
Dc-a pururi prieteni și trail
La începutul lui octombrie, potri

vit unei scumpe tradiții, în întreg 
cuprinsul țării noastre începe „Luna 
prieteniei romîno-sovietice".

Făurită șl călită în focul luptei 
pentru eliberarea țării noastre și 
construirea unei vieți noi, fericite, 
prietenia romino-sovietică s-a sta
tornicit pe vecie în conștiința oa
menilor muncii din scumpa noastră 
patrie. Și an de an, ea devine tot 
mai vie, tot mai fierbinte, aducînd 
prinos acelora care, cu ani în ur
mă, în condiții neasemuit de grele 
și-au exprimat dorința arzătoare în 
slove stîngace rupte din inimă și 
scrijelate pe ziduri: „Prietenie cu 
U.R.S.S.". Marea noastră prietenie 
întruchipează astfel un act de drep
tate și o împlinire. Iar sentimen
telor noastre, ale celor de azi, le ală
turăm cu recunoștință pe Cele ale 
marilor înaintași Care, în ciuda te
rorii, în urmă cu mai bine de un 
sfert de veac au dat glas asocia
ției „Amicii U.R.S.S." și „Societății 
pentru întreținerea raporturilor cul
turale dintre România și Uniunea 
Sovietică" — Crearea acestor aso
ciații în anii întunecați ai stăpînirii 
burghezo-moșierești, activitatea lor 
curajoasă și nobilă, se însdrin prin
tre tradițiile înaintate de luptă ale 
poporului nostru.

Desfășurarea ulterioară a eveni
mente'or a confirmat cu prisosință 
câtă dreptate au avut comuniștii, 
pionierii prieteniei cu U.R.S.S. Po
porul sovietic ne-a stat în ajutor 
sa- puturăm jugul apăsător al fas
cismului si în memoria poporului 
nostru acest act măreț rămîne de-a 
pururi încrustat. Marea noastră 
prietenă ne-a dat putința să ne 
luăm în mî'ni proprii soarta, și să 
ne clădim în libertate o viața nouă, 
luminoasă. Uniunea Sovietică ne-a 
stat apoi mereu aproape în toate 
momente'e de zidire a economiei și 
culturii noastre socialiste.

..Luna 
ce", ale 
culmina 
tre poporul 
oamenii muncii 
ri'e, a celui mai de seamă eveni
ment din istoria omenirii — Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
—, a devenit în țara noastră o -săr
bătoare populară, scumpă tuturor 
oamenilor muncii. Și faptul e pe 
deplin firesc. Pentru, poporul nos
tru, prietenia cu marele și puterni
cul stat socialist constituie nu nu- 
maj un titlu de mîndrie, ci și un 
iz. rr''de putere și încredere în vii
tor'.'’

Profundă este bucuria c-u care 
oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc realizări'e fără precedent 
a'e Uniunii Sovietice in construcția 
desfășurată a comunismului, în dez
voltarea giganticei sale forțe in
dustriale, a epocă'.elor cuceriri ale 
științei și tehnicii sovietice, a suc
ceselor agriculturii colhoznice și a 
creșterii necontenite a nivelului de 
trai al oameni'or sovietici. In ace
lași timp poporul sovietic prețuiește 
adânc și se bucură frățește de toate 
succesele noastre. Și sînt gran
dioase aceste succese, rod al prie
teniei cu eroicul popor sovietid. Ele 
te întîmpină pretutindeni pe șantie
rul. socialist al patriei noastre. Le 
întâlnești la Hunedoara, unde oțe- 
larii, laminatorii și jurnaliștii dau 
marea bătălie a metalului, călăuziți 
de experiența siderurgiștilor sovie
tici. Te întîmpină în noul Năvodari,

prieteniei romîno-sovieti- 
cărei manifestări 

cu aniversarea de 
nostru, alături 

din toate.
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Dorința benicienilor 
capătă contur

Dorința de a-și construi un lo
caș de cultură, nutrită multă vre
me de țăranii muncitori din comu
na Benic, a încetat a mai fi numai 
o dorință. Ea a început să capete 
contur. Și zidurile noului cămin 
cultural ce se înalță în centrul co
munei vorbesc, în graiul lor, ori
cui despre acest lucru.

Cu realizările obținute la cons
truirea căminului se mîndresc deo
potrivă comuniștii Popa Gheorghe, 
Truța Ion și Bucerzan Iosif, Crișan 
Vasile, directorul școlii din comu
nă, Cristea Nicolae, Man Valentin 
și alți mulți săteni din Benic, care 
cu atelajele și brațele au muncit 
cu rîvnă pentru a-și vedea do
rința împlinită. 

orașul marii uzine chimice de pe 
țărmul Pon1 ului Euxin, la Paroșeni, 
de unde pleacă kilowații noilor 
lumini, la Iași, unde se fabrică an- 
tibioticile și în cite alte locuri altă 
dată pustii, astăzi mîrtdre bastioane 
ale industriei noastre socialiste. Te 
întîmpină, de asemenea, în unită
țile agricole socialiste, în labora
toarele savanților și cercetătorilor, 
în vitrinele librăriilor, pentru cănu 
există domeniu de activitate în 
care experiența și ajutorul sovietic 
șă nu fi fost folosit din plin și 
cu rezultate remarcabile.

In plină construcție socialistă, 
poporul nostru vede în prietenia 
cu Uniunea Sovietică chezășia as
pirațiilor said de veacuri: liberta
tea, progresul, pacea. Marele Lenin 
a semnat Dec'retul Păcii, iar în a- 
ceste zile de la tribuna popoarelor 
tovarășul N. S. Hrușciov militează 
pentru dezarmarea generală și trr 
talâ. Iată două momente din isto
ria puterii sovietice, unul îndepăr
tat iar altul pe care îl trăim, dar 
între care există o perfectă conti
nuitate. Ațâțătorilor la conflicte 
însă, menite să tîrască omenirea 
înapoi, Uniunea Sovietică le-a răs
puns nu numai cu proiecte și che
mări la luciditate. Din rada portu
lui Leningrad, de acolo de unde 
s-a făcui auzită salva Aurorii, 
vestitoare de lume nouă, a pornit 
î.n larg spărgătorul de gheață ato
mic „Lenin". Omul sovietic, a în
ceput irezistibil asaltul cosmosului 
si fanionul sovietic, aflat în apro
piere de Marea Liniștii, în mișca
rea de revo'uție a Lunii, face ne
încetat ocolul planetei noastre. Al
te și alte realizări epoca'e apoi, 
lac din țara socialismului victorios, 
tara celui mai avîntat progres teh
nic și cultural, țara c\u cel mai 
îna't nivel de trai din lume.

Poporul nostru a întreținut de 
veacuri relații politice, economice 
si culturale cu vecinii lui din Ră
sărit. Despre acestea au sdris în 
bătrâne cronici condeierii.
noastră cu Răsăritul însă, s-a ci
mentat pe 
în tranșee 
în timpul 
împotriva 
Eliberînd 
triei noastre, 
lăsat
nostru nu uită acest lucru și închi
nă recunoștința sa celor care l-au 
ajutat să se elibereze șă să-și fău
rească o viață demnă, fericită. Iar, 
an de an, în cadrul „Lunii priete
niei" milioane de membri ai A.R. 
L.U.S.-ului, toți oamenii muncii de 
la un capăt la celălalt al țării, se 
simt tot mai legați de poporul so
vietic, marele lor prieten. Luna 
prieteniei capătă astfel Caracterul 
totalei adeziuni a poporului nostru 
la idealurile Marii Revoluții Socia
liste 
sare 
care

In

Frăția

vecie în zilele noastre, 
înghețate, între explozii, 
luptelor duse cot la cot 

cotropitorilor fasciști, 
pămîntul scump al pa- 

Armata Sovietică a 
numeroase jertfe. Poporul

din Octombrie a cărei aniver- 
o preăede, simbolic, în fie- 
an.
zilele „Lunii prieteniei romî- 

no-sovietice", alături 
popor, marii sărbători 
numeroase manifestări 
muncii din raionul 
acest prilej, ei își vor exprima încă 
odată recunoștința lor fierbinte față 
de poporul sovietic al cărui sprijin 
îl simt zi de zi, hotărîrea lor de a 
întări necontenit și de a păstra ca 
lumina ochilor bunul cel mai de 
preț, prietenia cu Uniunea Sovie
tică.

de întregul 
vor închina 
și oamenii 

nostru-. Cu
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entuziasta
Zilele trecute a avut loc o en

tuziastă adunare la întreprinderea 
de industrie locală „Horia" din Al- 
ba-Iulia. Cei peste 230 participanți 
au ascultat cu interes o expunere 
cu privire la desfășurarea lucrări
lor sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. și despre însemnătatea deo
sebită a cuvintării tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, rostită la 
acest important for internațional.

După terminarea expunerii, prin
tre numeroșii vorbitori a luat cu
vântul și muncitoarea Volonciu 
Maria, care și-a exprimat atașa
mentul profund față de justețea 
cauzei pe care o apără la O.N.U. 
delegația țării noastre în frunte cu 
tovarășul Gheorghiu-Dej, alături de 
celelalte delegații din țările socia
liste și iubitoare de pace, privind 
realizarea dezarmării generale, și 
totale, lichidarea sistemului colonial

O dorință
Peste 200 de țărani muncitori 

din Meteș și satele din împrejurimi 
s-au adunat, duminica trecută, în 
sala încăpătoare a căminului cultu
ral din Meteș, spre a-și manifesta 
adeziunea totală față de activitatea 
intensă pe care delegația țării noas
tre, condusă de cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej, o desfășoară 
la cea de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

După expunerea făcută, numeroși 
participanți la adunare au luat cu- 
vîntul, manifestîndu-și încrederea 
deplină în justețea politicii externe 
a statului nostru, hotărîrea de a 
sprijini printr-o muncă entuziastă 
activitatea delegației țării noastre 
la Adunarea Generală a O.N.U.

— Cuvîntarea tovarășului Ghe
orghe Gheorghiu-Dej — a arătat 
țăranul muncitor Monea Gligor — 
reprezintă o analiză aprofundată a 
situației internaționale și în același 
timp în cuvîntare sînt exprimate 
propuneri deosebit de importante 
pentru triumful păcii în lume. Noi 
— a continuat vorbitorul — 
sprijinim din inimă activitatea de
legației noastre la O. N. U. și îi 
urăm mult succes în nobila cauză 
de apărare a păcii.

A luat apoi, cuvîntul tovarășul 
Dragosin Aftenie. După ce a vor
bit despre lupta neobosită pentru 
apărarea păcii dusă de delegațiile 
țărilor socialiste în frunte cu 
U.R.S.S., tov. Dragosin a spus:

— Noi, cei din sală, cunoaștem 
uriașele distrugeri provocate de 
cel de-al doilea război mondial. 
Tocmai de aceea, pentru ca să nu 
mai rămîriă copiii fără tați, pentru
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Vineri, 7 octombrie 1960

și alte probleme menite să asi
gure victoria cauzei păcii în lume.

— Eu cunosc urgiile războiului 
— a spus vorbitoarea. Tatăl meu 
a murit pe front. De aceea, prin 
munca mea, alături de toți cei ce 
muncesc, vreau ca țara noastră să 
devină tot mai puternică în lagă
rul păcii, pentru ca copiii mei să 
nu mai fie orfani.

In numele tineretului din între
prindere a vorbit inginerul Mun
tean Șofron, care a susținut cu 
căldură propunerile delegației țării 
noastre la O. N. U., privind edu
carea tineretului în spiritul păcii. 
Prin munca noastrq însuflețită ne 
angajăm ca prin fapte să întărim 
țara noastră și cauza pădii în lume.

Intr-o însuflețită atmosferă a fost 
adoptat apoi textul unei moțiuni tri
misă delegației tării noastre la 
O.N.U.

unanima
ca să trăim în liniște, sprijinim 
acțiunile delegației noastre îndrep
tate spre slăbirea încordării 
lernaționale și asigurarea 
în lumea 
nevoie de 
triumfa.

Au mai
participanți 
menea și-au exprimat întreaga 
deziune față de munca neobosită 
desfășurată de delegația țării noas
tre la

in- 
și asigurarea păcii 

întreagă. Popoarele au 
pace și cauza păcii va

luat apoi cuvîntul și alți 
la adunare, care de ase- 

a-

din principalele probleme ceUna 
își cere rezolvarea în aceste zile de 
toamnă, este aprovizionarea du le
gume pe timpul iernii.

Analizind situația aprovizionării 
populației cu legume și zarzavaturi, 
se poate spune că ea s-a îmbunătă
ții mult față de anul trecut. Factorii 
care au contribuit la aceasta au 
fost creșterea simțitoare a supra
fețelor cultivate cu legume de uni
tățile agricole socialist-cooperatiste, 
sporirea producției la hectar prin 
aplicarea unei agrotehnici înaintate, 
încheierea de contracte de către u- 
nități'e cooperației pentru cantități 
importante de produse legumicole 
și deschiderea de noi magazine de 
desfacere.

Dar odată cu creșterea cantității 
de legume și zarzavaturi puse la 
dispoziția consumatorilor, a crescut 
și exigența acestora față de cali
tatea produselor. Ei nu vor să-și 
cheltuiască banii pe legume neco
respunzătoare, pe cartofi mărunți 
sau cu pămînt, etc.

De mare însemnătate pentru bu
nul mers al aprovizionării de iarnă 
este transportarea la timp a legu
melor și fructelor, pentru a se asi
gura consumatorilor produse de ca
litate și în cantități sporite. Nu 
trebuie să se mai repete faptul pe
trecut la G.A.C. Mesentea, când 
cartofii au stat 5 zile în cîmp și nu
mai după aceea au fost ridicați de 
cooperație, în timp ce unele cantine 
aveau mare nevoie de cartofi. Deo
sebit de important este, de aseme
nea, faptul că gospodăriile colec
tive și întovărășirile agricole care 
au încheiat contract cu unitățile de 
comerț cooperatiste pentru can
tități importante de legume și 
zarzavaturi, să predea aceste pro
duse în întregime și la timpul op-
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★ La O. C. L. Comerț mixt j 
din Alba-Iulia s-au pus în 
vînzare motociclete „JAWA“ de 
125 și 175 cm3, cu plata în rate.

★ Prin munca patriotică ini
țiată și sprijinită de Comitetul e- 
xecutiv al Sfatului popular oraș 
și Comitetul orășenesc de partid, 
în perioada 1 ianuarie —23 au
gust 1960 s-au executat lucrări 
în orașul Alba-Iulia în valoare de 
323.570 lei.

★ Din inițiativa organizației 
de bază cartier și a deputaților 
Chirtoacă Dumitru și Mărginean 
loan, s au executat prin muncă 
voluntară cantitatea de 40.000 
buc. cărămizi, care vor servi la 
ridicarea unei noi săli la școala 
din acest cartier.

■jir Drapelul zburător pentru 
cele mai frumoase rezultate în mtin- 

'C’île de folcs obștesc este deținut 
de circumscripția Nr. 48, al că
rei deputat este tov. Topor Iuliu.

•fc In zilele de 10-12 octombrie, 
la cinematograful „23 August" 
din Alba-Iulia va rula filmul ma
ghiar „Edeș Anna", iar în 
zilele 13-16 octombrie — filmul 
colorat sovietic „Pentru 100.000 
mărci", în completare: „Mama 
s-a îmbolnăvit". La cinematogra
ful „Victoria", în zilele de 10-12, 
va rula fimtil colorat „Război și 
pace" seria I iar în zilele 13-16 
seria Il-a a aceluiaș film.

cu legume pe timpul iernii
fim. In acest sens, un exemplu bun 
îl constituie gospodăriile colective 
din Mihalț și Micești, care au pre
dat în proporție de peste 90 la sută 
legumele contractate. In același 
timp, trebuie arătat că linele uni
tăți agricole socialiste, cum sînt 
gospodăriile colective din Cistei și 
Alba-Iulia, nu au predat produsele 
contractate decît în proporție de 30 
la sulă. Gospodăria colectivă din 
Cistei, bunăoară, din 8.000 kg de 
ardei con'ractați, nu a predat decît 
448 kg. Ținând seamă de rolul im
portant ce-l au contractările de le
gume și zarzavaturi în aprovizio
narea populației și a cantinelor cu 
aceste produse, unitățile agricole 
socialiste au datoria să predea în 
întregime produsele contractate. 
Deosebit interes trebuie să dove-

(Continuare în pag. 4-a)
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Adăposturile pentru animale 
trebuie grabnic terminate

Una din principalele sarcini care 
se pun în aceste zile cu toată tăria 
în fața conducerilor gospodăriilor 
colective,'este intensificarea la ma
ximum a lucrărilor pentru termi
narea grabnică a grajdurilor pentru 
taurine.

Acordînd toată importanța dez
voltării sectorului zootehnic, precum 
și asigurării de adăposturi cores
punzătoare pentru acestea — con
diții fără de care nu se. poate con
cepe creșterea rațională a anima
lelor— colectiviștii din Teiuș, care 
și-au sporit simțitor numărul de 
taurine și îndeosebi pe cel al vaci
lor de lapte, au hotărît să constru
iască în continurea grajdului exis
tent un nou grajd pentru 60 vite 
mari. Trecînd la fapte, colectiviștii 
și-au' asigurat materialele necesare, 
iar echipa de construcție formată din 
dulgheri și zidari din rîndul colec
tiviștilor, ca Timiș Ștefan, Topor 
Simion, Boca Traian, Voș Petru, 
Cristea Nicolae și alții, au zidit în 
timn de 8 zile noul grajd pînă la 
centura de beton, acesta urmînd să 
fie dat în folosință la sfîrșitul a- 
cestei luni.

Deosebit interes pentru termina
rea grajdului aflat în construcție 
dovedesc și colectiviștii din Mihalț. 
Aceștia, pentru a realiza o cons
trucție bună și ieftină, au folosit la 
construirea pereților zgură, ciment 
și var, reducînd cu 60 Ia sută cos
tul construcției.

Trebuie însă arătat că în raionul 
nostru sînt încă gospodării colec
tive care nu dovedesc aceeași preo
cupare pentru terminarea la timp a 
adăposturilor pentru animale. La 
gospodăria colectivă din Bucerdea 
Vinoasă, de exemplu, unde este în 
construcție un grajd pentru vite 
mari, faptul că nu se bat scînduri’e 
la tavan se justifică de către co
lectiviști prin lipsa de material. 
Dar oare pentru efectuarea umplu
turii de pămînt în interior sau pen
tru transportul nisipului necesar 
tencuirii grajdului, care nti necesită 
nici o cheltuială bănească, mai 
existe justificare? Răspunsul îl aș
teptăm prin fapte. Mai mult interes 
trebuie să acorde de asemenea, gos
podăria colectivă din Bucerdea Vi- 
noară construirii saivanului pen
tru oi, pentru care are materialele 
necesare asigurate.

O preocupare mai mare trebuie 
să dovedească pentru terminarea 
construcției grajdului și gospodăria 
colectivă din Cistei. Aici, ce e drept, 
printr-o furajare rațională a va
cilor șli o atentă îngrijire a acestora 
s-a reușit să se obțină la mai mul
te din vaci o producție de 2.600 litri 
lapte pe cap de vacă. Dar se va men
ține care și depăși această producție 
dacă pe timpul iernii nu se crează 
animalelor condiții optime de adă- 
postire? IN CLIȘEU.: Grajdul din G.A.C. — Berghin construit de curînd.

Cea de-a XH-a sesiune a Sfatului popular raional

Pentru continua dezvoltare a industriei locale
Sfatul popular al raionului, în 

cea de-a XII-a șesiun?, a analizat 
felul cum a fost organizată munca 
la 1.1. L. „Horia" pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan.

Comparînd situația economică a 
întreprinderii din ultimii ani, cu 
dea existentă în prezent, se consta
tă că colectivul de muncă a obținut 
rezultate pozitive pe linia dezvol
tării întreprinderii, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de dost al produselor și rea
lizarea de însemnate economii. Așa 
după cum a reieșit din raport, pla
nul producției globale pe primele 
opt luni ale acestui an a fost înde
plinit în proporție de peste 103 la 
sută, realizîndu-se în același timp 
însemnate economii.

Din ce'e expuse în sesiune s-a 
desprins că colectivul de conducere 
s-a preocupat de introducerea teh
nicii noi și aplicarea metodelor îna
intate de muncă în diferite sectoare 
ale întreprinderii, ceea ce a făcut 
să crească productivitatea muncii. 
Rezultatele frumoase obținute pe 
primele 8 luni ale anului de 1.1. L. 
■:„Horia" au situat întreprinderea pe 
locul II pe regiune în ramura in
dustriei locale. Acesta este un în
ceput bun și va trebui, așa cum s-a

Pentru a nu se ajunge într-o si
tuație de diminuare a producției de 
lapte, conducerea gospodăriei, în
drumată de organizația de partid, 
trebuie să grăbească lucrările pen
tru terminarea construcției, tava
nului și a celorlalte amenajări la 
încăperile din interiorul grajdului 
într-un timp cît mai scurt.

Anevoios se desfășoară lucrările 
de construcții și la grajdul gospo
dăriei colective din Oiejdea. Dacă 
aici în ultimul timp au- fost reluate 
lucrările și s-a turnat fundația de 
beton pentru susținerea șerpantei, 
executarea lucrărilor la acoperiș și 
de finisaj în interior, continuă să 
bată nasul pe loc, cu toate că gos-' 
podăria dispune de 14 ^zidari și 
dulgheri din rîndul colectiviștilor și 
are materialele necesare asigurate.

Ținînd seamă că orice întîrziere 
în terminarea construcțiilor de a- 
dănostire a animalelor influențează 
simțitor producția de lapte si car- 
n-, cauzînd micșorarea veniturilor, 
conducerile gospodăriilor colective, 
îndrumate și sprijinite de organi
zațiile de partid și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare de la 
comune, trebuie să intensifice la 
maximum asigurarea și transpor
tul materialelor de care mai an 
nevoie, să organizeze’ echipe spe
ciale de construcții, care să lucreze 
fără întreruperi la executarea con
strucțiilor.

Un sprijin permanent trebuie să 
acorde gospodăriilor colective sec
ția agricolă a sfatului popular ra
ional, care are datoria să dea în 
permanență acestora ajutorul teh
nic de care au nevoie și să le spri
jine în procurarea de materiale.

Depunînd tot efortul pentru ter
minarea într-un timp cît mai scurt 
a construcțiilor de grajduri în gos
podăriile colective, puterea econo
mică a acestora și bunăstarea co
lectiviștilor va crește tot mai mult.

arătat în sesiune, să se meargă pe 
linia consolidării acestor rezultate. 
Și, posibilități există.

Cu toate rezultatele obținute, în 
cadrul discuțiilor purtate de cei 
ce au luat cuvîntul, au fost scoase 
la iveală și unele lipsuri de care con
ducerea întreprinderii „Horia" va 
trebui să țină seamă și să lupte 
pentru lich:darea lor. Astfel, va 
trebui ca în viitor aprovizionarea 
să se- facă în mod ritmic, lichidîn- 
du-se în același timp stocurile su- 
pranormative. De asemenea, Condu
cerea întreprinderii va trebui să 
muncească în așa fel ca între pro
ducția globală și producția marfă 
vîndută șl încasată să existe core
lație.

Mulți dintre cei ce au discutat 
pe marginea raportului au scos în 
evidență faptul că, cu toate rezul
tatele obținute în ce privește valo- 
rificcr'-a resurselor locale, mai sînt 
încă mu1 te de făcut. In această pri
vință conducerea întreprinderii, ca 
urmare a hotărîrii adoptate de se
siunea Sfatului, va trebui să ia în 
studiu această problemă, întrucît 
descoperirea și valorificarea pe sca
ră' multilaterală a resurselor locale 
este sarcina principală a industriei 
locale.

Ne scriu corespondenții In strânsă Colaborare

Economiile — obiectiv de 
seamă al întrecerii

Făcînd din problema obținerii de 
economii un punct de cinste, co
lectivul Depoului C.F.R. Teiuș își 
aduce un aport de seamă la tradu
cerea în viață g Directivelor celui 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. De 
la începutul anului și pînă în pre
zent, harnicul colectiv a înscris la 
rubrica economii 925,9 tone com
bustibil convențional.

Despre munca avîntată a munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
de la Depoul C.F.R. Teiuș însă, 
mai vorbesc și alte fapte. Consu
mul specific a fost redus aici față 
de plan cu 3,2 la sută, față de 
norma tehnică cu 5,18 la sută, pre
țul de cost a fost redus cu 3,15 la 
sută, în același timp cu 9,17 la 
sută sporind productivitatea muncii.

OȚOI ADRIAN

In întîmpinarea 
Congresului sindicatelor
Cel de-al IV-lea Congres al Sin

dicalelor din R.P.R., care-și va în
cepe în curînd lucrările, stăruie în 
atenția fiecărui om al muncii din 
țara noastră. Și dovada acestui lu
cru este interesul cu care membrii 
de sindicat iau parte la dezbaterea 
proiectului noului Statut, munca 
mereu mai spornică cu care fiecare 
membru de sindicat caută să în- 
tlmpine însemnatul eveniment.

Nu de mult, pentru a dezbate 
proiectul noului Statut și a-și spune 
cuvîn'ul privitor la obținerea de 
însemnate rezultate în cinstea Con
gresului, s-a întrunit și activul ce
lor 13 grupe sindicale de la I.I.L. 
„Horia". Cu acest prilej, tovarășii 
lav'ă Petru, 
tean Șofron, Bratima Petru și alți 
membri de sindicat au făcut pre
țioase propuneri, afirmîndu-și to
todată hotărîrea de a da produse 
mai multe, mai bune și la un preț 
de cost cit mai redus.

MOISESCU ELENA

Vo'onciu Ion, Mun-

O altă problemă de care va tre
bui să țină cont în viitor condu
cerea 1.I. L. „Horia" este introdu
cerea tehnicii noi în producție, pen
tru care va trebui să fie și mai 
multă preocupare din partea cabine
tului tehnic.

In vederea continuei îmbunătă
țiri a activității colectivului de mun
că de la întreprinderea „Horia", se
siunea Sfatului popular raional a 
adoptat o hotărîre din care se des
prind sarcini importante pentru con
ducerea întreprinderii ca, de pildă, 
mutarea turnătoriei la Slntimbru, 
mărirea capacității de depozi
tare a țiglei prin amenajarea unor 
magazii, dozarea mecanică a nisipu
lui la fabricarea cărămizii. In sec
torul panificație vor fi fabricate 
încă patru produse noi. Se vor lua 
măsuri pentru? folosirea caolinului 
ce se găsește în comuna Ciugud și 
se va studia posibilitatea întrebuin
țării pietrei de var ce se găsește 
în comuna Ampoița.

Sesiunea Sfatului popular al ra
ionului și-a exprimat convingerea 
că colectivul de muncă de la între
prinderea „Horia" va îndeplini cu 
cinste sarcinile trasate.

La Vințul de Jos, ca peste tot 
în comunele și satele raionului 
nostru, a început noul an școlar. 
După o vacanță plăcută, elevii s-au 
întV.nit din nou cu școala, cu în
vățătorii și profesorii lor. Și, lupta 
pentru rezultate cît mai bune a în
ceput chiar din primele zile.

Dar, pentru cadrele didactice din 
Vințul de Jos deschiderea noului 
an școlar n-a însemnat numai în
ceputul muncii pentru pregătirea și 
educarea elevilor. Cu efectivul com
plet de acum, învățătorii și pro
fesorii șco’ii și-au îndreptat gîn- 
durile și spre căminul cultural — 
cea de-a doua școală a comunei. 
Ei știau că și la căminul cultural 
sînt la fel de așteptați. Mai știau 
apoi că intre elevii celor două școli 
nu-i decît 'diferență de vîrstă. Do
rința de a cunoaște însă este o- 
ceeașt.

Astfel fiind, încă din primele 
zile de școală, cadrele didactice din 
Vințul de Jos au Chibzuit asupra 
celor ce au de făcut. Și dovadă a- 
cestui lucru este planul întocmit în 
acest sens. Ba mai mult. Faptul 
că ei sînt la datorie îl confirmă 
acțiunile deja întreprinse.

Chibzuind asupra colaborării din
tre școa'ă și căminul cultural, în
vățătorii și profesorii școlii, în a- 
celași timp activiști culturali, și-au 
fixat, odată cu începerea noului an 
sco'ar, responsabilitățile și în ca
dru' căminului. Tovarășa Bulbucau 
Adriana rămînînd să se ocupe în 
continuare de pregătirea echipei de 
teMru, a și luai măsura reluării 
rirsei „Răfuiala", tovarășa Drago- 
sin Maria, iscusită creatoare de 
Dx'e de brigadă, și-a început 
munca pentru a pune la îrtdemlna 
membrilor brigăzii un text nou, iar 
tovwășul Pienar Traian, responsa
bilul colectivului de conferențiari, 
a legat ținerea conferințelor de 
dMă și om.

Au trecut apoi cadre'e didactice
----------------------

0 instructivă consfătuire cu cititorii
Nu de mult, la Hăpria, a luat 

ființă o bibliotecă comunală. Fap
tul a fost primit cu bucurie de ță
ranii muncitori de aici. Dar și mai 
bucuroși s-au simțit hăprienii cînd 
au văzut că, încă de la înființare, 
biblioteca începe să se afirme. In 
fisele bibliotecii au fost înscriși un 
însemnat număr de cititori, iar pe 
baza unui plan, biblioteca a înce
put să organizeze o seamă de ma
nifestări de masă.

Catrfî noi
„PE DRUMUL 

CONSTRUIRII COMUNISMULUI"
Traducere din limba rusă, cartea 

acad. S. G. Strumilin analizează 
perspectivele rezolvării sarcinii e- 
conomice fundamentale a U.R.S.S., 
problemele legate de dezvoltarea 
continuă a orlnduirii colhoznice, de 
apropierea celor două forme de pro
prietate socialistă, de crearea bel
șugului de bunuri de consum pen
tru populație, de repartiția bunuri
lor materia'e în comunism, de re
ducerea zilei de muncă și de dez
voltarea înclinațiilor, aptitudinilor 
si talentelor tuturor oamenilor 
muncii. > \ J

★
Volumul „Șoaptele pămlntului" 

reunește o suită de reportaje din 
regiunea Suceava, în care autorul 
descrie frumusețea locurilor, reînvie 
străvechi legende istorice, dar mai 
ales sezisează noul ce se consoli
dează tot mai puternic în aceste 
m leaguri, transformarea acestor ți
nuturi într-o regiune industrială în 
plină înflorire.

V. Gafițe descrie cu aceiași dra
goste și emoție locurile în care a 
hălăduit Creangă, Broștenii, co
mună fruntașă pe raion la colecti
vizare, Căsuța din Fălticeni, în care

Presa sovietică - bun de preț al oamenilor muncii
Abonamente noi și reînnoiri la 

presa sovietică se pot face prin 
oficiile P.T.T.R., agenții și facto
rii poștali sau difuzorii din insti
tuții și întreprinderi pînă la 30 
octombrie 1960.

OAMENI AI MUNCII DIN O- 
RASUL, COMUNELE SI SA
TELE -RAIONULUI NOSTRU! 
Folosiți prilejul și asigurați-vă 
din timp publicațiile preferate1. 
Presa și publicațiile sovietice vă 

teri Vințul de Jos și la reorgani
zarea cercurilor de citit. Și pen
tru ca activitatea acestora să fie 
cît mai rodnică, de fiecare din cele 
7 cercuri se va ocupa o învățătoare 
sau profesoară. Tovarășele Paștiu 
Doina și Danciu Lucrețm și-au 
luat din nou în primire munca de 
difuzoare voluntare, in care sens 
au și adus spre difuzare un însem
nat număr de cărți. A fost discu
tată apoi problema deschiderii în- 
vățămîtului agricol de masă și a 
cercurilor de cultură generală.

In comuna Vințul de Jos, ca 
peste tot în țară, în coloanele zia
relor și pe calea undelor a fost a- 
dusă vestea deschiderii celei de-a 
15-a sesiuni a O.N.U. Evenimentul 
n-a scăpat activiștilor culturali de 
aici. S-au împărțit învățătorii și 
profesorii școlii în cele patru un
ghiuri ale comunei și au purtat cp 
ei cuvîntul adevărului din casă în 
casă. Ziarele cupritizlnd istoricele cu- 
vîntări, a tovarășului N. S. Hruș- 
ciov și a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, au fost afișate în lo- 
Curi'e cele mai frecventate, s-au 
organizat citiri în colectiv, s-au 
încins discuții vii cu sătenii, ară- 
tîndu-le acestora cine sînt cei care 
luptă pentru progresul omenirii și 
cine sînt cei care caută să între
țină vrajba între popoare. Și, din 
cele citite și discutate, sătenii, în 
întregul lor, au desprins clar fap
tul că forțele păcii au devenit azi 
de neînvins, că partidul stă de ve
ghe muncii și fericirii lor.

Statornicită din primele zii', de 
scoală o strînsă co’aborare ‘între 
cadrele didactice și căminul cultu
ra', cu siguranță dă aceasta nu 
va înttrzia să dea noi roade. E a- 
ceasta o mîndrie a cadrelor didac
tice din Vințul de Jos. E aceasta 
un îndemn, ca acolo unde lucrurile 
î.n acest sens încă nu sînt puse la 
punct, să se urmeze exemplul vin- 
țeni'or.

Duminica trecută, de pildă, în 
colaborare .cu căminul cultural, bi
blioteca comunală din Hăpria a 
organizat o consfătuire cu cititorii 
pc tema: Ce ne spune știința des
pre religie. Și interesul față de 
tema aleasă a fost dovedit atît de 
numărul mare de cititori prezenți 
la consfătuire cît și de discuțiile-„••‘'ur- 
tate de numeroși țărani muncitori.

♦♦--------------------------------

Sadoveanu a creat primele sale lu- 
cr ri și noua filatură din același 
oraș.

Autorul închină cartea sa activiș
tilor de partid raionali, descriind 
cu simplitate și căldură lupta și 
strădania lor de a duce cuvîntul 
Partidului în cele mai îndepărtate 
colțuri a'e țării.

vor pune la curent cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehni
cii moderne, cu ultimele cercetări 
agrotehnice și zootehnice, cu noul 
din literatură, teatru, muzică, ar
te plastice etc. Presa și publica
țiile sovietice constitue astfel un 
bun de preț atît pentru muncitori 
tehnicieni, ingineri cît și pentru 
medici, învățători și profesori, 
țărani muncitori și elevi.



VIAȚA DE PARTID

Adunările de dări de seamă și alegeri în 
organizațiile de bază ale partidului

In întreg raionul nostru au loc 
in prezent adunările de dări de sea
mă și alegeri în organizațiile de 
'bază ale partidului. Eveniment de 
o deosebită importanță pentru fie
care membru și candidat de partid, 
adunările de dări de seamă și ale- 
.geri sînt expresia puternică a fap
tului că partidul nostru are la baza 
organizării sale principiul centra
lismului democratic, care se îmbină 
-armonios cu democratismul cel mai 
înalt. Cu acest prilej comuniștii fac 
bilanțul activității de un an, ana

lizează problemele fundamentale ale 
•construcției socialiste, culturale, șj 
ale vieții de organizație, trasează 
■.sarcini de viitor și aleg noile or
gane de conducere.

In acest an adunările de dări de 
seamă și alegeri în organizațiile de 
bază ale partidului au loc in condi
țiile luptei entuziaste a întregului 
nostru popor pentru traducerea în 
viață a mărețelor obiective trasate 
de Congresul al IlI-lea al partidu
lui nostru. Iată de ce alegerile din 
■acest an au o importanță deosebită, 
■ele fiind chemate ca, în baza ana
lizei temeinice, să elaboreze mă
suri eficace care să asigure înde
plinirea la timp și cu răspundere a 
■sarcinilor reieșite din documentele 
Congresului. In același timp adună
rile de alegeri trebuie să analizeze

■ cu toată răspunderea felul în care 
’ âu fost îndeplinite hotărîrile adop

tate la alegerile precedente, scoțînd 
la iveală pe lîngă rezultate și lip
surile manifestate în activitatea de 
un an. In această direcție trebuie 
arătat că numeroase organizații de 
partid, ca cele de la U.M.C. Zlatna, 
TnUonrinderea „Horia", Depoul 
G. F. R. Teiuș și altele au 
analizat la timp stadiul de îndepli
nire a acestora.

Exoeriența anilor trecuți ne-a do- 
,vpdit cu .toată puterea că adunările 
de dări de seamă și alegeri consti
tuie un puternic mijloc de întărire 
a muncii organizațiilor de bază, 
influențînd în mod pozitiv îmbună- 
iățir a activității în toate sectoarele 
de activitate. Bineînțeles, aceasta 
presupune ca adunările să fie mi
nuțios pregătite, conținutul dării de 
seamă — materialul de bază al a- 
-dunării — să fie profund analitic, 
să creeze o bază sănătoasă de 
discuții. Perioada premergătoare

■ j’iegerilor trebuie să fie concreti
zată printr-o intensă activitate a 
comuniștilor, care trebuie să mun
cească cu răspundere pentru întă
rirea vieții de organizație, pentru 
ridicarea muncii politice la un ni
vel mai înalt.

Partidul a pus în fața organiza
țiilor sale, în fața tuturor membri
lor și candidaților d ■ partid sarcina 
importantă de a îmbunătăți conti
nuu conducerea economiei, de a în
tări neîncetat controlul asupra ac
tivității tehnico-administrative. In 
raportul prezentat la Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. tovarășul Gheor-

Deschiderea 
înYâțămîntului de partid

In întreprinderile și instituțiile o- 
rașului Alba-Iulia, ca și îri cele din 
raion, are loc în aceste zile des
chiderea învățămîntului de partid. 
La Atelierul de asamblare C.F.R. 
Alba-Iulia, la cooperativa „Progre
sul", U.R.C.C. și cartierele 1 și 7, 
■cu prilejul deschiderii învățămîntu
lui de partid, secretarii organiza-, 
țiilor de bază aui vorbit cursanților 
■despre imjjortanța studierii și în
sușirii învățăturii marxist-leniniste.

In ziua de 5 octombrie a avut 
loc deschiderea învățămîntului de 
partid și la întreprinderea de in
dustrie locală „Horia" din oraș. La 
deschidere a participat din partea 
Comitetului raional de partid tov. 
Betea Miron, care a arătat sar
cinile ce stau în fața cursanților, a 
■propagandiștilor în vederea desfăe 
-șurării învățămntului de partid la 
nivel cît mai înalt, astfel ca el să 
constituie un puternic mijloc demo
bilizare a comuniștilor și a tuturor 
•cursanților la îndeplinirea marețe1- 
lor sarcini trasate de Congresul al 
IlI-lea al P.M.R.

In continuare a fost predată pri
ma lecție cu tema: „Realizări de 
■importanță istorică obținute de po
porul muncitor sub conducerea par
tidului pe perioada 1956-1960“.

ION MĂRGINEAN 
secretar al Comitetului raional 

de partid A ba

ghe Gheorghiu-Dej a arătat că 
„In lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, crește în mă
sură și mai mare rolul conducător 
al partidului în întreaga activitate 
de stat, economică și sotial-cultu- 
rală".

In lumina acestei indicații, or
ganizațiile de bază, cu prilejul a- 
dunărilor de dări de seamă și ale
ge i trebuie să cuprindă și să ana
lizeze în darea de seamă cît mai 
larg problemele creșterii producti
vității muncii, descoperirii și folo
sirii’ în mod mai complex a rezer
velor interne, reducerii prețului de 
cost, introducerii pe scară largă a 
tehnicii noi. In adunările de dări 
de seamă și alegeri un punct im
portant trebuie să-l ocupe analiza 
temeinică a felului în care au mun
cit organizațiile de bază pentru în
deplinirea angajamentelor luate în 
acest an de colectivele de muncă 
în cinstea Congresului partidului.

Dările de seamă ce se prezintă în 
adunările organizațiilor de bază să
tești vor trebui să se oprească în 
mod deosebit asupra felului cum or
ganizația a reușit să-și îndrepte 
principalele forțe spre rezolvarea 
sarcinii centrale a partidului la sate: 
transfo-marea socialistă a agricul
turii și sporirea însemnată a pro
ducției de cereale-marfă. Ce posi
bilități există pentru înființarea de 
fe-me de animale, dezvoltarea legu- 
miculturii, pomiculturii, apiculturii 
etc., pentru ridicarea de noi cons
trucții ieftine și bune — toate aces
tea trebuie să formeze obiectul unor 
ample analize în dările de seamă 
și dezbaterile din adunările de ale
geri din organizațile de bază ale 
gospodăriilor colective.

In focul luptei pentru construirea 
socialismului în patria noastră, or
ganizațiile de partid din raion s-au 
maturizat, a crescut conștiința par
tinică a comuniștilor și răspunderea 
lor politică. Acest fapt e dovedit de 
îmbunătățirea continuă a conținu
tului adunărilor de alegeri. Orga
nizațiile de bază au datoria să 
dezbată în cadrul adunărilor — a- 
lături de problemele producției — 
problemele muncii de partid, pro
pagandei și agitației, culturii ' și 
științei, a educației marxist-leninis- 
te a membrilor și candidaților de 
partid.

Educarea partinică în spirit co
munist a membrilor și candidaților 
de partid trebuie, de asemenea, să 
ocupe un loc important în darea de 
seamă. Comuniștii sînt chemați să 
analizeze cu exigență felul în care 
s-a ocupat organizația de, partid, 
biroul, p"nt'u a cultiva în conștiin
ța fiecărui membru si candidat de 
partid devotamentul nemărginit fată 
Ho nartid. Patriotismul socialist, 
spiritul de înaltă răspundere față

NEGRU PEALB
,,Povestea ochiului"
Nu-i vorba de ochiul omului, nici 

de „ochiul de pisică", „ochiul ma
gic", sau alt ochi... ci, „ochiul" din 
hotarul comunei Cricăui, izvor cu 
apă multă.

Mulți cunosc acest izvor Că une
ori le-a potolit setea. Alții îl știu 
din vedere, deoarece apele „ochiu
lui" împrăștiindu-se în jur, nestin
gherite de nimeni, au făcut să creas
că pe o suprafață întinsă stuf și 
alte ierburi de apă.

Prin preajma „ochiului" fiind, 
dacă președintele sfatului popular, 
președintele întovărășirii și alți to
varăși, gospodari ai comunei, vor 
privi în jur vor vedea pe o lungime de 
aproape un kilometru țăruși înfipți 
aici de mai bine de un an. Pe aceș
tia este scris numele acelora care 
s-au angajat să sape albia nouă a 
văii Craivei, dar din a căror anga
jament au rămas doar țărușii.

Acum, în aceste frumoase zile de 
toamnă, cricăoanii pot să rezolve 
„povestea ochiului", să deschidă 
cale liberă apelor văii Craivei spre 
terenul oiejdenilor. Iar aceștia, la 

de sarcinile încredințate. In același 
timp, comuniștii trebuie să anali
zeze în ce măsură s-a preocupat 
organizația de bază de întărirea 
continuă a vigilenței revoluționare, 
a combativității față de orice ma
nifestare a elementelor dușmănoase.

Un loc însemnat în darea de sea
mă trebuie să-l ocupe, de asemenea, 
analiza temeinică a muncii de pri
mire în partid a candidaților și noi
lor membri, analiza asigurării con
ducerii de către partid a sindicate
lor, organizațiilor U.T.M. și a ce
lorlalte organizații de masă.

In vederea asigurării desfășură
rii adunărilor de dări de seamă și 
alegeri la un nivel cît mai înalt, 
Comitetul raional de partid a luat 
o seamă de măsuri care, traduse în 
viață de către organizațiile noastre 
de partid, vor asigura îmbunătăți
rea considerabilă a activității lor. 
Astfel, s-a dat indicația organiza
țiilor de bază ca în perioada pre
mergătoare desfășurării adunărilor 
să se prelucreze Statutul modificat 
al P.M.R., să se repartizeze sar
cini concrete fiecărui membru și 
candidat de partid, să se asigure 
îndrumarea competentă a organi
zațiilor de bază prin membri ai Co
mitetului orășenesc, ai comitetelor 
de partid din întreprinderi și ai co
mitetelor comunale de partid. De 
asemenea, organizațiile de bază au 
fost îndrumate să formeze din timp 
colective care să strîngă materialul 
necesar și să redacteze darea de 
seamă. îndeplinind aceste indicații, 
unele comitete de partid, ca cele 
de la U.M.C. Zlatna, comuna Ighiu 
și altele, au asigurat prelucrarea 
în organizațiile de bază a Statutu
lui modificat, și-au întocmit planuri 
de acțiune pentru îmbunătățirea 
muncii și pregătirea temeinică a 
desfășurării alegerilor.

Alegerea noi'or organe de con
ducere în organizațiile de bază cere 

(Continuare în pag. 4-a)

Colectiviștii din Galda de Jos au obținut o recoltă bogată de sfeclă. 
IN CLIȘEU : predarea sfeclei de zahăr la stația de expediere.

rîndul lor, să facă și ei același lu
cru, dacă vor ca apele să nu le 
inunde pămînturile.

Aniversarea
unui an de tind locatarii imobi

lului din Piața 1 Mai nr. 28 n-au 
motor electric pentru pompa de apă 
a avut loc încă în luna septembrie. 
Și cum la orice aniversare se cade 
să privești peste timpul trecut, lo
catarii acestui imobil au găsit de 
bine să facă și ei la fel.

Prima consemnare au făcut-o de
sigur asupra zilei în care s-a ars 
motorul apoi asupra zilei tind I.G.O. 
Alba-Iulia transportase motorul 
pentru rebobinat. Cea mai grăi
toare cifră din bilanț însă e cifra 
care indică gălețile de apă trans
portate de la cișmeaua orașului. Un 
adevărat record: 4.800! Deci a mai 
rămas puțin pînă la 5.000 găleți.

Și cum locatarii se pregătesc să 
sărbătorească îndeplinirea a 5.000 
de găleți, n-ar fi rău dacă la ser
bare ar invita și conducerea I.G.O. 
Probabil cu acest prilej, în loc de 
cuvînt de urare, va aduce un mo
tor de tras apa. Că de mai ști, 
poate la serbare va ține să nu-i 
mai fie cuvîntul... apă de ploaie.

Cu toate forțele la însamînterl

S.M.T. acordă un prețios sprijin gospodăriilor colective în muncile 
agricole. In clișeu: Semănatul la G.A.C. — Cistei.

IFR IE7L IU ILT AT IE
La G.A.S. Galda de Jos bătălia 

pentru obținerea de recolte sporite 
de cereale în anul viitor se desfă
șoară cu multă intensitate. La a- 
ceastă gospodărie, prin munca pli
nă de elan a întregului colectiv, 
s-au pregătit pînă în prezent pen
tru însămînțări peste 250 ha. Odată 
cu arătura de bază s-au încorporat 
în sol, pînă în prezent, 630 tone 
îngrășăminte organice și 43 tone 
îngrășăminte chimice fosfatice și 
azotoase.

Să fie lichidată rămînerea în urmă
Lucrările din campania de însă

mînțări de toamnă la cele 4 înto
vărășiri de pe raza comunei Hăpria 
se desfășoară nesatisfăcător. Dacă 
a existat din partea întovărășirilor 
preocupare pentru căratul gunoiu
lui la timp in cantități mari, apoi 
nu același interes s-a dovedit în ce 
privește condiționarea semințelor, 
fapt pen'ru care la 3 octombrie în
tovărășirea din satul Hăpria nu

Muncă însuflețită
In aceste zile, colectiviștii din 

Limba dau bătălie pentru a pune 
bază trainică recoltei viitoare. Gos
podăria de aici are de însămînțat 
70 hectare cu grîu de toamnă. Pen
tru obținerea unei recolte bogate în 
anul viitor, o suprafață însemnată 
cu grîu a fost însămînțată după 
trifoi șt borceag, iar în terenul care 
a fost cultivat cu porumb, s-au în
corporat odată cu arătura peste 
490 tone gunoi de grajd. Cu inten
sitate sporită se desfășoară acum

Ritmul recoltărilor și însămînțărilor 
trebuie intensificat

La întovărășirea agricolă „7 No
iembrie" din Vințul de Jos recolta
rea porumbului și eliberarea tere
nului în vederea însămînțărilor se 
desfășoară cu pas de melc. Aici, 
deși porumbul a ajuns la maturita
te aproape pe întreaga suprafață, 
datorită faptului că se muncește 
neorganizat, pînă la 6 octombrie 
nu s-a recoltat porumbul decît pe 
20 la sută din suprafață, iar elibe
rarea terenului nu s-a făcut decît 
pe cca. 5 hectare.

IFIRttUMO^SE
Avînd întreaga cantitate de să- 

mînță condiționată și tratată și fo
losind intens mașinile, mecanizatorii 
gospodăriei au și însămînțat 115 
hectare cu orz de toamnă și 20 la 
sută din suprafața de grîu de toam
nă din soiuri cu productivitate ri
dicată.

S-au evidențiat, brigadierul Bor- 
șa Florian, tractoriștii SeneșanVa- 
sile, Sularea Macovei și muncitorii 
Sucii: Vasile, Șteau Aurel și Opriș 
Pompei.

avea condiționată decît 25 la sută 
dm sămînță, iar întovărășirea din 
Straja, care are de însămînțat în 
această toamnă 373 hectare, și-a 
condiționat abia 15 la sută din ne
cesarul de sămînță.

Mult sub posibilități se desfă
șoară la aceste întovărășiri și ară
turi' e pentru însămînțări. Deși a- 
cestea dispun de un număr mare 
de atelaje, datorită lipsei de îndru
mare și control din partea Comite
tului executiv al sfatului popular 
din comună, mare parte din aceste 
atelaje sînt fo’osite în alte munci 
mai puțin importante, ceeace face 
ca viteza de lucru la arături să nu 
se realizeze decît în proporție de 
40 la sută.

Dat fiind că epoca optimă de 
însămînțat este acuma, șl orice în- 
tîrziere poate avea drept urmare 
diminuarea producției la hectar, 
datoria organizațiilor de partid și 
a comitetului executiv al sfatului 
popular din comuna Hăpria este 
de a îndruma întovărășirile din sa
tele comunei să asigure în timpul 
cel mai scurt condiționarea și tra
tarea seminței, să le ajute să-și 
p-ocure semănătorile necesare și să 
însămlnțeze din plin.

recoltatul de pe ultimele hectare in- 
să'iiînțate cu porumb, de pe care 
se eliberează de urgență cocenii și 
se efectuează arătura de însămîn- 
tare. .. i

Folosind din plin brațele de mun
că, atelajele și semănătorile din 
gospodărie, colectiviștii din Limba 
au însămînțat pînă în prezent peste 
30 ha cu grîu de toamnă, dintre 
care o suprafață însemnată cu grîu 
de înaltă productivitate.

Slab se desfășoară munca la a- 
ceastă întovărășire și în ce priveș
te transportul gunoiului în cîmp, 
pentru a se încorpora în sol odată 
cu arătura pentru însămînțare.

Ținînd seamă că o mare parte 
din grîu se însămînțează după po
rumb, comitetul de conducere al 
întovărășirii, îndrumat de organi
zația de partid, trebuie să mobili
zeze toate forțele pentru a inten
sifica la maximum strîngerea recol
tei și însămînțările.



11 ani de la proclamarea R. 0. Germane
Azi, 7 octombrie, oamenii muncii din R. I). Germană sărbătoresc 

aniversarea a 11 ani de la proclamarea Republicii. In cei II ani care 
au trecut de la proclamarea Republicii Democrate Germane, harni
cul popor german a dobîndit uriașe succese.

Invingînd greutățile și vindecînd rănile cauzate de război, poporul 
german își făurește astăzi o altă viață. Prin munca sa e'roică, cu 
sprijinul larg al Uniunii Sovietice și al celorlalte țări socialiste, el 
face pași uriași pe drumul construirii socialismului.

Prima turbină, de 100 Mw construită în R.D.G.
La termocentrala din Lubbenau, 

care se află încă în curs de cons
trucție, a fost conectată experimen
tal la rețeaua de energie electrică 
cea de-a patra turbină de 50 Mw.

Astfel, prima parte a acestui gi
gant energetic are o putere de două 
sute Mw de energie electrică, can
titate -suficientă pentru satisface
rea în proporție de 50 la sută a ne
cesităților tuturor întreprinderilor 
industriale din regiunea Cottbus.

In prezent, constructorii de ca-
--------------------------------------

Folosirea fibrei dederon în industria textilă

Firul de mătase dederon, extrem 
de subțire și de rezistent, produs la 
combinatul de fibre chimice „Wil
helm Pieck" din Schwarza și folo
sit în industria textilă a schimbat 
aspectul unei serii întregi de pro
duse textile. Produsele din dederon 
se spală ușor și repede și sînt mai 
rezistente decît cele din fibre cla
sice, respectiv din Fină sau mătase.

In anul 1960 industria textilă a 
R. D. Germane a produs de două 
ori mai multe fibre dederon decît 
în 1955.

Planul de șapte ani al industriei
------------

Dezvoltarea localității Stalinstadt
In cursul lunii august, Stalin

stadt, primul oraș socialist din Ger
mania, și-a sărbătorit un deceniu 
de existență.

Pînă în anul 1965 orașul va a- 
vea un număr dublu de locuitori 
față de anul 1960. Astăzi Stalin
stadt are 25.000 locuitori. In oraș 
vor fi construite 4.000 noi aparta

-------------o-------------

La înființarea colecției de artă din Dresda
La mijlocul lunii octombrie se va 

sărbători cea de-a 400-a aniversare 
a întemeierii colecției de artă din 
Dresda, care se va desfășura sub 
lozinca „De la galeria de artă prin
ciară la palatul educației socialiste 
a poporului".

Locul principal în programul ani

Evoluția evenimentelor din Congo 
constituie una din grijile care îl 
preocupă în mod deosebit pe domnul 
Fier re Wigny, ministrul de externe 
al Belgiei. Zilele trecute el a de- 
olarat că Belgia se va bucura nes
pus de mult cînd Congoul — „de 
care o leagă aiîtea amintiri" — 
își va găsi liniștea internă...

Lăsînd deocamdată la o parte 
afirmația în legătură cu „bucuria" 
pe care ar încerca-o Belgia dom
nului Wigny cînd va afla despre 
liniștirea lucrurilor în Congo, vrem 
să ne oprim puțin asupra „amin
tirilor" care îl leagă atît de strîns 
pe domnia-sa de noul stat apărut 
pe harta A’ricii.

Intr-adevăr, atîtea șl aiîtea amin
tiri... Numele lui Pierre Wigny, 
scria recent Isabelle Blume —- 
poate fi întî'nit printre membrii 
consiliului de administrație al gru
pului monopolist „Cominiere". O 
parte din capitalurile lui sînt în
vestite în fabricile de bere și com
paniile de asigurare din Congo.

Atîtea și aiîtea amintiri... Aflînd 
despre declarația ministrului bel
gian, Chombe — „premierul" „re
publicii" Katanga — cică ar fl 
exclamat, privind cu duioșie marele 
portret al regelui Baudouin al Bel
giei, portret care — după dum a- 
firmă presa occidentală — atîrnă 
pe unul din pereții cabinetului său 
„de lucru": amintirile sînt reci
proce! Chombe își amintește cu drag 
de legăturile sale cu înaltul per
sonaj de la Bruxelles. Cînd în iulie 

zâne de la întreprinderea Spezial- 
bau din Magdeburg lucrează la 
montarea ultimului cazan, cel de-al 
șaselea, la uzina Nr. 1 a termocen
tralei. Ei creează astfel o importan
tă premisă pentru terminarea pri
mei părți a construcției pînă la 
sfîrșitul anului 1960. In curînd, la 
uzina Nr. 2 a termocentralei va în
cepe montarea unei turbine de 100 
Mw proiectată și construită pentru 
prima dată în R.D.G.

chimice a R. D.G. prevede extinde
rea uzinelor de fibre sintetice exis
tente și construirea unui nou com
binat de fibre sintetice chimice la 
Guben. Astfel, în 1965 producția de 
fibre sintetice va fi de 5,8 ori mai 
mare decît în 1958.

In prezent, 75 la sută din în
treaga producție de dederon este 
destinată industriei de tricotaje. Pe 
lingă produse'e din dederon în 
R. D. Germană se mai produc tri
cotaje și țesături din fibrele Wol- 
cry'on sau Prelana care ca și de- 
deronul sînt fibre poliamidice.

mente și 3 școli cu un total de 120 
să’i de clasă.

Noul centru al orașului își va 
modifica fundamental aspectul. In 
mijlocul centrului se va afla o clă
dire de patru etaje, „Casa culturii 
și științei", care va avea și o sală 
de festivități cu 1.000 locuri. In a- 
celași loc va fi construit și un tea
tru cu 800 de locuri.

versării îl va deține prezentarea is
toriei colecției de artă și reorgani
zarea galeriei de pictură din Dres
da, ale cărei comori includ capodo
perele picturii olandeze din veacul 
al XVII-lea și a celei italiene din 
veacul al XVI-lea și al XVII-lea.

A NI
«!. c. solii săi au ajuns în capitala 
Belgiei, prima vizită au făcut-o la 
curtea rega'ă. Am fost foarte bine 
primiți, i-au spus ei lui Chombe 
la întoarcere. Este și firesc. Congo 
a fost proprietatea personală a re
gilor Belgiei. Casa regală a între
ținut totdeauna legături strînse cu 
banca „Societe Generale de Bel
gique", din al cărei consiliu de ad
ministrație face nemijlocit parte unul 
din oamenii de curte. Actualul con
silier al lui Chombe, bontele 
d'Aspremoni-Lynden este fratele 
primului mareșal al curții regale!

Atîtea și atîtea amintiri... După 
cum scriu z’arele occidental, în 
anticamera cabinetului lui Chombe 
se află înșirate pe pereți și foto
grafiile tuturor guvernatorilor bel
gieni trimiși de metropolă să „fe
ricească" poporul congolez. Și a- 
ceștia au lăsat aco'o, în cele peste 
opt decenii de stăpînire și jaf, a- 
tîtea și atîtea „amintiri". „Admi
nistrația colonială desbina pentru 
a domni", scrie ziarul francez 
„L'Express". Congoul tradițional a 
trebuit să rămînă în dedursul anilor 
„un talmeș-balmeș de triburi anga
jate în rivalități străvechi" adaugă 
ziarul. Așa le-a fost ușor colonia- 
liști'or să stoarcă ani și ani su
doarea și sîngele poporului cton- 
golez. Același ziar scrie că în nu-

Popoarele salută 
propunerile țărilor 
socialiste la O.N.U.

Sprijin deplin 
propunerilor lui 
N. S. Hrușciov

TAȘKENT (Ag<rpres). — TASS 
transmite:

Poporul indonezian sprijină în- 
trutotul propunerile prezentate de 
N. S. Hrușciov, la sesiunea Adu- 
rării Generale a O.N.U., a declarat 
Suvirio președintele Partidului na
țional din Indonezia, la o conferin
ță dej presă care a avut locl la 4 
octombrie la Tașkent unde Suvirio 
face o vizită ca invitat al Comite
tului de stat pentru legături cultu
rale cu țările străine de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

Subliniind unitatea de vederi 
dintre Indonezia și Uniunea So
vietică în ce privește cele mai im
portante probleme internaționale, 
Suvirio a spus:

„Am fost timp de 350 de ani sub 
dominația colonialiștilor și știm 
prea bine ce înseamnă asuprirea. 
Acum vrem să ne construim viața 
așa cum credem de cuviință și pen
tru aceasta avem nevoie de pace. 
Sîntem pentru pace pentru că în
treaga omenire trebuie să trăiască 
în liniște și fericire, pentru că nu
mai în condiții de pace omenirea 
poate să-și realizeze înaltele țeluri".

★
DJAKARTA (Agerpres). —TASS 

transmite:
Referindu-se la declarația făcută 

de N. S. Hrușciov la Adunarea Ge
nerală a O.N.U. în ziua de 23 sep
tembrie, d-na Hidayat, președinta 
Comitetului indonezian al partiza
nilor păcii, a declarat reprezentan
ților presei că propunerea guvernu
lui sovietic cu privire la lichidarea 
sistemului colonial va fi fără îndo
ială salutată de toate popoarele care 
luptă pentru eliberarea lor naționa
lă. Ea și-a exprimat speranța că 
propunerea sovietică cu privire la 
dezarmarea generală și totală va 
deschide calea spre rezolvarea de
finitivă a acestei probleme urgente 
a timpurilor noastre și a subliniat 
că, în cuvîntarea sa, N. S. Hruș
ciov a exprimat năzuința popoarelor 
întregii lumi de a se realiza o pace 
trainică. ,

In încheiere, d-na Hidayat a 
spus: „Fie ca Organizația Națiuni
lor Unite să nu dezamăgească spe
ranțele omenirii, fie ca lupta con
secventă și nobilă a primului mi
nistru Hrușciov să fie încununată 
de succes".

I N T I R I...
mai cinci ani Congo a adus Bel
giei 500 de miliarde franci francezi 
în devize. Ea a lăsat acolo „amin
tiri" care cu greu vor fi șterse: 
cea mai mare durată a zilei de 
muncă și totodată Cel mai scăzut 
venit național, cele mai scăzute sa
larii, cel mai înalt procent de artal- 
jabeți, cea mai scurtă durată a 
vieții, cea mai înaltă mortalitate a 
populației.

Atîtea și atîtea amintiri... De fapt 
însăși Katanga, ruptă vremelnic de
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Foileton extern

belgieni din trupul Congoului cu 
ajutorul marionetei lor, Chombe, 
constituie una din „amintirile" cele 
mai grele lăsate de colonialiști pe 
aceste meleaguri. ,jWall Street 
Journal" vorbind despre despărți
rea nefirească a Katangăi de Congo 
spunea că aceasta „face posibil ca 
lumea liberă să păstreze zăcămin- 
te'e de cupru și alte minereuri din 
Katanga"... Ziarul pomenește numai 
de cupru, iar de uraniu, cobalt și 
titaniu — materia primă pentru 
arma nucleară — se face că- nu 
știe 1

Aiîtea și atîtea amintiri... Popo
rul congolez a fost ținut în lanțu

Aprovizionarea cu legume 
g»e timpul iernii

(Urmare din pag. l-a) 

dcască în această direcție și unita
tea comercială contractantă — 
U.R.C.C. — care trebuie să păs
treze o legătură strînsă cu produ
cătorii, pentru a prelua la timp pro- 
dusele contractate, mai ales în a- 
ceastă perioadă cînd se face apro
vizionarea de iarnă cu rădăcinoa- 
se, ceapă, cartofi și alte produse.

Aprovizionarea populației și a u- 
nităților de consum co’ectiv, pînă 
la recolta anului viitor se asigură 
prin depozitarea și însilozarea le
gumelor și fructelor. In acest an 
este prevăzut să se însilozeze can
tități de legume mai mari față de 
anul trecut. Aceasta impune sfatu- 
ri'or populare, organelor comercia
le și unităților comerciale de desfd- 
cere să ia de urgență măsuri pen
tru amenajarea spatii'or nedesare 
depozitării și însi'ozării cantităților 
de rroduse prevăzute în plan. Și 
dacă la Alba-Iu'ia spații'e de 
depozitare și însi'ozare sînt în 
mare măsură asigurată, nu a- 
ceeași situație este însă la Zlatna. 
Aici, Unitățile de desfacere a pro
duselor legumicole nu au nici 20. 
la sută asigurat spațiul necesar 
pentru păstrarea și însilozarea le
gumelor pe timpul iernii. Buria 
aprovizionare a popidației cu 
legume corespunzătoare și su
ficiente în timpul iernii impune în- 
silrzarea unei cantităti sporite de 
produse încă din toamnă. De a- 
ceea, comitetul executiv al sfatu
lui popular al Comunei Zlatna, în
drumat de comitetul comunal de 
partid, are datoria să sprijine uni
tatea comercială de desfacere a 
produse'or legumicole pentru a-și 
asimjra spațiul de depozitare și 
însi'ozare necesar.

O atenție deosebită trebuie să se
♦♦♦♦♦♦

Adunările de dări de seamă și alegeri 
în organizațiile de bază ale partidului

(Urmare din pag. 3-a) 
o mare răspundere politică din par
tea fiecărui ccmunist. Folosind 
dreptul statutar de a face propuneri 
și a-și spune părerea despre candi- 
dații pentru noile birouri, comuniș
tii trebuie să discute cui obiectivi
tate și să aleagă alături de tova
rășii vechi care și-au justificat prin 
muncă încredere, tovarăși noi, mun
citori harnici și pricepuți, care se 
bucură de stima și respectul colec
tivului. Trebuie acordată toată a- 
tenția alegerii în noile organe a 
cît mai mu'te femei din rînduil mun
citoarelor fruntașe, tovarășe cu 
multă inițiativă și spirit gospodă
resc.

D-sfășnrarea cu succes a adună
rilor de dări de seamă și alegeri 

rile unei ignoranțe îngrozitoare. 
Dintre cei peste 13 milioane de con
golezi, nici unul n-a putut să a- 
jungă medic sau jurist, niciunui mi
litar negru nu i-a fost îngăduită 
trecerea peste, gradul de sergent 
major. In schimb unii dintre ei au 
ajuns preoți, iar cîțiva chiar epis- 
copi ai bisericii catolice!

Atîtea și atîtea amintiri... Intor- 
cîndu-se din vizita secretă din 
S.U.A., Chombe a ținut să aducă 
și de acolo cîteva „amintiri". El a 
fost văzut chiar a doua zi într-un 
„CadiHac" de ultimul tip pe stră
zile Elisabethville-ului! De meserie 
contabil, Chombe și-a făcut soco
teala că pe lîngă francii belgieni 
nu i-ar strica și deva dolari ame
ricani. „Avem nevoie de americani 
mai mult decît orice", a declarat 
ei revistei de peste ocean, „Time". 
El are nevoie de americani și ame
ricanii de el. „Trebuie să-i folosim 
pe negri pentru pătrunderea noas
tră în Africa", a declarat cunoscu
tul ideolog al neocolonialismului 
american Chester Bowles. Ziarul 
„Daily Worker" a arătat că dinastia 
financiară Rockefeller deține 600.000 
de acțiuni a'e trustului „Union 
Miniere du Haul Katanga"...

Atîtea și atîtea amintiri... Portretul 
în ulei al lui DagHammarskjoeld, 
secretarul general al O.N.U., ale 

acorde calității produsetor ce se în- 
silozează și felului cum acestea 
sînt păstrate. Și în această direcție 
se poa'e arăta că nu trebuie să se 
mai repete situația din anul trecut, 
cînd la Alba-Iulia unități de desfa
cere a'e U.R.C.C. au însilozat car
tofi nesortați, din care cauză s-a 
s'ricat o cantitate importantă.

La cantinele din întreprinderi, la 
care servesc masa un mare număr 
de oameni ai muncii, practica ani
lor trecuti a dovedit că. acolo unde 
au fost însi'ozate pe timpul iernii 
can‘ități sporite de legume, unde 
s-au preparat din timp conserve de 
tot felul, s-a putut servi abonaților. 
o masă bună și ieftină. De aceea, 
în aces'e zile conduceri'e adminis
trative ale întreprinderilor „Gheor- 
ghe Dofn", Uzinele Zlatna, etc, or
ganele sindicale si Comisiile de can
tine din aceste întreprinderi, con
ducerile iutu'or cantinelor din ra
ion. au datoria să se ocupe fără 
întîrziere de buna aprovizionare de 
iarnă a cantinelor.

Un sprijin prețios în preluarea 
nrodu'e'or contractate și din achi
ziții sînt chemate să acorde orga
nelor comerciale a’e cooperației, co
mitetele executive a’e sfaturilor 
populare de la comune, care trebuie 
să îndrume ne producători să pre
dea rroduse de calitate și la timp, 
centru ca la venirea iernii aprovi
zionarea de iarnă și însilozările sil 
fie asigurate.

Prin asigurarea unor cantități 
sporite de legume și fructe, prin 
aprovizionarea în nermanență a 
magazinelor de desfacere, și prin 
însilozarea unor cantități impor
tante din aceste produse, se ad.ude 
o contribuție de seamă la buna a- 
provizionare a oamenilor muncii 
pen'ru târnă.

presupune o preocupare plină de 
răspundere din partea tuturor or
ganizațiilor de partid din cuprinsul 
raionului. Trebuie muncit în așa fel 
îneît acest eveniment să ducă la 
ridicarea întregii activități de partid.. 
Discutarea la un nivel înalt a 
tivității organizațiilor de bază, afia- 
liza critică a lipsurilor, elaborarea 
de măsuri concrete, alegerea în or
canele de conducere a ce'or mat 
buni membri de partid, vor duce 
în mod sigur la îmbunătățirea 
muncii de rartid. la întărirea1 ro
lului conducător al organizațiilor de 
bază în organizarea și conducerea 
producției într-o nouă mobilizarea 
oamenilor muncii din raion la înde- 
nlinirea mărețelor obiective trasate 
de Congresul al III-lea al partidu
lui nestru.

cărui manevre pentru menținerea în 
Congo a rînduielilor colonialiste 
sub firma O.N.U. vor rămîne veș
nic în amintirea poporului congo
lez, se află și el, după cît se spune, 
în colecția de „suveniruri" a lui 
Chombe. In aceeași co'ectie figu
rează si portretul unui ofițer belgian 
uns de Chombe drept comandant 
supiem al armatei sale. „Daihj 
Mail" relata la 12 septembrie că 
în armata lui Chombe cui rămas, 
ca amintire 500 ofițeri și soldați 
belgieni. După mărturisirea acelu
iași ziar Belgia a livrat lui Chombe, 
tot ca amintire, cel puțin 100 tone 
de armament si muniții, precum și 
25 de avioane!

Belgia se va bucura nespus de 
mult cînd Congo își va găsi liniștea 
internă, a declarat — după cum 
am arătat la început — ministrul 
de externe belgian Pierre Wignțj. 
Cît de mult se va bucura Belgia 
domnului Wigny rămîne de văzut. 
Un lucru este sigur: bucuria vă fi 
în orice caz, și cît de curînd, de 
partea Congoului. „Lupta începută 
de poporul congolez nu poate fi o- 
rrită, a declarat N. S. Hrușciov la 
23 septembrie în fața Adunării Ge
nerale a Organizației Națiuni'or U- 
nite. Ea poate fi încetinită sau frî- 
nată. Dar această luptă va izbucni 
cu o forță și mai mare și atunci 
poporul, învingînd toate greutățile,, 
va obține eliberarea deplină".
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