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din 
seii- 

de

Marea și veșnica
Continued o minunată tradiție, 

•n inima plină de bucurie, întregul 
«astru popor munciter sărbătoreai® 
la 7 octombrie deschiderea Lunii 
]H?iefeniei rmnfci®-s@vie4i®e.

Luna marii prietenii s-a născut din 
aspirația oamenilor -muncii 
țara noastră de a-și exprima 
fimentele profunde și sincere 
prietenie pentru eroicul popor so
vietic, pentru prima țară a socia
lismului victorios. Cu fiecare aa 
ce trece sărbătoarea prieteniei de
vine tot mai plină, mai bogată, mar- 
cîrid un nou pas pe calea întăririi 
relațiilor frățești dintre popoarele 
Republicii Populare Romîne și U- 
niunii Sovietice.

Masele largi de oameni ai mun
cii dîn țara noastră au o nestăvilită 
admirație, dragoste și recunoștință 
pentru poporul sovietic. Aceasta în 
primul rînd pentru faptul că în do- 
bîndirea rezultatelor obținute de 
țara noastră pe calea păcii, a con
struirii socialismului, a profundelor 
transformări înfăptuite în anii re
gimului democrat-popular, un rol 
însemnat l-a avut strînsa colabora
re, sprijinul permanent și multila
teral de care se bucură patria noas
tră din partea Uniunii Sovietice.

Sprijinul neprecupețit primit de 
poporul nostru din partea Uniunii 
Sovietice în făurirea vieții sale noi, 
socialiste este vizibil pe cele mai 
diverse planuri, 
social-cultural.

Cu ajutorul 
poporul romîn s-a 
soarta în propriile mîini. Victoria 
insurecției armate de la 23 August 
1944, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Romîn, a fost 
posibilă în condițiile favorabile 
create de succesele Armatei Sovie
tice, eliberatoare. Poporul nostru a 
primit, un mare și multilateral spri- 

~ jin din partea Uniunii Sovietice și 
în vindecarea rănilor războiului, în 
refacerea economiei naționale.

Primul acord de colaborare eco
nomică cu Romînia semnat la8 
niai 1945, a fost de cea mat mare 
importanță pentru redresarea eco- 
nomica a țării noastre. La puțin 
timp după semnarea acestui acord, 
Uniunea Sovietică a întreprins noi 
acțiuni în sprijinul țării noastre. Un 
sprijin deosebit de prețios a primit 
țara noastră din partea Uniunii So
vietice în recunoașterea poziției și 
importanței ei pe plan internațional,

politic, economic,

Uniunii Sovietice, 
eliberat, luîndu-și

Ce este aici?
J Orașul cu așezarea și specificul 
Ilui matinal îți dă uneori impresia 
tăcutului, aceea ce pare a nu se 
cunoaște, a nu se înțelege. Așa 
l-ai văzut la prima-ți privire și, 
probabil, așa ți-a rămas întipărit. 
Și totuși...

Orașul nostru crește, cresc oa- 
I menii. Nu sînt cuvinte întîmplă- 
toare. Nu! Privirea ți Ie spune fără 
ocol, ți le spune pe toate. Dar, să 
parcurgem împreună, cititorule, pa
gini din noua istorie a orașului. Nu 
ne va fi cîtuși de puțin greu. Nu 

jvom cuprinde-n mers cîmpiile cu 
rodul bogat al toamnei, nici dealu

rile cu strugurii rubinii. Vom po
posi aici, în orașul drag.

> Și, privindu-l, îți întorci privirea 
>peste trecut. Tfirgușorul de altă 
[dală a dispărut. Nu-ți mai reamin-

noastră prietenie
sprijin concretizat în admiterea 
R.P.R. în O.N.U. și în susținerea 
propunerilor și acțiunilor noastre 
la cadrul diverselor organizații ale 
aeesfwi f®r internațional.

Jșfepreeapețit și multilateral a fost 
ajutorul internațional acordat de 
Uninnea Sovietică pentru traduce
rea fa viață a planurilor de dezvol
tare a economiei noastre naționale. 
Nu există colț al țării noastre în 
care să nu simți prietenia caldă a 
poporului sovietic. Și rodul acestei 
prietenii îl simți în minunata dez
voltare a combinatului siderurgic de 
la Hunedoara, în a celui de la Re
șița, în hidrocentrala de la Bicaz, 
în rezultatele unităților socialiste 
din agricultură, în laboratoarele sa- 
vanților și cercetătorilor, în viața 
care a cunoscut profunde înnoiri la 
fiecare om al muncii.

In fiecare an, pentru masele largi 
ale poporului nostru Luna priete
niei este un prilej de a cunoaște mai 
profund, mai multilateral gran
dioasele realizări dobîndite de po
porul sovietic sub conducerea glo
riosului său Partid Comunist.

înfăptuirea cu succes a prevede
rilor planului septenal, dezvoltarea 
tuturor ramurilor economiei Uniu
nii Sovietice crează perspectiva si
gură pentru ca peste cîțiva ani oa
menii sovietici să aibă cel mai ri
dicat nivel de trai din lume.

Minunatele succese dobîndite de 
Uniunea Sovietică în toate dome
niile, mărețele perspective de dez
voltare în viitor arată tuturor po
poarelor încotro duce calea socia
lismului și a comunismului, spre ce 
culmi de civilizație, de bunăstare 
se îndreaptă omul eliberat de ex
ploatarea capitalistă.

Întregul nostru popor muncitor 
vede în minunății oameni sovietici 
purtătorii de frunte ai steagului 
luptei neobosite pentru, comunism, 
pentru pacea și fericirea oamenilor 
de pretutindeni. Exemplul viu și 
minunat al oamenilor sovietici, de
votamentul lor de neclintit pentru 
cauza construirii societății comu
niste înaripează și dă încredere 
poporului nostru în drumul luminos 
pe care îl conduce partidul. Tocmai 
de aceea succesele strălucitoare ale 
poporului sovietic umplu de bucurie 
inimile oamenilor muncii din țara 
noastră, iar dorința de a cunoaște

(Continuare în pag. 4-a)

tești parcă de „centrul" plin de 
băltoacele ploii. Nu-ți mai reamin
tești nici de faptul că veneai pe 
vremea copilăriei să vezi orașul și 
plecai fără să ști ce e un oraș. Azi, 
privește! Seara lumina nu mai e a- 
ceea a becului slăbit. Majestos te 
întîmpină lumina fluorescentă. E

-■_ '

INSTANTANEE

caldă și primitoare asemenea tim
pului ce-l trăim. Florile-s prietenul 
nelipsit. Asculți, de vrei, cuvintele 
trecătorilor. Simple și totuși cu 
mult înțeles: Ce este aici?

Răspunzi fără să te gîndești mult. 
Da! Aici e noua piață, iar aici e 
noua construcție a blocului. Răs
punsul e probabil anticipat. Și to
tuși nu e. Constructorii au prins sus
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Duminică, 8 octombrie a.c., 
pe scena Casei raionale de cultură 
din Alba Iulia, Teatrul Muncitoresc 
„Sidenurgistul" — Hunedoara va 
prezenta „NILA", dramă în 3 acte 
de A. Salinski.

In seara zilei de 13 octombrie 
a.c.„ Teatrul de Stat „Valea Jiului" 
— Petroșani va prezenta în orașul 
nostru „Trei generații", piesă în 
3 acte de Lucia Demetrius.

★ La Cinematograful „Victoria" 
va rula între 9 și 11 octombrie fil
mul bulgar „La capătul drumului", 
iar la cinematograful „23 August" 
filmul mexican . ................. ..

In cadrul 
mîno-sovietice, 
„Victoria" va fi 
de filme sovietice. In 15 octombrie 
„Omul nu se predă", 16 oct. „Ac
țiunea cobra", 17 oct. „Oameni pe 
pod”, 18 oct. „Săritură în zori", 19 
oct. „Raidul vărgat", 20 oct. „Pes
cuitorii de bureți”, 21 oct. „La în
ceputul secolului". Deasemeni la ci
nematograful „23 August" între 23 
și 29 octombrie va fi prezentat un 
ciclu de filme documentare sovietice.

„Prichindelul".
Lunii prieteniei ro
la cinematograful 
prezentat un ciclu

— La gospodăria agricolă de 
stat „Alba Iulia", bine cunoscută 
pentru vinurile sale superioare cu 
buchet, aromă și tărie, culesul 
strugurilor se desfășoară din plin, 
producția fiind frumoasă.

In clișeu: Culesul strugurilor 
la G.A.S. „Alba Iulia" — subsec- 
ția Bărăbanț.

Și

la etajul al treilea un steag roșu. 
E steag al victoriei. Construcția în 
roșu a fost terminată. Ca mîine aici 
vor apare flori în geam, iar 
curtea scăldată în soare se 
juca copii. Noile magazine te 
îmbia, te vor chema cu toate 
nătătile.

E minunat orașul, vei spune, 
nu există cuvinte care să conteste 
adevărul. Nu! Faptele sînt fapte. 
Ele vorbesc cu putere. Le vezi. 
Vezi noul apartament al strungaru
lui, vezi fața lui luminată. Ca, 
mîine te vei opri și vei deschide J 
ușa noilor magazine și tot ca mîi- 
ne vei întoarce fericit butonul tele -] 
vizorului. Slînt toate fapte firești 1 
fapte din noua noastră viață. Des-i 
pre alte explicații nu mai ai nevoie.] 
E doar orașul drag în care trăiești.!

N. SPINEANU <

Comunistul VASIU NICOLAE este revizor de ace în stația C.F.R. 
Coșlariu. Desfășurîndu-și activitatea la unul din importantele posturi 
din stație, prin înalta conștiință și corectitudine care-1 caracterizează, 
nu a avut niciodată abateri de la disciplina fin muncă.

Aplicînd permanent in nroducție noile rețete de fabricație a pîi- 
nii, însușite la concursul „Pentru pfiinea de cea mai bună calitate", 
ținut la București în acest an, corn unistul GIURGIU GAVR1LĂ, îm
preună cu echipa pe care o condu ce, reușește ca lună de lună să dea 
pîine de o calitate tot mai superioa ră, depășind în același timp și pla
nul de producție cu 1,5 ț ină la 3 la sută.

Deputatul MAHARĂ 
moașă activitate pe tărîm 
cumscripția sa, aceștia au 
trotuarul pe ambele părți 
tue de peste 1.000 metri, 
tribuție la transportul pietrei și ba fostului la grajdul ce se constru
iește la gospodăria col'cetivă din sat.

VIOREL din comuna Ighiu desfășoară o fru- 
obștesc. Mobilizînd larg alegătorii din cir- 
pavat cu piatră, prin contribuție voluntară, 
a drumului din circumscripție, pe o lungi- 
Totodată, alegătorii au adus o frumoasă con-

NOI SUCCESE
Aîuncitorii și tehnicienii de la 

Secția L 11 C.F.R. Alba Iulia, an
trenați în întrecerea socialistă, mun
cesc cu avînt sporit pentru ca lună 
de lună să-și depășească sarcinile 
de plan și să realizeze totodată și 
importante economii dc materiale.

In luna septembrie, dc pildă, pe 
lîngă faptul că reparațiile execu
tate de acest harnic colectiv au fost 
de cea mai bună calitate, planul de 
producție al secției a fost realizat 
în proporție de 108 la sută.

O atenție deosebită s-a acordat 
în această perioadă și realizării de

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

însemnate ctepâșiri de plan
Avîntat în întrecerea socialistă, 

colectivul Reviziei de vagoane C.F.R. 
Coșlariu a încheiat luna septembrie 
cu un rodnic bilanț. Astfel, pe a- 
ceastă perioadă de timp la această 
unitate planul producției globale a

Recoltările și insămînțările 
trebuie să se desfășoare din plin!

KaicS arxlieiă
Temeinic pregătiți pentru muncile de toamnă, lucrătorii din gospo

dăriile agricole de stat din raion, colectiviștii din Șard, Vințul de 
Jos, Ciugud, Limba, Cistei, au eli berat terenul și au însămînțat grîu, 
orz și alte păioase de toamnă pe supra’ețe importante. Faptul însă 
că pînă la 5 octombrie în raion nu s-a recoltat decît 35 la sută din po
rumb și s-au însămînțat doar 1.523 he ctare cu grîu, dovedește că mai 
sînt încă multe unități agricole socialiste unde recoltările și însă- 
mînțările se desfășoară cu multă încetineală.

Pentru a cunoaște și a stimula ri tmid lucrărilor agricole din campa
nia de toamnă ziarul „Steaua roșie" a organizat un raid-anchetă.

In cele ce urmează, dăm unele constatări făcute cu prilejul raidului.

Se lucrează cu
La gospodăria agricolă de stat 

din Galda de Jos se lucrează cu 
multă însuflețire. Desfășurîndu-și 
întreaga activitate după un plan de 
muncă bine chibzuit, colectivul de 
muncă din gospodărie, îndrumat de 
organizația de partid, paratei 
recoltarea porumbului de siloz 
pentru boabe, lucrare care pînă 
5 octombrie s-a executat pe 90 
sută din suprafața cultivată cu po-

Rezullate

cu
Și 
la 
la

Declanșarea campaniei de însă- 
mînțări a găsit pe colectiviștii din 
satele comunei Ciugud pe deplin 
pregătiți. Membrii gospodăriei co
lective din Ciugud, care au schim- ■ 
baticea mai mare parte a griului de

ÎN ÎNTRECERE
economii. Intrebuințînd în mod ju
dicios materialele noi și folosind 
cu pricepere resursele locale, co
lectivul de muncă de aici a reali
zat, în acest fel, peste 4.000 lei 
economii.

Un aport de seamă în obținerea 
acestor succese și-au adus comu
niștii Onița Simion, lăcătuș, Ol
tean Traian, frezor, Borza Ioan II, 
rabotor, Popa Ion, sudor, precum 
și echipa de lăcătuși condusă de 
candidatul de partid Pop Liviu.

Coresp. BIMBEA VIOREL

fost îndeplinit în proporție de 111,2 
la sută. In același timp producti
vitatea muncii a crescut cu 4,2 la 
sută, în condițiile asigurării unei 
perfecte siguranțe și regularități a 
circulației trenurilor.

In tot cursul anului, acest co
lectiv s-a străduit de asemenea și 
în ce privește realizarea a cît mai 
multe economii la piese și materia
le și pentru a colecta și expedia o- 
țelăriilor hunedorene cît mai mult 
fier și fontă veche. Strădania lui 
a fost încununată de succes. Față 
de 30.000 lei cît era angaja
mentul anual de economii a reali
zat pînă la 1 octombrie 42.300 lei, 
iar fierul și fonta veche colectată 
și expediată se ridică la cantitatea 
de 60.320 kg.

In realizarea economiilor și co
lectarea fierului vechi s-au eviden
țiat în mod deosebit turele II și III 
conduse de tov. Șonea Aurel și 
Domșa Vailer.

Coresp. CRI ȘAN ION

multă însuflețire
’’ s-a lucrat cu intensitate și la 

pregătirea terenului eliberat de cul
turi, în suprafață de peste 200 hec
tare. Tot pînă la această dată s-a 
însămînțat cu grîu de înaltă pro
ductivitate peste 30 la sută din su
prafața planificată.

In frunte la recoltări și însămîn- 
țări se situează tractoriștii și lu
crătorii din brigada de cîmp con
dusă de șeful de brigadă Borșa 
Florian.

frumoase
sămînță cu grîu din soiuri de înal
tă productivitate, au pregătit pînă 
la 5 octombrie 60 la sută din tere
nul ce se însămînțează în toamnă și

(Continuare în pag. 2-a)



Recoltările și însămînțările 
trebuie să se desfășoare din plin!

Rexultaie
(Urmare din pag. l-a)

au trecut la executarea arăturilor, 
lucrare ce s-a realizat pe o supra
față de aproape 100 hectare.

Avansați cu recoltările și însă-
♦♦

Nu se preocupă 
de fertilizarea solului 

încă din vară, colectiviștii din 
Hăpria au hotărît ca în vederea 
sporirii fertilității solului să în- 
grașe cu gunoi de grajd cel puțin 
30 hectare teren. Deși în plat
formele de la grajdurile gospo
dăriei și în cele din curțile multor 
colectiviști din sat există mari can
tități de gunoi, nu se iau măsuri 
pentru transportarea lui în cîmp, 
cu toate că colectiviștii au suficien
te atelaje pentru transportul gu
noiului.

Ținiînd seamă de rolul imnortant 
ce-1 are gunoiul de grajd în spori
rea producției agricole, conducerea 
gospodăriei, sprijinită de comitetul 
executiv al sfatului popular din 
comună, trebuie să mobilizeze toate 
forțele la transportul îngrășăminte
lor în cîmp și a se încorpora în 
sol, odată cu arătura de însămînțare.

—<----- CONCLUZII —-----
Din constatările făcute cu prilejul raidului s-a putut vedea că re

coltările și însămînțările se desfășoară încă fin multe gospodării co
lective într-un ritm scăzut.

Deși timpul prielnic a făcut ca porumbul și celelalte culturi să a- 
jungă la maturitate la vreme, dînd astfel posibilitate ca în aceste zile 
strângerea recoltei de pe cîmp să se desfășoare din plin, încă în 
multe gospodării colective din ra ion se tărăgănează executarea a- 
cestei lucrări. Așa, de pildă, gospo dăriile colective din Galda de Jos, 
Oțejdea, Hăpria, Straja, (Căpud„ Teiuș si altele nu au recoltat pînă 
la 5 octombrie decît 2-8 la sută din suprafața cultivată cu porumb. Și 
cum fin raionul nostru o mare parte din semănăturile de cereale pă- 
ioase se fac după porumb, face să se întârzie în același timp și însă
mînțările. Și faptul că pînă la 5 octombrie procentul de însămînțări 
la grîu este abia de 12 la sută, dovedește pe deplin acest lucru.

De aceea, în zilele ce urmează gospodăriile agricole colective, în
drumate și sprijinite cu toată răs punderea de organizațiile de partid, 
trebuie să mobilizeze toate forțele la strângerea recoltei și eliberarea 
terenului și, ajutate de S.M.T., gos podăriile colective să poată executa 
arăturile și însămînțările la timp și în condițiuni optime.

In aceste zile, prin căminele culturale
De la o vreme încoace, geamurile 

căminului cultural din Stremț stă
ruie a fi luminate pînă în noapte 
târziu. Printre perdelele albe și cu
rate se văd flăcăi și fete, ba chiar 
și multe femei în vîrstă, umblînd 
de colo-colo cu aprindere, pregă- 
tindu-se pentru a primi oaspeți de 
seamă, parcă.

Da. Aici vor sosi în curînd oas
peți. Nu peste multe zile lucrările 
pe ogoare vor fi terminate, iar ță
ranii muncitori, vor avea de acum 
mai mult timp liber, vor călca deci 
mai des drumul ce duce spre cămi
nul cultural.

Și, ca și în anii trecuți, activiștii 
culturali de aici vor să-i primească 
cît mai bine pregătiți. Vor ca în 
după-amiezile și serile lungi de iar
nă să prezinte țăranilor muncitori 
programe artistice înnoite, bogate 
și atractive. Pentru acest lucru ei 
nu și-au precupețit nici forțele și 
nici timpul liber. Au învățat roluri 
noi, au pavoazat frumos încăperile

frumoase
mînțările sînt de asemenea și co
lectiviștii din Limba, care au se
mănat pînă la aceeași dată grîu 
de mare productivitate, condiționat 
și tratat cu substanțe antimalurice, 
pe o suprafață de peste 50 hectare.

Rămași
Ne aflăm în plină campanie a- 

gricolă, cînd la recoltări și însă
mînțări trebuie să se lucreze cu toa
te forțele, totuși la gospodăria co
lectivă din comuna Stremț executa
rea acestor lucrări continuă să fie 
mult rămase în urmă. Datorită sla
bei organizări a muncii, a lipsei 
de preocupare dovedită de unii mem
bri din consiliul de conducere, ca 
tovarășii Capătă Gligor și Radu 
Iustina, cate nu dovedesc interes 
pentru buna desfășurare a lucrărilor 
agricole, precum și a slabului spri
jin acordat de sfatul popular (pre
ședinte tov. Cetean Iulian), la -a- 
ceastă unitate pînă la 5 octombrie 
nu s-a însămînțat decît 14 hecta
re. Alai mult, pînă la acea dată 
nu a fost făcut nici schimbul de 
semințe decît în proporție de 28 
la sută, iar substanțele antimalu- 
rice pentru tratarea griului nu s-au a- 

căminului și au procurat combusti
bilul necesar pentru iarnă.

La fel tovarășilor din Stremț, 
spirit gospodăresc s-au dovedit a 
avea și activiștii culturali din Cri- 
cău, Inuri-Stăuini, Cistei, Galda 
de Jos și din alte comune.

Nu însă același lucru l-au făcut 
toți activiștii culturali din raionul 
nostru. In unele locuri, puține la 
număr ce-i drept, în afara aprovi
zionării cu lemne pentru iarnă nu 
s-a' mai făcut nimic, sau aproape 
nimic.

Iată, de pildă, cum se prezintă 
situația la căminul cultural din 
Oarda de Jos. Sala de spectacol are 
pereții murdari, multe din geamuri 
sînt sparte, sau lipsesc cu desăvîr- 
șire, scaunele sînt stricate și insu
ficiente etc. Pe lîngă toate acestea, 
și pe lîngă faptul că 1a. acest cămin 
cultural nu s-au mai prezentat de 
luni de zile, în afară de filme, nici 
un program artistic, nu există nici 
preocupare din partea activiștilor

Mai multă 
răspundere

Asigurarea unei densități optime 
de semințe la semănat constituie un 
factor important în obținerea unei 
recolte sporite și căruia lucrătorii 
ogoarelor și îndeosebi organele teh
nice agricole trebuie să-i acorde 
toată importanța. Și dacă marea 
majoritate a inginerilor și tehnicie
nilor agronomi de la S.M.T., gos
podării colective și comune, calcu
lează sămînța necesară la hectar 
în raport cu soiul, puritatea și ger
minația acesteia, mai sînt unii 
agronomii lipsiți de simțul răs
punderii față de sarcina încre
dințată, care nu fac această lucra
re, sau o fac de mîntuială. Un ast
fel de exemplu a fost întâlnit la 
gospodăria colectivă din Mihalț, 
unde inginerul gospodăriei, Cristea 
Simion, din comoditate și lipsă de 
răspundere față de muncă, a se
mănat cu mașina potrivită la voia 
întâmplării, îngropîndu-se în pă- 

. mînt un număr necorespunzător de 
semințe la hectar, ceea ce, bineînțe
les, dăunează producției agricole.

Asemenea gen de muncă, lipsit 
de simțul răspunderii, trebuie com
bătut cu toată tăria.

în urmă
sigurat decît 50 la sută din necesar.

Deși au fost date toate indicații
le privind recoltarea porumbului 
pe terenurile unde urmează să se 
însămânțeze, pînă la data amintită 
aici nu s-a recoltat porumbul de
cît pe 19 la sută din suprafață, iar 
eliberarea terenului s-a făcut doar 
pe o suprafață de cîteva hectare, 
fapt ce face să se întârzie pregăti
rea terenului pentru însămînțări. 
Deși colectiviștii dispun de mari 
cantități de gunoi care trebuie să 
fie îngropat sub brazdă pe loturile 
semincere, nu s-a transportat încă 
în cîmp nici o tonă de gunoi. Asi
gurarea desfășurării însămînțărilor 
impune ca gospodăria, îndrumată 
și sprijinită cu toată răspunderea 
de organizația de partid și sfatul 
popular, să mobilizeze toate forțele 
la recoltări și însămînțări.

Giura Aurel, tehnicianul agricol al comunei Berghin, stă mai mult 
pe la sfatul popular, deplasîndu-se rareori la gospodăriile colective din 
satele comunei.

Colectiviștii : Hai să mergem și să însămînțăm, căci dacă mai aș
teptăm după sprijinul tehnicianului, riscăm să rămînem codași.

culturali de a reactiviza formațiu
nile artistice și de a le reînnoi re
pertoriile.

Nici la căminul cultural din 
Vințul de Jos nu se prezintă o si
tuație mai lăudabilă. Și aici, în a- 
fară de procurarea lemnelor de foc, 
nu s-a mai făcut aproape nimic. U- 
șile de la sala de spectacol au ne
voie de o grabnica și serioasă re
parație, geamurile lipsă sau sparte 
trebuie înlocuite, iar pereții holuri
lor cît și a bibliotecii și brîul sălii 
de spectacole trebuie văruit.

Se recomandă apoi activiștilor 
culturali de aici de a procura dife
rite jocuri distractive ca: șah, do
mino, tenis de masă și altele, pen
tru ca tinerii sau vîrstnicii ce vin 
la căminul cultural să găsească, în 
serile de iarnă, o preocupare plăcută.

Inlăturînd lipsurile ce se mai ma
nifestă, atât la căminele culturale 
din Oarda de Jos, Vințul de Jos, 
Obreja, Hăpria și altele și, por
nind la o muncă stăruitoare, con
structivă, sarcinile activiștilor cul
turali în lunile ce vor urma vor fi 
încununate de succes.

Iși clădesc o
Și în satul Pîclișa, ca de altfel 

în întreg raionul nostru, țăranii 
muncitori sînt hotărți să clădească 
copiilor lor o viață fericită, să le 
creeze acestora condiții tot mai 
bune de învățătură. Ei au hotărît, 
astfel, ca în locul vechii școli, care 
nu mai corespunde actualelor ce
rințe ale învățămîntului de tip nou, 
să dureze în sat o nouă școală, 
o școală mare, cu săli de clasă 
spațioase și luminoase.

Deși noua construcție este plani
ficată a se realiza doar în anul 
1963, țăranii muncitori din Pîclișa 

Activități instructive
La biblioteca din Teiuș, pe lîngă 

faptul că numărul cititorilor și cel 
al cărților citite crește de la o zi 
la alta, se depune un viu interes și 
pentru organizarea unor seri inte
resante și instructive pentru cititori.

In ultimul timp, de pildă, s-au 
ținut aici o serie de conlerințe cu 
caracter agricol ca, de cxemnlu, 
„Importanța arăturilor de toamnă", 
„Să cunoaștem solul pe care-1 lu
crăm", „Cum putem contribui la 
creșterea nivelului calitativ al lu-

Concursul „Cel mai bun difuzor de carte“
Pentru a realiza o largă răspîn- 

dire a cărții în rîndul oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții 
și în special în rîndul țărănimii 
muncitoare, pentru stimularea gus
tului de citit, prin popularizarea și 
prezentarea cărților, Uniunea Re
gională a Cooperativelor de Con
sum Hunedbara-Deva, a inițiat un 
concurs între difuzorii procentuali 
de carte din regiunea Hunedoara.

La concursul pentru „Cel mai 
bun difuzor de carte" pot participa 
toți oamenii muncii din întreprin
deri și instituții, țărani muncitori, 
cadre didactice, etc. din regiunea 
Hunedoara care doresc să difuzeze 
cartea la locul de muncă.

Cărți noi apărute
Literatură social-politică

Lenin V. I., DESPRE RELIGIE — 
ediția a H-a. Colecția „Biblio
teca marxist-leninistă". Editura 
politică.
PROGRAMUL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SO
VIETICE. — Proiect. Eu.tura 
politică.

Literatură agro-zootehnică
Marin T., CREȘTEREA BOVINE

LOR IN GOSPODĂRIA CO
LECTIVA. Editura nolitică.

Priadcencu AL, AGROTEHNICA 
CEREALELOR PAIOASE. Edi
tura agrotehnică.

Beletristică
NovicovM., CHIPUL LUPTĂTORU

LUI COMUNIST IN PROZA 
CONTEMPORANĂ. Editura 
pentru literatură.

Porumbacu Veronica, DIMINEȚILE 
SIMPLE — versuri. Editura 
pentru literatură.

școală nouă
au și pornit la muncă, pentru ca 
noua școală să poată fi dată în 
folosință înainte de termenul fi
xat. S-au transportat în acest fel, 
prin muncă patriotică, peste 100 
m.c. balast, s-au procurat 120 saci 
cu ciment, precum și 2 m.c. che
restea.

Printre cei care au sprijinit cu 
multă însuflețire această acțiune se 
numără țăranii muncitori Zdrî-nc 
Nicolae, Moldovan Hie, Zdrînc Pom
pei, Doț Petru, Sîrbu Nicolae și 
mulți alții.

LIMBEANU IOAN 

în cadrul bibliotecii 
crărilor de toamnă în gospodăria 
noastră" și altele, conferințe ce au 
atras un mare număr de tineri șt 
tinere, femei și vîrstnici din sat.

Un sprijin de seamă în aceste 
acțiuni au primit bibliotecarele de 
aici de la resoonsabilele caselor de 
citit Hrușcă Victoria, Bedeianu Me
lania și Selejan Otilia, (.are au 
mobilizat .cetățenii de pe străzile lor 
pentru a lua parte în număr cit 
mai mare la audierea conferințelor.

V. CISTEIANU
♦ ♦--------------

Durata concursului este de 3 
luni, de la 15 septembrie la 15 de
cembrie 1961.

La închiderea concursului, se vor 
decerna celor mai buni difuzori un 
număr de 35 premii în obiecte și 
cărți. ------ ♦«------
Pe urmele
materialelor publicate
Critica a ajutat
In numărul 623 din 15 septem

brie a.c. a ziarului „Steaua roșie" 
a fost publicat articolul „La cămi
nele culturale — activitate conti
nuă!". In material se vorbea des
pre munca pe care directorii cămi
nelor culturale au datoria s-o des
fășoare la cămine în fiecare seară 
în această perioadă, precum și des
pre o serie de lipsuri ce se mai fot 
simțite în activitatea culturală din 
raionul nostru.

Printre cei vizați se numără și 
directorul căminului cultural „Ni
colae Bălcescu" din Ighiu, a cărui 
slabă activitate ziarul a criticat-o.

Scurt timp însă după semnalul 
critic, lucrurile s-au fndreptat la 
căminul cultura! din Ighiu. Forma
țiunile artistice au fost reorganiza
te, iar repetițiile se fac în mod 
regulat. In curînd, colectiviștilor 
din Ighiu, artiștii amatori din echi
pa de teatru le vor prezenta piesa 
„In august cerul e senin".

Datoria le este alfa
Ziarul „Steaua roșie" a între

prins în urmă cu 3 săptăiriîni un 
raid-anchetă, pentru a vedea cum 
se desfășoară munca cu filmul la 
sate.

In materialele apărute în numă
rul 622 din 8 septembrie a.c., în 
urma acestui raid, au fost criticate 
o serie de cinematografe sătești, 
precum și unele sfaturi populare 
care nu sprijină munca operatori
lor. Printre cei criticați fac parte 
și operatorul de la cinematograful 
din Benic, precum și sfatul popular 
de aici, care nu sprijină activita
tea acestuia.

Pentru același lucru au fost cri
ticate și sfaturile populare din 
Galda de Jos și Sîntimbru.

Conform Hotărîrii Biroului Poli
tic al C. C. al P.M.R., cei criticați 
trebuiau să răspundă ziarului în ter
men de 10 zile de la publicarea 
materialului, arătând starea de lu
cruri și măsurile luate. Acest lu
cru nu s-a întîmplat însă. Trebuie 
să fie limpede deci pentru toate 
organele și organizațiile criticate de 
ziar că au datoria să se încadreze 
în termenul indicat de Hotărâre.



Adunări de dări de seamă și alegeri in organizațiile de bază
La G. A. S. —

Potrivit sarcinilor trasate, de 
cel de-al IlI-lea Congres al P.M.R., 
în perioada 1960-1965 producția 
■globală agricolă în țara noastră 
•trebuie să crească cu 70-80 la sută 
față de 1959.

Un rol deosebit de important în 
-realizarea sarcinii de creștere a 
producției agricole revine gospodă
riilor agricole de stat, ca mari pro
ducătoare de cereale și produse a- 
nimale.

Sprijinind producția prin extinde- 
■rea metodelor agrotehnice și zoo
tehnice înaintate, prin mecanizare 
și chimizare, ridicînd productivita
tea muncii și făcînd economii pe 
toate treptele procesului de produc
ție, gospodăriilor agricole de stat 
le revin totodată sarcina să reducă 
permanent prețul de cost al produ
selor agricole.

In agricultură, sporirea produc
ției și productivității în domeniul 
culturii plantelor și creșterii anima
lelor și reducerea cheltuielilor de 
muncă Ia hectar și pe cap de ani
mal constituie căile principale pen
tru obținerea unei producții renta
bile.

Aceste sarcini, rezultatele obți
nute precum și sarcini de viitor au 
•constituit obiectul dezbaterilor în 
adunarea generală a organizației de 
bază de la G.A.S. Oarda de Jos.

Darea de seamă a biroului, a 
scos în evidență activitatea politi
că și economică ce s-a desfășurat 
în G.A.S. pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de cel de-al IlI-lea 

- Congres al partidului nostru.
In activitatea economică, prin 

aplicarea metodelor științifice de 
lucrarea solului, prin folosirea a- 
grotehnicii înaintate, an de an, și 
mai ales în anul acesta, gospodă
ria a obținut rezultate deosebite în 
toate sectoarele: vegetal, animali și 
pomi-viticol.

La grîu, de pildă, s-a obținut o 
producție de 3.000 kg la ha, la po- 
:rumb peste 4.000 kg la ha, iar la 
cartofi 28.000 kg la ha.

In sectorul zootehnic, printr-o 
bună îngrijire și furajare a anima
lelor, s-a obținut un spor la greu
tate de 0,900-1,200 kg zilnic pe cap 
de animal îngrășat. In sectorul vi
ticol rezultatele sînt deosebite.

Oglindind aceste rezultate, darea 
de seamă a biroului organizației de 
bază evidențiază pe tovarășii Bran 
Ion, Ienciuc Alexandru, Pop Va- 

z sile, Dobrescu Alexandru, Florea 
Gligor, Raboca Viorel, Gligor Emil, 
Paștiu Pavel, Balaur Nicolae, Ivan 
Maria și alții, care prin munca și 
'activitatea lor au contribuit din 
plin la rezultatele dobîndite de 
G.A.S.

Oarda de Jos
Rezultatele economice obținute în 

ultimii ani de G.A.S. Oarda de 
Jos nu sînt întîmplătoare. Ele sînt 
rodul unei susținute munci politice, 
desfășurate de organizația de bază, 
acest lucru reieșind cu putere din 
discuțiile purtate în cadrul adu
nării generale a organizației de 
bază.

In urmă cu doi ani, la G.A.S. 
Oarda erau puțini membri de 
partid. Azi, organizația, de bază 
numără peste 40 membri și candi
dați de partid, repartizați în fiecare 
sector de -muncă, care desfășoară 
o susținută muncă de mobilizare a 
tuturor muncitorilor la îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin.

„Ne bucurăm de rezultatele ob
ținute de G.A.S. — a spus în cu
vîntul său tov. Gligor Emil. Ele 
sînt un rezultat al muncii politice 
desfășurate la fiecare sector. Dar 
să nu ne mulțumim cu ce am obți
nut. Să muncim mai bine, să lup
tăm pentru lichidarea lipsurilor ce 
le mai avem“. Referindu-se la une
le aspecte negative, tov. Gligor a 
criticat vechiul birou al organiza
ției de bază care în unele cazuri 
a manifestat neglijență în ceea ce 
privește controlul îndeplinirii sar
cinilor. A fost criticat de asemenea 
sectorul mecanic, care nu întotdeau
na execută lucrări de calitate la 
repararea mașinilor și a utilajului 
agricol. Despre această problemă a 
mai discutat și tov. Achim Ion, care 
a criticat conducerea gospodăriei 
pentru faptul că în unele cazuri a 
scăpat din vedere aprovizionarea 
acestui sector cu materialele nece
sare.

O problemă care a fost larg dez
bătută în cadrul adunării generale 
a fost munca culturală. Din cele 
ce s-a arătat din darea de seamă, 
din discuțiile purtate a reieșit că în 
această direcțe nu s-au obținut cele 
mai bune rezultate, pentru care 
fapt tov. Balaur Nicolae, președin
tele comitetului de sindicat, a fost 
criticat, cum de altfel a fost criti
cat și vechiul birou al organizației 
de bază care, deși cunoștea această 
situație, nu a luat măsuri concrete 
în vederea lichidării lipsurilor pri
vind munca culturală.

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri de la G.A.S. Oar
da a adoptat o hotărîre din care 
reies sarcini menite să ducă la con
tinua îmbunătățire a muncii de 
partid și, pe această bază, la noi 
rezultate în activitatea economică.

La lucrările adunării generale de 
dare de seamă și alegeri din partea 
Comitetului raional a participat tov. 
Ion Mărginean, secretar.

S.
La adunarea generală a organi

zației de bază de la S.M.T. pentru 
darea de seamă și alegeri s-a dez
bătut pe larg felul cum au muncit 
mecanizatorii, contribuția lor la 
mărirea producției și a productivi
tății la hectar, ca o sarcină prin
cipală.

Din darea de seamă a biroului 
organizației de bază s-au desprins 
metodele de muncă, felul cum s-a 
desfășurat munca politică în rîndul 
mecanizatorilor, ținînd seama de 
specificul muncii lor. Educați de 
organizația de bază în spiritul răs
punderii și dragostei pentru sarci
nile încredințate, mecanizatorii au 
obținut rezultate deosebite, rezul
tate oglindite în darea de seamă și 
în discuțiile unui mare număr de 
tovarăși ce au luat cuvîntul în adu
nare.

Ca o sarcină de răspundere ce 
a stat în fața comuniștilor în pri
mul rînd a fost pregătirea în cele 
mai bune condițiuni a tractoarelor 
și mașinilor pentru executarea lu
crărilor din campaniile agricole, în 
așa fel ca ele să poată lucra din 
plin, cu întreaga capacitate.

Astfel, planul de reparații pentru 
campania agricolă din primăvara a- 
cestui an a fost îndeplinit cu 10 
zile mai devreme, evidențiindu-se 
tov. Țăranu Ion, Moldovan Cornel, 
Pietroiu Adam, Carole Vasile, To- 
dică Gligor, Topîrceanu Ion, Mun
tean Teodor și alții. Datorită aces
tui fapt, planul lucrărilor din cam
pania de primăvară a fost depășit 
cu 7 la sută.

Rezultate deosebite au fost ob
ținute și în campania de vară, rea- 
lizîndu-se o depășire de plan de 
20,8 la sută, iar în ce privește e- 
xecutarea lucrărilor agricole din 
această toamnă, ele sînt mult a- 
vansate.

Alte rezultate obținute de meca
nizatorii de la S.M.T. sînt oglindi
te și prin reducerea prețului de cost 
a lucrărilor prin realizarea a peste 
276.000 lei economii.
• Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute, cei ce au luat cuvîntul la 
discuții, printre care tov. Pietroiu

ML T.
Adam, Șerbănuț Ștefan, Coarcheș 
loan, Băluță loan, Brădeanu Si- 
mion și alții, au criticat unele as
pecte negative din activitatea unor 
mecanizatori. Așa* de pildă, au fost 
criticați tov. Cosma Lugojan, Mi- 
clea Teodor și Popa Ioan II, pen
tru faptul că nu întotdeauna dove
desc preocupare pentru buna îngri
jire a tractoarelor și mașinilor. A 
fost de asemenea criticat șeful bri
găzii a VIII-a; tov. Gruian Nicolae, 
pentru faptul că nu ia măsuri mai 
hotărîte în cadrul brigăzii.

Din hotărîrea adoptată de adu
narea generală se desprind sar
cini imediate ce stau în fața meca
nizatorilor, în ceea ce privește în
tărirea muncii politice și economice. 
De asemenea se desprind măsurile 
ce vor trebui luate de urgență în 
vederea executării la timp și la un 
înalt nivel agrotehnic a lucrărilor 
agricole din campania de toamnă.

Discuțiile purtate au scos cu pu
tere în evidență hotărîrea mecani- 
■nizatorilor de la S.M.T. de a lupta 
și pe mai departe pentru executa
rea lucrărilor agricole de cea mai 
bună calitate, contribuind în felul 
acesta la ridicarea continuă a pro
ducției agricole la hectar.

Din partea Comitetului raional de 
partid, la adunare a participat tov. 
Crișan Gheorghe, secretar.

♦♦

Construcții gospodărești

S—a deschis
învățămîntul de partid

In ziua de 3 octombrie a.c., în 
sala de ședințe a Comitetului raio
nal de partid a avut loc ședința de 
deschidere a noului an în învăță
mîntul de partid, cu program de 
oraș.

La ședință au luat parte propa
gandiștii de la toate cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid 
din oraș, precum și secretarii or
ganizațiilor de bază.

In prima parte a ședinței a fost 
expusă o conferință intitulată: „în
cheierea Tratatului cu Germania — 
o necesitate imediată". După con
ferință au fost date indicații cu 
privire la felul cum se vor desfă
șura adunările generale ale orga
nizațiilor de bază cu ocazia des
chiderii învățămîntului de partid, 
despre felul cum vor trebui să 
muncească propagandiștii în vede
rea asigurării purității ideologice a 
propagandei de partid în cercuri și 
cursuri, despre sarcinile ce revin în 
această perioadă organizațiilor de 
bază.

Totodată, de comun acord cu 
propagandiștii, s-au stabilit datele 
cînd va avea loc prima ședință de 
cerc sau curs, accentuîndu-se în 
mod deosebit pe respectarea date
lor fixate.

După aceea, propagandiștii re
partizați pe forme de învățămînt au 
audiat expunerea primei teme din 
programul cercului sau al cursului 
respectiv.

Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara 
C. C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 
iulie a.c. subliniază necesitatea dez
voltării viticulturii și pomiculturii, 
ca una din sarcinile importante ale 
agriculturii.

Alături de producția de cereale, 
în raionul nostru cu dealuri înso
rite, cu condiții de climă și sol 
prielnice, pomii și vița de vie ocu
pă suprafețe importante, consti
tuind o mare avuție economică. Po- 
micultorii din bazinele pomicole de 
la Stremț și Benic, cei de pe valea 
Ampoiului, din comunele Ighiu, 
Cricău, realizează an de an veni
turi importante din valorificarea 
fructelor.

Existența însă a unor întinse su
prafețe de teren în pantă, supuse 
eroziunilor, improprii culturii cerea
lelor, face ca raionul nostru să dis
pună pe lîngă culturile existente de 
însemnate posibilități de dezvoltare 
a pomiculturii și viticulturii.

In ultimii ani, ca urmare a spri
jinului acordat de stat, plantările de 
pomi au luat o dezvoltare tot mai 
mare în raionul nostru. Pe lîngă 
completarea golurilor și înlocuirea 
pomilor cu productivitate scăzută, 
s-au făcut în multe comune plan
tări în masiv cu pomi din soiurile 
renumite.

Așa, de exemplu, gospodăria co
lectivă din Obreja, îndrumată de

organizația de partid, a plantat pe 
teren impropriu culturii cerealelor 
40 hectare cu pomi fructiferi care 
au vegetat puternic. !n ca
drul prevederilor din acest an, gos
podăria colectivă din Mihalț a plan
tat în masiv pe teren în pantă, 
meri, peri, cireși și alți pomi, pe 
o suprafață de 60 hectare.

Tot această gospodărie urmează 
să planteze în toamna aceasta încă 
11 hectare cu pomi. Pentru aceasta 
gospodăria trebuie de pe acum să 
ia măsuri de pichetare și executa
rea gropilor și asigurării materia
lului de plantat.

Aceeași preocupare trebuie să 
dovedească conducerile gospodării
lor colective din Oiejdea, Teiuș și 
Sîntimbru, care în toamna acestui 
au în total de plantat o suprafață 
de peste 40 hectare. împreună cu 
plantările făcute în primăvară, su
prafața plantată cu pomi de gospo
dăriile colective trece de 150 hec
tare, ne raion, în următorii ani, 
suprafața plantată cu pomi urmînd 
să crească cu de două ori față de 
suprafața existentă în prezent.

In raion se extind și plantațiile 
noi de vii. Gospodăria colectivă din 
Cistei, care și-a propus să planteze 
în anul viitor 5 hectare de vie, a 
trecut cu ajutorul S.M.T.-ului la 
desfundarea terenului. Măsuri pen
tru desfundarea terenului au fost

luate și de gospodăria colectivă din 
Obreja, care plantează de acum 5 
hectare cu vie.

In afară de plantările de pomi în 
masiv, o preocupare de seamă tre
buie să constituie pentru pomicul- 
tori plantările de pomi în goluri și 
înlocuirea celor necorespunzători cu 
alții mai productivi, un bun exem
plu în această direcție constituin- 
du-i pomicultorii din bazinul pomi
col Stremț, care împreună au plan
tat aproape 3.000 de pomi din so
iuri valoroase.

In acțiunea de lărgire continuă a 
patrimoniului pomicol și viticol, o 
contribuție de seamă sînt chemate sa
și aducă organele tehnice agricole 
raionale de specialitate, precum și 
inginerii tehnicienii de la comune 
și din gospodării, care trebuie să 
ajute gospodăriile pentru executa
rea din vreme a pichetajului, exe
cutarea gropilor.

Conducerile gospodăriilor colecti
ve, îndrumate și sprijinite de or
ganizațiile de partid, trebuie să ia 
din vreme toate măsurile organiza
torice, pentru ca plantările de 
pomi planificate să se efectueze la 
timp și în condițiuni optime.

Luptînd pentru transformarea te
renurilor degradate și neproductive 
în întinse livezi de pomi și a spo
ririi suprafețelor de vii, gospodă
riile colective vor obține noi suc
cese pe calea întăririi lor economice.

Gospodăria colectivă din satul 
Teleac, ce aparține comunei Hă- 
pria, deși este o gospodărie tînără, 
înființată în acest an, cu un număr 
redus de familii și o suprafață mică 
de teren, obține rezultate frumoase, 
întărindu-se tot mai mult.

Spre a face să crească puterea 
economică a gospodăriei și odată 
cu aceasta bunăstarea lor, colecti
viștii muncesc cu avînt sporit pen
tru a obține recolte mai mari, a 
crea și dezvolta ferma zootehnică, 
precum și alte ramuri de producție. 
Lipsită, la început, de animale de 
reproducție, gospodăria dispune în 
prezent de 30 vaci, juninci și vi
țele, are 30 scroafe de prăsilă și 
porci pentru îngrășat, precum și un 
număr important de gîște. In ace
lași timp, acordînd toată importan
ța asigurării unei baze furajere în
destulătoare, a asigurat acestora 
fînuri naturale și cultivate, pre
cum și porumb însilozat pînă la 
noua recoltă din anul viitor.

Preocupîndu-se pentru a asigura 
animalelor condiții corespunzătoare 
de adăpostire, colectiviștii și-au pro
pus să construiască un grajd pen-

Rezulțate pozitive privind lucră
rile de construcții gospodărești au 
obținut și G.A.C. din satele comu
nei Mihalț. Colectiviștii din Cistei, 
care lucrează la construirea graj
dului cu meșteri din rîndul colec
tiviștilor și au dovedit o deosebită 

I preocupare pentru a-și asigura din 
I timp materialele necesare, au ter-

tru 50 capete bovine. Ajutați de 
stat cu credite pe termen lung, și 
cu materiale de construcție ca ci
ment și cherestea și cu contribuția 
voluntară a colectiviștilor, grajdul 
a fost ridicat în roșu.

Mulți colectiviști ca. Anghel Nir 
chifor, Magda Ion, Cozma Nichifor, 
Magda Ion Nonu, Petrașcu Pavel, 
în frunte cu președintele gospodă
riei, tovarășul Mărginean Achim, au 
efectuat fiecare mai multe zile de 
muncă voluntară la lucrările de zi
dărie și dulgherie, precum și la 
transportul pietrișului și a altor 
materiale.

Prin folosirea de materiale ieftine 
asigurate pe plan local, a folosirii 
la lucrările de construcție de meș
teri din rîndul colectiviștilor, a e- 
fectuării de către colectiviști a unui 
număr important de zile-muncă vo
luntară, gospodăria din Teleac a 
reușit să ridice acest grajd cu chel
tuieli minime a cărui valoare totală 
nu va trece de 30.000 lei.

Tot în acest an, colectiviștii din 
Teleac au construit un adăpost pen
tru cartofi și alte produse agricole.

★
minat lucrările externe la un grajd 
pentru 100 vite m.ari și acum lu
crează la amenajările interioare.

Avansați cu lucrările de con
strucții la grajduri sînt și colecti
viștii din Obreja și Mihalț, urmînd 
ca și aici să se dea în curînd în 
folosință cîte un grajd pentru 100 
vite mari.



12 ani de la proclamarea Republicii Democrate Germane
heeest--------------------------------------7 ocioinBirîe 1040 — 7 octombrie 1961 i

Rostssk — orașul constructorilor de nave
Intre Travemunde și Oderhaff, 

valurile Mării Baltice se izbesc cu 
putere de litoralul R. G. Germane, 
întinderile nesfîrșite albastre-plum- 
burii, apa și țărmul se pierd un
deva la orizont, dincolo de care 
stăruie ca un miraj legenda despre 
Vikingi. Pe vremuri, navigatorii 
disti-ngeau portul Rostock după si
lueta zveltă a Turnului Petri. A- 
cum, punctul de repar s-a schimbat. 
Pe țărmul golfwlwi Warnow se taal- 
ță astăzi semețe sanstrucțiile 
feltce ale Millin' șantier naval. A- 
bia a apărut litoralul la orizont și 
matefetul a și zărit profilîndu-se pe 
cer silueta uriașei macarale funi- 
culare — cea mai mare construcție 
de acest fel din Europa. Ea este 
simbolul noului în Rostock și pe 
litoralul Balticii.

In trecut, regiunea Rostock era 
săracă și înapoiată. Pe întinsele pă- 
mînturi ale. junkerilor se practica a- 
gricultnra, iar în'aorooiere de țărm 
— pescuitul. In anii puterii populare, 
în Rostock ca și la Stralsund, 
Wismar, Wolgast au luat un pu
ternic. avînt construcțiile navale. 
Locul vechilor ateliere de reparații 
a fost luat de șantirele navale mo
derne. Ele dau astăzi 78,5 la sută 
din toată producția acestei ramuri 
importante a economiei naționale a 
R.D. Germane. Ca urmare, pro
ducția globală a șantierelor navale 
din regiunea Rostock a crescut în
tre anii 1958-1960 de la 752,5 mi
lioane mărci la peste un miliard.

La cîțiva km mai la nord de 
Rostock se află șantirele navale 
„Warnow". De departe te întîmpină 
scrâșnetele asurzitoare ale șantiere
lor pe care se nasc giganticele nave. 
Pe cablurile puternice ale macara- 
lei-funiculare alunecă secțiuni de 
navă de cîte 50 de tone. Ele sînt 
asamblate în ritm rapid pe cale, 
unde chiar sub ochii tăi se contu
rează formele unui viitor cargobot 
de 11.000 tone sau ale vreunei alte 
nave cu un deplasament de 15.000 
tone.

— Apropierea zilei de 7 octom
brie, aniversarea Republicii Demo
crate Germane, spune brigadierul 

Voss, dă un nou avînt întrecerii 
socialiste. Am intrat în etapa cînd 
încheierea Tratatului de pace devine 
problema zilei. De aceea în acest 
moment istoric noi, ca și întreaga 
țară, vrem să fim la înățime.

întrecerea socialistă a devenit cu 
adevărat o mișcare de masă, o ma
nifestare a adeziunii totale a oa
menilor muncii din R. D. Germană 
față de politica guvernului for. La 
tiz-inele constructoare de mașini 
Diesel din Rostook, <ss și la șan
tierele „ Mathias Thesen" din Wis
mar, la cele două șantiere navale 
de la Stralsund ca și la micile ate
liere de reparat din orășelele de pe 
litoralul Balticii, — pretutindeni, în 
toată țara succesele în producție 
sînt închinate vieții noi, socialiste 
care se dezvoltă triumfător în R. D. 
Germană. Ele constituie răspun
sul poporului muncitor al R. D. 
Germane la pregătirile războinice 
ale militariștîlor de Ia Bonn.

In noul port de lîngă Rostock stau 
ancorate vase sosite din cele mai 
îndepărtate colțuri ale lumii, ală
turi de cele care se pregătesc pen
tru călătorii în alte țări. Prezența 
lor în acest port subliniază faptul 
confirmat de viață: Republica De
mocrată Germană este un stat 
recunoscut de facto în lumea în
treagă și vasele care pornesc spre 
toate colțurile globului și trec prin 
Rostock confirmă această recu
noaștere. 63 de țări fac comerț cu 
Republica Democrată Germană. Vin 
aici blocuri de minereu din Japonia, 
baloturi de ceai din India, zahăr 
din Cuba. Macarale puternice de 
cîte 2.500-3.000 de tone ridică ma
șini destinate Republicii Arabe U- 
nite, Ghanei, Argentinei, Canadei. 
Intre 1955-1960 volumul comerțului 
exterior al R. D. Germane aproape 
s-a dublat.

Navele construite la Rostock 
poartă cu mîndrie peste mări și 
țări pavilionul R. D. Germane, ves
tind existența și forța unui stat 
socialist puternic și înfloritor pe 
pămîntul ce se întinde între Oder 
și Elba, între Marea Baltică și 
Erzgebirge.

Cifre și fapte
In anul 1961 guvernul R. D. Ger

mane a alocat 40,4 la sută din bu
getul de stat pentru scopuri cultu
rale, științifice, ocrotirea sănătății 
și prevederi sociale. In aceleași 
scopuri în Germania occidentală se 
cheltuiesc numai 13 1a. sută din ve
nitul național.

-A-
In R. D. Germană revin 60 de 

studenți la 10.000 de locuitori. Da
că la aceștia se «nai adaugă și cei 
ce învață la diferite școli de spe
cialitate, atunci la 10.000 de locui
tori revin 170 de tineri care studia
ză la diferite tipuri de școli. In 
Germania occidentală la 10.006 de 
locuitori revin numai 37 de stu
denți.

■sîf
In cele 88 teatre din R. D. Ger

mană, în stagiunea teatrală 1959- 
1960 au fost date 30.621 de specta
cole, din care 4.321 spectacole pen
tru tineret. In stagiunea tre
cută, teatrele au fost frecventate de 
16.020.908 persoane.

La sfârșitul an-uiliti trecut, în 
R. D. Germană, existau 89 orches
tre de teatru, simfonice și de estra
dă, inclusiv opt orchestre simfonice 
de stat și două orchestre simfonice 
ale radiodifuziunii. In anul I960 
ele au dat 6.924 concerte, care au 
fost frecventate de 3.431.100 per
soane.

-----------«♦------------
Contribuția, tineretului

Uniunea „Tineretul Liber German" numără în prezent 1,7 mi
lioane membri, care participă activ la construirea socialismului în R. D. 
Germană. Atenția de care se bu cură tineretul este ilustrată de fap
tul că în Camera Populară, organu 1 reprezentativ suprem al R. D. 
Germane, Uniunea „Tineretul Li ber German" este reprezentată prin 
29 deputați. In total, din cei 400 de deputați ai Camerei Populare, 43 
sînt sub vîrsta de 30 de ani.

In industria și agricultura R. D.G. lucrează aproximativ 13.348 
brigăzi de tineret. In ultimii 10 an i, tineretului i s-a încredințat nu
meroase șantiere. Tinerii au constru it centrala electrică „Artur Becker" 
din Trattendorf, barajul din Sosa, pista lungă de 3 km de pe aeropor
tul Berlin-Schonefeld și alte sute de obiective.

■Ar
In regiunea Magdeburg, brigăzile de tineret, după o muncă de doi 

ani, au reușit să transforme o în treagă regiune de pe Elba, așa-nu- 
mita regiune Wische, făcînd-o aptă pentru creșterea vitelor. De altfel 
și marele combinat pentru prelucra rea produselor petrolifere din 
Schwedt pe Oder, autostrada Ros tock-Berlin, precum și alte impor
tante șantiere ale planului de șapte ani sînt încredințate tineretului.

Cea mai mare fabrică de 
lapte condensat din Europa

In orașul Schweril va intra în cu- 
rînd în funcțiune cea mai mare și 
modernă fabrică de lapte condensat 
din Europa, obiectiv prevăzut în 
planul septenal al R. D. Germane.

Incepînd din aprilie 1962, fabri
ca va produce zilnic 433.000 cutii 
și sticle de lapte condensat cu și 
fără zahăr, cremă de cafea cu lap
te sterilizat, în ambalaje de cîte 
106-500 grame. In afară de aceasta, 
fabrica va produc* zilnic 18.506 kg 
de lapte praf.

- * -

Prima producție de zinc 
la Freiberg

Lucrările de construcție a Uzinei 
de elaborare a zincului de la Frei
berg, una dintre cele mai noi între
prinderi mari ale metalurgiei nefe
roase a R. D. Germane au intrat în 
faza finală. Peste două treimi din 
uriașele instalații ale întreprinderii, 
care ocupă o suprafață de peste 32 
ha au și fost terminate. Recent a 
fost obținută aici prima producție 
de zinc. Datorită producției dată 
de noua întreprindere, economia na
țională a R. D. Germane va putea 
renunța pe viitor la importul de 
zinc.

Marea și veșnica 
noastră prietenie

(Urmare din pag. l-a) 

și a învăța necontenit din izvorul 
nesecat al experienței Uniunii So
vietice cunoaște un avînt neîncetate 
La rîndul lor oamenii sovietici, ca 
semn al dragostei și prieteniei, sa
lută orice succes obținut de poporul 
romîn pe calea desăvîrșirii construc
ției socialiste.

Oamenii muncii din țara noastră 
văd în prietenia cu Uniunea So
vietică bunul lor cel mai de preț, 
d necesitate vitală fără de oare 
ar fi cu neputință mersul nostru 
înainte pe drumul unei vieți tot 
mai îmbelșugate. Tocmai de aceea' 
tradiționala Lună a prieteniei n®- 
iMÎne-sovietice eti fiecare an capătă 
o samnifieație deosebită. Luna prie
teniei va însemna un bun prilej dr 
a prezenta maselor largi din țaăa. 
noastră noile și importantele succe- 
se ale puternicei țări socialiste — 
Uniunea Sovietică care a ajuns cele 
mai înalte culmi ale științei, tehni
cii și producției, în care comunis
mul nu mai este un țel îndepărtat, 
ci o noțiune concretă, palpabilă. 
Totodată Luna prieteniei va însemna 
un bun prilej de a prezenta oame
nilor muncii din țara noastră noile 
și însemnatele acțiuni ale Uniunii 
Sovietice pentru pace și dezarmare.

In cadrul acțiunilor ce se vor 
desfășura un loc de frunte îl vor 
ocupa manifestările culturale so
vietice, mult apreciate și îndrăgite 
de publicul romînesc. Cu acest pri
lej, schimbul de valori devine tot 
mai rodnic și în ce privește consul- 
tațiile, schimburile de experiență în-- 
tre oamenii de cultură și artă ro- 
mîni și sovietici.

Aniversarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie la 7 Noiem
brie va fi o încununare a Lunii 
prieteniei româno sovietice.

Alături de întregul popor, oame
nii muncii din raionul nostru vor 
închina în zilele „Lunii prietenie» 
romîno-sovietice" numeroase mani
festări. Cu acest prilej ei își expri
mă încă o dată recunoștința fier
binte față de marele popor sovie
tic, îi adresează un călduros și prie
tenesc salut. Totodată, poporul 
nostru își reafirmă hotărîrea să a- 
dîncească necontenit relațiile șf 
prietenia dintre țara noastră și U- 
niunea Sovietică.

Trăiască în veci prietenia romî- 
no-sovietică!

Faimosul concern „I. G. Farben
industrie", atît de odios popoarelor 
ca urmare a rolului avut în cel 
de-al doilea război mondial, se a- 
firmă din nou în Germania occiden
tală. Cum a luat mștere și s-a dez
voltat acest cartel al morții?

„I. G. Farbenindustrie" a apărut 
în formă embrionară în Germania 
acum 50 de ani. Pe atunci faimosul 
concern de azi nu reprezenta decît 
niște mici ateliere rudimentare unde 
se produceau substanțe chimice. Cu 
timpul aceste ateliere s-au unit sub o 
singură firmă: „Farbengemeinschaft". 
Noua firmă a început să producă 
coloranți și alte produse chimice ne
cesare pieții interne. Este cunoscut 
faptul că înaintea primului război 
mondial, societatea „Farheogemein- 
schaft" a jucat un rol de frunte în 
producerea unor compuși sintetici 
ai azotului.

In goana dună profituri, patronii 
societății, dîndu-și seama că pro
ducția pentru război este mai ren
tabilă, au hotărît ca în locul com
pușilor sintetici ai azotului să frea
că la producerea gazelor toxice 
sprijinind astfel mai intens milita
rismul prusac.

Dar capitaliștii din S.U.A., vă- 
zînd dezvoltarea pe care o luase in
dustria germană și fin special cea 
chimică, au început să rîvnească 
după bogățiile ei. Așa se face că 
în timpul primului răboi mondial, 
S.U.A. confiscă toate brevetele ger
mane importante printre care si cele 
ale uzinei „Farbengemeinschaft". In 
anul 1919 aceste brevete au fost 
vîndute în S.U.A. la prețuri foarte 
ridicate.

Procedeele de fabricație ale uzi
nei germane au ajuns în mîinile so
cietății „Sterling Products Co.", 
care le-a vîndut mai departe firmei 
„Grasselli Chemical Company".

Dar, ca în orice proces de me-

Germaoîa occidentală

Uzina morții — „I. 6. farbenindustrie"
tamorfoză, larva se transformă în 
fluture. In cazul nostru, fostul di
rector al fostei firme germane din 
S.U A a devenit director general 
al întreprinderii Grasselli. Noul di
rector american de origine germană a 
atras în posturile cheie pe foștii func
ționari germani de la vechea societa
te. Directorul nu-și precupețea timpul. 
Așa se face că în anul 1924 între 
firma Grasselli și uzinele de colo
ranți din Germania a fost înche
iată o convenție care prevedea crea
rea vn«i societăți comune în care 
Grasselli urma să aibă 51 la sută 
din acțiuni, iar firma germană 49 
la sută.
ru cinci ani mai tîrziu, în anul 

1929, s~ încheie o altă convenție, 
partenerul fiind de data aceasta nu 
Grasce’li ci o altă fi-mă germană, 
Hochst. Si asn socMatea germană 
„Fa>-hengemeinschaft“, după meta
morfoza prin care a trecut, revine 
în Germania.

O dată cu revenirea în Germania 
se schimbă și patronii. In locul 
celor vechi apar nume noi, Hermann 
Abs si alții. Acest mare acționar al 
societății schimbă numele firmei 
din „Farbengemeinschaft" în „I. G. 
Farbenindustrie".

Oamenii de afaceri ai Iui „I. G. 
Farben" încep să se deplaseze în 
Europa în vederea încheierii de a- 
corduri comerciale cu societăți din 
diferite țări.

DofCndind o influentă din ce în 
ce mai mare în politica Germaniei, 
„I. G. Farben" sprijină activ instau
rarea dictaturii hitleriste.

Recunoscător, Hitler a plasat lui 

„I. G. Farben" comenzi legate de 
pregătirea celui de-a! doilea război 
mondial.

„Incepînd din anul 1936 — a de
clarat la procesul criminalilor de 
război de la Niirnberg, von Schmit- 
zler, unul din foștii conducători ai 
concernului „I. G. Farben" — pre
gătirile de război au ocupat locul 
principal în activitatea c -ncernului. 
Legăturile dintre „I G. Farben" și 
armată deveneau tot mai strînse, 
stabilindu-se relații permanente în
tre direcția concern,i’ i si coman
dantul suorem al forțelor armate".

Comandamentul sunrr-i al Wehr- 
machtului riazist cere- conducerii 
lui „I. G. Farben" să producă gaze 
toxice cu o putere marc extermi
nare, s" experimenteze fabricarea de 
grăsimi din oameni, s" găsească 
metede de valorificare pirului u- 
man, etc.

Toți „specialiștii" Iui „I. G. Far
ben,, lucrau intens La descoperiri 
care aveau să aducă moartea a sute 
de mii de oameni în ce1 de-al doi
lea război mendial. In laboratoarele 
lui „I. G. Farben" și-au făcut ex
periențele Ulrich Haberland, inven
tatorul gazului toxic Ciklon, — 
gaz care în timpul ultimului război 
mondial a fost folosit de călăii hit- 
leristi în camerele de ga-are unde 
erau introduși oameni. Fritz ter 
Mecr. organizatorul unor experien
țe înfiorătoare pe oamenii vii în 
lagărele de exterminare d- la Aus- 
chwitz, Buchenwald și altele. Otto 
Ambro, specialistul în construirea 
camerelor de gazare și inventator 
al conservării pielii de om în ve

derea confecționării din ea a mâ
nușilor, a poșetelor și a altor o- 
biecte pe care numai „doamnele" 
din societatea lui Hitler le puteau 
purta.

Aplicarea acestor „invenții" mon
struoase în cel de-al doilea război 
mondial au adus profituri fabuloa
se concernului „1. G. Farben". Dacă 
fn anul 1937 profiturile lui ..!. G. 
Farben,, se ridicau la 231 milioane 
de mărci, în anul 1943 profiturile 
aceluiași concern se cifrau la suma 
de 822 milioane de mărci.

După terminarea războiului, gu
vernele țărilor coaliției antihitleris
te au hotărît, avînd în vedere rolul 
criminal al lui „I. G. Farbenindus
trie" în cel de-al doilea ră-boi mon
dial, ca acest concern să fie decar- 
telat odată pentru tot 'o-uma. 
U.R.S.S. a respectat hoOrîrra lua
tă și a aolicat-o în partea de răsă
rit a Germaniei.

Puterile occidentale nit numai că 
n-au respectat hotărîrea, dar au 
încurajat procesul de creare a nou
lui concern „I. G. Farben".

Proaspăt renăscut, „I. G. Farben" 
s-a maturizat repede în R. F. Ger
mană. Ajuns la maturizare „I. G. 
Farben" dă naștere la trei moște
nitori: „Farbenîabriken Bayer A. 
G.“, „Badische Anilin und Soda- 
friken A. G.“ și „Farbwerke Ho
echst A. G.“. La conducerea acestor 
moștenitori ai lui „I. G. Farben" se 
află tot Herman Abs, iar inventato
rii gazelor aducătoare de moarte 
sînt azi directori tn concernele vest- 
germane amintite mai sus.

Moștenitorii „inofensivi" ai lut 
,.I. G. Farben" dețin azi 90 la sută 
din întreaga industrie chimică a 
Germaniei occidentale. Numai în- 
tr-un singur an — 1959 — „I. G. 
Farben" a obținut profituri în va
loare de 1,2 miliarde de mărci.

Dacă „I. G. Farben" l-a ajutat pe- 
Hitler în pregătirea celui de-al doi
lea război mondial, azi cte trei moș
tenitori ai aceluiași concern ajută 
pe guvernanții de la Bonn în pre
gătirile lor agresive. Cu --'torul' 
S.U.A. — ca și în trecut — concer
nul renăscut „I. G. Farb?n“ lucrea
ză combustibil pentru mol are de 
rachete și atomice, lucrează ta explo
zive din cele mai puternice. Con- 
crnul vest-german colabo-ează în 
prezent cu numeroase firme dir» 
Occident, printre care și cu f:-me 
franceze, la experimentarea unor 
noi tipuri de' armament.

„I. G. Farben" are legături des
tul de srioase mai ales cu mono
polurile americane „Dupont", „Mel
lon" și altele.

Ctnd e vorba de bani, capitaliștii 
se înțeleg de minune între ei. Gu
vernele S.U.A., Angliei și Franței 
au uitat de cuvîntul dat în anul 
1945 după cum încearcă să facă 
popoarele să uite milioanele de oa
meni răpuși de „produsele" lui 
„I. G. Farben".

Omenirea nu a avut și nu are 
nevoie de produsele aducătoare de 
moarte ale lui „I. G. Farben". Ea 
se opune cu hotărîre oricăror mij
loace de distrugere în masă și 
luptă pentru stabilirea păcii în lume.

AL. G1NJU
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