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Toate forțele pentru îndeplinirea 
integrală a planului pe 1954

Câuzele acestor situații își ga

2)Z77 cuprinsul* raionului nostru

in clocotul muncii entuziaste, 
oamenii muncii din raionul nostru 
înscriu cu fiecare zi ce trece noi 
victorii la șirul celor dobîndite 
pînă acum. Numeroase colective de 
muncă din întreprinderi, intensifi- 
cînd întrecerea socialistă, au reușit 
să dobîndească succese de seamă 
în bătălia pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pe anul 
1954. Colectivul de muncitori, teh
nicieni și funcționari de la stația 
C.F.R. Teiuș, și-a realizat sarcinile 
anuale de plan de mai bine de o 
lună, astfel că acum lucrează în 
contul anului 1955. De asemenea, 
cu toate greutățile întîmpinate, 
harnicul colectiv de munci
tori, ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea Ziatna, prin folosi
rea rezervelor interne, a reușit ca 
lună de lună să-și îndeplinească 
sarcinile de producție pe sortimente 
situîndu-se în rîndul întreprinderi
lor fruntașe pe țară în ramura res
pectivă. Cheia acestor rezultate 
este însăși faptul că în această în
treprindere întrecerea socialistă a 
cuprins peste 94% din numărul 
muncitorilor, iar 81% aplică meto
dele înaintate sovietice, ca Antoni
na Jandarova, Covaiiov, Lunin, 
Muhina, etc. In același timp pro
ductivitatea muncii a crescut în 
luna octombrie cu 65,2% față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Există însă în raionul nostru ca
zuri cînd conducerile unor între
prinderi au muncit unilateral în 
vederea îndeplinirii planului, cînd 
măsurile practice de asigurarea 
bunei desfășurări a muncii au fost 
înlocuite cu metode birocratice, sau 
au găsit potrivit să stea liniștite, 
invocînd așa-zisele „cauze obiec
tive". întreprinderea „Gh. Doja”, 
spre exemplu, se găsește în mo
mentul de față în situația ca la 
unele produse să nu-și realizeze 
sarcinile de plan. Aceasta din cau
ză că din luna mai, de cînd s-a 
defectat transformatorul de la sec
torul III, nici în prezent nu a fost 
reparat, sectorul lucrînd numai cu 
50% din capacitatea de fabricație. 
De asemenea, la această întreprin
dere pe luna’ octombrie productivi
tatea muncii a fost cu 7% sub sar
cina planificată.

O serie de lipsuri serioase se 
manifestă în ce privește realizarea 
sarcinilor de plan și la cooperati
vele de producție meșteșugărească 
„Munca nouă”, „îmbrăcămintea", 
la „Comraiprod” și întreprinderea 
„Horia” etc. La cooperativa „Mun
ca nouă", de pildă, a fost neglija
tă într-un mod cu totul nepermis 
realizarea planului de producție pe 
sortimente, ceea ce a făcut ca la 
o serie de produse de larg consum 
planul să nu fie îndeplinit. De ase
menea la „Comraiprod” Alba- 
lulia, datorită faptului că s-a mers 
pe un principiu nesănătos de a se 
lucra în asalturi, planul anual de 
producție a fost realizat, pînă la 1 
noiembrie, abia în proporție de 
72% față de sarcina anuală. La o 
serie de sortimente, ca obiecte de 
uz caznic și jucării, var, etc., pla
nul a fost realizat într-o foarte mi
că măsură. 

sesc explicația în modul defectuos 
de muncă ale acestor conduceri de 
întreprinderi care, în goană după 
realizarea planului global, au ui
tat de importanța mare ce trebuie 
acordată realizării planului pe sor
timente și la toți indicii, n-au ținut 
cont de faptul că pot provoca se
rioase greutăți în munca altor în
treprinderi. In multe cazuri, nerea- 
lizarea sarcinilor de plan este a- 
runcată pe seama „cauzelor obiec
tive", cînd adevărata situație este 
că unele conduceri nu s-au preo
cupat de aprovizionarea cu materii 
prime la timp, n-au luat măsu
rile tehnico-orgamzatorice necesare 
(„Munca nouă", „Comraiprod”, 
„Horia”), iar organizațiile de ba
ză și comitetele sindicale nu s-au 
preocupat de antrenarea în între
cerea socialistă a unui număr cît 
mai mare de muncitori.

Pînă la sfîrșitul anului a mai ră
mas puțin timp. Problema ce tre
buie să preocupe îndeaproape con
ducerile întreprinderilor, organiza
țiile de partid și comitetele sindi
cale trebuie să fie aceea de a folo
si la maximum toate posibilitățile 
pentru îndeplinirea integrală a pla
nului de stat pe 1954.

Conducerile întreprinderilor, spri
jinite îndeaproape de organizațiile 
de bază, trebuie să treacă de în
dată la lichidarea lipsurilor, la 
luarea tulturor măsurilor tehnico- 
crganizatorice care să asigure bu
na desfășurare a muncii. O atenție 
deosebită trebuie acordată îmbu
nătățirii continue a calității pro
duselor și folosirii rezervelor in
terne, folosirii raționale a materiei 
prime și a materialelor, în vederea 
reducerii sistematice a prețului de 
cost al produselor și creșterea 
productivității muncii. -

Lupta pentru îndeplinirea pla
nului la toți indicii nu poate fi în
cununată de succese dacă comite
tele de întreprinderi nu vor înțele
ge sarcina importantă ce le revine 
de a organiza temeinic întrecerea 
socialistă, de a mobiliza masa 
muncitorilor spre a folosi larg 
metodele înaintate, utilajul și tim
pul de lucru. Trebuie ca să fie 
creată o puternică opinie muncito
rească împotriva leneșilor, a chiu
langiilor, a acelor „largi de rnînă" 
care irosesc materia primă, etc.

Organizațiile de partid au dato
ria de a intensifica munca politică 
în rîndul muncitorilor, a folosi 
larg mijloacele agitației politice 
de masă, astfel ca nici un munci
tor să. nu rămînă înafara avîntului 
întrecerii socialiste. Agitatorii tre
buie să-și intensifice munca de lă
murire, ca fiecare muncitor să fie 
pătruns de importanța îndeplinirii 
integrale a planului pe 1954. Sar
cina principală ce stă acum în fața 
colectivelor de muncă din între
prinderi este de a mobiliza toate 
forțele pentru îndeplinirea inte
grală a planului pe 1954, factor 
de o importanță deosebită în con
tinua dezvoltare a economiei națio
nale și îmbunătățirea, continuă a 
nivelului de trai material și cultu
ral al celor ce muncesc la orașe 
și sate.

In pas cu timpul
Colectivul de muncă de la De

poul C.F.R. Teiuș este îndeaproa
pe preocupat ca sarcinile de plan 
să și le realizeze, nu numai global, 
ci pe fiecare indice în parte. Cu 
sprijinul organizației de bază și al 
comitetului sindical, în cadrul de
poului au fost luate un șir întreg 
de măsuri tehnfco-organizatorice. 
întrecerea socialistă a cuprins în
tregul colectiv, iar metodele de 
muncă înaintate, ca Blajenov, Lu- 
nin-Papavin, Claudia Baranovscaia 
și gospodărirea chibzuită a loco
motivei, sînt aplicate de un număr 
tot mai mare de muncitori.

In cursul lunii octombrie, de pil
dă, planul pe întregul depou a fost 
îndeplinit în proporție de 104,46% 
la km ungere, 101,65% la parcurs 
mediu călători, 107,28% la parcurs 
mediu marfă și 108,45% la sute 
tone brute. De asemenea, în aceas
tă perioadă consumul specific de 
combustibil convențional a fost re
dus cu peste 10%. In depou sînt 
numeroase echipe de locomotive, 
ca cele conduse de mecanicii Man 
Eugen, Mocanu Traian, Fritz Frie
drich, Cristea Gheorghe și alții, 
care înscriu, pe lîngă alte realizări, 
în fiecare lună economii de com
bustibil convențional de 30—37 tone.

Au primit drapelul 
de fruntași la colectări

In ziua de 26 noiembrie a.c. 
Comitetul executiv al sfatului popu
lar raional a decernat într-un cadru 
festiv 'drapelul roșu de comună 
fruntașă la colectări, sfatului popu
lar al orașului Alba-Iulia. Acest 
fapt constituie o dovadă de prețu
ire a străduințelor depuse de că
tre salariații sfatului popular al 
orașului, care printr-o intensă 
muncă de lămurire desfășurată în 
rîndurile țăranilor muncitori, au

La gospodăria colectivă din 
Oiejdea s-a afișat de curînd tabe
lul zilelor-muncă efectuate de co
lectiviști în anul acesta. In jurul 
lui oamenii forfotesc în fiecare cli
pă comentîndu-1 cu o însuflețire de 
nedescris.

M-am oprit în fața acestui bilanț 
al unui an de strădanii, nădejdi și 
victorii, cu gîndul să-mi notez cîți- 
va dintre colectiviștii cei mai buni, 
dar de odată auzii în spatele meu 
un glas.

— Dacă ești gazetar, mai bine 
ai face să cauți a afla ce se ascun
de dincolo de cifrele pe care le 
scrii în carnet. Ele singure nu 
spun prea multe...

M-am întors, să văd a cui este 
vocea atît de calda și prietenească. 
In fața mea stătea un om potri
vit de stat, trecut de 50 ani, cu o 
înfățișare vioaie. Era Gheza Vaiss.

Peste cîteva minute, stăteam de 
vorbă cu el pe îndelete într-una din 
încăperile sediului gospodăriei.

— Sînt mulți ani de atunci. Pe 
aici, cît îți cuprind ochii, pămîntu- 
rile erau stăpînite de Burgher 
Teodor, la care trudea tot satul 
pentru o bucată de pîine mai, ama

reușit să realizeze îndeplinirea in
tegrală a planului de colectări la 
produse vegetale și animale pe a- 
nul 1954.

In aceeași zi, Comitetul execu
tiv al sfatului popular al orașului 
a înmînat drapele de fruntași la 
colectări tovarășilor Roșea Anton 
și Cornea Nicolae.

Asociație pentru cultivarea 
sfeclei de zahăr

Avantajele prevăzute de llotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri cu pri
vire la contractarea sfeclei de za
hăr, au trezit un deosebit interes 
în rîndul țăranilor muncitori din 
raionul nostru.

Numeroși țărani muncitori din, 
comuna Vințul de Jos și-au mani
festat dorința de a cultiva sfeclă 
de zahăr, cerînd formarea unei a- 
sociații pentru cultivarea sfeclei de 
zahăr. Astfel, duminica trecută, un 
număr de 32 familii de țărani mun
citori, cu o suprafață de peste 11 
hectare, au format o asociație de 
producție agricolă pentru cultiva
rea sfeclei de zahăr.

Printre primii țărani muncitori 
din comună care au cerut înființa
rea asociației se află Mărgineanu 
Ion, Jicărean Ion, Popa Iacob și 
alții.

Pregătiri pentru deschiderea 
învățămîntului agricol 

de masă
In vederea bunei funcționări a 

învățămîntului agricol de mase de 
3 luni, care se deschide la 5 de
cembrie în raionul nostru, comite
tul executiv al sfatului popular ra
ional a trecut la o temeinică pre
gătire a cursurilor. In acest scop, 
pe lîngă secția agricolă a sfatului 
popular a luat ființă sfatul peda
gogic raional și au fost reparti
zate responsabilitățile pe cursuri.

Zilele acestea, tehnicienii și zoo- 

Gheza Vass își amintește
ră ca sudoarea noastră și mai nea
gră ca pămîntul ce-1 scormoneam. 
De nu ieșeam la cîmp, ne scoteau 
jandarmii, indiferent că eram ma
ghiari s-au romîni.

De altfel, despre toate acestea 
s-au scris și s-au spus multe. Noi 
țăranii maghiari și romîni din sa
tele Ardealului, pe acel timp, am 
suferit din greu. Au trecut însă, 
toate. Din 1944, am început să sim
țim și noi un răsărit de lume nouă.

— E-he-hei, dar oe-a mai fost 
cînd am înființat întovărășirea ! 
Muncitorii de la Alba, băteau tot 
mai des drumurile satului nostru 
și ne sfătuiau să începem altfel de 
trai — mai bun. Chiaburii, cînd ve
deau un țăran muncitor, ca Szilagy 
Nicolae, Nagy Sigismund, or Rusu 
Partenie, că ridică cuvîntul în trebu
rile satului, spumegau de furie. 
Ieșeau pe uliță și băgau zîzanie între 
romîni și unguri ațîțîndu-i la dușmă
nie, că auzeai pe cîte unul : „Eu, 
cu romînii nu mă bag I”. Dar tot 
noi sprijiniți de partidul nostru — 
am fost mai tari și am făcut înto
vărășirea. Belșugul ce l-am avut 
pe urma muncii întovărășite, ne-a 
îndemnat pe noi, vreo cinsprezece 
familii, să facem un pas și mai larg 

tehnicienii responsabilii au început 
înscrierea cursanților la S.M.T., 
gospodăria agricolă de stat din 
Galda de Jos, gospodăriile colecti
ve și întovărășirile agricole și zoo
tehnice, unde vor funcționa aceste 
cursuri.

Pentru o largă popularizare a 
metodelor agrotehnice, pe lîngă 
numeroase cămine cultura/le din 
raion, vor funcționa cercuri agro
tehnice și se va ține un ciclu de con
ferințe cu caracter agro-zootehnic.

„Săptămîna zootehnică" 
în raionul nostru

Acordînd o mare însemnătate 
pregătirilor de iarnă în vederea 
bunei cazări și îngrijiri a reprodu
cătorilor de la stațiunile de mon
tă și a animalelor din gospodăriile 
colective din raion, Comitetul exe
cutiv al sfatului popular raional a 
luat o serie de măsuri organizato
rice în acest scop. Astfel, instituind 
„săptămîna zootehnică" care va 
dura pînă la 5 decembrie, tehni
cienii zoo-veterinari sînt chemați 
să acorde un ajutor tehnic prețios 
sfaturilor populare și gospodăriilor 
agricole colective în această pro
blemă. r

O deosebită atenție va trebui să 
se acorde reparațiilor și dezinfec
tării grajdurilor și cocinelor, com- 
plectării inventarului zootehnic, 
inventarierii și crotalierii tuturqr 
reproducătorilor, organizării cen
trelor de iernare a berbecilor, asi
gurării furajelor necesare și Eune! 
păstrări a acestora etc.

Pentru reușita deplină a acestei 
importante acțiuni, izvorîte din 
sarcinile trasate de zootehminim, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale și consiliile 
conducere ale gospodăriilor a 
tive au sarcina ca în cadrul aceste, 
săptămîni să lupte pentru îndepli
nirea integrală ă acestor măsuri.

pe calea bunăstării. Și l-am făcut. 
Am înființat gospodăria asta colec
tivă cu numele lui Șandor Petofi.

Da, da I... Și-n gospodărie mun
cim cu folos, că muncim pentru 
noi Avem și oi, avem și pă- 
rnînt și bucurie. Acum, după ce a 
apărut proiectul de Directive, am 
început să desțelenim 3 hectare de 
pămînt. La anul vom cultiva pe
peni și cartofi...

Badea Gheza, mă bătu pe urmăr.
— Vezi ? De asta ți-am spus eu 

să cauți ce se ascunde în dosul 
cifrelor de pe tabelul acela. Degea
ba îi citi în dreptul numelui meu 
că am 400 zile-muncă, or că 
Okri Sigismund are tot pe atîtea. 
Dar esențialul nu-i acesta. Esenția
lul este, că fiecare zi-muncă Tăcu
tă de noi, înseamnă împlinirea u- 
nui vis la care țăranul muncitor, 
fie el romîn sau maghiar a rîvnit de 
veacuri, că fiecare zi-muncă și fie
care kilogram de grîu agonisit în 
colectiva noastră e o lovitură grea 
pentru toți cei ce ne-au supt, or 
visează să ne sugă vlaga și să ne 
dezbine în Viața de toate zilele. 
Pricepi ?...

In aceste zile-muncă se ascun
de fericirea noastră... ' M. N.



Mai multă atenție muncii culturale 
în comuna Ighiu

In comuna Ighiu munca cultu
rală a cunoscut o însemnată dez
voltare în anii regimului democrat- 
popular.

Față de posibilitățile existente în 
această comună, activitatea cultu
rală nu s-a ridicat însă la înălțimea 
sarcinilor trasate de partid, nu co
respunde cerințelor mereu crescîn- 
de ale -țăranilor muncitori, ea Iî- 
mitîndu-se doar ia ținerea de con
ferințe și organizarea de petreceri. 
Acest fel de a privi munca cultu
rală nu este indicat, deoarece se 
neglijează’ celelalte aspecte ale 
muncii cultural-educative. S-a ob
servat că de multe ori însăși con
ferințele care se țin nu sînt actuali
zate cu exemple din viața satului, 
nu sînt urmate de discuții vii. 
Aceasta este o lipsă serioasă a 
conducerii căminului cultural și în 
special a tovarășului Herlea Iuli
an, director. De asemeni, la cămi
nul cultural nu sînt informați oame
ni muncii cu problemele. in
ternaționale. Nici problemele in
terne nu sînt totdeauna analiza
te. Așa, de pildă, unele hotărîri ale 
partidului și guvernului, proiectul 
de Directive al Congresului al II- 
lea al partidului, etc., n-au fost 
dezbătute pe larg, nu s-au legat 
discuții însoțite de exemple prac
tice din viața satului.

Gazeta de perete din această comu
nă este de asemeni neglijată. Arti
colele scrise nu cuprind aspecte po
zitive și negative din comună și în 
deosebi nu se ocupă de activitatea 
culturală din comună. Gazeta de pe
rete nu ia poziție față de unele lip
suri care se manifestă în sat. Co
lectivul de redacție n-a .luat ati
tudine față de gestionarii coopera
tivelor din comună, care de multe 
ori nu respectă orariul, nu a com
bătut lipsurile personalului birou
lui cooperativei, care de cele mai 
multe ori nu respectă orele de mun

Pe urmele materialelor publicate in ,,Steaua Roție“

„Corespondenții ne
In ziarul „Steaua Roșie" nr. 261 

din 8 octombrie a.c., la rubrica 
''orespondenții ne sezisează că..“,

î publicat scrisoarea unui cores
pondent voluntar, în care era criti
cată atitudinea necuviincioasă față 
de populație a șefului Biroului

„Toată atenția pregătirilor de iarnă în întreprinderi11
In ziarul „Steaua Roșie" nr. 262 

a apărut articolul „Toată atenția 
pregătirilor de iarnă în întreprin
deri”. In acest articol a fost criti
cată și conducerea Atelierului de 
Zonă C.F.R. Alba-Iulia, care a in
dus în eroare organele superioare, 
arătînd că pregătirile sînt termi
nate.

In răspunsul trimis redacției de 
organele în drept, se arată că cri

„Să fie respectate angajamentele din contractul colectiv11
In ziarul „Steaua Roșie" nr. 263 

din 22 octombrie a.c. s-a publicat 
articolul „Să fie respectate anga
jamentele din contractul colectiv". 
In acest articol a fost criticată con
ducerea fabricii „Romspirt" din 
Alba-Iulia (director Topor Iuliu), 
care a neglijat luarea tuturor mă
surilor pentru .efectuarea reparații
lor necesare la timp. Aceste lipsuri 
au fost „justificate" de conducerea 
fabricii prin faptul că nu a primit 
sprijinul Direcției Generale Spirt, 
Bere, Amidon din M.I.A.

Răspunzînd redacției, Direcția 
Generală Spirt, Bere, Amidon din 
M.I.A. București, arată că ea nu 
s a limitat numai la roiul de în

că. De asemenea, colectivul de re
dacție nu a reușit să atragă în 
jurul său un mare număr de ță
rani muncitori caire să scrie arti
cole, să explice prin gazeta de pe
rete cum se obțin recolte bogate, 
criticînd în același timp metodele 
înapoiate practicate de unii țărani 
muncitori.

Lipsurile manifestate în activita
tea culturală din Ighiu se datcxresc 
și organizației de bază (secretar 
Tallos Aladar) cît și . comitetului 
executiv al. sfatului, popular comu
nal (președinte Hada Dionisie), 
care au neglijat în mare măsură 
munca culturală. Organizația de 
bază n-a analizat activitatea con
ducerii căminului cultural și a co
lectivului de redacție al gazetei de 
perete, nu s-a interesat întotdeau
na de instruirea agitatorilor, cs 
aceștia să asigure o mobilizare per
manentă a țăranilor muncitori la 
căminul cultural.

Acum, cînd începe perioada de 
iarnă, activitatea căminului trebuie 
să se îmbunătățească. Organizația 
de bază are datoria să analizeze 
munca culturală, să ia hotărîri și 
să controleze sistematic aplicarea 
lor. De asemenea, este necesar ca 
sfatul popular al comunei să spri
jine' puternic din punct de vedere 
material căminul cultural!, să ana
lizeze periodic în sesiunile sale 
problemele muncii iculturale. Este 
necesar să se acorde o deosebită 
atenție și pregătirii cursurilor a- 
grozootehnice, precum și mobili
zării țăranilor la aceste cursuri, 
care vor începe în curînd. Conduce
rea căminului cultural trebuie să 
organizeze echipe artistice care să 
aibă programe variate din punct de 
vedere al conținutului, să organi
zeze brigăzi artistice de agitație 
care să combată lipsurile și să de
maște cu tărie elementele dușmă
noase din comună.

sezisează că . . .“
oficiului de voiaj C.F.R. din Alba- 
lulia, Moldovan Teodor.

Direcția regională C.F.R. Timi
șoara, în răspunsul trimis redacți
ei, arată că sezisarea făcută este 
justă, iar tov. Moldovan Teodor a 
fost pedepsit cu „Mustrare scrisă" 
și mutat de la B.O.V. Alba-Iulia.

tica adusă conducerii Atelierului de 
Zonă C.F.R. Abba-.Iufel este jus
tă. Pentru lipsa de preocupare în 
rezolvarea tuturor deficiențelor 
constatate la acest atelier, Direcția 
regională C.F.R. Timișoara a dis
pus schimbarea tov. Căpudean R. 
șeful atelierului. Totodată s-au luat 
urgente măsuri de reparare a gea
murilor, ușilor, sobelor, etc.

drumare și control, ci a avut și de
legați la fabrică în timpul remon- 
tului. In continuare se arată în 
răspuns că fabrica a întîrziat cu 
trimiterea spre reparare a flerba- 
toarelor de porurrfb, trimiterea, ridi
carea și recepționarea coloanelor de 
distilare și rafinare și n-a trimis la 
timp celelalte utilaje — mai mici — 
la Aiud pentru reparație, neurrnă- 
rindu-se executarea și ridicarea lor 
în termen. In încheierea răspunsu
lui, Direcția Generală Spirt, 
Bere, Amidon din M.I.A. mulțu
mește ziarului de sezisarea făcută 
și totodată arată că s-au luat mă
surile necesare astfel că fabrica 
și-a început activitatea.

Propuneri bune rămase fără țezultat
In pianul de măsuri al sfatului 

popular raional, întocmit pe baza 
prevederilor proiectului de Directi
ve al celui de ai II-lea Congres al 
partidului cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2—3 ani, 
s-a prevăzut, între altele, deseca
rea și îndiguirea unor însemnate 
suprafețe de teren inundabile din 
raion. Dar cu toate acestea sînt în
că comune unde nu. s-a luat nicio 
măsură practică în această direc
ție. In comuna Sîntimbru — sate
le Galtiu și Coșlariu — și astăzi 
băltește apa pe o suprafață de zeci 
de hectare de teren. Pentru îndrep
tarea acestui rău, au fost făcute 
propuneri de a se executa un sis
tem de canale de drenaj și scurge
re, precum și unele îndiguiri. Ni
meni însă nu a trecut la aplicarea 
în practică a acestei importante 
propuneri. Mai mult, în a 9-a sesi
une a sfatului popular comunal, 
deși s-a luat hotărîrea de a se tre
ce de îndată la începerea lucrări
lor de desecare și îndiguire din 
satul Coșlariu, Comitetul executiv 
al sfatului popular comunal (preșe
dinte Budulă Ion) nu a făcut ni
mic în această direcție. Grav este 
faptul că și unii membri ai Co
mitetului executiv al sfatului popu
lar raional, ca tovarășii Mureșan 
Grigore, Groza Augustin și alții,

Construcțiile de la gospodăria colectivă din Cistei 
trebuiesc terminate

In munca pentru realizarea sarci
nilor la construcții gospodăria co
lectivă din Cistei a dobîndit unele 
succese. Astfel s-a terminat con
struirea unui saivan și s-a.u 
executat lucrările de zidărie 
la pereții de la maternitatea de 
scroafe fătătoare în proporție de 
95%. Totuși aceste rezultate sînt 
minime față de volumul de lucrări 
ce mai sînt de realizat în construc
ții. Apoi calitatea lucrărilor de la ma
ternitatea din Cistei, lasă de 
dorit. Această lipsă se datorește 
în primul rînd tehnicianului con
structor Stînea C„ de la secția 
agricolă a sfatului popular raio-, 
nai, care desfășoară o muncă de 
inspector, nu de îndrumare prac
tică pe teren.

Una din cauzele care a contri
buit la întîrzierea executării lucră
rilor se datorește și consiliului de 
conducere al gospodăriei, care nu 
depune tot efortul pentru a trans
porta la vreme materialele nece
sare. Așa, de pildă, nici pînă astă
zi gospodăria nu a ridicat cele 
peste 50.000 buc. de cărămida ds 
la fabrica Sîntimbru, care i-au fost 
repartizate cu multe luni în 
urmă, și pentru care U.R.C.C. — 
unitatea furnizoare — plătește fa

Realizări din
Minunată este viața pe care po

porul nostru liber și-o construiește 
sub înțeleaptă conducere a partidu
lui. întreaga țară a luat proporțiile 
unui vast șantier : se zidesc insti
tuții noi; se construiesc uzine; 
se deseacă mlaștini și toate a- 
cestea pentru ca oamenii muncii 
să aibă un trai îmbelșugat și feri
cit. Numai în comuna Teiuș, de 
pildă, bilanțul înfăptuirilor ultimi
lor ani este deosebit de bogat. A 
fost amenajată prin autoimpunere 
o școală medie de 10 ani frecventa
tă de peste 800 de elevi, a fost com
plet renovat cinematograful care 
azi numără 360 de locuri, s-au înfi
ințat o maternitate și o grădiniță de 
copii, a fost lărgit căminul cultu
ral, etc. Pentru viitor, țăranii mun- 
c’tori din Teiuș își propun să înfi
ințeze o bibliotecă, și. să întreprin
dă o seamă de acțiuni pentru în
frumusețarea comunei lor. 

au rămas pasivi față de această 
problemă.

Nici inginerul Rotaru Emil, care 
răspunde de acest sector, nu a con
tribuit cu nimic pentru executarea 
acestei lucrări. De asemenea, tova
rășa inginer Hăbășescu Nadejda, 
șefa secției agricole a sfatului 
popular raional, în loc de a lupta 
pentru întocmirea unui plan tehnic 
al lucrărilor, se mulțumește să spu
nă că „este timp toată iarna pen
tru executarea acestei lucrări".

Mulți țărani muncitori din satul 
Coșlariu, ca Indrei. Macavei, Repe
de Gheorghe, Hătălmaș Nicolae, 
Bărbuț Florian, Hătălmaș Traian și 
alții, care au făcut propuneri în a- 
ceastă direcție încă din luna sep
tembrie, se întreabă, pe bună drep
tate : cînd vor fi traduse în fapt a- 
ceste propuneri ?

Pentru a reda cît mai mult te
ren agriculturii, pentru a contri
bui la îmbunătățirea condițiilor de 
viață a celor ce muncesc, comitetul 
executiv al sfatului popular și or
ganizațiile de bază din comună și 
satele aparținătoare, cît și secția 
agricolă a sfatului raional, prin teh
nicienii săi, și întreg aparatul 
trebuie să ia cele mai po
trivite măsuri, pentru a asigura 
executarea lucrărilor de desecare 
și îndiguire propuse, în timpul cel 
mai scurt.

bricii chirie, pentru locul de depo
zitare, importante sume de bani.

Trebuie să spunem că în execu
tarea lucrărilor sînt și unele greu
tăți ce se datoresc proastei plani
ficări a materialelor. Bunăoară. 
Trust-lemn din Sebeș a livrat gos
podăriei colective, prin depozitul 
din Orăștie, pentru construirea a- 
coperișului la maternitate, 30 m.c. 
stîlpi de stejar cu diametru de 10 
— 15 cm. și lungi de 3—3,5 m„ ce nu 
se pot folosi sub nici o formă în 
acest scop.

In vederea terminării construcții
lor într-un timp cît mai scurt, con
siliul de conducere al gospodăriei 
va trebui să folosească la maxi
mum timpul prielnic pentru tran
sportul materialelor necesare lucră
rilor.

O sarcină de frunte revine și 
U.R.C.C. care trebuie să ia toate 
măsurile pentru asigurarea gospo
dăriei cu materialele contractartle, 
în întregime.

Un sprijin susținut trebuie să a- 
corde gospodăriei colective secția 
agricolă a sfatului popular raional, 
prin tehnicienii săi, care să răs
pundă de executarea la timp a 
construcțiilor și de asigurarea unei 
bune cazări a animalelor.

comuna Teiuș
Toate aceste realizări sînt pen

tru oamenii muncii din Teiuș nes
pus de dragi, căci așa. cum singuri 
mărturisesc, ele au fost înfăptuite 
prin grija partidului.

★
Convinși că numai prin aplica

rea celor mai înaintate reguli agro
tehnice pot asigura succesul recol
tei din anul viitor, tot mai mulți 
țărani muncitori din Teiuș execută 
alături adînci de toamnă. Pînă la 
data de 1 decembrie, ei executase
ră arături adînci pe toată suprafa
ța planificată.

S-au evidențiat prin exemplul 
personal în îndeplinirea acestei ac
țiuni, țăranii muncitori Novac Va- 
sile, Furriea Ion, Lazăr Traian 
Gîldeanu și alții.

Cartea — prietena 
noastră dragă

Cînd înșir pe hîrtie aceste rîn- 
duri, prin fața ochilor îmi trec ti
tlurile cărților citite acasă 
sau la școală în orele libe
re. Multe cărți am citit. Dar îmi 
amintesc de două nespus de 
dragi: „Povestea unui om adevă
rat" de Boris Polevoi și „Așa 
s-a călit oțelul" de Nicolae Os- 
trovschi. Eroii lor, Meresiev și Tî- 
rărul Pavea, sînt exemple pe care 
un utemist nu le poate uita. Cîtă 
hotărîre în acești oameni de a în
vinge greutățile, de a lupta pentru 
un ideal nou, pentru viață. Oricine, 
a citit aceste cărți cred că a 
învățat ceva. Eu, de pildă, am în
vățat că hotărîrea pentru a învin
ge greutățile constituie baza de 
plecare spre noi realizări, iar 
exemplul lor ne însuflețește <în 
muncă, ne dă posibilitatea să lup
tăm cu hotărîre pentru a ne depăși 
sarcinile de plan.

Dar, cărțile noi realist-socialiste 
te mai învață să cunoști binele 
și răul, prietenii și dușmanii, 
te învață cum trebuie să te 
comporți cu tovarășii tăi de 
muncă, cum trebuie să muncești 
ca să fii într-adevăr de folos pa
triei.

Mulți dintre utemiștii din orga
nizația noastră au citit aceste cărți. 
Exemplele lui Meresiev și Pavea 
călăuzesc pe mulți tineri în activi
tatea lor de zi cu zi, îi însuflețește 
să obțină cît mai însemnate realizări 
în producție. Dar, unii dintre tinerii 
noștri încă nu au înțeles acest lucru. 
De ce ? Fiindcă nu ar putea ? 
Nu 1 Fiindcă nu au voință și încă 
n-au reușit să intre în pas cu ti
nerii fruntași, urmîndu-le exemplul. 
Asemenea exemple care scad pres
tigiul organizației noastre, îl dau 
tinerii Truța Aurel, Groza Ștefan. 
Bunaciu Otilia și alții. E drept că 
nici organizația noastră nu i-a aju
tat. Dar îi vom ajuta așa cum și 
Meresiev și Pavea -au ajutat pe 
alții, vom face ca în rîndul tine
rilor utemiști din organizația noas
tră să cultivăm dragostea pentru 
citit.

STAN OCTAVIAN
membru al organizației U.T.M. de 

la întreprinderea ,,Horia“

Un succes bine meritat
Oamenii muncii din orașul nos

tru au primit cu multă bucurie pre
miera comediei „Titanic vals" de 
Tudor Mușatescu, pusă în scenă 
de către colectivul de artiști ama
tori de pe lîngă Casa de cultură și 
Teatru de păpuși din localitate. 
Amatorii de teatru, constituiți în 
acest colectiv, au dovedit prin bu
na interpretare, dragostea față de 
artă și dorința de a contribui la 
dezvoltarea culturii în orașul nos
tru. Prin jucarea comediei „Titanic 
vals" s-a realizat un succes deose
bit, iar măiestria cu care au fost 
interpretate rolurile dovedește că 
există largi posibilități locale de 
a da publicului spectator noi spec
tacole de valoare artistică.

Faptul că s-a reușit ca după o 
muncă îndelungată să se obțină a- 
cest succes, nu trebuie însă să de
termine colectivul de artiști ama
tori să se culce pe laurii victoriei, 
ci din contră, el are datoria să mun
cească și mai hotărît pentru a pre
zenta în fața oamenilor muncii din 
orașul nostru noi spectacole inter
pretate la un nivel artistic și mai 
ridicat.

Succesul dobîndit de colectivul 
de artiști amatori este binemeritat, 
iar spectatorii din orașul nostru au 
răsplătit cu vii aplauze strădania 
întregului colectiv.



VIAȚA DE PARTID

Să fie îmbunătățită activitatea organizației 
de bază de la întreprinderea „Ardealul"

La întreprinderea „Ardealul" din 
Alba-Iulia, în perioada cînd orga
nizația de bază s-a preocupat mai 
intens de mobilizarea comuniștilor 
în vederea îndeplinirii planului de 
stat, s-au obținut rezultate însem
nate. In semestrul I al anului aces
ta însă, întreprinderea n-a îndepli
nit planul de producție decît în 
proporție de 77,44%, iar prețul de 
cost a crescut cu 18,37%. La ate
lier, unde existau posibilități mal 
mari pentru îndeplinirea planului, a- 
cesta a fost realizat pe timp de 10 
luni numai în proporție de 99%. 
Este adevărat că în întreprindere 
au existat și unele cauze obiective 
care’ au dus la neînideplinirea planu
lui, însă există totuși și multe lipsuri 
care au determinat acest fapt.

Organizația de bază a analizat 
în cursul lunii septembrie situația 
îndeplinirii planului de producție la 
atelier. Cu toate că în cadrul adu
nării generale a organizației de 
bază s-a arătat că la atelier unii 
muncitori lipsesc nemotivat de la 
lucru, că dau produse de proastă 
calitate, hotărîrile adoptate de adu
nare au avut un pronunțat caracter 
administrativ.

înlocuind de multă vreme mun
ca politică de masă cu metode ad
ministrative, biroul organizației de 
bază de ia întreprinderea „Ardea
lul" a dovedit neînțelegerea faptu
lui că munca politică în rîndul 
muncitorilor constituie o metodă 
esențială de mobilizare a maselor 
pentru înfăptuirea, politicii partidu
lui. Secretarul organizației de ba
ză, tov. Lazăr Nicolae, nu cunoaș
te nici măcar cîți agitatori are or
ganizația. de bază și cine 
sînt ei, dar încă să se mai 
ocupe de desfășurarea muncii 
politice în întreprindere, de instru
irea și controlarea muncii agita
torilor.

Cu toate că în această întreprin
dere sînt frecvente încălcările de 
la disciplina muncii, că există chiar 
membri de partid, ca tovarășii Cîn- 
dea C„ Faur Gh. și alții, care con
tribuie ia aceasta, organizația de 
bază n-a organizat o muncă poli
tică vie, combativă pentru înlătu
rarea lipsurilor.

La gazeta de perete din între
prindere nu pot fi găsite cu lunile 
articole în care să se analizeze te
meinic problemele producției, cari
caturi, epigrame sau diferite ma
teriale în care să critice ascuțit 
chiulangii, birocrații, cei ce lipsesc 
nemotivat de la lucru, sau cei care 
dau produse de proastă calitate.

Membrii de partid au datoria, ca 
prin exemplul personal, să antre
neze colectivul ia lupta pentru spo
rirea producției, pentru îmbunătăți
rea calității produnelor și pentru 
întărirea disciplinei în muncă. Dar, 
cum ar putea să facă aceasta mem
brul de partid Cernahoschi Dumi
tru, șeful de atelier, cînd el însuși 
nu constituie întotdeauna un exem
plu demn de urmat pentru ceilalți 
muncitori.

Deși comitetul de întreprindere 
muncește defectuos, organizația de 
bază n-a analizat de mai mult timp 
activitatea acestuia și nu l-a îndru
mat cu competență pentru a-și îm
bunătăți activitatea. Din această 
cauză comitetul de întrefprindere 
(președinte tov. Stoian Ion) se 
mulțumește să realizeze unele sar
cini în mod birocratic, nu-și înde
plinește sarcinile ce-i revin în des
fășurarea muncii politice de masă 
pentru realizarea sarcinilor de pro
ducție. Atît organizația de bază cît 
și comitetul de întreprindere a ne
glijat în mod nepermis extinderea 
metodelor înaintate în - muncă- Din 
numărul total al muncitorilor abia 

12 tovarăși folosesc metode sovie
tice, deși există largi posibilități 
pentru extinderea lor. Biroul orga
nizației de bază n-a îndrumat co
mitetul de întreprindere și condu
cerea întreprinderii, spre a stimula 
ftuntașii în producție.

Lipsuri serioase se manifestă și 
în activitatea conducerii adminis
trative a întreprinderii (director 
tov. Iancu Andrei).

Din cauză că organizația de bază 
nu și-a exercitat cu competență și 
simț de răspundere dreptul de con
trol asupra conducerii, și n-a lup
tat să influențeze prin întreaga ei 
activitate bunul mers al muncii, 
conducerea întreprinderii n-a, luat 
toate măsurile tehnico-cțrganizato- 
rice pentru eliminarea lipsurilor.

Conducerea întreprinderii nu s-a 
preocupat permanent și nu a acțio
nat operativ în vederea amenajă
rii unei secții pentru producerea 
de bunuri de larg consum, deși po
sibilități există. Cu multă înceti
neală se procedează în luarea de 
măsuri pentru asigurarea a cît 
mai bune condiții de muncă pentru 
muncitori. Astfel, s-au luat măsuri 
cu întîrziere pentru încălzirea ate
lierului, iar în ce privește aierisi- 
rea în atelier, nu se poate face în 
conidițiuni bune, deoarece lipsesc 
ventilatoarele necesare pentru a- 
ceasta. Slabă este preocuparea Și 
în ce privește inovațiile. Cu toate 
că o serie de muncitori au făcut 
inovații care au fost puse de mult 
timp în aplicare dînd rezultate 
bune, inovatorii nu și-au primit drep
turile, pentru că această problemă 
a fost lăsată la libera apreciere a 
tovarășului Duna Vlad, care fiind 
întrebat, s-.a exprimat că nu se va 
face plata inovatorilor de la ateli
er pînă cînd nu se va experimenta 
inovația făcută de el. Apoi faptul 
că este tărăgănată recompensarea 
de sutamiist a șoferului Hațegan 
Eugen, că serviciul organizării mun
cii și plata muncii (șef tov. 
Bibolaru N.) trimite situații nere
ale organelor superioare în legă
tură cu fruntașii în producție, do
vedește cît de defectuos se mun
cește în unele domenii de activi
tate.

Adeseori tov. Iancu este văzut 
într-o stare de nervi care nu-și 
poate avea justificarea, iar une
ori aceasta duce pînă la o compor
tare nedemnă de un conducător 
față de muncitori. Așa s-a în- 
tîmplat cu muncitorul Felea I. care, 
mergînd să se adreseze cu încre
dere directorului pentru unele pro
bleme pe care le-a considerat ne- 
juste, acesta i-a retezat-o scurt: 
„dacă mai vorbești mult, te dau 
afară din birou".

Este evident că la toate aceste 
lipsuri a contribuit faptul că biroul 
organizației de bază nu a aplicat 
principiul muncii colective, că se
cretarul organizației de bază a 
muncit insuficient și izolat, iar cei
lalți membri din birou (tovarășii 
Banciu Traian și Faur Gh.) n-au 
plivit cu răspundere sarcina ce li 
s-a încredințat. Cu toate că orga
nizația de bază are un activ fără 
de partid, acesta există doar pe 
hîrtie. Adunările organizației de 
bază nu se țin cu regularitate, iar 
membrilor de partid nu li s-au re
partizat sarcini concrete.

Lipsurile existente la ffintreprin- 
derea „Ardealul" pot fi lichidate, 
însă pentru aceasta este nevoie ca 
toți membri de partid să ducă o 
luptă hotărîtă și neslăbită, ca or
ganizația de bază să ia de urgen
ță toate măsurile necesare pentru 
a asigura ridicarea nivelului mun
ci! de partid în întreprindere. ■ ,

F. DRAGAN

La sfat cu agitatorul
Apariția Hotărîrii Consiliului de 

Miniștri al R.P.R. .privind contrac
tarea sfeclei de zahăr a adus o nouă 
bucurie țăranilor muncitori. Mulți 
dintre ei și-au manifestat dorința, 
imediat după apariție, de .a-i cu
noaște cît mai amănunțit fiecare 
articol, îndatoririle și drepturile pe 
care le prevede, etc. Organizațiile 
de bază din numeroase comune au 
luat inițiativa de a instrui agitato
rii, pentru o muncă temeinică de 
popularizare a Hotărîrii. O astfel de 
inițiativă' a avut și organizația de 
bază din comuna Galda de Jos.

★
încă nu se înserase. Ulițele co

munei Galda de Jos erau pline de 
forfotă. Grupuri de oameni, după 
ce-și isprăviseră treburile, se adu
nau să se mai sfătuiască despre 
felurite lucruri. Un grup s-a oprit 
m fața gazetei de perete unde apă
ruse un articol nou, semnat de 
Gheorghe Oprean, care îi îndem
na să cultive și să contracteze sfe
clă de zahăr. L-au citit și au înce
put să vorbească...

Venind de la cîmp, .agitatorul 
Aurel Făget se oprise lîngă grupul 
de oameni și acum socoti nimerit 
să intre și el în vorbă. „Vedeți ce 
avantaje au acei ce cultivă sfeclă 
— zise el. Nu se află hotărîre care 
să nu fie în folosul nostru. •> 
„Ei, — continuă agitatorul — și 
cei care vor contracta sfeclă la fel 
vor avea drepturi. Statul caută 
prin toate mijloacele să ne facă 
nouă, țăranilor muncitori, viața 
mai bună. Iată, de pildă, dumnea
ta, bade Ion — se adresă țăranu
lui muncitor Trif Ion — ai putea să 
cultivi un hectar cu sfeclă de za
hăr. Pentru asta statul îți va da 
2.500 de Iei, și pentru fiecare 10 
tone de sfeclă predată, cîte 50 kg. 
zahăr gratuit..." Ultimele < vorbe 
ale agitatorului au stîrnit exclama
ții de mirare ■ „Ia auzi I Apoi așa

Planul la arăturile adînci de toamnă a fost îndeplinit
Folosind la maximum timpul 

prielnic din ultimele zile, muncito
rii din gospodăria agricolă de stat, 
colectiviștii, întovărășiții și țăranii 
muncitori din raionul nostru au 
îndeplinit planul la arăturile adînci 
de toamnă cu 101%.

Cooperativa „7 Noiembrie" din Zlatna trebuie să se preocupe 
mai mult de îndeplinirea planului la achiziții

In primele 25 de zile ale lunii 
noiembrie, cooperativa „7 Noiem
brie" din comuna Zlatna și-a rea
lizat planul la achiziții într-o foar- 
te mică măsură. Așa, de pildă, din 
sarcina planificată abia s-a reali
zat un procentaj de 17% la po
rumb, 18% la floarea soaiielui, 
3,7% la ouă, 30% la fin și 25% la 
nuci. Cauza acestei serioase rămî- 
neri în urmă trebuie căutață în 
modul defectuos în care gestiona
rii și lucrătorii unităților din ca
drul acestei cooperative înțeleg să 
muncească în problema achizițiilor.

De exemplu, la cooperativa din 
Almașu! Mare, cauza principală 
care face să nu existe rezultate 
este tocmai modul defectuos și bi
rocratic în care muncește gestiona
rul Narița Traian. Acesta, pe lîngă 
faptul că nu se îngrijește de apro
vizionarea cooperativei la timp, 
bruschează consumatorii și nu 
desfășoară nici o muncă în rîndul 
țăranilor muncitori spre a-i lămuri 
să-și vadorifice produsele prin coo
perativă.

Gestionarul Fică Petru, de la 
unitatea din Valea Dosului^ stînje- 
nește îndeplinirea planului la achi
ziții prin faptul că nu deschide 
cooperativa conform orarului, ține 
marfa în condiții necorespunză
toare, cum de altfel procedează și 

ți-i mai mare dragul să cultivi sfe
clă. Muncești, dar ai pentru ce !".

„Sigur că ai — aprobă Făget. Pe 
lîngă că te bucuri de o seama de 
drepturi, ajuți și la creșterea bu
năstării oamenilor muncii. Cu cît 
vei contracta mai multă sfeclă, cu 
atît vor fi mai multe produse zaha
roase în magazine". Discuția a 
mai continuat încă multă vreme în 
jurul prevederilor Hotărîrii pe 
care Făget a scos-o din buzunar, 
lămurind fiecare articol în parte. 
Intr-un tîrziu, cînd oamenii s-au 
despărțit plecînd fiecare pe lat ca
sele lor, auzeai pe cîte unul, ca 
Trif Ion, Pop Ion, și alții, vorbind : 
„Apoi, mai mult n-am de unde, dar 
un hectar de sfeclă tot oi cultiva..."

In urma lor, agitatorul a mai 
stat o clipă pe gînduri, apoi s-a 
îndreptat agale spre prima casă 
unde stătea Moiseș Emilian. „Ia 
să văd — își zice în gînd — ba
dea Emilian ri-ar putea cultiva niș
te sfeclă de zahăr ? Sfeclă fura
jeră a cultivat în fiecare an..." A 
intrat, și după ce s-a așezat pe 
scaunul oferit de gazdă, a început 
să vorbească despre felurite treburi 
legate die munca lor. Mai tîrziu 
dădu în vorbă despre cele două hec
tare pe care le cultiva cu sfeclă 
furajeră : „Ge ai de gînd să seme
ni acolo, la anul ?”. „Apoi, știu și 
eu? Tot sfeclă furajeră. „De ce ? 
N-ar fi mai bine să semeni sfeclă de 
zahăr?” „Ii greu... Muncă multă...". 
„Dar și venituri multe” — i-o’ntoarsei 
agitatorul. Și din vorbă în vorbă 
au început să citească rînd pe rînd 
Hotărîrea. Cînd au isprăvit-o, Moi
seș s-a îndreptat din șale și a în
trebat nevasta. „Ce zici, ne apu
căm de sfeclă de zahăr ?“ „Cum 
zici și tu, bărbate I” „Apoi... să ne 
apucăm! Iar dumneata, nene 
Aurel — îi spuse agitatorului — 
lasă-mi mie gazeta aceea, s-o mai 
buchisesc cu nevasta..."

Printre primii care au terminat 
sînt colectiviștii din Oiejdea și 
Țelna, întovărășiții din Vințul de 
Jos și Galtiu și țăranii muncitori 
din Ciugud, Bărăbanț și Galda de 
Jos.

gestionarul Corpade Iosif, de la 
secția mixtă din Zlatna. De aseme
nea, gestionara Marcu Cornelia, de 
la Pătrînjeni, nu aprovizionează 
magazinul cu mărfurile cerute de 
țăranii muncitori, deși ele există în 
depozitul cooperativei.

Un rol de seamă în îndeplinirea 
planului la achiziții îl are comer
țul de întîmpinare. In această di
recție la cooperativa din Zlatna 
există lipsuri mari. In primul rînd, 
mărfurile sînt ținute în condiții ne
corespunzătoare, la locuri nevizi
bile, ceea ce face ca țăranii mun
citori nici să nu știe de existența 
multora din mărfuri. Deși conduce
rea cooperativei (președinte Poena- 
ru I.) a avut sarcina de a organi
za un magazin special destinat 
comerțului de întîmpinare, acesta 
nici în prezent nu este deschis. 
Aici o lipsă serioasă are și comi
tetul executiv al sfatului popular 
comunal, pentru că de luni de zile 
n-a rezolvat cererea cooperativei 
de a-i repartiza un local pentru 
acest magazin.

La această cooperativă se fac 
serios simțite și alte lipsuri.

In timp ce populația muncitoare 
din comună nu este aprovizionată 
suficient ..cu legume.și zarzavaturi, 
la chioșcul cooperativei s-p stricat 
o cantitate însemnată de ceapă,

Corespondenții
ne semnalează că . . .
La cantina „Muncitorul" din ora

șul nostru, condițiile în care se ser
vește masa sînt dintre cele mai 
proaste. Vesela, de obicei, este spă
lată în fugă și rău, mîncarea este 
gătită cu zarzavaturi uneori nespă
late și nu are gust, etc. Lipsuri 
grave există și în servirea mesii 
care se face într-un mod neconști- 
incios ca și în stabilirea rațiilor. 
Copiilor, de pildă, li se dă mîn- 
care mult prea puțină față de oa
menii maturi.

Secțiunea Comercială a sfatului 
popular raional și sfatul popu
lar al orașului (respectiv tov.
Simescu Gh. și Stoia Pavel) sînt
obligați să lichideze în cel mai
scurt timp aceste lipsuri.

(Un colectiv de muncitori)
★

Din lipsă de preocupare a Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar din comuna Hăpria, școlile din 
satele Dumitra, Drîmbar și Straja 
nu au fost aprovizionate la timp 
cu combustibil. Față de multiplele 
sezisări venite din partea condu
cerilor școlilor, președintele sfatu
lui popular Hăpria, tovarășul Boța 
Gh., a adoptat o poziție de totală 
nepăsare.

Ar fi cazul ca sfatul popular raio
nal să tragă la răspundere pe cei 
din comitetul executiv al sfatului 
popular din Hăpria, pentru a-i fa
ce să simtă că iarna copiii nu pot 
învăța fără foc. BILDEA I.

★
La întreprinderea de construcții 

Nr. 2 din Alba-Iulia nu se ține nici 
o evidență a întrecerii socialiste, 
nu sînt grafice pe șantierele între
prinderii, lucru care face ca munci
torii să nu cunoască în mod per
manent realizările lor obținute în 
îndeplinirea angajamentelor luate. 
Această lipsă provine atît din par
tea conducerii întreprinderii (di
rector tov. Popa Octavian), cît și 
din partea comitetului de întreprin
dere (președinte tov. Drăghici Ion), 
care nu s-au interesat cîtuși de pu
țin de aceste probleme.

Oare cînd va avea de gînd con
ducerea întreprinderii și comitetul 
de întreprindere să lichideze aces
te lipsuri ? L. P.

din cauză că gestionarul chioșcului 
de desfacere, Epure Teodor, ține 
mai mult secția închisă. DeșT cu
noscute aceste abateri, consiliul de 
conducere al cooperativei tărăgă
nează de pe o zi pe alta luarea de 
măsuri corespunzătoare împotriva 
acestui gestionar lipsit de simțul 
răspunderii. De asemenea, trebuie 
arătat că măsuri corespunzătoare 
n-au fost luate nici împotriva șe
fului serviciului comercial, tov. Bi- 
bolar Ion, care are repetate abateri 
în muncă și a achizitorului Ceteni 
Ludovic, care se ocupă mai mult 
de interese personale.

Existența unor asemenea lipsuri 
și în special a lipsurilor grave 
care există încă în evidența conta
bilă -a cooperativei — se datorește 
și slabului ajutor pe care înțelege 
să-l dea conducerea U.R.C.C. Alba 
(președinte Cristea Ion) deși aces
ta i s-a cerut în repetate rînduri.

Conducerea cooperativei „7 No- 
iembrite" din Zlatna trebuie să 
treacă de îndată la lichidarea lip
surilor și să imprime în rîndul ges
tionarilor și lucrătorilor acestei 
cooperative răspunderea personală 
pentru îndeplinirea planului de a- 
chiziții, luînd toate măsurile nece

sare. împotriva acelora care se fac 
vinovați de abateri în muncă.



Conferința de la Moscova exprimă năzuințele de pace ale popoarelor
— Ecouri din presa internațională —

Constituția U.R.S.S. — măreț document 
al epocii noastre

R. Cehoslovacă
PRAGA (Agerpres). — CE

TERA transmite:
Poporul cehoslovac salută cu 

căldură conferința țărilor europe
ne pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europa.

Ziarele „Rude Pravo", „Prace”, 
„Lidova Demokracie” și celelalte 
ziare centrale consacră acestui im
portant eveniment din viața popoa
relor Europei articole de fond și 
redacționale. Ziarele subliniază că 
această conferință este menită să 
joace un mare rol în lupta împotri
va primejdiei crescînde de război 
și va elabora măsuri care vor con
ți ibui la întărirea continuă a pă
cii și securității popoarelor euro
pene.

Germania occidentală
BERLIN (Agerpres). — ADN 

transmite :
Comentînd deschiderea conferin

ței de la Moscova pentru asigura
rea păcii și securității în Europa, 
ziar „Hamburg Volkszeitung”, 
organ al organizației din Hamburg 
a P.C.G., scrie că popoarele trebuie 
să ia atitudine împotriva pregăti
rilor de război ale puterilor occi
dentale.

Ziarul social-democrat „Bremer 
Volkszeitung" scrie că „puterile oc
cidentale au pășit pe un drum care 
este contrar intereselor populației 
din cele două părți ale Germaniei, 
însuși faptul că deviza puterilor 
occidentale este „mai întîi ratifi
carea și apoi negocieri", constituie 
un obstacol în calea reunificării 
Germaniei și ar trebui să determi
ne guvernul de la Bonn șă ia altă 
atitudine decît cea pe care o adop
tă. Dacă vestul se menține pe po
ziția că negocierile pot fi începute 
numai după .ratificarea tratatelor 
de la Londra și Paris situația va

Uneltirile
PARIS (Agerpres). — TASS:
La 29 noiembrie, Adunarea Na

țională a aprobat cu o mare majo
ritate următoarele modificări în 
constituție: Decretarea stării de ase
diu de către guvern și nu de Adunarea 
Națională cum era pînă în prezent; 
înlăturarea principiului reprezentă
rii proporționale a grupurilor par
lamentare la alegerea biroului ce
lor două camere; convocarea sesi
unii extraordinare a Adunării Na-

Jos mîinile de pe Partidul Comunist din Germania
BERLIN (Agerpres).
Procesul împotriva Partidului 

Comunist din Germania care se 
judecă în prezent la Tribunalul fe
deral din Karlsruhe a fost pregă
tit în mod minuțios timp de trei 
ani de guvernul de la Bonn.

Măsurile luate de guvern în aju
nul începerii procesului amintesc 
întru totul de metodele regimului 
nazist. Tribunalul federal a res
pins fără nici o justificare valabilă 
cererea partidului comunist de a 
se anula acest proces ilegal.

înainte de începerea procesului, 
autoritățile vest-germane au ares
tat în mod ilegal pe fruntașii co
muniști Oskar Neumann și Jupp 
Angeforth. De asemenea au fost e- 
mise mandate de arestare împotri
va lui Max Reimann și Walter 
Fisch. Alți doi membri ai partidu
lui comunist — Jupp Ledwohn și 
Fritz Rische se află în închisoare 
de mai multe luni. Prin aceste mă

deveni și mai încordată în loc să 
se realizeze o destindere.

Italia
ROMA (Agerpres). — Ziareie 

democrate italiene publică articole 
consacrate deschiderii conferinței 
de la Moscova a țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securită
ții în Europa.

Ziarul „Unita” publică un articol 
în către scrie între altele: „Uniu
nea Sovietică dorește mai presus 
de orice tratative în problema ger
mană în vederea restabilirii unită
ții Germaniei, precum și tratative 
în problema organizării unui sis
tem de securitate colectivă euro
peană care să ducă la încetarea 
politicii creării de blocuri militare 
ostile și la deschiderea unei noi 
ere de colaborare rodnică între ță
rile continentului european.

In calea acestor țeluri se află 
însă înarmarea germană. Conștien
tă de răspunderea care îi revine, 
Uniunea Sovietică a declarat că în 
fața unei asemenea amenințări ea 
nu va rămîne pasivă. In cazul cînd 
acordurile de la Paris vor fi ratifi
cate, U.R.S.S. împreună cu toate 
celelalte state preocupate să-și asi
gure securitatea, va trebui să re
curgă la măsuri de apărare.

Ziarele „Avanii” și „II Paese" 
subliniază că în timp ce Uniunea 
Sovietică și țările de democrație 
populară vor să discute despre pro
blemele securității europene, puteri
le imperialiste refuză acest lucru.

R. P. Chineză
PEKIN (Agerpres). — CHINA 

NOUA transmite :
Ziarul „Jenminjibao" publică o 

telegramă de la corespondentul 
său special din Moscova în care 
arată că conferința țărilor europe
ne pentru asigurarea păcii și se
curității în Europa a fost convo

adversarilor securității 
ționale la cererea majorității de 
deputați și nu a unei treimi din 
numărul deputaților, cum era pînă 
acurri; suprimarea inviolabilității 
parlamentare în intervalul dintre 
sesiuni; ratificarea împuterniciri
lor șefului guvernului printr-o ma
joritate simplă și nu constituționa
lă de 313 voturi cum a fost pînă în 
prezent.

ROMA 1 (Agerpres). — TASS: 

suri arbitrare, autoritățile au îm
piedicat pe fruntașii comuniști 
să-și spună cuvîntul la proces, fapt 
care constituie o încălcare groso
lană a libertăților democratice.

Procesul se desfășoară într-o at
mosferă de teroare fascistă. Puter
nice unități de polițiști sînt masate 
în apropierea clădirii tribunalului. 
Pe străzile orașului Karlsruhe mi
șună agenți și spioni ai guvernu
lui.

Autoritățile au interzis imprima
rea dezbaterilor procesului pe ban
dă de magnetofon. De asemenea 
s-a interzis accesul la proces a u- 
nor magistrați de seamă din stră
inătate. Astfel, cunoscutul jurist 
francez Marcel Villard, care a luat 
parte la procesul incendierii Rei
chstagului, nu a primit autorizația 
de a participa la această a doua 
ediție a faimosului proces de la 
Leipzig. 

cată într-un moment cînd pacea și 
securitatea Europei sînt grav ame
nințate.

„Poporul Uniunii Sovietice știe 
că reînvierea militarismului ger
man ar prejudicia grav pacea în 
Europa și în întreaga lume".

„De aceea poporul sovietic a în
țeles cît de importantă este crea
rea unui sistem de securitate co
lectivă”. Ziarul subliniază că „toa
te propunerile prezentate de 
U.R.SS. exprimă năzuința ca toate 
țările Europei, mari și mici, indi
ferent de sistemul lor social și po
litic să-și ia angajamentul de a re
zolva toate diferendele pe cale 
pașnică".

Finlanda
HELSINKI’ (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarele publică Ia 
loc de frunte sub titluri mari știri 
cu privire la conferința popoarelor 
europene pentru asigurarea păcii 
și securității în Europa care are loc 
la Moscova. Ziarul „Tyokansan 
Satiomat” publică aceste știri sub 
titlul: „Popoarele iubitoare de pace 
nu pot să nu ia măsuri pentru asigu
rarea securității lor”.

Ziarele scot în evidență acea 
parte din cuvîntarea lui V.M. Mo
lotov în care se arată că evoluția 
evenimentelor în Europa urmează 
o cale primejdioasă pentru pace, 
întrucît unele țări occidentale, și 
în primul rînd S.U.A., vor să remi- 
litarizeze Germania occidentală și 
s-o includă în grupările lor mi
litare.

Intr-un articol de fond, consa
crat deschiderii conferinței, ziarul 
„Tyokansan Sanomat” declară că 
asigurarea păcii și securității Fin
landei, ca și a celorlalte țări din 
Europa, necesită crearea sistemu
lui de securitate colectivă care a 
fost propus de Uniunea Sovietică. 
De aceea, scrie ziarul, este nece
sar sprijinul întregului nostru po
por în lupta pentru realizarea ace- 
tui sistem de securitate colectivă.

colective
Comisia pentru apărarea națio

nală a Camerei deputaților din Ita
lia și-a încheiat dezbaterile asupra 
acordurilor de la Paris cu privire 
la înarmarea Germaniei de la 
Bonn.

Comisia pentru apărarea națio
nală a aprobat acordurile de la 
Paris cu 26 voturi (deputății celor 
patru partide din coaliția guverna
mentala și monarhiștii) contra 18 
(comuniștii și socialiștii).

Președintele Tribunalului fede
ral folosește metode tipic fasciste 
împotriva reprezentanților partidu
lui comunist, împiedicîndu-i să ia 
cuvîntul și întrerupîndu-le declara
țiile. Tribunalul se află în posesia 
unor așa-zise acte secrete care nu 
au fost arătate spre consultare 
partidului comunist.

Opinia publică vest-germană 
condamnă cu indignare procesul 
fascist de la Karlsruhe. „Cercurile 
largi ale opiniei publice consideră 
că guvernul federal nu a comis 
numai o greșeală politică ci și una 
judiciară deschizînd procesul îm
potriva partidului comunist", subli
niază serviciul de presă al partidu
lui social-democrat.

Nu numai populația din Germa
nia occidentală, ci și opinia publi
că din întreaga lume condamnă cu 
indignare procesul de la Karlsruhe 
care amintește întru totul de pro
cesul criminal de la Leipzig.

La 5 decembrie, poporul sovie
tic sărbătorește 18 ani de la isto
rica zi a adoptării Constituției So
vietice de către cel de al VlII-lea 
Congres extraordinar al Soviete
lor din U.R.S.S.

Constituția Uniunii Sovietice 
este unul din cele mai mărețe do
cumente ale epocii noastre și ale 
întregii istorii a omenirii. Ea vor
bește într-o formă simplă și concisă 
despre eliberarea pe vecie de sub 
robia capitalismului a oamenilor 
muncii pe a șasea parte a globului, 
despre instaurarea socialismului în 
U.R.S.S., a democrației largi, con
secventă pînă la capăt.

Pentru prima oară în lume, Con
stituția Sovietică a consfințit o 
orînduire socială în avantajul oa
menilor muncii, unde nu există 
clase antagoniste, ci două clase 
prietene — muncitori și țărani — 
care dețin puterea. „Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste este 
un stat socialist al muncitorilor și 
țăranilor", — se arată în primul 
articol al Constituției.

Democratismul Constituției So
vietice este un democratism de un 
gen deosebit — un democratism 
socialist. El constă în aceea că 
Constituția nu numai că proclamă 
drepturile cetățenilor, dar și garan
tează realizarea acestor drepturi.

Fiind creată cu 18 ani în urmă, 
ca întruchipare a celor mai lumi
noase speranțe ale omenirii, Con
stituția Sovietică a însuflețit pe 
oamenii sovietici în lupta lor no
bilă pentru pace, democrație și

Oamenii muncii din S.U.A. duc înverșunate lupte greviste
NEW YORK (Agerpres). —
Presa progresistă din S.U.A. re

latează despre creșterea mișcării 
greviste în această țară, în urma 
politicii de scădere a salariilor și 
de concedieri dusă de monopolurile 
americane.

Drept răspuns la hotărîrea pa
tronilor de a reduce salariile, 5.000 
muncitori de Ia uzina de utilaj e- 
lectric „Wagner Electrical Manu
facturing Company” și 2.200 mun
citori de la uzina „Emerson Elec
tric”, ambele din Saint Louis 
(Missouri) au declarat grevă. La 
uzina „Emerson Electric”, unde 
muncitorii au format pichete de 
grevă în ciuda interdicției patroni
lor, cinci greviști au fost arestați.

Cei 3.500 muncitori de la uzina 
„Kohler" din Sheboygan {Mil
waukee) se află de șapte luni în 
grevă pentru a obține încheierea! 
unui contract colectiv echitabil. 
Greviștii de la „Kohler", care sînt 
membri ai sindicatului unit al 
muncitorilor din industria de au
tomobile (U.A.W.) afiliat la C.S.I.,

Tot mai mulți purtători ai insignei G. M. A.
Cunoscînd deosebita importanță 

a complexului de stat G.M.A., co
lectivele sportive din raionul nos
tru au obținut însemn;Jt’e reali
zări în acest domeniu

Datorită ajutorului dat de comi
sia raională de control G.M.A. și 
prin munca depusă de colectivele 
sportive, cifra de plan G.M.A. în 
majoritatea colectivelor sportive a 
fost depășită. Astfel, colectivul de 
la Școala profesională din Alba- 
Iulia este fruntaș pe raion. De ase
menea, colectivele sportive „Voin
ța", de la Liceul de băieți din 
Alba-Iulia și de la Școala medie teh
nică din Alba-Iulia și-au îndeplinit 
cifrele de -plan. Colectivul sportiv 
„Locomotiva” Teiuș, deși a înde
plinit cifra de plan, totuși în ulti
mul timp a dat dovadă de totală 

progres. Sub steagul ei, poporul' 
sovietic și-a apărat onoarea, liber
tatea și independența patriei In 
anii grei ai Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei. In anii de 
muncă pașnică de după război, s-a 
dezvoltat industria și agricultura 
sovietică și a crescut bunăstarea 
materială și nivelul cultural al oa
menilor sovietici. De aceea, oa
menii muncii din Țara Socialismu
lui victorios văd în politica Parti
dului Comunist și Guvernului Sovie
tic, expresia intereselor lor vitale.

Recenta notă adresată la 13 no
iembrie de guvernul sovietic guver
nelor țărilor europene și S.U.A, 
răspunsurile lui V.M. Molotov .la 
întrebările corespondentului ziaru
lui „Pravda” și desfășurarea con
ferinței țărilor europene de la 
Moscova, pentru asigurarea păcij 
și securității în Europa, au atras 
atenția și sprijinul neprecupețit al 
oamenilor iubitori de pace din în
treaga lume. Toate acestea expri
mă voința și hotărîrea neclintită a 
Uniunii Sovietice în lupta neobo
sită pentru menținerea și consoli
darea păcii.

Anul acesta aniversarea Consti
tuției U.R.S.S. se transformă într-o- 
măreață sărbătoare a forțelor pă
cii, democrației și socialismului. 
Popoarele Europei și ale lumii în
tregi își manifestă dragostea și ata
șamentul față de glorioasa Patrie 
a Socialismului victorios, a cărei 
Constituție le luminează calea spre 
cucerirea unei vieți libere și fericite.

sînt sprijiniri în lupta lor de sindi
catul unit al electricienilor și al 
muncitorilor din industria de radio 
și mașini (U.F.), sindicat indepen
dent, ca și de alte organizații sin
dicale afiliate la C.S.I. și F.A.M. 
care au format un comitet pentru- 
ajutorarea greviștilor.

De la 30 septembrie, 1.400 mun
citori de la fabrica de lame de ras 
din New York a firmei „American 
Safety Razor Comp” se află în grevă 
în semn de protest împotriva unei 
clauze oneroase pe care patronii 
intenționează s-o includă în con
ți actul colectiv. Potrivit acestei 
clauze, muncitorii trebuie să se 
oblige de a nu opune nici o rezis
tență, mutării fabricii în sud, unde 
salariile sînt mult mai scăzute. 
Mutarea fabricii ar însemna con
cedierea tuturor muncitorilor.

Acțiunea greviștilor a determi
nat autoritățile din New York să; 
ceară conducerii firmei „American- 
Safety Razor Comp” să renunțe lî 
mutarea fabricii în sud.

delăsare în întreaga activitate spor
tivă.

Dar nu toate colectivele sportive 
au înțeles să-și ducă la îndeplini
re'sarcinile pe linie de G.M.A. De 
pildă, colectivul sportiv „Progre
sul”, din Alba-Iulia, a dat do
vadă de dezinteres pe linie de 
G.M.A. nerealizînd nici un purtător 
de insignă. Cazuri de neîndeplini- 
re a cifrelor de plan mai sînt la 
colectivele „Locomotiva" I.C.T. din 
Alba-Iulia și Liceul de fete din 
Alba-Iulia

întrucît sîntem aproape de sfîr- 
șit de an, colectivele sportive tre
buie să privească cu toată seriozi
tatea problema complexului G.M.A. 
și a îndeplinirii cifrelor de plan.
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