
Conferința regională de partid 
și-a încheiat lucrările

ln zilele de 6-7 ianuarie 1961, în sala mare a clubului „Siderurgistul" 
din Hunedoara s-au desfășurat lucrările Conferinței regionale de 
partid.

La conferință a participat tovarășul Chivu Stoica, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R. De asemenea 
au luat parte la conferință tovarășii Lupii Petre și Almășan Bujor, 
membri ai C.C. al P.M.R., delegați ai organizațiilor de partid, nume
roși invitați din tot cuprinsul regiunii.

Darea de seamă asupra activității Comitetului regional de partid a 
fost prezentată de către tovarășul Furdui Petru, membru al C. C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional de partid Hunedoara.

La punctul 2 privind „Expunerea asupra dării de seamă a delega
ției P.M.R. ia Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. prezentată la Ple
nara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie — 5 decembrie 1961“ a vorbit 
tovarășul Vujdea Gheorghe, secretar al Comitetului regional de partid.

Raportul comisiei regionale de revizie a fost susținut de tovarășul 
Cristea Aron.

La discuții au luat parte numeroși delegați și invitați, care au a- 
dus o contribuție însemnată la dezbaterea problemelor ridicate în con
ferință. In urma discuțiilor purtate a fost adoptată o hotărîre.

Conferința a ales noul comitet regional al P.M.R. și comisia regio
nală de revizie.

Sâ îndeplinim sarcinile 
de plan ritmic si la toii Indicii!

Ăm încheiat de cîteva zile un nou 
an de muncă rodnică, un nou an 
de succese pe drumul construcției so
cialiste. Și, ca de fiecare dată, bi
lanțul încheiat la sfîrșitul anului 
1961, e un bilanț al hărniciei, al 

^înfăptuirilor. Alături de întregul 
nc5.tru popor, oamenii muncii din in
dustria raionului au raportat cu 
«mndrie partidului că și-au îndepli
nit angajamentele în întrecerea so
cialistă, că au luptat și vor lupta 
neîncetat pentru îmbunătățirea cali
tății produselor, că muncind cu sîr- 
guință și dovedindu-se a fi buni 
gospodari, au dat statului economii 
peste plan în valoare de peste 
18.000.000 lei.

Numeroase colective de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, ca cele de 1a 
E. M. „Gh. Doja“, întreprinderea 
„Horia" și altele, muncind cu hăr
nicie sub conducerea organizațiilor 
de partid, și-au îndeplinit sarci
nile anuale de plan în numai 11 luni 
și chiar în mai puțin. Aceste exemple, 
®a și atîtea altele dovedesc cu pu
tere că există în întreprinderile 
■oastre suficiente rezerve interne 
«are vor trebui să fie folosite judi- 
«ios, spre a asigura creșterea ne
încetată a producției și productivi
tății muncii și reducerea continuă a 
prețului de cost.

De cîteva zile am trecut pragul 
•oului an. Succesele anului ce l-am 
încheiat ne sînt chezășie celor vii
toare. Și faptul că colectivele 3e 
muncă din întreprinderile raionului 
sînt hotărîte să muncească cu și mai 
multă hărnicie, să dea patriei pro
duse tot mai multe și mai bune, ne-o

In prima jumătate a lunii ianua
rie a.c. vor începe adunările și con
ferințele sindicale pentru dări de 
teamă și alegeri. Ele constituie un 
eveniment deosebit de important în 
viața organizațiilor sindicale. Fiind 
o manifestare a înaltului democra
tism al mișcării sindicale, ele dau 
posibilitatea fiecărui membru de 
sindicat de a alege și a fi ales, de 
a lua în discuție activitatea organi
zației din care face parte și a orga
nelor de conducere.

Adunările și conferințele sindicale 
de dare de seamă și alegeri stnt 
chemate să dezbată problemele 
muncii în lumina sarcinilor ce de
curg pentru sindicate din docu nen- 
tele Congresului al IH-lea al 
P.M.R., din raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara 
C. C. al P.M.R. din iunie — iulie 
1961, din hotărârile Congresului al 
IV-lea al Sindicatelor din R.P.R. 
Ele trebue să analizeze activitatea 
desfășurată pentru aplicarea hotărî- 
rilor luate la alegerile sindicale pre
cedente, pentru îndeplinirea sarcini
lor economice pe anul 1961 și asi
gurarea tuturor condițiilor în vede
rea înfăpttfrii întocmai a planului 
pe anul 1962.

an. La U.M.C. Zlatna, de

primele 10 
sută a sar

sînt de loc 
Ele sînt rodul 

tehn ko-țorga nizatorice

dovedește entuziasmul cu care s-a 
pornit la muncă încă din prima zi 
din acest
pildă, cu toate că sarcinile de plan 
sînt simțitor sporite față de 1961, 
colectivele de muncitori din secțiile 
metalurgie și chimică au reușit să-și 
îndeplinească în mod ritmic sarcimle 
de plan, la unele sortimente, înre- 
gistrîndu-se chiar depășiri însem
nate. Cu același entuziasm au înce
put munca în noul an și harnicii 
mineri ai Haneșului, ca și colectivul 
de muncă de la I.I.L. „Horia“. Sec
ția tipografie a acestei întreprinderi, 
de pildă, a realizat în 
zile o depășire de 4 la 
cinilor planului valoric.

Aceste rezultate nu 
întîmplătoare. Nu! 
măsurițor 
luate, sînt rodul continuei îmbunătă
țiri a organizării producției. Cu pri
lejul prelucrării cifrelor de plan pe 
1962 s-au făcut o seamă de propu
neri prețioase pentru bunul mers al 
producției. Acolo unde aceste pro
puneri au fost studiate cu atenție, 
unde s-au întreprins operativ mă
suri pentru asigurarea ritmicității 
producției, încă din prima zi a nou
lui an rezultatele sînt concretizate 
în fapte. Din păcate, nu peste tot 
s-a ținut cont tocmai de acest lucru 
hotărîtor în bunul mers al produc
ției. La fabrica „Ardeleana" dato
rită unor defecțiuni în aproviziona
rea tehnico-materială se întîmpină 
greutăți cu efectuarea unor reparații 
la utilaj din lipsa unor piese.

de 
să 
Și

Organele și organizațiile 
partid din raionul nostru trebuie 
acorde tot sprijinul pregătirii 
desfășurării alegerilor sindicale. In- 
drumînd sindicatele în buna pregă
tire și desfășurare a alegerilor, or
ganizațiile de partid trebuie să ai
bă în vedere ridicarea rolului orga
nizațiilor sindicale în viața econo
mică, socială și politică. Sindicatele 
trebu e să facă din alegeri un prilej 
de îmbunătățire continuă a muncii 
lor în rîndul maselor.

Dările de seamă ce vor fi prezen
tate și discuțiile trebuie să examineze 
profund cum s-a desfășurat întrece
rea socialistă, în ce măsură obiec
tivele fixate au contribuit la atrage
rea întregului colectiv în lupta pen- 
t'U creș'erea producției și producti
vității muncii, descoperirea și valo
rificarea de noi rezerve interne în 
vederea reducerii prețului de cost al 
producției, realizării de economii și 
beneficii peste plan. Directivele C.C. 
al P.M.R. privitoare la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste au 
pus în fața organizațiilor sindicale 
sarcini deosebite. Adunările organi
zațiilor sindicale au datoria să ana
lizeze profund și cu toată răspun-
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DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Secții noi pentru 

deservirea populației
Conducerea cooperativei „Mure

șul" din orașul nostru acordă o 
deosebită atenție îmbunătățirii de
servirii populației. In acest scop, în 
cuprinsul raionului au fost deschise 
noi secții.

Zilele acestea, de pildă, la Teiuș 
a fost deschisă o secție pentru re
parații radio și încadrări de rame 
și geamuri. De asemenea, în mo
mentul de față, tot aici la Teiuș, se 
lucrează de zor în vederea deschi
derii unei secții de coafură, urmînd 
ca și această secție să fie deschisă 
cît mai curînd.

Țiglă peste plan
Colectivul de muncă de la secto

rul ceramic al Întreprinderii de in
dustrie locală „Horia" a pornit o 
însuflețită întrecere socialistă incă 
din primele zile ale noului an. Mo
bilizați de organizația de bază și 
avînd exemplul comuniștilor, mun
citorii din secția de fabricare a ți
glei au obținut în primele 10 zile 
din acest an un binemeritat succes. 
Folosind judicios timpul de lucru și 
capacitatea preselor, ei reușesc zil
nic să dea peste plan între 2000— 
2800 țigle. Pe primele 10 zile, de 
pildă, acest colectiv a dat peste plan 
cu 25 la sută mai multe țigle.

La obținerea acestor rezultate o 
mare contribuție și-au adus-o mun
citorii din echipa comunistului Ra
dar Gheza.

(Continuare în pag. 4-a)
ziua de 15 ia-

tranșele, iar pe 
U4 și U5 se e- 
pe primele două

vor avea

s-a făcut în această pri-

important în adunările și

derea ce 
vință.

Un loc 
conferințele de dări de seamă și ale
geri ale organizațiilor sindicale tre- 
bue să fie rezervat analizei con
sfătuirilor de producție, a felului 
cum sînt dezbătute aceste probleme, 
cum sînt duse la îndeplinire pro
punerile muncitorilor, în ce măsură 
consfătuirile de producție reprezintă 
principalul mijloc de atragere a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor la organizarea și conducerea 
producției.

Dările de seamă vor trebui să o- 
glindească felul cum au fost înde
plinite angajamentele reciproce din 
contractul colectiv; cum s-a desfă
șurat munca cultural-educativă de 
masă pentru educarea oamenilor 
muncit, întărirea disciplinei în 
muncă.

îndrumarea de către organele și 
organ zațiile de partid a activității 
sindicatelor pentru pregătirea adu
nărilor de dări de seamă și aleveri 
se va răsfrânge pozitiv asupra în
tregii munci sindicale în viitor, pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

Cu spor la terminarea școlii
In centrul Zlatnei, în curtea școlii 

medii a început cu cîteva luni în 
urmă construcția unui nou local de 
școală cu 16 săli de clasă, labora
toare etc.

De la așezarea primei cărămizi 
n-a trecut mult. Constructorii de la 
I.C..M. Cluj, șantierul de construcții 
și montaje Zlatna au muncit cu o 
însuflețire deosebită spre a putea da 
școala în folosință, într-un timp cît 
mai scurt. Și munca lor a fost în
cununată de succes. Mobilizați de 
organizația de bază, constructorii 
au terminat toate lucrările de zidă-

muncile a-
desfășoară

susținută,
au

In aceste zile, la S.M.T. Alba lu- 
lia munca de reparații la utilajul ce 
urmează să fie folosit în 
gricole de primăvară se 
din plin.

Desfășurînd o muncă 
zi de zi, harnicii mecanizatori 
revizuit și reparat în condițiuni bu
ne, pînă la 10 ianuarie, 80 la sută 
din tractoare, 67 la sută din pluguri 
și în proporție de 61 la sută semă- 
nătorile de păioase, cultivatoarele și 
grapele cu discuri, avînd toate con
dițiile ca reparațiile să fie terminate

Sprijinul susținut acordat de 
S.M.T. gospodăriilor colective, 
face ca acestea să obțină an de 
an recolte tot mai mari.

IN CLIȘEU : Un grup detrac
toare revizuite și reparate, gata 
pentru lucru în cîmp.

in frunte tinerii depoului
Organizațiile de bază U.T.M. din 

cadrul complexului C.F.R. Teiuș- 
Coșlariu acordă o atenție deosebită 
strîngerii și expedierii spre oțelării 
a cît mai mult fier vechi.

Zilele trecute, tinerii din cadrul a- 
cestui complex, mobilizați de orga
nizațiile de bază U.T.M. și cu aju-

Acțiunea de str îngere și expedie
rea fierului .vechi se bucură de a- 
fenția cuvenită și în rîndurile elevi
lor școlii de 7 ani din comuna Mi
halț. Sub îndrumarea cadrelor di
dactice, de curînd, în această co
mună a avut loc o acțiune a tineri- 

rie, tencuieli, lemnărie etc. și în mo
mentul de față lucrează la finisările 
interioare, la vopsit și instalații sa
nitare în laboratoare.

La începutul acestui an construc
torii s-au angajat să termine toate 
lucrările și să dea școala în folo
sință pînă la sfîrșitul acestei luni. 
Și după ritmul muncii din aceste 
zile, ei se vor ține de cuvîntul dat. 
Harnicii muncitori din echipele con
duse de Stigher Francisc și Hempel 
Ludovic se străduiesc și luptă ho- 
tărît pentru respectarea angajamen
tului.

DE
cu mult înainte de termenul stabi
lit.

Printre cei care au obținut în în
trecere cele mai frumoase rezultate 
în munca de reparații sînt mecanicii 
Țăranu Ion, Răhăianu Octavian șî 
Șandru Ion, fierarul Muntean To
dor, sudorul Eneșel Gheorghe, trac
toriștii Crișan Cornel, Todică Gli- 
gor și alții.

Odată cu executarea lucrărilor de 
reparații, întregul colectiv de meca
nizatori urmează cursurile cercului 
de mecanizare agricolă, pentru a-și 
îmbogăți cît mai mult cunoștințele 
profesionale.

...la aepozitul „Combustibilul" 
din oraș a început distribuirea 
lemnelor pe 1962. Pentru tichetele 
UI, Rl, R2 și R3 se eliberează 
lemnele pe toate 
tichetele U2, U3, 
liberează lemnele 
tranșe.

...începînd din 
nuarie se va relua returul campio
natului raional de volei feminin 
și masculin. Meciurile 
Ioc în sala „1 Mai“.

...la cinematograful 
din orașul nostru va 
pînd din 15 ianuarie filmul 
vietic colorat „O zi zgomotoasă".

„Victoria" 
rula înce-

so-

torul muncitorilor mai vîrstnici, au 
colectat și expediat oțelăriilor peste 
11.000 kg fier vechi.

Cele mai frumoase rezultate în 
această acțiune au fost obținute de 
către organizațiile de bază 
din cadrul depoului C.F.R. 
trictul C.F.R. Teiuș.

U.T.M. 
și d:s-

lor elevi pentru strîngerea 
vechi. Cu această ocazie s-au 
lectat peste 1.500 kg fier vechi.

In frunte la această acțiune s-au 
situat pionierii din detașamentele 
Nr. 2 și 3.

fierului
co



■ £Ne scriu corespondenții
Contribuția funicularelor forestiere 

la reducerea prețului de cost
d/n puternic 

im6old în muncă

Aplicam învățămintele 
Consfătuirii colectiviștilor

Ca urmare a folosirii pe scară 
largă a tehnicii noi, a inovațiilor și 
raționalizărilor și a desfășurării cu 
avînt a întrecerii socialiste, colecti
vele de muncă de la cele 4 parchete 
ale sectorului Zlatna, obțin lună de 
lună succese însemnate în produc
ție.

Pe lîngă faptul că muncitorii par
chetelor se străduiesc să producă 
numai sortimente lemnoase de bună 
calitate, acordă o atenție deosebită 
și reducerii continue a prețului de 
cost. In acest fel, în ultimele luni.

la funicularul forestier de la Zlăg- 
nița s-a redus consumul de benzină 
cu 18 la sută, la funicularul de la 
Feneșasa cu 13 la sută, la cel de la 
Valea Ursului cu 11 la sută, iar la 
cel de la Valea Ruzii cu 7 la sută.

Un aport de seamă la obținerea 
acestor succese l-au adus tov. Cîm- 
pean Petru I, Cîmpean Gheorghe, 
de la exploatarea Zlăgnița, tov. 
Scrob Simion, Bihic Victor și Fene- 
șer Petru de la exploatarea Fene- 
sasa.

R. V. P.

Iluminate cu... luminări
Dacă se depune mult interes din 

partea muncitorilor de la I.CRA 
Alba Iulia pentru o cît mai bună 
aprovizionare a populației cu pro
duse alimentare, nu același interes 
însă manifestă aceștia în ce pri
vește depozitarea și păstrarea măr
furilor în magazii.

Din cele 14 magazii, de pildă, pe 
care le are secția a Il-a alimente 
(șef de secție tov. Avram Petru). 12 
nu au instalată iluminație electrică. 
In aceste magazii. luminate cu feli
nare și de multe ori cu luminări.

muncitorii manipulează mărfurile 
bijbâind prin întuneric, provo- 
cind in acest fel deteriorări ca spar
geri de ambalaje etc. și expunîndu- 
se în același timp și accidentelor.

Conducerea întreprinderii, împre
una cu serviciul administrativ (șef 
tov. Japalău Atanasie) au obligația 
ca în cel mai scurt timp să ia mă
surile necesare pentru instalarea lu
minii electrice în cele 12 magazii, 
pentru ca pe viitor asemenea lipsuri 
sa au se mai repete.

Chemarea și recomandările comi
siilor Consfătuirii pe țară a țărani
lor colectiviști au fost primite cu 
mare bucurie de către colectiviștii 
din Teiuș.

La adunarea pe care aceștia au 
avut-o duminica trecută, colectiviști 
fruntași în producție, ca Fostoc Cor
nel, Fleșeru Maria, Oprița Teodor, 
Picoș Gavrilă și mulți alții, au ară
tat că în gospodăria lor există po
sibilități largi de a obține în viitor 
rezultate și mai bune în muncă. Ei 
s-au angajat, de pildă, ca în anul 
acesta să obțină între alte produse 
și 2.500 kg porumb la ha, iar 
pe o suprafață de 30 de hectare 
obțină 5.000 kg porumb boabe 
hectar în cultură neirigată. Pînă
finele anului 1962, colectiviștii și-au 
propus de asemenea să obțină re
zultate bune și în sectorul zooteh
nic. Numărul bovinelor, a arătat tov. 
Timiș Gligor, va crește la 360 ca
pete, al ovinelor la 1.500, iar 
porcinelor la 250 capete.

Un viu ecou au avut recomandările 
comisiilor Consfătuirii și în rîndul 
colectiviștilor ce muncesc la grădi
na de legume și zarzavaturi. Pentru 
a obține în anul ce vine cantități 
sporite de produse legumicole, co
lectiviștii și-au propus în adunarea 
pe care au avut-o duminica trecută, 
de a mări suprafața grădinii de le
gume cu încă 3 hectare.

OȚOI ADRIAN

de 
să 
la 
la

al

I. L.

Un mod defectuos de muncă
nul prevederile H.C.M. Nr. 548/1961 cu 

privire la aplicarea tarifelor și eli
berarea abonamentelor pe autobu
zele de călători.

Un grup de salariați 
de la G.A.S. Alba Iulia

La fel ca pentru toți oamenii mun
cii de pe ogoarele patriei noastre, și 
pentru noi, colectiviștii din Mihalț, 
documentele Consfătuirii pe țară a 
țăranilor colectiviști și în primul rînd 
cuvîntarea tov. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, dezbătute pe larg de membrii 
gospodăriei noastre colective, sînt 
un bogat izvor de învățăminte. Lu
crările Consfătuirii fiind un prețios 
îndreptar pentru noi, ne ajută să 
ne orientăm «nai bine asupra posi
bilităților de sporire a recoltei, de 
lărgire a ramurilor de producție.
Pentru a obține o recoltă mai mare 

de porumb, în planul de producție 
pe anul 1962, la definitivarea căru
ia lucrăm, am prevăzut să obținem 
prin aplicarea unui larg complex de 
măsuri agrotehnice, 5.000 kg po
rumb boabe la hectar în cultură ne
irigată, pe o suprafață de 50 ha.

Toată atenția o acordă colectiviștii 
noștri cultivării de plante tehnice și 
legumicole. Astfel, în acest an noi 
am prevăzut să cultivăm 80 hectare 
cu sfeclă de zahăr, 60 hectare cu 
tutun și o suprafață de 5 ori mai 
mare față de anul trecut, cu legume, 

învățăminte deosebit de prețioase 
am tras din lucrările Consfătuirii in 
ce privește sectorul zootehnic. In 
prezent, noi avdtn în gospodărie 216 
capete bovine, din care 97 vaci și 
juninci. Punînd în practică reco
mandările Consfătuirii, membrii 
gospodăriei noastre colective și-au 
propus să acorde o atenție și mai 
mare creșterii de tineret taurin din 
prăs'lă proprie, astfel ca la sfîrșitul 
anului gospodăria noastră colectivă

să aibă un număr de 547 bovine, dia 
care 194 vaci și juninci. Vom spori 
de asemenea numărul porcinelor, de 
la 43 scroafe de prăsilă, cîte avem 
în prezent, la 80, iar pînă la sfîrși
tul anului să creștem 
porcine, să valorificăm 
contract 400 porci.

Tot în acest an vom 
matcă de 1.500 găini și gîște.

O atenție deosebită se acordă 
lucrările Consfătuirii sporirii numă
rului de oi cu lînă fină șii semifină. 
Ținînd seamă de recomandările fă
cutei în acest sens de Consfătuire și 
de posibilitățile pe care le avem, noi 
ne-am propus să sporim în acest an 
numărul oilor la 1.500 capete, din 
care peste 60 la sută cu lînă fină 
și semifină, și vom crește 40 de bă
tăii. Tot din acest an vom trece la 
o selecție riguroasă a ovinelor pen
tru îmbunătățirea rasei.

Prin valorificarea pe bază de 
contract a produselor vegetale și 
animale. în acest an, după calculele 
prealabile făcute, vom realiza u« 
venit ce va depăși suma de 1.500.000 
lei.

Membrii gospodăriei noastre co
lective, în frunte cu comuniștii, sînt 
hotărîți să muncească cu toată în
suflețirea, pentru a obține producții 
toi mai mari, pentru întărirea con
tinuă a gospodăriei colective, pentpe j 
a-și asigura condiții de trai tot mai * 
bune.

500 capete 
pe bază

asigura

de

îfl

USCA 1OAN 
secretarul organizației de 

partid G.A.C. Mihalț

■•a-

Pe drumul

salariați:

In luna noiembrie 19£ 
te intervenții și insisier 
G.A.S. Alba Iulia. ce c 
nic la Oarda de Jos. a 
bonamente pe autobu 
pentru ruta .Alba Iul» 
Jos. La expirarea abon 
dică la sfîrșitul lunii
gospodăriei agricole de stat au 
fost nevoițî din nou să alerge, să 
intervină, să insiste pentru ca I.G.O. 
Alba să le eliberez; noi abonamente. 
Dar, deși a trecut de atunci mai 
bine de o lună de zile I.G.O. n-a 
rezolvat cererea justificată a sala- 
riaților de la G-A.S. Alba.

Modul defectuos și birocratic în 
care unii salariați de la I.G.O. mun
cesc, felul în care aceștia rezolvă 
cererile oamenilor muncii trebuie să 
dea de gîndiL Conducerea întreprin
derii este obligată a cerceta și 
elucida această problemă, a lua 
măsurile potrivite încît în cel mai 
scurt timp serviciile contabilitate 
(șef contabil tov. Văleanu Nicolae) 
și tehnic (inginer șef tov. Noja An
tonie) să se încadreze și să aplice

Pentru a crea condiții cît mai bune de alimentare cu apă a animale
lor gospodăriei, colectiviștii din Mihalț au construit un bazin 
cu o capacitate de 5 vagoane, în care au cumulat apa din trei izvoare, 
de unde apoi prin țevi a fost condusă la grajduri.

IN CLIȘEU: Adăpatul vacilor la G. A. C. Mihalț.

Rezultatele frumoase pe care le-au 
obținut în muncă colectiviștii din 
Galda de Jos, în anul care a trecut, 
primul lor an de muncă colectivă, 
în realizarea de producții sporite de 
cereale la hectar și în creșterea a- 
nimalelor sînt pentru țăranii înto
vărășiți din sat un puternic îndemn 
de a păși cu încredere în gospodă
ria colectivă. Un singur exemplu 
demonstrează cît se poate de con
vingător acest lucru. De pildă, în 
anul care a trecut, colectiviștii din 
Galda de Jos, aplicînd regulile a- 
grotehnice, executînd lucrările me
canizate și la timpul cuvenit, au 
obțiput cu 600 kg grîu mai mult la 
hectar față de întovărășiți. Aceste 
rezultate precum și multe altele fac 
ca pe zi ce trece, tot mai mulți ță
rani întovărășiți din sat, să pășeas
că pe noul drum. Astfel în ultimele 
zile încă 21 de noi familii au cerut 
să fie primite. în gospodăria colec
tivă, printre care și țăranii munci
tori Crețu Aurel, Lupșan Traian, 
Mărginean loan și alții.

belșugului
Colectiviștii din Galda de Jos 

sînt hotărîți să muncească cu forțe 
sporite, ca în acest an să obțină re
zultate și mai frumoase pentru în
tărirea și înflorirea gospodăriei lor 
colective.

Pe marginea inițiativei „In fiecare zi — activitate
cultural-educativă de masă la căminul cultural

inițiativa activiștilor culturali din 
Stremț de a desfășura zilnic activi
tate cultural-educativă de masă la 
cămin a constituit pentru activiștii 
culturali dm Ighiu, ca de altfel pen
tru toți ca ce muncesc pe acest tă- 
rim în crwmgtrie și satele raionului 
nostru, un paterne imbold și îndru
mar in navă. Largile perspective 
ce le oferă activitatea zilnică, bo
gată in contiran și legată de pro
blemele ce trânântă satul, au im
pulsionat activiștii culturali din I- 
ghiu, le-a înaripat voința de a mun
ci mai tmdt ți mai bine în viitor.

Și, ca urmare acestui fapt, în- 
tr-o consfitan* pe care activiștii 
culturali <te aid au avut-o la înce
putul lunii teu ud» ie. consfătuire, 
la care s-a anafizat munca desfă
șurată la cina și posibilitățile de 
care dirp— cununa. posibilități ca
pabile de a ridica pe viitor și mai 
mult n:veltd aracii culturale, a fost 
întocmit un bogat program de activi
tate zilnică in care au fost incluse 
forme și metode soecifice activității 
cultural-educative de masă. Au fost 
planificate conferințe, seri de calcul, 
șezători, seri culturale și de expe
riențe ștcoțBce, dimineți de basme 
pentru cops ele. Aproape două săp- 
tămimcăimmti adtural și biblioteca 
dm sat i. cunoscut o animație deose-

bită. Colectiviștii din sat asistau cu 
plăcere și interes la manifestările 
desfășurate aici. Cu tot elanul însă 
cu care au pornit la muncă activiștii 
culturali de aici, cu timpul s-au ivit 
unele goluri în program. Intr-o seară, 
de pildă, directorul căminului,tov.Sta- 
nă Ion, n-a ținut o conferință, în altă 
seară, bibliotecarul David Vasilenu 
s-a prezentat la bibliotecă pentru a 
ține o seară literară, deși era aștep
tat de un mare număr de săteni, în 
alte seri apoi nu s-au ținut cursul 
sanitar, o expunere în legătură cu a- 
vantajele muncii în G.A.C., o infor
mare politică, o seară culturală etc.

Dar nu numai acestea au 
singurele lipsuri manifestate 
munca activiștilor culturali din
ghiu. In ultimul timp, mai precis din 
luna octombrie începînd, de cînd a 
fost prezentată ultima piesă — 
„Neamurile" — echipa de teatru de 
aici a fost abandonată, nu s-a mal 
depus interes pentru a se învăța noi 
roluri, de a se prezenta noi piese. De 
asemenea, un slab interes a fost 
acordat de către activiștii culturali 
de aici și formației de cor, care din 
această cauză a prezentat doarcîte 
un s’ngur program pe lună, slab 
pregătit și cu un repertoriu vechi, 
același prezentat ani de-a rîndul în 
fața sătenilor.

fost 
în
I-

Din analiza muncii culturale fă
cută la 1 decembrie de către comi
tetul executiv al sfatului popular co
munal, pe perioada 30 iulie — 1 
decembrie, a reieșit că insuficientă 
atenție a fost acordată de către ac
tiviștii culturali și brigăzii artistice 
de agitație. Cu această ocazie comi
tetul executiv a trasat sarcină acti
viștilor culturali ca pînă la 10 de
cembrie 1961 atît brigada artistică 
de agitație (care din luna noiem
brie și-a încetat activitatea), cît și 
formația de cor și echipa de teatru 
să fie reorganizate, să fie atrași în 
rîndurile lor noi membri, să se pre
gătească noi repertorii potrivite spe
cificului locului, să prezinte într-un 
viitor cît mai apropiat programe a- 
tractive, cu conținut bogat.

De ' . .............................
de o 
nului 
Și în 
tinuă 
școlii, corul nu și-a împrospătat re
pertoriul, iar brigada de agitație 
este și în momentul de față incom
pletă. i I

La baza slabei activități culturale 
ce se desfășoară în ultimul timp la 
căminul cultural și la biblioteca din 
Ighiu stă însă înafară de insuficien
ta atenție acordată reactivizării for
mațiilor artistice și lipsa de interes 
de care au dat dovadă atît activiștii 
culturali cît și sfatul popular al co
munei în asigurarea condițiilor ma
teriale căminului cultural pentru pe
rioada de iarnă. Acum cînd munca 
culturală trebuie să se desfășoare

atunci însă a trecut mai bine 
lună de zile și pe scena cămi
n-a intervenit încă nimic nou. 
prezent piesele de teatru con- 
a fi prezentate tot de elevii

din plin, cînd căminul cultural tre
buie să primească în fiecare seară 
un număr cît mai mare de țărani 
muncitori d'n sat, la căminul cultu
ral dirț Ighiu lipsesc lemnele pen
tru încălzit sala.

Cum au pășit în iarnă activiștii 
culturali din Ighiu, unde le este 
răspunderea, îndatoririle pe care le 
au? Acum cînd iarna este în toi, 
cînd bunii gospodari, directorii de 
cămine care nu și-au uitat îndato
ririle, primesc în atmosferă plăcută 
spectatorii, la căminul cultural din 
Ighiu oamenii stau cu paltoanele pe 
ei și de multe ori chiar cu căciulile 
pe cap.

Activiștii culturali din Ighiu, în 
frunte cu directorul căminului, tov. 
Stană Ion, trebuie să-și analizeze 
bine aportul adus de ei pînă în 
prezent în îmbunătățirea activității 
cultural-educative în sat, să facă o 
cotitură grabnică și serioasă în mun
că. Sfatul popular al comunei are 
de asemenea datoria de a sprijini 
mai mult munca culturală prin pro
curarea de lemne pentru foc în cel 
mai scurt timp posibil.

Condiții pentru desfășurarea unei 
bogate munci culturale există și la 
Ighiu. Depinde însă de activiștii cul
turali, de preocuparea lor de a face 
acest lucru, de felul cum ei vor ști 
să mobilizeze pe viitor toate forțele 
de care dispune satul. Numai așa 
munca culturală se va desfășura cu 
succes, numai așa putem spune că 
ne-am făcut datoria, că am făcut 
totul pentru ridicarea continuă a 
nivelului muncii culturale.

; CĂRȚI NOI j
< Editura politică J
> E. Hutira-M. Oprișan

— Politica Partidului Munci- 
j toresc Romîn de industriali-
> zare socialistă a țării.
1 L. Melinte-I. Chirculescu

— Baza tehnică-materială a
> socialismului.
1 S. Nica-Fl. Balaure
j — Politica P.M.R. de întă

rire a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea mun-

i citoare și de transformare
socialistă a agriculturii.

[1. Blaga-F. Burtan
— Principiul leninist al co
interesării materiale.

Roșianu
— Marxism-leninismul des
pre patriotismul socialist și 
internaționalismul proletar.

★
Partidul Muncitoresc Romîn

— conducătorul revoluției 
culturale în țara noastră.

★
Formarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii din 
R. P. R.

Valentin
Știință și religie.

Șerbănescu
Marxism-leninismul (despre; 
problema războiului și păcii. 
Lupta pentru pace — sarcină 
primordială a partidelor co
muniste și muncitorești.

i.

A.

I.



TRIBUNA PROPAGANDISTULUI

Prin muncă perseverentă
Sînt propagandist în învățămîn

tul de pariid, din anul 1949. La în
ceput cînd organizația de bază mi-a 
încredințat această sarcină de o 
deosebită importanță și în același 
timp de mare răspundere, nu mi-a 
fost prea ușor și aș putea spune că 
în unele cazuri am întîmpinat și 
greutăți atît în pregătirea mea 
personală cît și în conducerea dis
cuțiilor în cadrul cercului sau cursu
lui pe care-1 conduceam. De fiecare 
dată am simtit însă ajutorul organi
zației de partid, al propagandiștilor 
cu mai multă exeperiență în această 
muncă, al membrilor de partid. A- 
tializa învățămîntului de partid fă
cută de către organizația de bază, 
măsurile luate, participarea mea cu 
regularitate la pregătirile ce se fac 
propagandiștilor la Comitetul ra o- 
nal prin cabinetul de partid au cons
tituit în munca mea un prețios aju
tor, m-a făcut să înțeleg tot mai 
mult importanta acestei munci și 
rolul mare ce-1 are propagandistul 
In învățămîntul de nartid.

In anul de învătămînt politic 
1961-1962, organizația de bază de 
Ia secția săruri, al cărui membru 
sînt, mi-a încredințat sarcina să 
conduc cercul de studiere a istoriei 
P.M.R. anul I, în care sînt încadrați 
26 tovarăși.

Ițncă înainte de deschiderea anu
lui de^.învătămînt am stat de vorbă 
cu cursanții, am studiat anumite 
materiale legate de istoria partidu
lui nostru, pentru a cunoaște cît mai 
bine lunta clasei muncitoare din 
țara noastră condusă de partid.

Odată cu deschiderea învătămîn- 
tului de partid m-au preocupat două 
probleme importante si anume: să-i 
fac pe cursanți să înțeleagă cît mai 
bine materialul expus și în al doilea 
rînd, cum se reflectă cele însușite 
în viața practică a fiecărui cursant. 
Pot să spun că în mare parte im 
reușit să îndeplinesc obiectivele ce 
mi le-am propus.

încă de la începutul anului de în
vățămînt am vorbit cursanților des
pre felul cum fiecare 
biți
nivelului său politic și 
sarcină prevăzută în statutul parti
dului.

Din experiență proprie m-am con- 
■VÎns că fără pregăt:rea temelor cu 
fcea mai mare grijă, pe baza mate- 
Vyîuîui bibliografic și a altor do
cumente de partid apărute ulterior 
nu se poate face învățămînt de ca
litate. De aceea, mă ocup de pregă
tirea mea personală prin studiul 
individual și particip la pregătirea 
propagandiștilor ce se face de către 
Comitetul raional de partid și care 
•este cel mai mare ajutor în activi
tatea propagandiștilor.

După pregătirile ce se fac cu 
propagandiștii și după studierea 
materialului bibliografic, îmi întoc
mesc cuvîntul introductiv și planul

RAID ANCHETA

de 
in-

cit

In anul acesta la unitățile agricole socialiste din raionul nostru func- 
tionează 51 de cercuri agrozootehnice de masă, cu un număr de 3.500 ( 
cursanți. De asemenea, la căminele culturale au fost organizate 91 s 
cicluri de lecții, care urmăresc același scop: răspîndirea experienței ) 
inainte in vederea sporirii producției agricole și dezvoltarea creș- ( 
terii animalelor.

O mare parte din aceste cercuri desfășoară o activitate cu rezultate / 
bune, cursanții dovedind preocupare sporită pentru însușirea temeini- ( 
că a materialului predat. Pe lingă acestea mai există însă în raion Ș 
și unele cercuri agrozootehnice unde se manifestă mari deficiențe în ( 
desfășurarea învățămîntului. \

Pentru a cunoaște și a contribui la organizarea și desfășurarea în 5 
cit mai bune condîțiuni a învățămîntului. ziarul „Steaua roșie” a orga- ? 
nizat în aceste zile un raid anchetă.

Mai jos redăm unele constatări făcute cu prilejui raidului. >

va tre
să studieze pentru ridicarea 

ideologic,

de discuții. In cuvîntul introductiv 
caut să expun cursanților cele mai 
importante probleme și care consi
der că ar fi mai greu de înțeles de 
unii tovarăși. Nu scap din vedere, 
de fiecare dată, de a recomanda 
cursanților material ajutător pentru 
studiu.

Discuțiile le conduc pe baza unui 
plan, în care fixez problemele teo
retice de bază. In fixarea acestor 
probleme, nu neglijez nici sarcinile 
legate de viața practică. Pentru a 
face ca unele probleme mai greu 
Înțeles să fie totuși cunoscute, 
sist asupra acestora mai mult.

Pentru a antrena un număr
mai mare de cursanți la discuții, 
folosesc metoda ca pe acei care se 
antrenează mai greu să le cer pă
rerea în anumite probleme legate 
de tema studiată. In parte am reu
șit să antrenez majoritatea tovară
șilor la discuții, ajutindu-i să înțe
leagă că fiecare trebuie să-și aducă 
contribuția la dezbaterea probleme
lor.

Intre două ședințe ale cercului, țin 
legătura cu cursanții, ne consultăm 
asupra anumitor probleme legate de 
activitatea cercului sau de anumite 
greutăți ce întîmpină în studiu și-i 
ajut acolo unde este necesar.

Pentru fixarea mai temeinică a 
unor cunoștințe, folosesc material 
intuitiv. Așa, de exemplu, folosesc 
planșe editate cu ocazia împlinirii a 
40 an’ de la înființarea P.C.R., care 
mi-au fost de un real folos.

Eficacitatea învățământului de 
partid este apreciată după rezulta
tele practice ce le obțin cursanții 
în producție. In această pri
vință pot da exemple grăitoare. Ast
fel, cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1962, cursanții au fost 
primii care și-au luat angajamente 
și au făcut propuneri prețioase, 
printre care amintim pe tov. Jit 
Ioan și Corpade loan. Tov. Nistor 
Sabin a făcut adevărate fapte de 
eroism. Inovația propusă de 
Turcu loan va aduce economii
7.000 lei anual, și exemplele pot fi 
date și mai multe.

Ceea ce este important în munca 
de propagandist este faptul că tre
buie multă preocupare și perseve
rență în primul rînd, iar în al doi
lea rind sprijinul organizației de 
bază. Din partea organizației de 
bază eu mă bucur de tot sprijinul și 
îndrumarea, și aceasta este garan
ția că în viitor vom obține rezultate 
din

iov.
de

ce în ce mai bune.

VICTOR FILIMON 
propagandist — Istoria P.M R. 

anul I U.M.C. Zlatna

Toată importanta ciclului de conferințe
In cadrul învățămîntului agr.ccl 

de masă, un loc important n ocupă, 
de asemenea, ciclul de conferințe ce 
trebuie să aibă loc la căminele cultu
rale și la care participă toți oame
nii muncii de la sate, și în primul 
rînd cei care nu iau parte la cercuri.

Ciclul de lecții, ca și cercurile ur
măresc, de asemenea, răspîndirea ex
perienței înaintate în vederea spo
ririi producției agricole și dezvolta
rea creșterii animalelor. De aceea 
ele trecuie să fie strîns legate de 
viață, să cuprindă exemple legate de 
practica agricolă înaintată.

Dacă în cadrul căminelor cultu
rale din Stremț. Mihalț. Vințid de 
.tos și în alte cîteva comune s-au 
făcut unele expuneri în cadrul 
conferințelor cu caracter agricol, 
în cele mai multe sate din raion, 
cum sînt Oarda de Sus. Miccști, 
Galtiu, Totoi, Cistei și multe altele, 
ținerea acestora la căminele cultu
rale este neglijată aproape complet

Ținînd seamă de importanța pe 
care o are ciclul de lecții pentru 
popularizarea a ceea’ ce este nou în 
agricultură, secția de învățămînt și 
cultură și secția agricolă raională 
au datoria să asigure căminelor cul
turale lecțiile sau sursa de pregătire 
a

drul ciclului de lecții va trebui să-l 
ocupe expunerile cu privire la obți
nerea de 5.000 kg porumb boabe în 
cultură neirigată, precum și expu
nerile privind lucrările Consfătuirii 
pe țară a țăranilor colectiviști, etc.

Unde există preocupare
La cercul zootehnic de la gospo

dăria colectivă din Sibișeni se des
fășoară o rodnică activitate.

Lecțiile vii, atractive și strîns le
gate de viață, la predarea cărora 
lectorul cercului, tovarășul Stoica 
Sorin, medic veterinar, folosește un 
bogat material didactic, planșe, dia- 
filme, etc., trezesc un viu interes în 
rindul cursanților care participă cu 
regularitate la cursuri. Aceștia îș? 
iau notițe, pun întrebări pe margi
nea lecțiilor predate. In cadrul te
maticei fixate, lectorul a format un 
lot demonstrativ de 5 vaci, la care 
se aplică cu rigurozitate regulile de 
zoo-igienă, întocmirea rațiilor și 
furajarea lor etc. Tot pentru lărgi
rea nivelului de cunoștințe legat de 
viața practică de zi cu zi, cursanții 
cercului din Sibișeni au vizionat fil
mele „Colectivele din Oltenia" și 
„Milionarii din regiunea Cluj",

Lecțiile trebuie predate la timp 
și la un nivel ridicat

Deși ne aflăm într-o perioadă îna
intată. cînd la un mare număr de 
cercuri s-au ținut pînă la 8 ianua
rie 8-10 lecții, la cercul agricol de 
la gospodăria colectivă din Beldiu 
nu s-au ținut pînă la acea dată de- 
cit 3 lecții. Vina pentru rămînerea 
în urmă cu predarea acestora revine 

mare măsură colectivului raional 
îndrumare si control, care nu a

in 
de

luat nici o măsură pentru suplinirea 
lectorului Dănilă Constantin, care a 
lipsit din localitate. Totodată din 
cauză că colectivul raional nu a în
drumat lectorul în activitatea sa, 
acesta și-a întocmit un plan cu un 
număr redus de lecții, iar la pre
dare legarea acestora prin diferite 
exemple de situația locală se face 
în slabă măsură.

Mai multă răspundere față de sarcini
La cercul agricol de la gospodă

ria colectivă din Drîmbar s-au în
scris pentru anul de învățămînt 
1961-1962 un număr de 54 de 
cursanți. In planul de învățămînt 
s-au prevăzut 24 de lecții, cu o pre
dare de două lecții pe săptămînă.acestora. Un loc important încă-

Toată atenția adunărilor de dări de seamă și alegeri
La fixarea cunoștințelor despre 

bolile animalelor, la cercul zootehnic 
— G.A.C. „Unirea* Alba Iulia — 
se folosesc organe de animale.

Lecțiile prevăzute sînt deosebit de 
folositoare colectiviștilor. Ele cu
prind teme despre sol, îngrășămin
te, cum se poate obține 5.000 kg 
porumb boabe la hectar în cultură 
neirigată, despre organizarea mun
cii în G.A.C. și altele.

Pe baza planului, lectorul s-a pre
zentat de fiecare dată la cerc pen
tru a ține lecțiile prevăzute. Dato
rită însă faptului că organizația de 
partid și conducerea gospodăriei nu 
acordă toată importanța învățămîn
tului agricol de masă”, mulți din 
cursanți lipsesc de la cursuri. In 
zilele de 15, 22, 25 și 29 decembrie 
1961, lipsind mai mulți cursanți, nu 
s-au ținut de loc lecții. Un alt faot 
care face ca cursanții să nu prezin
te suficient interes pentru cursuri 
este și modul rigid de predare al 
lecțiilor de către tov. inginer Ba- 
tențan Ana, care nu leagă totdeauna 
deviata practică lecțiile. Limitin'fu-se 
la o formă scolastică de predare, 
face ca lecțiile să fie mai puțin 
atractive. Din această cauză unii 
cursanți manifestă tendința de a 
nu participa la cursuri.

Ținînd seamă de rolul important 
pe care îl are învățămîntul agro
zootehnic de masă în sporirea pro
ducției și creșterea șeptelului, or
ganele de partid și de stat din co
mună trebuie să se ocupe cu toată 
răspunderea de învățămîntul agro
zootehnic de masă, pentru a asigura 
desfășurarea acestuia în cele mai 
bune condîțiuni.

In aceste zile a început alegerea 
«comitetelor și comisiilor de femei, e- 
veniment important în activitatea 
mișcării de femei, un prilej de ana
liză a muncii desfășurate pentru 
mobilizarea maselor de femei la înde
plinirea sarcinilor trasate de partid.

Adunările și conferințele de dări 
de seamă vor trebuii să analizeze în 
-ce măsură comisiile și comitetele de 
femei s-au străduit să traducă în 
viață sarcinile ce le-au revenit; și 
în același timp să constituie un iz
vor de învățăminte pe baza propri
ei lor experiențe, pentru îmbunătă
țirea muncii de viitor.

In perioada pregătirii și desfășu
rării adunărilor de dări de seamă și 
alegeri, comitetele și comisiile de fe
mei trebuie să se bucure de tot spri
jinul și îndrumarea organizațiilor de 
partid.

Dările de seamă, în primul rînd, 
trebuie să reflecteze conținutul ac
tivității comitetelor și comisiilor de 
femei. Pe lîngă rezultatele pozitive 
obținute, dările de seamă vor trebui 
să se ocupe și de lipsurile și cau
zele acestora, precum și măsurile 
ce vor trebui luate pentru lichida
rea lor. Nu va trebui neglijată ex
periența bună cîștigată în activitatea

multor comitete și comsii ale femei
lor, generalizarea și extinderea lor 
pentru noi succese în activitatea de 
viitor, evidențiindu-se femeile care 
au muncit cu dragoste și entuziasm 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le-au fost încredințate.

In adunările care vor avea loc la 
sate, dările de seamă și discuțiile ce 
se vor purta trebuie să fie axate pe 
contribuția comitetelor și comisiilor 
femeilor la munca politică nentru 
transformarea socialistă a agricul
turii, pe participarea colectivistelor 
la întărirea economico-organizatori- 
că a gospodăriilor colective și pre
ocuparea lor pentru continua creș
tere a producției vegetale și ani
male, pe însușirea de către colectivis
te a celor mai înaintate metode de cul
tivare a pămîntului, de creștere a 
animalelor și a păsărilor.

Gospodinele din cartierele orașu
lui nostru vor trebui să dezbată în 
adunările de dări de seamă și ale
geri problema participării în număr 
cît mai mare la înfrumusețarea stră
zilor, parcurilor și grădinilor, a în
treținerii în condiții cît mai bune a 
fondului de locuințe și a altor pro
bleme cu caracter gospodăresc.

O atenție deosebită va trebui a-

cordată componenței comitetelor și 
comisiilor femeilor. In noile comitete 
Și comisii vor trebui alese femei 
harnice, bune organizatoare, care 
se bucură de stima și respectul fe
meilor și care au dovedit prin mun
ca și preocupările lor, prin atitudi
nea și felul lor de viață că merită 
a li se încredința această sarcină de 
răspundere.

Este bine ca în comisiile femeilor 
din gospodăriile colective să fie a- 
lese fruntașe în producție, femei 
care se bucură de autoritate morală 
și politică în fata colectiviștilor. In 
cartiere vor trebui alese acele femei 
care iau parte activă la activitatea 
politică și cultural-educativă, la re
zolvarea problemelor gospodărești 
ale cartierului.

La sate și comune, în comitetele 
femeilor vor trebui alese și învățătoa
re, profesoare și alte intelectuale ale 
satului care și-au adus un aport de 
seamă în munca cultural-educativă 
în rîndul femeilor.

Rezolvarea cu succes a acestor 
importante sarcini trebuie să consti
tuie în această perioadă o preocu
pare permanentă din partea tuturor 
organizațiilor de partid din raionul 
nostru.

CONCLUZII ______
Din constatările făcute cu prilejul raidului, s-a putut vedea că acolo ) 

unde organizațiile de partid și comitetele executive ale sfaturilor ? 
populare au dovedit preocupare, unde lectorii și-au întocmit planuri j 
tematice bune. împletite cu exemple luate din viată, activitatea la cer- > 
curi este rodnică, țfnindu-se pînala 10 ianuarie 8-10 lecții. Cursanții < 
part cipă în număr mare la cursuri, discută, pun întrebări și își iau no- ) 
tițe bune. In acest sens se poate da ca exemplu cercurile de ia gospo- ( 
dăriile colective din Alba Iulia, Stremț, Vințul de Jos, Mihalț, Te ț 
iuș, Oiejdea, Șard și altele. <

Pe lingă aceste rezultate faptele ne arată că în satele raionului nos- ? 
tru mai sînt încă multe cercuri, ca cele de la gospodăriile colective din \ 
Bucerdea Vinoasă, Pețelca, Căpud, Totoi, Cistei, Limba și altele, unde ) 
nu s-au ținut decît 3-5 lecții si acestea cu un număr redus de partl- ? 
cipanți, iar lecțiile predate nu au fost totdeauna pregătite pe măsura ce- < 
rințelor. \

învățămîntul agrozootehnic de masă, are un rol de seamă în ridi- ( 
carea profesională a lucrătorilor ogoarelor, a crescătorilor de animale, / 
precum și în sporirea producției agricole. Organizațiile de partid si co- < 
mitetele executive ale sfaturilor populare de la comune au datoria să a- S 
corde toată atenția cercurilor de învățămînt și ciclurilor de conferințe cu ) 
caracter agricol de masă. Acestea trebuie să ia cele mai potrivite mă- < 
suri politice și organizatorice, pentru ca activitatea Ia cercuri și ci- > 
cluri de conferințe la căminele culturale să se desfășoare în cele mai’bune ? 
conditiuni, pentru ca pînă la 15 martie lecțiile planificate să fie toate ț 
predate. ’ <

De asemenea, colectivul de îndrumare și control raional, trebuie să < 
se preocupe cu mai mare răspundere de învățămîntul agricol de masă, > 
să desfășoare o activitate mai orga nizată și susținută pe teren, dînd a- ( 
jutor concret lectorilor. ' ’ <



Actualități din țări le social iste Să îndeplinim sarcinile 
de plan ritmic șl la togi indicii!

Pe pămînt, pe
In domeniul transporturilor, cel 

arai important eveniment al anului 
1961 a fost trecerea la tracțiune e- 
lectrică a căii ferate Atoscova-Ir
kutsk în lungime de 5.500 km, care 
va avea un rol uriaș în dezvoltarea 
forțelor de producție ale Orientului 
sovietic.

Locomotivele de pe linia Mosco- 
va-Irkutsk sînt alimentate cu ener
gie electrică de la cele mai mari 
centrale termoelectrice, iar în acest 
an motoarele lor au primit energie 
și de la hidrocentralele de la Volgo
grad și Bratsk, care au trimis la 
Irkutsk curentul produs de primele 
sale agregate.

Pe lîngă navele cu zbaturi subac
vatice de tipul „Raketa“ și „Me
teor", anul trecut constructorii na
vali sovietici au realizat și motona
vele maritime cu zbaturi subacvati
ce „Mir“ și „Kometa", ca și uriașul 
cu aripi — „Sputnik**, care a trans
portat pe Volga delegați la Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. A- 
ceastă cursă a constituit un exce
lent examen pentru navă, care, în- 
fruntînd o puternică furtună de 
toamnă, a traversat Marea Rîbin- 
skoe cu o viteză de 70 km pe oră.

1961 a fost și anul apariției unui 
nou tip de transport — automobi
lul pe pernă de aer. Pornind de la 
strălucita idee a lui Țiolkovski, fon
datorul cosmonauticii, și de la pri
mul model realizat de talentatul in
ventator Ghennadi Turkin, construc
torii sovietici au ajuns la o soluție 
practică — automobilul care arun
că roțile și se deplasează deasupra 
pămîntului și apei pe o pernă de 
aer.

In 1961 elicopterele sovietice, 
care sînt printre cele mai mari din 
lume, au stabilit multe recorduri 
mondiale, inclusiv recordul mondial 
la ridicarea de încărcături. Un ase
menea elicopter este, de exemplu, 
gigantul sburător Mi-6.

Elicopterele sovietice pot ridica 
încărcături de cîteva tone, printre 
care și apartamente prefabricate. In 
mai puțin de două ore de zbor un 
apartament poate fi transportat de 
la Moscova la Gorki sau la un alt 
punct aflat la aceeași distanță. 
Transportarea de orașe întregi pe 
calea aerului a devenit o posibili
tate reală a tehnicii sovietice.

Rolul transporturilor aeriene a 
fost deosebit de mare în 1961 atît la 
traficul de pasageri, cît și de măr
furi urgente, Avioanele „TU-114",

U. R. S. S R. S. Cehoslovacă

apă și în aer
acești giganți turbopropulsori fără 
egal în nici o țară din lume, fac cu 
regularitate curse pe linii interconti
nentale. Avioanele turboreactoare 
„TU-104" reprezintă navele aeriene 
cele mai rapide pe majoritatea li
niilor aeriene. Alături de acestea, de 
pe aeroporturile sovietice decolează 
și aterizează, plecînd sau venind din 
curse lungi, avioanele „1L-18** si 
.„AN-10". '

Aceste două tipuri de avioane 
sînt apreciate nu numai de milioa
nele de pasageri. In ultima lună a 
anului 1961 avioane de tip „IL-18“ 
și „AN-10“ au inaugurat o linie ae
riană fără precedent în istorie: 
U.R.S.S.-Antarctida.

Pînă nu de mult o cursă în Ocea
nul înghețat de Nord era conside
rată neobișnuit de grea și pericu
loasă, chiar în perioada scurtă a 
verii polare. Spărgătorul de gheață 
atomic „Lenin“, această admirabilă 
realizare a constructorilor navali so
vietici, a învins banchize considera
te de netrecut.

Dar anul 1961 va rămîne în a- 
mintirea oamenilor printr-o altă 
realizare fără precedent în istorie — 
doi oameni sovietici s-au înălțat 
spre stele, au făcut ocolul planetei 
noastre pe un mijloc de transport cu 
totul nou — cosmic.

R.P. BulgariaNoutăți
Uzina constructoare de mașini din 

Vidin a realizat primul mare elec- 
troagregat bulgar pentru pompat 
apa din puțurile adînci. Agregatul 
de pompare, care este de forma u- 
nui proiectil lunguieț, are un debit 
de 300 litri pe minut. Cu ajutorul lui 
se poate pompa apa de la o adînci- 
me de 75 metri. Spre deosebire de 
alte agregate similare de import, 
motorul electric, cuplat de pompă cu 
ajutorul unui dispozitiv de aspirat 
și al unor bucșe de legătură, este 
descoperit și apa trece prin el, ră- 
cindu-i piesele, fără să dăuneze bo
binelor și conductorilor.

★
întreprinderea „Elektronika* din 

Sofia termină construirea seriei de 
probă a noului aparat electronic de 
măsurat — generatorul de semnali
zare, destinat reglării, verificării și 
reparării aparatelor de radio care 
funcționează pe unde ultrascurte.

Stație de radio 
dirijau de la distanță
La institutul de cercetări în dome

niul tehnicii televiziunii din R. S. 
Cehoslovacă a fost proiectată o 
stație de radio dirijată de la distan
ță, destinată în primul rînd servi
ciului aerian. Stația va fi instalată 
experimental în avioane ale flotei 
aeriene cehoslovace. Cu ajutorul a- 
cestui mic aparat pilotul poate face 

I legătura cu 35 de stații de pe sol. 
! La o înălțime de 1.000 de metri el 
| poate comunica cu posturi situate la 

o distanță de 150 km, iar la înălți- 
; mea de 8.000 m raza de acțiune 
! este de 300 km.

R. D. Coreeană

Fabrica de penicilină 
de la Sunciun

Recent a început producția in se- 
' rie, după perioada de probă, fabrica 
i de penicilină de la Sunciun.

Fabrica, a cărei construcție a du
rat circa doi ani, ocupă o suprafață 

i totală de 5.900 m.p. Folosind ma- 
i terii prime indigene, noua întreprin- 
; dere va avea o capacitate anuală de 
I 6.000 miliarde unități de penicilină.

O dată cu construirea noii fabrici 
I au fost puse bazele producției de 
| antibiotice în R.P.D. Coreeană.tehnice

Specialiștii bulgari au reușit să îm
bine funcțiile mai multor aparate de 
măsurat într-unul singur și în felul 
acesta noul dispozitiv posedă o se
rie de avantaje tehnice — universa
litate. dimensiuni minime, greutate 
mică, o mare precizie.*

Uzina constructoare de mașini 
„Strug** din Stara Zagora a în
ceput sâ producă în serie un nou 
aparat în consolă pentru stropitul 
viilor. Adaptat la tractorul „Bol
gar**, noul aparat poate fi folosit la 
stropitul viilor cu distanțe diferite 
între rînduri.

Intr-un minut noul aparat pulve
rizează o cantitate de soluție de a- 
proximativ trei ori mai mare decît 
la vechile tipuri de aparate. El este 
prevăzut cu un dispozitiv pentru 
stropitul pomilor fructiferi care cresc 
în vii.

(Urmare din, pag. l-a)

ceastă situație se răsfrînge asupra 
ritmicității producției. In unele sec
toare de muncă,în special în con
strucții se lucrează într-un ritm încă 
neuniform, amînîndu-se predarea la 
termenele stabilite a unor obiective 
social-culturale. Nu trebuie cruțat 
nici un efort spre a înlătura aseme
nea fenomene negative ce se mai 
manifestă în unele întreprinderi spre 
a determina o îmbunătățire substan
țială a organizării producției, astfel 
ca sarcinile de plan să fie îndepli
nite în mod ritmic la toate sortimen
tele și nu oricum. Trebuie să avem 
în vedere în primul rînd că oamenii 
muncii așteaptă ca muncitorii între- 

i prinderilor noastre să producă mai 
I mult, dar în același timp să producă 
I cît mai bun și ieftin.

Spre înfăptuirea acestor sarcini 
de mare răspundere trebuie să ne 
mobilizăm toate forțele, să muncim 
în așa fel îneît pe baza solidă a 
rezultatelor de pînă acum să desfă
șurăm munca pentru înfăptuirea sar
cinilor din cel de-al treilea an al șese- 
nalului. Și în această direcție organi
zațiile de partid au sarcini deosebite. 
Ele trebuie să ridice munca politică 
la nivelul sarcinilor actuale. întreg 
obiectivul muncii politice trebuie în
dreptat spre lămurirea profundă a 
politicii partidului nostru, a sarcini
lor mărețe trasate de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. Pe baza unui con- 

! ținut bogat al muncii politice tre- 
buie să asigurăm eficacitatea prac
tică în sporirea producției și a pro
ductivității muncii, în reducerea pre
țului de cost și îmbunătățirea cali
tății produselor. Este nevoie ca să 
antrenăm toate forțele colectivelor 
muncitorești din întreprinderi spre 
a descoperi și pune în valoare noi 
rezerve de sporire a productivității 
muncii, a gospodări cît mai econo
micos materia primă, materialele, 
combustibilul.

Sarcini de mare răspundere revin 
organizațiilor de partid în direcția 
îmbunătățirii muncii de agitație. A- 
gitatorii — această forță mobiliza

toare a organizațiilor de partid — 
trebuie temeinic instruiți, ținuți la 
curent cu mersul îndeplinirii planu
lui și îndrumați să îndrepte munca 
politică spre sectoarele importante. 
Pentru extinderea experienței agitato
rilor fruntași este indicat sa se folo
sească metoda comitetului de partid 
de Ia U.M.C. Zlatna, care organi
zează periodic plenare ale agitatori
lor pe diferite teme.

Agitația vizuală are de asemeneia o 
importanță deosebită în mobilizarea 
colectivelor de muncă de a înfăptui 
zi de zi sarcinile de plan în mod 
ritmic și la toți indicii, lată de ce 
ea trebuie împrospătată, dată și adre
sa precisă acesteia, legînd-o în mod 
concret de sarcinile secției, echipei 
sau omului. Lozincile sau graficele ce 
se scriu să nu fie generale, ci ele 
să reflecte angajamentele colectivu
lui, modul cum ele se înfăptuiesc. In 
anul trecut, o bună experiență în or
ganizarea agitației vizuale au do
vedit-o comitetul de partid și orga
nizațiile de bază de la E.M. „Gh. 
Doja“ Zlatna, care au axat lozincite 
pe angajamentele sectoarelor, iar 
întrecerea socialistă a fost urmărită 
zilnic prin grafice.

Obținerea unor rezultate cît mai 
bune în îndeplinirea sarcinilor de
pinde într-o mare măsură de nivelul 
organizării întrecerii socialiste. Or
ganizațiile de bază au datoria să 
îndrume comitetele de sindicat spre 
a organiza întrecerea temeinic, 
axînd-o pe obiective mobilizatoare, 
pe principalele sarcini ce stau în- 
fața colectivelor de muncă. Trebuie 
combătut cu toată hotărîrea forma
lismul în întrecere, tendința de a se 
lua angajamente nemobil’zatoare, 
mai mici chiar decît realizările an
terioare.

Comitetele de sind:cat au datoria 
de a stimula pe toate căile fruntașii 
în muncă, a face larg cunoscute 
metodele acestora, astfel ca expe
riența înaintată să devină un bun 
al tuturor, un bun al întregului co
lectiv. O mare atenție trebuie dată 
evidenței rezultatelor obținute în în
trecere și popular'zării acestor re
zultate prin diferite forme ca gra
fice. gazeta de perete, panouri ale 
fruntașilor etc.

Pășind în noul an, oamenii muncii 
d'n întreprinderile raionului nostru 
îsi a’irmă cu toată înflăcărarea ho
tărârea lor neclintită de a munci ctî 
și mai mult avînt pentru înfăptuire^,’ 
mărețelor sarcini trasate de partid 
și guvern.

Semicontinentui sud-american tin
de să devină un adevărat continent, 
un continent de sine stătător. Este 
•are Cuba singurul element care 
condiționează transformarea Amen- 
cii Latine într-o entitate nouă, prin
cipial deoseb'tă de vechea „Curte 
din dos** a Statelor Unite? Rolul de 
catalizator al Cubei noi convertită 
într-un exemplu viu este enorm, dar 
să nu U’tăm că însăși revoluția cu- 
bană este efectul ultim al acțiumi 
unor forțe care au crescut alimen
tate vreme îndelungată de realități 
locale, înainte de a țîșni la supra
față cu vigoarea cunoscută. Fră
mântările, transformările, prin 
«are trec astăzi țările cuorin- 
se între Capul Horn și fron
tiera sudică a Statelor Unite, nu 
sînt pur și simplu o reflectare sau 
o repetare a fenomenului cuban. Ele 
fei au originea în procesul de matu
rizare politică a popoarelor.

Repetatele „proniincîamentos" 
care permiteau dictatorilor să se suc- 
cerdă un i altora, au făcut ca în o- 
ehii străinilor America să apară în 
postura unui continent de operetă. 
Infanteria marină americană era 
principalul „factor de ordine**. Ge
neralul Smedley Butler, aparținînd 
acestei infanterii marine scria, nu 
fără humor, în memoriile sale: „Am 
ajutat în 1914 ca Mexicul și mai a- 
les Tampico să fie salvate pentru 
interesele petroliere americane. Am 
ajutat ca Haiti și Cuba să devină 
locuri convenabile pentru ca băieții 
de la „National City Bank" să-și 
poată culege veniturile. In 1903 am 
ajutat ca Hondurasul să satisfacă 
societatea „American Fruit**. In ca
zurile mai puțin dif'cile erau sufi
ciente forțele C.I.A. înlăturarea pre
ședintelui Arbenz și instaurarea u- 
nui regim reacționar în Guatemala

Vechi șl
a fost însă ultima ispravă pe care 
C.I.A. a reușit să o ducă ta >(bun“ 
sfîrșit. Ea se străduiește în continu
are. Eforturile pe care le-a depus 
pentru pregătirea agresiunii anticu- 
bane eșuate pe Playa Giron au fost 
dintre cele mai sîrguincioase. Și a- 
«ttm C.I„A. se agită pentru a distruge 
Cuba, pentru a-1 menține la putere 
pe Balaguer în Republica Domini
cană, pentru a-1 răsturna pe preșe
dintele Goulart al Braziliei, pentru 
a pune la cale o lovitură de stat îm
potriva lui Arosemena în Ecuador, 
pentru a determina alegerea ca pre
ședinte a lui Pedro Beltran în Peru, 
pentru a... Aici se potrivește însă 
proverbul francez „Qui trop em- 
brasse, mal etreint**, sau cu alte cu
vinte nu este bine cînd poftele își 
întrec puterile.

Rdacțrle oficialității nord-ameri- 
cane la evenimentele latino-ameri- 
cane pot fi desprinse din New York 
Times, cea mai perfectă oglindă a 
acestor reacții. Statele Unite au pus 
Columbia să colecționeze semnături 
ne o hîrt'e cerînd izolarea Cubei. 
Primul pas trebuie să fie rupererea 
relațiilor diplomatice, al doilea con
vocarea unei conferințe a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai țărilor O.S.A. 
care să hotărască sancțiuni, al trei
lea aplicarea forței. Dar Consiliul 
O.S.A. nu a răspuns prezent, în între
gul său, la acest apel. Este drept 
că a existat o majoritate de 14 vo
turi pentru propunerea Columbiei, în 
t'rrrp ce două țări au votat contra, 
iar cinci s-au abținut. Să nu uităm, 
scria cu acest prilej New York Ti-

non In America Latină
mes că, după cum se spune, unele 
țări sînt mai egale decît altele. Cînd 
țări ca Brazilia, Argenfna și Mexi
cul se abțin sau votează împotriva 
rezoluției înseamnă că scindarea 
este mult mai mare decît o arată 
votul numeric... Nu a existat dova
dă mai dramatică a d vergentelor de 
atitudine dintre S.U.A. și elemente 
importante din America Latină de
cît acest conflict referitor la Cuba... 
Intr-un număr de țări latino-ameri- 
cane, situația politică internă este 
de așa natură îneît ar fi periculos 
să se ia o atitudine fățișă împotriva 
Cubei.

Argenfna și Brazilia nu au cedat 
presiunilor, cu toate că ele s-au e- 
xerritet la cel mai înalt nivel. Pre
ședintele Frondizi a fost mai întîi 
vizitat de reprezentantul S.U.A. la 
O.N.U., Stevenson, iar apoi invitat 
de Kennedy însuși. El a continuat 
însă să repete că țara sa se pronun
ță ferm, ca si pînă acum. împotriva 
amestecului O.S.A. în treburile Cubei 
și că își rezervă libertatea de ac
țiune în legătură cu orice hotărîre 
care va fi adoptată la 22 ianuarie 
la Punta del Este.

Au oare cele mai mari state ale 
Americii Latine dreptul de a discuta 
problemele continentului lor fără 
participarea sau binecuvîntarea ve
cinului din nord? In orice caz, vi
zita' de trei zile făcută la sfîrșitul 
lunii trecute de Dantes, Ministrul 
Afacerilor Externe al Braziliei, co
legului său argentinian Carcano a 
produs iritare la Washington mai 
cu seamă pentru că a avut în mod 

vădit caracterul unei demonstrații 
a celor două puteri sud-americane 
împotriva politicii de intervenție 
contra Cubei, preconizate de S.U.A.

Prefacerile politice petrecute în 
1961 pe continentul sud-american 
au cauze și trăsături comune. Este 
izbitoare similitudinea d:ntre eveni
mentele care au avut loc în două țări 
atît de deosebite cum sînt Brazilia 
și Ecuadoru’. In ambele țări ameri
canii au încercat să profite de o 
criză politică pentru a aduce la pu
tere un președinte de dreapta (în 
Brazilia Ranieri Mazzili, în Ecuador 
Gallegos). Sprijin t de forțele popu
lare și de o mare parte a armatei, 
unul dintre vicepreședinții statului 
(în Brazilia Goulart, în Ecuador A- 
rosemena) a preluat puterea, în con
formitate cu constituția, dejucînd 
astfel planurile americane. Ce gîn- 
desc astăzi Statele Umte despre 
Brazilia? Să căutăm în New York 
Times : „Ori se va produce o nouă 
lovitură de stat sprijinită de ofițerii 
activi, ori Alianța pentru progres se 
va naște moartă în Brazilia, fiind 
astfel paralizată ca plan pentru în
treaga emisferă**. Iată așadar, că nu 
numai președintele Goulart averti
zează despre posibil'tatea unei lo
vituri de stat de dreapta. Americanii 
înșiși recunosc că o doresc și o în
curajează. Ultimele măsuri econo
mice luate de guvernul brazilian, 
care stînienesc exploatarea bogății
lor brazii ene de către capitalul 
nord-american, au produs o adevă
rată explozie de furie la Washing
ton. Ziarele americane se întrec în a 
prezice Braziliei un adevărat deza

stru financiar dacă nu va renunța 
la apărarea intereselor sale econo
mice.

începutul anului 1962 va face să 
se vorbească despre Peru, țara în 
care 61 la sută din populație pri
mește mai puțin de 75 la sută din 
minimul de hrană necesar, iar 50 la 
sută din cetățenii majori nu au 
drept de vot pentru că sînt analfa- 
beți. Demisia primului ministru Pe
dro Beltran este pusă în legătură cit 
alegerile care vor avea loc în mar
tie. El intenționează să candideze 
pentru funcția de președinte al sta
tului. (Constituția peruviană preve
de că nu pot candida decît persoa
nele care cel puțin șase luni înain
te de alegeri nu au avut nici o funcție 
în guvern). Dar aripa stîngă a par
tidului, Alianța populară revoluțio
nară s-a întărit mult în ultimul timp 
și există indicii că stingă va refuza 
să se coalizeze încă o dată cu parti
dul actualului președinte, Manuel 
Prado, care și-a trădat promisiunile 
electorale și a permis lui Reltran să 
după o politică ultraconservatoare.

In Republica Dominicană situația 
este departe de a se fi stabilizat. 
New York Times recunoaște că „po
porul dominican dorește o schim
bare politică, economică și socială. 
Prăbușirea vechii ordini, care știr
bise libertățile civile și permitea ex
ploatarea bogățiilor în beneficiul fa
miliei Trujillo, a eliberat forte pu
ternice care fac presiuni pentru a 
fi reprezentate pe plan politic și 
pentru a obține îmbunătățirea si
tuatei economice și sociale**.

Ce va aduce anul 1962? In orice 
caz nu o agresiune izbutită împotri
va Cubei în orice caz nu reînmul- 
țirea dictaturilor, în orice caz nu 
un pas înapoi.

(Agerpres)
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