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Să pregătim cu întreaga răspundere 
producția anului viitor

Au mai rămas numai două luni 
și ceva pînă ctad vom trece pragul 
celui de-all treilea an din șesenal. 
Harnicul și entuziastul nostru popor 
muncitor tat.împi>nă această nouă 
perioadă hotărît să-și. consacre 
muncii pentru îndeplinirea noilor 
sarcini întreaga energie creatoare.

Partidul și guvernul au luat toate 
măsurile pentru ca cifrele de plan 
pe anul 1962 să fie cunoscute din 
timp de către întreprinderi. Aceasta 
pentru ca fiecare întreprindere să 
poală lua asemenea măsuri tehnico- 
organizatorice tacit întregul proces 
de producție să se desfășoare din 
prima zi a noului an în cele mai 
perfecte condiții de ritmicitate. Mai 
mult, cunoscute fiind sarcinile spo
rite de plan, conducerile întreprinde
rilor trebuie să pregătească în 
timpul care a mai rămas desfășura
rea producției astfel îneît încă din 
luna decembrie a acestui an să se 
treacă la realizarea unei producții 
fanare la nivelul sarcinilor lunare 
ale anului viitor.

In momentul de față, în întreprin
derile raionului nostru au loc acțiuni 
intense în vederea pregătirii 
producției anului viitor. Conducerile 
administrative ale unităților indus
triale, cu sprijinul nemijlocit al or
ganizațiilor de partid și al organe
lor sindicale, culnoscîjnd sarcinile 

'de plan, au făcut o serie de propu
neri care au fost cuprinse în planuri 
de măsuri' tehnilco-wganizaitorice. 
La U.M.C Zlatnai, de pildă, planu
rile de măsuri întocmite stat judi
cios urmărite spre a fi traduse ta 
viață. La stația de încărcare, de 
pildă, se lucrează în vederea înlătu
rării unor defecțiuni ivite la pod, 
în timp ce în celelalte secții se stu
diază intens continua îmbunătățire 
a procesului tehnologic. Se lucrează 
intens și la I. F. sectorul Zlatna. 
Aici se duce o muncă susținută în 
vederea extinderii lucrărilor de me
canizare la exploatarea masei lem
noase. O serie de măsuri s-au luat 
și se mai iau și la alte unități, ca 
Atelierul central, moara „Nicolae 
Bălcescu" și altele. La fabrica „Ar
deleana", în scopul asigurării bunei 
desfășurări a producției, s-au adus 
și pus în funcțiune noi mașini.

Nu peste tot însă, pregătirea pro
ducției anului viitor se află ta cen
trul atenției. In unele întreprinderi, 
cu toate că s-au întocmit planuri 
de măsuri menite să asigure bunul 
mers al producției, nu stat traduse 
în viață. La E. M. „Gheorghe Doja“ 
trebuie realizate o serie de lucrări 
prin investiții, menite să asigure bu
nul mers al producției. Aceste lu
crări merg însă greoi din cauză că 
nu se asigură materialul de con
strucții la timp. Tot aici se impune 
a se acorda o mai mare atenție in
troducerii perforajului umed și a 
pușcării selective, deoarece acestea 

IN CLIȘEU: Muncitorul Drăghici Todor de la fabrica „Ardeleana", 
este fruntaș în muncă.

ar asigura o considerabilă creștere 
a productivității muncii și ar con
tribui la reducerea sterilului.
. O latură deosebit de importantă, 

de care va trebui să se țină seama 
ca o condiție a bunei desfășurări a 
producției, este continua ridicare a 
calificării cadrelor. Trebuie să fie 
clar că o producție sporită, o ca
litate corespunzătoare, un preț de 
cost redus pot fi realizate numai 
cu muncitori cu o calificare înaltă. 
A existat și în această direcție pre
ocupare din partea multor condu
ceri de unități. La uzina de prepa
rare Zlatna, de pildă, la cursurile 
de calificare de 6 luni au participat 
peste 100 muncitori. Conducerea u- 
zinei, cu sprijinul organizației de 
bază și al comitetului de sindicat, 
s-a preocupat cu întreaga răspun
dere de buna desfășurare a cursu
rilor. Nu peste tot această sarcină 
este înțeleasă în mod just. La între
prinderea „Horia", de exemplu, s-a 
inițiat în acest an, ce e drept, un 
curs de minim tehnic. Greșala mare 
a fost că la acest curs s-au recrutat 
oamenii la întîmplare, fără a ține 
cont de gradul de calificare, de cu
noștințele acestora, iar ca urmare 
el n-a dat rezultatul dorit.

Peste cîteva zile ta toate între
prinderile din raion va începe pre
lucrarea în adunări generale a ci
frelor de plan pe 1962. Întreaga a- 
tenție trebuie acordată organizării 
acestor adunări. Cu sprijinul orga
nizațiilor de partid, conducerile ad
ministrative și organele sindicale 
trebuie să dea acestor adunări un 
caracter larg de lucru, de dezbatere 
temeinică a fiecărei sarcini. Să nu 
admitem sub nici un motiv o dez
batere formală, ci să asigurăm o 
largă participare la dezbateri, să 
folosim inițiativa creatoare a masei 
de muncitori, tehnicieni și ingineri, 
care au datoria de onoare de a face 
propuneri prețioase pentru bunul 
mers al producției. -Toate aceste 
propuneri vor trebui temeinic stu
diate, incluse apoi în planul ge
neral de măsuri tehnico-orga-nizato- 
rice și traduse cu întreaga răspun
dere în viață ta timpul cel mai 
scurt. Trebuie combătută tendința 
manifestată anul acesta la unele în
treprinderi, ca Șantierul de locuințe 
Zlatna, I. I. L. „Horia" și altele, 
care n-au respectat întru totul pla
nul de măsuri tehnico-organizato- 
rice. Nu am rezolvat nimic dacă 
întocmim dosare întregi eu propu
neri și le închidem apoi în sertar.

Ne așteaptă pentru 1962 sarcini 
sporite, sarcini menite să traducă în 
fapt obiectivele trasate de Congre
sul al Ill-lea al P.M.R. Să ne pre
gătim cu întreaga răspundere pen
tru a putea raporta partidului că 
sarcinile trasate vor fi îndeplinite 
și depășite.

...în scopul unei mai bune deser
viri a populației cu pîine, conduce
rea O.C.L. Comerț Mixt din oraș 
a luat măsuri pentru deschiderea 
unui nou magazin de desfacerea 
pîinii, ce via funcționa lîngă bufetul 
„Vadul Moților".'

...sâmbătă, 21 octombrie, va avea 
loc în sala Casei raionale de cultură 
o seară literară cu tema „Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
oglindită în literatura sovietică".

...începînd de duminică, 22 octom
brie a.c., la cinematograful „Vic
toria" din Alba Iulia rulează filmul 
cehoslovac „Aeroportul nu pri
mește".

...astăseară, pe scena Casei raio
nale de cultură din orașul nostru, 
Teatrul de Stat Oradea prezintă 
„Ultima oră" comedie în 3 acte de 
AAîhail Sebastian.

DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Făină de calitate superioară

Colectivul de muncă de la moara 
„Nicolae Bălcescu" din Alba Iulia 
obține lună de lună noi și impor
tante succese ta mutică. In trimes
trul III, de pildă, planul producției 
globale a fost realizat în proporție 
de 105,97 la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 9,48 la sută.

Tot în această perioadă s-a acor
dat aici o atenție deosebită cali
tății făinii fabricate. Prin aplicarea 
unor măsuri tehnico-organizatorice

Succesele cooperatorilor
La sfîrșitul lunii septembrie, 

muncitorii cooperativei „Progresul" 
din orașul nostru, au încheiat uin 
bogat și îmbucurător bilanț. Planul 
producției globale a fost depășit cu 
11,38 la sută. Cele mai bune re
zultate le-au obținut, ta această pe
rioadă echipa de tras pe calapod 
din secția serie, care a avut o de
pășire de plan de 68 la sută. Re
zultate frumoase au obținut și sec
țiile de reparat nr. 1, 5 și 7 care 
și-au depășit planul la reparații, a-

Scutul puternic al muncii pașnice
întregul nostru popor muncitor 

sărbătorește la 25 octombrie Ziua 
Forțelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne.

Cu 17 ani în urmă, la 25 octom
brie 1944, prin luptele glorioasei 
armate sovietice și ale vitezei ar
mate romîne, odată cu alungarea 
trupelor hitleriste din Satu Mare 
și Cărei, a fost eliberat întregul 
teritoriu al patriei noastre. Lupta și 
jertfa celor căzuți nu au fost za
darnice. Ele au fost încununate de 
eroism și vitejie, de victorie.

Sărbătorirea Zilei Forțelor Armate 
ale R.P.R. este dovadă a înaltei 
prețuiri și a dragostei poporului 
nostru față de armata sa populară, 
apărătoare de nădejde a muncii paș
nice și a cuceririlor revoluționare 
ale poporului muncitor.

Creată și condusă de Partidul 
Muncitoresc Romîn, armata popu
lară stă de strajă apărării păcii și 
socialismului. Procesul făuririi ei 
este indisolubil legat de lupta ma
selor populare din țara noastră con
duse de partid pentru răsturnarea 
claselor exploatatoare, pentru in
staurarea regimului democrat-popu
lar și construirea socialismului.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite :
Congresul al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovie

tice care s-a deschis la 17 octombrie la Kremlin, a fost denumit de 
poporul sovietic Congresul constructorilor societății comuniste. Ziua 
deschiderii Congresului s-a transformat într-o mare sărbătoare.

Cu mult înainte de deschiderea Congresului, la Palatul Congre
selor din Kremlin au început să sosească delegați și oaspeți. Sînt oameni 
de diferite vîrste și profesii, vechi bolșevici — veterani ai luptelor 
revoluționare — eroi ai cincinalelor, oameni de știință care asaltează 
orizonturile neexplorate ale științei, primii cosmonauți. Familia de 10 
milioane a comuniștilor din Uniunea Sovietică a trimis la Congresul de 
la Moscova aproape 5.000 de delegați.

în uriașa sală a Palatului, se află, de asemenea, numeroși invi
tați. Aceștia sînt oameni ai muncii din întreprinderile din Moscova, 
reprezentanți ai vieții publice din capitala sovietică, conducători din 
industrie.

La ședință asistă membri ai corpului diplomatic, corespondenți 
ai presei sovietice, ai presei țărilor socialiste, ai celor mai mari agenții 
de presă și ziare din statele capitaliste.

La ora 10 (ora Moscovei) își fac apariția în sală conducătorii 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care sînt întîmpinați cu ropote 
de aplauze furtunoase.

N. S. Hrușciov, prim-secrefar al C. C. al P. C. U. S., deschide 
Congresul. N. S. Hrușciov anunță că la Congres participă reprezentanți 
a 80 de partide marxist-leniniste frățești.

La propunerea lui N. S. Hrușciov, delegații și oaspeții au cin
stit, păstrînd un minut de reculegere, memoria militanților de seamă ai 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale care au decedat în anii 
de după cel de-al XXI-lea Congres al P. C. U. S.

tContinuare în pag. 4-al

în procesul de producție și prin in
tensificarea întrecerii socialiste, 
muncitorii întreprinderii reușesc să 
fabrice astfel făină de o calitate 
tot mai superioară.

Fruntași în lupta pentru calitate 
și depășirea planului s-au situat, ta 
ultima perioadă, muncitorii din e- 
chipâ condusă de comunistul Albu 
Augustin și cei din echipa condusă 
de Hațegan Iosif.

sigurînd o bună deservire a popu
lației.

Tot la sfîrșitul lunii septembrie, 
cooperatorii de aici au făcut și bi
lanțul economiilor realizate în tri
mestrul III. Intetnsifictad întrecerea 
socialistă pentru realizarea de cît 
mai multe economii, ei au reușit să 
economisească 192 kg talpă de bo
vină, 2.770 dm. p. piele, precum și 
alte materiale în valoare de peste 
13.500 lei.

------------------------♦ « ♦♦♦♦•

Sărbătorind Ziua Forțelor Armate, 
gîndul nostru se îndreaptă cu dra
goste și recunoștință spre înțeleptul 
nostru partid care, în condițiile îna
intării victorioase a Armatei sovie
tice pe teritoriul țării noastre, a 
organizat și condus insurecția ar
mată de la 23 August 1944. Va 
trăi veșnic în inima poporului nos
tru recunoștința fierbinte față de 
popoarele sovietice, ai căror fii și-au 
vărsat sîngele pentru eliberarea Ro- 
mîniei de ttb jugul fascist, veșnică 
va trăi în inima poporului amintirea 
patrioților romi ni care au căzut în 
luptă cu dușmanii.

An de an, roadele acestei lupte 
sînt mai bogate, dovedind cît de 
rodnică și de înțeleaptă este linia 
Partidului Muncitoresc Rorrtîn, forța 
conducătoare de neînvins a popo
rului nostru. Sub conducerea parti
dului, poporul nostru muncitor — 
adevăratul stăpîn al avuțiilor pa
triei — înfăptuiește cu succes sarci
nile construcției socialiste în țara 
noastră.

Drept urmare a succeselor obți
nute in dezvoltarea industriei noas
tre, socialiste, în transformarea so
cialistă a agriculturii, prin grija

Rezultate bune —• 
dar ar putea să 
fie și mai bune

La gospodăria colectivă din O- 
breja muncile agricole de toamnă 
se desfășoară din plin. Pe terenul 
eliberat de culturile timpurii s-a 
executat cu ajutorul dat de S.M.T. 
pregătirea solului și s-au însămînțat 
cu grîu, de înaltă productivitate, 
pînă la 18 octombrie, 190 hectare 
din 215 planificate. Și dacă condu
cerea S.M.T.-ului ar fi dovedit mai 
multă preocupare și s-ar fi reparat 
semănătoarea stațiunii, care stă de 
două săptămîni defectă în curtea 
gospodăriei, sigur că însămînțările 
ar fi fost de mult terminate.

Paralel cu însămînțările, colecti
viștii din Obreja continuă trans
portul gunoiului pe lotul destinat 
însămînțării cu porumb de înaltă 
productivitate.

partidului și guvernului s-a asigu
rat înzestrarea armatei noastre 
populare cu tehnică de luptă mo
dernă, cu tot ce-i este necesar pen
tru o temeinică instruire si educare. 

■ Armata noastră populară a deve
nit, așa după cum spunea tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în raportul 
politic expus la primul Congres af 
P.M.R., subliniind caracterul și 
sarcinile noii armate: „Scut al 
intereselor poporului și al Repu
blicii Populare Romîne, școală a 
poporului — astfel concepem noi 
misiunea armatei în Republica 
Populară Romînă".

Astăzi Armata noastră populară 
este o armată de tip nou, armata 
muncitorilor și țăranilor muncitori, 
armata dictaturii proletariatului, a 
frăției dintre poporul roiren și mi
noritățile naționale.

Astăzi tinerii, fii ai oamenilor 
muncii, consideră o mare cinste să 
facă parte din rîndurile armatei 
noastre populare. Ei îmbracă haina 
militară cu dragoste și mindrie ho- 
tăriți să-și însușească profund 
știința și arta militară socialistă, 
pentru a putea fi folositori patriei,

(Continuare în pag. 4-a)
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Cireada de vaci și juninci din G.A.C, — Cistei

Scrisoarea colectiviștilor 
’ din G.A.C. Cistei adresată 
crescătorilor de animale din 

toate G. A. C. din raion

Pag. 2

O sarcină din cele mai importante pusă în fața unităților agri- 
icole socialiste de plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie—1 iulie a. c. 

este dezvoltarea rapidă e efectivelor de animale și creșterea continuă 
a productivității acestora.

Gospodăriile colective din Cistei, Mihalț, Teiuș și altele au obținut 
rezultate bune în acest sens, spori nd tot mai mult numărul de vaci 
și producția de lapte. Cu toate acestea trebuie arătat că, deși gos
podăriile colective din raion au co ndiții pentru a obține de la aceleași 
vaci o producție mai mare de lapte, nu au făcut totul în această pri
vință.

In vederea sporirii și mai mult a producției de lapte, ziarul 
„Steaua roșie" a organizat la gos podăria colectivă din Cistei, care 
se află în întrecere cu toate gospodăriile colective din regiune, o 
consfătuire cu tema: „De la aceleași vaci, o producție mai mare de 
lapte", la care au participat cresc ători de animale de la gospodăriile 
colective din Cistei, Mihalț, Obreja, Teiuș, Căpud, Oiejdea și Stremț.

In pagina de față dăm unele aspecte de la consfătuire.

Avem condiții pentru a obține de la 
aceleași vaci o producție mai mare de lapte

Dobîrtă Mihai 
președ. G.A.C.

Cistei

Cu împrumut 
de la stat și din 
matcă proprie, 
gospodăria noa
stră colectivă 
și-a dublat nu- 

față de anul tre- 
avem 176 capete 
76 vaci și juninci

mărul de bovine 
cut. In prezent 
bovine, din care 
montate, revenind 28 bovine la o 
sută hectare teren agricol.

Dacă unitatea noastră a avut o 
deosebită preocupare pentru a-și 
spori cît mai mult numărul de vaci, 
un interes deosebit a acordat în a- 
celași timp și pentru sporirea pro
ducției de lapte, ajungînd să rea
lizăm în 9 luni de la un număr 
mediu de 50 vaci o producție pe cap 
de vacă furajată de 1.850 litri lapte. 
In iarnă și în primăvară hrana de 
bază a acestora este porumbul însi
lozat, iar în vară asigurarea unei 
cantități sporite de masă verde prin- 
tr-o pășunare rațională pe parcele.

In obținerea unei producții mari 
de lapte, baza furajeră fiind princi
palul factor, noi am însilozat în 
acest an 1200 tone porumb și alte 
plante de nutreț. Avem recoltat și 
depozitat în bune condițiuni trifoi, 
borceag, fîn natural și concentrate 
(orz și porumb) pînă la noua re
coltă. Totodată, pentru a asigura o 
producție constantă de lapte. în anul 
viitor, am însămînțat în toamna a- 
ceasta secară pentru masă verde pe 
o suprafață de 10 hectare.

Creșterea numărului de animale 
și a productivității lor depinzînd în 
același timp de condițiile de adă
postire a acestora, noi am introdus

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

Muncă, bine răsplătită
— Dacă în anii trecuți, cînd 

munca la îngrijirea animalelor era 
retribuită cu același număr de zile- 
muncă, fără a se ține seamă de 
producțiile pe care le obține fiecare 
— a spus îngrijitorul de animale 
Bonta Mircea din G.A.C. Cistei, în 
cuvîntul luat la consfătuire —■ cîș- 
tigul îngrijitorilor și producția ob
ținută era mai mică. Acum 
fiecărui îngrijitor de animale 
calculează zilele-muncă după pro
ducție, altele sînt rezultatele.

Eu, de exemplu — a spus vorbi
torul — am primit în perioada 
de vară o zi-muncă și 2 zile-muncă 
în perioada de stabulație pentru 
fiecare sută de litri de lapte muls, 
cu 3,5 la sută grăsime. De asemenea, 
am primit zilnic un procent de fie
care animal îngrijit, iar pentru fie
care vițel crescut pînă la vîrsta de 
20 zile, cîte 8 zile muncă. Eu am 
realizat pînă la 1 oct. 380 zile-muncă, 
iar pînă la sfîrșitul anului am toate 
condițiile să depășesc numărul de 
500 zile-muncă, care-mi aduce un 
cîștig în bani și produse în valoare 
de peste 18.000 lei. In afară de a- 
ceasta, la venitul familiei mele se 
adaugă și cîștigul realizat de soție, 
după zilele-muncă ce i se cuvine 
pentru lucrările executate în cîmp.

Prin retribuirea muncii în sectorul 
zootehnic după producție se evită, 
în același timp risipa de zile-muncă, 
contribuindu-se în același timp la 
sporirea producției și ridicarea va
lorii zilei-muncă. 

cînd 
i se

în acest an linie decovil și lumină 
electrică în grajdul de 100 vaci 
construit în anul trecut și am ri
dicat un grajd tot pentru 100 ca
pete bovine care va fi dat în cu
rînd în folosință. Important este 
faptul că, îndrumați fiind de orga
nizația de partid, pentru a folosi 
la construirea grajdului cărămidă 
și alte materiale pe plan local, 
precum și meșteri din cadrul gos
podăriei, am reușit să ridicăm graj
dul la un preț de cost redus, de 
numai 90.000, adică 900 lei pe cap 
de animal.

Dispunînd de o bază furajeră în
destulată și de calitate, de adă
posturi corespunzătoare și îngriji
tori de animale cu experiență, pre
cum și prin o muncă bine organi
zată, avem toate condițiile 
ținem 
ducție 
pășim 
ția de 
dariile

să ob- 
o pro-de la aceleași vaci

mai mare de lapte, să de- 
angajamentul luat în produc- 
lapte în întrecerea cu gospo- 
colective din regiune.

Inumărului de vaci gi a 
PRODUCȚIEI DE LAPTE PE CAP DE VACĂ 
FURAJATĂ LA G.Â.C. CiSTEi

Furajarea și
Ing. Matei Ion 
șeful serviciu
lui zootehnic 

raional

Pe timpul sta- 
bulației în grajd, 
hrana de bază a 
vacilor de lapte 
trebuie să fie 
nutrețul murat

— care favorizează producția de 
lapte — completat cu fînuri culti
vate și naturale, precum și nu
trețuri concentrate. Pentru a se 
realiza o furajare rațională, este 
necesar ca pentru fiecare 5 kg nu
treț însilozat să se dea 1 kg fîn. 
La stabilirea rațiilor de furajare, 
oare trebuie să se facă diferențiat 
în raport cu greutatea animalului, 
se va avea grijă ca la vacile care 
dau peste 12 litri de lapte, să se 
adauge la rație pentru fiecare litru 
muls în plus, 100—200 grame con
centrate.

In sporirea producției de lapte, o. 
mare importanță are, de asemenea, 
mulsul. Mulgerea vacilor trebuie să 
se facă în fiecare zi la aceeași oră, 
după un program bine întocmit. 
Mulsul începe cu măsurile de igienă 
ale mulgătorului și ale ugerului vacii. 
Se trece apoi la executarea masa
jului pregătitor, care constă din 
netezirea ușoară a ugerului, la în
ceput ușor, apoi apăsat. Se ia apoi 
fiecare jumătate de uger între pal
me, se apasă asupra lui de la pîn- 
tece spre sfîrcuri ca și cînd s-ar 
face o stoarcere a ugerului. După 
un masaj de 1—2 minute se începe 
mulsul, avîndu-se grijă să se înlă-

Noi, colectiviștii din gospodăria 
colectivă din Cistei, pe baza re
zultatelor obținute pînă la jumă
tatea lunii octombrie în între
cerea cu gospodăriile colec
tive din raion și regiune, a con
dițiilor ce le avem create prin 
asigurarea unei baze furajere va
riate și îndestulătoare, a condiții
lor optime de adăpostire pentru 
animale, sîntem hotărîți să mun
cim în așa fel pentru ca de la 
aceleași vaci să obținem o pro
ducție mai mare de lapte, spre 
a putea raporta la sfîrșitul anului 
o realizare de 2.600 litri lapte pe 
cap de vacă furajată — mai mare 
cu 300 litri față de angajamentul 
luat în primăvară. Pentru reali
zarea acestui obiectiv ne propu
nem:

Să respectăm întocmai progra
mul de grajd; să facem furajarea 
vacilor după greutate și pro
ducție; să efectuăm masajul la 
vaci înainte și după muls; să a- 
sigurăm alăptarea vițeilor la gă
leată; să asigurăm animalelor fu
rajele prevăzute în rațiile de fu
rajare, fără însă a face risipă.

Pe baza acestor obiective, ne 
adresăm crescătorilor de animale 
din toate gospodăriile colective 
din raion, chemîndu-i să ne ur
meze exemplul, pentru a obține 
de la aceleași vaci o producție 
mai mare de lapte (2.600 litri pe 
cap de vacă furajată, din care cel 
puțin 2.100 litri lapte marfă).

SEICEANU ION 
secretarul organizației de bază 

DOBÎRTĂ MIHAI 
președinte G.A.C. — Cistei 

DOBÎRTĂ VASILE 
brigadier zootehnic G.A.C.-Cistei

mulsul vacilor
ture primele picături de lapte din 
sfîrcuri. Cea mai bună metodă de 
muls este cu mîria plină. La urmă, 
în uger rămîne o cantitate mică de 
lapte care însă este de 3—4 ori 
mai gros. Pentru a se obține și a- 
ceastă cantitate, se face un nou 
masaj al fiecărui sfîrc, după care 
se trece din nou la muls pînă 
se mai obține lapte.

Respectînd întocmai regulile 
hrănire și de muls, vom 
ține de de la vaci producția 
mai mare de lapte pe care o pot

Noul grajd al gospodăriei colective din Cistei.

Pentru o producție de 2.600 litri lapte 
cap de vacă furajatăpe

a ob
la a- 

o
Toth Andrei 

vicepreședinte
G.A.C. Teiuș

Pentru 
line de 
ceieași vaci 
producție cu mult 
mai mare de 
lapte, noi am a

sigurat o cantitate sporită de fu
raje variate și de calitate, punînd 
un accent deosebit pe nutrețul mu
rat, nutreț din care, după însiloza- 
rea ooleților de sfecla de zahăr în 
amestec cu porumb, Vom asigura 
pentru hrana animalelor o cantitate 
de peste 1.000 tone nutreț însilozat. 
O atenție deosebită acordă de ase
menea colectiviștii folosirii economi
coase și complete a furajelor. Astfel, 
fînurile și cocenii nu sînt adminis
trate în hrana animalelor decît în 
stare tocată.

Pentru a asigura o producție spo-

Crește productivitatea muncii
Ing. Suciu
Matei șeful 

secției agricola 
raionala

Prin crearea 
de noi gospodă
rii colective și 
lărgirea .continuă 
a acestora, pre
cum și consoli

darea lor economico-organizatorică 
se creează tot mai multe posibili
tăți de red. cere a consumului de 
muncă pe unitate de produs, de 
creșterea productivității.

Dovedind o deosebită preocupare 
în acest sens, gospodăria colectivă 
din Cistei, îndrumată de organiza
ția de partid, a înlocuit de la în
ceputul anului vacile necorespunză
toare cu altele productive, a făcut 
furajarea lor în raport de greutate și 
producție, a aplicat pășunatul ra
țional pe parcele. Datorită acestui 
fapt gospodăria colectivă din 
Cistei a reușit să obțină o pro
ducție mai mare cu 400 litri pe cap 
de animal, cu aceleași cheltuieli 
de producție, făcînd să crească în 
același timp productivitatea muncii. 
La creșterea productivității muncii 
la această unitate contribuie și 
decovil instalată în interiorul 
dului.

Pentru a-și ușura munca 
obține o creștere a productivității 
în sectorul zootehnic, gospodăria 

linia 
graj-

și a

rită de lapte, vacile gospodăriei 
au fost trecute în stabulație la 
grajd încă de la începutul lunii, a- 
sigurînidu-se acestora rații cu nutre
țuri variate și în cantități îndestu
late. De asemenea, o atenție deose
bită acordă colectiviștii din Teiuș 
adăpostirii în bune condițiunî a «î* 
nimalelor. Astfel, pe lingă cele două 
grajduri existente, lîn curînd se va 
da în folosință un nou grajd pentru 
100 capete bovine.

Și noi, colectiviștii din Teiuș, la 
fel ca și crescătorii de animale din 
gospodăria colectivă din Cistei, a- 
vem condiții și sîntem hotărîți să 
depunem tot efortul pentru a obține 
de la aceleași vaci o producție mai 
mare de lapte, pentru a realiza pî
nă la sfîrșitul anului 2.600 litri lapte 
pe cap de vacă furajată.

animale din gospodăriile 
sînt mullte.
a obține rezultate cît mai 
acest sens, trebuie ca or-

colectivă din Mihalț a luat măsuri 
de cumulare a mai multor izvoare în- 
tr-un singur bazin și a asigura 
prin canalizare apa pînă în graj
duri.

Bineînțeles, că metode pentru mă
rirea productivității muncii în fer
mele de 
colective

Pentru 
bune în 
gamele tehnice agricole și de spe
cialitate de la comune și raion 
să acorde tot sprijinul gospodăriilor 
colective în organizarea muncii și 
folosirea pe scară largă a metode
lor înaintate de hrănire, îngrijire 
și adăpostire, să ridice nivelul de 
calificare a îngrijitorilor de ani
male. Toate acestea vor duce la 
creșterea producției la animale și 
a productivității muncii, la crește
rea valorii zilei-muncă, la întări
rea economico-organizatorică a gos
podăriilor.

Din discuțiile purtate de parti
cipant la consfătuire a reieșit că 
în gospodăriile colective din ra
ion slînt toate condițiile pentru a 
se obține de la aceleași vaci o 
producție mai mare de lapte.

Pentru realizarea acestei impor
tante sarcini este nevoie însă să 
se acorde toată importanța asi
gurării unei baze furajere variate, 
complete și de calitate, să se gră
bească terminarea grajdurilor a- 
flate în construcție.

Consfătuirea a scos în evidență 
necesitatea folosirii metodelor îna
intate de furajare și îngrijire, de 
combatere a bolilor și a sterilității 
la vaci, a permanentizării și ri
dicării profesionale a îngrijitori
lor, sarcini la care organele teh
nice de specialitate au datoria 
să-și ducă toată contribuția.

Generalizând experiența bună în 
creșterea vacilor de lapte, pre
cum și a productivității acestora, 
gospodăriile colective, sub îndru
marea organzațiilor de partid, 
vor obține noi succese pe linia 

s întăririi lor economice.
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Adunările de dare de seamă și alegeri în organizațiile de partid

Spre noi succese în gospodăria colectivă
La adunarea generală pentru 

dare dc seamă și alegeri a organi
zației de bază din G.A.C. Micești, 
■ce a avut loc la sfârșitul anului 
1960, comuniștii au analizat re
zultatele muncii lor, au criticat lip
surile și și-au propus ca, pe baza 
rezultatelor obținute, să desfășoare 
în continuare o susținută muncă 
politică de masă pentru lărgirea și 
consolidarea gospodăriei colective.

S-a pornit la muncă. Organizația 
'de bază a organizat mai bine mun
ca politică. Membri de partid, ca 
©arga Todor, Sîrbu Marin, Dancea 
Petru și alții, au fost în frunte în 
munca pentru atragerea țăranilor 
în G.A.C., astfel că la. începutul a- 
nului 1961 toți țăranii din satul Mi
jești au pășit pe calea agriculturii 
■socialiste, tmindu-se în gospodăria 
colectivă.

Dur activitatea organizației de 
bază nu s-a oprit aici, in conti
nuare a fost organizată munca po
litică pentru a se obține cele mai 
bune rezultate economice în cadrul 
gospodăriei. Și fără îndoială că și 
în această privință rezultatele sînt 
’bune.

Activitatea desfășurată și rezul-

€îhs lipsește «ootreiiii
zației de bază s-a ocupat în ulti-Gospodăria colectivă din satul 

‘Oiejdea s-ia (dezvoltat și s-a întărit 
an de an din punct de- vedere eco
nomic. In acest an s-au. obținut 
producții mari la cultura păioaselor: 
1.800 kg grîu și 2.100 kg orz la 
hectar. Cu ajutorul primit din par
tea statului, gospodăria și-a procu
rat un însemnat număr de animale. 
Ea dispune azi de un sector zoo
tehnic format din 160 vite mari, 
■din care 52 vaci cu lapte, a- 
proape la 500 oi și peste 120 porci. 
Veniturile realizate de gospodărie, 
de la începutul anului și pînă în 
prezent, din sectorul vegetal și a- 
nimal se ridică ila suma de lei 
330.000. La acestea se mai adaugă 
și ridicarea unor construcții cu for
țele proprii ale gospodăriei. Rezul
tatele obținute dovedesc preocuparea 
colectiviștilor pentru continua întă
rire economică și organizatorică a 
■gospodăriei lor.

Adunarea generală a organizației 
de bază pentru dare de seamă și 
alegeri s-a ocupat de rezultatele 
■obținute în cadrul gospodăriei. Da- 
-rea de seamă a biroului organizației 
de bază a scos în evidență succe
sele economice de la ultimele ale
geri și pînă în prezent. Și ele sînt 
îmbucurătoare, dar totuși rezultatele 
nu au fost obținute în măsură po
sibilităților și a condițiilor de 'care 
dispune gospodăria colectivă.

Acest lucru a reieșit din discuțiile 
purtate de cei 13 tovarăși care au 
luat cuvîntul la discuții. Ei au scos 
în evidență faptul că biroul organi-

In etapa actuală a desăvîrșirii 
construcției socialismului și a tre
cerii treptate spre comunism, pro
blema creșterii și educării viitorilor 
cetățeni, constructori activi ai noii 
societăți, este deosebit de impor
tantă. Educarea tinerei generații, 
ca latură importantă a muncii 
ideologice, stă în centrul atenției 
partidului nostru și se bucură de 
înaltă prețuire.

Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R cu privire la generalizarea 
învățămîntului de 7 ani și trecerea 
treptată la învățământul general, 
obligatoriu și gratuit de 8 ani, prind 
viață. Recentul Decret emis de Con
siliul de Stat al Republicii Populare 
Române deschide o nouă etapă pe 
drumul dezvoltării școlii de cultură 
generală, marchează un moment de 
seamă în revoluția culturală ce se 
desfășoară în țara noastră. Școala 
de 8 ani, ca școală populară de 
bază, reprezintă prima treaptă a 
învățămîntului de cultură generală 
cu durata de 12 ani.

Posibilitățile instructive și educa
tive ale școlii de 8 ani vor fi mult 
mărite, nu atît prin adăugarea 
clasei a VIU-a, ci prin noua struc
turare a planurilor și programelor 
de învățămînt, conform cerințelor 
vieții și celor mai noi concepții pe
dagogice. Realizările de importanță 
istorică obținute de poporul nostru 
deschid noi perspective, însuflețesc 

țațele obținute au fost analizate de 
adunarea generală a organizației de 
bază pentru dare de seamă și a- 
legeri ce a avut loc în ziua de 18 
octombrie 1961. Darea de seamă a 
biroului organizației de bază,, tova
rășii Dan Traian, Miclea Cornel, 
Beanga Glieorghe, Sîrbu Marin și 
alții au scos în evidență rezultatele 
obținute, criticând în același timp 
lipsurile ce s-au manifestat.

Astfel, de la începutul anului și 
pînă în prezent, gospodăria colec
tivă a realizat din valorificarea 
produselor un venit de peste 
1.100.000 lei. Fondul de bază a 
crescut cu 130.000 lei. Colectiviștii 
au primit numai ca avans cantita
tea de 3,700 kg grîu precum și 15 
lei la zi-muncă. La sfîrșitul anului ei 
vor primi și alte cantități însemnate 
de produse realizate în gospodăria 
colectivă. S-a dezvoltat sectorul 
zootehnic al gospodăriei, s-au ridicat 
construcții.

Comuniștii prezenți în adunarea 
generală de dare de seamă și ale
geri și-au manifestat hotărîrea lor 
de a munci pentru continua înflo
rire a gospodăriei colective.

mul timp insuficient de problemele 
vieții de partid, lucru ce a influen
țat în mod negativ și asupra unor 
sarcini economice din gospodărie. 
Astfel, tov. Tamaș Francisc a cri
ticat biroul organizației de bază 
pentru că a neglijat convocarea cu 
regularitate a adunărilor generale 
ale organizației de bază. Aceasta a 
făcut ca o seamă de probleme sta
bilite în planurile de muncă să nu 
fie analizate ca, de pildă, construc
țiile în gospodărie, învățământul de 
partid, munca politică și educativă 
și altele.

In discuțiile purtate tov. Szanto 
Mihai a vorbit despre felul cum s-a 
desfășurat munca de educare în 
rîndul membrilor și al candidaților 
de partid. El a criticat biroul orga
nizației de bază pentru slabul aju
tor primit, în calitate de propagan
dist, din partea biroului organizației 
de bază.

Aceste lipsuri se datoresc în pri
mul rînd insuficientului control e- 
fectuat de comitetul comunali de 
partid', privind felul cum se preo
cupă organizația de bază de înde
plinirea sarcinilor politice și eco
nomice.

Așa cum a reieșit din concluziile 
adunării generale de dare de seamă 
și alegeri, se impune ca în viitor 
comitetul comunal de partid să 
exercite un control mai calificat, să 
dea un ajutor mai concret organiza
ției de bază din G.A.C. Oiejdea.

Școala de 8 ani — moment important 
în revolufia noastră culturală

pe oamenii muncii în rezolvarea 
noilor sarcini ridicate de practica 
construcției desfășurate a socialis
mului. In aceste condiții, școala de
vine pepiniera principală de cadre. 
Școala de 8 ani este chemată să 
dea elevilor cunoștințe temeinice de 
cultură generală și politehnice. Ea 
va fi o școală a muncii, o etapă 
obligatorie Cn pregătirea contigen- 
tului de muncitori calificați, a ca
drelor cu studii medii și superioare, 
necesare desăvîrșirii construcției so
cialismului.

Pentru găsirea celor mai eficace 
forme și metode de muncă în școala 
de 8 ani, pentru a se ajunge la con
cluzii valabile, Ministerul învăță
mântului și Culturii a luat hotărîrea 
de a continua lîn acest an școlar, 
pe întreaga țară, experimentarea 
sistemului de predare cu specialiști 
din clasele I—IV.

In raionul Alba, sarcina de cinste 
și mare răspundere de a efectua un 
asemenea experiment, a revenit 
școlii noastre, unde numărul clase
lor paralele este mare și există ast
fel posibilitatea controlării, verifi
cării și comparării rezultatelor. Sis-

STEAUA ROȘIE

Luna marii prietenii 

Manifestări în cuprinsnl 
r------------ raionului - - - - ~
( In cadrul manifestărilor prile- 
? juite de sărbătorirea Lunii prie- 
> teniei romîno-sovietice, Consiliul 
\ raional A.R.L.U.S. — Alba lulia 
( a inițiat un ciclu de conferințe în- 
? chinate popularizării proiectului 
) de Program al P.C.U.S. și mă- 
( rețelor realizări ale constructorilor 
? comunismului.
) Duminică, 15 octombrie, în sala 
i cinematografului „Muncitorul" din
< Zlatna a fost expusă de către to- 
( v.arășul Marca Ludian, secretar 
J ai Consiliului raional A.R.L.U.S., 
J prima conferință din acest ciclu,
< întitulată „Un grandios program 
? de construire a comunismului".
< Cei aproape 400 de participanți 
? la (tnanifestația ce a avut loc 
( au asistat, după prezentarea con-
? ferinței, la un bogat program ar- , 
ț tistic, dat de formațiunile artistice ] 
! ale căminului cultural din locali- 1 
( tate și ale căminului cultural din ( 
? Almașul Mare. j
? De asemeni, conferința „Un j 
j grandios program de construire a 
( comunismului" a mai fost ținută 
( la Casa raională de cultură din 
? Alba lulia, la căminele cultu- ( 
> rale din Hăpria, Meteș, Benic și ( 

în alte comune și sate ale raio- ? 
nului nostru. Pretutindeni confe- > 
rințele au fost urmate de fru- S 

) moașe programe artistice sau de ( 
’ filme. ț

Fruntași în difuzarea cărții
Călăuziți dc lozinca: ,.Participând 

la acțiunea de răspândire a cărții 
în rîndul oamenilor muncii, contri
buim la desăvârșirea revoluției cul
turale în țara noastră", difuzorii 
voluntari din Vințul de Jos desfă
șoară, în cadrul concursului „Cel 
mai bun difuzor de carte", concurs 
inițiat de U.R.C.C. Hunedoara-Deva, 
o entuziastă muncă de popularizare, 
prezentare și difuzare a cărții în 
rîndul țărănimii muncitoare din co
mună.

Numai în câteva zile de la începe
rea acestui concurs, pe raza co
munei Vințul de Jos au fost difu
zate cărți în valoare de peste 1.000 
lei. Printre difuzorii fruntași sînt 
tovarășii Paștiu Doina, Danciu Lu- 
crețiia, Cornescu Mina, Bulbucan A- 
vram și alții.

temui de predare cu specialiști la 
toate materiile a fost introdus la 
clasele a Ill-a A și a lV-a A, iar 
la clasele I-a A și a Il-a A s-a 
introdus predarea muzicii și edu
cației fizice de către specialiști. Cla
sele paralele respective continuă sis
temul de predare tradițional cu un 
singur învățător și sînt considerate 
„clase de control", costituind în a- 
celași timp și termenul de compa
rație pentru experimentele pedago
gice ce se efectuează la clasele 
„experimentale". Pentru coordonarea 
și îndrumarea muncii educative, la 
clasele experimentale s-a reparti
zat cîte un diriginte, dintre profe
sorii care au mai multe ore la 
aceste clase.

Ținînd seama de specificul muncii 
instructiv-educative la clasele mici, 
Secția raională de învățămînt și 
cultură a recrutat pentru clasele ex
perimentale profesori calificați, care 
au la bază pregătirea de învățător. 
Astfel de profesori au o bună pre
gătire pedagogică, cunosc particu
laritățile psihice ale elevilor între 
8—12 ani, aplică metodele și pro
cedeele adecvate vîrstei și capaci-
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Executarea lucrărilor la planseti la noul bloc ce se construiește în 
Alba lulia.

Alegerile ia organizațiile U. T. M.

Cunoștințele profesionale la nivelul tehnicii noi
Intruniți în adunare generală 

pentru dare de seamă și alegerea 
noului organ de conducere, 
U.T.M.-iștii de la Atelierul central 
de reparații au analizat cum au 
muncit și ce rezultate au obținut, 
alături de întreg colectivul de mun
că, sub conducerea organizației de 
partid.

La Atelierul central de reparații 
planul de producție a fost îndeplinit 
lună de lună și chiar depășit. Pe 
trimestrul I planul producției glo
bale a fost îndeplinit în proporție 
de 101,23 la sută, pe trimestrul II 
în proporție de 108,98 la sută, iar 
pe trimestrul III planul producției 
globale a fost depășit cu 10,64 la 
sută. Economiile realizate de la 
începutul anului se ridică la suma 
de 491.000 lei, din care 200.000 lei 
reprezintă economii realizate de ti
neret.

Un aport deosebit — așa cum a 
reieșit din dezbaterile adunării ge
nerale a organizației de bază U.T.M. 
— l-au adus brigăzile de tineret 
care antrenate în întrecerea socia
listă, au obținut rezultate deosebite 
în îndeplinirea sarcinilor de plan.

In munca productivă, în activi
tatea de folos obștesc și culturală 
s-au evidențiat tinerii Uivari Ni- 
colae, Galdea Ioan, Trif loan, Pleșa 
Maria, Sasu loan, Fechete Nicolae, 
Salaoru loan și mulți alții.

Pe lîngă rezultatele bune obținute 
în producție și în activitatea ob
ștească, cei ce au luaț cuvîntul pe 
marginea dării de seamă a comite
tului organizației U.T.M. au criti
cat aspectele negative din munca 
lor. Este important că fiecare din 
cei ce au luat cuvîntul a discutat 
despre ridicarea cunoștințelor profe
sionale ila nivelul tehnicii noi, cu 
care este înzestrat atelierul.

tății de înțelegere a elevilor. Toto
dată, avînd studii superioare, dis
pun de un orizont științific mult 
mai larg, văd în perspectiva cla
selor a V—VII!-a materialul pe 
care îl predau. In felul acesta, 
există posibilitatea ca, din cunoș
tințele de care dispun, profesorii să 
selecteze faptele cele mai semnifi
cative, pentru a pregăti terenul în 
vederea însușirii temeinice a lecțiilor 
în clasele următoare. Cunoștințele 
transmise vor fi bunuri cîștigate 
pentru elevi, dar și elemente de 
legătură pentru materialul ce va fi 
predat. Se asigură în felul acesta 
unitatea organică, în conținut și 
formă, a procesul ui instructiv-edu- 
cativ în cadrul școlii de masă de 
8 ani. Sistemul de predare diferen
țiat pe specialități corespunde pe 
deplin și perspectivelor de dezvoltare 
a învățămîntului în viitorii ani și 
el oferă posibilitatea valorificării în 
practică a cunoștințelor tuturor ab
solvenților din institutele pedago
gice și facultăți, precum și ale în
vățătorilor care, în anii următori, 
vor fi îndrumați să se specializeze 
pentru 1—2 discipline predate la 
clasele I—VIII.

D. MURGU 
Profesor, Școala de 7 ani, 

nr. 1 Alba lulia

(Urmare în numărul viitor).

Vorbind despre acest lucru, to
varășul Tecșa Victor a arătat că 
cu sprijinul și îndrumarea organi
zației de partid s-a organizat și 
deschis un curs de minim tehnic, 
dar care nu și-a mai continuat ac
tivitatea.

Tov. Galdea loan a arătat că 
este necesar ca noul organ de con
ducere al organizației U.T.M. să 
se preocupe mai muiit de pregătirea 
profesională a tinerilor și consideră 
că este necesar să se reorganizeze 
cursul de minim tehnic, întrucât 
pregătirea permanentă a tinerilor 
din punct de vedere profesional este 
în interesul lor.

Analizând slaiba plarticipare la 
cursul de minim tehnic, tovarășul 
Cutcan Alexandru a spus printre 
altele: — Pentru ca să putem munci 
mai bine, să dăm producție de ca
litate, noi, tinerii, trebuie să cu
noaștem în primul rînd dezvoltarea 
tehnicii. De aceea este nevoie să 
învățăm, să ne-o însușim.

Despre această importantă sar
cină ce stă în fața tineretului de 
la Atelierul central de reparații au 
mai vorbit și tov. Șuvaina I., ing. 
Damian Ion și alții.

Condiții pentru ridicarea- continuă 
a nivelului profesional a tineretului, 
prin grija partidului, au fost create. 
Depinde numai de tinerim ea aceste 
condiții să fie folosite din plin și cu 
rezultate. Pentru aceasta și noul 
organ de conducere al organizației 
U.T.M. va trebui să muncească 
mai mult, să dovedească încrederea 
ce i-a fost acordată.

Hotărîrea tinerilor, sprijinul pre
țios de care se bucură din partea 
organizației de partid, sînt dovezi 
grăitoare că la Atelierul central de 
reparații tinerii vor obține noi și 
însemnate succese î-n activitatea lor.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦♦♦♦«♦o»* ►♦«♦♦♦♦♦o*

H i. R. T. A. | 
:: hunedoara—deva :: 
♦» — Autobaza Alba-Iulia — § 
î: :: 
:: Recrutează candidați ♦♦ 
:: pentru jj
I SCOfiLfl DE ȘOFERI 0
O» *........ I ■ - 'I ■ ■
:: care începe în cursul H 
« lunii noiembrie, cu ♦♦ 
jj următoarele condiții:
H H Să fie absolvent a 7 :: 
;î clase elementare sau 3 cl. H 
» profesionale.
H gj Să nu fi suferit nici :: 
:: o condamnare. H
î; § Să aibă vîrsta de 17'.'3- ♦♦ 

. H 1 S’/î ani pentru cei cu ser- ::
:: viciul militar nesatisfăcut. H 
t: g Pentru cei cu servi-
H clei militar satisfăcut,pînă H 
H la vîrsta de 4(1 ani.
tt ~—-----------------------------------;;

♦♦ informații suplimentare :• 
H se pot primi la Auto- H 
:: baza din A1 b a -1 u 1 i a H 
:: ::



Pag. 4 STEAUA ROȘIE

Au început lucrările celui de-al 
XXII-lea Congres al P. C. U. S.

(Urmare din pag. l-a)

După alegerea Prezidiului, secretariatului, comisiei de redactare 
și comisiei de validare, a fost adoptată în unanimitate ordinea de zi a 
Congresului.

Cel de-al XXII-lea Congres al P. C. U. S. va discuta următoa
rele probleme.

1. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CENTRAL 
AL P. C. U. S. — raportor Nikita Hrușciov, prim-secretar al C. C. al 
P. C. U. S.;

2. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI CENTRALE DE 
REVIZIE A P.C.U.S. — raportor Alexandr Gorkin, președintele Comi
siei de revizie ;

3. PROIECTUL DE PROGRAM AL P. C. U. S. — raportor Ni
kita Hrușciov ;

4. CU PRIVIRE LA MODIFICĂR’LE IN STATUTUL P. C. U. S. 
— raportor Frol Kozlov, secretar al C. C. al P. C. U. S.;

5. ALEGEREA ORGANELOR CENTRALE ALE PARTIDULUI.
Raportul de activitate al Comitetului Central este prezentat de 

N. S. Hrușciov.
Delegații și oaspeții ascultă cu cea mai mare atenție raportul 

prezentat de primul secretar al Comitetului Central al P.C U.S. în sală 
izbucnesc în repetate rînduri aplauze furtunoase, ca semn de aprobare 
a liniei generale a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Raportul de activitate a Comisiei centrale de revizie a P.C.U.S. 
este prezentat de Alexandr Gorkin, președintele acestei comisii. Comi
tetul Central al Partidului, a declarat el, în conformitate cu Directivele 
celui de-al XX-lea Congres a depus o vastă activitate pentru restabi
lirea normelor leniniste ale vieții de partid încălcate în perioada cul
tului personalității lui Stalin. Au fost convocate în mod regulat plenare 
ale C. C. al P.C.U.S., au fost organizate adunări ale activului și con
ferințe pentru problemele industriale, agricole, culturale. Au fost supuse 
dezbaterii întregului popor cele mai importante proiecte legislative.

Com'sia centrală de revizie, a declarat A. Gorkin, a condamnat 
în unanimitate activitatea seizionistă a grupului antipartinic. Lupta pen
tru întărirea unității partidului a fost și rămîne datoria principală a 
fiecărui comunist.

Președintele Comisiei centrale de revizie a raportat Congresului 
despre conlrolul asupra felului în care au fost conduse finanțele P.C.U.S. 
și a fost îndeplinit bugetul partidului.

Sarcinile întăririi și dezvoltării continue a democrației socialiste 
sovietice, a declarat A. Gorkin, reclamă o atitudine mai atentă față de 
examinarea scrisorilor, plîngerilor și petițiilor oamenilor muncii. El a 
subliniat că Comitetul Central al partidului și N. S. Hrușciov personal, 
acordă acestei probleme o atenție deosebită.

La 18 octombrie, Congresul și-a continuat lucrările.

Lucrările din 18 octombrie
MOSCOVA — Corespondentul 

Agerpres transmite :
La 18 octombrie ora 10 dimi

neața (ora locală), al XXII-lea Con
gres al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice și-a reluat lucrările.

Miile de delegați au întlmpinat 

din nou cu deosebită căldură apa
riția în sală a conducătorilor P.C.U.S. 
și a reprezentanților celor 80 de 
partide frățești. In loja de onoare 
a Prezidiului, iau loc tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion 
Gheorghe Maurer, alături de alți 

conducători ai partidelor comuniste 
și muncitorești.

Ședințele de miercuri au fost 
consacrate expunerii de către tova
rășul N. S. Hrușciov a raportului 
cu privire la noul Program al parti
dului. Miile de delegați și oaspeți 
au ascultat cu emoție înfățișarea 
eroicului drum străbătut de po
porul sovietic sub conducerea glo
riosului său partid comunist și a 
țelurilor cutezătoare pe care P.C. 
U.S, le pune în fața poporului so
vietic.

Ei au făcut cu gîndul o călătorie 
minunată pe orbita comunismului, 
în viitorul apropiat, în societatea 
în care omul va deveni stăpîn al 
naturii și al relațiilor sociale, și în 
care va fi atins cel mai înalt nivel 
de trai al poporului.

Imaginația cea mai bogată rămîee 
în umbră în fața realității viitorului 
apropiat. Societatea comunistă va 
triumfa în viitorii 20 de ani nu pe 
o insulă îndepărtată, nu în vreo 
„cetate a soarelui", ci pe o întin
dere imensă a globului pămîntesc.

In sală au izbucnit aplauze fur
tunoase prelungite, cîr.d Nikita 
Hrușciov a spus in încheierea ra
portului că triumful comunismului 
a constituit întotdeauna țelul sacru, 
final al partidului leninist și că co
munismul devine din vis realitate.

Ovațiile nu au contenit multă 
vreme cînd Nikita Hrușciov și-a 
încheiat raportul. Delegații și oas
peții la Congres, ridicîndu-se în 
picioare, aplaudau îndelungat, ex- 
primînd aprobarea unanimă a mă
rețului program de construire a co
munismului. In sală au răsunat ura- 
le, saluturi în cinstea Partidului.

In timpul pauzelor, în toate ce
-------------- ------------------- ■

„Bilanțul victoriei clare și reale"
PARIS 18 (Agerpres). —
Toate ziarele pariziene au publi

cat la 18 octombrie la loc de frunte 
relatări din Moscova, asupra lucră
rilor Congresului al XXII-lea al 
P. C. U. S.

Ziarul „l’Humanite" a consacrat 
două pagini și jumătate materiale
lor congresului, publicînd o expu
nere amănunțită a raportului de ac
tivitate al C. C. al P.C.U.S., pre
zentat de N. S. Hrușciov. 

le cinci etaje ale Palatului, în foa
ierele lui vaste puteau fi văzuți de
legați care discutau (u îns ifiețire 
împărtășindu-și impresiile despre 
raportul lui N. S. Hrușciov. Și ori
cine ar fi fost — om de știință 
eminent sau oțelar, poet sau cul
tivator de porumb, general sau con
structor — fiecare din ei, ales din 
cei 10 milioane de comuniști, ex
prima aceeași părere: este înălțător 
să trăiești, să muncești și să lupți 
pentru mărețele țeluri ale comunis
mului.

„Una din particularitățile impor
tante ale noului program al parti
dului, rezidă în faptul că acesta 
este programul întregului popor 
sovietic", a spus Valentina Gaga
nova, Erou al Muncii Socialiste. 
Exemplul Gaganovei, care a trecut 
de bunăvoie dintr-un sector fruntaș 
într-unul care rămînea în urmă fă- 
cîndu-1 să devină tot mai bun, a 
fost urmat de mii și mii de oameni 
ai muncii din întreaga Uniune 
Sovietică.

Valentina Gaganova a subliniat 
că la combinatul Vîșnii Volocek, 
unde lucrează ea, s a desfășurat 
întrecerea pentru munca comunistă, 
în care se manifestă clar una din 
principalele trăsături ale codului mo
ral al constructorilor comunismului: 
omul este pentru om tovarăș, prie
ten și frate.

Chipurile miilor de delegați care 
părăseau sala Congresului, erau 
pline de bucurie și optimism. îm
preună cu întregul popor, ei au 
certitudinea că încă actuala gene
rație va trăi în comunism.

La ora 19, ora Moscovei, Con
gresul și-a întrerupt lucrările. Ur
mătoarea ședință a avut loc joi.

„Bilanțul victoriei clare și reale, 
o lecție de morală comunistă. O 
declarație cu privire la pace în în
treaga lume — acestea sînt ideile 
fundamentale ale Raportului de ac
tivitate al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, prezentat de Nikita Hrușciov 
la Congresul al XXII-lea al P C.U.S." 
— cu aceste cuvinte începe rela
tarea sa corespondentul special al 
ziarului „l’Humanit6“ din sala de 
ședințe a Congresului.
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Scntul puternic al muncii 
pașnice

_____ (Urmare din pag. l-a) 
pentru a putea să-și aducă contri
buția la apărarea muncii pașnice a 
harnicului nostru popor muncitor.

Luptfnd activ pentru apărarea 
păcii, pentru slăbirea continuă a 
încordării internaționale, poporul 
nostru nu poate trece cu vederea 
faptul că puterile occidentale res
ping sistematic orice propuneri 
menite să contribuie la îmbunătă
țirea relațiilor internaționale, la asi
gurarea unei păci trainice în lume.

De aceea, partidul și guvernul 
nostru acordă cea mai mare grijă 
Forțelor Armate, pregătirii lor mili
tare și politice și înzestrării lor cu 
tot ce le este necesar pentru a-și 
îndeplini cu cinste misiunea încre
dințată — apărarea păcii, a inde
pendenței patriei și cuceririlor revo
luționare ale oamenilor munc i, de 
a contribui la asigurarea securității 
întregului lagăr socialist.

De ziua Forțelor Armate, oamenii 
muncii din raionul nostru, alături 
de întregul popor muncitor din pa
tria noastră, urează militarilor de 
toate gradele noi succese în munca 
lor însuflețită, pentru a-și perfecționa 
pregătirea de luptă și politică, ast
fel, încft să .dovedească continuu că 
sînt demni de încrederea ce le-au 
acordat-o poporul muncitor, partidul 
și guvernul nostru.

„LIBRETUL DE ECONOMII 
CU DOBÎNDÂ Șl CÎȘTIGURI”
In scopul satisfacerii mai de

pline a preferințelor depunătorilor,, 
cu începere de la 1 oct. 1961, CEC 
a introdus o nouă formă de primire 
spre păstrare a disponibilităților bă
nești ale populației: depunerile pe 
„librete de economii cu dobcndă și 
cîștiguri", la care în afară de do- 
bîndă se acordă și cîștiguri în o- 
biecte, ce se atribue prin tragere la 
sorți.

Emiterea libretelor cu dobîndă și 
cîștiguri, ca și operațiunile de de
puneri și restituiri se pot face la 
oricare unitate operativă CEC din 
țară (case raionale de economii, a- 
genții CEC proprii, agenții CEC- 
PTTR, ghișee CEC din întreprin
deri, instituții și unități socialiste 
din agricultură, mandatari CEC), 
indiferent de domiciliul depunători
lor sau al titularilor libretelor și 
indiferent de unitatea care a elibe
rat libretul de economii.

Rolul si importanta celui de-al XXII-lea Congres 
al P. C. U. S.

In istoria omenirii se petrec nu
meroase evenimente care influen
țează nemijlocit destinele țărilor și 
popoarelor..

Un astfel de eveniment îl consti
tuie cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. Acest lucru este bine 
știut atît de prietenii Uniunii So
vietice cît și de dușmanii săi. Nu 
întîmplător proiectele de Program 
și de Statut ale P.C.U.S se află în 
centrul atenției presei mondiale.

Cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. va ocupa un loc deosebit 
în istoria popoarelor Uniunii So
vietice. El va elabora programul 
concret de creare în U.R.S.S. a 
societății comuniste. Congresul va 
trasa căile dezvoltării economice și 
culturale a Uniunii Sovietice. Cu 
siguranță că succesele Uniunii So
vietice vor contribui la apropierea 
victoriei socialismului în întrecerea 
economică pașnică cu capitalismul.

Dacă vorbim despre importanța 
celui de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. pentru viața popoarelor 
Uniunii Sovietice, trebuie să sub
liniem în primul rînd faptul că el 
va analiza și va adopta un nou 
program — al treilea — și un nou 
statut al P.C.U.S.

După cum se știe programul de 
pînă acum a fost adoptat cu 42 de 
ani în urmă, la cel de-al VlII-lea 
Congres al partidului. Sub condu
cerea Partidului Comunist poporul 
sovietic a îndeplinit în întregime 
planul de transformări socialiste ra-

G. S1TAREV
membru în colegiul de redacție 

al revistei „Komunist"

dicale în U.R.S.S., prevăzut de a- 
cest program.

Lichidînd proprietatea privată a- 
supra mijloacelor de producție, pre
cum și toate formele de exploatare a 
omului de către om, poporul sovie
tic a construit socialismul și a 
transformat țara într-o putere 
industrial-colhoznică cu o industrie 
înalt dezvoltată și cu o uriașă a- 
gricultură mecanizată.

In perioada care s-a scurs de la 
adoptarea programului din anul 
1919 au avut loc transformări radi
cale nu numai în U.R.S.S. ci și în 
lumea întreagă. In prezent U.R.S.S. 
nu este unicul stat socialist. îm
preună cu U.R.S.S. pășesc pe calea 
construcției unei vieți noi și alte țări 
din Europa și Asia. Sistemul mon
dial socialist exercită o influență 
crescîndă asupra mersului istoriei 
mondiale. Lupta națională de eli
berare a popoarelor din țările de
pendente care este sprijinită călduros 
de lagărul socialist a dus la prăbu
șirea bazelor colonialismului. Ra
portul de forțe dintre socialism și 
capitalism s-a schimbat în mod ra
dical în folosul socialismului.

Cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. va ține seama de toate 
transformările survenite în viața 

Uniunii Sovietice și în lumea în
treagă.

Noul Program al P.C.U.S. care 
va fi adoptat de Congres va fi 
programul creării în Uniunea So
vietică a celei de a doua faze su
perioare, a comunismului.

„Construcția societății comuniste, 
se arată în proiectul noului Program 
al partidului, a devenit sarcina 
practică nemijlocită a poporului so
vietic. Trecerea treptată de la so
cialism la comunism este o legitate 
obiectivă; ea a fost pregătită de 
întreaga dezvoltare anterioară a 
societății sovietice socialiste".

Un ioc de frunte îl va ocupa la 
Congres stabilirea căilor concrete 
de transformare comunistă a socie
tății. In acest sens pe primul loc 
se situează problema creării bazei 
tehnico-materiale a comunismului.

înfăptuirea acestei sarcini se va 
face în două etape. In deceniul viitor 
(1961 — 1970) U.R.S.S. va depăși în 
ceea ce privește producția pe cap 
de locuitor cea mai puternică și 
bogată țară a lumii capitaliste — 
Statele Unite ale Americii.In urma 
acestui fapt va spori considerabil 
bunăstarea materială și nivelul teh- 
nic-cultural al lucrătorilor de la o- 
rașe și sate. Va dispare munca fi
zică grea. Ziua de lucru va de
veni cea mai scurtă din lume.

In cel de-al doilea deceniu (1971 
— 1980) producția industrială a 
U.R.S.S. va crește nu mai puțin de 
șase ori în comparație cu anul 

1960. Aceasta va permite să se a- 
sigure oamenilor sovietici o abun
dență de bunuri materiale și spiri
tuale și să se treacă Ia înfăptuirea 
principiului comunist de retribuire 
după nevoi.

Perspectivele pe care Congresul 
le deschide în fața oamenilor muncii 
din U.R.S.S vor lumina popoarelor 
din lumea întreagă ca un far stră
lucitor calea spre adevărata feri
cire. Programul P.C.U.S., scrie 
ziarul cubanez „Revolucion", este 
aidoma unei ferestre gigantice prin 
care se poate vedea viitorul luminos 
apropiat al omenirii, belșugul, feri
cirea și pacea.

Construind comunismul, oamenii 
sovietici întăresc totodată sistemul 
socialist mondial. Ei deschid în 
fața oamenilor muncii din țările so
cialiste viitorul minunat la care 
vor ajunge sub conducerea partide
lor lor comuniste.

Cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. va avea o uriașe im
portanță și pentru destinele păcii 
pe pămînt’ încă acum cinci ani, la 
cel de-al XX-lea Congres al său. 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovetice a tras concluzia impx- 
tartă că în prezent nu există o ine
vitabilitate fatală a războiului, că 
o nouă conflagrație mondială poate 
fi evitată. Această concluzie a fost 
trasă pe baza dezvoltării creatoare 
a marxism-leninismului, pornindu-se 
de la principiul leninist al coexis
tenței pașnice al statelor cu1 sisteme 
sociale diferite.

Evenimentele din anii care s-au 
scurs de atunci, au confirmat în în
tregime această concluzie. Ea s-a 
bucurat de aprobarea și sprijinul 
întregii mișcări comuniste și mun

citorești internaționale. Politica ac
tivă de pace a Uniunii Sovietice și 
a celorlalte țări socialiste este a- 
preciată de toate popoarele.

Cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. va deschide oamenilor so
vietici și popoarelor globului pă
mîntesc noi perspective în lupta 
pentru pace și libertate, împotriva 
ațîțătorilor imperialiști la un nou 
război, pentru lichidarea definitivă 
a rușinosului sistem colonial. Noul 
program al P.C.U.S. — este înainte 
de toate un program pașnic. El 
se bazează pe pace și pentru în
deplinirea sa are nevoie de pace. 
Tot așa cum prima acțiune a sta
tului socialist după Revoluția din 
Octombrie, a fost proclamarea poli
ticii de pace, programul de con
strucție a comunismului propune' 
coexistența pașnică, dezarmarea 
generală și totală, reglementarea tu
turor problemelor internaționale la 
masa tratativelor.

Comunismul cîștigă gîndurile și 
inimile milioanelor de oameni, nu 
pe calea războiului cu alte țări,, 
ci dînd un exemplu de organizare 
mai bună a societății, prin creș
terea forțelor de producție, prin 
crearea tuturor condițiilor de dez
voltare multilaterală a omului. Ide
ile sale se răspîndesc pe întreaga 
noastră planetă, sădind în oamenii 
muncii încrederea în viitorul lor lu
minos, afirmînd pacea, munca, li
bertatea, egalitatea și fericirea tu
turor popoarelor. Tocmai în aceasta 
constă însemnătatea istorică a celui 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
care s-a deschis la Moscova la 17 
Octombrie 1961.

(Agerpres)
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