
Alături de întregul popor, oa
menii muncii din raionul nostru 
desfășoară cu un avînt tot mai 
susținut bătălia pentru traducerea 
în viață a mărețelor obiective cu
prinse în Directivele Congresului 
al Ill-lea al P. M. R., obiective de 
o uriașă însemnătate pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste în 
țara noastră.

In avîntul neîncetat al bătăliei 
pentru îndeplinirea cu succes a 
planului pe 1960 — primul an din 
perioada planului economic pe 6 
ani — trebuie mobilizate toate for
țele întreprinderilor, toate rezervele 
interne existente încă la fiecare loc 
de muncă. Organizațiile de. partid, 
chemate fiind să ridice pe o treaptă 
tot mai înaltă munca de partid, 
trebuie să pătrundă în miezul pro
blemelor economice, să elaboreze 
asemenea măsuri organizatorice 
care să asigure o largă mobilizare 
a colectivelor de muncă, spre a 
studia și găsi căi noi de creștere a 
productivității muncii și reducerii 
prețului de cost.

Cu aproape un an în urmă, ca 
urmare a sarcinilor desprinse din 
Plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie 1959, în vederea desco
peririi și folosirii cu mai multă e- 
ficiență a rezervelor locale, Comi
tetul raional de partid a indicat or
ganizațiilor de partid din întreprin
deri, ca acestea să asigure în toate 
întreprinderile raionului formarea 
de comisii economice, compuse din 
comuniști fruntași, din ingineri și 
tehnicieni, care să studieze pe fie
care loc de muncă ce anume se 
poate înfăptui pentru creșterea pro
ductivității și reducerea prețului de 
cost. Măsura luată avea să cons
tituie un ajutor de preț pentru dez
voltarea economică a fiecărei în
treprinderi pentru introducerea teh
nologiei noi și găsirea unor mari 
rezerve pentru realizarea unui vo
lum sporit de economii. Și, într-a- 
devăr, acolo unde organizațiile de 
partid au luat măsuri de constituire 
a acestor comisii, acolo unde mun
ca comisiilor a fost îndrumată și 
controlată, rezultatele obținute, în- 
tr-un 
sebit

La 
încă 
țâre,

timp relativ scurt, sînt deo- 
de fructuoase.
Depoul C.F.R. Teiuș, de pildă, 
din primele zile de la înfiin- 
comisia economică și-a dove

dit din plin existența. In baza stu
diului efectuat în toate ramurile de 
activitate din cadrul depoului,, s-au 
propus conducerii administrative .o 
Cearnă de măsuri deosebit de impor
tante pentru ușurarea muncii oa
menilor, pentru reducerea prețului 
de cost. Un număr însemnat din 
aceste măsuri a fost deja și tra
dus în viață. Așa>, de exemplu, la 
propunerea comisiei s-a trecut la 
efectuarea operațiilor de echipare a 
locomotivelor prin suprapunere. 
După rroua metodă a organizării 
procesului tehnologic se reduce tim
pul de echipare cu circa 20—25 
minute de fiecare locomotivă, rea- 
lizîndu-se astfel anual o economie 
de peste 154.000 lei. De asemenea, 
tot ca urmare a preocupărilor do
vedite în cadrul depoului, s-a efec
tuat mecanizarea coborîtuilui de pe 
osii prin punerea pe transmisie cu 
roți dințate, în loc de lanțul „Gali", 
sau confecționat șabloane pentru 
turnat cuzineți de osie și biele din 
material de anti fricțiune etc. In 
momentul de față, îndrumată fiind 
de organizația de partid, comisia 
economică din cadrul depoului a 
pus în studiu 3 probleme deosebit 
de importante, care aduc anual o 
economie de combustibil de peste 
300 tone. Este vorba de recupera-

rea condensatului (apei calde) prin 
readucerea lui în circuitul termic al 
cazanului, de recuperarea fraizilului 
din camera de fum și folosirea- lui 
în amestec cu cărbunele ' "
șani, ea 
tantului.

Cu bune rezultate își 
activitatea și comisia economică de 
la Uzinele Metalo-Chimice Zlatna. 
Și aici, o serie de măsuri propuse 
de către comisia 
a se înfăptui, au avut drept ur
mare o creștere considerabilă a 
capacității de producție la unele 
instalații, realizarea de sute de 
mii lei economie la prețul de cest.

Cele cîteva exemple de mai sus 
dovedesc cu toată puterea că, aco
lo unde organizațiile de partid se 
preocupă cu toată răspunderea de 
îndrumarea și controlul activității 
acestor comisii, unde li se crează 
un cîmp larg de studiere a posibi
lităților, iar conducerile administra
tive iau operativ măsurile propuse, 
se obțin rezultate din cele mai bu
ne. Din păcate însă, nu peste tot 
comisiile economice formate ani spri
jinul necesar sau sînt controlate a- 
supra activității pe care o desfă
șoară'. In unele întreprinderi aceste 
comisii au rămas o simplă formali
tate și uneori nici n-au fost în
ființatei.

La stația C.F.R. Coșlariu, de pil
dă, comisia economică a luat ființă 
cu aproape un an în urma Un timp, 
în cadrul comisiei au fost dezbătute 
o seamă de probleme. Pe urmă în
să, datorită slabului ajutor primit 
din partea organizației de bază și 
a comitetului de partid din complex, 
membrii comisiei și-au încetat ac
tivitatea, astfel că azi în stația 
O.F.R. Coșlariu nici nu se mai po
menește de soarta acestei comisii. 
O lipsă serioasă se manifestă în 
ce privește activitatea comisiei și 
la întreprinderea „Horia". Aici, co
misia a studiat o serie de soluții 
în vederea dezvoltării activității în
treprinderii, creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost. 
Dar, răul mare este că s-a rămas doar 
cu studiul și nu s-a mai făcut ni
mic. Or, asemenea atitudini față 
de o serie de propuneri juste duc 
la demobilizarea membrilor 
ei, la destrămarea activității, 
fel, acestea nu sînt unicele 
De o slabă activitate dau 
și comisiile economice de la 
„Ardeleana", Iprodcoop și alte uni
tăți. Din cauza slabului control e- 
xecutat de organizațiile de bază, 
aceste comisii muncesc întîmplător, 
fără o orientare justă spre proble
mele ce-'e mai arzătoare ce se cer 
rezolvate la locul de muncă. La fa
brica „Ardeleana", de pildă, secere 
a fi studiată problema îmbunătă
țirii funcționării benzii rulante din 
secția finiș, dar comisia economică 
nici pînă azi nu s-a gîndit să ana
lizeze această situație și să facă
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IN CINSTEA ZILEI DE
Unități fruntașe

Satisfacerea nevoilor mereu cres- 
cînde ale oamenilor muncii costituie 
una din sarcinile de seamă ale co
merțului mixt din orașul nostru. In 
această privință, unitățile de des
facerea produselor industriale și a- 
limentare au reușit să ridice nive
lul activității comerciale la o treap
tă superioară. Printre altele s-a 
realizat o îmbunătățire continuă a 
deservirii populației care a dus a- 
poi implicit și la realizarea lună de 
lună a planului de desfacere.

Succesele obținute, bunăoară, de 
unitățile de desfacere a produselor 
industriale în trimestrul trei al a- 
nului curent, ca depășirea planului 
de desfaceri cu cîte 2 la sută la 
magazinele de textile nr. 17 și 72, 
cu cîte 5 la sută la magazinele de 
chimicale nr. 21 și tricotaje nr. 22, 
confirmă pe deplin străduința mun
citorilor din comerțul mixt de a 
se achita 
cinile ce

Printre 
mixt din 
vitate rodnică și o comportare justă 
față de cumpărători amintim pe 
tov. Goadă loan, Popa Eva, Ghi- 
rișan Ana, Chirilă Teodor și. alții.

în mod conștiicios de sar- 
le revin.

muncitorii comerțului 
orașul nostru cu o acti-

NOIEMBRIE
Angajamentul anual a fost îndeplinii

Harnicul colectiv de muncă de 
la Uzina Metalo-Chimică Zlatna a 
înregistrat de curînd un frumos și 
bine meritat succes. Desfășurhid 
larg întrecerea socialistă pentru în
deplinirea angajamentelor luate în 
întrecere, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din cadrul uzinei și-au 
depășit, în numai 9 luni, cu 33.000 
lei angajamentul luat privind rea
lizarea de economii.

Succese de 
bîndiie și în

seamă au fost do- 
îndeplinirea angaja-

mentelor luate privind sporirea don 
tinuă a producției. Astfel, colectivu 
secției metalurgice, în primele < 
luni, și-a depășit angajamentul a- 
nual, dind în plus 22 tone de pro 
duse, iar cel al secției chimice — 
182 tone produse. In primele 9 luni 
din 1960, colectivul secției chimice 
a dat, în comparație cu aceeași pe
rioadă din 1959, cu 1.301 tone pro
duse mai mult, iar cel al secției 
metalurgice — cu 417 tone pro
duse.

Un harnic colectiv raportează
Folosind procedee înaintate de 

muncă în întrecerea socialistă, cu 
obiective concrete legate de depă
șirea zilnică a planului și realiza
rea de cît 
muncitorii 
trie locală 
au depășit 
luna septembrie cu 12 la sută, rea- 
lizînd totodată economii peste plan 
de 205.000 lei.

Printre secțiile cu rezultatele cele 
mai bune sînt secția mecanică cu o 
depășire de plan

mai multe economii, 
întreprinderii de indus- 
„Horia" din Alba-Iulia, 
planul de producție pe

de 57,22 la sută,

Însămînțările trebuie grabnic terminate 
*Folosind cu pricepere timpul bun 

de lucru și forțele de muncă, co
lectiviștii din Micești, fel na. Ighiu, 
Bucerdea Vicioasă, Ighiel și Cistei 
au terminat cu succes însămînțări
le. Mult avansați cu însămînțările 
sînt și colectiviștii din Limba, Că- 
pud, Alba-Iulia și întovărășiții din 
satele comunei Hăpria.

In același timp trebuie arătat că, 
deși zilele frumoase din ultima săp- 
tămînă au permis intensificarea lu
crărilor în cîmp, în multe comune 
din raion însămînțările continuă să 
bată pasul pe loc. In comunele Sîn- 
timbru, Stremț, TeiUș, Bărăbanț; 
unde organele de partid și de stat 
locale nu au desfășurat o muncă po
litică și organizatorică susținută 
pentru mobilizarea întovărășiților la 
executarea munci’or agricole, pînă

secția lăcătușerie I — cu 55,87 la 
sută și secția tipografie cu o de
pășire de peste 44 la suită.

Totalul economiilor realizate pes
te plan de acest colectiv, de la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
se cifrează la suma de 872.000 lei.

((/ • e »

Pe lingă depășirea planu
lui de producție cu 3,4 la sută, 
ridicarea productivității muncii cu 
3 la sută, colectivul de muncitori 
de la „Iprodcoop" secția de tîm- 
plărie, firme și tapițerie a reali
zat economii la materiale în luna 
septembrie în valoare de aproape 
5.000 lei, reducînd totodată pre
țul de cost cu 4,94 la sută.

-fc Intre 24 și 26 octombrie a.c., 
la cinematograful „Victoria" din 
Alba-Iulia va rula filmul „Poz
nașa", o producție a studiourilor 
din R. P. Ungară, iar la cinema
tograful „23 August" filmul fran
cez „Vrăjitoarele din Salem".

★ Se va da în curînd în fo
losință noua piață a orașului nos
tru situată în strada Nicolae Băl- 
cescu. In momentul de 
crările de amenajare a 
inteză în ritm rapid.

-fț In cinstea lunii 
romîno-sovietice, comitetul oră
șenesc de femei a organizat un 
curs popular de limba rusă. Cursu
rile se țin în fiecare luni, la se
diul comitetului de femei. Durata 
cursului este de 6 luni.

-fr In cadrul acțiunilor pentru 
construirea de noi magazine să
tești, în multe comune și sate 
din raion, ca Cistei, Hăpria și 
Feneș, au loc în aceste zile im
portante acțiuni pentru termina
rea acestor construcții. Astfel, în 
timp ce la Feneș zeci și zeci de 
țărani muncitori participă la lu
crările de zidire, la Hăpria și 
Cistei se fac ultimele pregătiri, 
astfel ca în cinstea zilei de 7 
Noiembrie să fie inaugurate.

rtu s-a însămințat19 octombrie
g. îu nici 20 la sută din supra

fața prevăzută. In urmă cu însă- 
mînțări’e sînt și întovărășirile a- 
gricole din comunele Vințul. de Jos, 
Berghin, Mihalț, Pețelca și altele, 
unde însămînțările întîrzie datori
tă faptului dă conducerile întovără
șirilor nu depun destul interes pen
tru eliberarea terenului și executa
rea arăturilor.

finind seamă că timpul este îna
intat și orice tntîrziere a însămîn- 
țărilr duce la pierderi de recoltă, 
organizațiile de partid și comitetele 
executive a'e sfaturilor populare de 
la comune trebuie să mobilizeze 
toate forțele la eliberarea terenului 
și executarea arăturilor pentru a 
termina însămînțările cît mai ur
gent.

la 
cu

față lu- 
pieții îna-

prieteniei

Nccliotifi de veghe marilor noastre cuceriri
/nălțînd steagul păcii pe înalte 

[construcții socialiste, poporul nos- 
(tru muncitor sărbătorește, la 25 oc
tombrie, ziua forțelor sale armate. 
\Ii sărbătorește pe acei ce stau, rte- 
iclintiți de veghe mari’or sale cu
ceriri. Și, cu acest prilej, mai mult 
\ca oricînd spre militarii armatei 
bioastre populare își trimit gîndurile 
^mănunchi minerul și oțelarul, strun- 
'garul și tractoristul, colectivistul si

de
e-

IN CLIȘEU: Mașină de tras țevi din balot, concepută și executată 
de un colectiv de tehnicieni și muncitori de la 1.1. L. „Horia"

pruncul de pe băncile școlii. își 
trimite gîndurile sale ccdde, spre 
fiii săi în uniformă, întreg poporul 
nostru din hotar în hotar.

★
Toamna anului 1944. Pe drum 

nepieritoare glorie, alături de
roica armată sovietică eliberatoare, 
pășesc 15 divizii romînești. Pă
șește divizia de voluntari romîni 
„Tudor Vladimirescu" nucleul ar
matei noastre populare. Și, loviți 
de moarte, hitleriștii se retrag. Dar, 
fiara fascistă încă nu-i definitiv 
zdrobită. Se dau lupte grele. Se 
cimentează cu sînge și fapte de-a 
pururi grăitoare prietenia rdmîno- 
sovietică.

25 octombrie. Zi memorabilă în 
istoria țării noastre. Triumfători, 
eliberînd pămîntul scump al patriei, 
ostașii 
orașele 
nășesc 
țională. 
berareă 
mîniei de sub jugul cotropitorilor 
fasciști, iar ziua de 25 octombrie 
se înscrie în inimi și în Calendarul 
marilor noastre sărbători. Cot la 
cot apoi cu vitejii fii ai Răsăritului, 
ostașii romîni își continuă marșul 
trecînd peste munți și ape, elibe- 
\rînd peste 3.800 de localități de pe

sovietici și romîni intră în 
Cărei și Satu-Mare, le de
și restabilesc granița na- 
Se desăvtrșește astfel eli- 
întregului teritoriu, al Ro-

teritoriul Ungariei și Cehoslova-' 
ciei. i

Pecetluit cu sîngele eroilor că-' 
zuți pentru eliberarea strămoșeștii', 
vetre, actul de naștere al armate u 
noastre populare este o mare cuce-' 
rire a regimului democrat-popular', 
și se înscrie în rîrtdul strălucitelor < 
tradiții de luptă pentru libertate și' 
independență națională ale arcași-, 
lor și plăieșilor lui Mirdea cel Bă-i 
trîn, Ștefan cel Mare, Mihai Vodă' 
Viteazul și loan Vodă. Se înscrie, 
alături de tradițiile glorioasei lupte' 
duse de comuniști care fără șovă-'. 
ire, și-au dat viața pentru cauzal 
celor ce muncesc.

La împlinirea a 16 ani de la corn-} 
pleta eliberare a teritoriului Romlnietl 
de sub jugul fascist, oamenii munci* 
din raionul nostru, alături de toți) 
fiii scumpei patrii libere, sărbăio-1 
rind ziua forțelor armate, cins-\ 
fese în același timp memoria ce’or') 
căzuți. Ei, cei în veci neuitați, care) 
s-au jertfit pentru viață. Jertfa nu\ 
le-a fost zadarnică. Pe altarul dă-) 
ruirii lor fîlfîie azi steagul liber-) 
tății, al marilor cuceriri. Și, neclin-\ 
tită, de strajă marilor duceriri, de) 
strajă păcii, stau vitezele oști so- j 
vietice și ale celorlalte țări 
stă armata noastră populară 
forță de neînvins constă în 
cerea ei de către partid.

surori,1 
a cărei 
condu-'.

Dedicație satirică, 
cititorilor acestei 
rubrici,

Colțul ăsta de satiră 
multe poate să cuprindă 
căci ia „fapta negativă" 
și-o transformă în... oglindă.



continuei întăriri

gra- 
stau

a se vorbi in sat și, convinși 
japte, alături de noi au pășit

Piatra de hotar intre vechi 
nou am pus-o în satul nostru

Va- 
anul

Ca fiecare om, mi-am dorit și 
eu întotdeauna să trăiesc o viață 
mai îndestulată, mai frumoasă, 
și această năzuință am reușit să 
mi-o îndeplinesc cu adevărat, de 
cînd sînt colectivist.

Și acum cînd am casă nouă, 
mare și frumoasă, lumină elec
trică, aparat de radio, la care 
ascult tot ce-mi dorește inima, 

' mobilă nouă în toate încăperile 
, și compar cu ce am avut înainte 
i de a intra în colectivă, parcă 
[ nici nu-mi vine a crede ochilor 

că am putut să-mi fac atîtea de 
• cînd sînt colectivist. Produsele 
; șl banii primiți pentru zilele- 

muncă efectuate în gospodăria co- 
| lectivă, precum și cele dobîndite 
’ din cultivarea celor 30 ari de pă- 
i mînt ce-i am în folosință după 
1 statut, îmi dă posibilitatea să 
j cresc pe lingă casă vadă de lapte,
> porci, oi și păsări nenumărate 
1 să-mi fie casa îndestulată.
J Anul trecut, de exemplu, pentru
> zilele-muncă lucrate cu soția în 
’ gospodărie am primit 5.200 kg
> grîu, porumb, cartofi și alte pro- 
i duse agricole, peste 4.000 kg fu- 
’ raje pentru animale, precum și o 
’ sumă importantă de bani. In a- 
! cest an, cînd am un număr și

mai mare de zile-muncă lucrate 
in gospodărie, câștigul meu este 
de asemenea frumos.

' Dar în Obreja, unde întregul 
sat este colectivizat, casele noi 
cuprind 'acum ulițe întregi și fie
care colectivist trăiește o viață 
tot mai îndestulată, mai frumoasă.

METEȘ VALER 
colectivist G .A.C.-Obreja

Pe lîngă producția de cereale, 
colectiviștii din Teiuș acordă un 
interes deosebit dezvoltării multi
laterale a ramurilor de producție, a 
căror venituri mereu în creștere 
contribuie tot mai mult la întărirea 
economică și organizatorică a gos
podăriei, la asigurarea unei vieți 
îmbelșugate colectiviștilor.

Stimulați de prevederile Directi
velor celui, de-al III-lea Congres al 
partidului, membrii gospodăriei co
lective dezvoltă tot mai mult sec
torul zootehnic, care aduce mari 
venituri gospodăriei. Prin valori- ------------ ♦♦------------- 

Construcții bune și ieftine
Harnicii colectiviști din Mihalț, 

care în acest an au obținut o pro
ducție de 2.000 kg. grîu și 3.500 
kg. porumb la hectar, dovedesc in
teres pentru a obține rezultate de 
seamă și în creșterea animalelor.

Spre a asigura condiții cît mai 
bune de adăpostire vacilor din fer
mă, colectiviștii au hotărît să con
struiască în acest scop un grajd 
pentru 100 bovine. Pentru a reali
za tjn grajd bun și ieftin, membrii 
gospodăriei, îndrumați de organi
zația de partid, au chibzuit să folo
sească în construcția grajdului ca 
material de bază zgură. Trecînd la 
fapte, co'ectiviștii au construit pe
reții grajdului din zgură, var, ci
ment și o cantitate redusă de că
rămidă. Pentru a reduce cît mai 
mult prețul de cost al grajdului, 
ei folosesc la acoperirea lui stufit, 
carton gudronat și bitum. Un a- 
vantaj mare al acestui gen de aco
periș este că el înlocuiește o mare 
cantitate de grinzi și seînduri și 
este mai călduros. La reducerea 
prețului de cost a grajdului a con
tribuit și faptul că la construirea 
lui au lucrat dulgheri și zidari din 
rîndul colectiviștilor ca Truța Se
ver, Potopea Vasile Vidu, Barna 
Ion, Comșa Aurel, precum și nu
meroși coiectiviști ca Man Cornel, 
Boancăș Elvira, Bedelean Vian, 
Dobîrtă Maria, Dărămuș Anica și 
mulți alții, care au lucrat volun
tar un număr important de zile.

Acum, cînd grajdul este aproape 
terminat, dacă facem un scurt bi-

In sprijinul gospodăriilor agricole colective.

IN CLIȘEU: Expoziția agricolă a unităților agricole socialiste din 
comuna Ighiit.

acestuia 
la sută 
iar pre- 
vacă să

lanț asupra cheltuielilor făcute, ve
dem că sumele plătite pentru dife
rite materiale, ca var, ciment, uși, 
ferestre etc., precum și alte cheltu
ieli făcute în acest scop, nu depă- 
șesc suma de 85.000 lei. Astfel, 
prin folosirea la maximum a posi
bilităților locale la construirea graj
dului, s-a ajuns ca costul 
să nu reprezinte decît 35 
din suma prevăzută inițial, 
țul construcției pe fiecare 
fie de numai 850

Folosind larg 
gală, colectiviștii 
construi în anul
noi adăposturi pentru animale.

lei.
experiența cîști- 
din Mihalț vor 

viitor din zgură

DE COSPODAME COLECTIVA
Spre un viitor

Munca clocotitoare ce se des
fășoară în aceste zile pe ogoarele 
gospodăriei noastre colective din 
Cistei, unde tinerii și vîrstnicii din 
satul nostru, complet colectivizat, 
se întrec cu multă, voioșie și elan la 
strîngerea bogatei recolte de po
rumb și la executarea ultimelor lu- 

ficarea pe bază de contract a ani
malelor îngrășate, a laptelui de la 
vaci și oi, a lînei și mieilor, s-a 
realizat în acest an un venit de a- 
proape 300.000 de lei. Rezultate 
frumoase au obținut colectiviștii și 
la grădina de legume, în supra
față de 5 hectare, de care răspunde 
colectivistul Boni Colef, grădinar, 
și de unde pînă la 15 octombrie 
s-au valorificat legume și zarza
vaturi în valoare de 109.492 lei.

Cultivarea plantelor tehnice asi
gură, de asemenea, venituri impor
tante colectiviștilor din Teiuș. Așa 
de exemplu, sfecla de zahăr, culti
vată pe o suprafață de 20 hectare, 
aduce gospodăriei un cîștig de 
200.000 lei, precum și o cantitate mare 
de zahăr. Venituri de peste 130.000 
lei realizează colectiviștii din valo
rificarea seminței de trifoi și a ce
realelor contractate.

Interesul deosebit acordat dez
voltării ramurilor anexe de produc
ție, a dat posibilitatea colectiviști
lor să realizeze pînă la 1 octom
brie de la atelierele de fierărie, ro- 
tărie, tîmplărie și alte unități a- 
nexe de producție suma de 309.861 lei.

Toate aceste sume, care împreună 
reprezintă un venit de peste un 
milion de lei, dau posibilitate co
lectiviștilor din Teiuș să împartă. în 
continuare importante sume de 
bani la zi-muncă, să repartizeze la 
fondul de bază — principalul mij
loc de dezvoltare a sectorului zoo
tehnic și ridicarea de noi cons
trucții — suma del peste IOQ.OOOi lei.

tot mai luminos
de
ne

în 
ti
de 
Și 
Și

crări de toamnă în grădina 
legume și în pepiniera de viță, 
îndreptățește să privim cu încre
dere spre un viitor tot mai luminos.

înfăptuirile' la care am ajuns 
prezent, cînd 265 familii lucrăm 
nițel 805 hectare, avem 48 vaci 
lapte, 20 capete tineret bovin 
43 boi de muncă, peste 400 oi 
35 scroafe de prăsilă cu purcei, 
trioare, vînturători, semănători, 
mașină de însilozat mecanică, mo
toare cu pompe de udat, rutier cu 
remorcă și autocamion, toate ale 
gospodăriei noastre colective, sînt 
rezultatul frămîntărilor și succese
lor celor 10 ani care s-au scurs 
de la înființarea gospodăriei. Sînt 
rezultatul sprijinului permanent al 
partidului, care ne-a ajutat cu dra
goste părintească tot timpul.

Odată cu creșterea puterii eco
nomice și organizatorice a 
podăriei, a crescut .și. bunăstarea 
membrilor, căci cantitățile spo
rite de produse și sumele impor
tante de bani primite pentru zilele- 
rritincă efectuate, dau posibilitate co
lectiviștilor să-și facă viața tot mai 
plăcută, mai frumoasă.

gos-

șl 
în 

urmă cu trei ani. O mînă de oa
meni ne-am strlns pământurile la 
un loc și, hotărîți, pornind pe ca
lea luminată de învățătura parti
dului, am dat ființă gospodăriei 
agricole colective ,,8 Martie".

Așa a fost începutul. Și, gîndin- 
du-ne la zilele de început, nu as
cundem nimănui faptul că n-a fost 
ușor. Ce avea în urmă cu trei ani 
gospodăria noastră? Iacă s-o spun: 
12 hectare de teren. încolo!... 
Avea însă gospodăria cea nouă 
ceva de mare preț — oameni ho- 
tărîți și convinși că vor izbîndi.

Â trecut un an. Muncind cu râv
nă pe pământurile unite, noii gos
podari au strâns bogat. rodul mun
cii tor. Pământul lucrat cu mașinile 
S.M.T.-ului, după metode noi, s-a 
dovedit mai darnic. Colectiviștii 
noștri s-au ales cu venituri întreite 
față de vremea cînd își lucrau pă
mântul după cum apucaseră de ani 
și ani, iar fondul de bază al gos
podăriei a crescut, încă din primul 
an, la peste 100.000 de lei.

Succesul primului an a sporii 
forțele colectiviștilor. Oamenii au 
chibzuit să-și lărgeasdă averea ob
ștească. Și au făcut-o. Grajdul, la 
început gol, a prins a adăposti pri
mele animale. Intîi cai pentru 
muncă, apoi și vaci cu lapte. Ba 
au apucat colectiviștii noștri a um
bla încoace-înco'o, și după oi.

Despre izbînzile noastre a înce-
♦♦

I

Vacile gospodăriei colective din Oiejdea la pășune.
--------------- ♦♦♦♦♦♦---------------  

O e în
înființată cu cîteva luni în ur

mă, gospodăria colectivă din Ciu- 
gud merge cu pași repezi pe dru-

lu
deelectrică și are aparat 

de mai mult timp, 
viața nouă și înfloritoare 
astăzi la tot pasul în Cistei.

se

Curtea fiecăruia e îndes- 
păsări, 2—3 porci și vacă

în satul Cistei noul pulsează 
din plin sub diferite forme, 

colectiviștilor din Cistei 
7 clase la școala de 7 ani

Colectivistul Avram Nicolae — 
și ca el mulți alții din gospodărie 
— a primit anul trecut pentru zi
lele-muncă lucrate, produse și bani 
în valoare de 29.000 lei. Din ce a 
cîștigat an de an în gospodărie și-a 
făcut casă nouă, și-a introdus 
mină 
radio

Dar 
simte 
Din cele 200 case existente în sat, 
peste 70 din ele sînt noi, construite 
de curînd, becul electric lumine'ază 
seara ulițele și casele colectiviști
lor ca ziua, iar aparat de radio 
are aproape fiecare familie de co
lectivist. " 
tulată de 
de lapte.

Dar 
astăzi 
Copiii 
învață 
din satul lor. Biblioteca și căminul 
cultural sînt frecventate de tineri și 
vîrstnici cu dragoste și interes.

Luminați de prevederile Directi
velor celui de-al III-lea Congres 
al partidului, colectiviștii care luptă 
pentru a smulge pămîntului rod 
cît mai bogat, raportează partidului 
că au terminat însămînțările de 
toamnă în condiții optime și așa 
după cum și-au prevăzut în planul 
de perspectivă pe mai mulți ani, 
luptă pentru a dezvolta tot mai 
mult sectorul zootehnic.

DOBIRTA M1HAI 
președintele G.A.C. — Cistei 

puf 
rfe . . , 
forțe proaspete. Astfel, hectar ca 
hectar, suprafața gospodăriei a 
crescut, iar familia colectiviștilor a 
devenit de cinci ori mai mare ca la 
început.

Spuneam că la înființarea gos
podăriei n-am avut mai nimic. Nu 
pot să trec și să nu arăt ceea ce 
avem acum. Terenului gospodă
riei îi mai lipsesc doar câteva hec
tare pînă la o sută, grajdul ne 
adăpostește 5 cai și 11 vaci du 
lapte. Avem o turmă de oi ce nu
mără 270 capete, iar pentru lucru 
cele 2 semănători, 5 pluguri, 4 
pe, 3 căruțe și alte utilaje ne 
oricînd la îndemînă.

Am crescut, ne-am întărit, 
loarea zilei-muncă a ajuns 
trecut la peste 40 de lei, iar în a- 
cest an numai din vînzarea zarza
vaturilor șl a produselor animale 
am totalizat 281.409 lei, fondul de 
bază ajungînd la 320.265 lei.

Odată cu averea gospodăriei, a 
crescut și bunăstarea colectiviștilor. 
Despre acest lucru pot vorbi oricui 
Crăciun Petru, Sîrbu Marin, Crișan 
Gheorghe, Gavrilă Victoria și câți 
ajți colectiviști care, oricînd sînt 
bucuroși de oaspeți pentru a le po
vesti despre munca spornică din 
gospodărie, despre roadele muncit 
în comun pe suprafețe întinse.

DAN TRAIAN 
președintele G.A.C. Micești.

cepul
mul întăririi ei economică. Colecti
viștii, care au adus în gospodărie 

important de vaci de 
hotărtt să construiască 
un grajd pentru 50 de 

acest sdop, membrii 
colective în frunte cu 
----- A-

un număr 
lapte, au 
de început 
bovine. In 
gospodăriei 
comuniștii Anghel Gheorghe, A- 
vram Gheorghe lui Gheorghe, Fe- 
chefe Petru, colectiviștii Puia Ma
xim, Avram Alexandru, Stancju 
Laurean, Avram Pavel Brumăr și 
alții au și confecționat prin muncă 
voluntară aproape 20.000 de cără
mizi.

Pentru ca gospodăria să obțină 
in anul viitor o recoltă cît mai mare 
de grîu, colectiviștii au însămînțat 
în teren îngrășat cu gunoi de grajd 
un lot semincer de 10 hectare cu 
grîu cu productivitate ridicată, din 
soiurile „Ponca" și „Cenad 117“.

--- -—♦♦-------

CQESTEQEA FONDULUI DE BAZA 
IN G.A.C. DIN RAION

4950 4956



ALEGERILE IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

Prilej de educare comunista a membrilor 
și candidaților de partid

Vești din agricultura U. R. S. S.

Membrii organizației de partid 
de Ia Revizia de vagoane C..F.R. 
Coșlariu au trăit, zilele trecute, un 
eveniment însemnat. întruniți în a- 
dunare generală pentru darea de 
seamă și alegeri, ei au dezbătut cu 
multă răspundere și principialitate 
problemele cuprinse în darea de 
seamă, au făcut propuneri prețioa
se pentru îmbunătățirea pe viitor a 
muncii politico-economice și au a- 
les în noul organ de conducere pe 
cei mai destoinici comuniști, tova
răși încercați în lupta pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor par
tidului și guvernului.

încă de la început, adunarea s-a 
caracterizat printr-o notă de perfectă 
ordine și disciplină. Cei aproape o 
sută de membri și candidați de 
partid au fost prezenți în sala unde 
avea loc adunarea cu mult înainte 
de începerea acesteia. Și pe fețele 
tuturor stăruia întipărit deosebitul 
interes cu care era așteptată înce
perea lucrărilor. Membrii și candi
date de partid de la Revizia de va
goane C.F.R. Coșlariu, în întregul 
lor ău primit cu satisfacție faptul 
■Că prezidiul ales a încredințat con
ducerea lucrărilor tovarășului Ion 
Mărginean, secretar al Comitetului 
raional de partid, acest lucru sub
liniind cu tărie marea importanță 
pe care comuniștii de aici o atri- 
bumui adunării generale de dare de 
se«.,mă și alegeri.

Statutar constituită, adunarea ge
nerală de dare de seamă și alegeri 
și-a început lucrările. Și, darea de 
.seamă prezentată de tovarășul Dom- 
șa Vaier, secretarul organizației de 
bazăi, a creat climatul unor vii dis
cuții. Darea de seamă a făcut o 
profundă analiză a muncii comu
niștilor de la Revizia de vagoane 
C.F.R. . Coșlariu, a făcut bilanțul 
realizărilor obținute în perioada de 
la alegerile anterioare și a concre
tizat sarcinile de viitor ale mem- 
ibrilor și candidaților de partid în 
lumina Directivelor c'elui de-al 
III-lea Congres al partidului.
. Oglindite în cifre și fapte, reali
zările obținute în perioada la care 
s-a referit darea de seamă, consti
tuie mîndria îndreptățită a fiecărui 
comunist de la revizia de vagoan^. 
Planul de producție pe anul 1959 
•— s-a arătat în darea de seamă — 
a fcKt depășit cu 1,5 la1 sută, pei 
semestrul 1/1960 cu 12,9 la sută, 
iar. pe trimestrul III/1960 cu 8,7 
1a sută. Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă în cinstea Congresului 
partidului, muncitorii de la revizie 
și-au depășit sarcinile de plan cu 5 
la sută, au realizat economii de 
'50.000 lei, an colectat și expediat 
■21.700 kg fier și fontă veche, au 
colectat și au trimis spre regene-

--------------------------------♦♦♦♦♦♦--------------------------------

Cu răspundere în miezul problemelor producției!
Recent, membrii și candidații de 

partid în cadrul Autobazei de tran
sporturi auto din Alba-Iulia au ți
nut adunarea de dare de seamă și 
alegeri. Ei au dezbătut în cadrul 
adunării o serie de probleme im
portante privind activitatea desfă
șurată de comuniști pentru conti
nua îmbunătățire a transporturilor 
auto în cuprinsul raionului, întări
rea disciplinei de partid, ridicarea 
nivelului politic și ideologic al 
'membrilor și candidaților de partid 
.etc.
; Analizînd problemele producției, 
<darea de seamă prezentată de se
cretarul organizației de bază, tov. 
Hancheș Ion, ca și discuțiile pur
tate de cei 15 membri și candidați 
-de partid care au luat cuvîntul, au 
scos în evidență faptul că de la ul
timele alegeri și pînă în prezent 
sub îndrumarea organizației de ba
ză membrii și candidații de partid 
au mobilizat colectivul de muncă 
de aici să desfășoare larg întrece
rea socialistă, să-și pună fiecare 
întreaga contribuție la. îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid. Pentru 
continua reducere a prețului de 
cost al transporturilor și realizarea 
de cît mai multe economii, biroul 
organizației de bază a propus con
ducerii .Autobazei să treacă la de- 
falcarea planului de cheltuieli pe 
fiecare mașină. Comuniști ca Guju 
Gheorghe, Besoi Simion, Vulpe 
Ioan, Bunaciu Otilia, P.îclișan Ni- 
tolae și alții an sprijinit în mod 
susținut introducerea acestei mă
suri. Tot la propunerea biroului or
ganizației de bază, conducerea în- 

rare 4.440 kg lubrefianți. Darea de 
seamă a mai cuprins apoi și alte 
fapte care oglindesc munca a- 
vîntată a comuniștilor de la revi
zie. Construirea atelierului mecanic, 
confecționarea robineților mecanici 
la traseu și a. oalelor de condensa
te, introducerea apei pentru răcirea 
compresorului, nivelarea terenului 
între liniile 23 și 24 au fost lucrări 
efectuate în bună parte prin muncă 
patriotică.

Ce a stat la baza acestor fru
moase realizări? Oricare din co
muniștii de la revizie poate da răs
puns acestei întrebări. Munca po
litică vie desfășurată de biroul or
ganizației de bază, controlul per
manent asupra îndeplinirii hotărî
rilor, grija pentru ridicarea muncii 
politice în grupele de partid la ni
velul sarcinilor și instruirea atentă 
a întregului corp de agitatori — 
iată răspunsul.

Darea de seamă a scos însă la 
iveală și o seamă de deficiențe 
care, ce-i drept, departe de a um
bri rezultatele, au constituit totuși 
o frînă a mersului înainte. Așa, de 
pildă, — s-a arătat în darea de 
seamă — biroul organizației de 
bază a scăpat din centrul preocu
pării sale munca politică ce trebuia 
dusă în rîndul muncitorilor de la 
revizie posesori de teren pentru a-i 
lămuri să se înscrie în G.A.C. Bj- 
roul organizației de bază a desfă
șurat o muncă sub posibilități cu 
activul fără de partid, cu tineretul. 
Biroul organizației de bază a mun
cit, do asemenea, sub nivelul posi
bilităților sale, pentru a întări ne
încetat organizația de bază prin 
primirea în rîndtirile candidaților 
și membrilor de partid a celor mai 
virtuoși muncitori, luptători neobo
siți pentru traducerea în viață a 
liniei politice a partidului.

In completarea dării de seamă au 
venit discuțiile purtate pe marginea 
acesteia de membrii și candidații 
de partid înscriși la cuvînt. Despre 
faptul că biroul organizației de bază 
n-a antrenat la discuții cu prilejul 
adunărilor întreaga masă a mem
brilor și candidaților de partid, iar 
Ia organizarea cercurilor și cursuri
lor învățămîntului de partid nu s-a 
tinut cont în măsura în care tre
buia să se țină de nivelul fiecărui 
tovarăș au vorbit tovarășii Trifu 
Ion și Verdeș Grigore. Problema 
păstrării cu sfințenie a secretului de 
partid a fost ridicată de tovarășul 
Trifu Florian, iar problema acordă
rii unui mai larg sprijin organiza
ției U.T.M. a fost dezbătută de to
varășul Cîmpean Dumitru.

Biroul organizației de bază a reu
șit să se situeze la înălțimea sar
cinilor — a fost cuvîntul tovarășu- 

treprinderii a repartizat la fie
care șantier cadre de tehnicieni, 
ingineri și din conducere, spre a 
sprijini în mod concret îndeplini
rea pianului de prestații și reduce
rea consumurilor specifice la car
buranți, lubrefianți și piese de 
schimb. Periodic, organizația de 
bază a analizat felul în care se 
îndeplinesc măsurile stabilite.

Ca urmare a activității desfășu
rate, în cadrul Autohazei au fost 
obținute o serie de succese impor
tante. Astfel, de la începutul anu
lui și pînă în luna august sarcinile 
de plan, au fost îndeplinite lună de 
lună și chiar depășite. Desfășurînd 
lupta ’pentru traducerea în viață a 
angajamentului luat în cinstea 
Congresului partidului, colectivul 
Autobazei, a realizat în primele 7 
luni din acest an o economie de 
peste 100.000 lei. Numeroși mun
citori ca Condrea Timoftei, Dăian 
Gheorghe, Vulpe loan, Bindea Va- 
sile și alții, printr-o temeinică or
ganizare a muncii, prin întreține
rea exemplară a mașinilor au adus 
o largă contribuție la obținerea re
zultatelor arătate mai sus.

Mulți participant la discuții pe 
marginea dării de seamă au arătat 
că pe lîngă rezultatele obținute, 
în ultimul timp în cadrul Autoba
zei au. existat și o seamă de lip
suri — în mod specia! ’n lunile 
august și septembrie — peste care 
biroul organizației de bază a tre
cut cu multă ușurință, deși aceste 
lipsuri, s-au răsfrîns în mod serios 
asupra producției. Astfel, în numai 
2 luni, datorită defecțiunilor exis- 

lui Crișan Ion. Totuși n-a muncit 
destul de legat, n-a căutat să cur
me în faza inițială lipsurile ivite 
pe parcurs. Tovarășul Mureșan Gh. 
a scos în evidență atitudinea străină 
de linia politică a partidului a unor 
nemembri de partid și a cerut ca 
fată de asemenea elemente să se 
ia’poziție hotărîtă. In cuvîntul său 
tovarășul Petreanu Teofil a solici
tat un mai mare sprijin organiza
ției sindicale, iar tovarășul Lazăr 
îacob a- reliefat rolul grupelor de 
oartid ca factor motrice) al ridicării 
pe trepte tot mai înalte a produc
ției.

Pe marginea dării de seama au 
mai discutat apoi tovarășii Teodo- 
rescu Aurel, Popa Ion, Sabău Va
ier, Berindei Aurel și alții, discu
țiile purtînd pecetea spiritului par
tinic, al principialității, Pn întregul 
lor, cei care au luat cuvîntul Și'^u 
exprimat atașamentul față de linia 
politică a partidului și hotărîrea de 
a muncii cu toate forțele pentru.tra
ducerea în viață a Directivelor ce
lui de-al III-lea Congres. S-au luat 
angajamente, s-au provocat grupele 
de partid la o întrecere vie. pentru 
rezultate cît mai bune, adunării de 
dare de seamă și alegeri imprimîn- 
du-i-se caracterul unei înalte școli 
de educație comunistă.

In încheierea primei părți a or
dinii de zi a luat apoi cuvîntul to
varășul Mărginean Ion, secretar al 
Comitetului raional al P.M.R. Al
ba, care a scos în relief condițiile 
în’care s-a. desfășurat adunarea și 
a concretizat sarcinile.ee revin bi
roului ce va fi ales și tuturor 
membrilor și candidaților de partid. 
Organizația de bază de la Revizia 
de vagoane C.F.R: Coșlariu a fă
cut un rodnic bilanț, activitatea co
muniștilor fiind reliefată în rezul
tate — a arătat tovarășul Mărgi
nean. îndeplinirea indicilor de plan 
a necesitat eforturi și biroul orga
nizației de bază s-a situat la înăl
țimea sarcinilor mobilizînd la ac
țiune membrii și candidații de 
partid, organizațiile de masă. Dru
mul ne este bun. Să mergem în 
continuare pe acest drum. Să avem 
mereu în față sarcinile ce reies din 
Directivele Congresului al III-lea 
al partidului și să luptăm neobo
siți pentru îndeplinirea lor.

★
In partea a doua a adunării, co

muniștii de la Revizia de vagoane 
C.F.R. Coșlariu și-au ales noul or
gan de conducere, biroul organiza
ției de bază și delegații la conferin
ța de partid pe complex. In prima 
sa ședință, biroul a reales în func
ția de secretar al organizației de 
bază pe tovarășul Domșa Vaier.

tente, s-a înregistrat o depășire a 
prețului de cost care întrece cu 
mult economia realizată în decur
sul primelor 7 luni. Și cauze, așa 
cum au arătat comuniștii în discu
ții, sînt destule.

— Vedem cu toții — .a spus co
munistul Vulpe loan — ’că mașini
le se defectează des, iar consumu
rile specifice sînt mereu depășite. 
Aceasta nu e întîmplător. La noi 
se acordă atenție la plan, dar nu și 
la mașină. Conducerea întreprinde
rii n-a urmărit cu toată răspunde
rea felul în care se face exploa
tarea mașinilor. Mașinile sînt tri
mise să efectueze transporturi pe 
drumuri impracticabile, fapt ce du
ce la degradarea lor. Și de această 
problemă nu s-a ocupat nici biroul 
.____ _ _______ N._ GIURGIU.

(Continuare în pag. 4-a)

Grădină
Intr-una din serele sovhozului 

„Teplicinîi" din regiunea Moscova, 
legumele cresc... în piatră; In 
locul straiurilor obișnuite se folo
sesc stelaje pline cu pietriș. La 
„ora mesei", maistrul serei dizolvă 
în apa caldă o anumită cantitate 
de produse chimice, după care 
printr-o simplă apăsare pe un bu
ton, distribuie soluția în stelaje.

Specii noi de bumbac colorat
Savanții uzbeci au reușit să 

cultive noi specii de bumbac, cu 
fibre colorate în verde deschis, 
maron deschis și galben. Culorile 
fibrelor nu se decolorează sub ac-

Semănătoare dirijată prin radio
Un grup de specialiști de la In

stitutul de electrotehnică și teleco
municații din Novosibirsk au con
struit o semănătoare dirijată' prin 
radio, care poate executa însămîn- 
țarea după metoda cuiburilor așe
zate în pătrat. In 1959 cu ajutorul 
acestei mașini au fost însămînțate 
cu porumb primele hectare de 
probă.

Folosirea semănătoarei dirijate

Automatizarea dirijării
Specialiștii sovietici au elaborat 

schema de principiu a automatiză
rii totale a dirijării sistemelor de 
irigație. Această schemă permite ca 
de la un punct de dispecer să se 
dirijeze un sistem hidrotehnic com
plex ramificat. Aceasta va permite 
să se ridice eficacitatea agricultu
rii irigate (suprafața terenurilor 
irigate în U. R. S. S. depășește 10 
milioane ha), să se reduc\ă consi

Mecanizarea complexă a cultivării vitei de vie
lii Uzbechistan a fost terminată 

experimentarea unei mașini origi
nale, care înlătură munca manuală 
la prelucrarea pămîntului în vii.

Productivitatea mașinii este de 
pînă la 4 hectare pe zi. Cu ajuto
rul ei se poate obține la fiecare

Manifestări în cadrul „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice" 

Mii de țărani muncitori la căminele 
culturale

Duminică, 16 octombrie, la cămi
nele culturale din comunele și sa
tele raionului nostru a avut loc 
festivitatea de deschidere a „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice“. Eveni
mentul a fost salutat cu căldură 
de largi mase de țărani muncitori, 
cu miile numărîndu-se cei ce și-au 
îndreptat pașii în această zi spre 
unitățile culturale pentru a asculta 
expuneri privind uriașele succese 
obținute de oamenii sovietici, pen
tru a viziona programe artistice în
chinate marii noastre prietenii.

Echipa artistică a sindicatului
P. T. T. R. la Ighiu

In cadrul manifestărilor închinate 
„Lunii prieteniei romtno-sovietice" 
echipa artistică a sindicatului 
P.T.T.R. din Alba Iulia s-a depla
sat la Ighiu. Vestea s-a răspîndit 
cu iuțeală în sat și spre cămi
nul cultural de aici au început

Razele soarelui nu 
mai poartă cu ele 
căldura lunilor de 
vară dar sînt plăcute 
și in zilele toamnei.

In clișeu : Copiii 
de la Grădinifa nr. 2 
din Alba-Iulia în 
timpul orelor de ac
tivitate în aer liber.

fără sol
Iarna, legumele sînt „alimentate" 
de 3—4 ori pe zi, iar vara de 
5—6 ori. In această seră s-a obți
nut o recoltă de castraveți de 
două ori mai mare decît în serele 
obișnuite, iar recolta de roșii a 
fost de aproape trei ori mai mare. 
Procentul de vitamine este de a- 
semenea mai mare decît la legu
mele crescute în sere obișnuite.

țiunca razelor solare și nici după 
ședere îndelungată în apă. Noile 
specii de bumbac vor fi cultivate 
pe scară largă în colhozuri.

prin radio, permite să se renunțe 
la sîrma de măsurat, utilizată pînă 
în prezent la însămînfarea în cui
buri așezate în pătrat. Noua semă
nătoare este prevăzută cu un radio 
marcator care transmite comanda 
supapelor mașinii. Acestea se des
chid automat și însămînțează se
mințele de fiecare dată cînd mași
na parcurge . distanța de 70 cm 
(egală cu o latură a pătratului).

dcrabil cheltuielile pentru construi
rea de noi sisteme de irigații, pre
cum și personalul de deservire și 
să-i ușureze munca.

In prezent, în Asia Centrală, în 
Gruzia și pe Don sînt în curs de 
construcție sisteme de irigație ex
perimentale, care sînt înzestrate ca 
mijloace de automatizare com
plexă.

hectar o economie de 25 zite-om.
Noua mașină mecanizează toată 

muncile — săpatul, plivitul, îngro
patul și dezgropatul arbuștilor, in
troducerea îngrășămintelor în sol. 
La prelucrarea unui hectar cheltu
ielile se reduc de opt ori.

La Stremț, Ciugud, Bărăbanț, 
Vitițul de Jos, Cricău și în multe 
alte așezări din raion, țăranii mun
citori au ascultat cu viu interes 
expuneri ca „De-a pururi prieteni 
și frați", „Marile succese ale agri
culturii sovietice", „Știința sovie
tică cucerește cosmosul". Expune
rilor le-au urmat programe artis
tice, cîntece, recitări, dansuri, în 
întregul lor acestea oglindind prie
tenia de nezdruncinat statornicită 
între poporul nostru și marele popor 
sovietic.

a se îndrepta grupuri-grupuri de 
țărani muncitori t iruri și vîrstnici.

După expunerea privind însem
nătatea „Lunii prieteniei", echipa 
artistică a sindicatului P.T.T.R. a 
prezentat în fața celor aproape 200 
de săteni din Ighiu un reușit pro
gram artistic. Corul a interpretai 
'cu măiestrie cîntecele „Steagul 
partidului", „Cînfecul prieteniei", 
„Ctntecul partizanilor păcii" și al- 
te'e, iar tovarășul Moga Dorin a 
recitat cu mult talent poezia „Mos
eeva". Mult apreciat a fost apoi și 
tovarășul Haplea Ion care, inter- 
pretind la muzicuță cîntecul „Volga- 
Volga" a cules ropote de aplauze.

Colectiviștii și întovărășită din 
Ighiu au trăit o zi plină, și ei, 
ea mulți alți țărani muncitori din 
cuprinsul raionului, sînt oricînd bu
curoși să aibă în mijlocul lor for
mații artistice ale sindicatelor din 
întreprinderile și instituțiile orașu
lui.

sarcinile.ee


Lucrările Comitetului Politic al O.IJ.
NEW YORK (Agerpres). —
La 18 octombrie, în ședința de 

dupa-amiază, Comitetul Politia a 
adoptat în unanimitate hotărîrea de 
a începe discuția prin examinarea 
problemelor legate de dezarmare, 
urmînd apoi să discute problema a- 
jutorului acordat Africii de către 
OîN.U. și problema situației din 
Algeria'.

S-a ajuns la o înțelegere în sen
sul că la discutarea punctului 1 de 
pe ordinea de zi, vorbitorii se pot 
referi la problemele îndeplinirii ho- 
tărîrilor Adunării Generale din 20 
noiembrie 1959 cu privire la dezar
mare, la raportul Comitetului pen
tru dezarmare, precum și la pro
blemele încetării experiențelor ter
monucleare și preîntîmpinării răs- 
pîndirii armelor atomice. Fiecare 
delegație însă va putea prezenta

♦♦------------

Declarația lui J. Nehru
DELHI (Agerpres). —
La 18 octombrie, primul ministru 

al Indiei, Nehru, a prezentat în 
fața parlamentului indian un raport 
în care a analizat situația interna
țională actuală.

Nehru a acordat principala aten
ție problemei dezarmării, problemei 
lichidării colonialismului și lucră
rilor celei de-a 15-a sesiuni a A- 
'dunării Generale a O.N.U. Referin- 
du-se la problema dezarmării, pri
mul ministru al Indiei a subliniat 
că este extrem de necesar ca a- 
ceastă problemă internațională de 
cea mai mare importanță să fie 
rezolvată cit mai grabnic. Acordul 
cu privire la dezarmare trebuie să 
fie realizat în următorii 2—3 am 
deoarece în viitor pregreswl tehnic 
rapid și cursa înarmărilor vor în
greuna și mai mult rezolvarea a- 
cestei probleme.

Este timpul ca statele să exami
neze cu seriozitate această proble
mă. In legătură cu aceasta, primul 
ministru al Indiei s-a referit la propu
nerea lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu privire la necesitatea

Documentar ANGOLA
Cind pe la începutul secolului al 

14-lea navigatorii portughezi au 
debarcat pe coasta de sud-vest a 
Africii, au găsit la miază-zi de 
gura fluviului Congo un vast te
ritoriu populat de triburile negrilor 
bantu. Atrași de mirajul bogățiilor 
acestor pămlnturi, portughezii au 
adus repede detașamente înarmate 
și astfel robia colonialistă și-a a- 
runcat ghearele și asupra milioane
lor de băștinași Care își duceau de 
veacuri o viață liberă pe minuna
tele meleaguri ale Angolei.

Portughezii au folosit de la început 
forma cea mai sălbatică a exploa
tării coloniale — comerțul cu carne 
vie. Țara era cutreierată în lung 
și-n lat de negustorii de sclavi. Ei 
pustiau satele prinzînd mii și mii 
de negri pe care îi vindeau, ca 
robii peste Atlantic, în Brazilia.

Cuceritorii portughezi au găsit 
negrii bantu bine organizați, dis- 
punînd de un sistem administrativ 
destul de evoluat. Crunta exploa
tare colontdlistă, exterminarea fi
zică a negrilor șl comerțul de 
sclavi au dus la dezorganizare, mi
zerie și haos, !a micșorarea trep
tată a numărului populației. Pe o 
suprafață de 1.247.000 km p trăiesc 
astăzi în Angola doar 4.317.000 de 
oameni, dintre care peste 300.000 
sînt europeni.

Pppoarele africane au un proverb 
cu o adlncă semnificație: Cind a 
venit la noi omul alb, el avea bi
blia și noi pămîntul: azi noi avem 
biblia și el pămîntul! Proverbul se 
potrivește de minune și pentru An- 

proiecte de rezoluție în fiecare din 
aceste probleme în parte. .

Apoi Comitetul a hotărît discuta
rea celorlalte puncte de pe agendă 
în următoarea ordine: Problema 
Mauritaniei, problema coreeană, ra
portul cu privire la folosirea' spa
țiului cosmic în scopuri pașnice, 
plîngerea U..R.S.S. despre primej
dia care amenință pacea generală 
ra urmare a acțiunilor agresive ale 
Statelor Unite împotriva Uniunii 
Sovietice.

NEW YORK (Agerpres). —
In dimineața zilei de 19 octom

brie, Comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a început discu
tarea primului punct de pe ordinea 
de zi, problema dezarmării, inclusă 
pe ordinea de zi din inițiativa gu
vernului sovietic.

discutării acestei probleme la în
ceputul anului viitor. El și-a expri
mat speranța că această problemă 
va fi discutată și că aceasta va 
duce la slăbirea încordării interna
ționale.

Oprindu-se în continuare asupra 
problemei colonialismului, Nehru a 
sa'uiat hotărîrea sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. de a examina 
sub toate aspectele Declarația cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, pre
zentată de N. S. Hrușciov în nu
mele Uniunii Sovietice. Organiza
ția Națiunilor Unile a subliniat pri
mul ministru al Indiei, trebuie să 
adopte o declarație cu privire la 
independența tuturor coloniilor de 
pe pămînt.

Referindu-se în continuare la si
tuația din Republica Congo, Nehru 
a subliniat Că pentru instaurarea li
niștii în această țară, este necesar 
ca parlamentul Congoului să-și în
ceapă imediat activitatea și să ia, 
hotărîri referitoare la situația in
ternă a țării.

Nehru a arătat de asemenea că 
este necesar să se aducă modificări 
radicale structurii O.N.U.

gola. Odată cu primele detașamente 
înarmate ale portughezilor au so
sit acolo, cu peste patru veacuri 
în urmă și preoți catolici, dare au 
purces la creștinarea prin forță a 
negrilor. Fericirea o veți găsi în 
ceruri, le spuneau ei negrilor. Așa 
că pămînturile cele mai bune au 
fost acaparate de cuceritori și mun
cite de sclavi. Deși sclavajul a 
fost desființat prin lege în 1868, 
ocupanții marilor latifundii și ai 
minelor din Angola și-au dat seama 
că această măsură a fost pur for
mală. Sclavajul există și astăzi în 
Angola. Intr-un reportaj publicat 
în revista „New Statesman and 
Nation" publicistul englez B. Da
vidson dezvăluia anul trecut siste
mul de organizare a muncii for
țate în Angola. El spune că mizeria 
în care se zbate populația indigenă, 
exploatată în modul cel mai sălba
tic de către colonialiștii portughezi, 
justifică cu prisosință caracteriza
rea Angolei ca o „țară sclavagistă". 
Cererile patronilor pentru mina de 
lucru forțată sînt trimise direct 
Guvernămtntului General. Cererile 
aprobate sînt apoi trimise adminis
tratorilor locali. Jandarmii sînt o- 
bligați la rîndul lor să adune nu
mărul cerut de oameni de prin 
sate și să-i expedieze sub pază pe 
plantații sau în mine.

Principala ramură a economiei 
țării este agricultura. Pe întinsele 
plantații se cultivă arborele de 
cafea, sisalul, porumbul, trestia de 
zahăr, bumbacul. In regiunile nor
dice și centrale se recoltează ca-

Pentru acordarea 
imediată a 

independenței 
țărilor coloniale
ADDIS ABEBA (Agerpres). — 

TASS transmite:
Ziarul „Voice of Ethiopia" a pu

blicat la 18 octombrie un articol în 
care sprijină propunerea cu privire 
la lichidarea totală și imediată a 
colonialismului, prezentată de con
ducătorul guvernului sovietic N. S. 
Hrușciov la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generate a O.N.U.

Exprimlnd părerea opiniei publi
ce etiopiene, ziarul scrie că „aceas
tă propunere poate și trebuie să fie 
sprijinită de toți, afară de colonia
liști".

Aserțiunile colonialiștilor că co
loniile ar trebui să treacă printr-o 
anumită perioadă „de pregătire în 
vederea independenței", pentru a 
evita repetarea evenimentelor con
goleze, sînt calificate de ziar ca o 
încercare „de a tergiversa acorda
rea independenței popoarelor colo
niale".

„Dacă s-ar face o analiză a cau
zei izbucnirii crizei în Congo, sub
liniază ziarul ■— nimeni nu va pu
tea nega că această criză a fost 
provocată de colonialiști. Noi — a- 
fricanii, scrie în încheiere ,(Voice 
of Ethiopia", cerem acordarea inde
pendenței tuturor celor care nu au 
dobîndit-o încă".

Africa nu are nevoie 
de baze militare

CAIRO (Agerpres). —
Luînd duvîntul Ia 17 octombrie în 

cadrul unei conferințe de presă la 
Cairo, Uera Ambit o, reprezentantul 
Kenyei în Asociația africană din 
R.A.U. a declarat că nimeni nu este 
în stare să oprească creșterea miș
cării de eliberare națională în A- 
frica pentru independența deplină.

Bazele militare ale N.A.T.O: șl 
bazele americane de rachete în Ke
nya, pe insula Zanzibar, Africa 
Centrală și Uniunea Sud-Africană 
„vor fi folosite pentru înăbușirea 
mișcării noastre de eliberare na
țională pentru libertate și indepen
dență și de aceea ne pronunțăm cu 
fermitate împotriva lor. Africa nu 
are nevoie de baze militare".

feaua sălbatică. După mai bine de 
400 de ani de ocupație, pămîntul 
se lucrează tot cu săpăliga...

Subsolul Angolei este bogat în 
resurse minerale, printre care cu
pru, diamante, aur, dar exploata
rea celor mai multe din acestea 
este în fașă. Mai dezvoltată este 
extragerea diamantelor (circa 
800.000 Carate pe an). Aparținind 
mai cu seamă capitalului englez, 
american și belgian, minele de 
diamante dețin monopolul prospectă
rilor pe cinci șesimi din teritoriul 
Angolei și monopolul absolut asu
pra întregii recrutări de brațe de 
muncă în cea mai mare parte a 
regiunii Luanda — egală cu jumă
tate din suprafața Angliei.

In țară nu există o industrie pre
lucrătoare. In Luanda, capitala 
țării, se află doar o fabrică de 
textile. In schimb iau calea expor
tului cantități uriașe de materii 
prime.

Angola este una din cele mai 
înapoiate țări ale lumii, cu un ni
vel de trai sub orice limită. Tu- 
bercu'oza, flagelul caracteristic mi
zeriei și foametei, precum și alte 
boli sociale, sînt larg răspîndite. 
Muncitorul negru primește un sa
lariu de zece ori mai mic decît al 
unui alb. In medie, un muncitor 
încasează trei escudos și treizeci de 
centavos pe zi, din care pentru 
hrana de mizerie pe care o cum
pără trebuie să plătească 2,50—3 
escudos pe zi, adică aproape tot 
salariul. La aceasta se adaugă și 
faptul că fiecare băștinaș este o- 
bligat să plătească și un impozit 
speciat carp se ridică la aproxima
tiv 25 la sută din clștigul anual!

Din cei peste patru milioane de

Comisiile economice din întreprinderi
(Urmare din pag. l-a)

propuneri pentru înlăturarea defec
țiunilor.

In cadrul sarcinilor trasate de 
Comitetul raional s-a atras în mod 
serios atenția organizațiilor de bază 
și conducerilor de întreprinderi ca 
nici o întreprindere să nu rămînă 
fără o astfel de comisie. Trebuie a- 
rătat însă că din slaba preocupare 
a organizațiile de partid mai sînt 
și în momentul de față întreprinderi 
unde comisiile economice pentru 
descoperirea și folosirea rezervelor 
interne nu au luat ființă. Se pune 
întrebarea: la Autobaza de trans
port Alba-Iulia să nu existe oare 
rezerve pentru reducerea prețului 
de cost, să nu fie oare nevoie de o 
astfel de comisie? Situația concretă 
arată că aici mai sînt încă multe 
probleme ce pot și trebuie, bineîn
țeles în baza unei analize, puse la 
punct. O astfel de situație poate fi 
întîlnită și la stația C.F.R. Teiuș unde, 
de asemenea, nici la ora actuală 
n-a fost constituită comisia econo
mică ne stație. Asemenea lipsuri 
sînt cît se poate de grave și ele 
trebuie grabnic lichidate.

--------------------------------♦♦--------------------------------

Cu răspundere în miezul problemelor producției I
(Urmare din pag. 3-a)

organizației de bază. Mai mult, 
biroul organizației de bază n-a tras 
la răspundere conducerea între
prinderii pentru că uneori n-a ți
nut cont de indicațiile sale privind 
justa repartizare a sarcinilor de 
pian pe mașini și loc de muncă.

Referitor la depășirea de către 
unii conducători auto a consumu
lui de benzină, tov. Vulpe a arătat 
că, deși în cadrul Autobazei au fost 
repartizate broșuri privind o seamă 
de îndrumări tehnice pentru redu
cerea consumului de . benzină, bi
roul organizației de bază n-a asi
gurat ca aceste broșuri să fie te
meinic studiate de toți conducătorii 
auto.

O serie de lipsuri care au frînat 
bunul mers al muncii a dovedit 
biroul organizației de bază în ulti
mele luni și în ce privește îndru
marea activității comitetului sindi
cal, astfel ca acesta să desfășoa
re o muncă mai rodnică pentru in
tensificarea întrecerii socialiste. 
Nefiind tras la răspundere, comi
tetul sindical (președinte tov. Radu 
Petrescu) a scăpat din mînă ține
rea consfătuirilor de producție, a 
analizei felului în care se desfă
șoară întrecerea socialistă. Mai 
grav este faptul că deși cunoștea, 
biroul organizației de bază s-a îm
păcat cu faptul ca uneori consfă
tuirile de producție s-au ținut de 

negri care trăiesc în Angola, nu
mai patru studiază în prezent în 
universitățile din Portugalia! Nici 
în școlile inferioare băștinașii n-au 
acces. „Le Monde" arată că din cei 
187 elevi înscriși în 1958 la cursu
rile de lăCătușerie, 124 erau albi, 
39 metiși și numai 24 negri! Unica 
școală agricolă din Angola nu este 
frecventată de nici un african!

Aproximativ 99 la sută din 
populația băștinașă nu se bucură 
de drepturi civile și politice. Po
porul angolez este supus unei 
crunte terori polițiste de tip fas
cist. Populația este lipsită pînă șl 
de cele mai elementare drepturi. 
Pentru a călători de la oi localitate 
la alta băștinașul are nevoie de o 
autorizație specială.

Sub influența mișcării de elibe
rare care a cuprins întreaga A- 
frică, au luat ființă în decursul 
anilor în Angola diferite organi
zații de luptă ale poporului. Recent 
trei Uniuni patriotice (MIșdarea 
populară pentru eliberarea Angolei, 
Mișcarea pentru eliberarea terito
riilor africane și Mișcarea anticolo
nialistă) au creat un centru de co
ordonare — Frontul revoluționar a- 
frican de luptă pentru indepen
dența națională a coloniilor por
tugheze, care, desfășoară actual
mente lupta pentru eliberarea po
porului angolez.

Angola face parte dintr-un con
tinent care este astăzi în plină 
fierbere. In ciuda măsurilor mili
tare luate de colonialiștii portu
ghezi, poporul angolez luptă pen
tru eliberarea națională, iar lupta 
sa este sprijinită de întreaga ome
nire progresistă.

M. I.

îndeplinirea sarcinilor sporite tra-i 
sate de cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. presupune ca organizațiile! 
de partid să se preocupe cu răspun
dere de îndrumarea activitățiii eco
nomice, să studieze multilateral ex-; 
periența înaintată, să asigure răs-; 
pîndirea ei, să găsească căi noi de 
creștere a producției și productivi
tății muncii, de reducerea prețului 
de cost. Și cu aceeași răspundere 
trebuie să se preocupe de îndruma
rea muncii comisiilor economice în- 
ființajte în raion, analizîndu-le perio
dic activitatea și acordînd tot spriji
nul în aplicarea măsurilor juste pro
puse. Acolo unde nu au fost înfiin
țate, trebuie luate măsuri operative! 
spre a se constitui comisii econo
mice, în care să fie cuprinși cei 
mai harnici și cu inițiativă munci- 
t' ri, cadre de tehnicieni și ingineri.

In fiecare întreprindere din raion, 
la fiecare loc de muncă există încă 
mari rezerve de sporire' a produc
ției și productivității muncii. Să del- 
punem toate eforturile spre a des
coperi aceste rezerve și a le folosi, 
contribuind astfel la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor dej plan pet 
I960!' 

către conducerea Autobazei fără 
comitetul sindical.

In cadrul discuțiilor, comuniștii 
de aici au scos la iveală și o serie 
de alte lipsuri. Astfel, candiW},uI 
de partid Besoi Simion a arătat, că 
biroul -organizației de bază s-a o- 
cupat insuficient de educarea mem
brilor de partid în spiritul unei 
înalte discipline și răspunderi în 
muncă. Avem — a arătat el— mulți 
comuniști fruntași. Dar avem și 
unii membri și candidați de partid, 
ca Gorgan Vasile, Ștefan loan, 
Achim Constantin, Suciu Iosif și 
Țîrlea Petru, care nu de puține ori 
dau dovadă de indisciplină și mi 
luptă cu toată răspunderea pentrri 
îndeplinirea sarcinilor încredințate. 
Comunistul Guju Gheorghe a criti
cat faptul că lucrările de întreți
nere și reparațiile mașinilor se fac 
în mod superficial, fapt ce atrage 
după sine defectările repetate. De 
această situație se face vinovat șt 
biroul organizației de bază, pen
tru că în ultimul timp n-a dovedit 
suficientă preocupare în această, 
direcție, n-a tras la răspundere pe 
unii membri de partid, carșjlmaî 
dovedesc superficialitate în execu
tarea lucrărilor.

In încheierea lucrărilor, comu
niștii au cerut noului organ ales' 
să-și îndrepte cu mai multă răs
pundere atenția spre problemele 
producției să pătrundă adînc în 
miezul lor, luînd măsuri pentru 
îndreptarea lipsurilor.

Adunarea generală’ a organizației 
de bază a ales apoi organul de 
conducere. Ca secretar a fost re-, 
ales tov. Hancheș Ion.

----------- ---------------

Au început
contractările de lină

In anul acesta, la data de 15 
octombrie, organele raionale ale 
D.C.A. au început acțiunea de con
tractare a lînei din recolta anulut 
viitor. Contractele ce se vor în
cheia între gospodăriile colectivei, 
întovărășiri și producătorii indivi
duali pe de o parte și D.C.A. pe 
de altă parte, vor aduce mari veni
turi și avantaje contractanților și 
vor contribui la asigurarea fondu
lui centralizat al statului.

încheind contracte cu statul, pen
tru recolta de! lînă din acest an,, 
multe gospodării colective au pre
dat o cantitate mai mare decît cea- 
prevăzută în contract. Așa, de pil
dă, gospodăria colectivă din Țclna 
a contractat 200 kg. și a predat 
700 kg. lînă, gospodăria colectivă 
din Ighiu a predat mai mult cu 
160 kg. lînă, iar gospodăria colec
tivă din Teiuș a vîndut statului pe 
bază de contract 1.000 kg. lînă. 
De asemenea G.A.C. din Mihalț, 
întovărășirea din Stremț au con
tractat și au predat cantități în
semnate de lînă. , ,

Din valoarea contractului se a- 
ciordă un avans de 40 la sută de 
către Banca Agricolă raională. Pe 
lîngă aceasta unitățile și producă
torii individuali vor beneficia și de 
alte avantaje în plus, acordate de- 
stat.
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