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Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Tovarăși,

Raportul Comitetului Central pre
zentat Congresului de către tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu
prinde o analiză profundă și multi
laterală a activității desfășurate 
de partid în perioada de la cel 
de-al II-lea Congres și pînă în pre
zent. Pătruns de spiritul marxism- 
leninismului, raportul scoate în e- 
vidență, prin însăși forța de con
vingere a faptelor, justețea liniei po- 
litice generale a partidului îndrepta
tă spre construirea orînduirii socia
liste — linie care prevede industria
lizarea socialistă a țării noastre, 
dezvoltarea cu precădere a indus
triei grele și îndeosebi a industriei 
constructoare de mașini, transfor
marea socialistă a agriculturii, des
fășurarea revoluției culturale.

înfăptuirea consecventă a acestei 
politici a avut drept rezultat crea
rea bazei economice a socialismului 
în țara noastră. Realizarea cu suc
ces a sarcinilor cuprinse în Direc
tivele celui de-al II-lea Congres al 
partidului a asigurat creșterea pu
ternică a forțelor de producție, ex
tinderea și consolidarea relațiilor de 
producție' socialiste, dezvoltarea pro
porțională mereu ascendentă a eco
nomiei naționale și pe această cale, 
creșterea simțitoare a nivelului 'de 
trai al celor ce muncesc. In prezent, 
țara noastră dispune de o puterni
că bază tehnico-materială care per
mite dezvoltarea într-un ritm mai 
înalt a 'economiei naționale1 în anii 
ce urmează. Aceste victorii de im
portanță istorică constituie o dova
dă a forței și vitalității orînduirii 
de stat democrat-poptilare, a supe
riorității socialismului față de ca
pitalism.

In perioada de la Congresul al 
II-lea și pînă în prezent a crescut 
continuu rolul conducător și orga
nizator al partidului în construcția 
economică, culturală, de stat. Uni
tatea rîndurilor partidului, coeziu
nea sa organizatorică și ideologică 
sînt mai puternice decît orieînd. S-a 
întărit controlul de partid asupra 
activității organelor de stat, econo
mice și obștești. S-a îmbunătățit 
munca organizațiilor de partid, a 
crescut rolul lor în rezolvarea1 pro
blemelor complexe ale construcției 
socialiste. Politica partidului, baza
tă pe concepția marxist-leninistă 
despre lume, oglindește cerințele 
legilor obiective ale dezvoltării so
cietății și corespunde intereselor vi
tale ale poporului. Linia1 generală 
justă și vasta muncă politică, orga
nizatorică și ideologică desfășurată 
de partid au constituit un factor 
hotărîtor în obținerea realizărilor 
poporului nostru. Aceasta confirmă 
teza marxist-leninistă, potrivit căre
ia una din trăsăturile fundamentale 

IN CLIȘEU: Cîțiva din fruntașii secției I-a chimice de la Uzinele 
Metalo-Chimice Zlatna.

ale trecerii de la capitalism la so
cialism o constituie conducerea în
tregii opere de construire a socia
lismului de către partidul revolu
ționar al clasei muncitoare.

Realizarea mărețelor obiective po- 
litico-economice înscrise în proiec
tul de Directive va duce ia dezvol
tarea puternică a bazei tehr.ico-ma- 
teriale, la creșterea la un nivel și 
mai înalt a forțelor de producție. 
Poporul nostru, sub conducerea 
partidului, va păși într-o nouă eta
pă, aceea a desăvîrșirii construcției 
socialiste în țara noastră, care va 
deschide calea spre construcția so
cietății comuniste. însuflețirea cu 
care oamenii muncii au dezbătut 
proiectul de Directive, îmbogățirea 
experienței organelor de partid și de 
stat constituie o mărturie că sarci
nile prevăzute vor fi îndeplinite in 
ritmul și proporțiile stabilite.

Tovarăși,
In perioada care a trecut de la 

Congresul al II-lea, partidul a con
tinuat să promoveze cu fermitate 
politica de consolidare a regimului 
democrat-popular, de dezvoltare a 
democrației socialiste și de întărire 
a rolului statului în construirea so
cialismului.

Statul democrat-popuilar, stat de 
tip nou, socialist, constituie cea 
mai democratică formă de guverna
re în istoria poporului romîn. La 
temelia orînduirii noastre stă alian
ța dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare; întreaga putere a- 
parține celor ce muncesc de la_ o- 
rașe și sate. In aceasta constă pro
fundul democratism al orînduirii 
noastre de stat, un democratism 
pentru poporul muncitor, care for
mează partea covîrșitoare a socie
tății.

Experiența Uniunii Sovietice, a 
celorlalte țări socialiste, precum și 
a propriei noastre țări confirmă în
vățătura leninistă potrivit căreia, cu 
cît producția materială se dezvoltă 
pe calea socialismului, cu atît de
vine mai concentrată, determină 
specializarea continuă și coopera- 

(Continuare în pag. 3-a)

Că Uzinele Mdalo-Chimice din 
Zlatna și-au îndeplinit angajamen
tul luat în cinstea Congresului 
partidului afli de cum ai trecut 
pragul uzinei. Panoul-grape așezat 
chiar la intrarea în uzină e grăi
tor. Citeva cifre notate aici înfă
țișează, în mare, întreg entuzias
mul acestui harnic colecția. Privind 
însă graficul, nu poți lăsa anonimi

w

S. M. T. Alba 
fruntaș pe regiune

Muncind cu mult elan în între
cere, mecanizatorii Stațiunii de ma
șini și tractoare Alba au obținut 
frumoase rezultate în campania o- 
gricolă de primăvară. Printr-o mun 
că bine organizată, o luptă susți
nută împotriva timpilor morți și 
prin o bună întreținere a utilajului, 
ei au reușit să realizeze planul în 
campania de primăvară în propor
ție de 129 la sută și o importantă 
economie de piese de schimb și car
buranți.

Rezultatele bune obținute de me
canizatori, la care și-a adus contri
buția întregul colectiv al stațiunii, 
au făcut ca S.M.T. Alba să se si
tueze pe primul loc în rîndul sta
țiunilor de mașini și tractoare din 
regiune, înminîndu-i-se drapelul de 
„S.M.T. fruntaș pe regiune". Ma
rea majoritate a mecanizatorilor au 
fost premiați, pentru depășirile rea
lizate, cu sume importante de bani.

Cu prilejul decernării drapelului, 
închinind rezultatele lor celui de-al 
III-lea Congres al partidului, meca
nizatorii stațiunii și-au reînnoit și 
și-au luat noi angajamente hotărîți 
fiind a obține succese tot mai mari 
în marea bătălie pentru recolte 
bogate.

Acordă toată atenția 
îngrijirii culturilor

Colectiviștii din satul Șard acor
dă toată atenția întreținerii culturi
lor. Folosind fiecare oră și zi bună 
de lucru la lucrări în cimp, ei au 
prășit de două ori culturile de sfec
lă de zahăr, cartofi, floarea soare
lui și porumbul din latul experimen
tal. De asemenea, prașila a 2-a 
este mult avansată și la restul de 
porumb.

Fruntași la îngrijirea culturilor 
sînt colectiviștii Gherman Nicolae, 
Canfor Victor, Sibișan Marian, Bor
za Marla și alții..

ÎMPREUNĂ spre victoriiV

pe acei ce-n luptă cu minutele au 
dat viață acestor cifre.

★
Secția I chimică 

noiat nu de puține 
cartea fruntașilor 
Mai acum un an și 
de aici și-a adus o prețioasă con
tribuție la obținerea de către uzină 
a titlului de, unitate fruntașe pe 
țară, pe ramură. Acum, iot acest 
harnic colectiv și-a adus din plin 
prinosul muncii sale pentru înde
plinirea angajamentelor luate în 
cinstea Congresului partidului.

Atunci cînd, primind cu entu
ziasm chemarea la întrecere, colec
tivul uzinei și-a propus o seamă 
de angajamente importante, mun- 
ătorii secției l-a chimică și-au luat 
asupra lor sarcina să dea în acest 
an peste, plan mari cantități de 
produse.

S-a pus, așadar, în fața comu
niștilor de aici, în fața întregului 
colectiv sarcini nu tocmai ușoare. 
Dar, atunci Cînd există entuziasm 
greutățile sînt prea neinsemnișe 
pentru a constitui piedici in calea 
înfăptuirii sarcinilor propuse. Și 
îndrumați de comitetul de partid, 
comuniștii din secție au dovedit 
în'reaga lor hotărîre, au muncit cu 
tot entuziasmul. Cine au fost frun
tașii întrecerii? E greu să te pro-

a uzinei și-a 
ori numele în 

întreprinderii, 
ceva, colectivul

0 inițiativă importantă la Depoul C. F. R. Teiuș
Cinstind cu tot entuziasmul cel 

de-al III-lea Congres al partidului, 
zilele acestea, grupa a 4-a sindi
cală, de la Depoul C.F.R. Teiuș 
condusă de organizatorul Ivan Ni
colae, a pornit o prețioasă inițiati
vă. Este vorba de inițiativa „In 
fiecare lună să reparăm cu ocazia 
spălării o locomotivă din material 
economisit". La baza noii inițiative 
stă sarcina fiecărui meseriaș din 
grupă de a confecționa cît mai e- 
conomicos garniturile, de a utiliza

Realizări de seamă la „Iprodcoop
In întîmpinarea celui de-al III- 

lea Congres al P.M.R., colectivul 
de muncă de la Întreprinderea re
gională de producție a cooperației 
din Alba-Iulia s-a angajat să rea
lizeze în acest an economii în va
loare de 80.000 lei, din care 60.000 
lei pînă la 15 iunie. Mobilizați de 
organizația de bază, muncitorii de 
aici au dat un avînt sporit între
cerii și au reușit ca să-și depășeas
că cu' mult angajamentul, realizînd 
pînă la 15 iunie o economie în va-

Un colectiv harnic
Depoul nostru de locomotive din 

Alba-Iulia nu este o unitate de 
mari proporții, dar în schimb are 
un colectiv harnic. Sub conducerea 
organizației de bază, și cu ajutorul 
conducerii muncitorii depoului au 
desfășurat cu avînt sporit întrece
rea pentru realizarea și depășirea 
angajamentelor în cinstea Congre
sului partidului.

Astfel, în luna mai sarcina de 
plan a fost depășită cu 13 la sută, 
productivitatea muncii a crescut cu 
15 la sută, iar prețul de cost a fost 
redus cu 3 la sută. De asemenea, 
angajamentul la economii a fost 
depășit cu 2.000 lei. In plus de a- 
ceasta, colectivul de muncă a con

nunți. E greu, fiindcă de cînd această 
secție a fost declarată secție școală, 
după exemplul siderurgiștilor hune- 
doreni, întregul colectiv urcă în a- 
celași ritm treptele fruniășiei. Co
muniștii cuptorari Sulea Petru și 
Tanislav Constantin sînt, ce e 
drept, fruntași la locul lor de muncă. 
Dar mai prejos nu se lasă nici co
muniștii Pușcău Gh., Cornea Tra
ian și Micu Troian, operatori chi- 
miști. Și-apoi, dacă secția își des
fășoară activitatea în bune condiții, 
dacă utilajul funcționează în per
fectă stare, meritul îl au pentru a- 
ceasfa și comuniștii Zaharia Ștefan 
și Kiraly Simion, medanici de' în
treținere. Cu toții, întregul colectiv 
al secției merită laude. împreună, 
harnicii muncitori de aici, au făcut 
din angajamente fapte.

★
După aproape 6 luni de întrecere 

entuziastă, se cade să facem secției 
l chimică un scurt bilanț. Rezulta
tele nu sînt altele decît din cele 
mai frumoase. închinând toată e- 
nergia muncii entuziaste Congresu
lui, acest harnic colectiv raportează 
că și-a îndeplinit angajamentul 
pe întregul an. In plus, la econo
miile din primele 4 luni muncitorii 
secției I chimică au mai adăugat 
în luna mai încă 101.257

Un dar frumos pe care 
de aici, întregul colectiv, 
Congresului partidului. 

lei. 
comuniștii 
îl închină

electrozii de sudură pînă la termi
nare, înlăturîndu-se astfel pierderile 
de material, prin strunjire, recondi- 
ționarea diferitelor piese etc. Prin 
aplicarea noii inițiative se economi
sesc în fiecare lună peste 2.000 lei,

Inițiativa pornită de grupa a 4-a 
a fost primită cu căldură de către 
întregul 
poullui.

colectiv de meseriași al de-

VASILE STREMȚAN 
Secretar al org. de bază la

Depoul C.F.R. Teiuș

toare de! peste 105.000 lei — cu 
peste 25.000 lei mai mult decît era 
angajamentul anual.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de colectivul secției din 
Alba-Iulia, unde comuniști ca Da- 
deș Victor, Ianctî Ioan, Voicu Mi
hai, Dreghici Traian, Hărmănaș 
Nichifor, Roșea Florean și alții ș-au 
străduit zi de zi să reducă Consu
murile specifice, să folosească la 
maximum deșeurile și să reducă 
permanent cheltuielile de fabricație.

prin muncă patriotică1 o ca- 
pentru pompă, a modificat in-

struit 
trieră 
stalația de apă pentru spălat loco
motivele, a efectuat lucrările de 
spoire a depoului și a strîns peste 
8.000 kg fier vechi. S-au evidențiat 
în aceste acțiuni comuniștii Pleșa 
Grațian, Cristian Nicolae, Fechele 
Gh. și alți muncitori ca Ciugudean 
Gh., Popa loan și alții.

IOSIF SINTIMBREAN 
secretarul organizației de bază

...Mecanicii Man Eugen și Cre- 
țu Traian de Ia Depoul C. F. R. 
Teiuș, împreună cu fochiștii Hă- 
lălai Ion și Porca Augustin, de
servind locomotiva nr. 50.110, au 
realizat în cinstea Congresului 
o economie de 19,4 tone combus
tibil convențional.

...întors din deplasarea făcută > 
la Cîmpeni, Abrud, Baia de Arieș < 

[ și Bucium Isbita, în care locali- S 
tați a prezentat piesa „Povestea ? 

1 porcului", colectivul Teatrului de < 
păpuși „Prichindel" din orașul S 

> nostru a început repetițiile pen- ? 
; tru punerea în scenă a piesei ț 
„Harap Alb", piesă ce va fi pre- ) 
zentată în premieră la 23 Au- > 
gust. ț

...La Atelierul central de repa
rații, în schimbul de onoare or
ganizat în cinstea Congresului, 
muncitorii secției mașini unelte 
și-au depășit sarcina de plan cu 
6 la sută, cei de la secția anexă 
și prototipuri cu 14 la sută, iar 
echipele de mecanici 1 și II cu 9 
și 18 la sută.

...La cererea publicului din o- 
rașul nostru, echipa artistică a 
sindicatului comerț va evolua din 
nou pe scena Casei raionale de 
cultură duminică 26 iunie, orele 
20,30.



Participanți activi la construcții de interes obștesc
Ca peste tot în țară, țăranii muncitori din satele raionului nos

tru au desfășurat in perioada premergătoare Congresului al III-lea 
al P.M.R. o entuziastă muncă spre a cinsti cu rezultate cit mai im
portante mărețul eveniment. Antrenați într-o asemenea muncă spor
nică, închinată Congresului partidului, membrii întovărășirilor agri
cole din satele Beldiu și Pețelca au reușit zilele acestea să termine, 
printr-o activă participare fa muncă pa'riotică, cite un frumos local 
pentru magazin de desfacere în satele lor. In locul unor localuri 
necorespunzătoare, în aceste sate, ca urmare a contribuției țăranilor 
muncitori și a sprijinului acordat de U.R.C.C. Alba, de 'Sfatul popu
lar al comunei Pețelca, de organizațiile de partid, s-au dat spre fo
losință două localuri frumoase și încăpătoare.

LA BELDIU
In ultimii ani, ca urmare a creș

terii continue a veniturilor țăranilor 
muncitori, a sporirii continue a vo
lumului de mărfuri destinat desfa
cerii prin cooperația sătească, și 
aici la Beldiu vechiul local de coo
perativă nu mai corespundea noilor 
condiții create. Iată de ce, jude
cind și analizînd posibilitățile de 
care dispun, țăranii muncitori mo
bilizați de organizația de partid au 
hotărît ca să-și .construiască un 
nou local pentru magazin.

Și hotărîrea țăranilor din Beldiu 
n-a rămas fără rezultat. începută 
la 1 aprilie, lucrarea pentru cons
trucția localului trebuia să fie gata, 
așa cum s-au angajat beldenii, în 
cinstea Congresului partidului. 
Munca n-a fost de loc ușoară. Dar 
țăranii muncitori din Beldiu au 
știut să se țină de cuvînt. Prin 
contribuția lor atît cu cărămidă, 
nisip și brațe de muncă, ca și cu 
ajutorul dat de U.R.C.C. Alba 
care a pus la dispoziție alte ma
teriale de construcție și mobilierul, 
s-a reușit ca la 12 iunie magazinul 
să fie terminat și predat spre 

• folosință țăranilor muncitori. Demn 
de scos în evidență este faotal că 
acest magazin a fost realizat cu 
cheltuieli de numai' 8.000 lei, în 
loc de 28.000 lei, cît era planificat.

Beldenii au acum un nou local 
de cooperativă. Și dacă locul ve
chiului local mic și neîncăpător a 
fost luat de un local frumos, apoi 
merită a se scoate în evidență 
contribuția efectivă adusă la cons
trucția localului de Cotoară Vasile,

IN CLIȘEU: Localul cooperativei din Beldiu și cel al cooperativei din Pețelca.

Să asigurăm cel puțin 3 prașile la întreaga 
suprafață de porumb

Raportul C. C. al P. M. R., 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congres, prevede 
că pînă în anul 1965 vom ajunge ca 
în condiții climaterice: normale să 
producem anual 8-9 milioane tone 
porumb boabe, producție ce trebuie 
să se realizeze în primul rînd prin 
sporirea recoltei la hectar.

Oamenii muncii din agricultura 
raionului nostru, sprijiniți și îndru
mați de organele de partid și de sfat 
de la comune, au obținut în mun
cile de primăvară rezultate frumoa
se. Astfel, prin folosirea rațională 
a mijloacelor mecanizate, a îngră
șămintelor și semințelor de porumb 
hibrid, prin însămînțarea porumbu
lui în proporție de peste 70 la sută 
în ogor de toamnă, s-a pus bază 
puternică recoltei. Dar aceasta nu 
înseamnă totul. Aceste prime lucră
ri, efectuate în bune condițiuni a- 
grotehnice, constituie doar începu
tul. Pentru a se asigura culturilor 
de porumb o bună dezvoltare a 
plantelor și o recoltă sporită, o a- 
tenție deosebită trebuie să se acor
de lucrărilor de întreținere și în
deosebi a executării la timpul op
tim a prașilelor.

Ținînd seamă de faptul că pro
ducția de porumb-boabe esfe sțrîns 
legată de numărul și calitatea pra
șilelor, în condițiile de climă și sol 

Alexa Nicolae, Inca Mihăilă, Radu 
Gh., Cîmpean Alexandru, Pilț Mi
hai, Crișan Aurel, Rusu Valeria 
și mulți alții, care au fost în pri
mele rînduri.

LA PEȚELCA
Exemplul țăranilor întovărășiți 

din satul Beldiu de a-și construi 
cu participarea lor activă un nou 
local pentru cooperativă a fost 
urmat, la propunerea organizației 
de partid, și de către țăranii înto
vărășiți din satul Pețelca. Și aici, 
din ziua în care adunarea sătească 
a hotărît construirea noului local 
s-a depus o muncă stăruitoare, reu- 
șindu-se așa cum era angajamentul 
ca în cinstea Congresului noul lo
cal să fie dat în folosință.

Muncind cu entuziasm, țăranii 
muncitori din Pețelca, avînd spri
jinul conducerii U.R.C.C. Alba, 
care a pus la dispoziție mobilierul 
și alte materiale de construcție și 
al sfatului popular comunal, au 
reușit să construiască magazinul 
cu numai 20.893 lei, în loc de 
39.772 lei, cît era planificat după 
deviz. Țăranii muncitori din sat au 
efectuat peste 4.000 ore muncă pa- 
tritoică cu brațele și peste 1.200 
ore muncă cu atelajele la diferite 
transporturi, realizîndu-se astfel o 
economie de peste 18.000 lei.

In munca de construire a nou
lui local s-au evidențiat în mod 
deosebit țăranii muncitori Popa 
Petru, președintele comitetului de 
cetățeni și Ciortea Ionaș, Domșa 
lacob, Man Valeria, Popa Tina și 
multi alții.

existente în raionul nostru și mai 
ales în acest an, cînd ploile abun
dente au favorizat mult dezvoltarea 
buruienilor, este absolut necesar să 
se aplice cel puțin trei prașile, la 
interval de 10 zile fiecare.

’ Cît este de necesar să se efectuieze 
cel puțin trei prașile la cultura 'de 
porumb-boabe ne-o dovedesc fapte
le. Așa, de exemplu, colectiviștii din 
Obreja, care anul trecut au semă
nat porumbul în ogor de toamnă și 
l-au prășit de 3 ori, au obținut la a- 
ceastă cultură o recoltă medie de 
3.280 kg porumb-boabe la hectar. 
Colectiviștii din Oiejdea care de a- 
semenea au prășit porumbul de trei 
ori, au obținut la porumbul hibrid 
5.400 kg la hectar, realizînd astfel 
cu 2.600 kg mai mult la hectar de- 
cît producția planificată.

In același timp unele întovărășiri, 
ca cele din Stremț, Teiuș și altele, 
care au executat anul trecut doar 
două prașile, aii obținut la această 
cultură o recoltă de 1.700-1.900 kg 
la hectar, producție mult mai mică 
față de unitățile socialisto-'pera- 
tiste care au efectuat la porumb 
trei prașile.

Pentru a obține recolte cît mai 
mari de porumb în acest an, co
lectiviștii și întovărășiții cin Țelna, 
Șard, Mihalț, întovărășiții din sa
tul Țotoi și alte gospodării și înto-

Infrumusețînd orașul
Dovedind o tot mai accentuată 

preocupare 
tul popular al 
Julia a obținut în ultimul timp 
seamă de succese iii gospodărirea 
și înfrumusețarea orașului, la lu
crările efectuate fiind mobilizate 
mase largi de cetățeni.

In frunte cu deputății, cetățenii 
orașului au executat un volum de 
lucrări fizice ce depășesc suma de 
200.000 lei. S-au executat reprofi
lări de străzi pe 10.440 m.p., s-au 
săpat rigole în lungime de 340 me
tri liniari, iar săpăturile de pămînt 
au atins aproape 10.000 m.c.

Demnă de remarcat, în toate ac
țiunile întreprinse, este contribuția 
adusă de cetățenii circumscripțiilor 
electorale 48, 32, 28, 29; 36; 46 și 
a altora. Demnă este, de asemenea 
de remarcat munca depusă de 'co
muniștii și deputății din aceste cir
cumscripții Faur Gheorghe, Totoian 
Gheorghe, Vereș Carol, Topor Iu- 
Hu, Ledrer Elvira, Lăpăduș Nico
lae și Obreja Ion, care mereu în 
mijlocul maselor, mobilizîndu-le, au 
contribuit din plin la reușita lucră
rilor. O contribuție la fel de pre
țioasă la gospodărirea și înfrumuse
țarea orașului și-au adus-o apoi ti
neretul, comuniștii din organizațiile 
de bază de la Atelierul central. 
Cartier, întreprinderea „Horia", fa
brica „Ardeleana", T.R.C.H., Vin- 
alcool, etc.

Ziua de 19 iunie, zi premergă
toare începerii lucrărilor Congresu
lui partidului, a fost declarată de 
cetățenii orașului zi record. Și, in
tr-adevăr, a fost obținut un record. 
Numai în această zi au fost execu
tate lucrări în valoare de 38.000 lei.

însuflețiți de mărețele perspecti
ve de viitor, oamenii muncii din 
Alba-Iulia, în frunte cu deputății 
lor, sînt hotărîți să muncească cu 
și mai multă forță pentru gospodă
rirea și înfrumusețarea orașului, 
chezășia acestui lucru fiind cei9.100 
cetățeni care au luat parte la lu
crări pînă acum efectuînd 84.800 
ore muncă patriotică.

IENDRUȘAK CAROL
Președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular al orașului

gospodărească, Sfa- 
orașului Alba- 

o

văiășiri au terminat primi prisilă 
în condițiuni bune și grăbesc acum 
executarea prașilei a 2-a, iar pînă 
la începerea secerișului sînt hotă- 
i îți să execute și a 3-a prașilă. 
Pentru a grăbi executarea prașilei 
la porumb, pe lîngă prășnorile tra
se de animale și ajutorul dat de 
S.M.T., care a executat cu un agre
gat prășitul mecanic, colec 'veștii 
din Mihalț au pus în practică o 
inițiativă ingenioasă, care a dat re
zultate bune. Prin adaptar>a la un 
tractor UTOS a unei grinzi de lemn 
și fixarea de aceasta orin lanțuri 
lr.ngi de 1,5 m a 8 prăsitori, ci au 
reușit să obțină la prășit un spor 
de 16-20 -hectare pe zi și astfel să 
termine prima prașilă Ia cele peste 
456 hectare semănate cu porumb 
într-o perioadă scurtă de limp.

Privind executarea lucrărilor de 
întreținere la porumb, fapleie dove
desc că acolo unde organizațiile de 
partid și comitetele ex itive ale 
s’aturilor populare de la comune au 
dovedit preocupare și au acordat 
un ajutor prețios unităților socia
list-cooperatiste în mobilizarea tu
turor forțelor la îngrijirea cuburi
lor, sînt și rezultate. Nu acc-ași si
tuație este, în ce privește Întreține
rea culturilor, acolo unde îndruma
rea și sprijinul organului de partid 
și de stat locale lipsesc, sau se a- 
cordă în slabă măsură.

In întovărășirea agricolă si gos
podăria colectivă din Teiuș există 
încă porumb la care nu s-a efec
tuat prima prașilă. Aceeași situație

‘Uești de ta corespondenți

Angajamentele au devenit lapte
Iniensificînd întrecerea socialistă 

în cinstea Congresului partidului, 
muncitorii cooperativei „Mureșul" 
din Alba Iulia raportează că și-au 
îndeplinit, cir mult înainte de ter
men, sarcinile de plan pe primul 
semestru al anului în curs. Planul 
producției globale a fost îndeplinit 
la 6 iunie, cel al producției marfă 
la 14 iunie, iar prestările de ser
viciu în construcții la data de 4 
iunie 1960.

Paralel cu îndeplinirea planului, 
cooperatorii noștri 
însemnate economii

au realizat și 
de materiale,

Prin muncă patriotica
„Ne vom construi prin muncă pa

triotică un nou local de prăvălie. 
Pînă la Congres îl vom ridica în 
roșu, iar la 23 August ne vom 
cumpăra din el mărfurile necesare". 
Aceasta a fost hotărîrea luată, nu 
de mult, de cooperatorii din satul 
Galați. Și, a doua zi după luarea 
hotărîrii, lucrul a înce'put.

Puține zile au trecut de-atunci și

Un aport prețios la construirea 
grajdului de vite al gospodăriei 
colective din Mihalț îl aduc și co
lectivistele și întovărășitele din sat, 
prin prestări de munci patriotice.

Astfel, de la începutul lucrărilor 
de construcție și pînă în prezent, 
peste 300 femei au muncit între 
două și cinci zile, reușindu-se în 
acest fel ca pînă la 20 iunie, ziua 
începerii Congresului, aproape S0

partea de contribuție 
lucrărilor de elc.ctri-

Gospodarii de pe
Intr-una din zilele trecute, gos

podarii de pe Platoul Romanilor 
s-au adunat pentru a discuta pla
nul de prelungire a rețelei electrice 
în cartier. La adunare au venit toți 
cei ce locuiesc pe Platoul Romani
lor. Se discuta doar o problemă 
care era în propriul lor interes. S-a 
pus în fața lor sarcina de a-și a- 
duce fiecare 
la executarea 
fi c(a re.

După cum era și firesc, toți ce
tățenii prezenți au fost de acord de 
a depune în mod voluntar întreaga 
muncă necalificată trebuitoare a- 
c.estor lucrări. Și, că angajamentul 
lor se va transforma în fapte, che
zășie stau o serie de alte realizări 
obținute de ei pînă în prezent. Ast
fel, în cartier s-a extins rețeaua de 
radioficare pe distanța de 5.200 m, 
s-a prelungit rețeua electrică cu 
încă 1.500 m, s-au strîns cantități 
însemnate de fier vechi, șanțurile 

se întîlnește și la întovărășirea a- 
gricolă „Horia, Cloșca și Crișan" 
și gospodăria colectivă din Alba-Iu- 
l’a. Deși sînt binecunoscute și do
vedite de experiență avantajele a- 
plicării a 3 prașile la porumb, obți- 
nîndu-se un spor de 400 kg la ha și 
chiar mai mult de fiecare prașilă, 
sînt încă unități ’agricol': sccia’ișt- 
ccoperatiste, ca de exemp:u, înto
vărășirea agricolă și gospodăria, co
lectivă din Cetea și gospodăria co
lectivă din Ighiel, care îndrumate 
în slabă măsură de organele tehni
ce agricole și-au planificat să exe
cute nuțiiai două prașile la porumb.

Condițiile climaterice deosebite 
din acest an, cu ploi ab i rdenle și 
repetate, a favorizat creșterea plan
telor, și au asigurat în același timp 
condițiuni optime și creșterii buru
ienilor care înnăbușe culturile. De 
aceea executarea prașilelor a 2 a și 
a 3 a la porumb se impune da o ne
cesitate obligatorie. Pe,iau aceasta 
organele de partid și comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare de 
1? comune au datoria să îndrume 
gospodăriile colective și întovără
șirile agricole în mobilizarea tutu
ror forțelor pentru executarea la pe
ri mb a cel puțin trei prașile la in
iei val de 10 zile fiecare.

Realizînd trei prașile ‘a porunib, 
vom asigura o recoltă sporită vom 
contribui la traducerea în viață a 
sr-rcinilor trasate de Congresul al 
III-lea al partidului.

FI. BAP.ARAȘ

Berger Estera, 
Achim Zaharie, 
Sima Elisabeta, 

tîmplarii Deobald

depășindu-și cu 6.000 lei angaja
mentul luat în cinstea Congresului.

Un a 
acestor 
Pacepa 
Grecu 
Bodea 
Gașpar 
Artur, 
Lazăr 
tarat in 
Sabin

iport de seamă la obținerea 
succese l-au adus croitorii 

Ștefan,
Nicolae,
Eugen,
Lidia,

Kajnak Ludovic, precum și 
Samoilă, Nicolaescu Cons- 
de la secția lăzi și Negruț 
de la secția mături.

BUCȘER NICOLAE

angajamentul luat în cinstea Con
gresului a fost îndeplinit. Noul lo
cal este ridicat în roșu.

In frunte cu comuniștii din sat, 
toți membri cooperatori au contri
buit la ridicarea zidurilor noii pră-' 
valii, fie prin muncă voluntară, 
fie cu diverse materiale necesare 
construcției.

TOMUȚA VIOREL

fie ter-la sută din construcție să 
minată.

Printre femeile fruntașe 
c'eastă acțiune se 
tivistele Boancăș

numără 
Elvira,

în a- 
colec- 

______ ______T ....... , Breazti 
Maria, Hațegan Lenuța, Man Ma
ria, întovărășitele Bendean Maria, 
Barna Lenuța Arsin, Florea Annța, 
Boancăș Carolina și multe altele. 

FLOREA ANA

Platoul Romanilor
și drumurile au fost curățite și 
multe alte acțiuni de folos obștesc 
vin să confirme încă o dată hăr
nicia gospodarilor de pe Platoul 
Romanilor, din Alba-Iulia.

GROSU IOAN

Pregătiri pentru campania de varăGata pentru a primi — noua recoltă, —
Dovedind o deosebită preocu

pare pentru depozitarea și păstra
rea în cele mai bune condițiuni 
a cerealelor din noua recoltă de 
păioase, colectivul bazei de re
cepție din Teiuș a terminai de 
reparat și spoit toate magaziile 
bazei. Au fost revizuite și repa: 
rate, de asemenea, selectoarele, 
vlnturătorile și cîntarele, s-a ve
rificat și pus la punct utilajul 
de laborator.

Dovedind mult simț gospodă
resc printr-o bună organizare a 
muncii, a folosirii la maximum lo. 
reparații și curățenie a mijloace
lor și brațelor de muncă existen
te, lucrătorii bazei, în frunte cu 
tovarășii Rusu Marian, Florea 
Vasile și Sechereș Ioan, au reali
zat economii în valoare de 4.700 
lei.

Mai multă preocupare 
pentru repararea 

garniturilor de treier
? In comuna Stremț lucrările de 
î pregă'ire în vederea campaniei de 
S vară sînt mult rămase în urmă. 
ț Aici, datorită faptului că comi- 
i tetul executiv al sfatului popular 

din comună nu a acordat toată 
importanța lucrărilor de pregătire 

\ și a lăsat reparațiile să se desfă- 
’ șoare de la sine, unii proprietari 
j de garnituri de treier, ca Lazăr
> lacob, Pușcaș Aurelia, Capătă
> Ion și Sîrbu Mihăilă, tărăgănea

ză repararea batozelor și tractqa-
i relor.
1 Ținlnd seamă că nu ne mai des- 
i sparte mult de vremea strîngerii 
i recoltei de păioase, Comitetul e- 
'xecutiv al sfatului popular din co-' 
, muna Stremț, sprijinit și Indru- ( 
i mat de comitetul comunal de i 
ț partid, trebuie , să se preocupe cu j 
, răspundere de problema repara- < 
1 fiilor garniturilor de treier, pen- < 
J tru ca punerea acestora în per- j 
i fectă s’are'de funcțiune să se facă i 
1 într-un timp cit mai scurt. *



Congresul al lll-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
Cuvînlarea tovarășului Chivu Stoica

(Urmare din pag. l-a) 
rea între întreprinderi, impune sta
bilirea conștientă a proporțiilor, îm
binarea armonioasă a tuturor ramu
rilor economice. Aceasta face, nece
sară dezvoltarea funcției econcmico- 
•organizatorice a statului democrat- 
popular în perioada construirii so-, 
cialismului și a desăvîrșirii con
strucției socialiste.

In timpul care a trecut de ia Ccn 
greșul al II-lea, sub îndrumarea 
partidului a crescut competența or
ganelor de stat centrale și locale în 
conducerea economiei și culturii so
cialiste, aparatul de stat și a per
fecționat metodele de muncă. S-a 
îmbogățit experiența ministerelor, a 
comitetelor de stat, a sfaturilor 
populare, a întreprinderilor și insti
tuțiilor, a crescut simțul de răspun
dere și operativitatea in realizarea 
■sarcinilor, a sporit participarea ma
selor populare la conducerea trebu
rilor obștești, a activității economi
ce și social-culturale.

In aplicarea hotărîrilor Congresu
lui al II-lea al partidului s-au luat 
un șir de măsuri pe linie de stat, 
■care au dus la îmbunătățirea mun
cii de planificare. A fost redus nu
mărul indicatorilor fixați prin pia
nul de stat, o parte însemnată din 
indicatorii economici fiind trecuți 
în competența ministerelor, sfaturi
lor populare și conducătorilor de 
întreprinderi. S-au făcut studii te
meinice privind dezvoltarea diferi
telor ramuri economice, resursele 
de materii prime și de materiale. 
Deosebit de eficace s-au dovedit 
măsurile stabilite de plenarele Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn din noiembrie 1958 
și din iulie și decembrie 1959, pri
vind folosirea rezervelor interne ale 
economiei naționale, îmbunătățirea 
utilizării și creșterea eficacității in
vestițiilor.

De mare importanță pentru per
fecționarea activității statului în 
domeniul planificării economice a 
fost faptul, relevat în Raporr. că în 
perioada .care a trecut de la Con 
greșul al II-lea, Comitetul Central 
al partidului a analizat sistematic 
planurile anuale de dezvoltare eco
nomică, aspectele noi rezultate din 
•experiența concretă a executării 
planului de stat, dînd îndrumări 
pen'ru perfecționarea continuă, fe 
parcurs, a proporțiilor dintre dife
ritele ramuri ale vieții economice 
pentru eliminarea neajunsvri'or, a- 
sigurîndu-se dezvoltarea armonica' 
■să a economiei naționale în direc
ția și ritmurile stabilite de partid.

Plenara Comitetului Central din 
decembrie 1959, luînd în considera
ție experiența căpătată în 1impui 
pregătirii proiectului de Directive a 
tras concluzia că în stadiul la care 
•a ajuns economia noastră națională 
teste potrivită crearea unor organis
me economice regionale, ca organe! 
■ajutătoare ale comitetelor regionale 
de partid și ale sfaturilor populare 
regionale în coordonarea activității 
-economice pe plan local.

In perioada desăvîrșirii construc
ției socialiste, apărarea proprietății 
obștești asupra mijloacelor de pro
ducție devine tot mai mult o sar
cină a organizațiilor obștești, o da
torie patriotică a tuturor oamenilor 
-muncii. Trebuie combătute și pe 
viitor manifestările de neglijentă și 
•nepăsare în gospodărirea avutului 
•obștesc., trebuie respectată cu stric
tețe legalitatea populară.

Principiile marxism-leninismului 
ne arată că formele de organizare 
și metodele de activitate ale statu
lui socialist se perfecționează con
tinuu. Acestea trebuie să corespun
dă necesităților dezvoltării sociale, 
altfel ele pot frîna progresul tării. 
Aplicîndu-se cu consecvență princi
piul centralismului democratic au 
fost luate măsuri de perfecționare 
a formelor de organizare a statului 
democrat-popular, de îmbunătățire 
a metodelor sale de conducere a 
construcției socialiste.

In perioada care a trecut de la 
Congresul al II-lea al partidului s-a 
îmbunătățit continuu activitatea sfa
turilor populare — organe locale 
ale puterii de stat și, totodată, cele 
mai cuprinzătoare organizații ob
ștești. 1

Sfaturile populare constituie o în
truchipare vie a profundului demo
cratism care caracterizează orîndui- 
rea noastră de stat. In componența 

sfaturilor populare intră în prezent 
peste 137.000 de deputați dintre 
care aproape 100.000 sînt muncitori 
și țărani muncitori, iar ceilalți sînt 
intelectuali și alți oameni ai muncii. 
Peste 17.000 de deputați provin din 
rîndurile minorităților naționale, iar 
peste 34.000 sînt femei. Sute de mii 
de cetățeni sînt antrenați la munca 
sfaturilor populare prin multiplele 
forme de legătură ale acestora cu 
masele. Sfaturile populare unesc pe 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate în opera de reali
zare a politicii partidului de con
struire a socialismului. Prin activi
tatea lor ele contribue la întărirea 
alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, la dezvolta
rea prieteniei frățești dintre poporul 
romîn și minoritățile naționale, care 
participă, pe bază de drepturi egale, 
alături de poporul romîn, la dezvol
tarea economică și culturală a pa
triei comune, socialiste, în interesul 
ridicării nivelului de trai al tuturor 
oamenilor muncii din Republica 
Populară Romînă.

Sfaturile populare au sarcini mul
tilaterale în exercitarea pe pjan 
local a funcțiilor statului democrat- 
popular. In anii dintre cele două 
congrese ale partidului, ele s-au în
tărit din punct de vedere organiza
toric și au strîns mereu legăturile 
cui masele; au sporit de asemenea 
atribuțiile sfaturilor populare. Co
mitetele executive și secțiile sfatu
rilor populare și-au îmbogățit con
tinuu experiența, a crescut compe
tența lor în conducerea pe plan lo
cal a economiei, culturii, gospodă
riei comunale etc. S-a îmbunătățit 
activitatea comisiilor permanente 
ale sfaturilor populare și a comite
telor cetățenești. Tot mai mulți de
putați au prezentat dări de seamă 
în fața alegătorilor și au muncit 
intens pentru atragerea populației 
la acțiuni patriotice de înfrumuse
țare a orașelor și satelor, de reaji- 
zare a unor lucrări de ameliorare 
în agricultură etc.

Cu cît activitatea de construire a 
socialismului devine mai complexă, 
cu atît munca sfaturilor populare 
trebuie îmbunătățită, sporindu-se 
răspunderea lor în aplicarea poli
ticii partidului. In 1957 Marea Adu
nare Națională a votat legea de or
ganizare și funcționare a sfaturilor 
populare, prin care a fost consfințit 
principiul că sfaturile populare con
duc, în unitățile administratig-țe- 
ritoriale în care sînt alese, întreaga 
activitate locală pe tărîm economic., 
gospodăresc, social-cultural și ăjd- 
ministrativ, în conformitate cu le
gile țării.

Pe baza acestei legi s-au luat 
măsuri de lărgire a drepturilor și 
atribuțiilor sfaturilor populare. în
treprinderile care deservesc cu prio
ritate nevoile locale au trecut de la 
ministere în subordinea sfaturilor 
populare. A sporit bugetul pe care 
îl administrează sfaturile populare, 
precum și veniturile locale la bu
get. In prezent sfaturile populare 
rezolvă cea mai mare parte a pro
blemelor extrem de variate ale con
ducerii de stat pe plan local. Acti
vitatea sfaturilor populare se desfă
șoară pe baza principiului centra
lismului democratic. In vederea a- 
sigurării caracterului unitar, centra
lizat al conducerii organelor locald 
ale puterii de stat, s-a‘stabilit prin 
lege că sfaturile populare comunale, 
raionale, ale orașelor sînt subordo
nate sfaturilor populare ierarhic su
perioare, iar sfaturile populare re
gionale și ale orașelor de subordo
nare republicană — Marii Adunări 
Naționale.

Desfășurînd o intensă muncă de 
conducere, de organizare, îndruma
re și control statul nostru a demon
strat în mod grăitor capacitatea sa 
de a rezolva cu succes problemele 
complexe ale conducerii economiei 
și culturii, ale traiului oamenilor 
muncii. Se adeverește tot mai mult 
previziunea lui Lenin care spunea 
că aparatul statului socialist che
mat să îndeplinească funcțiile eco- 
nomico-organizatorice și cultural-e
ducative „este menit să crească, să 
se dezvolte și să se întărească, țu- 
prinzînd întreaga activitate princi
pală a societății organizate".

Tovarăși,
In procesul desăvîrșirii construc

ției socialiste, cînd activitatea eco

nomică- și cultural-educativă ia o 
extindere tot mai mare, sporesc sar
cinile statului nostru. Este necesar 
să ne ocupăm în continuare de ri
dicarea nivelului activității tuturor 
organelor de stat centrale și locale. 
In prezent în munca unor ministere 
și sfaturi populare, dintre care une
le au fost pe bună dreptate criticate 
în raportul Comitetului Central, stă
ruie încă o serie de lipsuri. Minis
terele trebuie să se preocupe mai 
mult de creșterea eficienței econo
mice a investițiilor, de folosirea ra
țională a capacităților de producție 
existente, de respectarea strictă a 
normelor privind consumurile de 
materiale și materii prime, de ca
litatea și prețul de cost al produse
lor, de rentabilizarea întreprinderi
lor. Ministerul Industriei Grele să 
nu tolereze punerea în fabricație a 
unor mașini și instalații depășite 
din punct de vedere tehnic și cu un 
randament nesatisfăcător — să îm
bunătățească calitatea oțelurilor, a 
mașinilor și utilajelor fabricate de 
întreprinderile sale.

Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei să acorde atenția cuvenită 
dezvoltării producției materialelor 
sintetice chimice esențiale cum sînt 
melanină, poliesterii, rășinile sinte
tice, să înlăture tendința de a face 
concurența altor departamente fie 
prin crearea de întreprinderi produ
cătoare de bunuri de consum din 
material plastic (confecții), fie prin 
aceea de a fabrica unele utilaje care, 
evident pot fi asigurate în condiții 
mai bune de Ministerul Industriei 
Grele. Institutele de cercetări știin
țifice pendinte de Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei să fie în
drumate pentru a lichida rămînerea 
în urmă în privința punerii la punct 
a procedeelor de fabricație a pro
duselor chimice necesare economiei 
naționale. Aceste institute să țină 
pasul cu cuceririle științei în dome
niul chimiei. Departamentul Petro
lului să se preocupe de extinderea 
metodelor noi în prospectarea ză
cămintelor de petrol prin folosirea 
aparatelor moderne; prețul de cost 
la forajul de explorare trebuie să 
scadă, iar rezervele de țiței puse în 
evidență să crească continuu.

Ministerul Agriculturii să mani
feste mai multă preocupare pentru 
folosirea rațională a suprafeței a- 
gricole a țării, dezvoltarea sectoru
lui zootehnic, creșterea în propor
țiile stabilite de partid a producției 
de porumb pentru siloz, extinderea 
irigațiilor și altele.

Ministerul Industriei Bunurilor de 
Consum să acorde atenția cuvenită 
lărgirii sortimentelor de produse și 
asigurării din timp, ținîndu-se sea
ma de sezon și de gustul cumpără
torilor, a cantităților de mărfuri ne
cesare; să pună în centrul atenției 
ridicarea calității produselor și re
ducerea continuă a prețului lor de 
cost.

Ministerul Come'rțului să exercite 
o activitate mai bună de coordonare 
în ce privește activitatea comercia
lă. Față de sarcinile mereu cres- 
cînde care se pun în domeniul cir
culației mărfurilor, Ministerul Co
merțului să ajute sfaturile populare 
în dezvoltarea rețelei comerciale, do
tarea unităților comerciale și de a- 
limentație publică cu cele necesare 
deservirii exemplare a populației a1- 
provizionarea rațională a orașelor 
și satelor cu mărfuri, ținînd seama- 
de specificul local și de sezon, asi 
gurarea cu zarzavaturi, fructe și 
alte produse agro-alimentare a re
giunilor care au condiții pedoclima
tice mai puțin avantajoase.

Ministerul Comerțului a realizat 
multe lucruri bune în desfășurarea 
comerțului exterior. A crescut nu
mărul țărilor cu care Republica 
Populară Romînă întreține legături 
comerciale, s-a lărgit volumul 
schimbului de mărfuri cu alte țări. 
Lucrătorii din Comerțul Exterior 
trebuie să țină pasul cu progresul 
economiei, să se ocupe intens de 
prospectarea pieței externe și de lăr
girea sferei comerțului exterior, 
să-și ridice mereu calificarea și 
priceperea pentru a dezvolta comer
țul exterior Ia nivelul posibilităților 
crescînde de export ale economiei 
noastre naționale.

Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor este obligat să ai
bă mereu în vedere factorii eficien
ță și rentabilitate în organizarea 

rețelei de transporturi, să urmă
rească ferm modernizarea mijloace
lor de transport.

Ministerul Finanțelor, Banca de 
Stat a R.P.R., Banca' de Investiții 
să dea mai multă atenție organi
zării unui control mai eficace asu
pra activității economico-financiare 
a întreprinderilor și instituțiilor.

Ministerul Invățămîntului și Cul
turii să se preocupe în măsură mai 
mare de problemele privind conți
nutul științific și ideologic al în- 
vățămîntului, dezvoltarea științei, 
artei, literaturii, cinematografiei, să 
sprijine mai mult sfaturile populare 
în organizarea activității culturale 
de masă.

Realizarea marilor sarcini prevă
zute în proiectul de Directive pen
tru dezvoltarea economiei naționale 
impune organelor de stat adoptarea 
unei atitudini intransigente pentru 
lichidarea tuturor neajunsurilor e- 
xistente și pentru îmbunătățirea 
continuă a stilului lor de muncă.

Este necesar ca ministerele, de
partamentele, direcțiile generale, 
comitetele de stat, să devină mai o- 
perative în rezolvarea sarcinilor, să 
manifeste mai multă inițiativă și 
să dea ajutor concret întreprinderi
lor și instituțiilor. Trebuie să se ur
mărească cu perseverență elimina
rea oricăror manifestări de forma
lism și birocratism în muncă, să se 
țină o evidență mai bună a lucră
rilor, cît mai simplă și operativă, 
care să contribuie realmente la îm
bunătățirea muncii. întărirea ordi- 
nei și disciplinei de stat în toate 
verigile, determinarea precisă a a- 
tribuțiilor și răspunderilor ce revin 
diferitelor organe de conducere, în
drumare și control, grija pentru ca
lificarea superioară a acestora, tre
buie să constituie preocuparea per
manentă atît a miniștrilor cît și a 
tuturor cadrelor de răspundere din 
organele administrației de staț cen
trale și locale.

Miniștrii, celelalte cadre din insti
tuțiile centrale de stat au obligația 
de a sprijini efectiv unitățile din 
subordine în descoperirea și valori
ficarea rezervelor interne din între
prinderi, perfecționarea proceselor 
tehnologice, asigurarea progresului 
tehnic, realizarea indicilor de plan 
în ce privește creșterea producției și 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost și realizarea de 
produse de calitate superioară. Pen
tru aceasta ei trebuie să cunoască 
bine realitatea din întreprinderi și 
șantiere de construcție, acolo unde 
cifrele de plan devin realitate, să 
activeze în cît mai strînsă conlu
crare cu sindicatele și organele de 
partid, în contact tot mai strîns cu 
muncitorii, tehnicienii, inginerii, să 
le cunoască preocupările de produc
ție, să țină seama de propunerile și 
criticile juste ale celor care lucrea
ză nemijlocit în producție.

Miniștrii, directorii generali, toți 
lucrătorii de răspundere din institu
țiile centrale de stat trebuie să păs
treze legături strînse cu organele de 
partid locale, să se informeze de la 
acestea asupra stării de lucruri din 
întreprinderile îndrumate de ei, să 
le împărtășească constatărilor lor 
despre activitatea întreprinderilor și 
modul în care înțeleg ei rezolvarea 
diferitelor probleme ale acestora; să 
stabilească în comun măsuri pentru 
ridicarea activității economico-fi
nanciare a întreprinderilor la un ni
vel mai înalt.

Este necesar să ne preocupăm în 
continuare de prefecționarea rela
țiilor dintre ministere și sfaturi 
populare, întărind caracterul unitar 
al activității de stat. Trebuie spus 
că în procesul aplicării legii cu pri
vire la organizarea sfaturilor popu
lare din 1957, prin lărgirea atribu
țiilor organelor locale ale puterii de 
stat și descongestionarea ministere
lor, s-au manifestat unele tendințe 
dăunătoare, care an fost criticate 
ferm de către partid, luîndu-se mă
suri de îndreptare.

Ministerele trebuie să orienteze 
profilarea și dezvoltarea industriei 
locale în concordanță cu industria 
republicană; să ajute comitetele e- 
xeentive în rezolvarea problemelor 
importante privind amplasarea uni
tăților, organizarea procesului teh
nologic, controlul tehnic al calității 
produselor, astfel îneît industria lo
cală să poată valorifica din plin re
sursele de care dispune și să dea 

produse conform cu cerințele popu
lației, ieftine și de calitate bună.

Atenția și ajutorul ministerelor 
trebuie să se îndrepte și în direcția 
rezolvării în bune condițiuni a unor 
asemenea sarcini importante ca pro
iectarea și construirea de locuințe, 
sistematizarea orașelor, dezvoltarea 
bazei de materiale de construcție, 
organizarea atelierelor locale și a 
unităților de deservire a populației, 
organizarea și dezvoltarea rețelei 
comerciale și înzestrarea ei cu uti
laj modern, folosirea tuturor mij
loacelor locale pentru deservirea 
populației, asistența sanitară a 
populației și conținutul muncii cul
turale și al învățămîntului public.

Respectarea centralismului demo
cratic, legătura cu masele, alegerea 
justă a cadrelor, întărirea prin toa
te mijloacele a disciplinei de stat, 
controlul. îndeplinirii hotărîrilor, a- 
nalizarea colectivă în spirit critic și 
autocritic a muncii, aprecierea jus
tă, obiectivă a metodelor folosite 
și a rezultatelor obținute sînt prin
cipalele căi prin care se asigură 
desfășurarea unei munci rodnice în 
aparatul de stat.

Dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste, înmulțirea formelor 
și metodelor prin care masele mun
citoare participă la viața de stat și 
obștească constituie o caracteristi
că a dezvoltării viitoare a statului 
nostru. Pe măsură ce societatea 
noastră înaintează pe calea socialis
mului capătă un rol tot mai mare 
opinia publică socialistă în comba
terea manifestărilor de1 încălcare a 
regulilor de conviețuire socialistă, 
a legalității populare. In prezent s-a 
ajuns la situația că organizațiile' 
obștești, masele largi a căror con
știință socialistă este în creștere 
pot să contribuie mai mult la edu
carea cetățenilor care mai păstrea
ză încă înclinații antisociale. Tre
buie ca organele de stat să se spri
jine efectiv pe munca educativă 
dusă de organizațiile obștești.

Este necesară perfecționarea în 
continuare a formelor și metodelor 
de atragere a maselor muncitoare la 
conducerea treburilor de stat și eco
nomice. Multe lucruri vor putea în
făptui organele locale ale puterii de 
stat dacă se vor sprijini pe ajutorul 
organizațiilor obștești în antrena
rea populației la acțiuni patriotice 
pentru înfrumusețarea orașelor și 
satelor, realizarea de lucrări de a- 
meliorare în agricultură, grăbirea 
construcțiilor de locuințe și întreți
nerea fondului locativ, și altele.

Experiența de pînă acum arată ce 
eficacitate mare are desfășurarea 
controlului obștesc asupra diverse
lor ramuri de activitate economico- 
sociale. Participarea organizațiilor 
de masă la înfăptuirea controlului 
obștesc va duce la o îmbunătățire 
însemnată a funcționării rețelei co
merciale și de deservire a populați
ei, *cît și a policlinicilor, spitalelor 
și celorlalte instituții ce se ocupă 
cu îngrijirea sănătății poporului. 
Aceasta este o expresie a dezvol
tării democratismului nostru socia
list.

Sub conducerea partidului, clasa 
muncitoare din țara noastră și-a do
vedit pe deplin capacitatea de a a- 
trage după sine masele de oameni 
ai muncii, de a le uni eforturile în 
lupta pentru socialism.

Clasa muncitoare a stat în frun
tea tuturor acțiunilor inițiate de 
partid, și-a îndeplinit cu cinste ro
lul său de clasă conducătoare In 
societate. Creșterea în viitorii ani a 
numărului clasei noastre muncitoa
re va întări și mai mult baza so
cială muncitorească a regimului 
nostru democrat-popular.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej subliniază că un factor deter
minant pentru întărirea puterii mun- 
citorești-țărănești, pentru reușita o- 
perei de construire a socialismului 
este conducerea de către partid. 
„De aceea trebuie să muncim per
severent pentru întărirea continuă 
a rolului conducător al partidului, 
al fiecărei organizații de partid în 
domeniul său de activitate, pentru 
îmbunătățirea neîntreruptă a meto
delor conducerii de către partid a 
economiei și culturii, a organizații
lor de masă, în toate sectoarele 
construcției socialiste".

Lucrătorii din aparatul de stat 
sînt educați de partid în spiritut

(Continuare în pag. 4-a)
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La mina nr. 51 a Combinatului 
minier și metalurgia din Djezkaz- 
gan (Kazahstanul central') a fost 
organizată prima mină-laborator 
din Uniunea Sovietică, în care în
cărcarea minereului de cupru des
prins se face cu ajutorul unor ex
cavatoare auto-propulsate cu o ca
pacitate a cupei de 0,9 m.c., iar 
transportarea lui la rostogol se face 
cu camioane autobasculante electri
ce de 8 tone și cu

De la rostogol 
dintr-o locomotivă 
vagoane transportă

screpere.
trenul alcătuit 
electrică și 25 
aproape 50 de

tone de minereu la bunker, de unde 
el este ridicat la suprafață.

La mina-laborator sînt automati
zate numeroase operații. Perfora
toarele manuale vor fi înlocuite a- 
nul acesta cu instalații de foraj au
topropulsate cu mai multe perfora
toare. Vor fi date în exploatare va
goane și buldozere cu descărcare 
automată.

Folosirea mașinilor autopropulsate 
subterane a dat posibilitatea să se 
depășească cu o treime capacitaiea 
proiectată a minei și să se atingă 
nivelul productivității prevăzut pen
tru anul 1965.

Un aparat pentru comanda simultană a mai multor motoare electrice (Urmare din pag. 3-aJ

Cu un volum tot mai mic de muncă
Oamenii de știință sovietici au e- 

laborat o nouă tehnologie de culti
vare a sfeclei de zahăr care 
la minimum cheltuielile de 
manuală.

Noua tehnologie, care va 
rificată pe scară largă anul 
pe o suprafață de 20.000 ha, inclu
siv în 337 de colhozuri din Ucraina, 
se bazează pe folosirea sfeclei de 
zahăr monosperme. Acest soi, obți
nut pentru prima dată de selecțio
nării sovietici și care elimină nu
meroase procese ce necesită un vo
lum mare de mundă la cultivarea 
ei, a și fost cultivată anul trecut pe 
suprafețe întinse.

Esența noii tehnologii constă în- 
tr-un sistem mai perfecționat de lu
crare prealabită și minuțioasă a so
lului, în însămînțarea punctată șl 
în cuiburi așezate în pătrat, în pre

ft. P. Chineză

reduce 
muncă

fi ve- 
acesta

lucrarea încrucișată și în mecani
zarea integrală a recoltării sfeclei.

Experiențele au arătat că sfecla 
monospermă dă recolte mai bogate 
decît soiurile existente, iar cheltuie
lile de muncă necesare pentru între
ținerea culturii se reduc de 1,5-2 
ori. In viitor, pentru obținerea unei 
tone de sfeclă vor fi necesare nu
mai 3-4 ore. Un număr de 12-15 oa
meni vor putea prelucra, cu ajuto
rul unor mașini speciale, o supra
față de peste 120 de hectare culti
vată cu sfeclă.

Datorită noii tehnologii crește 
conținutul de zahăr al sfeclei. A- 
cest lucru este deosebit de impor
tant deoarece Uniunea Sovietică va 
produce pînă în 1965 aproape 10 
milioane tone zahăr, ceea ce repre
zintă o producție anuală de 41-44 
kg zahăr pe cap de locuitor.

La motoarele electrice ale acelor 
mașini de transport, macarale etc. 
care trebuie să execute concomi
tent mai multe feluri de mișcări se 
pune acut problema realizării unei 
comenzi corespunzătoare.

Recent un colectiv de specialiști 
maghiari, sub conducerea ingineru
lui Mihaly Ungur a construit una- 
parat pentru comanda simultană a 
mai multor motoare. Noul aparat 
este prevăzut cu o serie de întreru
pătoare magnetice pentru fiecare 
motor, care sînt conectate cu un 
întrerupător principal de comandă. 
Cu alte cuvinte, punerea în func
țiune a motoarelor se poate efectua 
cu același întrerupător. Schimbarea 
vitezii motoarelor se realizează cu 
un aparat automat. Totodată el per
mite comanda motoarelor de1 la'dis
tanță.

Avantajele noului aparat constau 
în faptul că fără eforturi fizice și 
fără încordarea atenției mînuitoru- 
lui chiar și cele mai complicate ma
carale pot fi mînuite cu ușurință, 
fără riscul de a suprasolicita mo
toarele și instalațiile macaralefor.

R. P. Polonă

Noi tipuri de 
motoare Diesel

Metode noi
Pe șantierele de construcții din 

China se obțin succese tot mai mari 
în urrrta extinderii pe scară din ce 
în ce mai largă a mecanizării.

Muncitorii de pe șantierele din 
porturile Harbin și Lușun-Dairen 
au elaborat în cadrut mișcării de 
inovații ce se desfășoară pe scară 
națională o metodă nouă de prepa
rare a betonului în bandă rulantă, 
întregul proces este acționat elec
tric sau se desfășoară sub control 
de la distanță. Rezultatul obținut a 

Lucrări hidrotehnice 
și de irigare

In decurs de șapte luni jumătate, 
în provincia Șandun au fost con
struite 86 baraje de lacuri de acu
mulare mari și mijlocii, ecluze, ca
nale și sisteme de irigație, precum 
și un mare număr de instalații de 
irigație de proporții mai mici. ‘Da
torită acestor construcții, în pro
vincia Șandun a fost extinsă supra
fața pămînt urilor irigate cu 
L300.000 ha. In afară de aceasta, 
au fost executate vaste lucrări de 
îmbunătățiri funciare care preîn- 
tîmpină primejdia de inundații pe 
o suprafață de 280.000 ha.

Intre marile obiective hidrotehni
ce, ce se află în prezent în curs de 
construcție în provincia Șandun 
sînt și nodurile hidraulice Veișan 
și Vanvan de pe fluviul Huanfie. 
Lărgirea șl reconstrucția Marelui 
canal chinez, care trece, prin terito
riul provinciei Șandun, va transfor
ma canalul într-o importantă arte
ră de transport și va permite iriga
rea cîmpurilor din regiunile sudice 
ale provinciei.

R. P. D. Coreeană

în construcții
fost o creștere a productivității 
muncii de 10-20 de ori.

Metoda benzii rulante a fost apli
cată de asemenea la așezarea cără
mizilor, tencuit, zugrăvit, în lucră
rile de tîmplărie, de săpare a pă- 
mîntului etc.

Schelele au început să dispară pe 
multe șantiere de construcție din 
orașele Hebei, Henan, Fușun și 
Senian, ele fiind înlocuite cu plat
forme de lucru care sînt ridicate la 
înălțimea dorită cu ajutorul urtor 
instalații electrice.

Constructorii de motoare din R.P. 
Polonă au elaborat prototipul unui 
nou motor Diesel cu 9 cilindri de 
5.000 CP. destinat vaselor de 5.000 
tone.

Totodată se află în curs de ela
borare prototipul unor motoare de 
1.200 CP. Motoarele de acest tip 
vor fi produse în 1962 și vor fi fo
losite de șantierele navale poloneze 
la construirea vaselor de pescuit^/

De asemenea se află pe standul 
de probă prototipul unui nou motor 
Diesel de 800 CP. pentru locomoti
ve. Constructorii acestui motor lu
crează în prezent la elaborarea pro
iectelor unor motoare Diesel de 
1.600 și 2.400 CP. pentru locomotive.

marxism-leninismului, al patriotis
mului și dragostei fierbinți față de 
poporul muncitor, al creșterii răs
punderii față de interesele oameni
lor muncii, al îndeplinirii conștiin
cioase a sarcinilor ce li se- dau și 
al respectării disciplinei de stat, al 
folosirii metodelor leniniste de mun
că, al întăririi legăturilor cu ma
sele largi ale celor ce! muncesc.

întărirea și perfecționarea muncii 
de partid în rîndurile lucrătorilor 
aparatului de stat constituie 01 sar
cină permanentă. Organizațiile de 
partid au datoria să desfășoare o 
susținută muncă de educare a a- 
cestor lucrători în spiritul marxism- 
leninismului, să cultive respectul și 
grija față de nevoile oamenilor 
muncii, devotamentul nemărginit 
pentru cauza socialismului, senti
mentul răspunderii pentru îndepli
nirea întocmai și la timp a hotărî- 
rilor de partid și de stat. Ele trebuie 
să dezvolte în rîndurile aparatului 
de stat spiritul de vigilență revolu
ționară, intransigența față de lip
suri, inițiativa și perseverența în 
munca de organizare și mobilizare! 
a activității creatoare a maselor 
populare.

Tovarăși,
Succesele obținute în construirea 

socialismului și perspectivele ce se 
deschid în fața țării noastre consti
tuie o strălucită demonstrație a ceea 
ce poate înfăptui un popor liber, 
care își desfășoară nestînjenit în
treaga sa forță creatoare, pusă în 
slujba înfloririi' patriei și a creșterii 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Prin hotărîrile pe care este che
mat să le ia, Congresul nostru se 
înscrie ca un eveniment istoric în 
viața partidului și a întregului po
por muncitor. Raportul Comitetului 
Central prezentat în fața Congre-

sulul cuprinde un. măreț program de 
luptă pentru un nou și puternic a- 
vînt al economiei și culturii socia
liste. El se caracterizează prin fide
litatea nestrămutată față de învăță
tura «narxișt-leninistă, prin cunoaș
terea profundă a realităților din
țară noastră, prin aplicarea le-

• gilor obiective ale dezvoltării__  ______ __ __ _____ 1 30- 
cietății socialiste, corespunzător eta
pei în care ne găsim.

Raportul reflectă consecvența cir 
care partidul nostru a organizat și 
condus munca de înfăptuire a ho- 
tărîrilor celui de-al Il-lea Congres; 
el trasează linia politică generală 
pentru etapa următoare, constituind 
un îndreptar sigur pentru activita
tea organelor de partid, de stat și 
obștești.

înfăptuirea sarcinilor înscrise în 
proiectul de Directive pentru dez
voltarea economiei naționale pe anit 
1960-1965 va însemna parcurgerea 
etapei de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră, va con
stitui contribuția poporului nostru 
la întărirea economică a sistemului 
socialist mondial.

Dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei noastre naționale este o ex
presie a politicii de pace pe care o 
promovează Republica Populară Ro- 
mînă. Ca factor activ în cadrul la-' 
gărului socialist, pe tărîmul politicii 
externe statul nostru militează pen
tru triumful principiului coexistenței 
pașnice, pentru dezarmare generală 
șî totală, pentru dezvoltarea colabo
rării între popoare indiferent de p- 
rînduirea lor socială.

îmi exprim convingerea că eroică 
noastră clasă muncitoare, țărăni
mea muncitoare, intelectualitate îna
intată, strîns unite în jurul partidu
lui și sub conducerea lui încercată 
vor munci cu abnegație pentru rea
lizarea mărețului program de dez
voltare economică și culturală a pa
triei noastre scumpe, Republica 
Populară Romînă.

----------------x----------------
VEȘTI CULTURALE

Cravatele roșii în concurs
Casa raională de cultură din Al- 

ba-Iulia a răsunat din nou, dumi
nica trecută, de cîntece și jocuri. 
Dis-de-dimineață, zeci de pionieri și 
pioniere, purttnd mîndre costume na
ționale, s-au întîlnit aici pentru a-șl

Sfatul S. M. T.

turnai cuvinte de laudă

Pește tot mai mult
Lucrătorii industriei peștelui din 

trei provincii răsăritene ale R.P.D. 
Coreene învecinate cu Marea Japo
niei, și-au propus să pescuiască a- 
nul acesta 690.000 tone de pește. 
Gospodăriile pescărești din aceste 
regiuni, cărora le revine partea 
principală din cantitatea totală de 
pește prevăzută a fi pescuită, au 
hotărît să folosească la maximum 
toate rezervele existente pentru a 
asigura pescuitul pe o perioadă de 
300 de zile pe an.

La 18 iunie, în orașul nostru și-a 
desfășurat lucrările Sfatul S.M.T., 
la care au participat conducerea.1 și 
mecanizatori ai Stațiunii de mașini 
și tractoare Alba, președinți de gos
podării colective și întovărășiri, or
gane tehnice agricole de la comune 
și sfatul popular raional, invitați.

Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Bolunduț Aurel, preșe
dintele Sfatului S.M.T. a scos în 
evidență felul cum s-a desfășurat 
munca în campania de primăvară 
și pregătirile făcute în vederea 
campaniei agricole de vară.

Dispunînd de un parc de mașini 
și tractoare, dublat față de anul 
trecut, bine reparat și pus la punct, 
prin o atentă întreținere a acestora 
la locul de muncă și o strînsă co
laborare între brigăzile S.M.T. și 
brigăzile de cîmp din gospodăriile 
colective, — a spus tovarășul Bo
lunduț — stațiunea a reușit să 
efectueze în primăvară un număr 
variat și sporit de lucrări, să rea
lizeze importante economii de car
buranți și piese de schimb. Grăi
toare sînt rezultatele dobîndite de 
mecanizatorii din brigada a 6-a, 
condusă de șeful de brigadă Cor- 
chiș Ion, care au realizat în pri
măvară planul în proporție de 176 
la sută. Frumoase sînt de altfel și 
rezultatele obținute de mecaniza
torii din brigada a IlI-a și cele
lalte brigăzi, care au asigurat sta
țiunii îndeplinirea planului în mun
cile agricole de primăvară în pro
porție de 129 la sută. Au fost ară
tate apoi unele lipsuri ce s-au mai 
manifestat în ce privește slabul

sprijin acordat de 
socialist-cooperatis'te 
narea cu 
muncă și 
Vorbitorul 
pregătirile 
întîmpină 
treieriș cu un parc sporit de trac
toare, batoze, secerători-legători și 
alte utilaje 
revizuite și 
optime.

Darea de 
de discuții, 
un mare număr de colectiviști și 
întovărășiți, care și-au exprimat sa
tisfacția și mulțumirea lor pentru 
ajutorul acordat de S.M.T., pentru 
calitatea superioară a lucrărilor e- 
fectuate de mecanizatori.

— De- la o caînpanie agricolă la 
alta — a spus tovarășul Bîrsan 
Romulus, președintele întovărășirii 
agricole „7 Noiembrie" din comuna 
Vințul de Jos — ajutorul dat de 
stațiunea de mașini și tractoare în
tovărășirii este tot mai mare, satis- 
făcînd toate cerințele. Nu putem să 
aducem tractoriștilor Tomotaș Gh., 
Miclăuș Viorel și celorlalți meca
nizatori, care au lucrat pe ogoarele 
întovărășirii noastre, decît cu
vinte de laudă și mulțumire. Sa
tisfacția și mulțumirea pentru ni
velul agrotehnic superior la care 
s-au făcut lucrările agricole de me
canizatori și-au exprimat-o de ase
menea tovarășii Ignea Chiprian, 
președintele gospodăriei colective 
din Benic, Dobîrtă Mihai, preșe-

unele unități 
în aprovizio- 

la locul de 
tractoriștilor, 

în continuare

carburanți
cazarea
a arătat 
făcute de S.M.T., care 

campania de seceriș și

necesare în campanie, 
reparate în condiți'uni

seamă a fost urmată 
la care au participat

dintele gospodăriei colective din 
Cistei și mulți alții.

Privitor la campania agricolă de 
recoltare și treieriș a vorbit 
Sucin Matei, vicepreședintele 
tului popular raional, care a 
în evidență sarcinile ce revin 
menilor muncii din agricultură în 
această campanie, cum sînt: pre
gătirea ariilor, asigurarea seminței 
pentru însăniînțările de toamnă, 
preluarea grînelor contractate! etc.

Tov. Cioflică Ștefan, instructor al 
Comitetului regional de partid, a 
scos în evidență legătura strînsă 
ce' trebuie să se sudeze între bri
gada S.M.T. și brigada, de cîmp 
și a făcut £ serie de recomandări 
prețioase menite să ducă la con
tinua sporire a producției la hectar, 
așa după cum se arată în raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul parti
dului.

tov. 
Sfa- 
scos 
oa-

disputa întîietatea în concursul tra
dițional cultural-artistic al pionieri
lor.

Multe emoții, dar și multe succe
se au fost culese în acea dimineață. 
Aplauzele repetate ale publicului au 
umplut de bucurie șl recunoștință 
inimile tinerilor artiști amatori Ianc 
Ileana, solistă din Bucerdea Vinoas 
să, a tinerelor baletiste din Cistei 
șl a micilor dar talentaților dansa
tori din Benic. Programe reușite au 
mai prezentat apoi și pionierii din 
Oarda de Jos, Micești și Teiuș.

Pe scenă lucrătorii
din comerțul de stat3

In seara aceleiași zile, lucrătorii 
din comerțul de stat din Alba-Iulia 
au prezentat un bogat și reușit pro
gram artistic închinat celui de-al 
III-lea Congres al partidului.

împletind armonios cele mai iu
bite cîntece de masă și patriotice, 
cu săltărețe jocuri populare romî- 
nești și cu frumoase cîntece culese 
din nesecatul tezaur al creației 
populare, programul prezentat du
minică seara a plăcut mult nume
rosului public.

In cadrul programului au mai fost 
prezentate recitări, melodii de mu
zică ușoară, iar ca încheiere a fost 
prezentată „Parada modei".
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| Fabrica de încălțăminte „Ardeleana" |
= Alba-Iulia, strada Morii nr. 8 S

că in ziua 
fabricii un 

vacante

ANUNȚA
de 11 iulie 1960, se va ține la sediul 
concurs pentru ocuparea posturilor 

de maiștri-confecții încălțăminte.
interesați se vor adresa la| Cei

serviciul personal - învățămînt al 
fabricii, pînă la data de 8 iulie 1960.
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