
I^Sl întoarcerea delegației 
romîne de la O. N. U.

Clipe de neuitat

Duminică, 23 octombrie, delegația țării noastre la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a O. N.U., în frunte cu tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, în drum spre Capitala scumpei noastre patrii, a 
poposit și în raionul nostru. La Alba-Iulia, un mare număr de oameni 
ai muncii au urmărit cu emoție trenul în care se aflau iubiții noș
tri conducători, iar în stația Coșlariu, în întîmpinarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej, a tovarășilor Leonte Răutu și Ștefan Voi tec membri ai 
delegației, și a tovarășilor Chivu Stoica, Nicolae Ceaușescu și 
Alexandru Drăghici, care au însoțit pe membrii delegației romîne de 
la intrarea pe teritoriul țării, au ieșit mii de oameni ai muncii, ac
tiviști de partid și de stat, muncitori, colectiviști și întovărășiți, 
pionieri. Au fost de față tovarășii Aurel Bulgărea, secretar al Comite
tului regional al P.M.R. Hunedoara, Ștefan Boureanul, prim-secretar 
al Comitetului raional al P.M.R. Alba, Ion Mărginean și Gheorghe 
Crișan, secretari ai Comitetului raional al P.M.R. Alba și Grigore 
Mureșan, președintele Sfatului popular raional Alba.

Intîlnirea în stația Coșlariu cu conducătorii partidului și guvernu
lui a fost scurtă, dar ea va rămîne neștearsă în memoria celor pre- 
zenți. Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, conducătorii partidului și guvernu
lui, s-au întreținut cu activiști de partid și de stat, cu oameni ai mun
cii. Pionierii au oferit buchete de flori conducătorilor partidului și 
statului. Un emoționant cuvînt de bun sosit a adresat conducătorilor 
pioniera Smaranda Cîmpean din clasa IV B a Școlii medii mixte 
Teiuș, iar colectivista Victoria Sotiorean din Teiuș, exprimîndu-și bu
curia pentru munca depusă de delegația noastră la O.N.U., a adre
sat urări de sănătate tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej.

IN CINSTEA ZILEI 
DE 1 NOIEMBRIE

REZULTATE SPORITE
Intr-una din zilele trecute, mun

citorii Atelierului central de repa
rații din Alba-Iulia au obținut suc
cese deosebite în schimbul de o- 
noare organizat în. cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al sindicate
lor și a zilei de 7 Noiembrie.

Printre, secțiile, și echipele cu 
cele mai bune rezultate se numără 
echipa de mecanici Nr. 1 cu o de
pășire de plan de 14 la sută, sec
ția’ mașini unelte cu o depășire de 
13,3 la sută și secția mecanică cu 
o depășire de plan de 13,8 la sută.

Coresp. MOLDOVAN S.

însemnate economii 
la prețul de cost

Lună de lună, muncitorii între
prinderii V inalcool din Alba-Iulia 
și-au realizat și depășit sarcinile 
de plan, obținînd totoidată însem
nate economii la prețul de cost.

Astfel, de la începutul anului și 
pînă la finele trimestrului trei, prin- 
tr-o mai bună organizare a muncii, 
prin mica mecanizare și prin valo
rificări de țuică și rachiuri naturale 
din achiziții proprii, s-au realizat e- 
conomii la prețul de cost în valoa
re de peste 380.000 lei.

Un rol important în realizarea 
acestor economii l-a avut faptul că 
rachiurile se fabrică la fosta fa
brică de spirt, unde evaporările la 
fabricație sînt înlăturate complet.

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

făă informăm că...
-k In cadrul Lunii prieteniei ro- 

mîno-sovietice, la cinematograful 
„Victoria" din Alba-Iulia în conti
nuarea ciclului de filme sovietice 
vor rula:

„In întîmpinarea zorilor" în ziua 
de 29 octombrie; „Eșalonul de aur" 
în ziua de 30 octombrie; „Katia- 
Katiușa" — în completare „Rivalii 
metalelor" în ziua de 31 octombrie, 
iar în zilele de 1 și 2 noiembrie 
filmele „Ceasul s-a oprit la miezul 
nopții" și „Am fost satelitul soa
relui".

■Ar Săptămîna trecută, un număr 
de 638 tineri au efectuat, sub în
drumarea organizațiilor U.T.M. din 
raionul nostru, peste 3.400 ore mun
că patriotică pe șantierul de con
strucții a cvartalului de locuințe 
din Zlatna, la colectarea fierului 
vechi, la curățirea parcurilor și la 
muncile agricole.

Deschiderea celui de-al IV-lea Congres 
al Sindicatelor din R. P. Romînă

Miercuri dimineața s-a deschis 
în sala1 Palatului R. P. Romîne cel 
de-al IV-lea Congres al Sindicate
lor din Republica Populară Ro
mînă.

La Congres participă delegații a- 
leși de sindicatele din toate regiu
nile țării, reprezentanți ai celor 
peste 2.800.000 de membri de sin
dicat din țara noastră.

In sală se află, de asemenea, ca 
invitați numeroși oameni ai mun
cii, activiști de partid, de stat, re
prezentanți ai organizațiilor de ma
să și ai instituțiilor centrale, oa
meni de știință, artă și cultură, 
ziariști romîni și corespondenți ai 
presei străine.

Intîmpinați cu vii și îndelungate 
aplauze, în sala Congresului sosesc 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica; Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilăi, Nico
lae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer. Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Colin, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Janoș Fazekaș.

Sînt prezenți membri ai C. C. al

In mod concret și legai de viată
In întreaga țară se desfășoară în 

prezent o intensă muncă politică 
de masă pentru mobilizarea largă 
a oamenilor muncii de la orașe și 
sate la înfăptuirea grandiosului pro
gram de desăvîrșire a construcției 
socialiste • elaborat de Congresul al 
III-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn. Pentru a sporii :c\ de zi re
zultatele în producție organizațiile 
de partid sînt chemate să ridice pe 
o treaptă mai înaltă nivelul muncii 
politice, să lămurească în mod mai 
convingător politica partidului și 
guvernului, să mobilizeze ma
sele la înfăptuirea ei. In a- 
cest scop agitatorii au rolul 
cel mai de seamă, ei fiind aceia 
care zi de zi sînt în mijlocul oa
menilor, răspund întrebărilor puse, 
conving masele pe baza faptelor 
concrete, luate din viață, să lupte 
cu toate forțele pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite.

Experiența de zi cu zi ne dove
dește cu toată puterea, că acolo 
unde organizațiile de partid au un 
larg activ de agitatori din tovarăși 
temeinic, pregătiți, le îndrumă zi de 
zi activitatea, instruindu-i cu pro
blemele cele mai actuale, s-au ob
ținut și se obțin rezultate din cele 
mai bune.

Se poate spune că numeroase or
ganizații de partid din întreprinderi 
și de la sate se preocupă cu răs
pundere de recrutarea și pregătirea 
temeinică a colectivelor de .agita
tori, le instruiește la timp și le a- 
jută să-și ducă munca încredințată 
la bun sfîrșit. Și în această direc
ție cîteva exemple sînt edificatoare. 
Comitetul de partid de la Uzinele 
Metalo-Chimice Zlatna îndrumă 
permanent organizațiile de bază 
din cadrul uzinei să se preocupe 
cu toată răspunderea de activitatea 
agitatorilor. Aici, instruirea agita
torilor se face regulat și de fiecare 
dată cu toată răspunderea; In ca
drul instruirii lor, în vederea lăr
girii cunoștințelor economice, cadre 
de specialitate fac diferite expuneri 
axate pe reducerea prețului de 
cest, folosirea rezervelor interne, 
căile creșterii productivității mun
cii etc. Tot aici, în sprijinul muncii 
agitatorilor s-a organizat un cen
tru de documentare, iar prin grija 
comitetului de partid periodic se 
organizează plenare ale agitatori
lor, în cadrul cărora sînt expuse 
metodele bune de muncă folosite de 
unii agitatori fruntași, Ca maistrul 
Filimon Victor, inginer Ursu Tra
ian, Avram Nicolae și alții. Demn 
de spo's în evidență este faptul că 
agitatorii din cadrul uzinei folo

P.M.R., membri ai guvernului și ai 
Prezidiului /Marii Adunări Națio
nale, conducători ai organizațiilor 
obștești.

Congresul salută călduros pe re
prezentanții Federației Sindicale 
Mondiale și pe reprezentanții sin
dicatelor din U.R.S.S., R. P. Alba
nia, R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R.P. Chineză, Cipru, R.P.D. 
Coreeană, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Guineea, India, 
Iran, Italia, R.P.F. Iugoslavia, R.P. 
Mongolă, R.P. Polonă, R.P. Un
gară, Uniunea Sud-Africană, R. D. 
Vietnam, care participă la lucrările 
Congresului.

In sală răsună chemările: „Tră
iască Partidul Muncitoresc Romîn 
și Comitetul său Centra! în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej!", „Trăiască cel de-al IV-lea 
Congres al Sindicatelor din Repu
blica Populară Romînă!", „Trăiască 
unitatea și solidaritatea internațio
nală a celor ce muncesc de pretu
tindeni!".

Din însărcinarea Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Ro

sesc în mod permanent aspectele 
pozitive și negative din viața între
prinderii, vorbind astfel la concret, 
nu în general.

Cu răspundere se preocupă de 
îndrumarea muncii agitatorilor și 
organizațiile de bază din cadrul 
comunelor Mihalț, Benic, Bărăbanț 
ele. La Mihalț, de pildă, comitetul 
comunal de partid organizează re
gulat plenare ale agitatorilor, în 
cadrul cărora pe lîngă expunerea 
metodelor bune folosite se anali
zează și activitatea agitatorilor și 
se face instruirea lor prin prezen
tarea principalelor sarcini ce ne 
stau în față. O metodă bună în în
drumarea activității agitatorilor este 
cea folosită de comitetul de partid 
din comuna Benic. Aici, colectivele 
de agitatori sînt repartizate pe sec
toare fixe, astfel că întreaga co
mună este cuprinsă în activitatea 
acestor colective. Pentru a se asigu
ra o calitate înaltă a muncii politi
ce pe care o desfășoară, în fruntea 
acestor colective au fost aleși mem
bri și candidați de partid bine pre
gătiți, care se bucură de încrederea 
oamenilor, ca Popa Gh., Frîncu Za- 
harie, Preja Alexandru, Crișan Vi
sile și alții. De asemenea, o mă
sură bună este și aceea de a înca
dra pe toți agitatorii la învățămîn- 
tul de partid.

Din păcate însă, nu peste tot or
ganizațiile de partid acordă toată 
atenția conducerii și desfășurării 
activității agitatorilor. La Oarda de 
Jos, Valea Dosului și în alte co
mune agitatorii nu sînt instruiți re
gulat și în unele cazuri ei figurea
ză doar pe hîrtie, fără ca măcar să 
știe că este agitator. O astfel de si
tuație poate fi întîlnită și în unele 
întreprinderi, ca „Horia", Iprod-- 
coop din Alba-Iulia, fabrica de ce
ramică „Sîntimbru". Aici, pe lîngă 
că lipsește îndrumarea activității a- 
gifatorilor, au fost recrutați în co
lective oameni slab pregătiți, care 
nu pot nici pe departe răspunde 
sarcinilor mari ce stau în fața u- 
nui agitator. Din această cauză ac
tivitatea agitatorilor nu e vie, se 
desfășoară pe campanie și este rup
tă de caracterul mobilizator.

Se știe din practica vieții că cu 
cît agitația e mai eficientă, cu atît 
și rezultatele sînt mai bune. Iată 
de ce e nevoie să se acorde tot 
așa de marc atenție și creșterii nu
mărului agitatorilor. In ultima pe
rioadă, ce e drept, într-o , serie de 
întreprinderi si comune organiza
țiile de partid au îmbunătățit munca

(Continuare în pag. 4-a)

mînă, tovarășul Gheorghe Apostol, 
președintele C.C.S., declară des
chise lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Sindicatelor din R. P. 
Romînă și salută pe delegații și 
invitații la Congres.

Sînt alese apoi prezidiul Congre
sului, Comisia de validare, secreta
riatul Congresului, comisia pentru 
redactarea proiectelor de rezoluții.

Congresul a aprobat în unanimi
tate următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului Central al 
Sindicatelor cu privire la activita
tea sindicatelor din R. P. Romînă 
în perioada dintre1 Congresul al 
III-lea și al IV-lea al sindicatelor 
și sarcinile ce revin sindicatelor pe 
baza hotărîrilor celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

2. Raportul Comisiei centrale de: 
revizi'e.

3. Adoptarea noului Statut al sin
dicatelor.

4. Alegerea Consiliului Central 
al Sindicatelor și a Comisiei cen
trale de cenzori.

(Continuare în pag. 4-a)



Uniunea Sovietică jară cu o cultură înfloritoare Dune și rele de la un concurs
Marile succese 

ale școlii sovietice
In Uniunea Sovietică există pes

te 220.000 de școli de cultură gene
rală de toate tipurile, in care înva
ță peste 33.000.000 elevi. In cilrsul 
septenalului numărul celor care stu
diază va Crește cu 7.000.000 elevi.

Limba de predare in școlile so- 
bietice este limba maiernă; manua
lele sînt publicate în 59 de limbi.

In U.R.S.S. există aproximativ 
2.000.000 de profesori. La un pro
fesor revin 17 elevi (tn S.U.A. — 
82, în Anglia — 30).

Invățămîntul este gratuit dirt cla- 
‘sa întîia și pînă la obținerea diplo
mei în învățămîntul superior.

In U.R.S.S. există peste 760 in
stitute de învățămînt superior la 
care învață peste 2.000.000 de stu
denți — de patru ori mai mult de
ed în Anglia, Franța, R.F.G. și 
Italia luate împreună. Peste 13 mi
lioane persoane din U.R.S.S. au stu
dii superioare, studii superioare ne
terminate și învățămînt mediu spe
cial. In ultimii douăzeci de ani nu
mărul persoanelor cu studii supe
rioare la fiecare 1.000 de locuitori 
a crescut de trei ori.

Numărul studenților admiși în 
'institutele de învățămînt superior 
crește an de an. Anul acesta au 
fost admiși în anul întîi peste 
550.000 tineri și tinere — cu 50.000 
mai mult decît în anul trecut.

In anii de după Marea Revoluție 
'Socialistă din Octombrie, statul So
vietic a dat spre folosință cetățeni
lor Săi nenumărate palate ale știin
ței și culturii. In clișeu: Noua clă
dire a Institutului de medicină din 
Harcov.

împreună cu tineretul sovietic, cu 
tinerii iubitori de pace și progres 
de pretutindeni, tineretul patriei 
noastre sărbătorește la 29 octom
brie cea de-a 42-a aniversare a 
Comsomolului leninist, detașament 
de frunte al tineretului revoluționar 
din lumea întreagă.

Istoria Comsomolului leninist este 
istoria furtunoasă a luptei tinere
tului sovietic cu arma în mînă sub 
conducerea partidului Comunist bol
șevic al Uniunii Sovietice pentru 
zdrobirea contrarevoluției, pentru a- 
părarea tinerei Puteri Sovietice de 
bandele lui Kolceak, Denikin, Vran- 
ghel și de sprijinitorii acestora din 
cele 14 state intervenționiste. Este 
istoria mobilizării tineretului so
vietic la lupta pentru industrializa
rea socialistă, pentru cucerirea ce
tății științei. Este istoria scrisă cu 
sîngele miilor și zecilor de mii de 
tineri eroi în anii Marelui Război' 
pentru Apărarea Patriei, istoria de 
aur a luptei tinerei generații sovie
tice pentru construirea comunismu
lui.

Munca și activitatea tineretului so
vietic, organizat de Comsomol, a 
constituit și constituie pentru tine
retul din țara noastră un model de 
luptă plină de abnegație pentru 
cauza Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, pentru fericirea poporului. 
Partidul marxist-leninist al clasei 
muncitoare din țara noastră, parti
dul comuniștilor, a îndrumat în
totdeauna organizația revoluționară 
de tineret, întregul tineret munci

Expoziții ale creației populare

țărani,

au fost 
de ex- 
la care 
de ta-

S-a hotărît ca la Minsk, capitala 
Bielorusiei, să se organizeze! un 
muzeu al creației populare. In a- 
cest scop statul a și achiziționat 
peste 5.000 de lucrări ale artiștilor 
plastici amatori — muncitori, 
funcționari, studenți.

Anul acesta în Bielorusia 
organizate aproximativ 300 
poziții ale creației populare, 
au fost prezentate 34.000 
blottri, sculpturi, desene, lucrări de 
artă aplicată executate de amatori 
în orele de răgaz.

Expozițiile au fost vizitate de mai 
mult de o treime din întreaga popu
lație a Bielorusiei. Au fost primite cu

EMCIIClOPEDIE PENTREI €<0>PIIII
Un număr de 52 de academicieni, 

146 de doctori în științe și profe
sori și 139 scriitori și ziariști cola
borează actualmente la 6 enciclo
pedie destinată copiilor. Redacto
rul șef al cărții este Aleksei Mar- 
kușevici de la Academia de Științe 
pedagogice a R.S.F.S.R.

Enciclopedia oferă o documenta
ție excepțională și îmbrățișează 
toate ramurile științei. Primele cinci 
volume deja apărute sînt consa
crate pămîntului, geofizicii, lumii 
astrale, faunei și florei. Matemati- 
cile, fizica și chimia alcătuiesc un 
volum aparte. Un alt volum abor
dează tehnica și dezvoltarea
Volumele următoare vor povesti co
piilor despre trecutul și prezentul 
umanității. Volumul al 8-lea este 
consacrat picturii, sculpturii și mu
zicii, iar ultimele două volume sînt 

sa.

O aniversare glorioasă
tor din Romînia. să urmeze pilda 
gloriosului Comsomol și a tinere
tului sovietic.

In anii grei ai luptei poporului 
nostru muncitor, condus de partid, 
pentru doborîrea regimului burghe- 
zo-moșieresc, uteciștii, întregul nos
tru tineret revoluționar, sorbeau pu
teri noi din exemplul comsomoliști- 
lor. Riscînd să fie întemnițați sau 
chiar asasinați, uteciștii se adunau 
adesea pentru a vorbi despre Pa
vel Korceaghin, despre minunății 
constructori Comsomoliști, răspîn- 
deau pretutindeni adevărul despre 
comsomoliști, despre viața fericită 
a tineretului sovietic.

Bogata experiență a Comsomolu- 
lui ne este un neprețuit ajutor în 
lupta noastră dusă alături de între
gul popor pentru înfăptuirea măre
țului program trasat de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R.

Ini clei 42 de ani ai existenței 
sale, Comsomol ttl leninist a1 stră
bătut un drum lung, a învins ne
numărate greutăți și piedici. Com- 
somoliștii au învins mereu, pentru 
că an urmat cu fidelitate partidul, 
pentru că pașii lor au fost călău
ziți zi de zi de puternicul partid al 
comuniștilor. Aceasta este principala 
învățătură pe care noi, utemiștii, 
ne-o însușim de la frații noștri 
comsomoliști. Numai sub conduce
rea P;M.R., inspiratorul luptelor și 
victoriilor noastre, este de conceput

șimult interes nu numai tablourile 
sculpturile expuse, ci și încrusta- 
țiile în lemn, obiectele de artă din 
os, din ceramică, precum și covoa
rele și broderiile.

In vederea acordării unui ajutor 
profesional pictorilor amatori, la 
Minsk au fost deschise cursuri se
rale de desen, conduse de cunos- 
cuți maeștri ai artei plastice din 
Bielorusia. Pe lîngă numeroase 
cluburi, case' de cultură din orașe 
și sate funcționează studiouri de 
artă plastică frecventate de munci
tori și colhoznici în timpul lor li
ber.

rezervate Uniunii Sovietice și țări
lor străine.

Prima ediție a fost repede epuizată 
și numeroasele cereri de tiraj supli
mentar oglindesc larga apreciere de 
care se bucură această carte.

Se prevede reeditarea lucrării în- 
tr-un milion de exemplare.

LUNĂ PRIETENIEI
Din literatura popoarelor

U. R. S. S.
In cadrul manifestărilor 

juite de „Luna prieteniei", 
trecute, în sala de lectulră 
bliotecii raionale, a avut

prile- 
zilele 
a Bi- 

____ ______ , loc o 
seară, literară pe tema „Pagini din 
literatura popoarelor U.R.S.S.1' In 
fața a peste 40 de cititori, tovară
șii Toma Petru și Potor Olivia au 
prezentat versuri și fragmente din 
operele poeților și scriitorilor sovie
tici ca „Urare ție patrie-urâre" 
de G. Leonidze, „Tovarășului men 
rus" de Rasul Gonzatov și „Medi
tație" de Maxim Rîlschi. Din pro
za popoarelor U.R.S.S. a fost pre
zentat fragmentul „Ca un curcu
beu al prieteniei strălucește: unita
tea între popoare".

Brigada științifică 
la Bărăbanț

Duminică, 23 octombrie, cămi
nul cultural din comuna Bărăbanț 
a găzduit pe membrii uneia din 
brigăzile științifice ale Casei raio
nale de cultură —- oaspeți aștep
tați cu mult interes de țăranii 
muncitori de aici. Și interesul să
tenilor a fost pe deplin satisfăcut.

Membrii brigăzii au vorbit a- 
cestora despre marile realizări ale

mersul nostru înainte. De aceea, 
membrii organizației noastre pă
zesc ca pe lumina ochilor princi
piul de neclintit al conducerii de 
către partid, tot așa cum l-au păs
trat de-a lungul întregii lor istorii 
comsomoliștii.

Organizația noastră se bucură 
din plin de marile avantaje ale 
cunoașterii și însușirii creatoare a 
experienței de peste patru decenii a 
gloriosului Comsomol.

Sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid, organiza
țiile U.T.M. din raionul nostru fo
losesc în munca lor pentru educa
rea comunistă a tineretului și an
trenarea activă la îndeplinirea pla
nurilor o serie de forme și metode, 
create pe baza propriei noastre ex
periențe de muncă și inspirate din 
experiența organizațiilor comsomo- 
liste. Astfel, în raionul nostru au 
fost create 55 brigăzi de producție 
de tineret și 16 posturi U.T.M. de 
control — forme specifice de orga
nizare a1 tineretului în producție — 
care aduc o importantă contribuție 
la lupta pentru creșterea producției 
și productivității muncii.

Invățînd din munca organizații
lor comsomoliste, a activiștilor 
Comsomolului, organizațiile U.T.M. 
își îmbunătățesc tot mai mult sti
lul de muncă, string tot mai mult 
legătura cu masa tineretului, inten
sifică munca de educație comunistă.

A început faza irderconiunală a 
concursului brigăzilor artistice de 
agitație, a soliștilor vocali și in
strumentiști organizat în regiunea 
noastră. La marea majoritate 
a căminelor culturale din raionul 
nostru s-au făcut pregătiri intense 
în vederea însemnatului eveniment. 
Și, că așa stau lucrurile, dovadă 
e felul cum s-a desfășurat con
cursul, duminică 23 octombrie, 
cele două Centre — Vințul de 
și Hăpria.

La Vințul de Jos concursul a 
cepul în prezența a peste 300

la 
Jos

în
de 

țărani muncitori din comună, în fața 
cărora tovarășul Pienar Traian, di
rectorul școlii de 7 ani a făcut o 
expunere asupra cuvîntării to
varășului N. S. Hrușciov la marele 
miting de la Moscova. Pe scenă 
apoi, au Urcat membrii brigăzii ar
tistice a școlii.

Brigada artistică a celor mici cu 
tema „Ionaș cel somnoros" a adus 
cu sine în fața spectatorilor momen
te din viața școlarilor. Și textul 
întocmit cu pricepere de pedagog 
de către tovarășa Dragosin Maria 
și-a găsit o iscusită interpretare în 
talentații elevi. Cu aceeași notă 
bună șl-a trecut apoi examenul și 
brigada artistică a căminului cul-

ROMINO-SOVIETICE
statului sovietic în domeniul in
dustriei în cei 43 de ani de exis
tență, despre explorările savanți- 
lor ruși și sovietici în Siberia și 
Asia centrală. S-au dat apoi răs
punsuri documentate la toate în
trebările puse în legătură cu te
mele tratate.

Membrii brigăzii științifice au 
dezbătut apoi în fața sătenilor 
probleme privitoare la agrotehnica 
lucrărilor agricole de toamnă și 
probleme ale educației cetățenești.

In întrecere pentru cupa 
„7 Noiembrie**

Lunii prieteniei romîno-sovietice 
îi închină și sportivii o seamă de 
manifestări. Duminica trecută, de 
pildă, în cadrul cupei „7 Noiem
brie" la baschet, s-au întrecut ti
neri băieți și fete din Alba-Iulia, 
Petroșani, Deva și Sebeș.

Sala sportivă „1 Mai" din ora
șul nostru a devenit neîncăpătoa
re în ziua întrecerii. Și după me
ciurile spectaculoase desfășurate 
aici între echipele participante, lo
curile de frunte le-au ocupat, cum 
era și firesc, cei care au luptat cu 
mai multă dîrzenie pentru victo
rie. Sportivii din Deva au ocupat 
locul întîi, iar cei din Alba-Iulia 
locul al doilea.

Activitatea Comsomolului consti
tuie pentru noi un model de slujire 
a principiilor internaționalismului 
proletar și vom continua să studiem 
și să folosim în practica muncii 
noastre experiența bogată de mun
că și luptă a eroicului Comsomol.

Acum, la cea de-a 42-a aniver
sare, a Comsomolului, în zilele 
tradiționalei Luni a prieteniei ro
mîno-sovietice, gîndurile noastre se 
îndreaptă spre Uniunea Sovietică, 
spre gloriosul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, care a făurit și 
îndrumat Comsomolul leninist pe 
drum de victorii.

LASLAU IOAN 
secretar al Comitetului 

raional U.T.M. 

In aceste zile însorite de toamnă, parcul din centrul comunei Ighiu, 
amenajat prin muncă patriotică de utemiști și tineri din comună, con
tinuă să-și păstreze aspectul plăcut ca în timpul verii.

tural. Pătrunzînd adinO în tema 
„La un cerc de citit" membrii bri
găzii au așezat în fața sătenilor o- 
glirtda nouă a comunei; realizările 
de seamă întîlnite la tot pasul, pri
mii înscriși a porni pe drumul gos
podăriei colective, sucesele dobîndi- 
te de colectiviștii din Obreja și 
Cistei, în întregul lui programul 
brigăzii constituind un îndemn de 
viață nouă. Pe scenă s-au perindai 
apoi unul cite unul soliști vocali și 
instrumentiști din Sibișcnl, Inuri 
Vințul de Jos și Vurpăr care s-au 
întrecut în ale cîntecului.

Intr-o atmosferă asemănătoare 
s-a desfășurat concursul și la Hă
pria. Cei peste 100 de săteni au as
cultat cu interes expunerea „40 de 
ani de la greva generată din 20 
octombrie 1920“ prezentată de to
varășul Goția Ion, după care, cu 
același interes, au urmărit și pro
gramele brigăzilor artistice de agi
tație din Hăpria și Berghin, cîrde- 
cele populare, romînești interpretate 
de Chir a Aurelia,TotoianV irginia, 
Chirilă Ileana și Cristea Tor ița.

Pînă aici toate bune. Cinste ce
lor care, muncind, s-au prezentat 
cu fruntea sus la concurs. Dar, ce 
au de spus în acest sens activiștii 
culturali din Ciugud și Oarda de 
Jos, care trebuiau să fie prezențiși. 
ei la concurs cu brigăzile de agi
tație, cu soliștii vocali și instru
mentiști? Cum își „motivează” lip
sa?

Motive, ce-i drept or fi găsind'. 
Ele însă, departe de a-i scuze . i 
acuză. Lipsa de preocupare fațâtyre 
activitatea încredințată tor în nici 
un caz nu poate constitui un m«- 
tiv. La acest lucru trebuie să re
flecteze adine directorii căminelor 
culturale din Oarda de Tos și Ciu
gud și, la rîndul lor, toți activiștii 
culturali de pe raza celor două co
mune.

------------ ♦♦-------------

— HOTĂ —

Fapte-nu vorbe goale!
In numărul 569 din 2 septembrie 

1960 al ziarului „Steaua roșie" a. 
fost publicată nota sub titlul „O 
cerință ce poaie și trebuie satisfă
cută", în care era oglindită o legi
timă cerință a oamenilor muncii 
din orașul, comunele și satele ra
ionului — mai. i.una distribuire a 
petrolului către populație.

Cu faptul că această cerință în
dreptățită a oamenilor muncii poa
te și trebuie satisfădută au fost de 
ac'prd și organele, secției comerciale și 
conducerea Bazei a VIII. Ce s-a 
făcut însă în sensul rezolvării pro
blemei? S-a discutat: cînd condu
cerea secției comerciale cu condu
cerea Bazei a VIII-a, tind condu
cerea Bazei a VIII-a cu cea a sec
ției comerciale. Și ce-i drept, în ur
ma acestor discuții care durează, 
putem co.ine de luni de zile, s-u a- 
juns și la „concluzii". Deschidem 
de început un centru de distribui
rea petrolului în cetate pe strada 
K. Marx nr. 21 și unul pe strada 
I. V. Stalin nr. 55 — a fost con
cluzia comună.

De la concluzii însă și pînă la 
fapt împlinit, se vede treaba, că e 
ca'e lungă. Nu-i vorbă, de-a curme
zișul rezo'vării acestei probleme 
stau unele piedici. Adevărat este 
însă și faptul dă n-a existat o des
tulă frămîntare pentru ca acestea 
să fie înlăturate. Că s-a discutat 
nu-i de ajuns. Mai dies acum în 
preajma iernii, în direcția distri
buirii petrolului oamenii muncii cer 
fapte și nu vorbe goale.



Adunările de alegeri în organizațiile de partid

îndrumarea organizațiilor de masă
In cadrul adunării de dare de 

seamă și alegeri de la Grupul 5 
de șantiere Alba-Iulia al T.R.C.H., 
comuniștii au analizat cu multă 
răspundere felul în care a muncit 
biroul organizației de bază, ca și 
fiecare membru și candidat de 
partid, în perioada de la alegeri și 
pînă în prezent, pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le-au stat în față.

Asa cum a reliefat și darea de 
seamă, în acest an constructorii 
din cadrul șantierului au avut de 
îndeplinit sarcini sporite față de a- 
nul trecut. In afară de unele obiec
tive social-culturale, ei au avut de 
înfăptuit un volum mare de lucrări 
în cadrul obiectivelor industriale. 
Și se poate spune că în raport de 
■condițiile create (Moara N. . Băl- 
cescu, Sfatul popular al orașului și 
fabrica de ciorapi din Sebeș au în
curcat multă vreme munca con
structorilor, pentru că nu au asi
gurat documentațiile la timp), con
structorii au reiișit să obțină o 
seamă de rezultate bune. Astfel, lu
crările efectuate raportate la valoa
rea contractelor sînt depășite, pro
ductivitatea muncii a crescut în 
medie, în 9 luni, cu 10 la sută față 
de sarcina planificată, iar la prețul 
' • cost au fost realizate economii 

în valoare de peste 260.000 lei. Nu
mai echipa de dulgheri, unde _ co
muniști ca Ciulea Mihai și Vîrtan 
Cornel an însuflețit munca între
gii echipe a realizat în 9 luni o e- 
conomie de peste 200 m.cl cheres
tea.

Atît darea de seamă cît și discu
țiile purtate de un număr mare de 
membri și candidați de partid au 
scos în evidență pe lîngă rezultate 
și o seamă de lipsuri de care s-au 
făcut vinovați unii membri și can
didați de partid. Așa, de exemplu, 
au fost și cazuri cînd în cadrul 
-șantierului s-au efectuat lucrări de 
calitate necorespunzătoare1. Acest 
lucru s-a manifestat în mod spe
cial la echipa de electricieni. Suba- 
preciindu-se calitatea lucrărilor, u- 
nii membri de partid ca Anghel Va
sile, Gliga loan și alții au efectuat 
instalații necorespunzătoare ca cele 

- Jeja fabrica „Ardeleana" și Moara 
„N. Bălcescu" din Alba-Iulia, care 

■în unele cazuri au trebuit să fie 
refăcute. O lipsă mare în această 
■direcție a avut-o și tov. Popa Victor, 
membru al biroului organizației de 
bază și șeful echipei, pentru că 
n-a asigurat un control și o îndru
mare mai eficientă asupra muncii 
Electricienilor instalatori, deși răs
pundea de această problemă.

Dacă au existat o seamă de lip
suri pe unele șantiere de muncă, a- 
-poi, așa cum a reieșit din darea de 
seamă și discuții, în mare măsură 
aceasta se datorește slabei activi

Pregătirilor pentru iernarea 
animalelor —■ toată atenția

Tn aceste zile de sfîrșit de toam- 
:nă, una din problemele de seamă ce 
trebuie să preocupe în mod deose- 
bit conducerile gospodăriilor colec
tive este asigurarea unor condiții 
cît mai bune de hrănire și adăpos- 
tire a animalelor în perioada de 
.iarnă, condiții care au rol hotărîtor 
în obținerea de producții sporite de 
carne, și lapte. Necesitatea rezol
vării în mod corespunzător a aces
tei probleme are o importanță deo
sebită, mai ales prin faptul că în a- 
cest an, ca urmare a sprijinului a- 
cordat de stat, numărul animalelor 
proprietate obștească și îndeosebi 
cel al vacilor ,de lapte a crescut 
mult în gospodăriile colective.

Hotărîți să obțină rezultate cît mai 
bune în dezvoltarea creșterii ani
malelor, gospodăriile colective din 
Teiuș, Cistei, Oiejdea și Mihalț, 
care și-au întreit în acest an nu
mărul vacilor de lapte, și-au strîns 
în același timp și o cantitate 
sporită de furaje. Fiecare din a- 
ceste gospodării și-au asigurat ca 
nutreț de bază cîte 10-11 tone po
rumb însilozat de fiecare vacă fu
rajată și o cantitate importantă . de 
fîn, trifoi și lucerna. Colectiviștii din 
Cistei bunăoară, au însilozat 900 
tone porumb și colete de sfeclă, 
și-au asigurat peste 200 tone tăi- 
ței de sfeclă pe care-i folosesc în 
hrana animalelor în amestec cu co
ceni de porumb tocați. Tot această 

tăți a organizațiilor de masă din 
cadrul șantierului. Biroul organi
zației de bază n-a îndrumat și 
controlat cu toată competența felul 
cum muncesc membrii și candidații 
de partid în organizațiile de masă, 
nn i-a tras la răspundere cu hotă- 
rîre. Acest lucru a avut urmări des
tul de serioase. In cadrul activității 
sindicale, de pildă (președintele co
mitetului de întreprindere tov. Bu
jor Văideantr), s-a manifestat o 
gravă fiepăsare față de organizarea 
și ținerea consfătuirilor de produc
ție. Datorită slabului control al bi
roului organizației de bază aceste 
consfătuiri nu s-au ținut regulat, 
nu s-a urmărit înfăptuirea propu
nerilor făcute în consfătuiri. O mare 
lipsă a existat și în ce privește des
fășurarea activității cultural-educa
tive în rîndul constructorilor. De 
un an de zile se tot amînă de pe 
o zi pe alta terminarea și amena
jarea colțului roșu. Biroul organi
zației de bază, deși cunoștea des
tul de bine această- situație, n-a 
tras la răspundere pe cei vinovați. 
Acest lucru a influențat asupra bu
nei desfășurări a muncii, mai ales 
că tot la colțul roșu urma să se 
deschidă un curs de minim tehnic.

In mod cu totul necorespunzător 
și-a desfășurat activitatea și orga
nizația U.T.M. din cadrul șantieru
lui. Deși ca secretar al organiza
ției de bază a fost ales tov. An
ghel Vasile, membru de partid, a- 
cesta nu s-a achitat cu cinste ^de 
sarcina încredințată. Mai mult, în
suși el a dat dovadă de indiscipli
nă în muncă. Cu toate acestea bi
roul organizației de bază s-a mul
țumit să-l „certe" copilărește pe 
tov. Anghel, fără a-1 trage în mod 
hotărît la răspundere de slaba ac
tivitate. De asemenea, nici o mă
sură n-a luat biroul nici față de u- 
nii candidați de partid ca Moise 
Vasile și alții, care nu participă de 
loc la activitatea organizației U.T.M. 
De slaba activitate a organizației 
U.T.M. se face vinovat și tov. Du
ca Alexandru, secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M., care deși a cu
noscut situația, n-a sprijinit într-o 
mai mare măsură activitatea tine
retului de aici. In cadrul dezbate
rilor, comuniștii au cerut noului or
gan să-și îndrepte mai mult aten
ția spre activitatea organizațiilor 
de masă.

In încheierea lucrărilor adunării 
de alegeri a luat cuvîntul tov. Ion 
Oprean, activist al comitetului oră
șenesc de partid, care a arătat sar
cinile ce revin noului organ ales 
pentru mobilizarea comuniștilor și 
a întregului colectiv la îndeplinirea 
mărețelor obiective ce stau în față.

Adunarea a reales ca secretar pe 
tov. Veselovschi Ernest.

gospodărie, pentru măcinarea nu
trețurilor concentrate, și-a cumpă
rat 0 moară nouă cu ciocane.

Acordînd în același timp o im
portanță deosebită asigurării de a- 
dăposturi corespunzătoare pentru a- 
nimale, colectiviștii din Teiuș sînt 
pe cale de a termina zilele acestea 
cel de-al 2-lea grajd pentru vacile 
de lapte. In scurt timp, vor fi date 
în folosință noi grajduri și la gos
podăriile colective din Mihalț și 
Oiejdea, asigurîndu-se pe timpul 
iernii adăposturi bune vacilor de 
lapte1.

Dar, dacă în gospodăriile colec
tive arătate mai sus, și în altele ca 
cele din Berghin, Alba-Iulia, Mi- 
cești și Țelna, organizațiile de 
partid au îndrumat cu răspundere 
consiliile de conducere și acestea 
și-au asigurat pentru iernarea ani
malelor cantități sporite de fînuri 
și nutreț murat, au reparat din 
timp grajdurile și saivanele pentru 
oj, trebuie să arătăm că în raion 
mai sînt gospodării colective, ca 
cele din Obreja, Benic și altele, 
unde organizațiile de bază și con
siliile de conducere din aceste gos
podării nu se preocupă cu răspun
dere pentru a asigură condiții cît 
mai bune iernării animalelor. La 
gospodăria colectivă din Obreja, de 
exemplu, datorită faptului că la o 
parte importantă din porumbul des
tinat pentru siloz i s-a dat o altă

Un deceniu pe drumul 
electrificării tării

conducere a Comitetului 
în lumina învățăturii le-

să meargă cu- un pasîna-

S-a împlinit la 26 octombrie 
a.c. un deceniu de cînd Comite
tul Central al P.M.R. a aprobat 
planul de electrificare a țării, pen
tru etapa 1951-1960. întocmit sub 
directa 
Central 
niniste, după care electrificarea 
trebuie 
intea industrializării, planul de e- 
lectrificare reprezintă piatra de 
hotar între situația înapoiată în 
care se găsea țara noastră du 10 
ani în urmă și avîntul nestăvilit 
pe calea electrificării țării în anii 
regimului democrat popular.

Tabloul electrificării Romîniei 
sub regimul burghezo-moșieresc 
situa țara noastră sub media 
mondială și pe unul din ultimele 
locuri din Europa. Moștenind o 
astfel de situație grea, țara noa
stră dispunea în 1950 de o putere 
instalată de abia 740.000 kW., 
fărâmițată în peste 600 centrale 
mici și neeconomice. Nu dispu
neam în 1950 decît de o singură 
linie de 110.000 V., în timp ce 
regiuni întregi, ca Oltenia, Mol
dova, Dobrogea și Nordul Ar
dealului nu dispuneau de nici o 
linie electrică de înattă tensiune. 
In ce privește electrificarea sate
lor — abia 5 la sută din numă
rul lor erau' alimentate cu ener
gie electrică.

Elaborarea planului de electri
ficare pentru perioada 1951-1960, 
îndeplinirea lui înainte de ter
men, a marCat o etapă hoiărî- 
toare în lichidarea situației moș
tenite de la burghezie, in aceas
tă perioadă s-au construit centra
le electrice cu o putere de 
1.100.000 kW, mai mult decît s-a

(Continuare în pag. 4-a)
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destinație, aici nu s-au însilozat 
decît 100 tone de porumb, deși gos
podăria are peste 100 capete bo
vine și aproape 400 de oi. Situația 
nu este mai bună nici în ce pri
vește asigurarea necesarului de 
fînuri, unde de asemenea balanța 
furajeră este deficitară. Mai mult 
decît atît. In timp ce cîmpul e 
plin de ierburi și se poate foarte 
bine pășuna, un mare număr de 
vite sînt hrănite încă de pe acum 
cu fîn din stocul destinat pentru 
furajarea de iarnă.

Privitor la gospodăria colectivă 
din Benic, dacă aceasta a reușit 
să-și asigure o balanță furajeră e- 
chilibrată pentru timpul iernii, nu 
același lucru se poate spune des
pre adăposturile animalelor, care 
necesită reparații cum este, de e- 
xemplu, grajdul pentru vaci, la care 
trebuie să se bată dușumelele și să 
se construiască iestele de care e 
nevoie. Cu aceeași urgență se im
pune și construirea maternității 
pentru scroafe, în care scop gos
podăria are asigurat tot materialul.

Ținînd seamă de rolul important 
ce-1 are o bună furajare a anima
lelor și asigurarea de adăposturi 
corespunzătoare în sporirea produc
ției de lapte și carne pe timpul ier
nii, conducerile gospodăriilor co
lective, îndrumate și sprijinite de 
organizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune, trebuie să depună tot 
interesul pentru a-și asigura can
tități mari de furaje prin în- 
silozarea de coceni de porumb 
tocați în amestec cu tăiței

Toate forțele pentru terminarea grabnică a însămînțărilor
Au terminat

La gospodăria agricolă de stat 
din Galda de Jos însămînțările de 
toamnă au fost terminate în cele 
mai bune condițiuni agrotehnice. 
Acordînd toată atenția pregătirii 
terenului și executării însămînțări
lor, mecanizatorii gospodăriei, care 
au folosit întreaga capacitate de 
lucru a tractoarelor, au arat tere
nul la adîncimea de peste 30 cen
timetri, iar pentru a crea seminței 
un pat germinativ cît mai bun, au 
executat două discuiri. Pentru fer
tilizarea solului s-a aplicat ca în-

Comuna Cricău se situează prin
tre comunele fruntașe la însămîn
țări.

Luptînd pentru o recoltă cît mai 
mare de dereale, membrii celor trei 
întovărășiri din satele comunei s-au 
străduit să termine la timp și în 
condițiuni cît mai bune însămînță
rile. In acest scop, întovărășită 
și-au îndreptat toate forțele spre 
eliberarea terenului de culturile fîr- 
zii și executarea arăturilor, după

La întovărășirea „7 Noiembrie" 
din comuna Vințul de Jos însămîn
țările sînt mult întîrziate. Deși re
coltarea porumbului și eliberarea 
terenului pe tarlalele ce urmează să 
se însămînțeze în toamna aceasta 
s-a' făcut în proporție de peste 90 
la sută, datorită faptului că con
ducerea întovărășirii nu ia măsuri 
ca pe lîngă ajutorul dat de S.M.T. 
să folosească și atelajele proprii la 
arături, mai ales pe terenurile inac- 

de sfeclă de zahăr sau resturi de la 
grădină. Totodată trebuie să se in
tensifice lucrările pentru terminarea 
grajdurilor în construcție și repara
rea celor existente, pentru ca la ve
nirea iernii animalele să aibă asi
gurate condiții bune de adăpostire.

Pregătind din vreme condiții op
time de iernarea animalelor, vom 
asigura în perioada de iarnă can
tități sporite de lapte și carne pen
tru oamenii muncii, vom aduce o 
contribuție de seamă la traducerea 
în viață a măsurilor prevăzute de 
Directivele celui de-al IlI-Iea Con
gres al partidului. 
________________FI. BARABAȘ

însămînțările
grășămînt de bază1 la 
300 hectare semănate cu 
din soiurile cele mai 
cîte 300 kg superfosfat 
azotat de amoniu la hectar la cul
turile de toamnă semănatei după tri
foi și 400 kg superfosfat, și 200 
kg azotat de amoniu la cele semă
nate după porumb.

Fruntași la însămînțări sînt me
canizatorii Anastasoaie Dumitru, 
Marcu Nicolae, Seneșan Vasile, 
Sularea Macovei și brigadierul Bor- 
șa Florian.

cele peste 
orz și grîn 
productive, 
și 100 kg

fruntași
9

care au dat bătălia însămînțărilor, 
lucrare care a fost terminată pe 
întreaga comună la data de 26 oc
tombrie.

In cadrul comunei, în frunte la 
însămînțări slut membrii întovără
șirii agricole „Vasile Roaită" 
Cricău,
S.M.T.
minted
tehnice
te 300
tare suprafața planificată.

din 
care cu ajutorul dat de 

și forțele proprii au însă- 
cu grîu în condițiuni agro- 
optime o suprafață de pes- 

hectare depășind cu 25 hec-

cesibile tractoarelor, însămînțările 
nu s-au efectuat pînă Ia 26 octom
brie decît în proporție de 50 la 
sută.

Ținînd seamă că timpul este îna
intat și vremea prielnică însămîn
țărilor se poate schimba de la o 
zi la alta, conducerea întovără
șirii, îndrumată și sprijinită de or
ganizația de bază și comitetul exe
cutiv al sfatului popular din co
mună, trebuie să mobilizeze toate 
forțele la arături, pentru a putea 
termina însămînțările cît mai ur
gent.

Se cere
mai mult efort

Lipsită de îndrumarea organiza
ției de bază, conducerea înto
vărășirii agricole din Mihalț 
nu desfășoară o muncă organiza
torică susținută pentru mobilizarea 
tuturor forțelor la lucrările în 
cîmp. Și acest lucru face ca recol
tările și însămînțările să fie mult 
întîrziate. Aici, datorită faptului că 
se tărăgănează 
rarea terenului 
se însămînțeze, 
cînd tractoarele au stat, 
trebuit să fie deplasate în alte sec
toare de muncă, așa cum a fost 
cazul în zilele de 23-25 octombrie. 
Și această tărăgănare, în ce pri
vește eliberarea terenului, continuă 
și în prezent.

nepermis i 
ce trebuie 

au fost 
sau

elibe- 
să 

zile 
au

Spre a se asigura obținerea unei 
recolte sporite în anul viitor, con
ducerea gospodăriei, îndrumată de 
organizația de partid, trebuie să 
intensifice la maximum eliberarea 
terenului și a arăturilor, pentru a 
putea termina însămînțările într-un 
timp cît mai scurt.

în gospodăria agricolă de stat 
din Galda de Jos un număr tot 
mai mare de luprări sînt meca
nizate.

IN CLIȘEU: Recoltarea porum
bului cu combina culegătoare de 
știuleți.



Io mod* concret și legal de viata

NKRIMAH:

mm flocâ !inH flc dezvoltare
NEW YORK (Agerpres). —
Ziarul „New York Times" publi

că un articol intitulat „In Uniu
nea Sovietică producția de oțel 
crește", semnat de comentatorul 
Harry Schwartz, cunoscut pentru 
vederile sale antisovietice.

„Datele oficiale despre producția 
de oțel din cele două țări arată că 
în ultimele luni Uniunea Sovietică 
produce aproximativ aceeași canti
tate de oțel ca și Statele Unite, 
este nevoit să recunoască autorul.

In septembrie, superioritatea 
S.U.A. în domeniul producției de 
oțel a fost cea mai neînsemnată 
din întreaga perioadă postbelică, cu 
excepția lunilor în care producția 
americană a fost lovită serios de 
greva generală din industria oțe
lului".

Uniunea Sovietică a produs lu-

na trecută aproximativ 6.100.000 
tone oțel (autorul calculează în 
„tone mici" egale cu 907,2 kg. fie
care), în comparație cu 6.439.000 
tone produse în Statele Unite.

Autorul recunoaște că întrecerea 
din domeniul producției de oțel din
tre U.R.S.S. și S.U.A. este influen
țată de doi factori: avîntul pro
ducției în Uniunea Sovietică și scă
derea producției în S.U.A.

Autorul arată că în al treilea 
trimestru al anului curent, S.U.A. 
att produs 19,6 milioane tone oțel, 
iar U.R.S.S. — 18.000.000 tone
otel. „Specialiștii americani care 
studiază întrecerea economică din
tre cele două țări, subliniază au
torul, sînt neliniștiți de faptul că 
Uniunea Sovietică produce în pre
zent aproape aceeași cantitate de 
oțel ca și Statele Unite...".

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

Statele Unite sînt îngrijorate de 
evoluția evenimentelor din Congo

tyASHINGTON (Agerpreș). — 
Comentatorul diplomatic al Trus
tului de presă „Scripps-Howard", 
Shackjord, dă alarma tntr-un ar
ticol publicat de O Serie de ziare a- 
mericane în legătură cu situația 
dificilă în care s-ar putea pomeni 
Statele Unite în cazul unui eșec to
tal al căpeteniei rebelilor Mobutu 
și în cazul restabilirii activității 
normale a guvernului legal al Con- 
goului condus de Patrice Lumum
ba. Comentatorul consideră că a- 
cest lucru este inevitabil. Reprezen
tanții S.U.A., scrie Shadkford sînt 
îngrijorați de întorsătura pe care 
au luat-o evenimentele din Congo 
și de perspectiva revenirii lui Lu
mumba la putere.

Acum, arată el, „se află în joc 
relațiile S.U.A. ,cu blocul afro-asia
tic din O.N.U. care numără 45 de 
state" dintre care multe „îl spri
jină pe Lumumba sau cel puțin cer 
convocarea parlamentului interzis 
de colonelul Mobutu". „Statele U- 
nite, constată cu regret Shackford, 
nu se vor putea opune în mod fă
țiș. dacă statele afro-asiatice îi vor

cere lui Hammarskjoeld să între
prindă acțiuni în sprijinul dui Lu
mumba".

Deschiderea celui 
ai Sindicatelor

(Urmare din pag. l-a)
A fost aprobat apoi regulamen

tul de desfășurare a lucrărilor Con
gresului.

Primit cu puternice aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Chivu Stoi
ca, membru al Biroului Politic al 
C. O. al P.M.R., președintele Con
siliului de Miniștri, care a adus 
Congresului salutul Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn. i

Delegații și invitații la Congres 
au aplaudat îndelung salutul O. C. 
al P.M.R., ovaționînd puternic pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn și 
Comitetul său Central.

Congresul a trecut apoi Ia pri
mul punct al ordinei de zi. Tovară

șii este de dorit retragerea 
trupelor ghaneze din Congo

ACCRA (Agerpres). —
După corn anunță agenția Reu

ter, Kwame Nkrumah, președintele 
Republicii Ghana, a adresat lui 
Hammarskjoeld, secretarul general 
al O.N.U., un mesaj în care se a- 
rată că nu este de dorit retragerea 
din Leopoldville a trupelor ghane- 
ze făcînd parte din contigentele 
O.N.U. aflate în Congo, deoarece 
aceasta ar crea o primejdie serioa
să pentru securitate.

Acest lucru, a subliniat Nkrumah, 
este confirmat de evenimentele re
gretabile care au avut loc în ulti
mele două zile, după ce au fost re
trase din Leopoldville două bata
lioane de trupe ghaneze.

„Pot să trag numai o singură 
concluzie, . declară Nkrumah, și a- 
nume că administrația O.N.U. în 
Congo nu a ținut seama de aver
tismentul nostru și a tolerat înrău
tățirea situației".

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

de-al IV-lea Congres 
din R. P. Romînă

șui Gheo.rghe Apostol a prezentat 
raportul Consiliului Central al Sin
dicatelor.

De mai multe ori, în timpul pre
zentării raportului, participanții la 
Congres au aplaudat puternic. Ei au 
ovaționat îndelung pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, inspiratorul 
și organizatorul victoriilor po
porului muncitor, pentru pa
tria noastră, Republica Populară 
Romînă, pentru eroica noastră cla
să’muncitoare, pentru țărănimea și 
intelectualitatea noastră, pentru 
sindicatele noastre — școală a co
munismului, pentru unitatea și so
lidaritatea internațională a celor ce 
muncesc de pretutindeni, pentru 
pace între popoare.

(Urmare din pag. l-a)
de îndrumare a activității agitatori
lor, au recrutat noi agitatori. Cu toate 
acestea trebuie arătat că mai există 
și întreprinderi, comune și sate un
de organizațiile de partid mențin 
un număr scăzut de agitatori, și 
aceștia sînt fără activitate. Așa 
stau lucrurile la T.R.C.H. Grupul 5 
șantiere Aiba-Iulia, în comuna Ber- 
ghin etc. La Berghin, de pildă!, pe 
întreaga comună sînt doar două co
lective de agitatori formate din... 10 
oamenii?!). Se pune întrebarea: A- 
cum cînd la Henig și Berghin se mun. 
ceste intens pentru formarea unei 
gospodării colective și lărgirea ce
lei existente, să fie suficient un ast
fel de număr de agitatori la o co
mună întreagă? Ce părere' are co
mitetul comunal de partid? Soco
tim că o astfel de situație trebuie 
grabnic lichidată, comitetul comu
nal de partid luînd ■ măsuri prin or
ganizațiile de bază pentru lărgirea 
consider'abi'ă a numărului agitato
rilor, orientîndu-se ca cei recrutați 
să fie din cei mai buni și activi 
membri și candidați de partid, frun
tași în toate acțiunile, bune exem

ple în fața întregii comune.
Recent, în scopul continuei îm-t 

bunătățiri a muncii de propagandă' 
și agitație, din însărcinarea birou
lui Comitetului raional de partid, ă 
fost organizată o consfătuire a ac
tivului Comitetului raional de 
partid în domeniul muncii de pro
pagandă și agitație. Cu acest pri
lej au fost stabilite o seamă der 
sarcini deosebit de importante pentru 
îmbunătățirea activității colectivelor 
de agitatori. Ca o primă măsură a* 
fost aceea că membrii activului au 
primit sarcina să sprijine concret 
organizațiile de bază în reorgani
zarea colectivelor de agitatori, ac
tivizarea lor printr-o temeinică in-; 
struire, îmbunătățirea agitației vi
zuale. Această măsură va asigura1 
continua îmbunătățire a activității 
agitatorilor. Aceasta însă nu în
seamnă ca organizațiile de particL 
să stea si să aștepte ajutorul de la! 
raion. Din contră, e nevoie ca îrr 
timpul cel mai scurt organizațiile 
de bază să analizeze temeinic ac
tivitatea colectivelor de agitatori, 
luînd măsuri pentru înlăturarea 
complectă a lipsurilor care mai 
dăinuie.

■io------------

Un deceniu pe drumul
____ (Urmare din pag. 3-a) 
construit în Romînia sub regi
mul burghezo-moșiereso timp de 
60 ani. Azi, țara noastră dispu
ne de o putere instalată de 
1.840.000 kW. față de 510.000 
kW în 1938, iar la sfîrșitul anu
lui producția de energie electri
că va fi de 7,7 miliarde kilovați- 
ore.

S-au construit și dat în func
țiune în acești ani centrale ter
moelectrice noi la Paroșeni, Sîn- 
giorgiu, Borzești, Doicești etc., 
centrale de bază ale sistemului 
energetic național. De asemenea, 
tot în acești ani, s-au construit 
hidrocentrala de la Moroeni, Sa- 
du 5, iar un loc de frunte îl ocu
pă centrala hidroelectrică . I. 
Lenin" de la Bicaz, una dintre 
cele mai mari amenajări hidroe
lectrice din Europa.

Ca urmare a sudceselor mari 
obținute în îndeplinirea înainte 
de termen a planului de electri
ficare, s-a putut înfăptui electri
ficarea pe scară largă a satelor. 
Astfel, în această perioadă s-au 
electrificat circa 3.000 sate față 
de 450 cite erau electrificate îna
inte de elaborarea planului de e- 
lectrificare. Numai în raionul

electrificării țării
nostru au fost electrificate în a- 7 
cest timp de 5 ori mai multe safe ( 
decît erau în întregul raion pe >•- 
vremea burgheziei. La Mihalț, l. 
Cricău. Bucerdea și alte sate ardr 
acum becul electric în casele co-Mț 
lectiviștilor și întovărășiților. In 7 
alte multe sate ca Galda de Jos, \ 
Oiejdea etc. lucrările, de electri- ) 
ficare sînt în ctirs. <

Făcînd bilanțul celor 10 ani pe > 
drumul. electrificării țării, nu se < 
poate trece cu vederea peste mă- S 
rețele perspective deschise de > 
prevederile Directivelor Congre- < 
sului al IlI-lea în direcția sporirii} 
producției de energie electrică. > 
La capătul planului șesenal pro- \ 
ducția de energie electrică va a- 7 
junge la 18,5 miliarde kilovați- < 
ore, iar în 1975 ea va fi de 10 S 
ori mai mare ca în 1959, adică 7 
va ajunge, la 65-70 miliarde ki- ( 
lovați-ore. >

Acum, la 10 ani de la elabo- C 
rar ea planului de electrificare, 5 
oamenii muncii din raionul nos- 7 
stru își manifestă și mai mult ho- L 
tărîrea de a munci cu forțe spy > 
rite pentru obținerea de noi vie- c, 
tor ii în înfăptuirea sarcinilor tra- y 
sate de. Congresul al Ill-lea ai d 
P.M.R. V

Ooasă limit —
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Din viața internațională

fProcesut de ta S/assî f/lda
Pe mica insulă turcească Iassî 

Ada din Marea de Marmara a în
ceput un proces de o amploare și 
un caracter cu totul ieșite din co
mun. Numărul acuzaților trece de 
500. Cei mai multi dintre ei sînt 
foști înalți demnitari și oameni de 
afaceri. Pe banca acuzaților, îm
prejmuită nu numai cu obișnuita 
bară de lemn, ci și du sîrmă ghim
pată prin care trece curent electric, 
se află Bayar, fostul președinte al 
Turciei, Menderes, fostul prim-mi- 
nistru, Koraltan, fostul președinte al 
Medjlisului, foști miniștri, gene
rali, membri ai consiliilor de admi
nistrație ale diferitelor bănci, înalți 
funcționari de stat, funcționari su
periori ai poliției. De fapt, în fața 
tribunalului se află toate vîrfurile 
fostului regim din Turcia, răsturnat 
în mai 1960.

Dezbaterile au început cu clari
ficarea unui episod în aparență ne
însemnat, în legătură cu un cîine 
scoțian vîndut de Bayar. Cu prile
jul unui chef pe care Bayar l-a fă
cut împreună cu Okmen, fostul mi
nistru al agriculturii, președintele a 
vîndut menționatului minister, pen
tru grădina zoologică din Ankara, 
un cîine scoțian primit în dar de la 
regele Afganistanului. Clinele a 
fost vîndut contra fabuloasei sume 
de 20.000 de lire.

'Acest mic detaliu ilustrează gra
dul de decădere morală la care a- 
jurtseseră foștii diriguitori de la 
Ankara.

Actul de acuzare îi învinuiește 
pe aceștia de crime grave, începîrtd 
cu încălcarea constituției, abuz de 

putere și delapidarea fondurilor sta
tului, și terminînd cu masacrarea 
demonstranților și organizarea de 
acte teroriste, ațîțarea vrajbei na- 
ționa'e și organizarea de masacre 
împotriva populației grecești. Men
deres, de pildă, după cum relatează 
presa turcă, este acuzat de 10 cri
me, pentru care este pasibil, în to
tal, de trei condamnări la moarte 
și 129 de ani închisoare și depor
tare. Actul de acuzare cere pe
deapsa cu moartea pentru. 38 dintre 
acuzați.

Regimul Bayar-Menderes a adus 
Turciei uriașe prejudicii morale și 
materiale. El a transformat Turcia 
într-o țară de dictatură polițieneas
că și de permanentă depresiune e- 
cortomică. într-o țară a șomajului 
și mizeriei. In Turda era în plin 
avînt, datorită ajutorului ame
rican numai construcția de ba
ze militare americane și de închi
sori. Aceste construcții „complexe" 
au permis regimului Menderes să 
se mențină la putere și să se îm
bogățească de-a lungul unei pe
rioade de 10 ani.

Dar „frumoasele vremuri" ale 
samavolniciei nepedepsite au luat 
pe neașteptate sfîrșit. Ajutorul a- 
merican s-a dovedit a nu avea 
chiar o eficacitate universală: el 
nu a putut scăpa de pedeapsă clica 
Bayar-Menderes. Nici N.A..T.O. și 
nici C.E.N.T.O. nu le-au putut fi 
de vreun ajutor. Iar acum protec
torii de la Washington privesc Cu 
nepăsare cum prietenii lor turci 
sînt aruncați la lada de gunoi a 
istoriei. Tot ce pot face este să 

vorbească cît mai puțin despre pro
cesul de la Iassî Ada. Aceasta pen
tru că eșecul regimului Bayar-Men
deres înseamnă totodată și eșecul 
politicii Washingtonului. Pe banca 
acuzaților se află, nevăzuți, și pro
tectorii americani ai dregătorilor 
turci.

Procesul de la Iassî Ada are o 
mare însemnătate socia’ă pe plan 
internațional. In primul rînd, el 
demonstrează în mod elocvent ce 
reprezintă regimurile care se men
țin datorită „ajutorului" american 
și baionetelor americane: acestea 
degenerează inevitabil în regimuri 
antipopulare și antinaționale, iar 
conducătorii lor, care și-au vîndut 
sufletul pe dolari, se cufundă în 
mocirla corupției.

In al doilea rînd, procesul clicii 
Bayar-Menderes arată că în zilele 
noastre o funcție înaltă nu ajută 
întotdeauna Celui ce o ocupă să 
scape de răspundere pentru crimele 
săvîrșite împotriva poporului.

------♦♦------
Idee fixa

Dacă un pictor ar face portretul 
generalului american Norstad, co
mandantul suprem al forțelor ar
mate ale N.A.T.O., ar trebui să îm
prumute maniera de lucru a por- 
tretiștilor de la curțile regale din 
secoîele XVI-XVII. Numai că înlo
cui tradiționalului sceptru și al 
globului de aur, ar trebui șă-1 în
fățișeze pe general cu o bombă cu 
hidrogen și o rachetă „Polaris". Se 
pare că tocmai un asemenea por
tret ar întruchipa cel mai bine vi
surile tainice ale lui Lauris Nors
tad.

In timpul vizitei sale în orașul 
Coventry din Anglia, la un dejun 
dat în cinstea lui de edilii orașului 

la 12 octombrie, Norstad a decre
tat: N.A.T.O. trebuie să devină „a 
patra putere atomică"!

După cum a subliniat ziarul con
servator englez „Daily Mail",, 
Norstad „a mai făcut o aluzie pe
riculoasă din punct de vedere poli
tic, în sensul că degetul său tre
buie să stea pe butonul care poate 
lansa arma nucleară a N.A.T.O." 
Nemulțumit cu rolul de comandant 
suprem, Norstad și-a pus în gînd 
să devină autocratul atomic su
preme...

Cu binecuvîntarea Washingtonu
lui, el a și trecut la realizarea ideii 
sale, elaborînd un plan de' ampla
sare în Europa occidentală a cel 
puțin 500 rachete „Polaris", prevă
zute cu focoase termonucleară Po
trivit planului lui Norstad, princi
palul avanpost nuclear trebuie' să 
devină Germania occidentală.

Alegînd orașul Coventry pentru 
a comunica în primul rînd popu
lației acestuia ideea creării „celei 
de-a patra puteri atomice", Norstad 
a socotit, după cît se pare, că face 
orașului o mare cinste. Cetățenii o- 
rașului au apreciat însă altfel a- 
cest lucru. Mulțimea care s-a adu
nat în seara zilei de 12 octombrie 
lîngă Central Hali, unde Norstad 
urma să țină un nou discurs, l-a 
primit cu huiduieli și proteste îm
potriva înarmării nucleare!.. Genera
lul a fost nevoit să intre în clă
dire printr-o ușă laterală, apariția 
sa în sală fiind întîmpinată cu stri
găte: „Norstad, cară-te!"

Febra atomică i-a întunecat atît de 
mult mintea lui Norstad, încă el nici 
n-a înțeles cît de nelalocul său este 
ca un campion al războiului ato
mic să ia cuvîntul într-un oraș ca 
Coventry.

FOTBAL

A. S. M. Alba — C. F. R. 
Teiuș 5-2 (1-1)

Duminica trecută, echipa A.S.M... 
Alba-Iulia a obținut o frumoasă 
victorie în deplasare, învîngînd e- 
chipa ceferiștilor din Teiuș cu cate
goricul scor de 5-2. Jocul clar al' 
alba-iulienilor, condiția fizică și-au! 
spus și de data aceasta cuvîntul. 
întreaga echipă a muncit pentr»- 
victorie. O notă în plus pentru por
tarul Vicol, care a făcut o partidă 
excelentă.

Echipa ceferiștilor din Teiuș ar 
jucat slab, uneori dedîndu-se la 
joc nesportiv.

CLASAMENT
Minerul Deva 7 6 1 0 30: 3 13T
Dacia Orăștie 7 5 0 2 26:11 !10
C.F.R, Teiuș 7 5 0 2 17:14!10
Metalurgistul Cug ir 6 4 1 1 15: 6 9
A.S.M. Alba Iulia 7 4 1 2 27:14 9
Șebeșul Sebeș 7 4 1 2 19:13 9
Aurul Certej 7 4 0 3 20:12 8
Metalul Crișcior 8 3 0 5 8:16 6
Aurul Zlatna 6 1 2 3 6:16 4
Mureșul Vinț 7 0 2 5 7:24 2
Șurianul Petrești 7 0 2 5 6:32 2
Victoria Dobra 6 0 0 6 4:24 a

Etapa viitoai e
Minerul Deva -- Vie tor■ia Dobr.at.

Sebeșul Sebeș — Aurul Certej; Da
cia Orăștie — Metalurgistul Cu- 
gir; A. S. .M. Alba-Iulia — Suria- 
nul Petrești; Aurul Zlatna — C.F.R. 
Teiuș: Mureșul Vinț — CorvintiL 
Hunedoara (rezerze); Metalul Crișr 
cior stă.
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