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PPărtichil întruchipeăzS tot 
e măi hun în poporul nostru? 

e/ este inimă iierhinte și conștiință 
poporuluiz înțelepciuneă și voință 

j . //Să colectivă .
(g-heorghe Qheorghiu-'Dej

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a împlinit 60 de ani

Scumpe tovarășe
(j/jeorgfje Cjtjeorgtjiu-S^ej,

Cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a zilei tale de naștere, te 
felicităm călduros, urîndu-ți din 
toată inima multi ani de sănătate 
și putere de muncă în slujba parti
dului și a patriei noastre socialiste.

Întreaga ta activitate revoluțio
nară ca fiu devotat al clasei munci
toare din Romînia, al poporului ro- 
mîn, este înalt exemplu de fidelitate 
nestrămutată față de marxism-leni
nism, de luptă perseverentă și plină 
de pasiune pentru cauza socialismu
lui și comunismului.

Intrat din fragedă tinerețe în rîn- 
durile mișcării muncitorești, te-ai 
călit ca revoluționar proletar în mari 
bătălii de clasă. însușirile tale de 
organizator al maselor muncitoare, 
capacitatea de a înfăptui cu voință 
neînfrîntă politica partidului s-au 
manifestat din plin în eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
februarie 1933, care au marcat o 
cotitură în istoria partidului și a 
întregii noastre mișcări muncito
rești. La procesul intentat de bur
ghezie ca urmare a acestor lupte, a 
răsunat cu putere glasul tău de a- 
cuzare și demascare a politicii cla
selor stăpînitoare, chemarea la 
luptă împotriva exploatării și asu- 
pr'rii burghezo-moșierești, împo
triva fascismului și războiului.

In anii lungi de temniță și la
găr, prin abnegația și combativi
tatea ta, prin încrederea neclintită 
în victoria cauzei celor ce muncesc, 
ai însuflețit și îmbărbătat pe tova
rășii tăi de luptă. Sub conducerea 
ta, dețînuții politici au transformat 
închisorile și lagărele într-o școală 
de călire și educare a luptătorilor 
revoluționari, în universitate co
munistă.

Partidul și poporul dau o înaltă 
apreciere meritelor tale în elabora
rea, în anii celui de-al doilea răz

boi mondial, a liniei strategice și 
tactice a partidului, în înfăptuirea 
măsurilor care au făcut cu putință 
ca partidul să-și îndeplinească cu 
cinste rolul de organizator și con
ducător al luptei unite a tuturor for
țelor patriotice ale poporului pentru 
răsturnarea dictaturii fasciste și 
întoarcerea armelor împotriva Ger
maniei hitleriste.

După victoria insurecției armate, 
în desfășurarea revoluției populare, 
în munca de întărire a rîndurilor 
partidului și în înfăptuirea unității 
politice și organizatorice a clasei 
muncitoare, în lupta pentru demo
cratizarea țării, refacerea economi
ei, cucerirea întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare în alian
ță cu țărănimea și trecerea la con
struirea socialismului, s-au vădit 
deosebitele tale însușiri de eminent 
conducător de partid și de stat.

Victoriile repurtate de poporul 
nostru în industrializarea socialistă, 
în transformarea socialistă a agri
culturii, în ridicarea nivelului de 
trai al poporului și înfăptuirea re
voluției culturale, în consolidarea 
continuă a orînduirii democrat-popu- 
lare sînt strîns legate de activitatea 
pe care o desfășori cu energie ine
puizabilă în fruntea partidului, de 
marea contribuție pe care o aduci 
la rezolvarea problemelor complexe 
ale construcției socialiste, la răs- 
pîndirea și aplicarea creatoare a 
învățăturii marxist-leniniste.

întreaga ta activitate este stră
bătută de preocuparea permanentă 
pentru unitatea de monolit a parti
dului și întărirea rolului său con
ducător, pentru aplicarea neabătută 
a normelor leniniste, a principiului 
muncii colective în viața partidului, 
de grijă frățească pentru membrii 
și cadrele de partid, pentru 
creșterea și educarea lor, de

DECRET
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Pentru rodnică și îndelungată ac

tivitate in mișcarea muncitorească 
revoluționară, pentru merite deose
bite în întărirea partidului și a u- 
nității sale, pentru contribuția fie 
seamă în crearea și consolidarea 
statului democrat-popular și în con
strucția socialistă din țara noastră 
— cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la nașterea sa,

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne,
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cialiste din R. P. Romînă, „Secera 
și Ciocanul".
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ION GHEORGHE MAURER

București, 8 noiembrie 1961.

intransigență față de orice manifes
tări antipartinice și abateri oportu
niste, revizioniste, dogmatice.

Principialitatea ta partinică, ca
racteristică activistului de tip leni
nist, înaltul simț de răspundere și 
de exigență, începînd cu tine însuți, 
patriotismul fierbinte, legătura strîn- 
să cu masele constituie tin nesecat 
izvor de învățăminte pentru toți ac
tiviștii și lucrătorii de partid și de 
stat, pentru întregul nostru partid.

Exponent al spiritului internațio
nalist, de care este pătrunsă în
treaga activitate a partidului nos
tru, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, depui o muncă neobosită 
pentru întărirea continuă a priete
niei frățești cu Uniunea Sovietică, 
cu celelalte țări socialiste, pentru 
întărirea unității lagărului soc'alist, 
a unității și coeziunii indisolubile a 
partidelor marxist-leniniste din în
treaga lume, pentru prietenie și co
laborare între toate popoarele, pen
tru triumful cauzei păcii.

Tovarășii tăi de muncă și de luptă, 
toți membrii partidului, munci
torii, țăranii, intelectualii, care nu
tresc față de tine sentimente de 
stimă, prețuire și dragoste, îți do
resc, iubite tovarășe Gheorghiu-Dej, 
fericire și viață lungă, exprimîndu-?i 
convingerea că sub conducerea 
partidului, a Comitetului său Cen
tra! în frunte cu tine, poporul și 
țara noastră vor obține noi victorii 
în înfăptuirea mărețului program 
trasat de Congresul al III-lea, în 
vede.ea desăvîrșirii construcției so
cialiste și înfloririi patriei noastre 
dragi.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Itomîn 

Consiliul de Stat
al Republicii Populara Romîne 

Consiliul da Miniștri
al Republicii Populare Romîne

8 noiembrie 1961.

Scumpe tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-De>j,

Cu prilejul celei de-a 60-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naș
tere, vă felicităm din toată inima 
și vă transmitem salutul fierbinte al 
minerilor, siderurgiștilor, construc
torilor, țăranilor muncitori, intelec
tualilor și al celorlalți oameni ai 
muncii din regiunea Hunedoara.

Ca și întregul nostru popor, oa
menii muncii din regiunea Hunedoa
ra văd în viața și activitatea dum
neavoastră un strălucit exemplu de 
luptă pentru cauza clasei muncitoa
re, pentru înfăptuirea năzuințelor 
poporului, pentru triumful păcii și 
socialismului.

Prin munca neobosită pe care 
ați desfășurat-o, ați adus un aport 
uriaș la întărirea continuă a parti
dului marxist-leninist al clasei mun
citoare din țara noastră, la crește
rea rolului său conducător în toate 
domeniile vieții.

In luptele grele duse de eroica 
noastră clasă muncitoare împotriva 
regimurilor de cruntă asuprire și 
exploatare burghezo-moșiereaiscă, 
partidul nostru a ținut sus steagul 
atotbiruitor al marxism-leninismu- 
lui. înaltul exemplu de curaj și e- 
roism, de patriotism înflăcărat pe 
care comuniștii l-au dat în fața în
tregului popor, a însuflețit, în anii 
negri, lupta plină de sacrificii a oa
menilor muncii din Romînia pentru 
libertatea și independența țării, pen
tru cauza măreață a socialismului.

Sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, poporul nostru a răsturnat 
puterea capitaliștilor și moșierilor 
și â instaurat regimul democrat- 
popular. In Republica Populară Ro
mînă a fost creată baza economică 
a socialismului, s-a- făurit o puter
nică industrie, planul de electrifi
care s-a îndeplinit înainte de termen, 
agricultura se dezvoltă rapid pe 
calea socialistă, știința și cultura 
cunosc o mare înflorire.

Cu un puternic avînt se dezvoltă 
regiunea Hunedoara. Bogățiile sub
solului regiunii, jefuite fără milă în 
trecut de . către marile monopoluri 
capitaliste, sînt în prezent valorifi
cate din plin în interesul construirii 
socialismului și creșterii bunăstării 
poporului. Prin aplicarea politicii 
partidului de industrializare -socia- 
liștă a țării, în regiune se dezvoltă 
impetuos industria minieră, siderur
gică, constructoare de mașini și al
te ramuri industriale. Regiunea -pro
duce în prezent de 2,5 ori mai mult 
cărbune, de 14 ori mai mult 
minereu de fier, de 22 ori mai multă 
fontă, de 2.424 ori mai mult oțel 
decît în anul 1938. înfloresc conti
nuu orașele și satele regiunii și 
odată cu aceasta crește nivelul de 
trai al oamenilor muncii.

Au trecut relativ puțini ani de 
cînd dumneavoastră, aflîndu-vă în 
mijlocul minerilor din Valea Jiului, 
ați arătat că, sub conducerea parti
dului, această „Vale a plîngerii", 
cum era denumită în trecut, se va 
transforma într-o Vale a fericirii și 
bucuriei. Cuvintele spuse atunci au 
fost transformate în fapte reale. 

Minerii văd cu ochii lor cum, prin 
grija partidului nostru, Valea Jiu
lui a devenit, nu numai un centru 
important al industriei carbonifere 
— -a cărui putere economică a fost 
sporită prin deschiderea de noi mine 
înzestrate cu utilaj modern și prin 
readucerea la viață a minelor în
chise de capitaliști — ci și un cen
tru în care viața materială și spiri
tuală a oamenilor este, pe zi ce 
trece, mai bogată, mai plină de bu
curii.

De nerecunoscut a devenit și Hu
nedoara. Dintr-o mică așezare în 
care bîntuia mizeria și întunericul, 
ea a devenit astăzi un oraș nou, 
socialist, cel mai mare centru si
derurgic al țării. Noile furnale mo
derne, de mare capacitate, noile 
cuploare Martin și electrice, noile 
linii de laminoare care s-au con
struit, precum și cele care se înalță 
în prezent, constituie o mîndrie a 
întregului popor.

Se dezvoltă, pe baze noi, satele 
regiunii. Convingîndu-se -de juste
țea -politicii partidului la sate, ță
ranii muncitori își unesc pămîntu- 
rile în comun, pășind cu încredere 
în marea--gospodărie colectivă, ca
lea belșugului și bunăstării. Secto
rul socialist-colectivist din agricul
tura regiunii cuprinde în prezent 
83,4 la sută din suprafața colecti- 
vizabilă.

In fiecare din mărețele realizări 
obținute pe calea construcției so
cialiste — rod al politicii înțelepte 
a partidului, al activității creatoare 
a comuniștilor și al muncii entu
ziaste a maselor largi — poporul 
nostru simte din plin și contribuția 
dumneavoastră prețioasă, iubite to
varășe Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Oamenii muncii hunedoreni își a- 
mintesc cu mîndrie de vizitele pe 
care le-ați făcut în regiunea noas
tră. Ei își manifestă întreaga re
cunoștință pentru atenția pe care 
o acordă partidul dezvoltării indus
triei siderurgice, miniere, construc
țiilor social-cultura-le și îmbunătă
țirii continue a condițiilor de trai 
ale muncitorilor.

Exprimînd sentimentele profunde 
ale oamenilor muncii din orașele 
și satele regiunii Hunedoara, la a 
60-a aniversare a zilei de naștere, 
vă urăm din toată inima, iubite to
varășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, ani 
mulți de viață, sănătate și putere 
de muncă spre binele și fericirea 
întregului popor.

Strîns uniți în jurul partidului și 
Comitetului său Central, comuniștii, 
toți oamenii muncii din regiunea 
I luncdoara vor lupta cu însuflețire 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid, adueîndu-și din plin con
tribuția la desăvîrșirca măreței o- 
pere a construcției socialiste în pa
tria noastră, la triumful cauzei 
păcii.
COMITETUL REGIONAL AL P.M.R. 

SFATUL POPULAR REGIONAL 
HUNEDOARA



Munca culturală să sprijine mai mult întărirea 
și dezvoltarea gospodăriilor colective

LA0RDINFAZ"EI Arături adinei - pe 
suprafețe cit mai mari!

In întregul raion se desfășoară în momentul de față, sub îndruma
rea organizațiilor de bază, o susți nută muncă pentru continua întă
rire și dezvoltare a gospodăriilor a gricole colective. Prin munca de 
convingere desfășurată de la om la om, pe bază de fapte, agitatorii 
conving zi de zi noi familii de țărani muncitori să pășească pe calea 
gospodăriei colective, cale sigură a belșugului și bunăstării.

La îndeplinirea acestei importan te sarcini un aport deosebit de mare 
poate și trebuie să-1 aducă munca cultural-educativă din fiecare co
mună sau sat. 1s t . M

Pentru a vedea felul în care că minele culturale își aduc contribu
ția la întărirea și dezvoltarea gos podăriilor colective, redacția ziaru
lui „Steaua roșie" a organizat, zilele trecute, un raid-anchetă la unele 
cămine culturale din raion.

Redăm cîteva din constatări.

Roadele unei munci perseverente
Duminicile — spunea într-una 

■din zilele trecute un colectivist din 
Bucerdea Vinoasă — ni le petrecem 
de obicei, la căminul nostru cultu
ral. Avem artiști pricepuți, talen- 
tați. Programele prezentate de. ei 
sînt bogate, atractive și mereu în
noite. Ne place să mergem la că
min, ne petrecem, nu-i vorbă, dar 
ne alegem și cu multe învățăminte 
folositoare.

Și, într-adevăr, așa stau lucrurile 
la căminul cultural din Bucerdea 
Vinoasă. Munca cultural-educativă 
desfășurată aici este antrenantă, dis
tractivă dar, totodată, axată pe 
probleme majore, pe probleme ce 
frămîntă întregul sat. Prin progra
mele ce le prezintă pe scenă, pro
grame pline de exemple convingă
toare, activiștii culturali se strădu
iesc să oglindească viața fericită a 
celor ce hărnicesc în comun, avan
tajele obținute de ei în gospodăria 
colectivă. Și pentru acest scop for

Eficacitatea - sarcină principală a muncii culturale
Oricine răsfoiește dosarul de ac

tivități zilnice al căminului cultu
ral din Benic, oricine stă de vorbă 
cu directoarea căminului, tov. Frîn- 
cu Violeta, despre activitatea cul
turală, află fapte care merită toată 
lauda. Se prezintă aici programe de 
brigadă,- se organizează seri cu 
teme, se prezintă piese de teatru. 
Multe din ele sînt axate pe sarcina 
principală a muncii cultural-educa
tive la sate — colectivizarea agri
culturii.

S-ar putea crede, după cele de 
mai sus, că aici totul e în perfectă 
ordine. Analizînd însă modul în 
care munca culturală își aduce con
tribuția concretă la întărirea și dez
voltarea gospodăriei din sat, care 
este eficacitatea acestei munci, vom 
constata că în această direcție e- 
xistă destule deficiențe. In primul 
rînd o astfel de problemă nu se ur
mărește. Și nu e greu de aflat de 
ce. In primul rînd programele se 
prezintă în fața unui număr mic 
de țărani, fapt ce-i lipsește pe a- 
ceștia să cunoască rezultatele mun
cii în gospodăria colectivă. Partici
parea scăzută la programe este ur
marea unei slabe preocupări pentru 
mobilizarea țăranilor la căminul 
cultural. Conducerea căminului s-a 
dus pe panta cea mai ușoară — de 
a prezenta programe indiferent în 
fața la cîți și la cine. De acest lu

,--------  CONCLUZII --------
( Din constatările făcute la unele cămine culturale a reieșit că, acolo 
) unde există preocupare, unde corni tetele de partid și sfaturile popu-
< lare îndrumă cu întreaga răspunder e activitatea conducerilor căminelor 
5 culturale, munca cultural-educativă își aduce o contribuție de preț la 
? popularizarea rezultatelor dobîndite de gospodăriile colective. La Bu- 
( cerdea, Stretnț, Vințul de Jos și alte comune și sate se organizează ac- 
) tivități cultural-educative bogate în conținut, se folosesc cu bune rezul- 
( tate șezătorile cu temă, serile de întrebări și răspunsuri, serile de 
> calcul, întîlnirile între colectiviști și alte forme ale muncii culturale.
< Trebuie scos în evidență însă că nu peste tot preocuparea pentru

I
un conținut cît mai bogat al mun oii culturale este la înălțimea sar
cinilor. Sînt cămine culturale, ca cele din Bărăbanț, Căpud, Oarda 
de Jos și altele, care nu urmăresc eficacitatea muncii culturale, nu fo
losesc formele cele mai atractive pentru popularizarea rezultatelor 
obținute în gospodăriile colective. Unele cămine culturale, dat fiind 
stadiul înaintat de colectivizare a satului sau comunei, socotesc în 
mod greșit că n-ar mai avea nimic de făcut, uitînd că întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodării lOr este o sarcină deosebită și a 
muncii culturale.

Față de lipsurile ce se mai ma nifestă, vor trebui luate măsurile de 
îndreptare. Comitetele comunale de partid, comitetele executive ale 

< sfaturilor populare trebuie să acot de mai multă atenție muncii cultu- 
) rale,' îndrumînd conducerile căminelor culturale să-și îndrepte atenția 
< pe sarcinile actuale ale muncii cui turale la sate.

țele n-au fost precupețite. Brigada 
artistică de agitație, de pildă, a 
prezentat în ultimul timp 3 progra
me cu texte noi, ilustrînd succesele 
colectiviștilor din sat. Echipa de 
teatru, de asemenea, sprijină con
cret munca de colectivizare prin 
punerea în scenă a unor piese ca : 
„îndoiala", „O zi de odihnă", 
„Neamurile" și altele. In acțiunea 
de transformare socialistă a satu
lui un rol de seamă l-au avut și 
numărul mare de conferințe ținute 
în fața țăranilor muncitori, din 
care s-a desprins superioritatea 
muncii în comun.

Ca o consecință firească și a a- 
cestei munci perseverente, drumul 
spre colectiva „Horia, Cloșca și 
Crișan" din Bucerdea Vinoasă, este 
urmat de un număr tot mai mare 
de țărani muncitori din sat. Anul 
acesta s-au mai înscris în gospodă
rie încă 160 de familii și în curînd 
satul întreg va forma o singură 
familie. i 

cru nu s-a sesizat nici comitetul co
munal de partid și nici sfatul popular 
comunal, care n-au sprijinit sufi
cient munca de mobilizare a țăra
nilor muncitori la căminul cultural.

Un alt aspect al problemei este 
cel privind contribuția muncii cul
tural-educative la. întărirea econo- 
mico-orga.nizatorică a gospodăriei. 
Au existat în gospodăria colectivă 
din sat și unele lipsuri atît .în ce 
privește dezvoltarea șeptelului cît 
și crearea de noi ramuri de produc
ție. Aceste lipsuri însă n-au fost 
criticate la timp, astfel că ele au 
continuat să existe. Nu putea oare 
conducerea căminului să prindă ase
menea lipsuri în programele brigăzii 
și să le scoată la iveală cu toată 
răspunderea? Categoric că da, dar 
acest lucru nu s-a făcut. Trebuie a- 
rătat apoi că mai sînt aici în sat 
și unele cadre didactice, ca Hene- 
gar Gheorghe, Frîncu Veturia și 
Udrea Elena, care deși pot și au 
sarcini în această privință, nu spri
jină de loc activitatea culturală.

In munca culturală eficacitatea 
este problema de bază ce trebuie 
urmărită. Iată de ce la Benic a- 
ceastă sarcină trebuie să fie înde
plinită. cu toată răspunderea, .mai 
ales că aici munca de colectivizare 
se desfășoară nesatisfăcător.

Delăsarea și urmările ei
De-ți abați pașii pe la căminul 

cultural din Șard, te întîmpină, la 
orice oră din zi, o liniște apăsătoa
re, o liniște rece. Chiar și seara cînd 
de obicei la căminele culturale 
este freamăt, cînd împrejurimile lor 
răsună de cînt și voie bună, tinereas
că, aici totul dormitează. Ce-o fi, 
oare — te întrebi. N-or fi tineri în 
sat, n-o fi avînd director acest a- 
șezămînt cultural?

Tineri sînt în sat, talentați chiar 
și cu multă dragoste de muncă cul
turală, director la cămin există de 
asemenea. Cauza inactivității de 
aici este alta însă. Este slaba preo
cupare pe care-o depune în munca 
sa tov. Oltean Elisabeta, directoa
rea căminului cultural.

Urmările acestui fapt se fac sim
țite pe zi ce trece tot mai mult. Bri
gada artistică de agitație, de exem
plu, s-a destrămat complet. De mai 
bine de 3 luni n-a mai prezentat 
nici un program, echipa de teatru 
a dat o singură piesă în acest răs
timp, iar corul căminului este de 
asemenea inexistent. Aici se desfă
șoară și o slabă activitate prin con
ferințe, întrucît acestea sînt ținute 
la întîmplare și neaxa.te pe proble
mele ce frămîntă satul — transfor
marea socialistă a agriculturii.

Se impune, în consecință, ca în 
scurt timp comitetul comunal de 
partid și sfatul popular să analize
ze munca conducerii căminului, s-o 
ajute și s-o sprijine în așa fel în- 
cît împreună cu ceilalți activiști 
culturali din sat să desfășoare pe 
viitor o muncă culturală mai vastă, 
mai concretă și legată de probleme
le ce preocupă întregul sat.

«L IMAGINI DE TOAMNĂ
Tînăra gospodărie colectivă „6 

Martie" din satul Henig, înființată 
Ia începutul acestui an, devine tot 
mai puternică, mai înfloritoare.

Harnicii colectiviști de aici, care 
au cultivat în acest an o suprafață 
mare de porumb, pe care l-au în
treținut așa cum cere agrotehnica, 
au cules rod bogat. Mulți colectiviști, 
ca Ganga Gheorghe Șușman, Avram 
Maria, Avram Viorica, care au pră
șit porumbul la timp și ori de cîte 
ori a fost nevoie, au obținut pe li
nele tarlale peste 3.000 kg porumb 
știuleți la hectar. Cu multă însuflețire 
au muncit colectiviștii din Henig, 
ajutați de S.M.T., și la executarea 
însăm întări! or ♦

In afară de cultura cerealelor, care 
constituie ramura principală de pro
ducție din gospodărie, membrii gos
podăriei acordă toată atenția și dez
voltării creșterii animalelor.

Cu împrumut de la stat și din ve
nituri proprii, ei și-au creat o matcă 
de 50 vaci, care aduc unității lor 
socialiste importante venituri. Tot 
interesul acordă colectiviștii și creș
terii de animale bovine din matcă 
proprie. Și cu cei 32 viței îngrijiți 
cu multă pricepere și dragoste de 
colectivistul Creța Ion, care depășesc 
lună de lună creșterea în greutate 
planificată, pe drept cuvînt colecti
viștii se pot mîndri. O preocupare 
de seamă a constituit pentru colec
tiviști și asigurarea pentru animale 
a'unei baze furajere îndestulate, în

losință.
curînd în fo

In aceste zile, cînd în satele din 
raion recoltarea culturilor tîrzii a 
fost terminată și se dă bătălia pen
tru însămînțarea ultimelor hectare, 
una din sarcinile de seamă care se 
pune în fața oamenilor muncii din 
agricultura raionului nostru, în ve
derea obținerii unor recolte sporite 
în ‘anul viitor, este executarea dea- 
rături adînci și îngrășarea solului 
pe suprafețe cît mai mari.

Știința și practica au dovedit că 
arătura adîncă făcută timpuriu, la 
adîncimea de peste 25 cm și îngră
șarea terenului cu 18-20 tone îngră
șăminte naturale la hectar, sînt con
diții hotărîtoare pentru obținerea de 
recolte bogate în anul următor și 
în primul rînd la culturile de po
rumb, sfeclă, cartofi, floarea-soare- 
lui și altele. Acest lucru a fost do
vedit de fapte și în toamna aceasta.

Așa, de exemplu, gospodăriile a- 
gricole colective din Berghin, Teiuș, 
Cistei, Mihalț și altele, au obținut 
de pe tarlalele arate în toamnă și 
îngrășate, o producție de 3.000-4.000 
kg porumb știuleți la hectar. Colec
tiviștii din Teiuș, din brigada con
dusă de șeful de brigadă Fostoc 
Cornel, a.u obținut la porumbul hi
brid, semănat în teren arat din 
toamnă de S.M.T. la adîncimea de 
25-30 cm, o recoltă de peste 4.500 
kg porumb știuleți la hectar. 
Tot la această gospodărie s-a 
putut vedea că pe una din 
tarlale, în suprafață de 5 ha, 
unde porumbul a fost însămînțat 
numai în arătură de primăvară pro
ducția obținută nu a trecut de 2.000 
kg la hectar. Așadar, din practică 
s-a putut vedea că acolo unde tere
nul a fost arat și îngrășat din 
toamnă, a fost posibilă o acumulare 
în sol a unei cantități sporite de 
a.pă, provenită din ploi și topirea 
zăpezii. Totodată, terenul arat a- 
dînc a dat posibilitate aerului să 
pătrundă mai ușor în pămînt și să 

care porumbul însilozat în 4 gropi, 
ocupă un loc de seamă.

Și cînd a fost vorba de adăpos
turi pentru animale, din cele 273 
familii de colectiviști care compun 
gospodăria și-a adus fiecare con
tribuția de muncă voluntară la con- 
strucțiajgrajdului, și meșteri pricepuți 
din rîndul ’co
lectiviștilor, 

ca Arion Ro
man, Cozi 

Gheorghe, A- 
vram Ion și 

mulți alții, 
s-au străduit 
să-1 constru
iască cît mai 
bine și să-1 
dea cît mai 

favorizeze activitatea microorga
nismelor, care ajută la formarea 
hranei pentru plante. De aceea, în 
vederea obținerii unor recolte spo
rite în anul 1962, este necesar să se 
ia de pe acum măsuri pentru a se 
executa arături adînci și a se în
grașă terenul pe suprafețe cît mai 
mari.

O deosebită atenție trebuie să a- 
corde conducerile gospodăriilor co
lective, comitetele executive ale sfa
turilor populare de la comune și 
oraș, inginerii agronomi și tehni
cienii agricoli îngrășării terenului 
și executării arăturilor adînci, a su
prafețelor marcate a se însămînța cu 
porumb, de la care să se obțină 
5.000 kg la ha, fără irigație.

Ținînd seamă că timpul este îna
intat, este necesar ca sfaturile 
populare de la comune, aparatul a- 
gricol și conducerile unităților a- 
gricole socialiste să ia toate măsu
rile tehnico-organizatorice, pentru a 
se asigura realizarea planului la 
arături adînci în cel mai scurt timp.

In acest sens, o sarcină de mare 
răspundere revine S. M. T.-ului, 
care trebuie să asigure execu
tarea de arături la adîncimi cores
punzătoare la gospodăriile colecti
ve, pe toate suprafețele prevăzute a 
se executa de mecanizatori această 
lucrare. Acolo unde panta de teren 
este mare și nu se poate lucra me
canizat, este necesar ca unitățile a- 
gricole socialiste să execute arătura 
cu animalele, urmînd ca această lu
crare să se facă numai pe curbe 
de nivel, pentru o mai bună stabi
litate a solului, a înmaigazinării a- 
pei provenite din ploi și zăpezi.

Executînd arături adînci și îa- 
corporînd în sol îngrășăminte pel în
treaga suprafață prevăzută, vom a- 
sigura obținerea unor recolte bogate.

Ing. SUCIU MATEI 
șeful secției 'agricole raionale

Sub îndrumarea permanentă a or
ganizației de partid, colectiviștii din 
Henig, în frunte cu comuniștii, mun
cesc cu multă hărnicie în toate ra
murile de producție, pentru întărirea 
și înflorirea gospodăriei lor colec
tive, pentru belșugul și bunăstarea 
colectiviștilor. •

IN FOTO :
© Președintele gospodăriei, tov. 

Hulea Vasile, se interesează îndea
proape de felul cum sînt îngrijite 
animalele.

@ Colectivista Avram Viorica 
este mîndră de recolta ab(inută.

@ Grajdul nou, construit în cea 
mai mare parte prin muncă volun
tară.
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In centrul atenției - îndeolinirea sarcinilor economice Pe marginea inițiativei „De la aceleași vaci, 
o producție mai mare de lapte“

In orașul Alba lulia, ca pe întreg 
cuprinsul patriei, s-au obținut an 
de an rezultate tot mai însemnate 
în toate domeniile de activitate. In 
acest an, la șirul realizărilor s-au 
adăugat altele noi. Acest lucru a re
ieșit în evidență odată mai mult 
cu prilejul "Conferinței orășenești de 
partid, care a avut loc zilele tre
cute.

Din darea de seamă și discuțiile 
care au avut loc a reieșit că în cen
trul atenției Comitetului orășenesc 
de partid în perioada de la ultimele 
alegeri a stat îndeplinirea sarcini
lor reieșite din hotărîrile Congresu
lui al Ill-lea al P.M.R. Pe baza a- 
cestor sarcini, Comitetul orășenesc 
de partid s-a străduit să-și îmbu
nătățească continuu metodele de 
muncă, ajutînd mai concret organi
zațiile de bază din raza sa de acti
vitate. Aceasta a avut drept urmare 
faptul că organizațiile de bază din 
oraș și-au pus în centrul activității 
lor problemele cele mai importante. 
Desfășurând o largă muncă politi
că de masă, organizațiile de bază 
din întreprinderile orașului au reu
șit să mobilizeze colectivele de mun
citori, tehnicieni și ingineri la în
deplinirea sarcinilor de pl?n, iar 
majoritatea din ele le-au depășit. 
Astfel, întreprinderile republicane și 
locale și-au îndeplinit planul pro
ducției globale în proporție de 110 
la sută, iar cea cooperatistă în pro
porție de 107 la sută.

în perioada de mai puțin de un 
an de zile întreprinderile din oraș 
au realizat economii în valoare de 
3.416.000 lei, din care numai Ate
lierul central de reparații a obținut 
economii pînă la 1 septembrie cu 
330.000 lei mai mult peste anga
jamentul luat. Ca urmare a rezul
tatelor obținute, Atelierul centrala 
fost declarat fruntaș, decernîndu-i- 
se drapelul de producție pe între
prindere. In întrecerea socialistă or
ganizată pe brigăzi de producție, co
muniștii Cîndea Cornel, Josan Ma- 
nole, Pop Iosif, Uivari Nicolae, 
Tîmpea Andrei și mulți alții au fost 
în frunte.

Rezultate frumoase a obținut și 
colectivul de muncă de la întreprin
derea de industrie locală „Horia , 
care și-a realizat sarcina de plan 
îa producția globală în proporție de 
109,92 la sută, iar la producția mar
fă — 116,92 la sută, reducînd pre
țul. de cost cu 1,3 la sută față de 
0,841'sută cît a fost planificat. In 
hotărîrea Conferinței raionale de 
partid din anul 1960 s-a prevăzut 
să se producă mobilă în valoare de 
'360.000 lei mai mult față de anul
1960 și s-a produs numai în 10 
luni cu 467.000 lei mai mult.

La realizările obținute o contri 
"buție de seamă au adus-o comu
niștii Coman Alexandru, Biro Ar
pad, Mermezan Gheorghe, Ștef 
Gheorghe și alții, care au dat lu
crări de bună calitate, depășindu-și 
și sarcinile de plan.

Pentru ridicarea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii 
au fost vîndute populației, prin 

^comerțul de stat, în cursul celor 3 
trimestre ale anului 1961, cu 13,61 
la sută mai multe mărfuri față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Au fost date în folosință noi uni
tăți comerciale.

♦♦-------------

La Alba lulia s-a deschis un magazin cu autoservire
Zilele acestea, oamenii muncii din 

orașul nostru au încercat o nouă și 
mare bucurie. La șirul înfăptuirilor, 
în domeniul îmbunătățirii deservi
rii populației, s-a adăugat încă o 
realizare. A fost deschis un mare 
magazin alimentar cu „autoser
vire", dotat cu mobiler și utilaj 
modern.

Prin profilul său, noul magazin 
■satisface cerințele variate și mereu 
crescânde ale consumatorilor, pu- 
nînd la îndemîna acestora mărfuri 
din abundență, în sortiment bogat 
-și de ^calitate superioară.

Cumpărătorii, în cea mai mare

Rezultatele obținute se datoresc 
faptului că organizațiile de bază 
s-au ocupat cu mai multă compe
tență de problemele economice, au 
analizat periodic diferite aspecte 
ale producției, au repartizat în lo
curile hotărîtoare ale producției co
muniști și au desfășurat o largă 
muncă politică de masă pentru în
deplinirea sarcinilor, trasate de 
partid.

Acest lucru a reieșit cu putere 
și din discuțiile purtate. Astfel, lu- 
înd cuvântul tov. Petroiu Iacob, de 
la fabrica „Sîntimbru", a arătat:

— Planul de producție în fabrica 
noastră a fost îndeplinit și depășit 
lună de lună între 7 și 10 la șută. 
Aceasta datorită faptului că biroul 
organizației de bază s-a ocupat per
manent de problemele producției, 
repartizînd membrii de partid la lo
curile cheie ale producției. In a- 
dunările generale ale organizației 
noastre s-a analizat, ori de cîteori 
a fost nevoie, problemele produc
ției, apoi s-au luat măsuri politice 
concrete pentru mobilizarea între
gului colectiv din fabrică la înfăp
tuirea sarcinilor ce ne-au stat în față.

jCucraFz’Ze conferinței 
orășenești de partid

Au fost mobilizate și organizațiile 
de masă. Din rîndul tinerilor avem 
un număr mare de fruntași. Comi
tetul de sindicat ține regulat con
sfătuirile de producție care dau tot 
mai frumoase rezultate.

Tov. Faur Gheorghe, de la Atelie
rul central, în discuțiile purtate a 
arătat că, sub îndrumarea organi
zației de bază, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii au realizat economii în 
valoare de 560.000 lei, iar planul 
lunar de producție a fost îndeplinit 
înainte de termen. Acestea se da
toresc faptului că organizația noas
tră de bază și-a îmbunătățit con
tinuu stilul său de muncă, a în
drumat și controlat îndeplinirea sar
cinilor.

Dar atît darea de seamă cît și 
participanții la discuții au arătat că 
rezultatele puteau fi și mai mari, 
dacă în activitatea comitetului oră
șenesc de partid nu s-ar fi manifes
tat și unele lipsuri. Astfel, Comite
tul orășenesc de partid n-a ajutat 
suficient toate organizațiile de bază 
din întreprinderi, pentru ca acestea 
să desfășoare un control mai cali
tativ în problemele economice, ca 
ele să privească munca în perspec
tivă, să dezvolte continuu inițiativa 
creatoare a maselor.

Astfel s-au petrecut lucrurile la 
fabrica „Ardeleana", unde calitatea 
produselor rămîne în urma cerințe
lor mereu crescînde.

Vorbind despre aceasta tovarășa 
Munteanu Maria, muncitoare la Fa
brica „Ardeleana", a spus: „La fa
brica noastră calitatea producției 
lasă de dorit. Organizația de bază 
din fabrică, deși a luat unele mă
suri pentru îmbunătățirea muncii, 
totuși nu le-a dus pînă la capăt. 
Este nevoie de mai mult sprijin din 
partea Comitetului orășenesc de 
partid, pentru ca noi să ne îmbu- 

parte gospodine, găsesc în gondo
lele ovale și circulare și în rafturile 
cu dublă expunere din acest maga
zin: dulcețuri, gemuri, conserve de 
pește, ulei la sticlă, vinuri de re
giune, lichioruri îmbuteliate în sti
cle de diferite mărimi, cacao, cafea, 
paste făinoase, precum și multe alte 
sortimente preferate.

Totodată, introducerea autoser
virii va duce la creșterea producti
vității muncii lucrătorilor din ma
gazin, precum și la reducerea chel
tuielilor de circulație pe unitate.

Coresp. DOD1ȚA VASILE 

nătățim metodele de muncă. In în
treprinderea noastră se simte nevoia 
de muncitori calificați. Organizația 
noastră a venit cu propuneri con
crete pentru înlăturarea acestei lip
se și în curînd propunerile vor fi 

■ traduse în viață. Este necesar un 
control mai sistematic din partea 
Comitetului orășenesc de partid".

Lipsuri în ceea ce privește 
calitatea producției, precum și 
nerealizarea sarcinii de reducere 
a prețului de cost se mai manifes
tă și la cooperativa „Progresul".

Numeroși participant la discuții, 
printre care tovarășii Breazu Pa
vel, Duca Alexandru, Filip Gheor
ghe, Veselovschi E., Bugnaru Emil și 
mulți alții, au arătat în cuvîntul lor 
că este necesar ca în viitor organi
zațiile de bază să fie mai mult con
trolate de Comitetul orășenesc de 
partid, să fie ajutate mai concret, 
iar metodele bune să fie generali
zate.

In afară de problemele din in
dustrie, atît darea de seamă cît și 
dezbaterile au acordat un loc în
semnat problemelor legate de întă
rirea economico-organlzatorică a 
G.A.C. existente în oraș, asigurarea 
unei cît mai bune deserviri a popu
lației cu produse alimentare și tex
tile, precum și problemei înfrumu
sețării și bunei gospodăriri a ora
șului.

Un loc de seamă l-au ocupat 
dezbaterile privind întărirea conti
nuă a vieții interne de partid, pre
cum și îmbunătățirea muncii cultu
ral-educative.

Conferința orășenească de partid 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
combativitate revoluționară. Prin 
problemele dezbătute cît și prin pro
punerile făcute, delegații la Con
ferință au dovedit maturitate poli
tică, răspundere și exigență în re
zolvarea problemelor multilaterale 
ale orașului nostru.

Din partea Comitetului raional de 
partid a participat tovarășul Ște
fan Boureanu, prim-secretar. Vor
bind în încheierea lucrărilor Confe
rinței, tov. Ștefan Boureanu a dat 
indicații prețioase. Printre altele a 
arătat că noul comitet ales va tre
bui să depună toată străduința, 
pentru a-și îmbunătăți stilul său de 
muncă în vederea întăririi vieții in
terne de partid, dezvoltării spiritu
lui colectiv și lărgirii legăturii cu 
masele de oameni ai muncii.

Conferința a adoptat o hotărîre 
care prevede măsuri concrete în ve
derea traducerii pe mai departe a 
hotărîrilor Congresului al III-lea al 
P.M.R. și a plenarei C. C. al 
P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 1961.

Rezultate pe măsura preocupărilor [
Sfaturile populare comunale au 

cîștigat o bogată experiență în con
ducerea economică, gospodărească 
și social-culturală a comunelor, reu
șind prin formele organizatorice fo
losite, să antreneze la acțiunile în
treprinse marea majoritate a cetă
țenilor.

Un ajutor de preț în activitatea 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare îl constituie comisiile per
manente. Multe comisii permanente 
ale sfaturilor populare comunale 
sprijină activitatea comitetelor exe
cutive, iau în studiu anumite pro
bleme și fac propuneri prețioase cu 
privire la îndeplinirea sarcinilor ce 
stau în fața sfaturilor populare.

O activitate rodnică desfășoară 
comisile permanente ale Sfatului 
popular al comunei Meteș. îndru
mate și sprijinite în muncă de că
tre comitetul executiv, comisiile 
permanente au luat în studiu pro
bleme economice, gospodărești și 
social-culturale.

Comisia permanentă pentru în- 
vățămînt și cultură, a propus co
mitetului executiv al sfatului popu- 
lor ca, pentru lărgirea spațiului de 
școlarizare, să se mai construiască 
prin contribuția cetățenilor în anul 
1962 încă trei săli de clasă la șco- 
la elementară de 7 ani din Meteș.

ff»R0MEE,£ REZSJETraTE
Participarea unui colectiv din rîn

dul celor ce muncim în sectorul 
zootehnic, din gospodăria noastră 
colectivă, în frunte cu vicepreședin
tele gospodăriei, tovarășul Tatu 
Laurean, la consfătuirea cu crescă
torii de animale, care a avut loc nu 
de mult, la gospodăria colectivă din 
Cistei, a fost pentru noi un bogat 
schimb de experiență, din care am 
tras prețioase învățăminte.

După consfătuire, conducerea gos
podăriei, îndrumată de organizația 
de partid, a analizat cum se des
fășoară munca în direcția creșterii 
animalelor și a luat o serie 
de măsuri tehnico-organizatori- 
ce, care să ducă la sporirea pro
ducției de lapte la vaci. Așa, de 
pildă, s-au întocmit programul de 
grajd și rațiile de furajare pe pe
rioada de stabulație, pe îngrijitori 
și gruipe de vaci în raport de greu
tate și producție. îngrijitorul de 
vaci Raica Grigore, de exemplu, are 
în grija sa 13 vaci cu producții de 
lapte diferite. Vacile au fost repar
tizate pe trei grupe stabilindu-se 
rații diferite. Pentru grupa de vaci 
de la 10-15 litri laipte, de exemplu, 
s-a prevăzut pentru fiecare litru de 
lapte muls peste 10 litri la fiecare 
vacă, în plus cîte 150 grame con
centrate. Prin asigurarea unei fura
jări raționale, în care 787 tone po
rumb siloz, precum și prin o îngri
jire bună a animalelor, noi reu
șim să obținem de la aceleași vaci 
o producție mai mare de lapte. In 
urma îmbunătățirii condițiilor de 
furajare și îngrijire, a aplicării ma
sajului la vaci înainte și după muls, 
am reușit să obținem în ulti

IN CLIȘEU : Pregătirea stupilor pentru iernat la gospodăria colec
tivă „Partizanul roșu" din Benic.

Avînd în centrul atenției buna 
gospodărire a comunei, • comisia 
permanentă de gospodărire comuna
lă a făcut comitetului executiv mai 
multe propuneri ca: procurarea ma
terialului pentru construirea unui 
pod, refacerea drumurilor comu
nale, etc. S-a făcut de asemenea 
propunerea de a studia posibilită
țile ca pentru construirea sălilor 
de clasă, cărămida să fie confecțio
nată pe plan local.

Comitetul executiv al sfatului 
popular comunal, analizînd propu
nerile făcute de comisiile perma
nente, a luat măsuri ca ele să fie 
duse la îndeplinire.

Astfel, în mare parte materialul 
necesar construcției podului a fost 
procurat, s-a reparat o bună parte 
din drumurile comunale, urmând ca 
propunerile în legătură cu construi
rea celor trei săli de clasă să fie 
pusă în discuția adunărilor populare 
ce vor avea loc cu ocazia votării 
contribuției voluntare.

Și comisiile permanente ale Sfa
tului popular al comunei Teiuș des
fășoară o activitate rodnică, spriji
nind comitetul executiv în îndepli
nirea sarcinilor ce-i stau în față, mai 
ales privind problemele gospodă
rești.

mul timp o creștere tot mai mare 
a producției de lapte pe cap de 
vacă furajată, să realizăm și să 
depășim producția planificată cu 
200 litri de fiecare vacă.

In scopul sporirii producției de 
lapte, colectiviștii noștrii au dove
dit preocupare permanentă pentru 
a asigura animalelor condiții cît 
mai bune de adăpostire. Astfel, pe 
lingă grajdul existent, pînă la 20 
noiembrie va fi dat în folosință un 
nou grajd pentru 100 capete bovi
ne, care în mare parte a fost con
struit cu cărămidă și alte materiale 
obținute pe plan local.

Conducerea gospodăriei noastre 
colective, care își desfășoară activi
tatea sub permanenta îndrumare a 
organizației de partid, acordă o a- 
tenție deosebită permanentizării și 
pregătirii profesionale a îngrijitori
lor de animale. In prezent, colecti
vistul Toma Chiriac urmează la Al
ba lulia un curs de pregătire de 6 
luni, iar la cursurile agrozootehni
ce care se vor ține în iarnă s-au 
înscris toți colectiviștii care lucrea
ză în sectorul zootehnic.

Avînd o bază furajeră îndestu
lată și de calitate, grajduri bune 
și îngrijitori pricepuiți și cu dragos
te față de animale, ne sînt asigu
rate toate condițiile să obținem de 
la aceleași vaci o producție mai 
mare de lapte, să depășim angaja
mentul luat în întrecerea pe regiu
ne, cu gospodăria colectivă din Cis
tei, să obținem venituri tot mai 
mari.

ȘTEF TRIFON 
brigadier zootehnic G.A.C.—Stremț

Nu peste tot însă, comisiile per
manente se achită de sarcinile în
credințate. Aceasta și datorită fap
tului că ele nu primesc sprijinul și 
îndrumarea necesară din partea co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare comunale.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, comisiile permanente ale 
sfaturilor populare din comunele 
Șard, Sîntimbru, Mihalț, Ciugud nu 
au făcut nici un fel de studiu pri
vind problemele comunei, într-un 
cuvînt nu au desfășurat nici o ac
tivitate. Și mai slab muncesc co
misiile permanente pentru proble
mele agricole, deși sarcinile lor 
sînt multiple și de mare însemnăta
te ca întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor colective, 
construcțiile zootehnice în G.A.C. 
etc.

Experiența cîștigată în munca u- 
nor comisii permanente confirmă 
faptul că, atunci cînd comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare co
munale îndrumă activitatea acesto
ra, se obțin rezultate pozitive. De 
aici concluzia că în viitor se cere 
mai multă atenție din partea sfa
turilor populare comunale în ce 
privește sprijinul comisiilor perma
nente.



Evenimentele din Ecuador

Mîniosul și Răzvrătiții, la „Prichindel11

QUITO (Agerpres). —
Postul de radio ecuadorian „El 

Mercurio" din orașul Cuenca a a- 
nunțat că la 7 noiembrie Mario 
Velasco Ibarra', președintele Ecua
dorului, a demisionat iar funcțiu
nile sale au fost preluate în mod 
provizoriu- de dr. Camilo Gallegos 
Toledo, președintele Curții supreme. 
Postul de radio a adăugat că dr. 
Gallegos a acceptat postul pentru 
ca țara să fie cruțată de haos și 
război civil"; vicepreședintele Aro
semena, care fusese arestat din or
dinul lui Ibarra, a fost eliberatîm- 
preună cu ceilalți oameni politici 
arestați. Velasco Ibarra a părăsit 
caoitaiia cu o „destinație necunos
cută".

★
QUITO (Agerpres). —
Agenția Associated Press repro

duce o știre a ziarului „El Telegra
fe" din' Guayaquil anunțînd că la 
8 noiembrie Congresul național din 
Ecuador l-a proclamat pe vicepre
ședintele Carlos Arosemena drept 
președinte al Ecuadorului. Congre
sul a respins astfel numirea ca pre
ședinte a lui Camilo Gallegos, pre
ședintele Curții Supreme, anunțată 
anterior de conducătorii militari ai 
Ecuadorului. Conform constituției; în 
cazul demisiei președintelui^ postul 
revine vicepreședintei iii. Încă nu se 
știe însă care este atitudinea con
ducătorilor forțelor armate față de 
acțiunea Congresului. Confederația 
Generală a Muncii din Ecuador a 
hotărît declararea unei greve gene
rale pînă la preluarea funcției pre
zidențiale de către Arosemena.

Tulburările din Ecuador au înce
put încă în iunie 1960, puțin timp 
după alegerea ca președinte a lui 
Velasco Ibarra care candidase sub 
egida „Frontului național popular" 
bucurî-ndu-se de sprijinul a diferi
telor partide și organizații de masă 
din Ecuador. îndată după alegerea

Siberia!... Ținutul unor bogății in
calculabile și al unor posibilități ne
limitate...

Aici se găsește din belșug tot 
ceea ce-i este necesar omului pen
tru o viață fericită. Cu peste jumă
tate de veac în urmă remarcabilul 
scriitor rus A. Cehov visa la acele 
vremuri cînd va veni aici un gospo
dar adevărat și cînd o viață frumoa
să va lumina acest ținut binecuvîntat.

Și iată că a venit acest gospodar 
— omul sovietic. El a venit și în 
scurt timp a transformat Siberia de 
nerecunoscut. Au apărut aici noi 
orașe și așezări muncitorești, mari 
întreprinderi și centrale electrice, 
mii de colhozuri și sovhozuri.

Dar ce perspective minunate are 
acest ținut! In Raportul cu privire 
la Programul P.C.U.S., prezentat la 
Congresul alXXII-leaal Partidului, 
tovarășul N. S. Hrușciov a spus că 
în următorii 20 de ani se prevede 
„crearea unor puternice baze de 
combustibil și energetice în regiu
nile Siberiei, pe baza zăcămintelor 
de cărbuni ieftini exploatate la su
prafață, precum și pe baza resurse
lor hidroenergetice deosebit de bo
gate ale fluviilor Angara și Enisei". 
Pînă în anul 1980 în Siberia se va 
termina construirea celei de a treia 
baze metalurgice din țară.

Planurile prevăzute se și trans
pun în viață. Deasupra pragurilor 
stîncoase de la Padun se înalță ba- 
rajul-zgîrie nori al hidrocentralei de 
la Bratsk. In cinstea Congresului al 
XXH-lea al P.C.U.S. constructorii 
nodului hidroenergetic, au terminat 
înainte de data fixată montarea 
primului agregat cu o putere de 
225.000 kW. Hidrocentrala de la 
Bratsk va fi cea mai mare din 
lume, depășind de peste două ori 
puterea celei mai mari hidrocen
trale din S.U.A. — Grand Coolie.

Energia electrică ieftină a hidro- 

sa a devenit însă vizibil că Ibarra 
se îndepărtează de angajamentele 
sale electorale. Guvernul său a luat 
o serie de măsuri economice ca de
valorizarea monedei naționale im
pusă de Fondul Monetar Internațio
nal, precum și sporirea impozitelor, 
ceea ce a provocat mari nemulțu
miri în rîndurile populației. Masele 
populare au condamnat această po
litică prin greva generală de la 4

■------------- «♦

Franța încalcă demnitatea 
și drepturile umane

— Protestul lui Yussef <Ss — Sibai împotriva 
masacrării populației algeriene

CAIRO (Agerpres), —
Intr-o declarație specială Yussef 

Es-Sibai, secretar general al Se
cretariatului permanent al Consi
liului de solidaritate a țărilor Asiei 
și Africii, condamnă hotărît în nu
mele secretariatului, masacrul sîn- 
geros săvîrșit de autoritățile colo
niale franceze în rîndurile partici- 
panților la demonstrația pașnică 
care a avut loc la Alger cu prilejul 
celei de-a 7-a aniversări a revolu
ției din Algeria.

----------------««----------------

O-N.u. Au început dezbaterile în problema 
lichidării colonialismului

NEW YORK. De la trimisul spe
cial Agerpres :

In ședința de marți după-amiază 
a Adunării Generale a O.N.U. au 
început dezbaterile în legătură cu 
una dintre cele mai importante pro
bleme însorise pe agenda actualei 

Pe harta U. R. S. S.

NOI CENTRE INDUSTRIALE
centralei Bratsk va da viață cup
toarelor Martin ale uzinei metalur
gice din Taișet, va înlesni extracția 
minereului de fier din zăcămintele de 
la Korșunovo și Rudnogor, va ac
ționa puternicele agregate de hi- 
droliză de la combinatele de prelu
crare a lemnului. Va lua naștere 
marele centru industrial Bratsk- 
Taișet.

In Siberia răsăriteană, pe baza 
celor mai ieftini cărbuni din țară, 
va lua ființă complexul industrial 
Acinsk-Krasnoiarsk. Situat în veci
nătatea magistralei feroviare trans- 
siberiene, el ocupă o suprafață de 
aproximativ 100.000 km.p.

Aici au și fost construite și func
ționează uzina constructoare de ma
șini grele din Siberia („Sibtiaj- 
maș“), uzina „Sibelectrostal", fa
brici de cauciuc sintetic de 
fibre sintetice, de ciment, de 
televizoare, combinatul textil de 
la Kan, exploatările carbonifere la 
suprafață Irșa-Borodino și Naza- 
rovo, termocentrala de la Krasno- 
iarsk. Pînă la sfîrșitul septenalului 
se va termina construirea hidrocen
tralei de la Krasnoiarsk, a centralei 
electrice raionale de stat de la Na- 
zarovo și alte obiective.

Principala particularitate a cen
trului industrial Acinsk-Krasnoiarsk, 
ca de altfel și a celorlalte centre 
industriale din Siberia răsăriteană, 
constă în aceea că aici bogatele re
surse naturale sînt folosite în mod 
complex. De exemplu, puternicul 
combinat de aluminiu este un mare 
consumator de energie electrică ief
tină, de nefelinele, cărbunii și cal- 
carurile locale. Iar rafinăria de pe
trol de la Krasnoiarsk va asigura 
cu materii prime întreprinderile pro- 

octombrie 1961 la care au partici
pat nu numai muncitori, ci și ță
rani, pături mijlocii ale populației, 
încercarea guvernului de a reprima 
cu forța aceste manifestări a dus 
la ciocniri sîngeroase deosebit de 
violente care au provocat un mare 
număr de morți și răniți în cursul 
manifestațiilor antiguvernamentale 
din principalele orașe ale țării 
Quito, Guayaquil și Cuenca.

Franța încalcă demnitatea și 
drepturile umane pentru apărarea 
cărora luptă poporul algerian și 
toate popoarele din Asia și Africa, 
se spune în declarație. Popoarele ță
rilor din Asia și Africa vor acorda 
ajutor și sprijin poporului luptător 
algerian pînă la obținerea de către 
el a autodeterminării și indepen
denței totale, a declarat Yussef Es- 
Sibai.

sesiuni: „Traducerea în viață a 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale", problemă înscrisă pe 
ordinea de zi la cererea delegației 
sovietice.

ducătoare de mase plastice, cauciuc, 
fibre sintetice, detergenți.

Uzinele constructoare de mașini 
din Krasnoiarsk, folosind materia 
primă locală (metal de bună cali
tate, aluminiu, mase plastice, cau
ciuc), vor asigura fabricarea unor 
noi utilaje și mașini pentru meta
lurgia neferoasă, industria cimentu
lui, rafinăriile de țiței, agricultură 
și transporturi.

Iși schimbă înfățișarea, devenind 
de nerecunoscut stepa de necuprins 
a Kustanaiului din Kazahstan. A- 
colo unde odinioară hoinărea în 
voie vîntul, iar pe dinstanțe de sute 
de kilometri nu întîlneai nici o 
casă de om, ia ființă unul dintre 
cele mai mari centre industriale 
din U.R.S.S. — de la Kustanai.O- 
mul sovietic a scrutat cu ochi de 
gospodar subsolul și a descoperit 
în măruntaiele pămîntului rezerve 
uriașe de minereu de fier și bauxi
tă. La sfîrșitul septenalului, combi
natul de înnobilare a minereului în 
curs de construcție la Șokolovsko- 
Sarbaiski va produce anual 19 mi
lioane tone, iar mai tîrziu — 26 mi
lioane tone de minereu de fier. A- 
ceasta va fi cea mai puternică în
treprindere minieră nu numai din 
U.R.S.S., ci și din Europa.

Pentru satisfacerea nevoilor in
dustriei miniere, la Kustanai se 
construiește o serie întreagă de în
treprinderi speciale. Energia elec
trică este adusă aici prin linia de 
înaltă tensiune Troițk-Rudnîi.

In răsăritul Kazahstanului ia 
ființă nodul industrial Pavlodar- 
Ekibastuz. Aici se îmbină în mod 
fericit bogatele resurse energetice — 
huila ieftină și apele rîului Irtîș. De 
aici energia electrică va putea fi

Iată piesele ..așteptate de micii și 
marii spectatori I

Cu mijloace specifice, teatrul celor 
mici propune—și rezolvă cu promp
titudine și măiestrie, probleme de cea 
mai strictă actualitate. In literatura 
noastră dramatică destinată copii
lor, operele izvorîte din realitățile 
vieții noastre noi, socialiste, exer
cită asupra micilor spectatori o pu
ternică influență pozitivă, contri
buind la orientarea lor ideologică 
și etică. Mesajul optimist și uma
nist ăl pieselor se transmite întreg 
și nealterat spectatorului, educîn- 
du-<l, formîndu-i caracterul, des- 
fătîndu-1.

Piesele „Mîniosul" de Valentin 
Silvestru și „Răzvrătiții" de Mihail 
Georgescu prezentate de teatrul de 
păpuși din Alba Iulia se înscriu pe 
linia luptei teatrelor noastre pen
tru actualitate și calitate și răs
pund .-unei necesități de mult sim
țită în activitatea „Prichindelului" 
care, în ultimul timp, a fost tentat 
spre basme sau dramatizări din I. 
Creangă. Montarea acestor piese 
special pentru viitoarele turnee în 
comunele și gospodăriile agricole 
colective ale raionului nostru 
constituie o inițiativă frumoasă, 
demnă de toate elogiile, dar care 
trebuie continuată și în viitor.

Tematica pieselor este chezășia 
succesului lor nu numai în fața mi
cilor spectatori, ci și în fața adulți- 
lor. „Mîniosul" transpune artistic 
ideea necesității de a valorifica fie
care petec de pămînt al colectivei. 
Un bob de grîu este „mînios" că 
„tractorul" a muncit superficial, lă- 
sînd nearate suprafețe apreciabile. 
Cu ajutorul „Gazetei de perete" 
simbolizînd aici organul politic co
lectiv, opinia publică „mîniosul" 
stîrpește inerția birocratică a „Con
deiului" și-și găsește adăpost sub 
brazdele proaspete. Piesa nu e lip
sită de intenții satirice la adresa bi
rocratismului „Condeiul și Soco
titoarea" a specimenelor rupte de 
teren și de viața fremătătoare din 
jur. Transformarea lor subită și ra
dicală din final nu e suficient mo
tivată prin prezența „Gazetei de 
perete" și a contactului cu terenul. 
Evoluția celor două personaje sati
rizate ar vrea .să întărească axul 
ideologic al lucrării, însă îi crează 
fisuri în alte părți bine aliate ar
tistic.

Cea de a doua piesă „Răzvrătiții" 

transportată la mari distanțe pînă 
în Ural.

In regiunea Pavlodarului se cons
truiește în prezent una din cele mai 
mari fabrici de feroaliaje din țară
— de la Ermakovka. Tot aici se 
construiește o mare rafinărie.

In următorii 20 de ani vor fi crea
te noi centre industriale în Asia 
Centrală (Nurek), în partea euro
peană a U.R.S.S. (Combinatul 
Kursk-Belgorod). Acesta din urmă 
va produce fontă, oțel, laminate, 
aglomerate, cocs. Este interesant de 
subliniat că zăcămintele de minereu 
de fier ale anomaliei magnetice de 
la Kursk sînt atît de mari încît ar 
fi suficiente pentru a asigura cu ma
teria primă necesară, timp de sute 
de ani, întreaga industrie metalur
gică a lumii.

„Sînt perspective cu adevărat 
grandioase — a spus N. S. Hrușciov 
la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.
— Și noi știm bine că ceea ce as
tăzi este plan mîine va deveni rea
litate. Chezășia acestui fapt o cons
tituie hotărîrea partidului și a po
porului nostru, a poporului nostru 
erou!".

(Agerpres) 

Jlllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllffl^

| A W U 1W Ț |
i T- A. Hunedoara~Deva |

I AUTOBAZA alba-iul ia I 

g Pune la dispoziția întreprinderilor, instituțiilor, organi- g 
g zațiilor de masă și gospodăriilor colective, în scopul g 
g organizării de excursii sau deplasări în alte localități, g 
g autobuze cu reducere de 60%-
| Informații suplimentare la I.R.T.A. - Autobaza Alba-lulia, toi. 451 g

combate superstițiile, demască mo
tivele materiale ale vrăjitoarelor 
care mențin această plagă a trecu
tului obscurantist. „Răzvrătiții" sînt 
o bufniță și un motan schimonosit 
de babă, care s-au săturat de „ex
ploatarea babei Hîrca". Răz
vrătirea lor este alimentată de pre
zența brigăzii științifice a raionu
lui sosită în sat, ceea ce dă lovi
turi de moarte vrăjitoarei și prea
iubitului ei fin, șarpele. Piesa „Răz
vrătiții" are un conflict mai clar și 
mai puternic, care se rezolvă după 
logica internă a personajelor judi
cios conturate.

Ia fața unor asemenea piese, ine
gale ca valoare artistică, grupate 
într-un singur spectacol după cri
teriul arbitrar al mediului rural ta 
care se desfășoară acțiunile, regia 
(P. Diaconu) a avut de rezolvat 
multe dificultăți pentru a crea un 
spectacol unitar și omogen. Por
nind de la remarca lui Gorki că A 
literatura pentru copii necesită din 
partea scriitorului mai multă isteți
me decît literatura pentru aduiți, 
regizorul s-a străduit să atenueze 
deficiențele de substanță ale primei 
piese, estompînd unele contraste șo
cante, subliniind elementele Valo
roase, evidențiind ideile componen
te ale mesajului artistic. Viziunea- 
regizorului completează pe cea a 
autorilor, iar replicile trec rampa 
captînd pe spectator.

Multă grijă și exigență a mani
festat regia în privința distribuirii 
rolurilor. Actorii s-au străduit.. J să- 
creeze un spectacol armonios și 
continuu. Replicile au fost fluente 
și în majoritatea cazurilor expresiv 
nuanțate, iar mînuirea bine dirijată.

Există în spectacol și unele in
consecvențe de la linia generală cu 
care ne-a obișnuit „Prichindelul" 
nostru. Unele replici sună plat, 
fiind lipsite de nuanțare în subli
nierea ideilor și a caracterelor per
sonajelor (bufnița), alteori lexicul 
este inpestrițat, ceea ce nu contri
buie la ținuta artistică a unui spec
tacol, pe măsura publicului nostru 
mic și mare, dar exigent.

O remarcă specială merită de a- 
semenea și scenografia, (N. Hațe- 
gan) care cu mijloace sobre a creat 
un cadru adecvat acțiunii.

Coresp. D. MURGU

IF O ir B A IL
CATEGORIA I, CAMPIONAT

REGIONAL
REZULTATE:

Metalurgistul Cugir - Minerul'
Ghelar 3-1 (1-0); Minerul Vulcan —
Dinamo Barza 3-0 (2-0); Dacia
Orăștie — Victoria Călan 3-0 (2-0)7
Parîngul Lonea — C.F.R. Simeria-
3-0 (0-0); Minerul Deva -- Sebeșul'
Sebeș 1-0 (1-0' ; C.F.R. Teiuș —
A.S.A. Alba 1-1 (1-0).

CLASAMENTUL
Metalurg. Cugir 11 8 1 2 27: 7 17
Min. Aninoasa 11 8 0 3 23:10 16
Parîngul Lonea 11 7 2 2 26:15 16
Dinamo Barza 11 7 1 3 21:14 15
Sebeșul Sebeș 11 6 2 3 32:19 14
Minerul Petrila 11 4 5 2 17:10 13
Minerul Vulcan 11 5 3 3 21:16 13
Minerul Deva 11 4 1 6 13:12 9
Victoria Călan 11 4 1 6 15:19 9
Dacia Orăștie 11 4 1 6 11:19 9"
A. S. A. Alba 11 3 2 6 17:20 8
Minerul Ghelar 11 3 2 6 21:30 8
C.F.R. Teiuș 11 1 2 8 10:44 4
C.F.R. Simeria 11 1 1 9 11:30 3
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