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Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la Uzinele metalo- 
chimice din Zlatna a obținut zilele 
trecute un bine meritat succes în 
întrecerea socialistă pentru îndepli
nirea angajamentelor. La data de 
20 septembrie, acest harnic colectiv 
a reușit să-și îndeplinească sarci
nile de plan pe cele 3 trimestre care 
au trecut de la începutul anului.

In același timp, muncitorii, ingi
nerii și -tehnicienii din cadrul uzi
nei raportează că și-au îndeplinit 
și depășit și angajamentul privind 
realizarea de economii pe întregul 

,ap. Ei au dat economii la prețul de 
ccjst în valoare de peste 580.000.

Cea mai mare contribuție la obți
nerea 
dus-o 
gie.

acestor mari realizări a a- 
colectivul secției metalur-

Un nou succes
și în celelalte luni, angaja-Ca 

mentul colectivului de muncă de li 
Depoul C.F.R. Teiuș, de a obține 
succese tot mai însemnate în mun
că, a fost și în luna septembrie pe 
deplin realizat.

De la 1 la 23 septembrie, de pil
dă, planul producției globale a 
fost îndeplinit în proporție de 103,50 
la sută, prețul de cost a fost redus 
cu 2 la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 3,6 la sută.

Echipa de tîmplari de la „Iprodcoop" Alba lulia condusă de comu
nistul Hărmănaș Nichifor este tot mereu fruntașă în muncă.

MUNCĂ AVÎNTATĂ PE OGOARE
Ajutați cu spirit de răspundere de 

către comitetul executiv al sfatului 
popular comunal în organizarea 
muncilor de pregătire și desfășu-

al ceferiștilor
Tot în această perioadă s-au reali
zat aproape 200 tone economii de 
combustibil convențional și s-au re
morcat 43 trenuri cu tonaj sporit, 
transportîndu-se în acest fel peste 
tonajul maxim 1.193 tone mărfuri.

Un mare aport în realizarea 
cestor însemnate succese 
brigăzile de mecanici și 
pe locomotivele cu Nr. 
50246.

a-
1-au adus 
fochîști de 
50371 și

Coresp. OȚOI ADRIAN

Sesiunea a III-a a Sfatului popular raional
In ziua de 23 septembrie a.c. a 

avut loc cea de-a III-a sesiune a 
Sfatului popular raional. La lucră
rile sesiunii, pe lîngă deputății ra
ionali au participat ca invitați pre
ședinții sfaturilor populare comu
nale și președinții gospodăriilor co
lective din raionul nostru.

Sesiunea a analizat felul cum s-a 
ocupat Comitetul executiv al Sfatu
lui popular raional de îndrumarea 
și sprijinirea gospodăriilor agricole 
colective în vederea creșterii șepte- 
lului de animale.

Din raportul comitetului executiv, 
prezentat de deputatul Suciți Ma
tei, s-au desprins rezultatele obți
nute de G.A.C. privind continua 
dezvoltare a creșterii animalelor 
proprietate obștească, oct și unele 
aspecte negative în această direc
ție.

Sesiunea a adoptat o hotărîre din 
care reies măsuri menite să ducă 
în continuare la noi rezultate pe 
calea dezvoltării sectorului zootehnic 
în gospodăriile colective.

rare a însămînțărilor de toamnă, 
colectiviștii din Vințul de Jos obțin 
succese demne de remarcat.

Astfel, prin munca avântată a 
colectiviștilor, la această unitate s-a 
reușit ca pînă în prezent să se ter
mine condiționarea semințelor nece
sare pentru cele 180 ha, pe care 
apoi le-a schimbat la baza de re
cepție din Alba lulia cu soiuri de 
semințe de înaltă productivitate. De 
asemenea, au transportat la cîmp 
peste 100 tone gunoi de grajd și 
au pregătit un bun pat germinativ 
semințelor cu sprijinul mecanizato
rilor de la S.M.T. pe o suprafață 
de peste 100 ha.

Din ziua de 22 septembrie har
nicii colectiviști au început cu spor 
însămînțările în tarlaua de 50 ha 
bine pregătită din Halm. Pînă în 
prezent, ei au însămânțat 2 ha 
cu secară pentru masă verde și 40 
ha cu grîu, executând această lu
crare la un înalt nivel agrotehnic.

La 
se va 
întreaga țară învă- 
țămîntul de partid 
de la orașe.

Este bine cunoscut 
partidul nostru desfășoară o largă 
și multilaterală activitate pentru 
răspândirea marxism-leninismului, 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui politic și ideologic al membri
lor și candidaților partidului, pen
tru creșterea conștiinței socialiste 
a tuturor oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Congresul al III-lea al partidului 
nostru a pus în fața poporului sar
cini complexe, a căror îndeplinire 
cere membrilor și candidaților de 
partid să posede cunoștințe politi
ce, ideologice, tehnice și economice, 
înțelegerea profundă a problemelor 
ce se ridică în legătură cu întări
rea bazei tehnice-materiale a so
cialismului, cu încheierea procesu
lui de făurire a relațiilor socialiste 
în întreaga economie națională, 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste.

In cadrul muncii Ideologice, în
vățământul de partid ocupă un loc 
dintre cele mai importante. El a- 
duce o mare contribuție la ridica
rea nivelului politic și teoretic al 
membrilor și candidaților de partid, 
la educarea lor marxist-leninistă, 
la creșterea combativității lor îm
potriva ideologiei burgheze.

An de an, organizațiile de partid 
din raionul nostru sub îndrumarea 
comitetului raional de partid au 
obținut succese tot mai însemnate 
în organizarea și desfășurarea în
vățământului de partid. Aceasta ca 
drept urmare a faptului că în în
vățământul de partid s-a dat o a- 
tentie mai mare conținutului ideo
logic, studierii temeinice a teoriei 
marxist-leniniste, politicii partidu
lui, dezbaterii problemelor Sn strân
să legătură cu sarcinile practice 
ale desăvîrșirii construcției socia
liste în patria noastră.

In acest an, au fost cuprinși în 
învățănfntul de partid cea mai mare 
parte a membrilor și candidaților 
de partid, precum și un însemnat 
număr de oameni ai muncii din ac
tivul fără de partid.^

In noul an de învățământ 
deschide peste câteva zile în organi
zațiile de bază de la orașe și apoi 
peste puțin timp și la sate, sarcina 
de bază a propagandei de partid 
este de a asigura studierea proble- 
blemelor fundamentale ale teoriei 
marxist-leniniste, a principalelor 
probleme ridicate de Congresul al 
III-lea al P.M.R., de raportul pre
zentat de tovarășul Gheorghe

1 octombrie 
deschide în VAS1LE FARCAȘ 

secretar al Comitetului raional 
Alba al P.M.R.

faptul că

care se

Urmașii aceiași
In tăcerea din biroul primului se

cretar al Comitetului raional de 
partid, cuvintele emoționate ale lui 
Aurel Arion prindeau unul după 
altul tot mai multă hotărîre.

— Vă asigur, tovarășe prim-se- 
cretar că, primind carnetul roșu, 
voi munci cu toată hotărîrea, voi 
servi cu cinste cauza partidului, 
spre a fi demn de înaltul titlu de 
comunist...

Muncitori fruntași de la Atelierul central „Ardealul11 
din Alba-lulia

BELDEAN NICOLAE 
strungar

MOGOȘAN IOSIF 
mecanic

BARBANȚAN 
electrician

oameni de nădejde
★

Simion Arion a venit să lucreze 
aici la mină, la Valea Dosului, cu 
20 de ani în urmă. A muncit greu 
la început. Proprietarii minelor l-au 
angajat cu o singură condiție: să 
n-aibă pretenții la plată mare, să 
se mulțumească cu cît va primi. 
Nu i-a fost ușor să se împace 
astfel de condiții, dar nu 
face altceva. Cei 10 copii trebuiau 
crescuți, trebuiau hrăniți 
brăcați. Și așa au trecut anii...

Numai că, trecîlnd anii, s-au 
schimbat și rânduielile. Intrând în 
rîndul minerilor, Simion s-a legat 
trup și suflet de ortacii lui 
că. A intrat apoi în rîndul 
lui. Abia atunci a început 
leagă mai bine marele țel 
care luptă comuniștii. Și, înțelegînd 
nobila luptă, alături de ceilalți co
muniști, a devenit oștean hotărîtîn 
narea bătălie.

A venit naționalizarea. întuneri
cul adîncului s-a transformat în- 
tr-un izvor de lumină aprinsă. 
Munca, răsplata hărniciei dădeau 
orțe noi. Simion, ca toți ortacii lui, 

știa că munca lui nu mai umple 
buzunarele capitaliștilor. Ea se a- 
dună la a altor milioane de oameni 
și fdrmează avuția patriei, avuția 
tuturor celor ce muncesc.

Aceasta l-a făcut pe Simion Arion 
să -urce cu hotărîre spre treptele

cu
avea ce

și ta

de mun- 
partidu- 
să înțe- 

pentru

fruntășiei și să muncească cu nea
semuită dragoste ani și ani. Anii 
de muncă liberă au tăiat adine în 
viața-i un drum nou. Și pe acest 
drum și-a chemat copiii să-1 urme
ze, să ducă mai departe tradiția 
bătăliei pentru locul prim în mun
că.

Pe fișele de pontaj ale sectorului 
numele comunistului Simion Arion 
nu mai figurează de câțiva ani. O- 
mul e acum pensionar. Figurează 
în schimb numele comuniștilor A- 
rion loan și Aurel, a vrednicului u- 
temist Petru, a lui Iosif, figurează 
numele familiei lui Simion Arion. 
Da! Comunistul Simion Arion și-a 
lăsat urmași, și încă urmași de nă- 

• dcjde, despre care vorbesc cu mîn- 
drie toți oamenii sectorului.

•— Dacă ar fi să spun care din
tre cei doi frați care lucrează la 
prăjire e mai harnic — ne spunea 
comunistul Csiki Arpad — cu greu 
aș putea să dau un răspuns. A- 
mîndoi, și Ion și Aurel sînt comu
niști vrednici, oameni de nădejde. 
Unde e greul, acolo sînt și ei. In
tr-un timp echipa lui Petrie Iosif 
nu. prea reușea să se ridice la ni
velul celorlalte. Am cerut ajutorul 
organizației de partid. Și l-am pri
mit. Pentru întărirea muncii a fost 
repartizat să lucreze aici comunis
tul Arion Ion. Rezultatul? Lucruri
le s-au îndreptat zi de zi și azi 
echipa e în rîndul celor fruntașe,

(Continuare în pag. 2-a)

Gheorghiu-Dej 
prilejul celei 
a 40-a aniversări 
a înființării parti- 
și în documentele

cu 
de

dului, precum 
plenarelor C. C. al P.M.R. care au 
avut loc în ultimul timp. De ase
menea, propagandei de partid îi 
revine sarcina de a explica ân a- 
mănunțime problemele de bază ale 
mișcării comuniste internaționale și 
ale luptei pentru pace, combătînd1 
totodată teoriile antimarxiste.

Un loc de seamă îl va ocupa, în 
anul de învățămînt care începe, stu
dierea proiectului de Program al 
P.C.U.S., acordîndu-se o atenție 
deosebită dezbaterii problemelor 
teoretice de însemnătate generală, 
cum ar fi: inevitabilitatea istorică 
a trecerii omenirii de la capitalism 
la socialism; etapa actuală de dez
voltare a sistemului mondial socia
list; noua etapă a crizei generale 
a capitalismului; coexistența pașni
că și lupta pentru pace; crearea ba
zei tehnice-materiale a comunismu
lui în U.R.S.S.; ridicarea bunăs
tării materiale a poporului; dezvol
tarea continuă a democrației socia
liste etc.

In acest an școlar se va organi
za, pe baza indicației conducerii 
partidului, pentru membrii și can- 
didații de partid, precum și pentru 
alți oameni ai muncii, un ciclu de 
patru lecții despre unele momente 
principale din istoria patriei noas
tre. Aceste lecții vor fi expuse de 
tovarăși cu o pregătire corespun
zătoare, instruiți special de către 
Comitetul regional de partid.

Direcția principală în care tre
buie îndreptată atenția organizații
lor de partid este conținutul învă
țământului* asigurarea purității 
teoriei marxist-leniniste, legarea cît 
mai strânsă a propagandei cu via
ța, sporirea neîncetată a eficacită
ții învățământului de partid.

Legătura cu practica trebuie pri
vită într-un mod mai larg. Dez- 
voltînd experiența bună dobîndită 
pînă acum, este necesar ca orga
nizațiile de partid să înlăture cu 
perseverență lipsurile ce s-au ma
nifestat în anul trecut în sensul că u- 
neori s-au nesocotit cerințele practice. 
A lega propaganda de practică £n- 
seamnă ca tezele fundamentale ale 
marxism-leninismului, problemele 
politicii partidului nostru să fie 
expuse în așa fel îneît să-i mobili
zeze pe cttrsanți la înfăptuirea sar
cinilor desăvârșirii construcției so
cialiste. învățământul de partid tre
buie să contribuie la educarea mem
brilor și candidaților de partid în 
spiritul socialismului, să cultive în 
rîndurile lor combativitatea revo
luționară fafă de lipsuri, lupta 
pentru triumful a ceea ce este nou 
și valoros.

In lupta pentru rezolvarea sarci
nilor puse de dezvoltarea economiei 
naționale capătă o deosebită (în
semnătate cunoașterea problemelor 
economice. In această privință u» 
rol mare îl au cercurile de econo
mie po'itică și de economie concre
tă, a căror număr a sporit în anul 
acesta.

în pag. 2-a 1

...în scopul unei mai bune apro
vizionări a populației cu legume 
pentru iarnă, conducerea U.R.C.C. 
Alba a luat măsura ca 
de desfacere din str. 30 
Nr. 2 să funcționeze 
la orele 0 la 20,30.

magazinul 
Decembrie 
zilnic de

loc pe 
meciul

sfa
de

...duminică va avea 
dionul A.S.T.A. Alba 
fotbal din campionatul regional din
tre Minerul Ghelar și A.S.T.A. Alba.

...la cinematograful „Victoria" ru
lează începând de ieri filmul sovie
tic „Fii atentă, bunicuțol".
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Toate forjele pentru succesul campaniei de toamnă!
In ultimele zile fin întreg raionul pregătirea și desfășurarea campa

niei de toamnă a luat o mare am ploăre. Pînă în prezent pe raion 
s-au condiționat peste 90 la sută din semințele necesare și s-a asi
gurat prin schimb sămînță de înaltă productivitate din care s-a și 
însămînțat 198 ha. Cu multă intensitate se desfășoară și recoltarea 
culturilor tîrzii. Pînă acum s-a recoltat de pe suprafața de aproa
pe 500 ha porumbul pentru boabe, cartofi și floarea-soarelui.

Mobilizați de organizațiile de pa rtid și sfaturile populare oamenii 
muncii de pe ogoarele raionului nostru au datoria ca în aceste zile 

i tot efortul, pentru ca însătrLnțările de toamnă să se ter- 
timpul optim și la un înalt nivel agrotehnic.

) să depună 
( mine la tin

întrecere
Colectiviștii din Cricău răspun- 

zînd chemării la întrecere, lansată 
de Sfatul popular al comunei Ciu
gud, pentru a termina campania de 
însămînțări la timpul optim și la 
un nivel agrotehnic superior, mun
cesc în 
flețire.

Astfel 
toinieji 
selectat
și și-au asigurat 
baza de recepție 
tone semințe de 
fate.

Avînd pe o suprafață de 70 ha 
un bun pat germinativ asigurat se
mințelor, în aceste zile au început

însuflelîiâi
însămînțarea griului. Pînă în pre
zent, colectiviștii din Cricău 
însămînțat cu grîu 40 ha și au 
coltat porumbul pentru boabe 
pe 50 ha.

Pînă în prezent, în desfășurarea 
muncilor de toamnă printre frun
tași se numără Drăgan Traian, Su
ciu Nicolae, Mezi Maria și mulți 
alții.

au
re
de

aceste zile cu multă însu-

Să fie respectate sarcinile contractuale

fiind, pînă în 
colectiviști au 
întreaga

prezent, des- 
terminat de 

cantitate de griu 
prin schimb ele la 
a semințelor 2! 
mare productivi-

Ău însămînțat orzul
In ultimele zile, colectiviștii din 

Șard, folosind cu spirit gospodă
resc forțele de care dispun și ma
șinile și tractoarele S.M.T.-ului, au 
intensificat la maximum lucrările 
din campanie. Pînă Ia data de 26 
septembrie, la această unitate s-a 
pregătit un bun pat germinativ 
pentru 30 ha din cele 78 ha pe care 
le vor însămînță în această toamnă.

Avînd semințe de orz și grîu de 
înaltă productivitate asigurate și 
condiționate din timp, în ziua de 23 
septembrie, după ce au reglat mai 
întîi semănătoarea, ei au și însă
mînțat 3 ha cu orz. Apoi, în conti
nuare au însămînțat cu grîu 30 
ha și au început cu elan sporit re
coltatul porumbului pentru boabe 
din parcelele care urmează a fi în
sămânțate.

Neglijează transportul gunoiului la cîmp
La gospodăria colectivă din Ce

tea, pregătirile pentru însămînță- 
rile de toamnă sînt mult rămase în 
urmă.

Colectiviștii din Ighiu au de asi
gurat pentru animalele gospodăriei 
pe perioada de iarnă o cantitate de 
120.000 kg nutrețuri fibroase și 
450.000 kg nutrețuri murate. Cu 
toațe -acestea consiliul de conduce
re al gospodăriei, nu acordă aten
ția cuvenită acestei importante pro
bleme, de care depinde însuși spo-' 
rul de creștere al animalelor și pro
ducția ce o vor obține de la aces
tea.

Cum se poate împăca consiliul de 
conducere de aici cu situația exis
tentă la ora actuală, cînd din cele 
120.000 kg fînuri necesare nu au 
asigurate decît 85.000 kg, iar din

cele 450 tone nutrețuri murate au 
însilozat doar 30 tone?

Deoarece toamna a sosit, condu
cerea gospodăriei colective din I- 
ghiu are datoria ca, în sfîrșit, să 
ia măsurile necesare asigurării ba
zei furajere. In acest scop, trebuie 
să se treacă de urgență și la a- 
ceastă gospodărie la însilozareaca- 
nitulelor de îloarea-soarelui, sfeclei 
furajere, Internei și a cocenilor de 
porumb cu o umiditate mai mare, 
după recoltarea știuleților pentru 
ca astfel să se asigure animalelor 
pe perioada de stabulație hrana ne
cesară.

Recoltă bogată de porumb

Deși la această gospodărie, exis
tă în platformele din jurul grajdu
lui sute de tone de gunoi, colecti
viștii nu au transportat la cîmp nici 
o tonă, cu toate că și-au planificat 
să fertilizeze o suprafață de 45 ha 
din cele 160 ha pe care le vor în- 
sămînța în toamnă. De asemenea 
reparatul utilajelor care vor fi folo
site la însămînțări, și selectatul 
seminței s-a executat abia în pro
cent de 30 și respectiv 40 la sută.

Acestei serioase rămîneri în ur
mă cu pregătirile la gospodăria co
lectivă din Cetea, trebuie să i se 
pună de urgență capăt de către 
consiliul de conducere, pentru ca 
și aici, în zilele următoare, însă- 
mînțările să se poată desfășura din 
plin. .

Unitățile agricole colective din 
raionul nostru, ca urmare a faptu
lui că an de an primesc din partea 
statului nostru democrat popular 
credite sporite și avantajoase și a- 
plică în viață cu pricepere știința 
agrozootehnică, cunosc o continuă 
dezvoltare și înflorire.

Odată cu aceasta crește simțitor 
și producția agro-animalieră obți
nută în fiecare unitate, ceea ce 
permite ca gospodăriile colective să 
contracteze cu statul tot mai mari 
cantități de produse agro-animaliere 
menite să contribuie la asigurarea 
fondului central al statului și să 
crească totodată sursele de veni
turi ale colectiviștilor.

Considerînd sarcina achitării pro
duselor contractate drept o îndato
rire patriotică, stimulați fiind toto
dată de prețurile avantajoase care 
li se acordă pentru produsele con
tractate, colectiviștii din Teiuș au 
predat anul acesta statului pe bază 
de contract 56.135 kg grîu față de 
55.000 kg cît prevedea* contractul 
precum și animale a căror greutate 
vie depășește cîteva mii de kilo
grame, și cantități sporite agro-a
nimaliere. Colectiviștii din Oiejdea, 
de asemenea, au livrat la timp în 
cadrul contractelor încheiate cu 
statul cantitatea de 46.223 kg grîu, 
10.776 kg roșii, 19.025 kg varză de 
vară, 6 boi, 10 porci, 10 capete ti
neret taurin, precum și alte produse 
agro-animaliere.

De achitarea integrală a sarcini
lor contractuale :1a timp și 
duse de bună calitate s-au 
a fi la înălțime și colectiviștii 
Țelna, Drîmbar, Straja, 
Șeușa, Berghin și din -alte gospo
dării colective.

Pînă în prezent, toate gospodă
riile colective din raion au respec
tat cu conștiinciozitate livrarea că
tre stat la termen și în greutățile 
stabilite prin contract 
lor. De asemenea, este 
realizare și planul de 
produselor agricole.

Totuși, în timp ce la 
gospodăriilor colective sarcina de 
predare integrală și Ia timp a pro
duselor contractate către stat este 
privită cu mult simț de răspundere, 
la unele, ce-i drept puține la nu
măr, nu s-a respectat termenul de 
livrare și achitare integrală a fie-

cu pro- 
dovedit 

din 
Ciugud,

a animale- 
în curs de 
preluare a

majoritatea

La gospodăria colectivă din Bu- 
ccrdea Vinoasă, colectiviștii au în
ceput cu mult spor în ziua de 23 
septembrie recoltatul porumbului 
pentru boabe. Ei efectuează această 
lucrare cu prioritate pe acele par
cele unde vor însămînță grîul de 
toamnă.

Datorită faptului că la cultura 
porumbului s-a aplicat o agrotehni
că corespunzătoare, recolta obținută 
în prima zi de pe o suprafață de 9 
ha nu desminte efortul depus. Ast
fel, de pe suprafețele care au fost

întreținute de colectiviștii Miclea 
loan, Suciu Cornel, Chirilă Marioa- 
ra și alții, la soiul -de porumb hi
brid Va-rvig 303 producția medie 
de porumb boabe depășește cu 
200-400 kg pe cea planificată.

In prezent, -colectiviștii din Bu- 
cerdea Vinoasă eliberează terenurile 
recoltate pentru a se efectua arături 
de însămînțări și însilozează coceni 
de porumb cu umiditate mai mare 
în amestec cu dovleci, precum 
alte lucrări din campanie.

Și

In urixiăi cu
Timpul optim pentru executarea 

însămînțărilor a sosit. Totuși, la 
gospodăria colectivă din Benic încă 
nu s-au terminat toate pregătirile. 
'Astfel, în timp ce selectarea semin
țelor s-a terminat, din lipsa de 
folosire cu spirit gospodăresc a tim
pului și a forțelor de care dispun, 
colectiviștii încă nu au transpor-

preyâLtlrile
tat la cîmp deoît 30 la sută din 
îngrășămintele naturale planificate. 
De asemenea, teren pregătit pentru 
însămînțări ei au doar 6 ha, deși 
o suprafață de peste 30 ha a fost 
eliberată de culturi.

Consideră' mulțumitoare această 
situație colectiviștii din Benic?

La G.A.S. Oarda de Jos s-a obți nut în acest an o recoltă deosebit 
de frumoasă de cartofi.

Invâfâmlntul de partid — 
la un nivel tot mai înalt!

(Urmare din pag. l-a)_____
Organizațiile de partid au dato

ria să se preocupe în permanență 
ca dezbaterile.. în cadrul acestora să 
se desfășoare la un nivel cores
punzător, fără să se transforme în 
simple consfătuiri de producție.

La sate, pentru cadrele din gos
podăriile colective, G.A.S. șiS.M.T., 
se vor organiza cicluri de lecții pe 
teme economice, urmate de între
bări și răspunsuri.

De un mare ajutor vor fi expune
rile ce se vor face la interval de 
2-3 luni în adunările organizațiilor 
de bază ale partidului, despre pro
blemele principale ale desăvîrșirii 
construcției socialiste, ale vieții in
terne de partid, ale situației inter
naționale.

O grijă deosebită trebuie să se 
acorde îmbunătățirii continue a în- 
vățămîntului ideologic pentru ca
drele didactice, asigurînd acestuia 
un conținut cît mai înalt care să 
înarmeze intelectualii cu politica 
partidului.

Paralel cu grija pentru asigura
rea desfășurării învățămîntului de 
partid la nivelul sarcinilor, organi
zațiile de partid trebuie să acorde 
tot sprijinul și ajutorul lor învăță
mîntului politic U.T.M., ca acesta 
să contribuie din plin la educarea 
marxist-leninistă a tinerilor, să cul
tive în rîndurile lor trăsăturile ca
racteristice comuniștilor, să-i for
meze ca militanți activi pentru în
făptuirea politicii partidului.

Calitatea propagandei, conținutul

ei politic și ideologic, eficacitatea 
învățămîntului de partid depind în 
ultimă analiză de propagandiști. In 
ultimii ani, ca în întreaga țară, și 
în raionul nostru s-au format nu
meroși propagandiști cu un nivel 
corespunzător de pregătire, care dau 
dovadă de competență și spirit de 
răspundere în îndeplinirea înaltei 
misiuni de a răspîndi învățătura 
marxist-leninistă. Organizațiile de 
partid au datoria de a sprijini per
manent propagandiștii, pentru ca 
aceștia să-și îmbunătățească zi de 
zi activitatea, să ridice continuu ni
velul seminariilor.

Este știut că conducerea și în
drumarea permanentă a învățămîn
tului de partid de către organiza
țiile de partid constituie chezășia 
îmbunătățirii lui continue. Tocmai 
de aceea atenția organizațiilor de 
partid trebuie să se îndrepte spre 
conținutul învățămîntului de partid, 
spre sporirea combativității lui. 
Controlul sistematic asupra desfă

șurării învățămîntului de partid, a- 
nalizarea periodică a muncii de 
propagandă și îndeosebi a conținu
tului ei trebuie să stea în centrul 
atenției organizațiilor de partid.

Ridicarea continuă a nivelului 
propagandei este cauza întregului 
nostru partid. Tocmai de aceea noul 
an școlar în învățămîntul de partid 
trebuie să ducă la ridicarea pe o 
treaptă tot mai înaltă a nivelului 
propagandei marxist-leniniste, la 
legarea ei striînsă de cerințele con
crete ale vieții.

Printr-o activitate susținută Ș* 
plină de răspundere să facem ca 
învățămîntul de partid să devină 
o armă tot mai puternică a parti
dului în dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor de oameni a* 
muncii, în mobilizarea întregului 
popor la lupta măreață pentru în
făptuirea politicii partidului nostru-

cărui produs contractat.
Cum se împacă gospodăriile co

lective din Stremț, Totoi și Beldiu 
cu situația că, deși au terminat de 
mult treierișul, mai au la ora ac
tuală de achitat în cadrul contrac
tului o restanță de 3.494, 3.451 și 
respectiv 1.102 kg grîu.

Este de neaidmis și situația de la 
gospodăria colectivă din Micești, 
care deși dispune de cantități în
semnate de legume și zarzavaturi, 
din care a și livrat U.R.C.C.-ului 
din Alba Iulia, pînă la 20 septem
brie, în cadrul contractului 80.876 
kg roșii față de 95.000 kg cît pre
vede planul, 50.964 kg cartofi de 
vară față de 32.000 kg cît prevedea 
sarcina contractuală, a rămas mult 
în urmă cu livrarea ardeilor gra
și, vinetelor și a cepei de vară. Din 
acestea gospodăria față de sarcina 
de plan a livrat doar 7 la sută din 
ardeii grași, 30 la sută din vinete 
și 9 la sută din ceapa, de vară.

O situație asemănătoare se pre
zintă și la gospodăria colectivă din 
Cistei și la încă cîteva unități.

Oare consiliile de conducere și 
organizațiile de partid din aceste 
gospodării nu au nimic de spus 
față de aceste lipsuri dovedite prin 
neachitarea integrală a sarcinilor din 
planul de contractări la timp și la 
toate produsele? Există posibilități-1 
ca aceste gospodării agricole co
lective să-și respecte întrutoful an
gajamentele luate prin contract și 
chiar să te depășească. Este nevoie 
însă de a privi cu mai mult simț 
de răspundere aceste îndatoriri, 
știind că în fiecare unitate socia
listă avantajele pe care le oferă 
contractările se resfrîng în ultima 
instanță asupra fiecărei gospodării 
colective și , bunei stări a colecti
viștilor.
—------------------ --------------------------

Urmașii - aceiași 
oameni de nădejde

(Urmare din pag. l-a)

dînd produse de cea mai bună câ> 
Etate...

Nici despre Aurel nu se pot spu
ne altfel 'de vorbe decît numai bune. 
E mai tînăr, ce e drept, dar asta 
nu-1 împiedică de loc să fie om de 
nădejde în echipă. A învățat să nu 
se împace cu nici o lipsă. Cu cîtva 
timp în urmă, ortacii lui de echipă 
ș-au plîns lui Aurel că echipa lui 
.Jurca Sabin, nu lăsa întreg, ciclul 
de- operații terminat, lucru ce în
greuna munca celorlalte echipe. 
Aurel s-a dus ață la Jurca și i-a 
spus :

— Baciu Jurca! Nouă ne place 
să ne facem, la fel datoria. Cei din 
echipa noastră termină întregul ci
clu deoperații la concasare. Echipa 
dumneatale însă nu! Cînd venim noi, 
în loc să ne facem lucrul nostru, tre
buie să-*l gătăm pe . al vostru. Și nu 
e bine. Toți trebuie să ne facem da
toria așa cum scrie la carte.

Vorbele lui Arion Aurel nu i-au 
căzut tocmai bine lui Jurca. Dar 
n-avea ce zice. Acesta era adevă
rul. Acum Jurca baci nu mai e 
supărat. Ajutorul lui Aurel i-a prins 
bine.

★
Vințan Nicodim, secretarul orga

nizației de bază de la sector, făcea 
în ziua aceea ultimele completări 
la darea de seamă. Nu prea se ve
dea a avea timp de discuții. To
tuși, și-a făcut puțină vreme, mai 
ales cînd a auzit că se discută des
pre comuniștii Arion Ioan și Aurel.

— Nu ne fac de rîs — interveni 
el. Sînt oameni de bază. Se vede 
treaba că știu să-și țină cuvîntut 
dat, că vor să fie urmașii de nă
dejde ai comunistului Arion Si- 
mion. ; , _ ! | !,



Adunările de dare de seamă și alegeri în organizațiile de bază

Grija pentru continua întărire a rtndurilor partidului
Întreprinderea de industrie lo

cală „Horia" a cunoscut în ultimul 
timp o largă dezvoltare. Produsele 
ce se fac aici sînt tot mai mult cău
tate nu numai pe piața raionului și 
a regiunii, dar chiar și în alte lo
calități din țara noastră, ele bucu- 
rîndu-se de aprecierea unanimă a 
cumpărătorilor.

Cu cîteva zile iîn urmă, la între
prinderea „Horia" a avut loc adu
narea generală a organizației de 
bază pentru dare de seamă și ale
gerea noului organ de conducere. 
Cu acest prilej, cei prezenți au tre
cut în revistă felul cum a muncit 
întregul colectiv pentru continua 
dezvoltare a industriei locale, preo
cuparea lui pentru a folosi din plin 
rezervele de care dispune raionul 
nostru.

Una din preocupările de seamă 
ale biroului organizației de bază în 
perioada de la ultimele alegeri, a 
fost întărirea rîndurilor partidului. 
Ținînd seamă de această importantă 
sarcină izvorîtă din hotărîrile celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R., orga
nizația de bază a desfășurat o susți
nută muncă politică și educativă în 
rîndul muncitorilor, iîndreptîndn-și a-

tenția în mod deosebit spre elemen
tele tinere. De asemenea, a fost 
lărgit numărul membrilor din acti
vul fără de partid din rîndul celor 
mai buni muncitori.

Analizînd activitatea biroului or
ganizației de bază în ce privește 
primirea de noi membri și candi
dați de partid, atlît din darea de 
seamă cît și din discuțiile purtate 
de unii tovarăși ce au lu fț cuvîntul 
la discuții a reieșit că în perioada 
de la alegerile din 1960 și pînă în 
prezent rîndurile organizației de 
bază au crescut cu 33 tovarăși. 
Printre candidații de partid primiți 
se numără și tov. Popa Cornel și 
Sântei Cornel, lăcătuși, Mărginean 
Titu, electrician, Muntean Aron, 
fierar și alții, fruntași în produc
ție.

Referindu-se la felul cum s-a« 
preocupat biroul organizației de
bază de îndrumarea și educarea ti
nerilor membri și candidați de
partid pentru ridicarea nivelului lor 
profesional și de cultură generală, 
adunarea generală a organizației de 
bază a scos în evidență multe fapte 
pozitive. Astfel, pe lîngă organiza
rea cursurilor de pregătire profe

sională, tinerii au fost îndrumați a 
urma cursul seral al școlii medii de 
cultură generală, iar unii dintre ei 
ca tov. Mărginean Titu a terminat 
liceul seral.

Dar, în această privință au exis
tat și unele lipsuri. Unii membrii 
de partid, care au luat cuvîntul la 
discuții, au criticat biroul organi
zației de bază pentru faptul că s-a 
ocupat insuficient de educarea po
litică a candidaților de partid.

— Sînt mulțumit de realizările 
obținute — a spus tov. Mărginean 
Toma în discuțiile purtate — dar 
consider că biroul organizației de 
bază nu s-a ocupat în destulă mă
sură de primirea de noi candidați 
de partid și de pregătirea lor po
litică.

Adunarea generală a organizației 
de bază a trasat sarcini noului bi
rou ales de a se preocupa și mai 
mult de întărirea rîndurilor parti
dului, să fie primiți în rîndul mem
brilor și al candidaților de partid 
cei mai buni muncitori. Totodată 
s-a cerut noului birou să dovedeas
că multă răspundere pentru educa
rea lor politică, pentru sprijinirea 
lor în ceea ce privește îndeplinirea 
sarcinilor ce le sânt încredințate.

Obiectivul principal al dezbaterilor calitatea

Cartofi repartizați ca avans
Muncind cu hărnicie și spor, co

lectiviștii din Teleac au obținut în 
acest an o recoltă bogată de car
tofi. Mai întîi ei și au achitat sarci
nile contractuale către U.R.C.C. 
Alba, apoi colectiviștilor li s-a re
partizat avansul de cartofi.

Cantități însemnate a primit cu 
această ocazie familia colectivistu
lui Arsîn Pavel. Pentru cele 220 
zile-muncă efectuate în gospodărie 
pînă în prezent acesta a dus a- 
casa numai ca avans 1.276 kg car
tofi, din care 176 kg reprezintă 
sporul primit pentru depășirea pla

nului de producție de pe supra
fața de cartofi întreținută. Cantități 
asemănătoare au mai primit co
lectiviștii Petrașcu Nechifor, Ber- 
ghian Achim și alții.

Cu ocazia repartizării avansului 
de cartofi nu au fost neglijați nici 
colectiviștii bătrîni din gospodărie. 
Astfel, printre bătrînii care au pri
mit în cadrul ajutorului cîte 145 kg 
cartofi se numără colectiviștii To
dor Maria, Hărmănaș Achim, Șai- 
ta Maria și alții.

DEBREȚENI 1OAN

O dimineaîă fructuoasă
Intr-una din zilele trecute, pe 

șantierul unde gospodăria agricolă 
colectivă din Teiuș își clădește un 
nou grajd de 100 capete, era mare 
animație. Aproape 60 de colecti
viști, tineri utemiști din sat, precum 
și studenți aflați în vacanță mun
ceau cu hărnicie la prepararea mor
tarului, la căratul cărămizilor și la 
zidirea noului grajd.

După mai bine de 300 ore de 
muncă pa’trfotifcă, rezultatele au

fost îmbucurătoare, zidurile noii 
construcții s-au înălțat cu aproape 
2 metri.

Cu mult elan și, neprecupețin- 
du-și forțele, au muncit în decursul 
acestor ore colectiviștii Medrea Mi
hai, Borza Gavrilă, Hălălae Flo
rian, Costinaș Amos, tinerele stu
dente Ghizela Stela, 'Muntean Ele
na, Cristea Firvonia și mulți alții.

O. ADRIAN

In cadrul „Săpfămînii Crucii Roșii"
La adunarea generală a organi

zației de bază pentru darea de sea
mă și alegeri de la fabrica 
leana" au luat cuvântul la 
pe marginea dării de seamă a bi
roului 25 tovarăși. Și fiecare a a- 
vut de spus cîte ceva despre felul 
cum s-a preocupat biroul organiza
ției de bază, în ultimul timp, de 
organizarea și îndrumarea muncii 
politice în scopul îmbunătățirii ca
lității produselor.

In trimestrul IV al anului 1960 
și în primul trimestru al acestui an, 
așa cum de fapt a reieșit și din da
rea de seamă a biroului organiza
ției de bază, calitatea produselor 
nu a fost întotdeauna corespunză
toare. Au fost cazuri cînd bazele 
de desfacere au refuzat primirea 
încălțămintei din cauza calității.

Acest lucru a frământat mult nu 
numai conducerea fabricii, dar în 
primul rînd pe fiecare comunist. Se 
impunea luarea unor asemenea mă
suri care să lichideze această stare 
de lucruri. Darea de seamă a bi
roului organizației de bază a scos 
în evidență și a analizat cum s-a 
preocupat biroul de această impor- 
iantă sarcină.

Astfel, lîntr-una din adunările ge- 
herale ale organizației de bază, la 
începutul anului, s-a pus în discu
ția comuniștilor problema „Ce tre
buie făcut pentru îmbunătățirea ca
lității încălțămintei?". Membrii de 
partid, simțind răspunderea ce o 
au pentru această importantă sar
cină trasată de partid, au venit cu 
propuneri prețioase în sprijinul îm
bunătățirii calității producției.

La propunerea organizației de 
bază și prin grija conducerii ad
ministrative, fabrica a fost utilată 
cu noi mașini, au fost înlocuiți 
unii controlori de calitate care nu 
și-au făcut pe deplin datoria. De 
asemenea, s-au luat măsuri pentru 
aprovizionarea ritmică cu materii 
prime și materiale.

Biroul organizației de bază a 
luat măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii politice de masă și a des
fășurat o susținută muncă de mo
bilizare a întregului colectiv pen
tru îndeplinirea hotărârilor luate 
de organizația de bază.

Toate acestea și alte măsuri lua
te au dus la obținerea unor rezul
tate pozitive privind îndeplinirea 
planului de producție, atît cantita
tiv cit și mai ales calitativ. In tri
mestrul II și III fabrica nu a mai 
avut refuzuri de încălțăminte din 
partea beneficiarilor. Contribuția tov. 
Morar Teodor, Cadar Cornel, Lidian 
Matei, Galdea Olimpia, Moldovan 
Ana, Angelescu Marin, Ciulea Ma- 

<fia și alții, privind îmbunătățirea

„Arde- 
discuții

calității producției, a fost scoasă în 
evidență în adunarea generală.

Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute, atît darea de seamă, cît și 
cei ce au luat cuvîntul la discuții, 
animați de dorința de a obține re
zultate tot mai bune, au criticat u- 
nele lipsuri ce se mai fac simțite în 
unele sectoare de muncă și 
constituie 
procesului 
pildă, în 
glindită
Hațegan Ioan II, Ștef Zaharie, Bîl- 
dea Ghiță și alții pentru buna în
grijire a mașinilor cu care lucrează 
și în același timp criticați tovarășii 
Dreghici loan și Mărginean 
ghe, care dovedesc delăsări 
ce privește grija față de 
fapt ce a influențat în mod 
asupra calității producției.

In discuțiile purtate pe mar
ginea dării de seamă, tov. An
gelescu Marin, vorbind de rezul
tatele obținute, a scos la iveală și 
unele aspecte negative din muncă. 
La noi în fabrică — a spus tov. 
Angelescu — s-a mers la un mo
ment dat pe linia de a îndeplini 
planul din punct de vedere can
titativ, rieglijîndu-se calitatea, o- 
biectiv principal în munca noastră. 
Prin măsurile luate de conducerea 
fabricii, sub conducerea organiza
ției de bază, s-a reușit să fie în
lăturate o «serie de lipsuri și să ob
ținem rezultate bune în ce privește 
calitatea încălțămintei. In cuprin
sul discuțiilor, tov. Angelescu a 
criticat pe tovarășii Ferenczi Ghc- 
za și Sevestrian Ion, care încă nu 
se străduiesc să dea produse de 
cea mai bună calitate.

„Prin munca (întregului colectiv 
din fabrică, mobilizat de organiza
ția de bază, s-au obținut rezultatele 
arătate în darea de seamă a birou
lui, a spus printre altele în discu
ții tov. Muntean Maria. Dar să nu 
ne mulțumim cu ceea ce am reali
zat, să muncim pe mai departe, 
pentru a descoperi metode noi de 
muncă, să îmbunătățim și mai mult 
calitatea produselor noastre. între
cerea pe profesii care s-a organizat 
în secția croi a dat rezultate bune- 
A fost redus procentul de rebuturi, 
s-a mărit procentul de economii rea
lizate. De aceea propun — a în
cheiat tov. Muntean Maria — nou
lui organ ales să se preocupe pen
tru extinderea acestei metode de 
muncă și în celelalte secții". Aceas
tă propunere a mai fost susținută 
și de tovarășele Avram Ana, Mol
dovan Ana și alții.

Se știe că ridicarea nivelului de 
pregătire profesională este un im
portant mijloc pentru ridicarea 
producției și productivității muncii.

care 
piedici în desfășurarea 
de producție. Așa, de 

darea de seamă este o- 
preocuparea tovarășilor

Gheor- 
în ceea 
mașini, 
negativ

In acest scop, la fabrica „Ardelea
na" au fost organizate cursuri de 
pregătire profesională. Vorbind des
pre acest lucru, tov. Breazu Elena 
a arătat că este necesar ca în vii
tor să se acorde mai mare atenție 
acestor cursuri, întrucît ele contri
buie din plin la ridicarea calificării 
muncitorilor.

— Dorința noastră este de a 
produce încălțăminte de cea mai 
bună calitate și la un preț de cost 
cît mai redus, nu pentru a o vinde 
ci pentru a satisface cerințele justi
ficate ale oamenilor muncii și a 
îndeplini sarcina trasată de partid 
privind calitatea produselor — a 
arătat în cuvîntul său tov. Covaci 
Carol.

Adunarea generală a organizației 
de bază pentru dare de seamă și 
alegeri de la fabrica „Ardeleana" 
a constituit un prilej nu numai de 
a trece în revistă rezultatele obți
nute în ceea ce privește îmbunătă
țirea calității produselor, dar mai 
cu seamă cei prezenți la adunare 
au analizat și ce vor face în viitor 
pentru lichidarea lipsurilor ce se mai 
manifestă. Și hotărîrea lor de a 
da oamenilor muncii încălțăminte 
de cea mai bună calitate a reieșit 
cu putere.

In cadrul „Săptămânii Crucii Ro
șii" a R.P.R., în comuna Stremț, 
ca de altfel în toate comunele și 
satele raionului nostru, s-au între
prins multe și instructive acțiuni 
cu caracter sanitar.

S-au expus, de pildă, o serie de 
conferințe, s-au făcut instructaje cu 
cadrele sanitare voluntare și s-au 
rulat la căminul cultural filme cu 
caracter educativ sanitar. Tot

căminul cultural a fost organizat 
și un ' '
căruia 
nitare,
Teiuș,
Stremț. Cele mai calificate răspun
suri au fost date de echipierele co
munei Stremț, locul întîi ocupîndu-1 
Valea Ana, iar locul doi Timiș Er- 
filia din grupa sanitară a oaspe
ților. RUSU MIHAI

interesant concurs în cadrul 
au participat două grupe sa
una selecționată pe comuna 
iar cealaltă pe comuna

Școala de meserii din Alba lulia pregătește un număr tot mai mare 
de meseriași cu o înaltă calificare.

•IN CLIȘEU: Aspect de la deschiderea noului an școlar.

La G.Ă.S. Galda de Jos
Prin grija organizației de bază 

și a comitetului sindical din gos
podăria de stat din Galda de Jos 
s-a înființat pentru salarrații de 
aici, în urmă cu cîțiva ani, un fru
mos colț roșu. Instalat într-o în
căpere corespunzătoare, colțul roșu 
a fost dotat și cu mobilierul nece
sar, mese, scaune, o bibliotecă cu 
circa 400 de volume, aparat de ra
dio, picap, patefon, mese de șah, 
precum și alte jocuri distractive ca 
table, tenis de masă etc.

Tovarășul Bufa Șofron, responsa
bilul cu munca culturală din gos
podărie, și-a întocmit, imediat după 
ce i s-a încredințat această sarci
nă, un plan de muncă și a fixat și 
un orar de funcționare a colțului 
roșu. •J

De atunci însă a trecut mult timp, 
l unile s-au scurs unele după altele 
fără 
se fi 
rală. 
viștii
rie nu s-a reușit să se formeze o 
brigadă artistică de agitație, o e- 
chipă de teatru sau un alt gen de 
formațiune artistică, deși posibili
tăți materiale existau și nici talen-

ca vreo schimbare în bine să 
făcut simțită în munca cultu- 
Cu tot sprijinul dat de acti- 
culturali din sat, în gospodă-

mai multă atenție muncii
te nu lipseau. Mai mult decît atît, 
din lipsă de grijă mobilierul col
țului roșu a început să se deteriore
ze fără ca cineva să se mai intere
seze de repararea lui.

Mulți tineri și tinere din gospo
dărie, printre care Chirilă Nicolae, 
Trif Aurel, Panțiru Emilia, Panțiru 
Ioan, Daneș Ana, Raica Aurel și 
mulț alții încă, dornici de a acti
va pe tărîm cultural și, văzînd că 
la colțul lor roșu nu s-au înființat 
formațiuni artistice, au activat și 
activează și în momentul de față 
în formațiunile artistice ale căminu
lui cultural din sat.

Mai în urmă cu un an, s-a în
cercat să se formeze în cadrul gos
podăriei un cor. Insă din cauză că 
atit organizația de bază cît și co
mitetul sindical nu au perseverat, 
acesta nu a fost realizat.

S-a încercat apoi a se forma un 
cor comun, căminul cultural 
salariații Gostat-ului, dar din 
lași motiv nici acest lucru nu 
reușit.

In prezent, toată activitatea
colțul roșu se rezumă doar la „joi 
ale tineretului". Dar nici acestea, 
prin felul cum sînt organizate, nu

cu
ace-
s-a

la

T

nu se’ des- 
Din cele 

existente în 
de la în- 
în prezent

de volume au fost citite de

contribuie prea mult la educarea ti
neretului. De obicei acestea se li
mitează doar Ia dans, fără ca în 
cadrul lor să se prezinte conferințe, 
recenzii sau să se organizeze dife
rite activități educative.

Nici munca cu cartea 
fășoară cu răspundere, 
aproape 400 de volume, 
biblioteca colțului roșu, 
cepului anului și . pînă 
doar 70
circa 40 cititori.

toate aceste aspecte negative 
trebuie să dea în mod serios de 
gîndit, atât responsabilului cu mun
ca culturală din G.A.S., 
ganizației de 
sindical.

In cel mai 
se treacă la 
mobilizare a 
riei, pentru a 
țului roșu formațiuni artistice care 
să contribuie din plin la ridicarea 
activității culturale în gospodărie.

Numai așa colțul roșu din G.A.S. 
Galda de Jos fîși va trăi viața, nu
mai așa scopul pentru care a fost 
creat va fi atins.

cît și or-
bază și comitetului

scurt timp trebuie să 
o susținută muncă de 
muncitorilor gospodă- 
se crea în cadrul col-



In cinstea Congresului 
al XXII-lea al P.C.V.S.

1 octombrie 1949 1 octonre&rie 1961
Pe un șantier de

Acolo unde pînă nu de mult era 
un teren pustiu, se înalță astăzi 
corpurile de clădiri ale secțiilor 
combinatului de titan și magneziu 
din Ust-Kamenogorsk, — o con
strucție de șoc a septenalului în 
estul Kazahstanului.

Colectivul combinatului a și în
deplinit o mare parte, din angaja
mentele luate în cinstea Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S. Deși în
treprinderea este încă în curs de 
construcție, ea a și început să dea 
primele produse.

Intr-o mare încăpere, asemănă
toare cu o secție a unei uzine con
structoare de mașini, se află baza 
mecanică de reparații a combinatu
lui. Intr-un sector se toarnă metal 
incandescent, în altele — se pre
lucrează la freze și strunguri pie
sele turnate, se asamblează con
strucții metalice.

șoc al septenalului
Intre primele produse ale între

prinderii, realizate în cinstea Con
gresului, se află cîrlige-clești de 
macara, fabricate pentru prima oa
ră în Kazahstan. Ele pot fi mon
tate pe orice macara de cale-ferată 
sau automobilă și folosite la încăr
carea buștenilor. Intr-o singură re
priză o asemenea „ghiară" ia 5-6 
bușteni.

Cu jumătate de lună înainte de 
termen au fost produse structurile 
de oțel, lungi de cîțiva metri, des
tinate secțiilor în curs de construc
ție ale 
înainte 
utilajul
unde urmează să se pună la punct 
tehnologia producției unor piese și 
garnituri din titan pentru utilajul 
de turnare și diferite mașini.

combinatului.
de termen a 

atelierului

De asemenea 
fost executat 
experimental,

■)C3

Și-au depășit angajamentele
Muncitorii specialiști în extracția 

gazelor din regiunea economică 
Lvov, întreeîndu-se în cinstea celui 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
au obținut succese remarcabile. Ast
fel, în loc de 22 milioane metri cubi 
de gaze, cifră ce reprezenta anga
jamentul luat, ei au extras din mă
runtaiele pămîntului, de la începu
tul anului pînă în prezent, 32 de 
milioane tone de gaze naturale. A 
fost redus prețul de cost: fiecare

mie de metri cubi de gaze revine 
cu 6 copeici mai ieftină decît pre
vedeau sarcinile de plan.

In septembrie a.c. s-a extras pe 
zi o cantitate cu 20 la sută mai 
mare, în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut. A- 
cest lucru s-a obținut datorită in
troducerii în exploatare a 12 noi 
sonde și intensificării captării me
tanului din sondele în funcțiune.

Valorificarea unor pămînturi fertile
De dimineața și pînă seara nu 

încetează zgomotul motoarelor în 
lunca inundabilă Volga-Ahtuba. 
Peste 400 de mecanizatori ai trus
tului „Volgo-Ahtubstroi", întreeîn- 
du-se în cinstea celui de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S., lucrează 
la valorificarea unor pămînturi fer
tile. încă în anul curent au fost 
predate colhozurilor pentru a le in
clude în asolament aproape 1.500 
ha de astfel de pămînturi. In cu- 
rînd mecanizatorii vor preda sovho
zurilor „Buzanski" și „Nikolski” 
peste 2.000 ha de pămînt de luncă. 
Aici au și fost aduse stațiile de 
pompare plutitoare.

In ultimul timp, .colhozurilor și 
sovhozurilor regiunii li s-au predat 
în total mai mult de 50.000 ha de 
pămînturi de luncă. Pe aceste te
renuri au fost plantate livezi, vii, 
grădini de zarzavat și fînețe. Aici 
se obțin pînă la 300-400 chintale de 
roșii, varză, pepeni verzi la fiecare 
ha. In luncă se string în prezent 
cîte 500 chintale de masă verde de 
porumb.

Aceste recolte sînt de 2-3 ori mai 
mari decît cele obținute pe terenu
rile de stepă. Lunca se transformă 
într-o grădină înfloritoare.

Produse chimice pentru industria ușoară,
Uzinele chimice 

din alte orașe ale 
cantități sporite de 
pentru diferite ramuri ale i 
triei ușoare.

Anul trecut uzinele chimice din 
Șanhai, cel mai marc centru indus
trial al Chinei, au produs pentiu 
întreprinderile locale ale industriei 
ușoare o cantitate de materii prime 
de trei ori mai mare decît în 1957. 
Anul acesta producția este și mai 
mare.

Uzina chimică Tieniuan din ace
lași oraș a realizat în ultimul timp 
o creștere a producției de policlo- 
rură de vinii de 50 la sută în com
parație cu anul trecut. Policlorura

din Șanhai și 
Chinei produc 
materii prime 

indus-

Dezvoltarea

munca în producție. Astfel, a- 
trecut au fost cuprinși în dife- 
forme d'e învățămînt, fără a ieși 

producție, 17 milioane de mun- 
care

Anul acesta institutele dc învăță- 
mînt superior din China au fost 
absolvite de peste 160.000 de per
soane, cu 20.000 mai mult decît a- 
nul trecut. O treime din numărul 
absolvenților provin de la institu
tele politehnice.

In ultimii cîțiva ani învățămîn- 
tul a luat în China o deosebită dez
voltare. A crescut nu numai numă
rul elevilor, ci și nivelul de predare.

Atît la orașe cit și la sate un nu
măr tot mai mare de oameni ai 
muncii studiază fără să-și întreru
pă 
nul 
rite 
din
citori și funcționari, dintre 
9.000 au urmat cursurile instituții
lor serate de învățămînt superior. 
In ultimii trei ani, la combinatul 
metalurgic de la Anșan, aproximativ 
2.000 de muncitori și funcționari au 
absolvit cursurile serale ale insti
tuțiilor de învățămînt mediu și su
perior.

Școala medie agricolă a devenit 
în China una din formele de învă
țămînt fără întreruperea activității 
în producția agricolă. Anul trecut 
asemenea școli au fost absolvite de 
peste 4.400.000 de persoane.

Partidul Comunist Chinez și gu

de vinii a fost folosită cu succes 
în producția de mantale de ploaie, 
în industria încălțămintei și în alte 
ramuri industriale.

La rafinăria de petrol din Șan- 
hai a fost realizată recent o insta
lație pentru producerea parafinei, o 
importantă materie primă în fabri
carea pe cale sintetică a acizilor 
grași. Avînd o capacitate anuală 
de 7.500 tone de parafină, această 
instalație poate produce o cantitate 
de materie primă suficientă pentru 
fabricarea a 6.000 tone de săpun 
anual. Acizi grași pe cale sintetică 
au fost produși, de asemenea, 
perimental de uzinele chimice 
Senian, în China de nord-est..

învățămîntului

ex- 
din

vernul popular acordă o mare 
tenție dezvoltării învățămîntului 
regiunile locuite de minoritățile na
ționale. După eliberarea țării gu
vernul a sprijinit crearea de alfa
bete pentru cîteva naționalități, a 
deschis pretutindeni școli elemen
tare și medii pentru copiii minori
tăților naționale și a organizat in
stitute ale minorităților 
în orașele centrale ale 
autonome și provinciilor 
ționale. Numai Institutul 
ților naționale din'Iunan _ 
tit în cei zece ani de existență a sa 
peste 7.000 de cadre calificate pro
venind din rîndurile a 21 de națio
nalități — 1, tai, bai și altele.

■ «K ■ ■1 . =

a-
in

naționale 
regiunilor 

multina- 
minorită- 
a pregă-

întreaga echipă să
Iubitorii sportului cu balonul ro

tund au fost în acest început de 
campionat pur și simplu dezamă
giți de felul în care se comportă 
unsprezecele lor preferat. Și pe 
bună dreptate. După cinci etape 
consumate echipa de fotbal A.S.T.A. 
Alba abia a reușit să acumuleze 
3 puncte.

Să fi fost, oare, toate echipele 
cu care s-a jucat mai tari? La a- 
ceastă întrebare se poate răspunde 
categoric că nu. Adevărul e că în

ln presa vest-germană au apă
rut în ultima vreme o serie de pă
reri semnificative asupra situației 
politice din R.F.G. In parte prile
juite de recentele alegeri, numeroa
se articole semnate de cunoscuți 
gazetari și publiciști conțin aver
tismente directe sau ocolite, dar 
rostite fără excepție pe un ton cît 
se poate de grav, asupra primej
diei pe care o prezintă pentru po
porul german si pentru pacea lumii 
revenirea la pîrghiile de comandă 
din Germania occidentală a celor 
mai întunecate forțe militariste și 
revanșarde.

Unii ziariști încearcă să explice 
ace«t fapt pr:n fnsesi condițiile în 
care s-a constituit statul de la Bonn. 
Un ziarist reacționar ca 
von Borch,
Washington al ziarului 
definea Renublica Federală ca 
copil al 
mosfera 
existenta 
realitate
explica Borch și 
dintre puterile occidentale și guver
nul vest-german.

In căutarea Unei definiții pentru 
R.F.G., redactorul șef al revistei 
„Der Spiegel", R. Augstein, reac
tualiza o veche butadă franceză a- 
plicată monarhiei prusace, spunînd: 
„Nu noua armată germană (vest- 
germană) a fost creată pentru a 
apăra statul de la Bonn, ci noul 
stat german (vest-german) a fost 
creat pentru a se putea pune pe 
picioare o armată". Ca urmare,

REVISTA PRESEI STRĂINE

„Un copil al S.U.A. conceput 
în atmosfera războiului receu...

Herbert 
corespondentul din 

,Die Welt", 
„un

S.U.A... conceput în at- 
războiutuî rece", 
războiului rece, 
indispensabilă" a

„strînsa

Tot prin 
ca „o 

acestuia, 
alianță"

constată Augstein, „presiunea mili
tară a devenit esența rațiunii 
stat a Republicii federale".

Decepția produsă de politica 
cesteia răzbate din aprecierile 
numeroși gazetari care constată 
„încrederea ân politica de 
(așa cum caracterizează Paul Se
ttle baza politicii vest-germane) nu 
dă rezultatele scontate. Paul Sethe 
cunoscut ziarist și publicist bur
ghez, citat mai sus, intitulează în 
mod semnificativ articolul său din 
revista „Magnum": „Republica o- 
caz'ilor pierdute". El constată „pră
bușirea promisiunilor" făcute de 
Adenauer care „cu o impresionantă 
siguranță de sine afirma că trebuie 
să se urmeze doar cuvîntul guver
nului federal, adică să ne înarmăm, 
sa ne înarmăm, să ne înarmăm și 
încă o dată să ne înarmăm" pentru 
a se realiza visele de anexare a 
Republicii Democrate Germane. 
Dar, subliniază autorul, „de mult 
S-au prăbușit aceste promisiuni".

Ca și mulți alți confrați ai săi, 
Sethe evocă alternativa posibilă la 
această politică periculoasă, subli
niind multiplele prilejuri de a se 
duce tratative cu Uniunea Sovietică 
pentru reglementarea pașnică a 
situației din Germania postbelică. 
Intr-o lungă listă cronologică Se
the enumeră propunerile formulate 
de Uniunea Sovietică în acest scop,

de

a- 
a 

că 
forță"

propuneri care, subliniază el, „nu 
au fost luate în seamă... înăbușin- 
du-se orice manifestare a vreunei 
preocupări în acest sens cu trîmbi- 
țarea zgomotoasă a propriei forțe 
(de altfel imaginară). Atîtea po
sibilități respinse cu atîta arogan
ță", exclamă cu regret Sethe, atră- 
gfnd totodată atenția că „într-o lu
me care se schimbă cu repeziciune, 
singura chemare pe care o auzim 
de la Bonn astăzi este: să conti
nuăm așal".

Rezultatele recentelor alegeri '’in 
R.F.G. conferă o ascuțime deose
bită problemelor care îngrijorează 
pe ziariștii citați. Și dacă scrutinul 
a însemnat o înfrîngere pentru can
celarul Adenauer personal și un 
simptom negativ pentru politica sa, 
schimbarea raportului de forțe în 
Bundestag nu lasă să se prevadă 
nici o modificare reafă a orientării 
viitoare. Indiferent de componența 
noului guvern, aceleași cercuri reac
ționare și militariste dețin în con
tinuare pîrghiile de conducere în 
Germania occidentală.

In această ordine de idei s-a re
ținut ca un fapt semnificativ al a- 
legerilor recente întărirea po
ziției ministrului de Război Strauss 
în cadrul partidului Uniunea Creș
tin Democrată — Uniunea Creștin 
Socială. U.C.S., condus de Strauss, 
acționează în Bavaria și a ieșit din

alegeri cu pozițiile mai puțin atinse 
decît U.C.D. condus de cancelarul 
Adenauer. După cum scrie publicis
tul vest-german Robert Jttngk, 
Strauss, ministru de Război în gu
vernul de la Bonn, „dispunea anual 
de cea mai mare parte din bugetul 
federal... Unii, scrie Jungk, făcînd 
aluzie la Hitler, văd în el un per
sonagiu comparabil cu „celălalt om 
politic care a intrat în reich prin 
sudul Germaniei". Dacă Strauss îi 
va urma lui Adenauer, scrie Jungle, 
se crede că el va înlătura ultimele 
aparențe de democrație în Ge-mania 
occidentală și va reîncepe sa bată 
cu un pumn german în masa is
toriei rno"d<ale". Redactoarea unei 
reviste studențești din Germania 
occidentală avertiza nu de mult: 
„Așa cum îi întrebăm noi astăzi pe 
părinții noștri: „Ce ați făcut împo
triva lui Hitler?", copiii noștri ne 
vor întreba pe noi mai tîrzi i: „Ce 
ați făcut pentru a împiedica pe 
Franz-Iosef Strauss să preia pute
rea?".

Nu se știe încă dacă și cînd se va 
instala Strauss la cancelaria Re
publicii Federale Germane. Totuși 
problema de conștiință a acestei 
ziariste este justificată de semnifi
ca *<a generală a rezultatului alege
rilor recente și poate că el ar 
fi fost altul dacă mai multi cetă
țeni vest-germani și-ar fi pus-o cu 
luciditate și ar fi ținut în mai mare 
măsură seama de avertismentele 
mai mutt sau mai puțin ocolite cu
prinse în numeroase articole publi
cate în ultimul timp de însăși pre
sa vest-germană. RIANA LUPU

Dezvoltarea apiculturii 
în provincia Heiluntzian:

Apicultorii din provincia 
lunțzian au obținut anul acesta 
2.500.000 kg de miere.

In provincia Heilunțzian, unde- 
cresc foarte mulți tei, se obține o. 
miere de o aromă și o culoare deo
sebită și de o calitate excelentă.

In anii de după eliberarea țării, 
apicultura a luat o mare dezvoltare 
în această provincie. Numărul ro
lurilor de albine a crescut de la 
10.000 în 1949 la peste 200.000 a.- 
nui acesta.

In anii puterii populare în aceas
tă provincie au fost create o serie' 
de gospodării apicole de stat, unde: 
se aplică metode științifice.

Apicultura se dezvoltă cu succes; 
si în provinciile Țzilin, Ținhai, to 
Mongolia Inferioară și în Sințzian,.

nu se 
există

unde înainte de eliberare ea 
practica. In aceste regiuni 
acum prisăci bine utilate.

Hei-

Perdelele forestiere de 
protecție în provincia Fuțzian

Tinerii pomi sădiți în ultimii'trei 
ani în provincia Fuțzian s-au și' 
transformat într-o barieră natural 1 
împotriva taifunurilor și a nisip-aj. 
rilor mișcătoare.

Pentru fixarea nisipurilor mișcă
toare pe o suprafață de 5.000 hec
tare s-a semănat iarbă, au fost 
înălțate baraje și bariere de pro
tecție.

In regiunile de litoral ale pro
vinciei Fuțzian s-au creat 12 gos
podării silvice de stat.

lupte pentru victorie
unele meciuri s-a jucat fotbal';. așa 
ca să se joace, cu o echipă în care 
s-au introdus jucători fără nici o- 
analiză a echipei adverse. Era oare 
de neîntrecut Minerul Petrila, mar 
ales că aveam avantajul propriului 
teren, al publicului? Nu se poate 
spune de toți jucătorii că nu au mt«r- 
cit. Nu! Dar deageaba muncește 
Străjan, Păcurar și Vicol, dacă 
ceilalți nu-și aduc întreaga contri
buție la desfășurarea unui joc ra
pid, desfășurat pe aripi și, bineîn
țeles, cu pase precise la om. Irr 
jocul cu Minerul Petrila s-a jucat 
ne sus, deși din primele minute s-a 
văzut că jucătorilor adverși le con
vine jocul pe sus. Duminica trecută, 
echipa a pierdut din nou, de data 
aceasta la un scor de 3-0 în fața 
echipei Victoria Călan, care nu 
avea nici ea o situație strălucită to 
clasament.

Duminică jucăm în compania e- 
chipci minerilor din Ghelar. Publi
cul spectator așteaptă de la echipa 
lor preferată să curme șirul insuc
ceselor și să obțină un rezultat cît 
mai bun. Si aceasta cu contribuția 
întregii echipe se poate realiza.

CLASAMENTUL
Sebeșul Sebeș 5 4 1 0 16: 8 9
Partogul I.onea 5 4 1 0 13: 7 9
Metalurg Cugir 5 4 0 1 17: 2 8
Min. Anincasa 5 4 0 1 9: 3 8
Minerii) Petrila 5 2 2 1 8: 6 6
Victoria Călan 5 2 1 rf 10: 6 5
Dinamo Barza 5 2 1 3 11: 9 5
Min"nil Deva 5 2 0 3 7: 5 4
Dacia Orăștie 5 2 0 3 2: 5 4
Minerul Ghelar 5 1 1 3 12:17 3
A.S.T.A. lba 5 1 1 3 5: 9 3
Minerul Vulcan 5 0 3 2 5:12 3
C.F R. Teiuș 5 1 1 3 5:17 3
C.F.R. Simeria 5 0 0 5 5:19 0

Etapa viitoare
Minerul Petrila — Victoria Gă- 

lan; A.S.T.A. Alba Iulia — Minerul 
Ghelar; Sebeșul Sebeș — Parîngul 
Lonea; Dinamo Barza — Metalur
gistul Cugir; Minerul Vulcan — 
Dacia Orăștie; Minerul Deva — 
Minerul Aninoasa; C.F.R. Simeria. 
— C.F.R. Teiuș.
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