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Oamenii muncii din raionul nostru 
muncesc cu entuziasm pentru a da 
viață ■ sarcinilor ce le stau în față, 
sarcini izvorîte din mărețul pro
gram elaborat de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. In munca poli
tică pentru mobilizarea maselor la 
înfăptuirea acestui program, desfă
șurată de organizațiile de partid, un 
mijloc important îi constituie gaze
tele de perete. Ca organe de presă, 
prin grija colectivelor de redacție, 
sub controlul și îndrumarea organi
zațiilor de partid, ele aduc un pre
țios ajutor la îndeplinirea sarcinilor 
politice și economice atît în indus
trie cît și în agricultură. Stat nu
meroase gazete de perete ca cele de 
la revizia de vagoane C.F.R. Coșla
riu, întreprinderea de „Panificație*', 
secția Ateliere centrale, gospodăria 
colectivă Berghin, P.T.T.R. și alte
le, care prin grija colectivelor de 
redacție apar cu regularitate, iar 
conținutul materialelor publicate 
este strîns legat de sarcinile ce 
stau in fața colectivelor de muncă.

S-au obtinut rezultate bune în 
ceea ce privește combativitatea ma
terialelor publicate, prin aceea că 
se ia atitudine critică împotriva u- 
nor aspecte negative, ceea ce a con
tribuit în mare măsură la lichidarea 
lipsurilor semnalate, la continua 
îmbunătățire a muncii.

Așa, de pildă, gazeta de perete a 
organizației de bază de la între
prinderea de „Panificație" a criticat, 
printr-o caricatură cazuri de in
disciplină din partea unor sala- 
riați, atitudini care apoi nu s-au mai 
repetat. La Sîntimbru, într-un arti
col, gazeta de perete după ce mai 
tntîi scoate în evidență rezultatele 
bune obținute de unele brigăzi din 
cadrul gospodăriei colective la în
treținerea culturilor, critică brigada 
a V-a pentru rămânerea în urmă în 
ce privește îndeplinirea acestei sar
cini. Sînt doar cîteva exemple din 
care reiese preocuparea atît a colec
tivelor de redacție cît și a organiza
țiilor de partid, pentru o activitate 
cît mai bună, mai concretă și efica
ce a gazetelor de perete.

După unele aspecte ce Ie îmbracă 
îndeplinirea acestor sarcini se con
stată însă că nu peste tot, gazetele 
de perete stau în atenția colectivelor 
de redacție și a organizațiilor de 
partid în primul rînd, ceea ce face 
ca ele să se lipsească de un impor
tant și eficace mijloc al muncii po
litice de masă, lucru bine cunoscut 
de birourile organizațiilor de bază.

Cum se poate califica, decît ne
glijență, faptul că la gazeta de pe
rete a organizației de bază de la 
I.G.O. și cooperativa „Mureșul", ar
ticolele rămîn neschimbate cu lu

Contribuția inovatorilor la sporirea productivității muncii
Congresul al III-lea al P.M.R. a 

pus în centrul atenției oamenilor 
muncii din fabrici și uzine, din în
treprinderi mari sau mici, din tran
sporturi și în general din toate sec
toarele de activitate, sarcina de a 
desfășura o activitate susținută în 
scopul sporirii rapide a productivi
tății muncii, cale nemijlocită a creș
terii continue a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

In lumina acestei sarcini, organi
zația de partid de la Depoul C.F.R. 
Teiuș a desfășurat și desfășoară în 
continuare o muncă politică vie în 
rîndul muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor mobilizîndu-i la acțiuni 
concrete. Și exemplul comuniștilor, 
mereu în fruntea luptei pentru o pro
ductivitate sporită, este urmat de 
toți muncitorii depoului care desfă
șoară o activitate însuflețită adu- 
cîndu-și din plin contribuția la rea
lizarea acestei sarcini.

Considerînd inovațiile și raționa
lizările un factor de seamă în lupta 
pentru realizarea unei productivități 
sporite, organizația de partid din 
depou a stimulat inițiativa 
a muncitorilor noștrii. Sub 
rea organizației de partid, 
tehnic din cadrul depoului
rat planuri tematice de inovații care 
au fost prelucrate eu toți muncitorii. 
Apoi, pe parcurs, li s-a demonstrat 
acestora, antecalculat, eficiența e- 
conomică a fiecărei inovații cuprin
se în plan și li s-a asigurat asisten- 

creatoare 
îndruma- 
cabinetul 
a elabo-

nile. La aceste două gazete de pe
rete la data de 17 iunie a.c. încă nu 
erau schimbate articolele publi
cate în luna aprilie a. c. Sau la 
gazeta de perete de la Coșlariu mai 
pot fi citite articole ce se referă la 
pregătirea campaniei agricole de 
primăvară. (!?) Se mai poate numi 
aceasta operativitate? Mai țin oare 
gazetele de perete pasul cu sarcinile 
ce stau în fața colectivelor de mun
că respective? Desigur că nu. Din 
cele de mai sus se desprinde con
cluzia că activitatea colectivelor de 
redacție este slabă, iar birourile or
ganizațiilor de bază nu dovedesc 
preocupare pentru a lichida această 
lipsă, în sensul de a analiza și a 
lua măsurile corespunzătoare care 
să ridice activitatea gazetelor de pe
rete la un nivel tot mai1 ridicat. A- 
cest lucru este posibil numai dacă 
toate organizațiile de bază, birouri
le acestora vor da dovadă de mai 
multă preocupare și răspundere pen
tru activitatea colectivelor de redac
ție ale gazetelor de perete, dacă pe
riodic vor analiza cum acestea își 
îndeplinesc sarcinile încredințate, iar 
acolo unde se constată lipsuri să 
fie luate măsuri pentru lichidarea 
lor.

Gazetele de perete pot și trebuie 
să-și aducă o și mai mare contribu
ție la munca politică și educativă în 
rîndul colectivelor de muncă, fie că 
este vorba de întreprinderi sau in
stituții, fie că este vorba de unitățile 
agricole socialiste. Conținutul mate
rialelor ce vor fi publicate va trebui 
să fie în atenția colectivelor de re
dacție și bineînțeles a birourilor or
ganizațiilor de bază. Gazetele de 
perete din întreprinderi vor trebui 
să se preocupe mai mult de popu
larizarea și extinderea metodelor 
înaintate de muncă în scopul creș
terii productivității muncii și redu
cerii prețului de cost, de combaterea 
manifestărilor de indisciplină și a 
altor fenomene negative, să lupte 
pentru lichidarea lor, să militeze 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indicii.

In unitățile agricole socialiste, 
gazetele de perete vor trebui să pună 
accent deosebit pe îndeplinirea sar
cinilor ce decurg din planurile 
producție ale acestora în scopul 
ținerii unei producții sporite de 
reale și produse animaliere.

Organizațiile de partid să aibă în 
vedere faptul că activitatea gazete
lor de perete face parte integrantă 
din munca de partid căreia trebuie 
să i se acorde toată atenția, să mun
cească în așa fel încît să ridice ac
tivitatea acestora la nivelul sarcini
lor actuale.

ța tehnică necesară pentru trecerea 
la realizarea lor.

Sprijinită și îndrumată cu grijă 
mișcarea de inovații și raționalizări 
s-a extins, contribuind în mod tot 
mai simțitor la creșterea productivi
tății muncii în depou și la reducerea 
prețului de cost al producției. Demnă 
de remarcat în acest sens este ino
vația aplicată la stația de pompare 
nr. 2 din Teiuș și Coșlariu, care a 
avut ca efect reducerea completă a

La fiecare loc de mancă o 
productivitate cît mai înaltă

mecanicilor de pompă, aceștia pu
țind fi folosiți în alte sectoare ale 
producției. Această inovație, cu de
numirea „Automatizarea electropom- 
pelor de apă“, pune în funcțiune mo
torul electric atunci cînd nivelul de 
apă este scăzut, și-l oprește cînd ni
velul apei este maxim, supraveghe
rea pompei făcîndu-se de la distanța 
de 500-1.000 metri din biroul șefilor 
de tură.

Asemenea exemple se pot da încă 
multe din cadrul depoului. La re- 
morcarea trenurilor pe secțiile noa
stre, de pildă, se folosesc locomotive 
cu seria 50.100. La un moment dat, 
la locomotivele cu această serie 
s-au semnalat dese topiri de cuzine
ți, fapt ce producea mari perturbații
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DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Rezultate tot mai 

frumoase
La moara „Nicolae Bălcescu" 

din Alba Iulia, întrecerea socialistă 
ce se desfășoară între echipele de 
morari are ca obiectiv principal, pe 
lingă îndeplinirea și depășirea pla
nului, îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor și ridicarea pro
ductivității muncii prin creșterea in
dicilor de utilizare a agregatelor.

Preocuparea colectivului de mun
citori de aici pentru realizarea o- 
biectivelor propuse a făcut ca pla
nul de producție să fie depășit lună 
de lună. Pe luna mai și prima jumă
tate din iunie, de pildă, planul a 
fost realizat în proporție de 102,4 la 
sută, iar productivitatea muncii a 
crescut cu 1,7 la sută.

La obținerea acestor rezultate a 
contribuit întregul colectiv de mun
citori, tehnicieni și ingineri eviden- 
țiindu-se în mod deosebit tovarășii 
Petrașcu Petru, Constantin Cornel, 
Pătruț Nicolae, Andronic Constantin 
și mulți alții.

Coresp. 1. RADU

procesului de producție. Un grup de 
muncitori însă, în frunte cu maistrul 
Rancea Simion, a luat în studiu a- 
ceastă problemă și nu s-au dat bă
tuți pînă ce nu i-au dat dezlegare. 
Au confecționat un dispozitiv de 
strunjirea cuzineților direct în ra
ma bielei, după ce în prealabil a- 
ceasta se rectifica. Și, introdusă în 
procesul de producție, inovația a 
condus la completa eliminare a to
pirii cuzineților, la sporirea produc
tivității muncii și realizarea unei e- 
conomii de 846 kg material de an- 
tifricțiune evaluat la 12.182 lei a- 
nual.

Un alt grup de muncitori, spriji
niți de inginerii depoului, au luat 
in studiu și au confecționat o presă 
electropneumatică pentru presat de- 
zincrustantul folosit la eliminarea 
pietroi de pe pereții cazanelor loco
motivelor. Presa este complet auto
matizată începînd de la malaxarea 
produsului și pînă la scoaterea lui 
brichetat din formă. Ce s-a realizat 
prin introducerea în producție a a- 
cestei prese? Dacă înainte, după ve
chiul sistem se produceau doar 60 
de brichete de dezincrustant pe zi, 
în prezent se produc 500 brichete pe 
oră, productivitatea muncii crescînd 
cu 600 la sută. Cu același succes 
s-a introdus apoi în producție și i- 
novația propusă de lăcătușul Popa

Ing. DUMITRU ILIE 
șeful Depoului de locomotive C.F.R.

Teiuș 
(Continuare în pag. 4-a)

Vineri, 21 iunie 1963

In acest an la centrul de selecționarea ouălor al U.R.C.C. Alba au 
fost selecționate peste 1.700.000 ouă. Sint îndreptățite deci muncitoarele 
de aici să fie bucuroase de acest rezultat.

Mai multă atenție calității lucrărilor 
ăe întreținerea culturilor

hectar. Astfel, pe lîngă alte lucrări, 
pînă la 19 iunie, ei au terminat pri
ma prașilă la porumb pe suprafața 
de 205 ha și au început prașila a 
Il-a.

Mai stat însă unii colectiviști, ta 
special la brigada din Bărăbanț, 
care nu acordă toată atenția calită
ții lucrărilor. In ziua de 17 iunie de 
exemplu; colectiviștii Duma Fran- 
cisc și Lăpăduș Victor, care lucrau 
cu prășitoarea, nefiind controlați a»» 
executat o lucrare de slabă calitate-, 
lăstnd buruieni printre rînduri. A- 
ceastă atitudine superficială și lip
sită de răspundere trebuie să fie 
combătută cu toată tăria de către 
consiliul de conducere al gospodă
riei _ colective, care prin organizarea 
unui control mai sistematic este o- 
bligat să verifice calitatea lucrărilor.

Coresp. I. COSMA

Colectiviștii din Micești lucrează 
cu multă însuflețire la întreținerea 
culturilor știind că de efectuarea lu
crărilor la timp și de calitate supe
rioară depinde în mare măsură 
sporirea producțiilor de cereale la

Prin activitatea bogată ce o 
desfășoară, atît pe scenă proprie 
cît și pe scenele căminelor cultu
rale din satele învecinate, bri
gada artistică de agitație din 
Intregalde și-a cîștigat aprecie
rea a mii de spectatori. In clișeu: 
Membrii brigăzii artistice de a- 
gitatie după prezentarea unui 
reușit program.

Pe scena Casei raionale de cultură
Duminica trecută, pe scena Ca

sei raionale de cultură din orașul 
nostru, au evoluat în cadrul fazei ra
ionale a celui de-al Vll-lea concurs, 
formații artistice ale sindicatelor și 
ale căminelor culturale din 
nele Berghin, Vințul de Jos 
pria.

Spectatorii au urmărit cu 
apariția pe scenă a fiecărei formații

comu- 
și Hă-

interes

pentru strîn- 
se desfășoară

Pentru otelăriile Hunedoarei
Acțiunea patriotică 

gerea metalelor vechi
intens și cu bune rezultate îin raio
nul nostru. Astfel, prin intermediul 
I.C.M. a fost colectată și expediată 
oțelăriilor Hunedoarei, de la înce
putul anului și pînă îa prezent mai 
mult de 380 tone metale vechi.

Cele mai însemnate cantități au 
fost colectate și predate I.C.M.-ului
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Consilii sătești evidențiate
Datorită activității susținute des

fășurate de către lucrătorii din ca
drul cooperativei de consum Alba 
Iulia în cursul acestui an, s-au ob
ținut rezultate bune. Astfel, pe pri
mele cinci luni ale anului în curs 
planul la desfacerea mărfurilor cu 
amănuntul a fost realizat în propor
ție de 102,5 la sută, iar cel de achi
ziții, pe aceeași perioadă, în propor
ție de 176 la sută.

O contribuție de seamă la obți
nerea acestor rezultate au adus-o 
consiliile sătești din Pîclișa, Oarda 
de Sus și Bărăbanț, care și-au rea
lizat și depășit planul lună de lună.

Coresp. GHEORGHE ANGHEL 

aplauze atît mă- 
corului Consiliu- 

a orches-

și au răsplătit cu 
iestria artistică a 
lui local al sindicatelor, 
trei de muzicuțe, cît și iscusința in
terpretativă a membrilor brigăzilor 
artistice de la O.C.L. comerț-mixt, 
I.R.T.A., Vințul de Jos și Hăpria. 
Viu aplaudați au fost de asemenea, 
dansatorii din Micești, soliștii vo
cali și instrumentiști.

de colectivele de muncă de la 
U.C.A1. Zlatna, întreprinderea „Ho- 
ria“ secția Ateliere centrale și al
tele. In mod deosebit tinerii, mobi
lizați de organizațiile U.T.M. și-au 
adus un aport deosebit la acțiunile 
întreprinse făcînd din colectarea me
talelor o problemă de importanță 
deosebită și care face parte inte
grantă din activitatea lor zilnică.



Hotărîți ca printr-o muncă mai 
bine organizată să contribuie la rea
lizarea cu un an mai devreme a indi
cilor prevăzuți în agricultură pentru 
anul 1965 prin Directivele Congre
sului ai Ill-lea al P.M.R., colecti
viștii din Cistei au lansat în luna 
martie a.c. o însuflețită chemare la 
întrecere adresată tuturor gospodă
riilor colective din raion.

Chemarea colectiviștilor din Cis
tei, mobilizatoare prin conținutul o- 
biectivelor propuse, a avut un pu
ternic ecou în rîndul tuturor lucră
torilor de pe ogoarele raionului no
stru. Comitetele de partid din gos
podăriile agricole colective, consi- 
li'le ci? conducere, cadrele tehnice și

Sâ dezvoltăm eo^tiraa rezultatele oDlln-nte
Ir îsWaercâ pcntra sporite

încheierea procesului de colectivi
zare a agriculturii a creat condiții 
deosebit de favorabile sporirii pro
ducției și productivității muncii, a 
deschis posibilități nelimitate avîn- 
tului neîntrerupt al forțelor de pro
ducție din agricultură. „Victoria so
cialismului la sate — se arată în ra
portul prezentat de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, la sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Națio
nale — via exercita o profundă în- 
rîurire asupra tuturor domeniilor 
vieții social economice a țării, va 
da un puternic avint muncii crea
toare a poporului nostru pentru de- 
săvîjrșirea construcției socialismu
lui".

Din toate documentele de partid 
privind dezvoltarea agriculturii țării 
noastre precum și din măsurile lua
te în această privință se vădește 
grija deosebită a partidului și gu
vernului nostru pentru aplicarea a- 
telui! sistem de agricultură care a- 
sigură maximum dd produse la 
unitatea de suprafață. Ele se referă 
la îmbunătățirea modului de folo
sire a terenului agricol, la ridicarea 
fertilității solului, la mărirea supra
feței arabile și a producției agrico
le, la dezvoltarea continuă a pro
ducției cerealiere, în special a griu
lui și a porumbului ca bază a a- 
vîntiilui întregii agriculturi la spo
rirea efectivelor de animale, extin
derea patrimoniului pomi-viticol și 
profilarea producției în unitățile a- 
gricole socialiste.

In raport de condițiile tehnico- 
materiale create agriculturii, planul 
de stat pe anul 1963 stabilește sar
cini sporite oamenilor muncii din 
agricultură. Astfel, se prevede o 
creștere a producției agricole glo
bale cu 17 la sută față de realiză
rile anului 1962, dezvoltarea cultu
rilor legumicole, a viticulturii și po- 
miculturii, precum și sporirea și îm
bunătățirea calitativă a efectivelor 
de animale.

însuflețiți de sprijinul multilate
ral primit din partea statului, pre
cum și de dorința de a realiza o 
producție tot mai mare de produse 
vegetale și animale colectiviștii din 
Cistei au analizat cu răspundere po
sibilitățile pe care le au de a tra
duce în viață sarcinile trasate de 
partid agriculturii, lansînd chemarea 
la întrecere către toți colectiviștii 
din raionul nostru pentru realizarea 
cu un an mai devreme a indicilor 
prevăzuți în agricultură pentru a- 
nul 1965. In acest scop ei1 au pre
văzut aplicarea unui șir de măsuri 
pregătitoare cu caracter organizato
ric și tehnic, care puse în aplicare 
să asigure la sfîrșitul anului agri
col 1963 o producție medie de 3.060 
kg porumb boabe ia ha, o producție 
de 5.200 kg la ha de pe cele 80 ha 
destinate pentru porumb 5.000, o pro
ducție de 25.000 kg sfeclă de zahăr 
la ha, 1.800 kg grîu la ha, 16.000 
kg cartofi la ha și 30.000 kg porumb 
siloz la ha. De asemenea, și-au pre
văzut obiective mobilizatoare în 
sporirea producției animaliere, po- 
miviticole și în alte diferite acțiuni 
gospodărești.

Chemarea lansată de către colec
tiviștii din Cistei la data de 1 mar
tie, a stîrnit un viu interes în rindul 

Aspect din sală în timpul consfătuirii.

întreaga masă a colectiviștilor au 
analizat cu răspundere obiectivele 
cuprinse în chemare și, pe baza 
condițiilor existente în fiecare gos
podărie în parte, au răspuns che
mării prin angajamente sporite. A- 
poi sub conducerea organizațiilor 
de partid au pornit o muncă entu
ziastă pentru traducerea în viață 
a angajamentelor luate.

In scopul analizării rezultatelor 
obținute in prima etapă a întrecerii, 
din inițiativa și sub îndrumarea Co
mitetului raional de partid, Consi
liul agricol raional sprijinit de re
dacția ziaiului „Steaua roșie" a 
organizat duminică 16 iunie o con

colectiviștilor din celelalte gospo
dării din raion. Colectiviștii îndru
mați de către organizațiile de 
partid, s-au întrunit în adunări ge
nerale pentru a-și revedea planurile 
de producție întocmite la începutul 
anului, au studiat posibilitățile și 
rezervele care mai există în fiecare 
gospodărie colectivă și și-au luat 
angajamente sporite pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor de plan 
stabilite pentru acest an.

Consiliul agricol raional cu spri
jinul comitetului executiv al Sfatu
lui popular raional și sub îndruma
rea Comitetului raional de partid a 
îndrumat și orientat activitatea con
siliilor de conducere ale gospodării
lor colective, ca pornind de la in
dicatorii planului de producție, să 
treacă la organizarea și desfășura
rea întrecerii socialiste încît fiecare 
unitate să îndeplinească și să depă
șească propriile prevederi din pla
nul de producție și să caute ca prin 
eforturile colectivului și calitatea lu
crărilor executate să atingă indicii 
prevăzuți pentru anul 1965, așa cum 
și-a prevăzut gospodăria colectivă 
din Cistei. Majoritatea gospodării
lor din raion, au condiții asemănă
toare pentru a desfășura întrecerea 
și pentru a obține rezultate tot mat 
bune. Pe lingă multe alte condiții, 
menționăm în primul rînd faptul că 
în agricultura raionului nostru lu
crează în acest an 154 tractoare, 49 
combine, 141 semănători mecanice 
și alte mașini și unelte agricole de
servite de către S.M.T. Alba lulia.

Prin unificarea gospodăriilor mai 
mici, în unități mai puternice din 
punct de vedere economic, prin spri
jinul tehnic dat gospodăriilor colec
tive, prin buna organizare a muncii 
și folosirea rațională a pămîn- 
tului s-a realizat o altă cerință ne
cesară desfășurării întrecerii și a- 
nume asigurarea condițiilor econo- 
mico-naturale, volumul și eficacita
tea mijloacelor de muncă ce pot fi 
folosite de către fiecare gospodărie 
agricolă colectivă.

Întrecerea socialistă presupune în
tre altple necesitatea răspîndirii ra
pide și pe scară largă a experienței 
înaintate, asigurarea unei perma
nente asistențe și îndrumări tehnice 
și crearea celor mai potrivite con
diții pentru buna ei desfășurare. In 
această direcție Consiliul agricol ra
ional a organizat unele consfătuiri 
pentru schimb de experiență prin 
care s-a popularizat experiența îna
intată și s-a asigurat asistență teh
nicii cadrelor de conducere din gos
podăriile agricole colective.

In sprijinul ridicării nivelului de 
conștiință al colectiviștilor s-au or
ganizat activități bogate și variate 
cu caracter cultural-șiințific prin 
căminele culurale.

Din aceste cîteva exemple se des
prinde limpede că gospodăriile agri
cole colective din raionul nostru au 
asigurate condițiile necesare pentru 
ca să-și desfășoare activitatea și să 
antreneze pe colectiviști în muncă, 
pe bază de obiective concrete și în 
mod organizat.

Măsurile politice și organizatori
ce luate din timp și îndrumarea ac
tivității consiliilor de conducere ale 
gospodăriilor colective au contribuit 

sfătuire la gospodăria agricolă co
lectivă din Teiuș. La consfătuire au 
participat membrii biroului Comite
tului raional de partid, secretari ai 
com-teielor și organizațiilor de par
tid din gospodăriile agricole colec
tive, președinți, brigadieri și colec
tiviști fruntași.

Consfătuirea a fost bogată în în
vățăminte. In cadrul lucrărilor ei 
s-a făcut o profundă analiză a re
zultatelor obținute în prima etapă 
a întrecerii s-au dezbătut sarcinile 
din etapa a Ii-a, căile și metodele 
care conduc la realizarea lor.

Redăm mai jos o parte din lucră
rile consfăturii

ca lucrările agricole din această 
primăvară în raionul nostru să se 
desfășoare în bune condițiuni. Ast
fel, deși perioada de însămînțări a 
fost scurtă și condițiile climatice 
foarte variate și instabile, totuși pla
nul campaniei însămînțărijor de pri
măvară a fost îndeplinit și depășit. 
Numai pentru porumb 5.000 kg la 
ha s-au însămînțat 600 ha — cu 400 
ha mai mult decît în anul trecut. 
Gospodăriile colective din Bucerdea 
Vinoasă, Șard, Ighiu, Căpud, Teiuș, 
Cistei și altele organizînd bine mun
ca și desfășurînd întrecerea pe bri
găzi și echipe, au reușit să respecte 
graficul desfășurării lucrărilor și să 
termine însămînțările la timp și în 
bune condițiuni. Rezultate bune s-att 
obținut și ia întreținerea culturilor. 
Gospodăriile agricole colective din 
Teiuș, Stremt, Bucerdea Vinoasă, 
Șard, Ighiu, Cricău și altele au ter
minat într-un timp scurt prașiia I-a. 
Ritmul în care majoritatea gospodă
riilor agricole colective au desfășurat 
lucrările de întreținerea și îngrijirea 
culturilor, calitatea acestora reflectă 
nivelul la care se desfășoară între
cerea socialistă în aceste unități și 
măsura în care ele au înțeles să 
răspundă chemării colectiviștilor din 
Cistei. In același timp sînt încă 
gospodării colective cum sînt cele din 
Vințul de Jos, Micești, Galda de Jos, 
Henig și altele unde munca pentru 
întreținerea culturilor se desfășoară 
cu încetineală.

In cadrul întrecerii o atenție de
osebită s-a acordat sporirii șeptelu-

(Continuare în pag. 4-a)

Colectivizarea, agriculturii a 
în fața lucrătorilor de pe ogoare 
sarcini deosebit de importante în le
gătură cu organizarea rațională a 
marii gospodării socialiste, aplica
rea largă a cuceririlor științei și ex
perienței înaintate în scopul sporirii 
continue a producției agricole, ast
fel încît în anul 1965, conform Di
rectivelor celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R., aceasta să crească 
cu 70-80 la sută față de producția 
anului 1959.

In aceste condiții, crește nemăsurat 
de mult rolul inginerului agronom, 
care este chemat să asigure colecti
viștilor o îndrumare tehnică concre
tă și operativă, să cunoască în cele 
mai mici amănunte teritoriul și for
ța de muncă existentă în gospodă
ria unde își desfășoară activitatea 
și, pe această bază, să concure la 
obținerea celor mai. bune rezultate 
pe unitatea de suprafață.

Ca inginer agronom, muncind de 
mai mulți ani ne ogoarele gospodă
riei agricole colective „30 Decem
brie" din Teiuș, am avut- în vedere 
tocmai acest lucru. Și rezultatele 
mi-aiu fost atît mie, cît și tuturor 
colectiviștilor, răsplată. Prin aplica
rea diferențiată a regulilor agroteh
nice, producțiile obținute au fost din 
ce în ce mai mari, fapt ce a contri
buit la dezvoltarea rapidă a noi și 
noi ramuri de producție, la continua 
întărire economică a gospodăriei.

Bizuindu-mă pe experiența cîști- 
gată de-a lungul anilor, ca și pe cea 
dobîndită de marea masă a colecti-

Prîo rezultatele obținute am răspuns ehemăriî

Noi colectiviștii din gospodăria 
colectivă Bucerdea Vinoasă am pri
mit cu multă satisfacție chemarea la 
întrecere lansată de către colecti
viștii din Cistei. Am răspuns che
mării cisteienilor și sub îndrumarea 
comitetului de partid, am trecut de 
îndată la organizarea. întrecerii în
tre brigăzile, echipele și colectiviștii 
din gospodărie.

Avînd în vedere faptul că gospo
dăria noastră colectivă posedă o su
prafață de 170 ha cu viță de vie, con
siliul de conducere a acordat o a- 
tenție deosebită pregătirii agroviti- 
cole a colectiviștilor în vederea e- 
xecutării lucrărilor în vii, de bună 
calitate și la timp.

Ca urmare, noi am reușit ca lu
crări, cum sînt arăcituil, cercuitul,

Numărul mereu sporit de ani
male constituie mîndria colecti
viștilor din Teiuș. In clișeu: 
Participanții la consfătuire în 
vizită la sectorul zootehnic.

Indrumarea tehnică concretă și operativă a colectiviștilor 
sarsină de seamă a

viștilor, anul acesta am pornit cu și 
mai multă hotărîrc spre noi înfăp
tuiri. Intre brigăzi și echipe a în
ceput o entuziastă întrecere pentru 
roade mari. însămînțările de toamnă 
au fost efectuate la, timp și în cele 
mai bune condițiuni agrotehnice. A- 
poi, în primăvară, munca în gospo
dărie a căpătat un și mai mare im
puls în urma chemării la întrecere 
lansată de colectiviștii din Cistei. 
Comitetul de partid și consiliul de 
conducere al gospodăriei au anali
zat în amănunt obiectivele întrece
rii ca și posibilitatea gospodăriei 
noastre de a realiza, cu un an mai 
devreme indicii stabiliți în agricul
tură pentru 1965 și au răspuns che
mării cisteienilor prin angajamente 
sporite. Așa, bunăoară, noi ne-am 
prevăzut a grapa; tăvălugi sau lu
cra cu sapa rotativă toate suprafe
țele însămînțate cu culturi de toam
nă și nu numai în proporție de 70. la 
sută cum și-au prevăzut ei, apoi cape 
întreaga suprafață însămînțată cu 
porumb să efectuăm 3 prășite me
canice și tot atîtea manuale, iar la 
porumbul de 5.000 kg boabe la ha, 
la sfecla de zahăr, și tutun minimum 
4 prașile mecanice urmate de 4 pra- 
șile manuale.

Lucrările pe care ni le-am prevă
zut a 1e executa, ne-am făcut să 
mergem cu gîndul și1 la producțiile 

sapa mare, stropitul și plivitul să E 
le efectuăm pe întreaga, suprafață 
și la timp în cele mai bune condi
țiuni.

Faptul că gospodăria noastră co
lectivă deține o suprafață de peste 
300 ha terenuri situate în pantă, 
improprii culturii cerealelor a fă- I 
cut ca consiliul de conducere al gos
podăriei să fie preocupat îndeaproa
pe în privința aducerii și acestei su
prafețe în circuitul economic al gos
podăriei, punerii în valoare a aces
tora. In acest sens prin munca en
tuziastă a colectiviștilor noștri ^ș-au 
plantat pe o suprafață de 100 ha 
teren, 17.000 pomi fructiferi, urmînd 
ca în viitor să procedăm la fel și pe 
suprafața rămasă.

Totodată noi ne-am preocupat în
deaproape în această perioadă și de 
întreținerea în bune condițiuni a ce
lorlalte culturi, lucrările respective 
desfășurîndu-se operativ și la timp.

Sub îndrumarea organizației de 
partid, printr-o și mai bună orga
nizare .a muncii noi ne vom strădui 
și în viitor să obținem rezultate tot, 
.mai frumoase și chiar să depășim 
producțiile planificate pentru ac «t 
an.

FENEȘER NICOLAE 
președ. G.A.C. Bucerdea VinoasăUn rodnic schin
Munca politică, c
Din proprie experiență ne-am 

convins că munca politică este che
zășia tuturor succeselor, că fără 
muncă politică nu poate fi nici vor
bă de îndeplinirea sarcinilor. Ți- 
nînd cont de acest lucru, Comitetul 
de partid din G.A.C. Mihalț se pre
ocupă în permanență de continua 
îmbunătățire a muncii politice de 
masă în scopul mobilizării colg-ti-, 
viștilor la realizarea obiectivelor ce 
stau în fața gospodăriei colective.

Chemarea lansată de gospodăria 
colectivă din Cistei, a constituit 
pentru comitetul nostru comunal de 
partid, un prilej de a analiza posi
bilitățile ce le avem pentru a înde
plini și chiar depăși obiectivele pre
văzute în chemare.

Intr-o plenară a comitetului de 
partid, la care au participat mem
brii birourilor organizațiilor de ba
ză, consiliul de conducere al gos
podăriei colective și brigadierii, noi 
am dezbătut obiectivele din chema
re. De asemenea ele au fost larg 
dezbătute în adunările generale ale 
organizațiilor de bază la care a 
participat și activul fără de partid.

inginerului agronom
pe care le vom putea abține. Așa că 
și în acest sens ne-am luat angaja
mente care depășesc pe cele ale colec
tiviștilor din Cistei. La grîu o produc
ție medie de 1.900 kg la ha, față de 
1.800 kg la ha, la porumb de pe în-.' 
treaga suprafață 3.250 kg la ha, 
față de 3.000 kg la ha; la porum
bul de 5.000 kg boabe la ha cîte 
5.300 kg boabe la ha, față de 5.200 
cît și-au prevăzut cisteienii; la car
tofi ne-am prevăzut a abține cu 
1.000 kg la ha mai mult.

Incadrîndu-ne în întrecere, orga- 
zațiilor de partid, tuturor membri
lor de partid și mie personal ne-a 
revenit datoria de a explica masei 
colectiviștilor mai bine și mai mul
tilateral sarcinile trasate de partid 
lucrătorilor din agricultură, semni
ficația angajamentelor luate de ei 
și mijloacele prin care ele pot fi în
deplinite. In acest sens am organi
zat cu colectiviștii noștri conferințe, 
consfătuiri, seri de calcul și de în
trebări și răspunsuri, experiențe pe 
loturile demonstrative, toate acestea 
avînd un efect pozitiv asuiprai creșterii 
conștiinței colectiviștilor și stimulă
rii muncii lor creatoare în întrecere.

Urmare a acțiunilor întreprinse, 
lupta pentru iproducții mari s-a 
transformat într-o adevărată miș; 
care de masă în toate sectoarele 
gospodăriei. Pentru creșterea fertili-



ian mai devreme
/

CootrîS>oțîa femeilor

j Ne bucurăm din toată inima de 
ezulțatele obținute în ce privește 
htărirea economică a gospodăriei 

- loastre colective. Ne bucurăm de 
semenea că :1a rezultatele obținute 
i contribuție de seamă și-au adus-o 
I co^getivistele, mobilizate de co
misia de femei, sub conducerea și 
idrumarca organizației de partid.
Și noi, colectiviștii din Teiuș amde experiență
zășia succeselor
gitatorii au fost îndrumați să popu- 
irizeze chemarea în rîndul colecti- 
iștilor. Ca rezultat al acestei mun- 
, colectiviștii din AAihalț s-au an- 
ajat să realizeze în plus peste o- 
iectivele stabilite în chemarea ce- 
>r din Cistei următoarele: îngrășa
ta pepinierei viței de vie, a culturii 
wtofilor și a sfeclei furajere, termi- 
jrea xpplicării amendamentelor pînă
4 20 martie a.c., terminarea unui 
>teț model pentru adăpostirea pa
irilor, captarea a trei izvoare în- 
-un bazin de 7 vagoane pentru a-
5 pa tul animalelor, etc.
Desfășurînd în continuare munca 

>litică de mobilizare a colectiviști- 
r pentru a da viață obiectivelor 
n chemare și a celor din răspuns, 

• fn reușit ca sarcinile ce ni le-am 
•opus pînă în prezent să fie înde- 
inite și chiar depășite, ceea ce ne 
i da posibilitate ca anul agricol 
163 să-l încheiem cu un bilanț bo
at.

USCA IOAN 
secretarul Comitetului de partid

G.A.C. Mihalț

efectuat lucrări de drenări 
ha. Cu ajutorul S.M.T.-uiluii 
s-a pregătit bine și fiecare 
a fost însămîntată în etapa 
însamînțările din epoca a

.ții solului au fost transportate în 
mp mari cantități de îngrășăminte 

• s-au
j 150 
renul 
jiltură 
btimă, ______.. . ,
'.-a fiind terminate cu 3 zile mai 
’.vreme. Pentru asigurarea foradu- 
.i de semințe s-au făcut rezervații 
evloturi semincere din fiecare cull- 
sră, iar la grădină, în scopul ob- 
nerii de legume timpurii s-a pus 

31 deosebit accent pe cultivarea le- 
umelor sub folii de polietilenă și 
- răsadnițe.
Aceeași vie întrecere a continuat 
toi la întreținerea culturilor și 
tfnbaterea dăunătorilor, la recolta- 
a plantelor furajere, executarea 
tastrucțiilor zootehnice planificate 

... buna îngrijire a animalelor.
Munca-^vie cu oamenii desfășurată 
i comitetul de partid, îmbunătăți- 
a sistematică a metodelor de or- 
rnizare, planificare și conducere a 
uncii, sprijinul acordat de S.M.T. 

respectarea cu strictețe a reguili- 
T agrotehnice sînt vădite în rezul- 
jtcle obținute de noi pînă în pre- 
int, sînt chezășia succeselor noas- 
p viitoare. Și vom merge neabătuți 
I acest drum, desfășurînd cu tot 
pi bune rezultate întrecerea pentru 
ade mari, pentru întărirea econo- 
ică-opganizatorică a gospodăriei. 
Intru bunăstarea tuturor colectiviș- 
pr.

Ing. agr. HRUȘCĂ VICTORIA 

care 
sînt

răspuns la chemarea lansată de co
lectiviștii din Cistei, dc a îndeplini 
cu un an mai devreme indicii pre
văzută pentru anul 1965 și ne-am 
anga jat să muncim în așâ- fel ca o- 
biectivele propuse să fie îndeplinite 
întocmai. Rezultatele obținute pînă 
în prezent sînt mărturii ale unei sus
ținute munci pe care o desfășoară 
colectiviștii noștri și la care femeile 
și-au adus o contribuțiexde seamă. 
La pregătirea și desfășurarea cam
paniei agricole din primăvara a- 
cestuii an peste 700 femei au luat 
parte activă la executarea lucrărilor 
agricole. In marea lor majoritate lu
crările la grădina de legume, 
ne aduce importante venituri,
executate de harnicele noastre co
lectiviste.

Creșterea păsărilor și a viermilor 
de mătase sînt sectoare în gospodă
ria colectivă de care se ocupă co
lectivistele, dovedind dragoste și 
pricepere pentru dezvoltarea acestor 
ramuri în cadrul gospodăriei.

Mobilizate de comisia de femei, 
colectivistele au mai luat parte la 
diferite acțiuni cu caracter gospo
dăresc și social-cultural. Astfel, pen
tru continua înfrumusețare a comu
nei, femeile au executat peste o mie 
ore muncă patriotică. Mai mult de 
600 or? muncă voluntară au execu
tat femeile la curățirea pășunii, ca 
de altfel și la lucrări de înfrumuse
țare a .sediului1 gospodăriei colective.

Participarea conștientă a masei 
de femei la întărirea economică a 
gospodăriei colective este rezulta
tul unei susținute munci cultural-e
ducative pe care a desfășurat-o co
misia de femei sub conducerea și 
permanenta îndrumare a organiza
ției de partid.

MUNTEAN LIVIA 
președinta comisiei de femei 

G.A.C. Teiuș

Acordăm toată atenția organizării muncii

Experiența ne-a dovedit că un 
factor hotărîtor care stă la baza ob
ținerii de recolte bogate de pe ogoa
rele gospodăriei noastre colective îl 
constituie forma de organizare a 
muncii, lată de ce una din preocu
pările de bază ale consiliului nostru 
de conducere, încă de la începutul 
anului, a fost organizarea temeinică 
a muncii și orientarea ei judicioasă 
înspre desfășurarea întregului pro
ces de producție. în cadrul brigăzii 
permanente de producție.

Odată întocmit planul de produc
ție pe gospodărie, el a fost defalcat 
pe brigăzi și apoi pe echipe. Apoi,

S-au încins discuții despre pregătirile pentru recoltare.

Un izvor de
Preocuparea noastră principală 

este îndreptată în permanență spre 
continua întărire economică și orga
nizatorică a gospodăriei colective. 
Organizația de partid și consiliul de 
conducere se preocupă îndeaproape 
ca toate sectoarele de producție să 
se dezvolte pe măsura posibilităților. 
Astfel, pe lîngă faptul că a luat o 
mare extindere cultura cerealelor, a 
legumelor și a plantelor tehnice, noi 
acordăm o atenție deosebită creștea 
rii animalelor, fiind convinși că ea 
este o principală ramură aducătoare 
de mari venituri în tot cursul anu
lui.

Analizînd obiectivele din chema
rea la întrecerea lansată de către 
colectiviștii din Cistei, noi am con
siderat că atenția principală trebuie 
să o acordăm sporirii efectivelor de 
animale și mai ales la bovine, spe
cie care trebuie să crească în acest 
an de la 277 capete din care 74 vaci 
la 365 capete din care 115 vaci cu 
lapte și 86 juninci montate. Ca ur
mare a măsurilor luate, avem în 
prezent un număr de 336 capete bo
vine din care 85 vaci și 25 juninci 
montate. Deci, față del 88 capete cu 
cît trebuie să crească numărul 
vinelor la sfîrșitul anului, pînă 
15 iunie numărul lor a crescut 
59 capete. Prin cumpărarea 
număr de încă 15 vaci și juninci și 
din reproducție proprie vom asigura 

bo
ia 
cu 

unui

înainte de începerea fiecărei lucrări 
(indiferent la ce cultură) se prelu
crează norma de lucru, felul cum 
trebuie executată lucrarea și metoda 
folosită.

După terminarea lucrării, împreu
nă cu șefii de echipă se face recep
ția acesteia, anunțîndu-se pe loc re
zultatele obținute șt calitatea mun
cii efectuate. Pentru ca procesul de 
producție să se desfășoare armonios 
și ritmic, eu săptămînal întocmesc 
un plan concret de muncă pe briga
dă. Seara la sediul gospodăriei co
lective discut operativ cu șefii de e- 
chiipă ce sarcini au pentru ziua ur
mătoare și stabilim măsurile ce tre
buiesc luate.

Tot săptămînal, eu, împreună cu 
șefii de echipă facem analiza mun
cii întregii brigăzi. La rîndul său 
fiecare șef de echipă analizează pe
riodic felul cum și-a desfășurat 
chipa lut activitatea.

Este bine știut că de felul cum 
este organizată munca în brigadă și 
echipe, depinde în mare măsură în
deplinirea sarcinilor ce ni le-am pro
pus. Tocmai de aceea preocuparea 
noaistră pentru continua îmbunătă
țire a organizării muncii trebuie să 
stea în centrul atenției. Și odată cu 
metodele juste de organizare pe care 
le aplicăm, trebuie să avem în ve
dere în primul rînid oamenii. Ei tre
buie să primească un sprijin con
cret, calificat pentru ca să obțină 
rezultate tot mai bune în muncă.

DOBÎRTĂ IACOB 
brigadier de cîmp G.A.C. Cistei

e-

mari venituri
nu-

pre- 
Prin 
vom 

un

încă înainte de sfîrșitul anului 
mărul de bovine prevăzut în planul 
de producție.

in ceea ce privește sectorul por
cin, trebuie să avem la sfîrșitul a- 
nului 235 capete din care 50 scroafe. 
In prezent avem 141 capete din care 
43 scroafe și 13 scrofițe de prăsilă 
care ne va asigura în scurt timp 
numărul total de porci. O mare im
portanță acordăm creșterii oilor și 
rezultatele de pînă acum sînt destul 
de frumoase. Avem în prezent 849 
ovine față de 900 ovine prevăzute în 
planul de producție. De asemenea 
un avînt deosebit a luat în acest an 
și creșterea păsărilor, avem în 
zent 1.048 păsări și 141 gîște. 
măsurile luate pe plan local 
asigura pînă la sfîrșitul anului 
număr de 1.500 păsări matcă.

Paralel cu creșterea efectivelor de 
animale ne preocupăm cu toată răs
punderea și de asigurarea unei pu
ternice baze furajere. De exemplu, 
pe lîngă măsurile luate pentru folo
sirea rațională a pășunilor am însă- 
mînțat 40 ha cu porumb pentru si
loz, 12 ha sfeclă furajeră și am re
zervat însemnate suprafețe de lu
cerna, trifoi și alte plante de nutreț 
pentru fîn.

Rezultatele frumoase pe care le- 
am văzut cu ocazia acestei consfă
tuiri la gospodăria colectivă din Te
iuș ne mobilizează și mai mult pen
tru a depune toate eforturile în fie
care sector de activitate, în așa fel 
ca în scurt timp să devină și unita
tea noastră fruntașă pe raion.

PUIU TOMA
președintele G.A.C. „Mureșul" 

Ciugud

Luînd cuvîntul în încheierea c________ , _____T_ _____ _________,
prim-secretar al Comitetului raional de partid Alba a spus următoarele: 
țărănimea noastră colectivistă din raion, harnică și pricepută desfă
șoară cu forțe sporite și însuflețite munca ei rodnică pentru a da viață 
mărețelor sarcini trasate de cel de-al IlI-lea Congres al partidului 
pentru a întări și dezvolta gospodăriile colective și a mări producția 
vegetală și animală.

Sarcinile pe care partidul ni le-a trasat în domeniul agriculturii pre
cum și măsurile luate de partidul și guvernul nostru au creat cel mai 
prielnic teren pentru ca hărnicia țărănimii noastre colectiviste să se 
manifeste din plin și să rodească continuu.

In condițiile terminării colectivizării agriculturii, consolidarea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor colective este una din principalele 
căi pe baza cărora poate fi asigurată dezvoltarea intensivă și multila
terală a producției agricole vegetale și animale, folosirea rațională a 
pămîntului, a tehnicii înaintate și a forței de muncă. întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor colective răspunde nu numai ce- 
rințelor economiei naționale, ci și interesului fiecărui colectivist.

Și trebuie să spunem că gospodăriile colective din raionul nostru, 
sub conducerea organizațiilor de partid, au făcut pași însemnați pe 
drumul consolidării lor economico-organizatorice. Apreciem ca uri fapt 
deosebit de important chemarea la întrecere lansată de gospodăria co
lectivă din Listei. Ea a avut un rol stimulativ, mobilizator, în impulsiona
rea activității colectiviștilor la luptă tot mai hotărîtă pentru obținerea 
de producții vegetale și animale cît mai mari pentru avîntul agricul
turii raionului nostru.

In cadrul consfătuirii participanții la discuții au demonstrat că dis
punem de tot ce este necesar pentru realizarea și chiar depășirea sarci
nilor stabilite în planurile de producție ale fiecărei gospodării colecti
ve. Și într-adevăr avem toate condițiile ca să obținem producții vegetale 
și animale sporite, să realizăm în condiții climatice normale cu un an 
mai devreme indicii prevăzuți pentru anul 1965.

Trebuie să continuăm cu aplicarea măsurilor pentru ridicarea capaci
tății de producție a pămîntului și creșterea suprafeței arabile.

Din consfătuire s-a desprins că în gospodăriile noastre colective e- 
xistă rezerve mari pe care noi trebuie să le valorificăm la maximum. In 
această privință cadrele noastre de specialiști au datoria să-și îmbună
tățească continuu metodele de muncă, să asigure o mai strînsă legă
tură a științei cu producția, să introducă cu mai mult curaj noul în a- 
gricultură.

Una dintre sarcinile principale care stau în fața organizațiilor de 
partid din raionul nostru este influențarea mai activă a economiei gos
podăriilor colective. Sprijinindu-se pe realizările fruntașilor, care au 
deschis drumul, este necesar să ridicăm pînă la indicii lor unitățile 
rămase în urmă. Pentru aceasta trebuie să perfecționăm neîncetat con
ducerea agriculturii, să intensificăm rolul și influența comuniștilor în 
producția obștească.

O condiție de seamă pentru îmbunătățirea muncii în gospodăriile co
lective este ca organizațiile de partid să exercite dreptul de control a- 
supra consiliului de conducere, să a iute permanent și să îndrume acti
vitatea colectiviștilor.

Organizațiile U.T.M., comitetele și comisiile de femei trebuie să spri
jine mai activ munca în gospodăriile colective.

Ln prezent trebuie acordată o atenție sporită întreținerii în bune con- 
dițiuni a culturilor. Odată cu aceasta trebuie să se ia măsuri pentru 
terminarea grabnică a ultimelor pregătiri în vederea strîngerii recoltei.

in gospodăriile noastre colective avem oameni minunați, oameni har
nici și capabili să traducă în viață sarcinile trasate de partidul nostru. 
Acest lucru l-au dovedit în nenumărate rinduri și4 vor dovedi și în 
viitor. 1 I i

Cu prilejul consfătuirii organizate 
la gospodăria colectivă din Teiuș, 
oaspeții au vizitat și grădina de le
gume a colectiviștilor de aici. Și, 
ca peste tot în gospodărie, i-au în- 
tîmpinat lucruri bune. Irigate și în
grijite după toate regulile, legumele 
se dezvoltă frumos pe cele 35 hec
tare de grădină promițînd recolte 
bogate.

Cîștigâtorii primei etape 
a întrecerii

In urma analizei rezultatelor ob
ținute în prima etapă a întrecerii 
lansată de colectiviștii din Cistei, pe 
primele locuri au fost clasate gos
podăriile colective din:

— pe locul I G.A.C. Teiuș căreia 
i s-a atribuit drapelul de gospodă
rie agricolă colectivă fruptașă pe 
raion.

— pe locul II G.A.C. Bucerdea 
Vinoasă.

— pc locul III G.A.C. Berghin.

Concurs
„Cine știe cîșfigă"
Duipă încheierea lucrărilor consfă- 

.tuirii, cei peste 200 de colectiviști și 
invitați prezenți în sala Clubului 
muncitoresc din Teiuș, au urmărit 
cu viu interes desfășurarea concur
sului „Cine știe cîștigă" organizat 
d'e Comitetul pentru cultură și artă 
împreună cu Consiliul agricol ra
ional pe tema „Să ne însușim me
tode avansate în cultivarea legume
lor". Șj concurenții, colectiviști din 
gospodăriile colective din Teiuș, 
Oarda de Jos, Șard, Alba Iulia și 
Micești, au făcut din plin dovada 
cunoașterii problemelor din secto
rul legumicol unde lucrează.

La capătul întrebărilor obliga
torii și a celor de baraj, juriul a 
anunțat rezultatul concursului su
bliniat cu aplauze de întreaga asis
tență. Pe locul I s-a clasat tovarășa 
Fleșer Maria de la G.A.C. Teiuș, pe 
locul 11 tovarășa Moșneag Elisabeta 
de la G.A.C. Oarda de Jos, iar pe 
locul III tovarășul Lucaci Ioan de 
la G.A.C. Șard.

consfătuirii, tovarășul Ștefan Boureanu,
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Să dezvoltăm continuu rezultatele obținute 
in întrecerea pentru producții sporite

(Urmare din pag. 2-a)

Y

cJn întâmpinarea
Congresului Mondial al Femeilor —

minatiei străine în țările aflate încă 
sub jugul colonial, pentru drepturi 
egale cu ale bărbaților, pentru o 
viață fericită copiilor lor. Aceste 
acțiuni și scopurile lor sînt o do
vadă că mișcarea internațională a 
femeilor se găsește într-o etapă 
nouă, caracterizată prin tendința 
femeilor de a participa activ la re
zolvarea tuturor problemelor națio
nale și internaționale contemporane. 

In cadrul lucrărilor congresului, 
reprezentanta femeilor japoneze, F. 
Kusîda, va prezenta un raport re
feritor la lupta generală a femei
lor pentru pace, dezarmare și prie
tenie între popoare. A. Keyta cu
noscută activistă pe tărîm obștesc 
din Republica Mali, va vorbi des
pre lupta femeilor pentru cucerirea 
independenței naționale, iar frun
tașa mișcării internaționale de fe
mei, Eugenie Cotton, va vorbi des
pre activitatea Federației Democra
te Internaționale a Femeilor, orga
nizație care numără 200 milioane 
de femei, din aproape 90 de țări.

Inițiativa F.D.I.F. de a convoca 
Congresul Mondial al Femeilor de 
la Moscova se numără printre ac
țiunile internaționale de mare în
semnătate organizate de ea în cei 
18 ani de existență și luptă pentru 
pace și prietenie între popoare.

Din inițiativa Federației Demo
crate Internaționale a Femeilor, la 
24 iunie, la Moscova, începe Con
gresul Mondial al Femeilor, lu
crările lui urmînd să se desfășoa
re pînă la 29 iunie.

In centrul dezbaterilor vor fi 
probleme de mare importanță pen
tru femeile din întreaga lume ca, 
lupta pentru dezarmare și prietenie 
între popoare, lupta pentru pace, 
lupta pentru independență națio
nală, pentru drepturile femeii în 
societate, pentru educarea copiilor 
și a tineretului. O atenție deosebită 
se va da situației femeilor în țările 
capitaliste și luptei desfășurate de 
ele pentru cucerirea de drepturi.

La congres vor lua parte 1.800 
de delegate, observatoare și invi
tate, reprezentînd organizațiile de 
femei din Europa, Africa, Asia și 
America. Ideea congresului a stîr- 
nit un mare interes pe întregul 
glob. In 27 de țări europene, 28 de 
țări din Asia, 39 din Africa și 25 
din America au avut loc intense 
pregătiri pentru întîmpinarea con
gresului de la Moscova. In diverse 
țări au avut loc mari mitinguri, la 
care au luat parte numeroase fe
mei. Ele au protestat împotriva 
cursei înarmărilor, împotriva ex
periențelor nucleare, împotriva do-

Puternice manifestații studențești în Columbia
BOGOTA (Agerpres). — Au de

clarat grevă studenții din 12 insti
tuții de invățămînt superior din ca
pitala Columbiei. In universități și 
pe străzile orașului au loc mari mi
tinguri și adunări. Participanții la 
aceste mitinguri protestează hotărît 
împotriva noii ofensive a reacțiunii 
asupra organizațiilor studențești din 
Columbia.

Studenții cer demiterea primaru
lui orașului, Gaetan Cortez. Din 
ordinul acestuia, în ultimele șase 
zile poliția a rănit 32 de persoane 
și a arestat peste 500 de persoane. 
Tot din ordinul lui a fost reprimată 
demonstrația pașnică organizată în 
memoria celor 11 studenți împușcați 
de poliție acum nouă zile.

Protestele oamenilor 
muncii japonezi

TOKIO (Agerpres). — La 16
nie, peste 10.000 de japonezi s-au 
adunat lîngă baza militară mariti
mă americană de la Yokosuka, în 
semn de protest împotriva sosirii 
submarinelor atomice ale S.U.A. în 
porturile japoneze.

’ Cererile îndreptățite ale studenți
lor sînt sprijinite de muncitori și 
toate forțele progresiste din Bogo
ta. Ziarul „Voz de la Democracia" 
îndeamnă poporul la luptă in apă
rarea libertăților democratice, cere 
să fie anchetate acțiunile lui Cortez.

Cosmonautul nr. 6 
VALENTINĂ TEREȘKOVĂ

Valentina Tereșkova, prima fe
meie cosmonaut din lume, este cu 
trei ani mai tînără ca Valeri Bîkov- 
ski, căruia i s-a alăturat la 16 iunie 
în Cosmos.

Valentina s-a născut la 6 martie 
1937 în satul Maslennikovo (re
giunea laroslavl din R.S.F.S.R.) 
în familia tractoristului rus Vla
dimir Tereșkov și a muncitoa
rei textiliste Elena Tereșkova. La 
vîrsta de 17 ani Valentina a început 
să lucreze la fabrica de anvelope 
din laroslavl.

Timp de șapte ani Tereșkova a 
îmbinat munca cu învățătura — mai 
întîi la școala serală, apoi la școala 
tehnică medie de textile.

Ea a fost atrasă de parașutism, 
ceea ce i-a ajutat să devină cosmo
naut.

La sfîrșitul anului trecut, în timp 
ce Valentina Tereșkova urma școa
la de cosmonautică, i s-a conferit 
gradul militar de sublocotenent.

Valentina Tereșkova este exigen
tă față de sine și față de tovarășii 
săi, este iubită de ei și se bucură 
de respect. Valentina a fost aleasă 
ca membru al biroului organizației 
de comsomol al cosmonauților.

in italia 1,500.00 de țărani 
dijmași In grevă

ROMA (Agerpres). ■— La 15 iu
nie au declarat grevă generală de 
24 de ore 1.500.000 de țărani dij
mași din Italia. Dijmașii care nu au 
pămînt propriu, sînt nevoiți să a- 
rendeze loturi de pămînt de la mo
șieri, plătind pentru aceasta jumă
tate din recolta pe care o realizează.

Greviștii cer efectuarea unei re
forme agrare generale, care să li
chideze proprietatea moșierească și 
să dea pămîntul celor care îl lu
crează.
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Moșii pe care latifundiarii și le 
vînd reciproc împreună cu indienii 
de pe ele; salarii plătite în frunze 
de coca; media de viață: 30 de ani 
— iată cîteva din aspectele Perului 
din zilele noastre unde, sub pretex
tul anticomunismului, militari și 
lachei ai imperialismului își smulg 
unii altora puterea și mitraliază pe 
cei ce șe distanțează de ei.

Cucerit în 1532 de spanioli prin 
trădare și crimă, Peru a fost----- -
ceregat al coroanei spaniole 
începutul sec. XIX, cînd s-a 
sformat într-o republică, dar 
nominal, deoarece nimic sau 
pe nimic nu s-a schimbat în 
mul feudal prevalent, indianul con- 
tinuînd să fie animalul de povară 
al oligarhiei.

Situat pe coasta Pacificului, la 
sud de Ecuator, clima Perului este 
blinda și diversă, după altitudine. 
Țara este foarte bogată în minere
uri, faună și floră, dar regimul de 
proprietate existent a lăsat numai în 
mîinile cîtorva toate aceste bogății, 
ceea ce a făcut ca Peru să se bu
cure în prezent de trista reputație 
de a fi una din țările cele mai îna
poiate și slab dezvoltate din lume.

Pămînturile productive, minele, 
industriile (in primul rind a zahă-
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EVENIMENTELE DIN IRAK
Știri contradictorii cu privire la desfășurarea operațiilor 

militare din Kurdistan

TEHERAN (Agerpres). — Potri
vit știrilor care parvin de la fron
tiera irakiană, în cursul luptelor în
tre trupele guvernamentale și kurzi 
din munții Kurdistanului irakian, 
trupele irakiene înregistrează mari 
pierderi, 
primele 
militare 
Irakului
1.000 de soldați irakieni. La Bagdad 
continuă să sosească eșaloane cu 
soldați răniți.

Potrivit știrilor din capitala Ira
kului, acțiunile militare din Kurdis-

După cum se 
cinci zile ale 
din provinciile 
au fost uciși

anunță, în 
operațiunilor 
de nord aie 
aproximativ
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Documentar -------------------- « 
rului) se află în mîinile cîtorva fa
milii de milionari și a monopoluri
lor nord-americane. Se poate spune 
că, practic, nu există în Peru o cla
să mijlocie, ci numai aristocrație 
și plebe: proprietari și robi.

Un popor de peste zece milioane 
este exploatat pînă la epuizare de 
casta dominantă a bogătașilor și 
militarilor. Multe triburi de indieni 
au și dispărut. Condiția muncitori
lor agricoli și din orașe este din cele 
mai întristătoare. Ziua muncă la 
sate se plătește cu 20 centavos, ceea 
ce reprezintă mai puțin de un cent 
(100 cenți = 1 dolar).

Mai rău încă. Un raport al comi
siei de anchetă al O.N.U. relevă ur
mătoarele: „Plata muncii în frunze 
de coca a stabilit în unele regiuni 
un regim de salarii în cadrul căreia 
frunza de coca îndeplinește funcțiu
nea de monedă".

Mestecînd coca, indienii amorțesc 
foamea și setea fără să se alimen
teze mai multe zile în șir. Rezulta
tul este un indice de mortalitate de

tan nu sînt 
rakiană.
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aeriene militare irakiene distrug sa
tele kurzilor cu rachete, și recolta 
cu bombe cu napalm, scrie ziarul 
„Sunday Express".

Potrivit datelor guvernamentale 
oficiale, scrie ziarul, la 13 iunie au 
fost uciși 165 de kurzi. Trupelor le 
este permis ca, fără să aștepte ho
tărârea tribunalului militar, să exe
cute oameni pe loc, și de aceea nu
mărul real al celor uciși este, pro
babil, mult mai mare.

17,4 per mie (stabilit de Comisia 
O.N.U. pentru America Latină pen
tru anii 1955-1960) și înaltul procent 
de tuberculoși și bolnavi în general, 
caracteristic pentru Peru.

Este de-a dreptul scandalos rit
mul crescînd al costului vieții înre
gistrat din perioada anilor 1934- 
1936. Fixînd un indice de 100 pentru 
acea perioadă, costul alimentației 
s-a ridicat în martie 1962 la 1.477,8 
la sută, al chiriilor la 437,4 la sută, 
al prețului confecțiilor la 920,6 la 
sută.

Investigațiile O.N.U. au arătat că 
„dieta" medie la care este supus po
porul peruvian atinge limitele ina- 
niției. Ancheta a stabilit, de aseme
nea, că în perioada 1952-1956 a de
venit și mai acută lipsa de alimente 
în zona muntoasă și a platourilor 
înalte, unde locuiește 60 la sută 
populație.

Producția agroanimalieră se 
duce mereu în favoarea trestiei 
zahăr și a bumbacului cultivate 
marile societăți și latifundiari.
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lui de animale. In această privință 
planul anual de cumpărări stabilit 
la viței, oi și vaci a fost îndeplinit. 
Nu același lucru se poate spune în
să și de sectorul avicol unde majo
ritatea gospodăriilor agricole colec
tive din raion nu și-au îndeplinit 
pînă ;n prezent planul. Construcțiile 
zootehnice în unele gospodării se 
desfășoară în ritm satisfăcător în 
sensul că din cele 25 grajduri pen
tru vaci, planificate, s-au început 17, 
s-au terminat 3, patru sînt la 
periș, cinci la zidărie și cinci la 
dație. In această direcție s-au 
dențiat gospodăriile colective 
Berghin și Bucerdea Vinoasă.

La sfîrșitul campaniei însămînță- 
rilor de primăvară colectiviștii s-au 
întrunit în adunări generale pentru 
a analiza modul cum s-au executat 
lucrările și au stabilit măsurile pen
tru pregătirea în bune condițiuni a 
campaniei de vară și pentru efec
tuarea de calitate a lucrărilor de 
întreținerea culturilor. Adunările ge
nerale ale gospodăriilor colective au 
prilejuit dezbateri vii și combative 
pe marginea rapoartelor prezentate 
de către președinții gospodăriilor 
colective. In cadrul acestor adunări 
au ieșit în evidență brigăzile, echi
pele și colectiviștii care au muncit 
mai bine și au obținut cele mai bu
ne rezultate în această campanie. In 
această privință gospodăriile colec
tive din Teiuș, Bucerdea Vinoasă, 
Șard, Drîmbar și altele s-au orien
tat bine cînd au folosit prilejul creat 
de a stimula brigăzile, echipele și 
colectiviștii fruntași, atribuind dra
pele și diferite cadouri care au con
stituit stimulente morale deosebite. 
Adunările generale au dat posibili
tatea colectiviștilor să-și împărtă
șească metodele și experiența lor în 
muncă, au fost criticate aspectele 
negative și manifestările de delă
sare din partea unor colectiviști.

Făcînd o analiză a întrecerii pe 
obiective se poate afirma cu satis
facție că majoritatea gospodăriilor 
colective din raion au îmbrățișat cu 
mult entuziasm chemarea colectiviș
tilor din Cistei, mobilizîndu-și și mai 
mult forțele pentru a obține rezul
tate cit mai bune. Și în prima etapă
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a întrecerii majoritatea gospodării
lor colective au răspuns prin reali
zări însemnate, în frunte situîndu-se 
gospodăriile colective din Teiuș, Bu
cerdea Vinoasă și Berghin. Rezul
tate bune au obținut și gospodăriile 
colective din Galtiu, Stremț, Galda 
de Jos și altele. Pe locurile din ur
mă se află gospodăriile colective din 
Vințul de Jos, Straja și Henig. 
Această, stare de lucruri oglindește 
că nu toate consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective au pri
vit cu răspundere chemarea la în
trecere, nu au folosit toate condiții
le create și rezervele interne de care 
dispun pentru ca munca să se des
fășoare în ritm susținut și la un 
înalt nivel calitativ.

Avem toate condițiile create pen
tru ca să obținem rezultate și mai 
bune în agricultura raionului nostru.^. 
In perioada ce urmează este necesar 
să dezvoltăm, să desfășurăm și mai 
larg întrecerea pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale.

Nu peste mult timp se va declan
șa campania agricolă de vară a că
rei reușită depinde în cea mai mare 
măsură de felul cum unitățile agri
cole se pregătesc și își organizează 
munca. Obținerea unor producții 
sporite de cereale și mai ales la grîu, 
cere din partea tuturor lucrătorilor 
din agricultură, strîngerea intr-un 
timp scurt și fără pierderi a întregii 
recolte. Se recomandă în acest scop 
ca fiecare gospodărie colectivă să-și 
întocmească încă de pe acum pla
nuri operative cu sarcini concrete, 
stabilind toate măsurile ce trebuiesc 
luate din timp, pentru desfășurarea 
în bune condițiuni a campaniei de 
vară.

însuflețiți de perspectivele mari 
pe care le-a deschis colectivizarea a- 
griculturii, de condițiile mereu spo
rite create de partid și guvern, ță
ranii colectiviști, inginerii, tehnicie
nii, medicii veterinari și ceilalți spe
cialiști sub conducerea și îndrurțta- 
rea permanentă a organizațiilor de 
partid au datoria să muncească cu 
și mai mult elan pentru realizarea 
cu succes a mărețelor sarcini tra
sate agriculturii de cel de-al IlI-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

(Urmare din pag. l-a)

Iulian denumită „Cuptor cu ardere 
în spirală", cu ajutorul căreia s-a 
redus la jumătate timpul de deblo
carea cuzineților la locomotivele cu 
seria 50.100, iar consumul de moto
rină folosit la repararea locomotivei 
cu ridicarea de pe osii a scăzut de 
la 80-100 kg la 40-50 kg pentru o 
serie de cuzineți.

Preocuparea pentru introducerea 
noului în producție a luat un și mai

tre 1953-1959, producția anuală de 
orez pe cap de locuitor a scăzut de 
la 20,2 kg la 18 kg, a griului de la 
18,5 la 15,1 kg, a porumbului de la 
34,9 la 31,2 kg.

La 9 iunie, în Peru au avut loc 
alegeri prezidențiale, alegeri la care 
însă o parte însemnată a peruvieni- 
lor nu a avut posibilitatea să parti
cipe. Indienii, care formează majori
tatea populației țării, nu se bucură 
în general de drepturi electorale.

Pe de altă parte, condițiile în care 
se desfășoară aceste alegeri sînt a- 
celea ale stării de asediu și interzi
cerii partidului comunist și a orga
nizațiilor progresiste, decretate de 
junta militară instalată la putere. 
Candidații prezidențiali sînt repre
zentanții unor partide care se con
formează în general politicii pro- 
americane și anticomuniste a juntei 
militare și certurile dintre ei au la 
bază mai mult ura si rivalitățile * * 
personale.

In aceste condiții, partidul comu
nist a hotărît să sprijine candida
tura lui Belaunde Terry, din partea 
partidului „Acțiunea populară", care 
în programul său electoral a preco
nizat măsuri democratice ca reforma 
agrară și naționalizarea întreprinde
rilor străine. (AGERPRES)

pistoanelor locomotivelor 
reviziilor, de la 6-8 mun- 

numai 2-3 muncitori. A 
de asemenea studiată și 
în producție inovația lă- 
Simion loan, denumită

Contribuția inovatorilor la sporirea 
productivității muncii

mare avînt în rândurile muncitorilor 
din unitatea noastră în urma iniția
tivei lansate de colectivul de muncă 
de la U.C.M. Zlatna, „La fiecare loc 
de muncă o productivitate cît mai 
înaltă". Muncitorii, maiștrii și in
ginerii depoului au îmbrățișat cu 
căldură prețioasa inițiativă și ală
turi de alte măsuri menite să con
tribuie la realizarea unei productivi
tăți sporite, au acordat în continua
re atenție deosebită inovațiilor. Co
lectivul de inovații a studiat și a 
acceptat inovația propusă de lăcă
tușul Nistor loan cu ajutorul căreia 
s-a redus necesarul de muncitori la 
scoaterea 
cu ocazia 
citori, la 
fost apoi, 
introdusă 
cătușului
„Controlul optic la gabaritul piese
lor suspendate de la locomotive". 
Prin introducerea acestei inovații, pe 
lingă faptul că a crescut mult pro
ductivitatea muncii, a sporit simți
tor calitatea reviziilor și prin aceas
ta siguranța circulației. Inovația a 
fost acceptată și de colectivul de i- 
novații al Direcției Regionale 
C.F.R. Cluj, generalizîndu-se în toa
te unitățile de tracțiune din cadrul 
acestei direcții regionale.

Mereu în căutarea de mijloace șt 
metode noi, menite să le facă mun
ca mai spornică, muncitorii, maiștrii: 
și inginerii depoului nostru au ob
ținut rezultate cu care pe drept cu- 
vînt se mîndresc. Ei sînt însă ho- 
tărîți să-și dezvolte necontenit suc
cesele. Pentru aceasta muncesc cu 
toată râvna, își pun întreaga capa
citate de creație în slujba ridicării 
pe trepte tot mai înalte a producției. 
Și lupta lor este permanent și cu 
succes călăuzită de organizațiile de 
partid, de comuniștii depoului.
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