrativă cît și organele sindicale 
să resnecte indicative de aplicare a 
premierilor, să dezbată în cadrul co
lectivelor propunerile făcute, asigu
rând astfel acordarea premiilor pe- 
baza meritelor fiecărui muncitor.
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TEATRUL DE STAT TURDA 
anunță că : în cadrul turneului 
oficial pe care îl efectuează, 
va prezenta la Alba-Iulia, în 
ziua de marți, 10 aprilie a.c„ 
spectacolul 

„DEZERTORUL**  
comedie tragică în 3 acte 

de MIHAIL SORBUL
Oameni ai muncii, procurați-vă 
din timp bilete!
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ANUNȚ
Vizitați magazinele 

O- C. L. Comeiț Mixt din 
Alba-Iulia și Zlatna, unde 
puteți g si un
BOGAT SORTIMENT DE 
ÎNCĂLȚĂMINTEDE SEZON 
precum și cele mai noi 
modele de confecții pen
tru adulți și copii.
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