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Toate întreprinderile 
anual îndeplinit înainte de termen!

depășit în 
economiilor 
la milioa- 
de munci- 

metalo-chimice 
,Gh. Doja“, Depoul

realizat și 
valoarea 

se ridică 
. Colectivele 

Uzinele

Filele calendarului au fost rupte 
una după alta și iată-ne ajunși la 
sfîrșitul celui de-al 111-lea trimestru 
al anului. A trecut deci o perioadă 
lungă de dînd am pășit în acest an. 
Roadele muncii însuflețite din a- 
cest timp au rămas însă să con
semneze cum oamenii muncii din 
întreprinderile raionului nostru, lup- 
tlînd cu abnegație sub conducerea 
organizațiilor de partid, au dobîn
dit succese de seamă în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
IlI-lea al partidului. Și rezultatele 
sînt din cele mai frumoase.

Pe primele 8 luni din acest an 
volumul producției globale pe raion 
a fost 1 
timp ce 
realizate 
ne de lei. 
tori de la 
Zlatna, E. M.
C.F.R. Teiuș și alte întreprinderi 
raportează încă de pe acum că și-au 
realizat planul pe cele 3 trimestre 
și desfășoară o . susținută întrecere 
pentru îndeplinirea înainte de ter
men a planului pe întregul an. 
Muncitorii Văii Dosului au raportat 
cu mîndrie că în comparație cu a- 
nul trecut au dat în timp de 8 luni 
cu peste 10 la sută mai multe pro
duse.

Ce reflectă toate aceste rezultate 
de seamă? Ele reflectă însăși ho- 
tărîrea oamenilor muncii din între
prinderile raionului de a traduce în 
viată sarcinile ce le revin din 
gramul elaborat de Congresul 
Ill-lea al P.M.R., ele reflectă 
iul că acolo unde organizațiile 
partid mobilizează masele la 
făptuirea sarcinilor economice, unde 
se creează condiții desfășurării în
trecerii, unde introducerea tehnicii 
noi se află la loc de frunte, se pot 
obține rezultate din cele mai bune.

Trebuie însă arătat că în spatele 
acestor rezultate, care indică rezul
tate de ansamblu, se mai ascund o 
serie de lipsuri, care știrbesc rea
lizările unor întreprinderi și lovesc 
în realizările de ansamblu ale raio
nului. Nu e vorba aici cîtuși de pu
țin de cauze obiective. Nul E vor
ba de lipsuri generate fie de slaba 
preocupare pentru calitate, pentru 
reducerea prețului de cost, fie de o 
slabă preocupare pentru traducerea 
în viață a măsurilor stabilite și a-

pro- 
al 

fap- 
de 
în

Constituția marilor drepturi și libertăți

6

cine-la
rula fil- 

„Ursul alb" iar la ci- 
„23 August" filmul 

„Intîlnire cu viața”.

Imaginile siînt edificatoare. Stăpîn pe destinele sale, poporul
construit și se construiesc nenumărate blocuri înzestrate cu tot KCI1UU U!1 lur se
tuite. Cultura a devenit un bun al întregului popor. Și toate acestea sînt firești, firești fiindcă azi ■ 

conduce cu pași uriași spre culmile însorite ale socialismului.'

Cu 9 ani în urmă, la 24 septembrie 1952, exprimînd voința între
gului nostru popor muncitor de la orașe și sate, Ma/ea Adunare 
Națională a R.P.R, a votat noua noastră Constituție. Constituția con
struirii socialismului — așa cum o numește pe bună dreptate poporul 
nostru — constituie bilanțul cuceririlor revoluționare pe care harni
cul și talentatul nostru popor le-a dobîndit sub conducerea înțeleap
tă a partidului. Fiecare articol al noii noastre Constituții reflectă cu 
o uriașă forță interesele vitale ale celor ce muncesc, fiind o puternică 
expresie a superiorității democrației socialiste față de așa-zisa de
mocrație burgheză.

Nu este cîtuși de puțin nevoie să-i răsfoiești filele pentru a-i cu
noaște conținutul. Nu! Marea noas tră lege își are larg deschise pa
ginile pe întregul pămînt al patriei iubite. Privește spre uriașele hi
drocentrale și furnale, lasă-ți ochiul să-și desfate privirea pe în
tinsele lanuri. Toate sînt ale poporului — stăpînul lor firesc. Intră 
cu imaginea în noile și confortabilele blocuri, așază-te la masa 
bogat încărcată a furnalistului, a mi nerului, a oricărui muncitor, intră

de tăiat 
stă de- 

în func- 
se iac

probate în consfătuirile de produc
ție încă la începutul acestui an, de 
lipsa de promovare a tehnicii noi, 
de slaba organizare a producției. 
Cum altfel decît lipsă de respect 
față de cuvîntul dat poate fi numi
tă superficialitatea cu care se pre
ocupă conducerea șantierelor de lo
cuințe din Zlatna (șef ing. Lupan), 
întregul colectiv de consiructori de 
aici de calitatea lucrărilor la blo
curile de la Zlatna, de respectarea 
angajamentului de dare în folosin
ță? De mai bine de 2 luni și jumă
tate beneficiarul este pus în situa
ția de a refuza recepția, deoarece 
lucrările nu corespund calitativ. Și 
toate aceste refaceri costă bani, 
costă timp, iar locuințele nu pot fi 
date în folosință. Aceasta e o lip
să cît se poate de gravă ce trebuie 
lichidată în cel mai scurt timp.

Au existat și mai există încă lip
suri în unele întreprinderi și in ce 
privește extinderea mecanizării. La 
întreprinderea „Horia" din orașul 
nostru, de pildă, de mai bine de 3 
luni o mașină automată 
hîrtie, adusă de la Sibiu, 
montată fără să fie pusă 
țiune. Se tot fac planuri, 
calcule, dar totul se rezumă la a- 
tît. La această întreprindere există 
apoi o seamă de deficiențe și în 
ce privește îndeplinirea sarcinilor 
tehnico-organizatorice stabilite 
planurile de măsuri, întocmite 
prilejul prelucrării sarcinilor 
plan pe acest an. Acuși e gata 
nul, și aceste măsuri n-au fost 
că îndeplinite.

Un obiectiv de seamă al între
cerii socialiste este reducerea pre
țului de cost. Dacă în majoritatea 
lor, colectivele de muncă au înțeles 
importanța acestei sarcini trasate 
de partid, desfășurând larg bătălia 
pentru economii, pentru îndeplinirea 
Și depășirea angajamentului anual 
în această direcție, apoi trebuie a- 
rătat că mai există destule defi
ciențe care duc la umflarea prețu
lui de cost. La I.R.T.A., Autobaza 
Alba Iulia, în loc ca prețul de cost 
să fie redus, el a crescut. Se în
cearcă de către conducerea Au,o- 
bazei să se justifice această situa
ție pe seama unei neconcordanțe 
între planul prețului de cost și po
sibilitățile existente în întreprinde-

în 
cu 
de 
a- 

în-

(Continuare în pag. 2-a)

Spre sHcccșe tot mai mari în întrecerea
sodallstâ din industrie si agricultură

Cu sarcinile de plan depășite
Pe lîngă faptul că planul produc

ției globale a fost realizat în pro
porție de 107,47 la sută, la Atelie
rul central de reparații din Alba 
Iulia a crescut și productivitatea 
muncii cu 14,18 la sută în luna au
gust.

Tot în această perioadă, prin în
trebuințarea judicioasă a materia
lelor noi și prin folosirea cu pri
cepere a resurselor locale, s-au 
realizat economii în valoare de pes
te 24.000 lei.

Fruntașă în 
rea producției,

lupta pentru spori- 
în ridicarea calității

Cifre noi pe graficul realizărilor
O atenție deosebită au acordat 

muncitorii întreprinderii și realizării 
de economii. Pînă în prezent, an
gajamentul luat de ei pe întregul an 
a fost depășit cu peste 78.000 lei.

La obținerea acestor frumoase 
realizări un mare aport au adus e- 
chipele de tîmplari conduse de co
muniștii Hă-rmănaș Nichifor și Da- 
deș Victor.

Și în luna august, ca de altfel în 
toate lunile ce s-au scurs în acest 
an, la „Iprodcoop" Alba Iulia au 
fost înscrise pe graficul realizărilor 
noi și însemnate succese în muncă.

Planul producției globale, de 
pildă, a fost realizat în proporție de 
160 la sută, prețul de cost a scă
zut cu peste 5 la sută față de 2 la 
sută cît era planificat, iar produc
tivitatea muncii a crescut cu 5 la 
sută.

Sporesc economiile de materiale
întrecerea pentru realizarea de 

cît mai multe economii de materiale 
se desfășoară cu avînt la fabrica 
de încălțăminte „Ardeleana" din o- 
rașul nostru.

Sporind productivitatea muncii, 
folosind cu pricepere și chibzuință 
materialele și reducînd rebuturile,
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nostru a p’șit spre adevărata lui viața. Pentru oamenii
confortul, pentru fiii lor se clădesc școli noi, se acordă manuale gra-

1 azi puterea aparține celor ce muncesc, iar

e-reparațiilor și în realizarea de 
conomii s-a clasat brigada a 11-a 
mecanici condusă de comunistul 
Josan Manole.

însuflețiți de rezultatele obținute 
în luna precedentă, muncitorii și 
tehnicienii Atelierului central sînt 
hotărîți să muncească pe viitor și 
mai bine, cu și mai mult spor. In 
perioada 1-10 septembrie ei au și 
cules deja primele succese. Planul 
producției globale a fost depășit 
această decadă cu aproape 20 
sută.

în 
la

colectivul de muncă de la această 
fabrică a realizat lună de lună în
semnate economii.

In luna trecută, de exemplu, s-au 
economisit aici 39.868 dm. p. 
piele, 2.341 kg talpă, și materiale 
auxiliare în valoare de peste 45.000 
lei.

Printre fruntașii în întrecere se 
numără stanțatorii Drăghici loan, 
Hațegan loan precum și muncitorii 
Angelescu Marin, Moldovan Ana, 
Anca Elisabeta, Hațegan Antinia 
și alții de la secția croi.

sectorului 
colectivă 
noi pen-

I Construcții
Odată cu dezvoltarea 

zootehnic, la gospodăria 
era nevoie de construcții 
tru adăpostirea animalelor. Ținînd 
seamă , de această cerință, consiliul 
de conducere al gospodăriei colec
tive „Gh. Doja“ din comuna Ber- 
ghin s-a preocupat de această pro
blemă atît de importantă.

Pentru anul 1961 gospodăria co
lectivă are în plan să construiască 
un grajd pentru 100 capete vaci, o 

^maternitate pentru 50 scroafe și încă 
an grajd pentru 100 capete tineret 
bovin.

încă de la începutul anului, con
siliul de conducere al G.A.C. a do
vedit preocupare pentru ca anima
lele gospodăriei să aibă adăposturi 
bune și terminate la timp.-

Astfel, pînă în prezent, a fost 
construită maternitatea pentru 50 
scroafe, și aceasta numai cu forțele 
proprii ale gospodăriei. Și la graj
dul pentru 100 capete vaci lucrările 
sînt aproape terminate, urmînd ca 
pînă la începutul lunii noiembrie șr 
cel de-al doilea grajd să fie termi
nat.

noi

Muncă avîntată
încă din orele cînd primele lică

riri ale dimineții străpung întune
ricul nopții, harnicii colectiviști din 
Teiuș pornesc munca cu spor.

In sectorul construcții, zidari șt 
dulgheri pricepuți din rîndul co
lectiviștilor, ca Timiș Ștefan, Voj 
Petru, Popa Vasile, Boca Traian și 
ajutoarele lor Oțel Samuil ă, Palco 
Ștefan, Vlas loan și alții, constru
iesc în aceste zile un nou grajd 
pentru 100 capete vite mari, o ma
ternitate pentru 26 soroafe de pră- 
silă, pătule pentru porumb cu o ca
pacitate de 30 vagoane și maga
zie de cereale pentru 10 vagoane, 
casă pentru tractoriști și alte con
strucții gospodărești care în curînd 
le vor da în folosință.

Cu multă însuflețire și spor își 
desfășoară activitatea și brigăzile de 
cîmp în vederea terminării însilo- 
zării furajelor, precum și la recol
tarea culturilor tîrzii și pregătirea 
terenului pentru însămînțările de 
toamnă. Pînă în prezent, pentru vi
țele gospodăriei colectiviștii au și 
însilozat peste 300 tone nutrețuri 
diferite și au recoltat 1 hectar fa
sole în cultură pură, cartofii de 
pe 6 ha și porumbul pentru boabe 
de pe 5 ha.

...la 6 octombrie a.c. vor începe 
cursurile I Iniversității publice ce 
funcționează pe Kngă Consiliul sin
dical ra'onal. Cei ce doresc să ur
meze cursurile universității se pot 
înscrie la Consiliul raional sindi-

...în scopul bunei deserviri a 
populației, Magazinul alimentar 
Nr. 23 (gestionar Schazer Martin) 
lucrează după un nou orar, fiind 
deschis zilnic între orele 
neața și 22 seara.

...lîntre 25-27 septembrie,
matograful „Victoria" va 
mul polonez 
nematograful 
argentinean



Zile hot&ritoare | 
pentru soarta recoltei Sarcina de însilozare să fie realizată
întreaga cantitate de semințe condiționată

Pentru ca momentul optim însă- 
mînțărilor să-i găsească pe depiin 
pregătiți, colectiviștii drîmbăreni de
pun o muncă tot mai stăruitoare.

Pînă în prezent ei au terminat de 
selectat cantitatea de semințe nece
sară pentru cele 137 ha pe care le 
vor însămînța în această campanie 
și au procurat prin schimb de la ba
za de recepție din Alba Iulia 14.000 
kg de grîu de înaltă productivitate.

Zoresc lucrările de sezon
La gospodăria colectivă din fe- 

leac o suprafață însemnată care se 
va cultiva cu grîu în această toam
nă urmează a se însămânța după 
culturi prășitoare. Pentru ca arătu
rile de însămînțări să se poată exe
cuta la timp, în vederea asigurării 
unui bun pat germinativ semințe
lor, colectiviștii de aici zoresc în

Ce mai așteaptă, colectiviștii din Totoi?
Campania de toamnă bate la ușă, 

dar cu toate acestea Ia gospodăria co
lectivă din Totoi selectatul seminței 
necesare încă nici nu a început, 
deși colectiviștii au de condiționat 
grîul pentru însămînțarea unei su
prafețe de 245 hectare. Vinovați 
pentru această stare de lucruri se 
fac în primul rînd consiliul de con
ducere și tov. Moșneag Gheorghe, 
inginerul din cadrul gospodăriei, 
care au neglijat în mod nepermis 
pînă în prezent repararea selecto
rului propriu și condiționarea griu
lui.

Nu mai puțin vinovat față de a- 
ceastă situație se face și Sfatul 
popular al comunei Sîntimbru care, 
cu toate că are cunoștință de faptul

Amină 
de pe o zi pe alta

Colectiviștii din Șeușa și-au pro
pus, în vederea creșterii producției 
de cereale la hectar, să aplice în 
viață încă din această toamnă o sea
mă de măsuri agrotehnice bine 
chibzuite. Din aceste măsuri face 
parte și îngroparea sub brazdă o- 
dată cu arătura de însămînțări a 
unei cantități sporite de îngrășă
minte organice.

Cu toate acestea consiliul de con
ducere, nefiind îndrumat de către 
organizația de partid, amînă în mod 
ne justificat de pe o zi pe alta tran
sportatul celor peste 200 tone gu
noi de grajd la cîmp, precum și 
terminarea de selectat a întregii 
cantități de semințe necesare.

Deoarece însămînțările bat la u- 
șă, se impune consiliului de condu
cere al gospodăriei colective din 
Șeușa să treacă de la tărăgănare 
la fapte, punînd astfel o bază trai
nică recoltei viitoare.

O atenție sporită acordă colecti
viștii din Drîmbar problemei ferti
lizării solului. In acest scop ei au 
și transportat la cîmp peste 80 tone 
îngrășăminte organice, iar pe 20 
ha teren eliberat de cultura de ber- 
ceag, trifoi etc., cu sprijinul meca
nizatorilor de la S.M.T. Alba Iulia 
și cu atelaje proprii au executat a- 
rături.

aceste zile executarea lucrărilor de 
sezon.

Pînă acum, la această gospodă
rie, pe lîngă alte lucrări s-a și re
coltat și treierat floarea-soarelui de 
pe 2,5 ha și cartofii de pe 5 ha. In 
curînd se va trece la culesul po
rumbului bun de recoltat de pe par
celele unde se vor executa arături 
pentru însămînțările de toamnă.

că gospodăria din Totoi tărăgănea
ză reparatul selectorului și începe
rea condiționării griului, nu a luat 
nici o măsură pentru a pune capăt 
acestei situații.

Pentru lichidarea lipsurilor de 
care se dă dovadă la gospodăria 
colectivă din Totoi în problema se
lectării griului, conducerea acestei 
unități, cu sprijinul Sfatului popu
lar Sîntimbru, trebuie să treacă de 
urgență la împrumutarea unui se
lector de la unitățile din raion care 
au terminat selectatul sau să-l re
pare cel existent, pentru ca în 
cel mai scurt timp condiționarea 
semințelor, pregătirea campaniei și 
însămînțările să se desfășoare din 
plin.

La Gospodăria de stat din Oarda de Jos se acordă o deosebită atem 
ție lucrărilor de pregătirea terenului pentru însămînțări.

IN CLIȘEU : Discuirea terenului destinat însămînțărilor.

< In raionul nostru, datorită con- 
S dițiilor prielnice de climă din a- 
? cest an și a extinderii suprafete- 
l lor destinate bazei furajere, exts- 
ită posibilitatea deplină de a se 

asigura pentru iarnă animalelor 
în fiecare gospodărie colectivă 
nutrețuri corespunzătoare canti
tativ și calitativ.

Pentru a impulsiona lucrările 
de însilozare, ziarul „Steaua ro- 

S șie“ a organizat un raid-anchetă. 
? Redăm mai jos cele constatate 
î cu acest prilej.

Se preocupă, atît de 
cantitate cît si de calitate »

Experiența anilor trecuți le-a de
monstrat cu prisosință colectiviști
lor din Cistei că administrând în 
furajarea animalelor cantități în
destulate de nutrețuri însilozate, 
pot obține producții sporite de lap
te și carne la un preț scăzut. De 
aceea, și în acest an ei acordă a- 
cestei probleme o grijă deosebită.

La această gospodărie momentul 
optim începerii însilozărilor i-a gă
sit pe colectiviști pe deplin pregă
tiți atît în ce privește asigurarea 
spațiului de depozitare cît și cu 
cele două tocători, proprietate ob
ștească, reparate. Aceasta^ a făcut 
posibil ca în numai 9 zile de la 
data cînd au început lucrarea să 
însilozeze o cantitate de 800 tone 
porumb în amestec cu trifoi de 
bună calitate.

Pentru a asigura de fiecare vită 
mare cantitatea de cel puțin 10 
tone siloz cu o valoare nutritivă 
mare, colectiviștii din Cistei vor 
mai însiloza trifoi, otavă și alte 
furaje suculente.

Insilozează zilnic cîte 75 tone furaje diferite
Problema asigurării unei baze 

furajere abundente pentru sutele de 
capete de animale, proprietate ob
ștească la gospodăria colectivă din 
Mihalț se bucură de atenția deose
bită a consiliului de conducere, a 
organizației de partid și a colecti
viștilor.

De aceea, pentru a se realiza in
tegral planul de peste 1.200 tone 
de nutreț însilozat, la această uni
tate s-au luat din vreme o seamă 
de măsuri organizatorice menite să 
asigure succes deplin acestei im
portante acțiuni. Astfel, la această 
unitate s-au pregătit din timp gro
pile necesare, au fost stabilite par
celele de porumb a căror plante nu 
vor ajunge la maturitate sau sînt

Numai S.M.T.-ul
Gospodăria colectivă din O- 

breja, din cantitatea de 1.100 tone 
furaje diferite pe care această uni
tate le are planificate să le însilo- 
zeze în acest an, pînă la data de 18 
septembrie nu a însilozat decît 
70 tone.

Vina pentru această serioasă ră- 
mînere în urmă o poartă în mare 
măsură conducerea S.M.T.-ului din 
Alba Mia, care a trimis aici o ba
toză transformată în tocătoare care, 
însă, fiind prost reparată, n-a pu
tut fi folosită, colectiviștii fiind o- 
bligați s-o scoată din funcțiune 
după ce au folosit-o doar două zile,

„Nu putem să ne ocupăm de toate..."
La sfârșitul săptămînii trecute la 

gospodăria colectivă din Oarda de 
Sus încă nu era nici spațiul nece
sar asigurat pentru cele 750 tone 
nutrețuri pe care această unitate 
trebuie să le însilozeze pentru hra
na animalelor pe timpul de iarnă. 
Mai mult, conducerea acestei uni
tăți subapreciază necesitatea de a- 
stabili la fața locului care din par
cele le vor însiloza și ce anume 
vor opri din lanul de porumb siloz 
pentru producția de boabe, ca ast
fel să-și poată acoperi necesarul de 
siloz din alte plante suculente, bo
gate în substanțe nutritive.

Fiind întrebat despre cauzele

Tărăgănează începerea însilozărilor
La finele acestui an, gospodăria 

colectivă din Căpud va dTspune de 
jîeste 120 capete taurine, proprieta
te obștească. Cu toate acestea, gri
ja pentru a asigura acestora canti
tăți suficiențe de furaje, în special 
din cele însilozate, nu este de loc 
dovedită de consiliul de conducere 
(președinte tov. Chiorean Cornel) 
și de către organizația de partid 
(secretar tov. Florea loan). 

C O N C

lipsite de rod, precum și alte nu
trețuri destinate însilozărilor. Apoi, 
pentru ca această lucrare să se 
termine intr-un timp cît mai scurt, 
fiecare brigadă de cîmp a primit 
în răpundere cîte o groapă de o 
capacitate de 150 tone. Fiecare bri
gadă răspunde atît de transportul 
materialului, cît și de tocatul, pre
satul și acoperirea silozului.

Prin eliminarea timpilor morți și 
respectînd cu strictețe graficul de 
desfășurare a însilozărilor, colecti
viștii din Mihalț reușesc ca zilnic, 
cu o tocătoare — „7 Noiembrie" — 
să însilozeze cîte 75 tone, iar de 
la începutul campaniei să pună la 
murat peste 700 tone nutrețuri di
ferite.

să fie de vină?
deoarece aceasta mai mult rupea 
porumbul decît îl toca.

Față de rămînerea în urmă în 
realizarea planului de însilozare vi- 
novați se fac însă și colectiviștii o- 
brejeni, căci, deși dispun de-<o to
cătoare mecanică proprie, aceasta, 
nefiind reparată din timp, nu au 
pus-o în funcțiune decît abia în 
ziua de 16 septembrie. De aseme
nea, această gospodărie, care are 
sarcini mari la însilozări și cu toate 
că dispune de brațe de muncă su
ficiente și atelaje, nici pînă azi nu 
a trecut la organizarea muncii de 
însilozare pe două schimburi. - 

care au dat naștere la această con
damnabilă rămînere în urmă cu 
lucrările de însilozare consiliul de 
conducere se „scuză" spunînd că 
dânșii sînt ocupați pînă peste cap 
cu construcția grajdului, cu pregă
tirea campaniei de toamnă, etc. A- 
devărul este însă cu totul altul și 
anume: lipsa de mobilizare a tu
turor celor peste 300 brațe de mun
că, folosirea parțială a atelajelor 
din gospodărie și modul defectuos 
de organizare a muncii, din care 
cauză nu se reușește să se îmbră
țișeze și să se rezolve simultan 
toate problemele care stau în fața 
unității.

Cum se poate împăca organizația 
de partid cu atitudinea tovarășilor 
din conducere, care nu au luat nici 
o măsură pentru curățirea și dezin
fectarea spațiilor pentru însilozare 
folosite anul trecut? Poate fi îngă
duit oare ca tocătoarea trimisă 
de S.M.T. care este așteptată și la 
alte unități să stea în curte, fără 
să fi tocat pînă în prezent nici un 
kilogram de nutreț pentru siloz?

LUZII

(Urmare din pag. l-a)

re. Da! E adevărat că această ne- 
concordanță influențează asupra 
depășirii prețului de cost la trans
porturi. Dar tnai există și altceva. 
Mai există lipsurile interne care 
influențează asupra prețului de cost. 
Nu de puține ori mașinile scoase din 
reparație se întorc la numai cîteva 
zile înapoi, deoarece fie că repara
ția a fost făcută superficial, fie că 
nu se îngrijesc cu răspundere ma
șinile. Și în timp ce reparația costă 
din nou alte materiale, altă mano
peră, mașinile stau, și stă și pla
nul. Se fac apoi de către unii con
ducători auto depășiri nejustificate 
la consumul de benzină, în timp ce 
unii motocicliști își alimentează 
motocicletele din benzina Autoba
zei. Iată aici cîteva din lipsuri care 
nu mai sînt „obiective" și cărora 
trebuie să li se pună capăt.

Pînă la finele anului au mai ră
mas doar 3 luni. Acest timp se cere 
să fie folosit la maximum în sco
pul lichidării rămînerii în urmă, a- 
iât în ce privește realizarea sarci
nilor de plan, cît și în ce privește 

îndeplinirea în întregime a tuturor 
angajamentelor luate. Conducerile 
administrative, cu sprijinul organi
zațiilor de partid și al comitetelor 
sindicale, au datoria de a lua toate 
măsurile tehnico-organizatorice care 
să asigure recuperarea pierderilor 
și realizarea angajamentelor luate 
în întrecere. Să nu existe colectiv 
de muncă în raion care să nu-și 
realizeze sarcinile de plan și anga
jamentele luate. La I. F. sectorul de 
exploatare Zlatna s-au realizat u- 
nele economii. Ele reprezintă însă 
abia 20 la sută din cît este anga
jamentul anual.In timpul care a tnai 
rămas pînă la sfîrșitul anuui, în
deplinirea angajamentului să f'e 
o preocup ire a întregului colectiv.

Plenara C. G. al P.M.R. din 30 
iunie — 1 iulie a.c. a dezbătut și 
aprobat cu 6 luni înainte proiectul 
planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1962. In lumina 
hotărîrilor plenarei, întreprinderile 
au și primit cifrele de plan pe 1962 
și au analizat indicatorii cuprinși 
în planul de stat pe 1962. In vede
rea îmbunătățirii acestora s-au fă
cut propuneri care sînt menite să

„A

asigure o și mai puternică creștere 
a producției globale și marfă prin 
valorificarea într-o măsură mai 
mare a rezervelor intern?. In cu
rînd, asemenea analize vor avea loc 
și pe sectoare și secții. In cadrul 
acestor analize este bine să se dis
cute felul cum s-au realizat indica
torii pe perioada care a trecut de 
la începutul anului și să se elabo
reze măsuri corespunzătoare pentru 
viitor. La stabilirea acestor măsuri 
trebuie să se aibă în vedere folo
sirea tot mai largă a rezervelor in
terne, creșterea producției prin mo
dernizarea utilajului și îmbunătăți
rea tehnologiei actuale.

Oameni ai muncii din întreprin
derile raionului! Desfășurați cu un 
avînt și mai puternic întrecerea so
cialistă, luptați pentru îndeplinirea 
angajamentului luat, raportind 
partidului că v-ați îndeplinit înainte 
de termen sarcinile de plan pe a- 
cest an. Contribuiți în acest fel la 
traducerea în viață a sarcinilor 
Congresului al Ill-lea al P.M.R., la 
ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc, la înflorirea continuă 
a patriei noastre socialiste.

Ținînd seamă de faptul că tim pul este înaintat, iar pînă în pre
zent pe raion s-a însilozat doar 25 la sută din cantitatea de furaje 
necesare animalelor pe timpul de iarnă, trebuie urgentată la maxi
mum această importantă lucrare mai ales la gospodăriile colective 
din Pețelca, Beldiu, Sibișeni, Oarda de Jos, Ighiu, Ciugud, Partoș, 
Henig și altele, care sînt rămase în urmă.

In acest scop, organizațiile de partid, sfaturile populare comunale 
precum și inginerii și tehnicienii agronomi, trebuie să îndrume și să 
ajute în aceste zile cu simț de răs pundere unitățile rămase în urmă 
în mobilizarea tuturor forțelor și pentru folosirea din plin a capaci
tății tocătoarelor, astfel ca acestea să nu stea nici un moment. De 
asemenea, trebuie dat un ajutor su bstanțial în special la unitățile nou 
create în alegerea cu grijă a nutrețurilor pe care le vor însiloza, 
ca aceastea să fie bogate în sub stanțe nutritive, să fie bine tocate 
și presate astfel să se acopere cantitativ și calitativ necesarul de nu
trețuri murate lîn fiecare unitate. Asigurînd pentru iarnă animalelor 
cantități îndestulătoare de furaje de cea mai bună calitate, răspundem 
cu cinste sarcinilor de mare răspundere trasate de partid.

Constituția marilor drepturi și U6ertăți
(Urmare din pag, l-a)_____

și vizitează-i noua casă a colec tivistului. Oprește-te de vrei la 
școală, la căminul cultural sau întreabă la orice institut sau facul
tate: cine sînt studenții de azi ai acestor școli 'înalte? Ți se va răs
punde fără să aștepți: Sînt fiii oa menilor muncii. Iată deci că nu tre
buie să răsfoiești. E doar nevoie să privești în jur și ai în față în
tregul tablou ai marilor drepturi și libertăți consființite de marea noas
tră lege — Constituția R.P.R.

De ziua Constituției, oamenii muncii din raion își exprimă fierbinte 
atașamentul față de orinduirea noastră democrat-populară, hotărîrea 
lor de a munci cu și mai multă ab negație, sub steagul gloriosului 
nostru partid, pentru victoria depli nă a socialismului în patria noastră.



Problemele vieții de partid 
In centrul atenției

Organizația de bază de la De- 
•poul C.F.R. Teiuș a dezbătut în a- 
dunarea generală pentru dare de 
seamă și alegeri, care a avut loc 
în ziua de 17 septembrie 1961, acti
vitatea biroului de la ultimele ale
geri și pînă la 1 septembrie 1961.

Atît din darea de seamă a bi
roului organizației de bază, cît și 
din dezbaterile ce au avut loc pe 
marginea acesteia, s-a desprins fap
tul că în perioada la care se referă 
darea de seamă preocuparea prin
cipală Cn activitatea biroului a con
stituit-o întărirea continuă a vieții 
de partid, cheia tuturor succeselor.

Imbinînd armonios munca politi
că cu cea economică, ca două sar
cini de nedespărțit, biroul organiza
ției de bază de la Depoul C.F.R. 

"Teiuș a raportat comuniștilor pre
zenți la adunarea de dare de seamă 
și alegeri rezultate deosebite.

Astfel, în perioada Ia care se re
feră darea de seamă biroul a mun
cit pe baza planurilor de muncă 
lunare, adunările generale ale or
ganizației de bază au fost convo
cate și s-au ținut cu regularitate, 
ele au analizat cele mai arzătoare 
probleme care au stat în fața colec
tivului de muncă și a comuniștilor, 
biroul a desfășurat o muncă mai 
susținută privind controlul îndepli
nirii hotărârilor. S-a muncit mai 
bine cu activul fără de partid, din 
care fac parte peste 60 tovarăși, 
întărirea rândurilor organizației de 
bază, ca o sarcină de mare răspun
dere, a stat de asemenea în fața 
biroului și a întregii organizații de 
bază. Aceasta o confirmă faptul că 

•în această perioadă s-au primit în 
rândul candidaților de partid 11 to
varăși, iar 22 candidați de partid 
au fost primiți în rîndul membrilor 
de partid.

Educarea marxist-leniriistă atît a 
membrilor și candidaților de partid 
cft și a întregului colectiv de mun- 
că din depou a fost o sarcină tot 
așa de importantă de care s-a o- 
•cupat biroul organizației de bază. 
'Cele 5 cercuri și cursuri ale învă- 
fămintului de partid au cuprins nu 
numai membrii și candidații de

O muncă cultural-educativă mai intensă
In adunarea de dare de seamă și 

alegeri, ce a avut loc de curînd in 
organizația de bază I. F. sectorul 
de exploatare Zlatna, membrii ș> 
candidații de partid au dezbătut cu 
răspundere felul cum au muncit 
"Conducerea organizației de bază, 
"toți comuniștii pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le-au fost trasate.

A reieșit, din darea de sea
mă, că membrii și candidații de 
partid din cadrul organizației de 
bază au adus o contribuție de preț 

,1a îndeplinirea sarcinilor economi
ce. Acest lucru e reflectat de 
rezultatele dobîndite în • ridica
rea indicelui de utilizarea ma
sei lemnoase care a crescut la 58 
la sută față de 34 la sută cît era 
înainte. Au fost de asemenea obți
nute rezultate deosebite în extinde
rea mecanizării la gurile de exploa
tare prin înzestrarea acestora cu 
luniculare pentru transport, feres- 
traie mecanice și alt utilaj. Ca ur
mare a îndrumării organizației de 
bază, conducerea administrativă a 
sectorului a acordat o deosebită a- 
tenție asigurării de condiții cît mai 
bune de cazare și alimentație. Așa 
după cum a arătat în cuvîntul luat 
candidatul de partid Jorza Petru 
— condițiile de viață create la ex
ploatările sectorului s-au 
~țit mult și muncitorii au 
cest lucru numai cuvinte

Cu aceeași răspundere 
zat comuniștii felul cum s-a asigu
rat la exploatări desfășurarea acti
vității cultural-artistice în rîndul 
muncitorilor. Și trebuie spus deschis 
că în această direcție conducerea 
organizației de bază a dat dovadă 
de lipsuri cît se poate de serioase, 
pentru că n-a tras la răspundere 
comitetul sindical pentru slaba mun
că cultural-educativă ce s-a desfă
șurat la sectoare. La exploatările 
sectorului există, ce e drept, biblio
teci. Dar lipsa mare constă în fap
tul că nimeni din organizația de

ex- 
îmbunătă- 
pentru a- 
de laudă, 
au anali-

Au început alegerile în organizațiile de bază Ne scriu 
corespondenții

în- 
ale

loc
or-

partid dar și întreg activul fără de 
partid. 1

Darea de seamă a mai cuprins și 
alte probleme ale vieții de partid. 
Cu toate acestea un mare număr 
dintre cei ce au luat cuvîntul la 
discuții, printre care tov. Cristea 
Vasile, Medrea Gligor, Stremțan 
Vasile, Dumitru Ilie, Rusan Nico
lae, Buțu Ion și alții, au arătat în 
discuțiile purtate, pe lîngă părțile 
pozitive și unele aspecte negative, 
au criticat aceste lipsuri și au fă
cut propuneri pentru lichidarea lor.

Discutînd despre disciplină, tov. 
Trifan Nicolae, Medrea Gligor au 
criticat biroul organizației de bază, 
pentru că nu a tras la răspundere 
pe acei membri de partid care nu 
și-au dus la îndeplinire sarcinile 
trasate. Au fost criticați de aseme
nea acei membri de partid care 
ttrzie de la adunările generale 
organizației de bază.

Din dezbaterile ce au avut 
în cadrul adunării generale a 
ganizației de bază de la Depoul 
C.F.R. Teiuș se desprinde conclu
zia că, aici, fiecare membru de 
partid a luptat și luptă pentru con
tinua îmbunătățire a muncii 
partid, pentru ridicarea ei pe 
treaptă superioară, iar pe 
bază se obțin rezultate în 
nirea sarcinilor economice, 
plină la 1 septembrie a.c. 
producției globale a fost depășit ctt 
7,40 la sută, prețul de cost a fost 
redus cu 2,20 la sută față de cel 
planificat, s-a realizat de la înce
putul anului și pînă la 1 septem
brie o economie de 2.390,3 tone 
combustibil convențional.

Pe trimestrul II al anului 1961, 
Depoul Teiuș a fost distins pentru 
rezultatele obținute cu „Diploma de 
onoare".

Cu aceste realizări de seamă, 
precum și cu multe altele, co
muniștii din Depoul C.F.R. Teiuș 
se mîndresc. Ei au hotărât în adu
narea generală de dare de seamă 
și alegeri să-și consolideze rezulta
tele, să muncească și mai bine, să 
meargă mai departe pe linia în
tăririi vieții de partid, chezășia tu
turor succeselor.

de 
o 

această 
îndepli- 
Astfel, 
planul

bază și comitetul sindical nu se in
teresează de felul cum se citesc a- 
ceste cărți. Recenzii sau alte mani
festări legate de popularizarea căr
ții n-au fost organizate în acest m 
nici una. Nici difuzarea presei nu 
se face în cele mai bune condiții.

— Am primit sarcina din partea 
organizației de bază — a arătat la 
discuții comunista Doncuț Minerva 
— să mă ocup de difuzarea presei. 
De multe ori însă ziarele ajung la 
exploatări după 2-3 zile pentru hă nu 
au fost luate măsuri care să asi
gure transportul zilnic. Am cerut a- 
jutorul conducerii organizației de 
bază, dar nu de fiecare dată l-am 
primit. Pe viitor această lipsă va 
trebui lichidată de către noul organ 
ales.

Trebuie arătat apoi că la exploa
tări lipsesc manifestările cultural- 
artistice. Deși s-a stabilit ca din 
două în două săptămîni să fie duse 
sus la sectoare echipe artistice din 
alte întreprinderi, care să prezinte 
programe sau să se organizeze cu 
forțe proprii asemenea programe, 
această indicație n-a fost respecta
tă și rezultatul a fost că nu s-a or
ganizat nici o deplasare de formații 
artistice la sectoare. Organizația de 
bază trebuia să mobilizeze comitetul 
sindical să facă treabă în această 
direcție. Trebuie spus apoi că nici 
caravana cinematografică nu po
posește prea des aici. Și de acest 
lucru ar trebui să se sesizeze Și 
întreprinderea cinematografică re
gională, deoarece în acest an abia 
de două ori a urcat caravana în 
mijlocul muncitorilor forestieri.

Toate aceste lipsuri noul organ 
ales va trebui să le lichideze cu 
hotărâre.

Adunarea a adoptat apoi o hotă
râre menită să contribuie la conti
nua îmbunătățire a muncii în cadrul 
sectorului. Ca secretar a fost rea- 
leasă tovarășa Bîrzan Viorica, iar 
ca locțiitor tov. Vlad Nicolae.

Conținutul învațamîntului 
în dezbaterea
Organizația de bază de la școa

la medie „Horia, Cloșca și Crișan" 
din Alba Iulia nu cuprinde un nu
măr prea mare de comuniști. ~ 
tivitatea rodnică a acestora, munca 
lor însuflețită și consecventă a de
terminat o înrâurire pozitivă în în
treaga viață din școală. Aceasta 
pentru 
partid 
curile 
mai greu, unde capacitatea și 
tuziasmul lor de comuniști sînt cele 
mai necesare și dau roadele cele 
mai frumoase.

Faptul acesta a reieșit clar în a- 
dunarea pentru dare de seamă și 
alegeri ce a avut loc în zilele tre
cute.

— In școală am avut multe pro
bleme grele de rezolvat — a spus 
tovarășul Bîrlea Ștefan însă toate 
au fost just soluționate, pentru că 
am avut organizația de bază care 
ne-a îndrumat, ne-a orientat, în- 
tr-un cuvînt a fost prezentă în 
întreaga noastră activitate.

Dar, qaracteristjc comuniștilor 
este de a nu se mulțumi cu ceea 
ce au realizat. Ei privesc viața în 
perspectivă.

Tocmai de aceea, vorbind cu mîn- 
drie de rezultatele muncii organiza
ției de bază, ei au luat atitudine ho
tărâtă față de ceea ce e negativ în 
munca lor, au venit cu propuneri bine 
chibzuite, pentru ba activitatea lor 
în viitor să fie tot mai rodnică.

In centrul atenției a fost proble
ma îmbunătățirii continue a conți
nutului învățămîntului.

Lttfnd cuvîntul, tov. Lascu Tit 
Liviu, a spus: „Fără a minimaliza 
faptele pozitive care au fost pre
cumpănitoare, este necesar să a- 
rătăm că noi din punct de vedere 
cantitativ am înfăptuit mult, dar 
în ce privește calitatea muncii noa
stre mai avem multe de făcut. 
Nu cu destulă conștiinciozitate se 
pregătesc zi de zi lecțiile. In con
ținutul unor lecții se mai 
formalism și obiectivism.

Problema conținutului a 
bătută cu răspundere de 
tea vorbitorilor.

In cuvîntul lor, tovarășii Pătrăș- 
canu Traian și Lăncrăjan Gheor- 
ghe, vorbind despre îmbunătățirea 
calității muncii, au arătat că e ne
cesar ca membrii și candidații de 
partid să ajute mai mult în asigu
rarea purității ideologice și conți
nutului de idei al lecțiilor. In acest 
scop, îndrumarea metodică și 
garea 
trebuie

Dar ac-

că membrii și candidații de 
s-au aflat întotdeauna la lo- 
hotărîtoare, acolo unde este 

en- 

întrevede

fost dez- 
majorita-

le- 
învățămîntului cu practica 
să constituie preocuparea de

In ce direcție trebuie îndreptate forțele

de

Școala medie din Zlatna este una 
din multiplele creații ale regimului 
nostru democrat-popular. Ea și-a 
deschis larg porțile pentru fiii oa
menilor muncii, dînd de la înfiin
țare pînă în prezent numeroase ca
dre care astăzi își aduc din plin 
contribuția la măreața operă 
construcție a socialismului.

Și cu fiecare an ce trece rezul
tatele sînt tot mai bune. La sfîrși- 
tul anului școlar 1960-1961, la școa
la de centru au fost promovați 89,82 
la sută, iar la unitățile școlare din 
raza comunei Zlatna procentajul 
promovaților s-a ridicat la 90,15 la 
sută față de 86 la sută cît a fost 
în anul trecut.

Auzind toate acestea relatate în 
darea de seamă prezentată în a- 
dunarea pentru alegerea biroului or
ganizației de bază de la Școala me
die din Zlatna, văzfnd competența 
cu care fiecare vorbitor se referă 
la activitatea din școală, nu e greu 
să desprinzi faptul că rolul hotărî- 
tor în obținerea tuturor succeselor 
l-au avut comuniștii, organizația 
de partid. Acest lucru a fost subli
niat nu numai de darea de seamă, 
dar de toți participant la discuții.

Dar la această adunare nu numai 
trecerea în revistă a rezultatelor a 
fost lucrul cel mai demn de remar
cat; cel mai de seamă fapt a fost 
spiritul de înaltă răspundere si e- 
xigență cu care comuniștii prezenți 
au dezbătut cum anume trebuie 
muncit și ce anume este de făcut ca

calitative
o

i comuniștilor 
seamă a organizației de bază.

Unii tovarăși, printre care Mol
dovan Vianu, Contor Letiția, Gher- 
bea Emilia și mulți alții, au acor
dat o atenție deosebită în discuțiile 
lor problemei întăririi disciplinei în 
muncă și îmbunătățirii 
a activității culturale pe care 
desfășoară cadrele didactice.

Un loc de frunte l-a ocupat dez
baterea problemei educației comu
niste. Tov. Dărămuș L, PCrvan L, 
Coman 1. au arătat că e necesară 
creșterea combativității față de lip
suri, precum și intensificarea și or
ganizarea mai temeinică a educa
ției comuniste în școală.

Din întreaga desfășurare a adu
nării s-a desprins limpede că co
muniștii din școală înțeleg că ridi
carea nivelului muncii lor, desăvîr- 
șirea calificării lor depinde (în pri
mul rând de fiecare în parte. Fie
care a înțeles că acolo unde mun
cește, în tot ceea ce face el trebuie 
să existe ceva din personalitatea 
lui, din viziunea lui nouă, de co
munist. Deci, cu alte cuvinte, să te 
străduiești să devii cît mai bun în 
muncă, cît mai folositor societății 
— tocmai acesta este lucrul esen
țial în munca de partid.

La adunarea pentru dare de sea
mă și alegeri a participat tov. Far- 
caș Vasile, secretar al Comitetului 
raional de partid. Cu acest prilej, 
a dat prețioase îndrumări. Scoțînd 
în evidență minunatele condiții de 
muncă și viață create de regimul 
democrat-popular cadrelor didactice 
și elevilor, precum și rezultatele do- 
ICndite de organizația de bază din 
școală, tovarășul secretar Farcaș Va
sile a arătat că organizația va tre
bui să lupte pentru îmbunătățirea 
continuă a stilului său de muncă, 
pentru întărirea continuă a vieții 
de partid. Comuniștii să desfășoa
re o muncă susținută împotriva re
zultatelor slabe la învățătură. O 
luptă hotărâtă trebuie să se ducă 
împotriva oscilațiilor în note a ele
vilor. In acest sens să se asigure 
un control permanent asupra mo
dului cum se pregătesc elevii.

îmbunătățirea continuă a muncii 
politice în școală, sprijinirea con
ducerii școlii pentru a asigura o 
legătură tot mai strânsă cu părinții 
să stea în centrul activității orga
nizației de bază.

După alegerea biroului organiza
ției de bază de către adunarea ge
nerală a membrilor de partid, 
cesta, în prima ședință, a ales ca 
secretar pe tov. Turcu Olimpiu.

a-

sarcinile importante ce stau în fala 
școlii să fie îndeplinite.

(Continuare în pag. 4-a)

In cadrul Săptă- 
mînii Crucii Roșii, 
organele sanitare 
voluntare'din raionul 
nostnf au întreprins 
multe și frumoase 
acțiuni cu caracter 
sanitar.
® In clifeu: Echi
pierii sanitari din 
Șard, controlînd sta
rea igienică a fîn- 
tînilor din sat.

Recoltă sporită 
de floarea-soarelui
Cu două zile în urmă, la gospo

dăria noastră colectivă „Unirea" 
din Alba Iulia s-a terminat recolta
tul și treieratul la floarea-soarelui 
de pe suprafața de 5 ha și se des
fășoară în continuare cu mult spor 
recoltatul cartofilor și a fasolei. ’

Datorită faptului că și la această 
cultură noi am aplicat lucrări a- 
protehnice corespunzătoare și la 
timp, recolta obținută la floarea 
soarelui după ce am vînturat-o de
pășește cu peste 400 kg sarcina pe 
care ne-am planificat-o în planul 
de producție.

După antecalculul făcut și ținînd 
seamă de starea de vegetație bună 
la care se prezintă culturile de 
cartofi, fasole și porumb, și la a- 
cestea vom obține cu siguranță de
pășiri însemnate la producția pla
nificată.

CIBAN MIHAf

Un bec nu e suficient
Dacă ai ghinionul să înnoptezi la 

Vințul de Jos și trebuie să parcurgi 
drumul din sat la gară, .apoi tre
buie să te înarmezi și cu o lanter
nă sau un alt mijloc de iluminat. 
Altfel ești nevoit să stăbați dru
mul într-o întunecime de nu-ți vez! 
mîna, deoarece pe toată această 
porțiune, de mai bine de un kilo
metru, nu este decît un singur bec.

Se pune întrebarea de ce șeful 
de sector, tov. Cîmpean Traian, nu 
se interesează de înlăturarea aces
tei lipse? De ce conducerea I.G.O. 
Alba Iulia nu controlează felul cum 
se muncește la Vinț în problema 
iluminatului public?

PAUL ION

Lipsuri ce trebuie lichidate
La căminul de zi din comuna 

Zlatna au fost create condiții din 
cele mai bune, pentru ca într-adevăr 
copiii oamenilor muncii ce vin la 
cămin să se bucure din plin de tim
pul ce-l petrec în lipsa părinților. 
Numai că aceste condiții nu sînt 
întotdeauna folosite, deoarece tov. 
Gruița Elena, directoarea căminu
lui, scapă nu de puține ori din ve
dere că poartă întreaga răspundere 
pentru bunul mers al muncii. Din 
această cauză copiii sînt lăsați în 
grija .personalului de la bucătărie.

Sînt apoi la acest cămin și de
fecțiuni în ce privește administra
rea bunurilor, lucru dovedit prin 
faptul că s-au găsit nereguli și 
chiar abateri în evidența căminului.

Socotim că aceste lipsuri nu mat 
trebuie să continue și, deci se cer 
luate măsuri pentru lichidarea lor.

VASILE PĂUN



IN CINSTEA CONGRESULUI AL XXIÎ-lea AL P.C.U.S.

Succesele oamenilor muncii din Azerbaidjan
Din toate colturile Uniunii So

vietice se primesc vești îmbucură
toare. In cinstea celui de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S. poporul so
vietic obține noi și noi victorii în 
muncă. In fiecare telegramă, chiar 
și în cea mai laconică, există cu- 
vîntu'l „înainte de termen". Acest 
cuvînt are un înțeles profund. El 
înseamnă că viitorul luminos al 
comunismului se apropie.

Munca petroliștilor din Azerbaid
jan, care extrag „aurul negru" de 
pe fundul Mării Caspice, este bine 
cunoscută și apreciată. Lucrînd cu 
entuziasm, ei sporesc zi de zi ex
tracția de țiței. Cînd s-a aflat des
pre convocarea celui de-al XXI 1-lea 
Congres al partidului, petroliștii 
din Marea Caspică au chemat pe 
oamenii muncii din întreaga repu
blică să întîmpine ziua de 17 oc
tombrie cu noi succese în muncă.

Trebuie spus că ritmul de lucru 
al petroliștilor este de-a- dreptul 
cosmic. La extracția de țiței 
ei au atins în prezent nivelul anu
lui 1965, extrag atît țiței cît era 
prevăzut pentru sfîrșituil septenalu- 
lui. Inițiativa petroliștilor este ur
mată de mulți oameni ai muncii, 
întreceri socialiste în cinstea Con
gresului se desfășoară și în alte

Cel mai mare furnal din lume
In întrecerea socialistă care se 

desfășoară în cinstea Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S., construc
torii ucraineni au obținut o mare 
victorie în muncă. La uzina meta
lurgică „V. 1. Lenin" din Krivoi- 
Rog a fost construit încă un uriaș 
furnal.

Trăsătura caracteristică a acestui 
gigantic agregat metalurgic o con
stituie larga automatizare a proce
selor de muncă și productivitatea 
muncii foarte ridicată. Noul fur
nal este cel mai mare din lume. El

Înarmarea materială a militariș- 
tilor vest-germani merge mină în 
mînă cu înarmarea lor ideologică. 
Instrucția militară menită să ducă 
la folosirea eficientă a tancurilor și 
rachetelor este dublată — după ex
presia unui publicist german — cu 
„un diabolic masaj psihic".

In ciuda oroarei pe care ideolo
gia fascistă o trezește oricărui om 
cinstit, imperialismul nu se sfiește 
să încurajeze reeditarea celor mai 
compromise teze hitleriste. Așa cum 
pentru împăratul roman Vespasian 
banul nu avea miros, pentru mono- 
poliștii contemporani duhoarea pes
tilențială a ideilor naziste nu există. 
Se știe, de pildă, că Hitler a încer
cat să dea o „bază teoretică" poli
ticii lui de cotropire și a încurajat 
răspîndirea tuturor doctrinelor geo- 
politice menite să justifice acapa
rarea de „spațiu vital". Oricît ar 
părea de necrezut, asemenea doctri
ne sînt reînviate astăzi pentru a 
susține politica revanșardă a lui 
Adenauer, politica menținerii ten
siunii internaționale, a persisten
ței războiului rece, în vederea de
clanșării unui al treilea război mon
dial. Una dintre aceste doctrine 
este așa-zisa „teorie a vidului". 
După ideologii lui Adenauer ar e- 
xista, chip și seamă, în regiunile 
de frontieră ale unor țări din Eu
ropa centrală, ca Polonia sau Ce
hoslovacia un „vid" de populație, 
rezultat de pe urma strămutării, pe 
baza acordului de la Potsdam, a 
coloniștilor germani din aceste 
regiuni, coloniști care întrețineau 
permanent acolo focare de agitație 
războinică. Acest vid ar „soarbe" 
spre regiunile vizate de revanșarzi 
pe cei aflați în „regiunile populate" 
din Germania vestică. Prin urma
re, intenția de cotropire ar fi rezul
tatul unei situații obiective. Or, 
simpla cercetare a realității ia ori
ce temei unor asemenea teze. Așa 
cum arată date statistice verificate, 
încă în 1957 populația unor orașe 
din regiunile revendicate, ca Libe
rec, Usti-nad-Lubem, Karlovy-Vary, 
Toplice etc., este astăzi mult mai 
numeroasă decît înainte de strămu
tarea ațîțătorilor șovini. In aceste 

exploatări petrolifere, uzine, colho
zuri și sovhozuri.

Constructorii puternicei termocen
trale electrice Ali-Bairanlî vor face 
un frumos dar Congresului. Pri
mul generator al termocentralei va 
da curent în cinstea deschiderii 
Congresului.

Brigada condusă de maistrul fo- 
rator Iarmet Iaraliev și-a îndeplinit 
planul la foraj prevăzut pentru lu
na octombrie 1962.

Cultivatorii de bumbac din Azer
baidjan participă activ la întrecerea 
care se desfășoară în cinstea celui 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
Angajamentul de a da 385.000 tone 
de bumbac este aportul în muncă 
pe care ei îl aduc la cauza conso
lidării puterii economice a Uniunii 
Sovietice.

Constructorii azerbaidjeni vor da 
anul acesta în folosință aproximativ 
500.000 metri pătrați de suprafață 
locuibilă, adică cu 194.000 metri 
pătrați mai mult decît anul trecut.

Oamenii muncii din Azerbaidjan 
ca și întregul popor sovietic își 
consacră întreaga lor energie, toate 
forțele măreței cauze creatoare. Ei 
știu că muncesc pentru poporul lor, 
pentru binele lor, că apropie data 
cînd Țara Sovietică va avea cel 
mai ridicat nivel de trai din lume.

a fost construit într-un timp re
cord, nemaiîntîlnit pînă acum — în 
numai 8 luni. A fost executat un 
mare volum de lucrări de construc
ții și montaj. Au fost săpate 270 
de mii tone de pămînt, turnate 60 
de mii tone de beton și beton ar
mat prefabricat și au fost instalate 
670.000 tone de utilaj diferit.

Pe șantierul noului furnal a în
ceput perioada de punere în func
țiune. Peste cîteva zile giganticul 
agregat va da prima producție de 
fontă.

Revanșarzii vest-germani 
reeditează teoriile Iiitleriste

de Prof. univ. MARCEL BREAZU
regiuni nu a crescut numai numă
rul populației ci și potențialul eco
nomic. Este deajuns să amintim că 
producția ramurilor industriale 
deosebit de dezvoltate în regiunile 
de frontieră ale Cehoslovaciei a 
crescut din 1948 pînă în 1958 de 
peste trei ori. Același adevăr este 
valabil și pentru regiunile di’n Po
lonia revendicate de militariștii 
vest-germani în numele “teoriei 
vidului".

Răspîndirea ideilor revanșarde 
este încurajată de guvernul de la 
Bonn pe toate căile. In rîndurile 
copiilor sînt răspîndite diferite jo
curi războinice ca de pildă acela ce 
oferă un premiu „celui ce izbuteș
te să-i închidă pe polonezi într-un 
coridor". Plenara conferinței mi
niștrilor culturii ai landerelor vest- 
germane a adoptat încă din de
cembrie 1956, la Hamburg, o ho- 
tărîre care prevedea: „Răsăritul 
german trebuie să fie cunoscut și 
familiar germanilor, îndeosebi tine
retului. Revendicarea lui trebuie an
corată în conștiința germană". Iar 
ceea ce se înțelege prin „răsăritul 
german", se poate vedea pe hărțile 
școlare din R.F.G. unde teritoriile 
cotropite altădată de imperialiștii 
germani și astăzi eliberate, sînt de
numite sau „teritoriu german tempo
rar ocupat" sau „regiuni de răsărit 
ale Reichului german, în prezent 
sub administrație străină". Este deo
sebit de semnificativă în această 
privință și declarația cinică a cri
minalului de război Oberlander, 
care nu s-a sfiit să declare, în ca
litatea lui de persoană oficială, în 
1954: „Marea noastră sarcină este 
astăzi Răsăritul. Este vorba de a 
rezolva sarcina de a duce din nou 
Apusul spre Răsărit. Este vorba de 
a educa oameni care posedă apti
tudini colonizatoare".

De multe ori caracterul nazist al 
tezelor propagate nici nu-și mai 
caută un vestmînt de camuflaj. Așa

Lucrările sesiunii 
Adunării Generale 

a 0. N. U.
NEW YORK (Agerpres). — La 

22 septembrie ora 15,15 (ora loca
lă) Adunarea Generală a O.N.U 
și-a început lucrările cu alegerea 
președintelui, a vicepreședinților A 
dunării și a președinților celor șap
te comitete principale ale Adunăru 
Generale.

La propunerea reprezentantului 
Indoneziei, Aii Sastroamidjojo, 
Mongi Slim, reprezentantul perma
nent al Tunisiei la O.N.U. a fost 
ales în unanimitate președinte al 
Adunării Generale. Ca vicepreșe 
dinți ai Adunării au fost aleși cel 
cinci membri permanenți ai Consi
liului de Securitate și repre
zentanții următoarelor țări: R. S. 
Cehoslovacă, Cipru, Costa Rica, 
Ghana, Grecia, Mexic, Niger, O- 
landa.

Președinții comitetelor sînt:
Mario Ămadeo (Argentina), pre

ședintele Comitetului nr. 1 (Comi
tetul politic); Iordan Ciobanov, re
prezentantul permanent al R. P. 
Bulgaria la O.N.U., președinte al 
Comitetului politic special; Lanza 
D’Ayeta (Italia), președintele Co
mitetului nr. 2 (Comitetul pentru 
problemele economice și financia
re); Salvador Lopez (Filipine) pre
ședintele Comitetului nr. 3 (Comi
tetul pentru problemele sociale, u- 
manitare și culturale); Angie Bro
oks (Liberia); președintele Comite
tului nr. 4 (Comitetul de tutelă); 
Hermond Lannung (Danemarca); 
președintele Comitetului nr. 5 (Co
mitetul pentru problemele adminis
trative și bugetare); Cesar Quin
tero (Panama); președintele Comi
tetului nr. 6 (Comitetul pentru pro

blemele juridice).

de pildă unul dintre generalii Bun- 
deswehrului, fost hitlerist, a decla
rat răspicat soldaților săi: „Statul 
acesta (R.F.G. — n.n.) este statul 
nostru; pentru ideile lui de astăzi 
am luptat odinioară, noi cei din 
S.S.l". Și o dată porniți pe panta 
isteriei militariste-fasciste acești 
„teoreticieni" reiau vechile atacuri 
furibunde ale lui Hitler. Așa de e- 
xemplu, inveteratul apologet al răz
boiului, scriitorul William Schlamm 
a declarat într-un discurs ținut la 
clubul Rhein-Ruhr din Dusseldorf: 
„Numai pacifiști naivi trăncănesc că 
școlile sînt mai importante decît 
crucișătoarele blindate. Astăzi tre
buie să ne ridicăm împotriva aces
tor intelectuali nerozi". Ce distanță 
mai desparte oare pe acest Schlamm 
de Goering care striga: „Cînd aud 
de cultură, îmi- vine să scot revol
verul și să trag!".

Dar acestea nu sînt singurele în
cercări de „fundamentare teoretică" 
a ațîțătorilor la război. Intr-o lu
crare intitulată Psihologie des Ver- 
brechens (Filozofia crimei) a unor 
cercetători științifici din Republica 
Democrată Germană, apărută la 
Berlin în 1959, sînt demascate 
numeroase asemenea „teorii" care 
încearcă să aducă în sprijinul lor 
cele mai variate argumente de la 
„legile biologice" pînă la „cuvîntul 
lui dumnezeu".

Unii încearcă să reînvie de mult 
demonetizatele teze malthusiene re
feritoare la primejdia „suprapopu- 
lației", în vreme ce alții au început 
din nou să vorbească despre carac
terul de „elită" al rasei germanice. 
Iar anumiți prelați catolici nu ezită 
să susțină ca, de pildă, cardinalul 
Frings, că: „Am venit pe lume... 
ca să îndeplinim voința Dom
nului". Iar prelatul Asmussen 
de la Kiel ne lămurește în 
ce constă această voință: „Bomba 
atomică este o nuia în mîna Dom
nului"...

Iată prin urmare ce mentalitate

Sîitiâfîâ din Congo
LEOPOLDVILLE (Agerpres). — 

După cum transmite din Leopold
ville corespondentul agenției Ta- 
niug, Ileo, ministrul Informațiilor 
al guvernului central congolez a 
comunicat reprezentanților presei 
de la Leopoldville că președintele 
fostului Congo Francez, Fulbert 
Youlou a dat un ultimatum în care 
cere ca trupele O.N.U. să înceteze 
focul și să părăsească Katanga cel 
tîrziu la 20 septembrie la ora prîn- 
zului. In caz contrar Youlou ame
nință să-și trimită trupele în ajuto
rul separatiștilor katanghezi în 
frunte cu Chombe.

Ileo a subliniat că guvernul con
golez a primit acest ultimatum ca 
pe o declarație de război împotriva 
Republicii Congo. El a arătat că 
armata națională congoleză este 
pata să răspundă la lovitură prin- 
tr-o contralovitură.

In încheiere ministrul Informații
lor a declarat că guvernul Repu
blicii Congo intenționează să con
tinue acțiunile împotriva separatiș

-----------♦♦-----------

Spaak despre vizita sa în Uniunea Sovietică
BRUXELLES (Agerpres). — „Vi

zita mea a fost extrem de rodni
că", a declarat la 20 septembrie P. 
Spaak, ministrul Afacerilor Externe 
al Belgiei, înapoindu-se la Bruxe
lles după vizita pe care a făcut-o 
în U.R.S.S. la invitația lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

După cum relatează coresponden
tul din Bruxelles al agenției France 
Presse, în convorbirea pe care a a- 
vut-o cu reprezentanții presei, P.

se încearcă să se creeze în școlile 
din R.F.G. tineretului german. Un 
asemenea tineret este astăzi în
demnat să se sacrifice în războiul 
atomic pentru a salvgarda, sub 
lozinca „marii misiuni a poporului 
german", lansată în anul trecut de 
Adenauer, interesele monopoliștilor. 
Așa de exemplu în Deutsche Ak- 
tiengesellschaften mit Ostvermogen 
(Societăți germane* pe acțiuni cu 
bunuri în răsărit) se enumăra pre
tențiile unui număr de concerne și 
mari întreprinderi din „răsărit": 786 
de întreprinderi în R.D.G., 172 în 
R. P. Polonă, 8 în R. S Cehoslova
că,’ 28 de foste întreprinderi ale con
cernelor aflate pe teritoriul U.R.S.S. 
Fiecare întreprindere este desemnată 
cu „Capitalul ei inițial încă ne
transformat", cu fostele ei pârtiei- 
pății, cu componentele și instalații
le enumerate în parte, terenul ex
propriat etc. O asemenea enumera
re ne aduce aminte de eroul umo
riștilor Ilf și Petrov, pe nume Ko
robeinikov, care după Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie în
tocmise o arhivă cu evidența tutu
ror mobilelor expropriate de revolu
ție, pentru eventualitatea „întoarce
rii vremurilor" și regăsirea lor de 
către vechii proprietari...

Așa cum arată E. Mențlevski în
tr-un studiu apărut în Mejdunarod- 
naia jizn nr. 4 din 1961: „Ideea 
Drang nacht Osten a coincis tot
deauna cu interesele concrete ale 
cercurilor guvernante din Germa
nia. I ’iîrziind la împărțirea lumii, 
imperialismul german a început să 
promoveze cu atîf mai categoric 
politica expansionistă spre răsărit. 
Aceasta constituie o orientare spre 
pămînturile poloneze și era în
dreptată atît împotriva Rusiei cît 
și împotriva țărilor balcanice".

Pentru asemenea interese pledea
ză astăzi ideologii militarismului 
vest-german. Pentru asemenea in
terese se străduiesc să declanșeze 
un al treilea război mondial.

Avertismentul pe care 1-a dat în
să Uniunea Sovietică este de na
tură să-i trezească la realitate. U- 
riașele forțe ale păcii sînt capabile 
să bareze drumul ațîțătorilor la 
război! 

tilor katanghezi în interesul resta
bilirii integrității teritoriale a Con- 
goului.

★
LEOPOLDVILLE (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la 20 septembrie, 
primul ministru al Republicii Con
go, Gyrille Adoula, a declarat că 
„nimic nu va fi precupețit pentru a 
pune capăt secesiunii katangheze 
menținută grație trusturilor și ma
relui capital". „Fiecare cetățean, a 
declarat Adoula, trebuie să fie gata 
să răspundă apelului guvernului 
pentru a-și face datoria în Katan
ga. Incepînd de acum trupele con
goleze se află în stare de alarmă".

Grupuri de tineri congolezi au ma
nifestat marți seara în fața clădirii 
ambasadei Marii Britanii din Leo
poldville pentru a protesta împotri
va manevrelor puse la cale de co
lonialiști pentru a salva regimul 
marionetă al lui Chombe. Demon
stranții urmau să se îndrepte șf 
spre ambasadele Franței și Por
tugaliei, dar au fost împiedicați de 
poliție.

Spaak a spus: „Convorbirile noastre 
au fost multilaterale, necesare și 
utile. Am căutat în mod sincer să 
ne înțelegem unul pe altul".

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

In ce direcție trebuie 
îndreptate forțele

(Urmare din pag. 3-a)
In ce direcție trebuie îndreptate 

forțele? Aceasta a fost întrebarea 
căreia fiecare membru și candidat 
de partid, simțindu-se dator, s-a 
străduit să găsească răspuns în a- 
dunarea de alegeri.

Faptul că uneori s-au manifestat 
lipsă de conținut de idei în preda
re, atitudini de indisciplină d'n 
partea unor cadre didactice și elevi, 
lipsă de exigență în educarea co
munistă a elevilor, n-au scăpat a- 
tenție' adunării. In cuvîntul sltr, 
tovarășa Damian Veronica a subli
niat că munca organizației de bază 
ar fi fost și mai rodnică dacă se
cretarul și locțiitorul său s-ar fi 
ocupat de răspîndirea experienței 
bune cfștigate de unele cadre didac
tice. In ședințele consiliului peda
gogic nu toți membrii și candidații 
de partid sînt combativi față de 
lipsuri, nu se ia întotdeauna atitu
dine critică față de metodele îna
poiate.

Este necesar ca în viitor organi
zația de bază să militeze pentru 
dezvoltarea spiritului combativ și 
să ajute tot mai mult la îmbunătă
țirea conținutului învățămîntului în 
școală.

Tovarășele Păcurar Eleonora, 
Școrța Zoe au venit cu propuneri 
judicioase cu privire la mai buna 
organizare a muncii. Printre altele 
au arăta* că este necesar ca orga
nizația de bază să ajute mai mult 
condu-oroa școlii, pentru ca aceasta 
să tragă la răspundere acele cadre 
dida'-t’ce caro nu-și îndonlinesc sar
cinile ce le revin pe linie profesio
nală. Totodată să se asigure o mar 
largă și calificată participare a ca
drelor didactice la activitatea cul
turală.

Mai mulți membri și candidați de 
nartid, printr» care tov. Presecan 
Petru Pro** Plena și alții, s-au re
ferit la masurile ce trebuie luate1 
pentru îmbunătățirea muncii poli
tico educative în școli și orientarea 
ei în direcția acelor sarcini spre- 
care trebuie îndreptate eforturile în
tregului colectiv.

ȚirtTnd seama de sarcinile trasa
te școlii prin hotărîrile partidu
lui precum și de propunerile 
juste făcute în cadrul discuțiilor, 
adunarea generală a adoptat o ho- 
tăr’re. Ca secretar al organizației 
de bază a fost reales tov. Dimitriu 
Ion.
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