
Ani de luptă și victorii Vestitorii
primăverii...

15 ani în ur- ȘTEFAN BOUREANU
ia o-5 martie prim-secretar al Comitetului raional 
Comitetul Cen- A!ba al P.M.R.
al Partidu-

și dezvoltarea ei 
continuă, desfășu
rarea largă a revo
luției culturale la 
cadrelor de specia-

Cu 
mă, 
1949, 
frai 
lui Muncitoresc Romîn dezbătea, în-
ir-o plenară devenită istorică, sar
cinile partidului în lupta pentru în
tărirea alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare și transforma

ta rea socialistă a agriculturii, în ca- 
«irul operei de construire a socialis- 

- ■ mului.
Călăuzindu-se de cerințele legilor 

generale ale revoluției și construc
ției socialiste și întemeindu-se pe o 
analiză științifică profundă realității 
agriculturii romînești. Raportul pre
zentat .de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dei Ia plenara din martie 1949 
a constituit un program vast și 
complex de măsuri menite să tran
sforme din temelii agricultura tării 
șî condițiile de viață ale țărănimii 
muncitoare. Partidul nostru a consi
derat transformarea socialistă a a- 
griculturii drept una din cele mai 
complexe și importante sarcini ale 
revoluției socialiste, a cărei rezol
vare constituie o condiție esențială 
centru victoria deplină a socialismu
lui.

Aplicînd în mod creator învățătu
ra marxist-leninistă la condițiile 

Mării noastre, P.M.R. a elaborat Ii- 
^*Spia politică și metodele concrete de 

muncă corespunzătoare fiecărei eta
pe, care să asigure victoria deplină 
a socialismului în întreaga econo
mie. In vederea rezolvării cu suc
ces a acestei deosebit de importante 
sarcini, partidul nostru a pornit de 
la o analiză profund științifică a 
structurii de clasă și a raportului de 
forțe dintre clase la sate, a situației 
în care se găsea agricultura țării, 
caracterizată prin fărâmițare și îna
poiere. Starea în care se găsea a- 
gricultura țării făcea cu neputință 
mecanizarea și organizarea pe baze 
științifice a producției agricole. In 
afară de aceasta, agricultura de a- 
tamci nu putea asigura necesarul de 
materii prime pentru industrie, era 
• piedică în calea planificării și a 
dezvoltării armonioase a întregii e- 
eonomii. Singura cale de a lichida 

^ această stare de lucruri era trecerea 
treptată de la mica producție Ia
marea producție agricolă socialistă.

Răspunzînd acestei necesități o- 
biective, Plenara C. C. al P.M.R. dis 
3-5 martie 1949, a stabilit linia po
litică și planul concret al construc
ției socialiste la sate, calea ce tre
buia s-o urmeze țărănimea pentru a 
scăpa de exploatarea chiaburească, 
pentru a lichida înapoierea satelor, 
moștenire tristă de Ia regimul bur- 
•hezo-moșieresc și pentru a-și făuri 
o viață nouă, fericită.

Plenara din 3-5 martie 1949 a sta
bilit că trecerea la agricultura so
cialistă presupune existența unei pu
ternice industrii, în stare să pună la 
dispoziția agriculturii tractoarele și 
mașinile de care are nevoie. înfăp
tuind cu perseverență politica de in
dustrializare socialistă a țării, parti
dul a înzestrat agricultura cu teh
nica modernă. Crearea unei noi baze 

„tehnice de producție în agricultură

t

sate și crearea
liști necesari agriculturii socialiste, 
întărirea sistematică a S.M.T.-urilor 
și gospodăriilor agricole de stat, re
organizarea și dezvoltarea coopera
ției de consum, utilizarea cu atenție 
a formelor inferioare de cooperare 
în producția agricolă, capabile să 
înlesnească trecerea țărănimii spre 
gospodăria colectivă, preocuparea 
permanentă pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor 
colective care se formau, măsurile 
de cointeresare materială a produ
cătorilor în creșterea producției a- 
gricole, au creat condițiile necesare 
pentru desfășurarea cu succes a u- 
nei sistematice și răbdătoare munci 
politice de masă îndreptată spre con
vingerea țărănimii asupra avantaje
lor marii producții agricole socia
liste.

!n procesul de colectivizare a a- 
griculturii, partidul nostru a respec
tat cu strictețe principiul leninist al 
liberului consimțămînt al țărănimii, 
combătînd cu tărie orice formă de 
încălcare a lui. Pentru lămurirea ță
ranilor muncitori de a păși pe ca
lea agriculturii socialiste s-au luat 
o seamă de măsuri menite să ducă 
la îmbunătățirea activității organi
zațiilor de partid, s-a desfășurat o 
vastă activitate de educare a mase
lor. popularizînd larg succesele ob
ținute de primele gospodării agrico
le colective.

In vederea trecerii țărănimii la 
socialism pe baza liberului consim
țămînt, a convingerii acesteia de 
superioritatea marii producții socia
liste, partidul nostru a acordat o 
atenție deosebită consolidării econo- 
mico-organizatorice a gospodăriilor 
agricole colective. „O trăsătură fun
damentală a politicii noastre la sate 
— arăta tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghîu-Dej la Sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale 
constă în faptul că partidul a 
centrat eforturile principale în 
recția consolidării economice a 
podăriilor colective astfel ca

(Contmuare ta pag. 4-a)

Cuvîntul dat - faptă împlinită
Succese la I. U. C. F.

Colectivul de muncă de la între
prinderea de utilaj pentru construc
ții forestiere din Alba Iulia. obține 
lună de lună succese deosebite în 
ce privește repararea mașinilor și 
utila jelor necesare constructorilor de 
drumuri forestiere. Rezultatul mun
cii lor entuziaste este oglindit în nu
mărul însemnat de utilaje reparate 
peste plan. în creșterea continuă a 
productivității muncii, prin folosirea 
metodelor înaintate de muncă.

Astfel, pe primele două luni ale 
primului trimestru, colectivul de mun
că de aici a raportat că a reparat 
cu 12 utilaje mai mult decît preve
deau sarcinile de plan pe lunile ia
nuarie si februarie a.c.. scurtînd to
todată timpul de dare în exploatare 
a acestor utilaje.

Evidențiați în întrecerea socialis
tă ce se desfășoară în cadrul I.U.C.F. 
se situează tov. Ciuhat Constantin, 
Pcrcaru Eugen. .Muntean Dumitru. 
Drașovean Achim. Moldovan Xico- 
lae. Bîrnău Stelian și alții.

DUPĂ DOUA
Colectivul de munci

tori. ingineri și tehni
cieni de la Uzina chi- 
mico-metalurgică Zlat- 
na a încheiat primele 
două luni ale acestui an 
cu rezultate deosebite 
în îndeplinirea planu
lui,
întrecerea 
colectivul 
aici

Desfășurînd larg 
socialistă, 

de muncă de 
a îndeplinit sar

cinile de plan în pro-

porție de 1(6.1 Ia su
tă. sporind în același 
timp productivitatea cu 
4.9 Ia sută.

In cursul lunii fe
bruarie. cu toate greu
tățile provocate de in
trarea în reparație a 
cuptorului metalurgic, 
în urma muncii desfă
șurate și a măsurilor 
luate, sarcina de plan 
a fost realizată la pro

LUNI
ducția globală în pro
porție de 103,1 la sută, 
la producția marfă în1 
proporție de 103,2 la 
sută, iar productivita
tea muncii a crescut cu 
3,1 la sută față de 
sarcina planificată. In 
același timp colectivul 
de muncă de aici a dat 
produse de cea mai 
bună calitate.

Angajamentele devin fapte
Sub conducerea organizației de 

partid, colectivul de muncă de la 
întreprinderea de morărit din Alba 
lulia. muncește cu entuziasm pen
tru a-si îndeplini si depăși angaja
mentele luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

In frunte comuniștii

*

con-
di-

gos- 
ele.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor din 
planul de producție în cadrul gospo
dăriei colective din Teiuș, printre 
numeroasele propuneri care au fost 
făcute în scopul sporirii producții
lor de cereale la ha a fost si aceea 
de a schimba cursul văii Geoagiu- 
lui, care în fiecare primăvară inun
da suprafața de 120 ha teren ara
bil, provocînd mari pagube plante
lor cultivate pe această suprafață. 
Cum în toamna anului trecut tere
nul a fost însămînțat cu grîu și orz, 
s-a pus problema salvării acestor 
culturi prin amena jarea unui dig de 
40 m și săparea unui canal lung de 
30 m, adînc de 1 m și lat de 3 m. 
Desigur, lucrarea trebuia executată 
în perioada de iarnă. Și comuniștii

mt a>i stat mult pe gînduri. La ape
lul făcut de consiliul de conducere 
al gospodăriei colective, harnicii co
lectiviști în frunte cu comuniștii 
Muntean loan, Muntean Iacob, Cîm- 
pean loan, Bucur Aurel. Londroman 
Pamfil, Pascu Teodor, Medrea Va- 
sile și alții, au trecut la efectuarea 
lucrării. Infruntînd condițiile grele 
din zilele friguroase de iarnă, dar 
hotărîți să salveze culturile de pe 
cele 120 ha de teren, ei aiț muncit 
neobosiți și în scurt timp digul și 
canalul au fost terminate sctiimbînd 
cursul văii Geoagiului care amenin
ța culturile gospodăriei colective din 
Teius.

MUNTEAN IOAN 
brigadier de cîmp G.A.C. Teiuș

Organizarea mai temeinică a 
muncii, folosirea judicioasă a re
zervelor interne și aplicarea cu suc
ces a unor inovații, contribuie din 
plin la obținerea de noi și impor
tante succese în îndeplinirea sarci
nilor de producție. Astfel fiind, bi
lanțul încheiat pe primele două 
luni ale anului în curs, arată că pla
nul producției globale a fost înde
plinit în proporție de 100,45 la sută, 
productivitatea muncii a crescut în 
această perioadă cu 0,45 Ia sută, iar 
volumul economiilor realizate se ri
dică la suma de 72.000 lei.

Rezultatele obfinufe 
confirmă

Ateliere centrale din 
întrecerea pentru rea
ms i multe economii se 
avînt sporit încă din

Planul M.T.O. in centrul atenției
In acest an colectivul de munci

tori, ingineri și tehnicieni de la în
treprinderea raională de industrie 
locală are de îndeplinit sarcini spo
rite față de anul trecut. Paralel cu 
necesitatea îmbunătățirii continue a 
calității produselor și introducerea 
în fabricație a unor sortimente noi, 
se află pe prim plan sarcina de-a 
spori capacitatea de producție a u- 
nor secții și sectoare, de a crește ne
contenit productivitatea și a reduce 
prețul de cost al produselor.

Cu prilejul prelucrării cifrelor de 
plan pe 1964, numeroși muncitori 
care au luat cuvîntul și au vorbit

La uzinele chimico-metalurgice Zlatna, a fost terminată montarea 
unei noi instalații pentru sectorul metalurgic.

despre rezultatele obținute în anul 
trecut, ca și despre unele lipsuri 
care s-au manifestat, au scos cu 
toată puterea în evidență că 
daeă în unele sectoare de activitate 
s-au'făcut simțite asemenea defec
țiuni, acestea se d'atoresc faptului că 
măsurile prevăzute în planul tehnico- 
organizatoric n-au fost traduse în 
viațăi Aceasta a atras după sine 
stagnări în procesul de producție, 
întreruperi repetate etc, așa cum s-a 
petrecut la sectorul ceramic. Invă- 
țînd din experiența ahnlui trecut, 
conducerea întreprinderi,), sub îndru
marea organizației deb^ză, a acor- 

■ dat încă din ultimul trimestru al a- 
fnului trecut întreaga atenție înfăp
tuirii. în mod exemplar, a măsuri- 

, lor prevăzute în planuț M.T.O. Ast
fel de îndată după dețiițitivarea mă
surilor, s-a stabilit răspunderea con- 

! cretă pe om și data cMfi’vor trebui 
să fie terminate. Periodic conduce
rea întreprinderii analizează stadiul 
executării lucrărilor și ia măsuri o- 
perative pentru intensificarea lucră
rilor rămase în urmă.

Ținînd cont de sarcinile cu mult 
sporite față de anul trecut, la moara 
cu regim comercial trebuiau efectua
te o seamă de lucrări care să ducă 
la mărirea capacității și la buna 
desfășurare a procesului tehnologic. 
Aceste lucrări au, fost și realizate. 
Astfel s-a efectuat rifluitul valsuri
lor și s-a revizuit și reparat întrea
ga instalație. Ca urmare a măsu
rilor luate capacitatea acestei mori 
s-a mărit la mai mult de două ori 
față de trecut.

La sectorul ceramic au fost luate 
măsuri pentru mutarea presei Va- 
cum lingă uscătorie, astfel că în 
prezent materialul din presă intră 
direct la uscătorie, fără a mai fi ne
voie de diferite transportări inutile. 
In felul acesta a crescut și produc
tivitatea muncii asigurîndu-se în a- 
celași timp și îmbunătățirea calității 
produselor. O mare atenție a fost 
acordată înfăptuirii măsurilor pri
vind extinderea micii mecanizări. 
Astfel cu creditele în valoare de 
500.000 lei s-a început și se găsesc 
pe jtfîrșite. lucrările de mecanizarea 
transportului prin șoproane. A- 
ceastă lucrare are o mare importanță 
pentru^^gș,terea productivității mun
cii și ra^rcerea prețului de cost.

Unul djîțtre sectoarele cu ponde
re mare în- planul întreprinderii este 
sectorul extractiv. Ca urmare a ce
rerilor mereu sporite pentru produc
ția de bentogel s-a impus ca o ne
cesitate, 4narea unor măsuri de mă
rirea capacității de extracție și pre
lucrare. Astfel, au fost efectuate o 
serie de lucrări din fondul de mică 
mecanizare, iar recent a fost adus 
și urmează să fie montat un uscător 
de mar^xapacitate.

Acum după două luni, prin hărni
cia sa și ca urmare a înfăptuirii o- 
biectivelor prevăzute pînă la data 
actuală, colectivul de muncă de la 
I.R.I.L. Alba Iulia se poate mîndri 
cu faptul că sarcinile de plan pe 
lunile ianuarie și februarie au fost 
îndeplinite în proporție de 127,16 
la sută la producția globală și 128,42 
la sută‘la producția marfă. După 
cum se vede cînd există preocupare 
există și rezultate.

La secția 
orașul nostru 
Uzarea de cît 
desfășoară cu 
primele zile ale acestui an.

Luptînd pentru sporirea producti
vității muncii, folosind cu pricepere 
și chibzuință materialele și redu- 
cînd la maximum rebuturile, colec
tivul de muncitori de la secția A- 
teliere centrale a realizat pe primele 
două luni ale acestui an o economie 
Ia prețul de cost în valoare de peste 
31.000 lei.

Planul de producție pe unitate pe 
cele două luni ale anului în curs a 
fost realizat în proporție de 102,501a 
sută.

...Ansamblul de estradă „Optimiș- 
tii“, din București, prezintă pe sce
na Casei raionale de cultură din 
orașul nostru, în ziua de 11 martie 
a.c. orele 20, concertul 
„Tonul face muzica".

...Intre 9-12 martie a.c. 
tograful „23 August" va 
„Roco și frații săi‘, 
graful „Victoria" 
a.c. va rula filmul 
ca", producție a studiourilor Ceho
slovace.

...In cadrul pregătirilor pe care le 
face echipa de fotbal „Refractara" 
din orașul nostru în vederea returu
lui campionatului regional de fot
bal, duminică d.m. va întîlni pe sta
dionul Refractara într-un meci ami
cal de fotbal echipa „Siderurgistul" 
Hunedoara din categ. C.

spectacol

la cinema- 
rula filmul 

, iar Ia cinemato- 
între 9-11 martie 

„Cînd vine piși-
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de mica gospodărie in
dividuală, vom putea uni 
marea masă a țărănimii 
muncitoare astfel incit 
să devină o forță uriașă, 
capabilă să lupte pentru 
făurirea unei agriculturi 
înaintate socialiste11.

(Din Raportul prezen
tat de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dei la 
ședința plenară a C.C, 
al P. M. R. din 3-5 
martie 1949).

CRIfFHHEA
VOLUMULUI Ol LUCQÂftl EXECUTATE O£ S.MTaLBA IULIA

;L sțfe?

a^atură normala 
OLTAuî^’ - 
42 ha.

Prin muncă spre fericire Un sprijin prețios

SPRE NOI SUCCESE
Comitetului 

din 3-5 martie 
importantă în

Cu cinsprezece ani în urmă, cînd 
presa și radioul vesteau desore isto
rica plenară din 3-5 martie 1949, oa
menii satului Cistei — țărani 
raci și mijlocași — au trăit una 
cele mai mărețe zile din viața 
Partidul, acest cîrmaci înțelept, 
dopta o hotărîre 
constituie începutul 
fericire., si belșug.

încă din primele 
din sat au început 
intensă muncă politică centru a lă
muri țărănimea muncitoare despre 
importanța acestui document ce a- 
vea să schimbe din temelii viața 

.oamenilor, a satului însuși. Și dună 
un an si ceva, în toamna lui 1950. 
aici la Cistei, 23 de familii au pus 
bazele unei gospodării colective. A 
fost cel mai măreț act din viata sa
tului. La început am fost outini și a- 
veam avere obștească mică. Cu ajuto
rul permanent al partidului noi am 
început să ne consolidăm gospodă
ria. An de an am ridicat construcții 
și am sporit ramurile anexe, 
gospodăria noastră are o 
obștească în valoare

care avea 
drumului

sa- 
din 
lor. 

a- 
să 

spre

zile. comuniștii 
să desfășoare o

cîteva animale, numără azi aproape 
500 capete bovine mari. Dună în
cheierea colectivizării si unificarea 
cu gospodăria din Obreja, baza con
solidării 
tive s-a

Odată 
colective 
menilor cît și fața satelor. La Cis
tei si Obreia s-a statornicit viața 
nouă. La Cistei. de pildă, tot al 
treilea colectivist si-a construit case 
noi, sau și-au făcut amenajări sau 
renovări aproape totale. Colectiviștii 
Naghi Ștefan, Bobițan Octavian. 
rV'msa Inliu. Avram Aurel și multi 
alții ca ei și-au construit case noi, 
au aparate de radio, mobilă, sînt 
îmbrăcați omenește. Gînduri dare 
altădată erau visuri au devenit azi 
realitate. Lumina electrică luminea
ză azi case mari și frumoase.

Datorită îndrumării înțelepte

gospodăriei noastre colec- 
cimentat și mai mult 
cu dezvoltarea gospodăriei 
s-a schimbat atît viața oa-

Azi 
avere 

de peste 
2.400.000 lei, iar fondul de bază se 
ridică la 2.021.145 lei. Sectorul zoo
tehnic compus la început din numai

a 
partidului trăim azi o viață fericită, 
așa cum ne-am dorit-o. De aceea 
mulțumim din inimă partidului care 
ne-a arătat adevărata cale spre bel
șug și fericire.

DOB1RTÂ MIHAI 
președintele G.A.C. Cistei

Preocuparea noastră principală
Gospodăria colectivă „Progresul** 

din Galda de Jos are o experiență 
bogată în ce privește organizarea 
producției vegetale și animale. Pro
ducțiile sporite de cereale pe care 
le-am obținut în anii trecuți și con
dițiile materiale bune care le avem 
create ne sînt o chezășie că vom 
spori și mai mult producțiile la cul
turile de grîu și porumb. Astfel, din 
cele 1.207 ha teren arabil pe care-1 
posedă gospodăria noastră colecti
vă, vom cultiva în acest an 800 hec
tare cu grîu și porumb. Cele 465 ha 
însămînțate în toamna trecută cu 
grîu din soiurile cele mai producti
ve și în teren bine pregătit ne vor 
asigura o producție medie de peste 
1.600 kg la ha cît avem prevăzut în 
planul de producție. O deosebită a- 
tenție am acordat, de asemenea, 
pregătirii și fertilizării suprafețelor 
de teren ce vor fi însămînțate în 
primăvara acestui an. Din cele pes
te 330 ha care urmează a fi însă-

mînțate cu porumb, 80 ha au fost 
îngrășate cu gunoi de grajd, iar res
tul se însămînțează în teren fertili
zat din anii trecuți. întreaga supra
față a fost arată adine din toamnă.

In anul acesta vom semăna numai 
semințe de porumb din soiurile de 
mare productivitate ca hibrid du
blu 103 pe suprafața de 150 ha, 
IED. 101 pe 103 ha, și H.D. 203 
pe 80 ha. O mai mare atenție vom 
acorda plantelor tehnice ca tutun și 
sfeclă de zahăr, culturi ce vor spori 
la 60 ha în acest an.

Prin măsurile luate și cu sprijinul 
harnicilor colectiviști romîni și ma
ghiari de pe raza gospodăriei noas
tre colective, vom depune toate efor
turile să realizăm producții de ce
reale mult sporite la ha față de anii 
trecuți, contribuind la creșterea ve
niturilor bănești și ridicarea nivelu
lui de trai al colectiviștilor.

TEBEREAN VASILE 
președintele G.A.C. Galda de Jos

Așa cum s-a subliniat la Ple
nara Comitetului Central al P.M.R. 
din 3-5 Martie 1949, stațiunile de 
mașini și tractoare care au fost 
înființate la indicația partidului, 
sînt pirghii importante în spori
rea producțiilor de cereale la hec
tar și dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste.

Stațiunea noastră de mașini și 
tractoare a luat ființă la 1 noiem
brie 1948 și dispunea la început 
de un număr de 21 tractoare di
ferite. An de an am fost dotați cu 
noi tractoare și mașini agricole 
moderne, creîndu-ni-se astfel posi
bilitatea să extindem tot mai mult 
lucrările agricole mecanizate. Prin 
volumul mare de lucrări pe a- 
proape 80 la sută din suprafața 
gospodăriilor colective și calita
tea tot mai superioară a acestora, 
stațiunea noastră și-a adus din 
plin contribuția la sporirea pro
ducției de cereale Ia ha și la în
tărirea economică a unităților a- 
gricole socialiste din raion.

In anul 1963, unitatea noastră 
a dispus de un număr de 188 trac
toare fizice, de combine de cerea
le și pentru recoltat porumb siloz, 
pluguri diferite, sape rotative, cul
tivatoare, semănători și altele. Cu 
acest utilaj agricol în anul trecut 
noi am executat arături diferite 
pe 27.300 ha, am efectuat semă
natul pe 13.746 ha, am prășit, dis
cuit si recotat cereale pe o supra
față de 19.266 ha.

Pentru ca mecanizarea lucrări
lor să se facă pe o scară tot mai 
largă, noi am împărțit cele 188 
de tractoare în 21 brigăzi, repar- 
tizîndii-le pe gospodăriile colective 
din raion, în funcție de volumul 
lucrărilor contractate și suprafața 
arabilă a unității respective.

AUREL BOLUNDUȚ 
director S..M.T. Alba Iulia

Cei 15 ani care s-au împlinit de 
la istorica plenară a 
Central al P.M.R. 
constituie o etapă 
construirea socialismului din patria
noastră. Rezultatele de pînă acum 
obținute de poporul nostru munci
tor dovedesc cu putere iustetea li
niei politice a partidului în opera de 
construirea socialismului la sate. 
Terminarea colectivizării agriculturii 
a consemnat faptul că în patria 
noastră socialismul a învins defini
tiv la orașe și sate. Colectivizarea a- 
griculturii a deschis mari perspecti
ve pentru ridicarea la un nivel mai 
înalt a agriculturii, pentru folosirea 
mai intensă a pămîntului. s-au creat 
condiții deosebit de prielnice pentru 
folosirea la maximum a capacității de 
muncă a tractoarelor și a celorlalte 
mașini agricole pe care industria le 
nune la îndemîna agriculturii. Exis
tă deci posibilități optime pentru ca 
pămîntul să dea roade bogate, pen
tru ca agricultura să se dezvolte 
multilateral.

Ca urmare a muncii depuse de că
tre masa mare de colectiviști, sub 
directa îndrumare a organelor de 
partid și de stat, s-au obținut o se
rie de succese în sporirea produc
ției vegetale și animale. Experiența 
gospodăriilor colective fruntașe din 
raionul nostru dovedește că cele mai 
bune rezultate în producție, în creș
terea nivelului de trai al colectiviș
tilor l-au obținut unitățile agricole 
-ocialiste care au acordat toată aten
ția dezvoltării continue a proprietă
ții obștești. Folosirea cu eficiență 
a mijloacelor materiale și financiare 
proprii cît și a celor acordate de 
stat a făcut ca gospodăriile colective 
să-și mărească an de an capacitatea 
lor de producție. In urmă acestui 
fapt valoarea avutului obștesc a 
crescut simțitor. Astfel la gospodă-

riile colective din Mihalț, Teiuș, Ber
ghin și altele valoarea avutului ob
ștesc se ridică între 150-230.000 lei 
la suta de hectare. Dezvoltarea a- 
verii obștești se datorește creșterii 
acumulărilor provenite din venitu
rile anuale ale fondului de bază care 
s-au ridicat la peste 13 la sută din 
totalul acumulărilor.

Datorită sprijinului acordat de 
către S.M.T., unele gospodării colec
tive cu toate condițiile naturale nefa
vorabile ale anului trecut au obți
nut producții mulțumitoare. De e- 
xemplu gospodăria colectivă dia 
Galda de Jos a obținut la cultura 
grîului o producție medie de 1.654gM 
kg la ha, iar cea din Alba lulia de”. 
1.550 kg la ha. Asemenea rezultate 
au fost obținute și la cultura po
rumbului. unde gospodăria colectivă 
din Berghin a realizat 1.963 kg boa
be la ha, iar cea din Mihalț 1.706 
kg la ha.

întărirea economico-organizatorică 
și dezvoltarea continuă a averii ob
ștești în cadrul gospodăriilor colec
tive din raionul nostru se reflectă 
prin reținerea de sume tot mai mari 
pentru investițiile necesare la spo
rirea numărului de animale. execa- 
tarea de construcții, plantații și lu
crări de îmbunătățiri funciare.

Măsurile luate de partid și gu
vern cu privire la reorganizarea con
ducerii agriculturii, redistribuirea 
cadrelor de specialitate, organizarea 
învățămîntului agricol de 3 ani, a- 
plicarea pe scară largă a metodele-' ( 
agrotehnice avansate, duce la co^ 
solidarea și dezvoltarea multilater^*' 
lă a 
terea 
cole.

gospodăriilor colective, la creș- 
substanțială a producției agrî-

Ing. SUCIU MATEI
Vicepreședinte al Consiliului agricol 

raional Alba

t

Primăvara anului 1949... 
O primăvară obișnuită ca 
decor și totuși aparte ca 
semnificație. Din hotar în 
hotar, peste întreg întin
sul scumpei noastre pa
trii, cuvîntul partidului a 
răsunat cu ecouri de feri
cit viitor.

Adusă pe calea unde
lor, sau cuprinsă în pa
gini de gazete, istorica Re
zoluție a plenarei C. C. al 
P.M.R. din 3-5 martie 1949 
a poposit în așezări-mici 
și mari chemînd țărăni
mea muncitoare la luptă. 
Se aprindea astfel făclia 
care avea să dea o viață 
nouă satelor noastre, se 
deschidea drum larg nă
zuințelor de veacuri ale 
țărănimii muncitoare.

In lumea satelor au în
ceput frămîntările. Și, din 
frămîntări și luptă, au 
prins a se uni pămînturi, 
au început a se constitui 
primele gospodării colec
tive, întîile mlădițe ale so
cialismului la sate.

Pe drumul arătat de 
partid, alături de zeci și 
sute de mii de țărani mun
citori de pe întinsul pa
triei, au pornit și țăranii

muncitori din raionul nos
tru. Și fiecare gospodărie 
nou creată a constituit o 
victorie înscrisă pe stea
gul luptei pentru transfor
marea socialistă a agri
culturii. Și-au unit pămîn- 
turile și au pornit pe dru
mul cel nou țăranii mun
citori din Obreja, Cistei, 
Benic și Căpud. Apoi, alții 
le-au urmat pilda pînă 
cînd, în primăvara anului 
1962, raionul nostru a fost 
în întregime colectivizat.

De Ia istorica plenară a 
C.C. al P.M.R. din 3-5 
martie 1949, s-au scurs 15 
ani, timp relativ scurt dar 
bogat în fapte, în reali
zări. Îndrumate cu grijă 
de organizațiile de partid 
tinerele noastre unități a- 
gricole socialiste au cres
cut. Și, odată cu ele au 
crescut satele, oamenii. A- 
verea obștească a gospo
dăriilor agricole colective 
din raion ajunsă la 18 
miloane lei în 1962, a spo
rit la 43 milioane în 1963. 
In urma brazdelor trase

de sute de tractoare, pă
mîntul a rodit an de an 
mai bogat, an de an spo
rind și numărul animale
lor proprietate obștească.

Viața cea nouă a în
vins pretutindeni în satele 
raionului. Oamenii sate
lor .au pornit spre rosturi 
nebănuite în trecut. Pe 
ulițele străjuite altădată 
de case cu acoperiș țugu
iat de paie, colectiviștii 
și-au zidit sute de case 
noi. La Cistei tot a treia 
familie de colectiviști a 
trecut prag de casă nouă. 
Și, asemenea colectiviști
lor din Cistei, prag de 
case noi, luminate de be
curi electrice și din care 
nu lipsește radioul, au 
trecut sute de colectiviști 
din Berghin și Bucerdea 
Vinoasă, d.’n Vințul de 
Jos, Șard, Cricău, Oiejdea 
și alte așezări.

Cufundate în întuneric 
în anii regimului burghe- 
zo-moșîeresc, satele raio
nului au răzbătut puternic 
spre lumină. In peste 30

de sate oamenii au și uitat 
de lampa cu petrol, uitate 
fiind, de asemenea, —* 
jile și doftoroaiele. 
cele peste 100 de 
din raion învață peste 14 
mii ’de copii, iar spre cele 
69 de cămine culturale își 
îndreaptă pașii, atît i 
zilele de odihnă cît șt 
peste săptămînă, mii de 
colectiviști. Tineri și vîrst- 
nici învață. La dispoziție 
le stau zecile de mii de 
cărți ale celor 13 biblioteci 
comunale și 69 biblioteci 
sătești și afiliate.

In cei 15 ani care 
scurs de la istorica 
nară din 3-5 martie 
țăranii muncitori din sa
tele raionului nostru au 
obținut realizări cu nepu
tință de înfăptuit altăda
tă. Și mersul lor spre vii
tor e tot mai impetuos. în
vață și muncesc. Țin tot 
mai sus steagul ridicat de 
partid la 3-5 martie f94>- 
Fac printr-o muncă mereii 
mai avîntată gospodăriile 
agricole colective tot mai 
înfloritoare, iar viața tor 
tot mai îmbelșugată și 
mai fericită.
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TRIBUNA PROPAGANDISTULUI

x Pregătirea personală cît mai temeinică
Sînt propagandist de trei ani în 

organizația de partid din gospodă
ria agricolă colectivă — Cricău. 
Sarcina încredințată de organizația 
de bază din care fac parte este nu 
numai deosebit de importantă, dar 
în același timp și de mare cinste. 
Incredințîndu-mi-se această muncă, 
m-am străduit de la început să mun
cesc conștiincios, pentru a avea re
zultate cît mai bune. Și, la drept 
vorbind, nu mi-a fost de loc ușor, 
mai ales ținînd seama de faptul că, 
eram nou în această activitate. Tre
buia să muncesc întîi cu mine per
sonal, să mă pregătesc temeinic, iar 
apoi să muncesc cu oamenii, să gă
sesc forme cît mai potrivite pentru 
a-i mobiliza să studieze cu simț de 
răspundere, pentru a face convorbi
rile cît mai interesante cît mai in
structive.

I» In prezent conduc cursul seral a- 
jP* nul 11 din cadrul gospodăriei colec

tive.
Din experiența acumulată pînă în 

prezent am reținut că o mare impor
tanță în această muncă o are pre
gătirea personală a propagandistu
lui. In acest scop, mă străduiesc să 
studiez în afară de materialul bi
bliografic indicat pentru tema ce o 
pregătesc, hotărîri ale partidului 
care se referă la tema respectivă, 
diferite articole apărute în presa cen
trală și locală, hotărîri ale comite
tului nostru de partid. Am studiat 
cu multă atenție „Cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Sesiunea extraordinară a Marii A- 
.dunări Naționale din 1962", lucră
rile Conferinței regionale și raiona
le de partid publicate în presa re
gională și raională.
, In pregătirea ce o fac pentru șe- 
cfmța cursului, țin întotdeauna sea- 

la de sarcinile ce stau în fața gos
podăriei colective, în care scop stu
diez planul de producție al gospo
dăriei colective, mă consult cu 
-membrii consiliului de conducere, 
cu secretarii organizațiilor de bază 
din brigăzi asupra sarcinilor ce le 
stau în față în perioada respectivă. 
Așa, de exemplu, după constituirea 
organizațiilor de bază în brigăzi 
am aprofundat cu ajutorul instructo
rului Comitetului raional de partid 
noua formă de organizare și sarci
nile ce revin organizațiilor de bază 
din brigăzi, după care am organi
zat o convorbire cu brigadierii și 
secretarii organizațiilor de bază 
unde am discutat împreună despre 
sarcinile ce stau în fața brigăzilor 
și rolul organizațiilor de bază în 
mobilizarea tuturor forțelor la înde- 

-yplinirea sarcinilor. Pot să spun că 
T din discuțiile purtate cu diferiți to

varăși am avut de învățat multe lu
cruri importante legate de felul cum 
se desfășoară munca concretă în 
fiecare brigadă și echipă, ceea ce 
m-a ajutat în conducerea discuțiilor 
din cadrul cursului, la lega-

6 MARTIE 1945

O DATĂ MEMORABILĂ
IN ISTORIA POPORULUI NOSTRU

Azi se împlinesc 19 ani de la o 
dată memorabilă în istoria poporu- 

a lui nostru — 6 Martie 1945 — cînd, 
A-*-prin lupta celor mai largi mase 

■populare, conduse de partidul cla
sei muncitoare, a fost instaurat pri
mul guvern democratic din viața po
litică a țării noastre.

Insurecția armată de la 23 Au
gust 1944 inițiată, organizată și con
dusă de Partidul Comunist Romîn a 
mai cat începutul revoluției populare 
în Romînia. Au fost realizate obiec
tivele principale ale luptei antifascis
te și de eliberare națională. Dicta
tura militaro-fascistă și jugul hit- 
lerist, care au adus poporului romîn 
suferințe grele, an fost lichidate. 
T ra a fost scoasă din războiul cri
minal hitlerist, care măcina resur
sele umane și materiale ale poporu
lui și îl împingea spre o catastrofă 
națională.

Insurecția armată de la 23 Au- 
T gust 1944 a constituit un moment 

hotărîtor în istoria poporului nostru, 
începutul unor adinei transformări 
revoluționare, care au dat poporului 
romîn putința să-și ia soarta în 
■propriile sale mîini. 

rea celor studiate de munca practi
că. Astfel, într-una din ședințele 
cursului s-a ridicat problema retri
buției suplimentare în cadrul gospo
dăriei colective. Unii cursanți sus
țineau că, ea se poate aplica numai 
colectiviștilor care lucrează în sec
torul zootehnic. In dezbaterile ce au 
avut loc și Ia care am reușit să an
trenez majoritatea cursanților, pro
blema a fost lămurită în sensul că 
retribuții suplimentare se pot a- 
corda și colectiviștilor din brigăzile 
de cîmp. aceasta depinzind în pri
mul rînd de munca lor pentru a ob
ține producții mari și a depăși pre
vederile planului.

Am constatat din proprie experien
ță că atunci cînd temele sînt bine 
pregătite, cînd folosesc exemple le
gate de viața practică, cursanții se 
antrenează la discuții, leagă pro
blemele studiate de munca practică, 
așa cum sînt tov. Șandru Ilie, Dra
gan Traian, Mezei Maria, Fleșer A- 
na, și mulți alții, care și Ia muncă 
în cadrul gospodăriei colective se 
situează în rîndul fruntașilor.

Ținînd seamă că învățămîntul de 
partid trebuie să contribuie la creș
terea nivelului politic și ideologic al 
oamenilor muncii, la ridicarea con
științei lor și pe această bază la 
participarea lor conștientă la înde
plinirea sarcinilor trasate de partid, 
ca propagandist, urmăresc in cadrul 
cursului pe care-1 conduc, rezulta
tele ce le obțin cursanții de la o 
lecție la alta. Acest lucru îl notez 
într-un caiet, în dreptul fiecărui 
cursant. Aceasta mă ajută să cunosc 
întotdeauna felul cum cursanții în
țeleg cele studiate, ce probleme le 
sînt neclare pentru a putea interveni 
acolo unde este cazul, care este a- 
portul lor la îndeplinirea sarcinilor 
economice.

Rezultatele muncii mele ca propa
gandist sînt strîns legate de ajuto
rul permanent acordai de comite
tul de partid, care controlează cursul 
de care răspund, a analizat perio
dic activitatea și în mod deosebit 
conținutul și eficacitatea învățămîn- 
tului de partid.

Cu toate rezultatele obținute, con
sider însă că mai am încă multe de 
făcut în vederea pregătirii mele și 
a perfecționării metodelor de mun
că. Lucrul acesta l-am desprins și 
din aceea că in prezent mai sînt unii 
cursanți ca tov. Lupșan Petru, Șu- 
teu loan și Crișan Dănilă care se 
antrenează mai greu la discuții sau 
lipsesc de la ședințele cursului.

Cu ajutorul pe care-1 primesc din 
partea comitetului de partid din ca
drul gospodăriei colective sînt sigur 
că voi reuși să lichidez lipsurile și 
să obțin în viitor noi succese în 
activitatea ce o desfășor ca propa
gandist.

GORCEA IOAN 
propagandist-curs seral anul II 

G.A.C. Cricău

Victoria insurecției armate a dat 
un puternic avînt luptei maselor 
populare. A început revoluția popu
lară a cărei sarcină de bază era 
lichidarea rămășițelor feudale și de
săvârșirea revoluției burghezo-demo- 
cratice, înfăptuirea unui șir de re
forme democratice care să deschidă 
larg drumul progresului economic 
și social.

Forțele sociale care determinau 
direcția de dezvoltare politică și so
ciala a țării în acea perioadă, în- 
ftîngînd împotrivirea reacțiunii, e- 
rau clasa muncitoare, țărănimea, 
masele largi ale poporului, care 
desfășurau ofensiva neîntreruptă, 
pentru dezvoltarea revoluției popu
lare. pentru cucerirea puterii, pen
tru reforma agrară și democratiza
rea țării. Partidul Comunist Romîn, 
conducea aceste acțiuni sprijinindu- 
se pe uriașa mișcare a maselor.

Valul luptei maselor populare, sub 
conducerea Partidului Comunist a 
impus la 6 Martie 1945, alcătuirea 
guvernului democratic, condus de 
eminentul patriot și om de stat, dr. 
Petru Groza. Aceasta a reprezentat 
o schimbare radicală în conținutul 
puterii de stat, a însemnat instaura-

Sînt 54 de ani de cînd femeile din lumea întreagă au ales ca zi de sărbătoare a lor, simbol al luptei în
flăcărate pe care o desfășoară pentru viitorul fericit al copiilor, al omenirii, ziua de 8 martie, început al 
primăverii. De mai bine de o jumătate de veac tradiția aceasta prinde rădăcini tot mai puternice în viața 
sutelor de milioane de femei din lumea întreagă, în viața popoarelor.

Zi de bilanț al succeselor pe drumul afirmări femeii în viața socială, 8 Martie este în același timp o 
zi în care femeile își exprimă puternic năzuințele lor de viitor. Ridicate din starea multiseculară de robie, 
femeile devin mereu mai mult, pretutindeni, un factor activ al luptei pentru pace, pentru progres social.

In frunte pășesc femeile din țările socialiste, cetățeni egali în drepturi ai lumii eliberate de exploatare, 
femei care muncesc umăr la umăr cu bărbații în fabrici și în uzine, pe ogoarele înfrățite ale agriculturii 
socialiste, pe șantiere, în laboratoare, în școli și care își spun cuvîntul în cele mai înalte probleme ale vie
ții obștești.

Pretutindeni, în toate marile probleme care frămîntă astăzi omenirea și în primul rînd în problema păcii, 
femeile își simt întreaga răspundere. Numeroasele lor acțiuni pe plan mondial dovedesc din plin acest lu
cru. Femeile știu bine că fericirea și bucuria vieții descătușate a oamenilor din țările socialiste — imagine 
luminoasă a viitorului întregii omeniri — care au fost cucerite cu prețul unei uriașe jertfe cer' să fie a- 
părate.______________ *
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De fiecare dată cind strungări- 
ța Dudaș Sofia de la U.C.M. Zlat- 
na își deapănă amintirile, își tri
mite gindul spre satul de pe ma
lul Tirnavei. Aici la Obreja, 
a cunoscut, ce-i drept 
copilăria fără bucurii.

Dar anii au trecut 
fetiței de pe Tirnave 
loc bucurii după bucurii. Puterea 
populară i-a deschis drum larg 
spre noua viață. Sirguincioasă e- 
levă a școlii profesionale din 
Z’.atna, Dudaș Sofia se dăruiește 
cu pasiune strungului. Și fata 
mică cu părul buclat e azi o strun- 
găriță de nădejde.. Aici la secto
rul de întreținere al uzinei, ca și 
în întreaga uzină, oamenii o apre
ciază pe bună dreptate. De fiecare 
dată hărnicia ei este consemnată 
în rîndurile de la panoul eviden- 
țiaților. De fiecare dată e in frun
te la activitatea desfășurată de 
femei.

De cumva treceți in aceste zile 
pe Ia uzină și nu o puteți intilni 
pe comunista Dudaș Sofia, nu 
fiți supărați. O puteți vedea la 
panoul fruntașilor, în rîndul celor 
distinși cu insigna „Fruntaș in în
trecerea socialistă" pe anul 1963.

I

rea la cîrma țării a unui guvern în 
care reprezentanții clasei munci
toare în frunte cu Partidul Comu
nist. aveau rolul preponderent. Prin 
această victorie poporul a hotărît în 
esență soarta bătăliei pentru putere.

In cei 19 ani care au trecut de la 
6 Martie, s-a schimbat fundamental 
fața țării. Prin lupta poporului, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului 
nostru a fost dobîndită victoria de
plină a socialismului la orașe și 
sate, a fost lichidată exnloatarea o- 
niclui de către om. Romînia a de
venit o țară înaintată, cu o econo
mie socialistă unitară în plină dez
voltare.

Eroica noastră clasă muncitoare 
își îndeplinește cu cinste rolul de 
cond”cător al statului și al poporului 
în opera de făurire a noii orînduiri 
sociale. Alianța muncitorească-țără- 
ncască, temelia de nezdruncinat a 
puterii populare a fost ridicată pe 
o treaptă mai înaltă în Urma înche
ieri: colectivizării agriculturii.

Victoriile obținute de poporul 
nestru în cei 19 ani care au trecut 
de la 6 Martie 1945 constituie o 
sirălncită confirmare a justeței po
liticii partidului nostru în măreața 
operă de construire a socialismului.

Strîns unit în jurul partidului, po
porul nostru muncește cu însuflețire 
și entuziasm pentru a îndeplini cu 
cinste mărețul program de luptă și 
muncă elaborat de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. program al de- 
săvîrșirii construirii socialismului în 
patria noastră scumpă.

Cuvinte de
Profundele transformări revoluțio

nare înfăptuite de partid în patria 
noastră au schimbat din temelii și 
viața femeii.

Lipsită de bucurii, desconsiderată 
și umilită în timpul regimurilor tre
cute, viața femeii din patria noastră 
se scurgea sub povara grijilor pen
tru ziua de mîine. pentru viitorul co
piilor. Viața femeilor de la sate era 
si ea amară, de neîndurat. Astăzi 
însă, femeia zilelor noastre se bu
cură de stima și aprecierea tuturor. 
Din rîndul nostru al femeilor sînt 
reprezentante în marele sfat al țării 
în timp ce în fiecare sat și comună 
zeci și sute de femei participă cu 
hărnicie la construirea vieții noi so
cialiste. Viața noastră a femeilor 
de la sate este de asemenea așa

TOVARĂȘELE NOASTRE
întotdeauna cind parcurgem șirul 

cifrelor înscrise in graficul realiză
rilor fabricii noastre ne gîndim cu 
întreaga recunoștință la tovarășe
le noastre de muncă, la acelea ce 
cu iscusință, cu hărnicie și dăruire 
dau glas acestor cifre, le fac să se

In întrecerea socialistă pe care 
o desfășoară pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan numeroase 
muncitoare de la fabrica „Ar
deleana" din Alba Iulia, au fost 
distinse cu insigna de „Fruntaș 
în întrecerea socialistă" pe 1963. 
IN CLIȘEU : Un grup de mun- 
citoare fruntașe în întrecere.

învățătoarei noastre dragi
Pe ferestrele larg deschise, aerul 

de afară pătrunde năvalnic. Copiii 
au plecat. In clasă a rămas doar în
vățătoarea...

Pe tabla din colțul clasei stăruie 
cîteva cuvinte ’scrise cu migală: „De 
8 Martie", învățătoarei noastre dra
gi ■— mulți ani! E urarea elevilor 
din clasa l-a și a HI-a a Școlii de 
8 ani din Uăpria adresată învăță
toarei lor, Cornelia Goția.

Rămasă singură, învățătoarea 
Cornelia. Goția privește cînd Ia scri
sul de pe tablă, cînd la fulgii jucău
și de afară care, înfrînți de razele 
soarelui de martie, încearcă zadar
nic să mai atingă pămîntul. Și gîn
dul său aleargă peste vremi. Se 
vede în urmă cu 31 de ani, cind a 
călcat pentru prima oară pragul 
școlii din Hăpria. Gîndul îi popose
ște apoi la fiecare din anii care s-au 
scurs din caierul nesfîrșit al timpu
lui. Și aducerile-i aminte, într-o vre
me umbrită de griji și nevoi, îi sînt 
scăldate în lumina anilor din ur
mă. Prin grija partidului, școala s-a

mulțumire
cum ne-am dorit-o. Pe ogorul înfră
țit al gospodăriei colective noi mun
cim cu hărnicie, conștiente că fie
care succes contribuie și mai mult 
la îmbunătățirea condițiilor de via
ță. In cadrul gospodăriei noastre, 
colectivistele au efectuat în anul 
trecut peste 60 la sută <țin totalul zi
lelor muncă efectuate. In fiecare sec
tor. la grădină sau în zootehnie, la 
florărie sau în cîmo, mina colectivis
tei se simte peste tot prin însăși hăr
nicia ei.

Și dacă muncește cu dragoste, cu 
sîrguință, apoi întreaga sa muncă 
e o închinare de mulțumire adusă 
partidului care i-a creat minunatele 
condiții de muncă și viață.

CRIȘAN VICTORIA 
colectivistă G.A.C. Teiuș

inmănuncheze într-o frumoasă sim
fonie a muncii. Da! De fiecare dată 
cînd spre magazine pornește un notl 
transport de încălțăminte, admirația 
față de tovarășele noastre e cu a- 
tît mai mare cu cît ea se împletește 
cu cea a cumpărătorilor.

Și dacă ar fi să ne oprim la șirul 
numelor, poate nici n-am putea sta
bili care dintre aceste harnice mun
citoare își are meritul mai mare. 
N-am putea deoarece fiecare opera
ție, fie ea cît de mică, își are în
semnătatea ei în frumosul creat. De 
la croi, de acolo de unde mîini har
nice dau forma pielii, de unde mun
citoare ca Ana Moldovan, Ana Mag
da, Paraschiva Scheau și multe 
altele string decimetrii lîngă deci
metrii și dau patriei economii de 
sute de metri de piele și pînă ce în
călțămintea este așezată în cutii, pe 
tot acest parcurs numele atîtor și 
atîtor femei e nelipsit de la panoul 
fruntașilor și evidențiaților. Cu mun- 

; citoare ca Țopăi Stela, Ciulea Ma
ria, Giurgiu Rozalia, 
ca de altfel cu toate 
tre ne mîndrim nu 
tregul colectiv.

ALEXANDRU I

Morar Maria, 
tovarășele noas- 
numai noi, ci in

FOGARASSY 
director

ION DRĂGO1 — secretar al 
org. de bază fabrica „Ardeleana" 

Alba Iulia

ridicat la înălțimi nebănnite, 
slujitorii ei și-au căpătat nume 
cinste.

Vremi noi, oameni noi. Copiii

iar 
de

Vremi noi, oameni noi. Copiii de 
ieri au crescut. La tîmplele învăță
toarei au răsărit fire albe.. Inima-î 
tînără însă, bate la fel pentru co
piii de azi ca și pentru cei cărora 
le-a împărtășit cu ani în urmă tai
nele învățăturii. Achim Vasile, îa 
care încă din anii prunciei i s-a năs
cut dorința de-a construi, e azi in
giner. Borzescu Floarea e profesoa
ră și, cu gîndul la fosta ei învăță
toare, împarte cu dărnicie din cunoș
tințele sale elevilor săi. Filipescn 
loan e agronom pe pămînturile Do- 
brogei, Lăpăduș Floarea e harnică 
textilistă, Făgădar Nelu e iscusit de
senator tehnic.. Și încă multe, multe 
nume se pot adăuga la zestrea neo
bositei învățătoare, Goția Cornelia. 
E zestrea care-i cinstește numele. 
Sînt faptele pentru care sute de 
inși, mici și mari, îi adresează de 8 
Martie urarea: învățătoarei noastre 
dragi — mulți ani!



Din recomandările Consiliului agricol 
raional privind cultura porumbului, 

cartofului și sfeclei de zahăr în anul 1964
Corespondenții despre activitatea culturală

Formații artistice în deplasare Acțiuni cu cartea la locul de muncă
Pe baza recomandărilor Consiliu

lui superior al agriculturii, a Consi
lium: agricol regional și a rezulta
telor obținute în producție de către 
gospodăriile agricole colective frun
tașe. Consiliul agricol raional Alba 
face următoarele recomandări:

La cultura porumbului
Rezultatele producțiilor obținute 

în unitățile agricole socialiste în 
toate zonele pedoclimatice ale raio
nului au demonstrat superioritatea 
hibrizilor dubli de porumb. Hibrizii 
dubli au dovedit o mare capacitate 
de producție, realizînd sporuri mari 
de recoltă față de soiurile locale. Pe 
lingă însușirile bune de producție, 
hibrizii au și însușiri biologice su
perioare fiind mai rezistenți la se
cetă. cădere, boli și dăunători.

Cei mai valoroși hibrizi de po
rumb pentru boabe și siloz care se 
recomandă pentru raionul nostru:

HIBRIDUL TIMPURIU. H.D. 101, 
are însușiri bune de producție, este 
recomandat în toate G.A.C.-urile 
din raion. Acest hibrid avînd o pe
rioadă de vegetație scurtă (122-127 
zile), se recomandă a fi cultivat pe 
suprafețele de teren care vor fi în
sămânțate în toamnă cu grîu, prin 
faptul că eliberează din timp tere
nul.

HIBRIZI SEMITLMPURÎI. H.D. 
103, se recomandă în toate gospo
dăriile agricole colective din raion. 
Are o perioadă de vegetație de 127- 
132 zile, avînd o mare adaptabilitate 
la condițiile climatice. H.D. 203 
este recomandat pentru gospodăriile 
colective ca cele din Cistei, Mihalț. 
Galtiu, Alba Iulia, Oarda de Jos si 
altele, care au teren, pe lunca Mure
șului și a Tîrnavelor. Fiind un hi
brid mai tardiv și cu mare capaci
tate de producție, cere terenuri pro
funde, și cu fertilitate ridicată. Are 
o perioadă de vegetație mai lungă 
(130-135 zile) se recomandași pen
tru cultura de siloz. H.D. 208. se 
recomandă în aceleași condiții ca și 
hibridul H.D. 203, dînd rezultate ce
va mai bune în special pentru siloz. 
Pentru cultura de siloz se recoman
dă și H.D. 311 pe terenuri bine fer
tilizate.

Se recomandă ca fiecare unitate 
agricolă socialistă din raion să cul
tive 2-3 hibrizi, din care unul mai 
timpuriu, iar ceilalți să fie mai tar
divi cu o mare capacitate de pro
ducție. In felul acesta se crează po
sibilitatea eșalonării lucrărilor de 
întreținere si recoltare.

Alături de cultivarea hibrizilor du
bli productivi, folosirea îngrășămin
telor în mod rațional, executarea lu
crărilor de pregătire a solului la 
timp si de calitate, asigurarea unei 
densități optime, aplicarea lucrări
lor de întreținere, combaterea boli
lor și a dăunătorilor, toate acestea 
aplicate în complex constituie con
diții de bază pentru sporirea pro-

Ani de luptă $i victorii
(Urmare din pag. l-a) 

prin exemplul viu al rezultatelor ob- 
ținute în producție și în ridicarea 
nivelului de trai al colectiviștilor, să 
devină un mijloc de convingere a 
maselor țărănești că numai acesta 
este drumul pe care trebuie să-l ur
meze".

Trecerea țărănimii pe baza libe
rului ei consimțămînt la gospodăria 
colectivă a fost încununată de suc
ces în primăvara anului 1962. cînd 
s-a încheiat colectivizarea agricul
turii.

Una din caracteristicile deosebit 
de importante ale acestui proces de 
transformare revoluționară constă în 
faptul că el s-a desfășurat în con
dițiile întăririi permanente a alian
ței muncitorești-țărănești și ale creș
terii producției agricole vegetale și 
animale. Aceasta a reprezentat un 
succes istoric al construcției socia
liste din țara noastră, o strălucită 
confirmare a caracterului științific 
și profund creator al politicii parti
dului nostru, experiența țării noastre 
în problema transformării socialiste 
a agriculturii reprezentînd o contri
buție de seamă ia îmbogățirea te
zaurului marxism-leninismului. Ter
minarea colectivizării agriculturii a 
marcat, o victorie de importanță is
torică a poporului nostru.

Prin încheierea colectivizării, a- 
gricultura țării noastre a intrat în- 
tr-o etapă nouă a dezvoltării sale. 

ductiei de porumb la hectar în a- 
nul 196-1.

La cultura cartofului
Se vor extinde în'cultură soiurile i 

de cartofi timpurii și semitimpurii ca 
Ghulbaba, Bîntja și \ iola. Semi- 
tîrzii și tîrzii ca Mercur. Kenebek și 
Voran.

Populațiile locale și amestecurile 
de soiuri care au fost folosite pînă 
în prezent, trebuiesc înlocuite trep
tat cu soiuri ameliorate raionate.

Pentru a asigura cantitățile nece
sare de semințe din soiurile valoroa
se, este necesar ca fiecare gospodă
rie colectivă să acorde o atenție deo
sebită organizării loturilor semince- 
re proprii, alegînd pentru această 
cultură terenurile cele mai fertile, 
care să fie rațional îngrășate, bine 
lucrate și izolate la cel puțin 500 m 
distanță de alte culturi de cartofi. In 
tot cursul perioadei de vegetație să 
se urmărească calitatea lucrărilor 
de întreținere executate și în mod 
decsebit lucrările de purificare bio
logică.

Materialul din loturile semincere 
va fi recoltat mai devreme pentru a 
evita trecerea virusurilor din tulpi
nă în tuberculi. Cu cît recoltatul se 
face mai timpuriu, cu atît starea să
nătății cartofilor de sămînță este 
mai bună. Se recomandă ca recol
tarea să se facă la începutul îngăl- 
benirii frunzelor bazale, adică la 
3-5 săptămîni după terminarea în
floririi, cînd tuberculii formați au 
o mărime mijlocie. După recoltare, 
tuberculii vor fi sortați și depozitați 
în condiții corespunzătoare de păs
trare.

La cultura sfeclei de zahăr
Sfecla de zahăr are cerințe biolo- i 

"ice deosebite față de climă și sol. 
De aceea trebuie cultivată pe tere
nuri cu strat arabil profund, bogat 
în substanțe nutritive, cu pînza de 
apă la mică adîncime, care să-i 
poată asigura umiditatea necesară 
chiar în anii secetoși. Solurile alu
vionare și cele brune din lunca Mu
reșului sînt soluri profunde, fertile, I 
potrivite pentru cultura sfeclei de I 
zahăr.

Pentru condițiile raionului nostru 
este raionat soiul Lovrin 532, care 
are un conținut bogat în zahăr, este | 
precoce, cu un ritm rapid de creștere ■ 
în prima parte a perioadei de vege- ! 
tație. destul de rezistent la secetă și I 
cercosporioză.

★
Inginerii și tehnicienii agronomi 

care lucrează în cadrul unităților a- 
gricole socialiste sînt chemați să a- 
dapteze recomandările Consiliului a- 
gricol raional specificului local și 
să lupte pentru aplicarea tuturor 
măsurilor agrotehnice în vede
rea obținerii unor recolte sporite de 
cereale la ha.

Reorganizarea conducerii agricul
turii și ansamblul de măsuri luate 
de partid in vederea organizării pro
ducției agricole pe baze științifice 
fac posibilă demonstrarea concretă 
a resurselor largi de care dispune 
noua noastră agricultură socialistă.

Plenara din martie 1949. a indi
cat ca un obiectiv principal trecerea 
de la agricultura extensivă practi
cată in trecut la o agricultură inten
sivă. prin folosirea tractoarelor și 
mașinilor agricole celor mai perfec
ționate. a îngrășămintelor naturale 
și chimice, introducerea metodelor 
cultivării pămîntului după datele 
ce’A mai avansate ale științei. Prin 
înfăptuirea cu consecvență a aces
tor indicații, agricultura țării noas
tre dispune astăzi de circa 65.000 de 
tractoare. 62.000 de semănători meca
nice, peste 32.000 de combine pentru 
păioase precum și alte mașini agri
cole. Agrotehnica modernă se aplică 
pe scară tot mai largă.

In realizările deosebite obținute 
pe linia trasată de Plenara C. C. al 
P.M.R. din 3-5 martie 1949, se în
scriu și cele din agricultura raionu
lui nostru. Mergînd pe calea dez
voltării intensive și multilaterale 
a producției agricole, cu toate că 
anul trecut condițiile naturale au 
fost mai puțin prielnice pentru agri
cultură, gospodăriile agricole co
lective din Berghin, Galda de Jos, 
Bucerdea Vinoasă și altele au ob
ținut producții de cereale sporite Ia

... LA AMPOIȚA
Duminica trecută, artiștii amatori 

din Tăuți au fost oaspeții țăranilor 
muncitori din Ampoița. Cu acest 
prilej, pe scena căminului cultural 
de aici ei au prezentat un frumos 
program artistic. Brigada artistică 
de agitație a prezentat programul 
de brigadă întitulat „La un cerc de 
citit". Corul, soliștii vocali și in
strumentiști au interpretat o seamă 
de cîntece, iar formația de dansuri 
a adus pe scenă cîteva dansuri din 
pai tea locului.

Programul prezentat a fost mult 
apreciat de către cei peste 180 de 
spectatori prezenți în sala căminu
lui cultural, care au răsplătit cu a- 
plauze îndelungate pe talentații ar
tiști amatori din Tăuti.

SINZIANĂ MARIUS

...LA BÂRÂBANȚ
In fața a peste 350 de spectatori, 

pe scena căminului cultural din 
Bărăbanț duminica trecută au evo
luat formațiile artistice de amatori 
ale căminului cultural din Micești.

Programul artistic prezentat a 
olăcut mult colectiviștilor din Bără
banț, dovada constituind-o faptul căci 
majoritatea cîntecelor și altor punc
te din program au fost repetate la 
cererea unanimă a soectatorilor.

RUSU VASILE

Intre 5-8 martie a.c„ pe ecranul 
cinematografului „23 August" din 
Alba Iulia rulează filmul sovietic 
„Colegii".

Seara, pe bulevardul Nevski din 
Leningrad, la lumina feerică a lăm
pilor de neon, prin mulțimea zgo
motoasă ce se revarsă ca un șuvoi, 
se plimbă doi veterani de război. Se 
opresc în dreptul unui restaurant 
luxos de unde străbate afară o mu
zică veselă de jaz, privesc prin fe
restrele mari la perechile vesele în
lănțuite in iureșul dansului modern.

Ușa se deschide și în stradă a

ha. A crescut an de an fondul de 
bază al gospodăriilor colective a- 
juncînd în prezent la 25.131.042 față 
de 4.107.116 cît era la înființare. O 
atenție deosebită se acordă dezvol
tării sectorului zootehnic.

Odată cu aceasta a crescut con
tinuu nivelul de trai material și cul
tural al țărănimii noastre munci
toare. Tot mai mulți colectiviști își 
construiesc case noi. Lumina electri
că. radioul, mobila nouă și modernă 
pătrund în tot mai multe case ale 
colectiviștilor.

In anul acesta gospodăriile colec
tive și-au propus să realizeze pro
ducții vegetale și animale mult spo
rite față de anul trecut. Avem toate 
condițiile create pentru a face ca 
gospodăriile noastre colective să 
devină tot mai puternice și mai în
floritoare. Capacitatea, munca crea
toare a colectiviștilor, a mecaniza
torilor, a tehnicienilor și inginerilor 
este concentrată acum spre dezvol
tarea intensivă și multilaterală a a- 
griculturii, obiectiv central stabilit 
de partid.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid., consiliile de conducere ale 
G.A.C., colectiviștii, mecanizatorii, 
tehnicienii și inginerii din agricul
tura raionului nostru sînt hotărîți 
să-și sporească eforturile, să desfă
șoare o muncă creatoare și plină de 
devotament pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de partid și guvern, 
astfel încît gospodăriile colective să 
se dezvolte continuu, să devină tot 
mai înfloritoare.

Pentru a veni în ajutorul cititori
lor în scopul alegerii cărților pre
ferate, lucrătorii din cadrul unității 
„Librăria noastră" au organizat în 
cursul lunii februarie o seamă de 
acțiuni cu cartea la locul de mun
că. Așa, de exemplu, la întreprinde
rile și instituțiile din Alba Iulia au 
fost organizate expoziții cu vînzare. 
standuri, prezentări de cărți etc.

Rod al acestor preocupări, în rîn- 
durile oamenilor muncii din între
prinderile din oraș au fost difuzate 
un număr mare de cărți. Muncitorii

In scopul desfășurării unor activități 
culturale tot mai bogate

Zilele trecute, activiștii culturali 
de pe raza centrelor metodice din 
Zlatna și Vințul de Jos s-au întîlnit 
în cadrul unui rodnic schimb de 
experiență. Cu acest prilej au fost 
dezbătute o seamă de probleme pri
vind organizarea și desfășurarea 
activității cultural-educative de masă.

La centrul metodic din Zlatna, de 
pildă, activiștilor culturali le-a fost 
prezentat referatul „Cum contribuie 
căminul cultural la atragerea femei
lor și tineretului la activitatea cul
turală" susținut de către tovarășa 
Popescu Constanța, directoarea că
minului cultural.

par trei tineri. Sub impulsul unei 
porniri lăuntrice, unul din veterani, 
invalid, li se adresează fără nici o 
introducere: „Din ce trăiți voi", ti
neri ai acestei generații fericite, 
pentru care am luptat și am vărsat 
sîngele nostru?

încotro se îndreaptă năzuințele 
voastre?

Așa începe filmul „Colegii" noua 
producție a studiourilor sovietice, 
un film despre tineretul prezentului 
victorios.

Prin soarta a trei prieteni devo
tați, proaspeți absolvenți ai Institu
tului de medicină din Leningrad, fil
mul dezvăluie năzuințele și aspira
țiile tinerei generații într-un limbaj 
cinematografic plin de poezie.

Conturînd caractere diferite, rea
lizatorii filmului urmăresc drumul 
parcurs, de cei trei colegi pînă la în
țelegerea sensului major al vieții lor; 
care e menirea ce le revine pe pă- 
mînt în calitate de medici.

IN CLIȘEU: Scenă din film. 
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ANUNȚĂ
că la restaurantul „Strugurul" din Alba Iulia, 

str. Unirii nr. 7 reprofilat în restaurant „PENSIUNE" 
se servesc zilnic la prînz 3—4 feluri de mîncăruri 

la alegere, la prețul de 9,50 Iei.

SE PRIMESC ABONAMENTE.

de la întreprinderea „Ardeleana" din 
Alba Iulia au cumpărat peste 170 
cărți, cei de la întreprinderea de in
dustrie locală 160 cărți, iar munci
torilor de la secția Ateliere centrale 
le-au fost difuzate cărți în valoare 
de 1.875 lei.

Frumoase rezultate s-au înregis
tra: și în cadrul Stației C.F.R. Alba, 
unde numai cu ocazia zilei de IO 
fe1 ruarie „Ziua ceferiștilor" s-au 
difuzat cărți în valoare de peste 
2.606 lei.

RAVINEALĂ ELENA

Pe marginea referatului s-au pur
tat amnle discuții de către activiștii 
culturali din Almașul Mare. Tăuțî„ 
Zlatna, Valea Mică și qlții.

Ca activitate practică model, îrr 
continuare a avut loc un concurs cir 
tema ..Cine știe zootehnie, cîștigă". 
Participanți — membrii ai întovă
rășirii zootehnice din Zlatna. Toți 
concurenții au dovedit prin răspun
surile date că sînt bine pregătiți șL 
că aplică cu succes în practică cele 
mai eficace metode pentru obținerea 
de rezultate bune în muncă.

Deosebit de apreciată din partea 
activiștilor culturali a fost și acțiu
nea întreprinsă de către membru 
centrului metodic din Vințul de 
Jos, care au prezentat referatul 
„Cum contribuim Ia educarea tine
retului în cadrul joilor de tineret"' 
susținut de tovarășa Repede Sabina. 
Referatul, a fost urmat apoi de un 
jurnal vorbit în cadrul joii tineretu
lui, organizat în una din sălile c? 
minului cultural de aici.

In cadrul jurnalului vorbit tova 
rășii Cornescu Gheorghe, Băcilă 
Maria și Stînea Xenia au făcut ex
puneri celor prezenți despre „Regu
lile conviețuirii sociale". „Despre mo
rala socialistă" și „Căile si mijloa
cele prin care pot fi însușite reguli
le sj cerințele conviețuirii sociale".

In continuare, activiștii culturali 
de aici au purtat ample discuții pe 
marginea materialelor prezentate. 
S-au făcut aprecieri asupra lor. fiind 
scoase în evidență metodele bune de 
lucru folosite de către activiștii cul
turali din Vințul de Jos. A fost mult 
apreciată activitatea variată și cu 
caracter educativ pentru tineret ce 
se organizează cu regularitate la 
căminul cultural și metoda folosită 
de activiștii culturali în legătură cy 
organizarea concursului „Cine mer
ge la cursuri cîștigă", concurs care 
a contribuit mult la sprijinirea învă- 
țămîntului agrozootehnic de masă.

Activiștii culturali participanți la 
cele două centre metodice au dezbă
tut pe larg principalele probleme 
ale activităților cultural-educative de 
masă făcînd în același timp preci
zări cu privire la activitățile cul
turale ce urmează să se desfășoare, 
în viitor în cadrul căminelor cultu
rale.

V. PARASCHIV, Gh. POPESCU
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