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La 7 Noiembrie, 
poporul nostru, 
împreună cu eroi
cul popor sovietic, 
cu oamenii muncii din lumea întrea
bă, sărbătorește cu însuflețire a 
45-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Acum 45 de ani, muncitorii și ță
ranii din Rusia conduși de glorio
sul partid comunist, în frunte cu 
marele învățător și conducător, Vla
dimir Ilici Lenin, au doborit domina
ția odioasă a capitaliștilor și (moșie
rilor, au instaurat puterea sovietică. 
Pentru prima oară în istoria lumii, 
poporul muncitor asuprit și exploa
tat a dobîndit adevărata libertate și 
a devenit stăpîn pe soarta sa.

însemnătatea istorică mondială a 
Revoluției Socialiste din Octombrie 
constă în faptul că ea a zguduit din 
temelii edificiul capitalismului mon
dial, că ea a rupt pentru prima oară 
lanțul imperialist, scuturînd jugul 
exploatării pe a șasea parte a glo
bului. a arătat calea eliberării oa
menilor muncii de sub exploatare 
si asttnrire, calea construirii socia- 
1'‘■imului și comunismului. Revoluția 
din Octombrie a marcat astfel înce
putul unei noi ere în viata omenirii, 
a deschis drumul victoriei socialis- 
mului în toate țările, a insuflat în

credere clasei muncitoare si tuturor 
celor asupriți în justețea luptei lor, 
în invincibilitatea cauzei socialismu
lui.

Exerciți nd o puternică înrâurire a- 
supra dezvoltării istorice a omenirii, 
Revoluția din Octombrie a avut un 
orofttnd ecou în întreaga lume. Mi
lioanele de exploatați si asupriți a- 
tît din metropole cît si din colonii, 
toți cei ce gemeau sub călcîiul im
perialismului s-au pus în mișcare.

Pe calea largă a socialismului 
deschisă de Revoluția din Octom
brie si, învătînd din experiența U- 
niunii Sovietice, au pășit în anii ce 
au urmat după revoluție un șir de 
țări din Europa și Asia. Socialismul 
s-<a transformat într-un sistem 
mondial; acesta constituie cel mai 
mare eveniment din istoria mondia
lă după victoria în Rusia a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Cea de-a 45-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
este sărbătorită în condițiile (măre- 
țelor victorii ale socialismului în
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Luna prieteniei romîno-sovietice

Conferințe, jurnale de actualitate, programe artistice
Șirul manifestărilor de masă pri

lejuite de Luna prieteniei romîno- 
sovietice a continuat săptămâna tre
cută ou același succes ca și în cele 
anterioare, fiind urmărite de mii de 
oameni ai muncii din întreprinderile, 
instituțiile și satele raionului nostru. 
Conferințele „Siberia puternică bază 
energetică a U.R.S.S.", „Kazahstai- 
nul în plină dezvoltare", „Uralul 
centru industrial al U.R.S.S." și al
tele, au fost audiate de peste 4.000 
oameni ai muncii din Alba Iulia, 
Zlatna, Teiuș, Mihalț și Gricău, pes
te 2.500 de cetățeni din așezările ra
ionului fiind prezenți și la expuneri

întrecerea pașnică 
cu capitalismul, 
în condițiile unui 
avînt nemaivăzut 

al mișcării comuniste și (muncitorești 
internaționale.

Poporul sovietic întîmpină această 
măreață aniversare cu un grandios 
bilanț de succese în făurirea bazei 
tehnico-maleriale a comunismului, în 
creșterea bunăstării celor ce mun
cesc, în avintul științei și culturii, în 
dezvoltarea multilaterală a societății 
sovietice pe calea coftnunismului.

In prezent, poporul sovietic în
făptuiește cu succes hotărîrile isto
rice ale celui de-al XXlI-lea Con
gres al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, dînd astfel viață 
mărețului program al construcției 
comuniste. Numai în perioada 1953- 
1960 volumul producției industriale 
a crescut cu 109 la sută. In primii 
trei ani și jumătate ai planului sep- 
tenal s-au dat în funcțiune centrale 
electrice a căror producție de ener
gie reprezintă echivalentul a 15 pla
nuri GOELRO. Numai în prima ju
mătate din acest an s-a produs fon
tă, oțel și laminate cît în întreg a- 
nul 1953, iar tractoare mai (multe de- 
cît în întreg anul 1954. Succese 
grandioase au repurtat știința și 
tehnica sovietică, cultura și învăță
mântul cunosc un avînt fără egal 
în lume. Zborul în Cosmos al pilo- 
ților sovietici Nicolaev și Popovici 
au dovedit încă o dată ce culmi înalte 
a atins știința în țara constructori
lor comunismului. Crește necontenit 
nivelul de trai material și cultural al 
maselor. In Uniunea Sovietică s-a 
realizat cea mai scurtă zi de muncă 
din lume, se alocă fonduri imense 
pentru satisfacerea tot (mai mare a 
cerințelor social-culturale ale po
porului.

Succesele Uniunii Sovietice în 
construcția comunistă sînt rodul 
muncii eroice a poporului sovietic, 
care aplică cu fermitate linia leni
nistă a P.C.U.S.

Uhiunea Sovietică deschide dru
mul spre viitor nu numai pentru ea, 
ci nentru celelalte popoare.

Pe drumul glorios deschis de Ma
rele Octombrie înaintează astăzi 
spre același țel, umăr la umăr, po
poarele puternicului lagăr socialist.

In anul 1961 volumul producției 
industriale a țărilor socialiste a de-

(Continua re în pag. 4-a)
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le jurnalelor de actualitate pe tema: 
„Din lumea științei și tehnicii so
vietice".

Un însemnat număr de tineri din 
orașul nostru au participat la ma
nifestarea din ziua de 1 noiembrie, 
organizată în sala Clubului A.S.M. 
Prin grija comitetului orășenesc 
U.T.M., tinerilor li s-a prezentat 
programul „Cîntare Marelui Octom
brie" și „45 de ani — cîntec de în
trecere" susținut de formațiile ar
tistice ale fabricii „Ardeleana" și 
brigada artistică de agitație a în
treprinderii de industrie locală „Ho- 
r'ă".

In legătură cu deschiderea 
noului an școlar 

în învățămîntul seral 
și fără frecvență

In legătură cu deschiderea, anu
lui școlar 1962-1963 în învățămîntul 
seral și fără frecvență de cultură 
generală Ministerul Invățămîntului 
comunică :

— Noul an de învățămînt pentru 
cursurile serale ale școlilor de cul
tură generală (cl. 1X-XI) va începe 
în ziua de 5 noiembrie 1962.

— Pentru clasa VIII-a serală 
concursul de admitere va avea loc 
între 7 și 10 noiembrie a.c. Elevii 
admiși vor începe cursurile în ziua 
de 12 noiembrie a.c.

— Înscrierile la învățămîntul fără 
frecvență (clasa V-XI) se fac pînă 
la 20 noiembrie a.c. Concursul de 
admitere în olasa VIIl-a învățămînt 
fără frecvență va avea loc între 20 
și 30 noiembrie ax.

Cei interesați se vor adresa sec
țiilor de învățământ raionale (oră
șenești) și secțiilor serale și fără 
frecvență din cadrul școlilor medii.

In fiecare zi activitate cuitural-educativă la căminul colturai 

Să intlmplitâm pc deplin pregătiți zilele Iernii
Se apropie iarna și odată cu ea 

vine și timpul deosebit de prielnic 
pentru intensificarea activității cul
turale. Cu roadele anului în ham
bare și munca în câmp terminată în 
cea mai mare parte, colectiviștii din 
așezările raionului se vor îndrepta 
în număr mare spre cămine și bi
blioteci. îndemn le e dorința de a-și 
însuși noi cunoștințe folositoare în 
lupta pentru sporirea productivității 
ogoarelor, dorința de a-și lărgi con
tinuu cunoștințele despre lume și 
viață.

Așadar, vine timpul cînd în ca
drul căminelor culturale trebuie să 
se desfășoare o activitate din cele 
mai intense. In vederea acestui lu
cru însă se pune întrebarea: sînt 
pregătite căminele culturale pentru 
iarnă? Și, acestei întrebări trebuie 
să-i răspundă deopotrivă, în mod 
concret și prin măsuri practice, atît 
organizațiile de partid, sfaturile popu
lare, comitetul de cultură și artă ra
ional, cît și toți activiștii culturali.

Știut este faptul că o primă con
diție pentru desfășurarea în timpul 
iernii a unei activități susținute în 
cadrul căminelor culturale o cons
tituie asigurarea bazei materiale a 
acestora. Dar, sînt oare în prezent 
căminele culturale din comunele și 
sa>tele raionului nostru peste tot re
parate și curățite? Dispun ele în 
întregime de mobilier îndestulător și 
de combustibilul necesar ?

Din păcate, despre așa ceva se pot 
arăta o serie de lipsuri care trebuie 
lichidate. Dacă la Șard, bunăoară, că
minul .a fost reparat și .spoit, dacă 
aici a fost introdusă în cămin lu

Fiecare colectiv cu sarcinile de plan îndeplinite
I NI 7L IE € IE LUNI

Colectivul de muncă de la moara 
„Nicolae Bălcescu,, din Alba Iulia 
se străduiește cu toate forțele să-și 
îndeplinească și să-și depășească 
sarcinile de plan. Hărnicia lor este 
de altfel concretizată lună de lună 
în rezultatele ce le înregistrează a- 
cest colectiv.

Astfel, în perioada celor 10 luni 
care au trecut de la începutul anu
lui muncitorii acestei mori ati reu-

In contul anului viitor
Lucrătorii din cadrul cooperativei 

„Mureșul,, din Alba Iulia au obținut 
în întrecerea socialistă noi realizări 
cu care pe bună dreptate se mân
dresc. Colectivele multor secții, ca 
urmare a muncii însuflețite, au ra
portat deja că și-au îndeplinit sar
cinile de plan pe acest an. In rîn-Cu angajamentul de economii îndeplinit

La întreprinderea „Vinalcool" din 
oraș, unul din obiectivele principale 
ale întrecerii socialiste este desfășu
rarea unei susținute munci în ve- 

mina fluorescentă, la Berghin, Va
lea Dosului și în alte localități, a- 
ceastă preocupare a scăpat din a- 
tenția sfaturilor populare. Și, astfel 
fiind, căminele culturale de aici sînt 
nereparate, necurățite. La Ighiu, 
Țelna, Cricău și Mihalț, localurile 
căminelor se găsesc în aceeași si
tuație, plus că le lipsește și mobilie
rul, iar la Benic lucrările de cons
trucția căminului s-au oprit subit, cu 
toate că materialul necesar pentru 
terminarea, cel puțin a sălii de spec
tacole, a fost încă de mult procurat 
și adus la locul construcției.

Slab se prezintă din punct de ve
dere al curățeniei și căminul cultu
ral din Stremț. Lucru surprinzător 
oarecum dat fiind că de aici, anul 
trecut, s-a pornit inițiativa deose
bit de valoroasă „In fiecare zi acti
vitate culltural-educativă la căminul 
culțutal" și care, îmbrățișată de 
multe din căminele culturale din 
raion, a dat bune rezultate. Ce s-a 
întâmplat însă la Stremț? Un timp 
inițiativa și-a găsit un puternic spri
jinitor în toate forțele culturale. Din 
elan, parte s-a pierdut apoi pe drum, 
fapt care a făcut ca și sfatul popu
lar să neglijeze punerea la punct a 
localului pentru desfășurarea activi
tății culturale în perioada ce ur
mează.

Acum, când iarna bate la ușă, a- 
semenea lipsuri privind pregătirea 
localurilor căminellor culturale în 
vederea activității din lunile de iar
nă trebuie peste tot lichidate. Posi
bilități sînt. Ele trebuie însă folosite 
în mod operativ și cu pricepere. E 
care o greutate să se pună zaruri 

șit să-și îndeplinească sarcinile de 
plan în proporție de 101,10 la sută. 
Tot ca o preocupare a acestui co
lectiv sînt și rezultatele obținute în 
realizarea de economii și beneficii 
peste plan. Pe primele trei trimes
tre, de pildă, aici au fost realizate 
256.000 lei economii și 275.000 lei 
beneficii peste plan.

dull secțiilor ale căror colective de 
cooperatori lucrează în conitui anu
lui viitor se numără secțiile croito
rie confecții pentru târguri, croito
rie rochițe femei nr. 1, secțiile foto 
nr. 1, 2, 3 și Secția de instalații e- 
lec trice.

derea realizării de cît mai multe e- 
conomii. Pînă în prezent, harnicul 
colectiv de muncă de aici, ca ur
mare a creșterii productivității mun
cii, înlăturarea cheltuielilor neeco- 
nomicoase, ca și a pierderilor și stri
căciunilor, a reușit să sporească vo
lumul economiilor la 1.201.000 lei, 
cu mult mai mult decît s-a angajat 
pe întregul an.

De asemenea, de evidențiat este 
faptul că și alte colective de muncă 
și-au îndeplinit angajamentul la e- 
conomii pe acest an. Astfel I.G.O. 
Alba Iulia a realizat o economie de 
357.000 lei, iar cooperativa „Mure
șul" — de 283.000 lei.

-------------♦♦------ •------

Bucuria e justificată. Echipa < 
condusă de Tomotaș Petru (în S 
mijloc) de la U.M.C. Zlatna e > 
din nou fruntașă.

la ușile căminului cultural din Ce
tea? E oare peste putința organelor 
locale din Oarda de Jos, Berghin, 
Vințul de Jos și alte comune să facă 
din căminele culturale din raza, lor 
de activitate lăcașuri plăcute și a- 
tractive? Considerăm că nu.

Dar, pentru ca în cadrul cămine
lor culturale să se desfășoare o ac
tivitate zilnică și cu un bogat con
ținut de idei, nu-s de ajuns numai 
pregătirile materiale. Pregătite cu 
adevărat, se pot considera numai a- 
cele cămine care pe lîngă o bază 
materială asigurată cu grijă se bi- 
zuie pe un colectiv hotărât, cu ve
deri largi, în măsură să se achite 
cu cinste de sarcinile încredințate. 
Iată de ce, se impune ca peste tot 
să se treacă de îndată la completa
rea consiliilor de conducere ale că
minelor culturale. Să se treacă de 
asemenea la întocmirea unui plan de 
muncă bine gîndit cu obiective pre
cise, pe întreaga perioadă de iarnă. 
Bine s-a procedat la unele cămine, 
unde deja au fost întocmite aseme
nea planuri. Acestea însă trebuie 
completate și îmbogățite, un ghid 
prețtos pentru aceasta fiind planul 
de măsuri al comitetului de cultură 
și artă raional expus directorilor de 
cămine și bibliotecarilor în cadrul 
seminarului organizat duminica tre
cută la căminul cultural din Șard.

Odată cu întocmirea planului de 
muncă, trebuie activizate colectivele 
pe probleme In colectivul de confe
renția:", vor trebui cooptați noi to
varăș’ din toate sectoarele de acti-

(Continuare în pag. 4-a)
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Pașii uriași ? 
ai septenalului

< ★
< terii 
I' timii

10,1 
industriale a crescut în 
perioadă cu aproximativ 46.5 
sută. In comparație cu 1960, vo- > 
lumut producției industriale a 
crescut în 1961 cu 9,2 la sută.

★ Producția de oțel a sporit în 
U.R.S.S. in anii 1958-1961 cu 38 j 

( la sută. Uniunea Sovietică pro- 
? duce in prezent aproape tot atita 
ț oțel cit produc Anglia, R.F.G. și 
j Franța luate împreună.
) ★ In decurs de patru ani (1958-
? 1961) producția de energie elec- 
( trică a crescut in U.R.S.S. cu 
> peste 56 la sută.
? ★ Extracția de petrol a sporit
< în U.R.S.S. din 1957 pină in 1961 
< — cu 67,7 milioane de tone, adi- 
) că cu 09 la sută.
< ★In prezent Uniunea Sovieti- 
s că a întrecut Statele Unite la pro- 
) ducția unor produse importante. 
< ca: minereu de fier și cărbune. 
\ cocs, masini-unelte pentru așchie- 
; rea metalelor, locomotive electrice 
? și Diesel pentru linii principale, 
< piese prefabricate din beton ar- 
> mat, cherestea, țesături de lină, 

r zahăr, griu, unt, pește, precum și 
( o serie de alte produse.

★ Uniunea Sovietică se află pe 
primul loc în lume in privința ni
velului dezvoltării culturale. Sta
tul Sovietic cheltuiește pentru ne
voi social-culturale 17 la sută din 
bugetul său.

★ De multi ani. Uniunea 
vietică deține primul loc în lume 
în ce privește ritimărul de 
dici. In 1960 numărul lor era 
peste 401.000 (fără medici stoma
tologi si medic' militari), atitia 

cit sint in Anglia. Franța. Italia. 
Japonia. Germania occidentală. In- 
( dia. Turcia, Iran și Pakistan luate 
< la un loc.

Ritmul mediu anual al creș- 
producției industriale in ul- 
ani a fost în U.R.S.S. de 
la sută. Volumul producț ei 

această ;
la

(

51

1

So-

me
de

t

ombrie

Hidrocentrala „Congresul al XXII-lea al P.C.ILS.". In clișeu: Sala 
mașinilor.

Pe drumul deschis al Marelui Octombrie
Sintern in ajunul unei sărbători 

mărețe, in acest an, alâtun de po
poarele Uniunii Sovietice, poporul 
nostru va sărbători cea de-a 45-a a- 
niversare a .Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Glorios este dru
mul străbătut de poporul sovietic. Pe 
drumul luminos deschis de marele 
Octombrie, alături de celelalte țări 
socialiste, merge și țara noastră.

Ca urmare a politicii partidului 
nostru de industrializare socialistă 
a țării și cu ajutorul frățesc al U- 
nitinii Sovietice, au fost create in 
tara noastră o industrie puternică, 
noi ramuri in economia națională.

Atelierul in care lucrez a luat fiin
ță in anii regimului democrat-popu
lar. El a fost înzestrat de la început 
cu utilaje modeme, dintre care o 
p3rte din Uniunea Sovietică. An de 
an atelierul nostru a fost înzestrat 
cu noi utilaje de înaltă productivi
tate. iar colectivul nostru de muncă 
abține lună de lună noi izbinzi 
realizarea obiectivelor ce îi stau 
fată.

Trăim astăzi zile minunate,
fața noastră se deschid perspective 
iot mai mărețe și sintem mîndri de

frumusețea zilelor pe care le trăim, 
întregul nostru colectiv de muncă e 
însuflețit de dorința de a nu-și pre- 
cupe'i eforturile pentru a îndeplini 
cu cinste sarcinile trasate de partid, 
f=cird nnn munca lui ca drumul 
deschis de marele Octombrie să fie 
■ot nai luminos.

CIR LAN VLADIMIR
Maistru principal la Secția Ateliere 

centrale Alba lulia

in 
in

In

Copilărie fericită. In clișeu : Mici cetățeni ai capitalei R.S.S. Ka- 
zahe — Alma-Ata.

Totul pentru om, pentru binele omului
Aceasta este esența întregii poli

tici a partidului cerminist și a gu
vernului sovietic. In înfăptuirea po
liticii de ridicare continuă a nivelu
lui de trai, un important rol il are 
perfecționarea deservirii populației. 
Satisfacerea rapidă și în condiții op
time a cerințelor populației ia for
me tot mai variate.

Combinatul de deservire 
publică

Este o întreprindere care oferă o 
serie de servicii concentrate intr-un 
singur loc. Oameni de cele mai va
riate profesiuni, dotați cu mijloacele 
necesare, satisfac unele din cele mai 
frecvente necesități ale unei gospo
dării casnice. Cîțiva meșteri sint 
specializați în stopatul artistic. O 
haină bună, ruptă din neatenție, este 
în cîteva minute reparată. Intr-o al
tă încăpere citeva fete cos nasturi 

aceasta de 
este foarte 
aici se re- 

este atelie- 
Reajustarea

cu mașinile. Și gama 
servicii aduse populației 
bogată. Iată, de pildă, 
pară încălțămintea. Sus 
rul de reparat pălării, 
unui costum, încleierea obiectelor de 
porțelan, repararea ceasurilor și sti-

lourilor, precum și o serie de alte 
servicii, nu iau nici ele mult timp, 
lotul se repară aici, intr-un singur 
loc.

„Transportul acasă"
Cînd cumperi o garnitură de mo

bilă vînzătorul îți pune de obicei, o 
singură întrebare :

— Ce adresă aveți ?
Aceieași întrebare o auzi peste tot 

unde se vînd obiecte mari, ca fri
gidere, aparate de televiziune și ra
dio. Obiectele cumpărate sint luate 
în primire de un serviciu special. 
Peste o oră, două le vei găsi acasă.

Cele cinci agenții „Transportul 
acasă" deservesc populația pe o ra
ză de 70 km. Vehiculele cu care 
sint dotate au o construcție specia
lă. Căptușite cu vată, ele asigură 
transportul în stare bună a celor 
mai delicate obiecte: mobilă fină, 
piane, oglinzi.

„Transportul acasă" îți face 
alte servicii. Vrei să expediezi 
alt oraș obiecte cu trenul sau cit 
vionul. Pentru asta e suficient 
dai un telefon. Vin lucrători ai 
genției, îți împachetează obiectele 
ie duc la gară sau aeroport, înftiiî-

Și 
în 
a- 
să 
a- 
și

AMINTIRI de neuitat
Primăvara, cînd natura se 

zește la viață, ca și în toiul
tre- 

verii, 
cînd pe ogoarele gospodăriei noas
tre unduie grîul, gîndurile adesea 
mi le trimit departe. Și, de fiecare 
dată, întilnesc prieteni dragi. Acei 
prieteni, care, în urmă cu trei ani 
cînd am vizitat Uniunea Sovietică, 
mi-au sădit în inimă amintiri de ne
uitat.

Alai mult ca oricînd însă, spre 
întinsurile marii țări a constructori
lor comunismului, mă poartă gîn- 
dul în preajma zilei de 7 Noiembrie, 
zi care s-a înscris cu litere de aur 
în istoria lumii. Și cu ochii minții, 
văd in sărbătoare Moscova, Kievul, 
Chișinăul și alte mari așezări pe 
unde am trecut. Ii văd bucurîndu-se 
de succese pe muncitorii marilor u- 
zine, pe colhoznicii din • Vinița și 
Krasnodar. Simt căldura a milioane 
de rumeni sovietici, ca și în urmă 
cu trc: ani cînd i-am întîlnit aievea.

Timpul a trecut. Amintirile mi-au 
rămas insă întregi și frumoase ca 
cea mai mîndră dintre flori. Am ple
cat stăpîniți de nerăbdare, și am 
fost primiți peste tot cu inimi cal
de, deschise. In întîmpinarea dele
gației noastre au ieșit sute de oa
meni sovietici din prima clipă cînd 
le-am pășit hotarul. Și-apoi tqt tim
pul. tovarăș de drum ne-a fost ma
rea prietenie care leagă popoarele 
noastre. Am vizitat Chișinăul îm-

Ajutor frățesc de la prieteni dragi
Se împlinesc 45 de ani de la me

morabila zi cînd salvele trase de 
pe .„Aurora, au vestit începerea u- 
nei noi ere în istoria omenirii. Tim
pul. numărat in ani, e scurt 
pentru a înfățișa prin el măreția 
drumuf'ji parcurs, uriașele transtor- 
mă'i care au avut loc nu numai ir. 
U.R-S-Sl a fa întreaga lume. Epo-

1 noastră este epoca triumfului i- 
:îior marxistn-ieninismuiui.
Poporul nostru, alături de cele

lalte popoare ale țărilor socialiste, 
pășește și el sub oanducerea înțe
leaptă a partidului pe drumul lumi
nat de gloriosul Octombrie. Și în 
mersul său victorios, el primește zi 
de zi un sprijin frățesc de la po
porul sovietic.

Colectivul uzinei noastre a primit 
și el un sprijin deosebit de prețios 
din partea prietenilor sovietici. Am 
avut fericita ocazie să fac parte 
dintre acei multi ingineri trimiși ia 
specializare în Uniunea Sovietică. 
Am stat în mijlocul metalurgiștilor 
din Krasno Uralsk și Sredni Uralsk 
aoroape un an. Căldura cu care am 
fost înconjurat, ajutorul primit in 
însușirea tehnologiei noi nu le voi 
uita niciodată. Al-am simțit tottim- 
oui în mijlocul unui colectiv plin 
de dăruire. Dar ajutorul dat uzinei 
noastre prin specializarea mea nu 
se oprește aici. Azi sectoare tatregi 
ale uzinei noastre își datoresc suc
cesele tocmai ajutorului sovietic.

nindu-ți apoi recipisa de expediere. 
Dacă vrei să faci o excursie cu au
tomobilul, de o zi sau o lună, poți 
închina cu ușurință un „Moskvici".

C4I

Noul sector metalurgic, dat anul tre
cut în exploatare, este construit și 
funcționează în întregime după ex
periența împrumutată nouă de U- 
niunea Sovietică. Trebuie să arăt că 
ne sint de un foarte mare ajutor 
cărțik tehnice sovietice „Calcule 
fa metalurgie" „Topirea în cuptoare 
cu flăcări" și altele.

Inchmlndu-și munca iui harnică 
traducerii în viață a sarcinilor tra
sate de cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R., colectivul de muncă al u- 
zinei noastre își îndreaptă în același 
:imp recunoștința fierbinte pentru 
ajutorul frățesc primit din partea 
oamenilor sovietici și le urează cu 
prilejul celei de-a 45 aniversări
.Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie ca sub conducerea P.C.U.S. 
să. obțină noi succese în măreața o- 
peră de construire a societății co
muniste.

a

Ing. 
Director

podobit cu construcții noi și opere 
de artă. Ne-am întîlnit cu oamenii 
marelui oraș, cu preocupările lor. 
In satul Selești am fost oaspeții col
hoznicilor de aici, care ne-au îm
părtășit cu drag din experiența și 
succesele lor. Ne-au purtat cu mîn- 
drie de-a lungul anilor peste cele 
2.500 ha teren arabil. Le-am admi
rat ferma zootehnică, unde cu aju
torul a 40 de motoare electrice, 
lucrările sîint în întregime mecani
zate. Ne-au vorbit colhoznicii despre 
veniturile de peste 5 milioane ruble 
realizate în 1958, despre cete 14 auto
camioane, 7 tractoare și 7 combine 
cumpărate de ei, despre faptul că 
70 la sută din colhoznici locuiesc în 
case noi și că în sat există 50 po
sesori de motociclete, 1.000 de bi
ciclete și peste 200 aparate de radio.

Cele văzute la Selești ne-au pro
dus o adîncă impresie și am făgă
duit prietenilor de aici, să nu ne 
precupețim munca pentru a faceri’ 
din tinerele noastre gospodării co
lective unități la fel de înfloritoare. 
Aceeași puternică impresie ne-a 
făcut-o apoi întîjnirea cu Kievul, 
fiecare din cele 12 pavilioane ale 
expoziției de aici.

Cu inimile' fremătînd de emoție 
ne-am îndreptat spre Moscova, fru
moasa și veșnic tînăra capitală a 
Uniunii Sovietice, care ne-a primit 
cu brațele deschise, dezvăluindu-și 
cu prisosință tezaurul de frumuseți. 
Cremlinul, străveche cetate, Univer
sitatea Lomonosov, bastion al cul
turii, .Muzeul Lenin, Teatrul Mare și 
atîtea altele. Am străbătut mari dis
tanțe cu metroul. Am vizitat Mau
soleul Lenin, marea clădire a 
vietelor, sala coloanelor, 
central, bulevarde și piețe înefată- 
toare . Ne-am întîlnit cu 
inii de oameni sovietici prin pavi
lioanele Expoziției Unionale, cu 
fruntașii recoltelor bogate din Kras
nodar, colhozul ,,Lenin„. Și 
cele aflate de la ei ne-au dat 
puteri noi pe drumul pe care-1 ur
măm. Acest colhoz, deținător a 
12.000 de ha, a zeci de mii de ani
male, a avut în 1959 un fond de 
bază de peste 35 milioane ruble. Și 
cîte au mai realizat colhoznicii de 
aici în anii din urmă.

Vizita noastră în Uniunea Soviet 
tică a durat doar cîteva zile. Despre 
cele văzute, ca și despre căldura cu 
care am fost tot timpul înconjurați, 
s-ar putea vorbi o viață. *

FENEȘER NICOLAE
Președ. G.A.C. Bucerdea Vinoasă

so-
stadionul

zeci de

«Agenția bunelor servicii*
In piața Komsomolskaia se cons

truiește o nouă clădire destinată bi
roului central de voiaj. Proiectarea 
și construirea ei a fost precedată de 
cercetări multiple, menite să îngă
duie satisfacerera cit mai urgentă a 
comenzilor populației. Aici se vor 
putea comanda chiar prin telefon bi
lete de tren pentru toate rutele, în
depărtate sau apropiate. Chiar și în 
organizarea deservirii telefonice s-a 
avut multă grijă pentru cruțarea 
timpului clientului. Numărul semna
lelor „Ocupat" la telefon va fi prac
tic, redus la zero. Clientul formează 
unul din cele zece numere ale cen
tralei. Dispozitive automate speciale 
il pun imediat în legătură cu una 
din cele două sute de telefoniste care 
nrimesc comenzile. Telefonista, cu 
ajutorul unui sistem de semnalizare 
automat, ia legătura cu dispecerul 
pentru precizarea existenței locurilor 
libere la trenul respectiv.

Peste cîtva timp un agent distri
buitor aduce biletul Ia adresa indi
cată de client.

1

Pe ruinele 
legendarului 
oraș erou, cu 
locurile isto
rice ale ma
rilor bătălii 
care au de- 
terminat 
soarta celui 
de - al doilea 
război mon
dial, se înalță 
zvelte coșu
rile marilor 
uzine recon
struite, sche
lele Voigo- 
gradului de 
mîine.

în clișeu:
Aspect din 

mîndrul Vol
gograd.

EMIL M0HA1
la L’.M.C. Zlatna

[
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ADEVĂRATELE CAUZE
Șantierul principal I.C.F. (între

prindere ae construcții forestiere) 
Alba Mia își desfășoară activitatea 
fa cinci raioane din cuprinsul a două 
regiuni. Lucrările executate de co
lectivele de muncitori au o impor
tanță deosebită. Aici se execută lu- 
■crări de corecție a torentelor, dru- 
'■muri forestiere, poduri și alte cons
trucții. Mîna omului a executat în 
inima munților adevărate lucrări de 
artă, abătând cursuri de aipă, des- 

•chizînd căi pe locuri inaccesibile.
După cum se știe, orice început 

nu este tocmai ușor. Așa a fost și 
aici la Șantierul principal I.C.F. Se 
lucra în condiții nu prea ușoare. 
Spargerea stâncilor, lupta cu alte 

■fenomene naturale au fost greutăți 
. -cu care s-au luptat muncitorii de 

aici. Treptat-treptat, pe șantiere au 
"sosit mașini de înaltă productivitate, 
-ca motocompresoare, buldozere, es- 
-cavatoare, care, conduse cu prlce- 
■pere de oameni, au înlăturat greu
tățile care la început păreau a fide 

■neînvins. Odată cu dezvoltarea șan
tierului au crescut și oamenii. Toate 
.■acestea au făcut ca rezultatele obți- 
"iitțte să fie tot mai bune. An de an, 
sarcinile de plan ale șantierului au 

*fost îndeplinite și chiar depășite. La 
sețlîuil șantierului s-au executat mul
te lucrări de amenajare pentru a 

-•crea muncitorilor de la atelier con- 
■diții tot mal bune de muncă. Și în 
primele nouă luni ale anului în curs 
•planul de producție fizic a fost în
deplinit și chiar depășit. S-au exe
cutat lucrări peste cele planificate, 

■lucrări care au primit calificativul 
•de bine și foarte bine.

Rezultatele obținute și 
•pecte negative diin activitatea 

■’fectivului de muncă de 
principal I.C.F. au fost 
•dezbătute de adunarea 

“organizației de partid 
•de seamă și alegeri ce 
zilele trecute.

In ceea ce privește 
planului fizic — se arată în darea 
de seamă a biroului organizației de 
bază și în discuțiile purtate ne mar
ginea acesteia — s-au obținut rezul
tate bune. '**

Dezbaterile au scos însă în evi
dență că prețui de cost al lucrărilor 
■a fost depășit față de cel planificat,' 
ceea ce a făcut ca șantierul să nu-și 
îndeplinească planul de producție la 
toii indicii oe cele nouă luni ale 
.'anului 1962.

Referindu-se la această problemă, 
tov. inginer Rozznai A., Bondea Ni
colae și alții au arătat că ia depă
șirea prețului de cost al lucrărilor a 
«contribuit în mare parte, printre al
te cauze, slaba preocupare a unor 
"•tgvarăși pentru buna îngrijire a ma- 
-rinîlor și folosirea lor rațională în 
producție. Așa este cazul tovarăși- 

: lor Crîng Gheorghe și Docolina Teo
dor, care dovedesc neglijență față 

■ de mașinile cu care lucrează. Acești 
tovarăși au fost criticați în cadrul 
adunării și de ailți membri de partid 
care au luat cuvîntul la discuții. A- 

;-ceasta a făcut ca unele mașini să 
intre în reparații înainte de termen,

planificate,

unele as- 
co- 

la Șantierul 
analizate și 

generală a 
pentru dare 
a avut loc

îndeplinirea

lucru care, de fapt, a dus la chel
tuieli în plus. In unele cazuri, și la 
atelier s-au făcsut lucrări de repa
rații care nu întotdeauna au fost 
de cea mai bună calitate. In dezba
teri, cei ce au luat cuvântul au mai 
arătat și alte cauze care aiu contri
buit la neîndeplinirea planului de 
producție privind prețul de cost, de 
care se face vinovată conducerea 
șantierului (șef ing. Florescu Ion).

Aceste cauze trebuie căutate de 
fapt în insuficienta preocupare a 
organizației de bază și a biroului 
său pentru educarea membrilor și 
candid-aților de partid, cazul tovară
șului Crîng Gheorghe. Bl este un 
muncitor tânăr, a fost primit de cu
rând în rînduil membrilor de partid. 
In acest an a avut abateri de la dis
ciplina în muncă și în comportarea 
sa în societate. Biroul organizației 
de bază însă, nu s-a ocupat mai 
îndeaproape de educarea lui, el s-a 
simțit izolat de ajutorul ce trebuia 
să-l primească. Faptul că lucrează 
pe un lot în regiunea Brașov, nu 
este motiv pentru a nu participa cu 
regularitate la adunările organiza
ției de bază, la învățământul de 
partid. Biroul organizației de bază 
va trebui să ia măsura ca membrii 
de partid mai noi să lucreze pe lin
gă membrii de partid cu mai multă 
experiență în muncă, iar aceștia să-i 
ajute să înțeleagă care le sânt obli
gațiile ca membrii de partid. Un alt 
exemplu, care de asemenea dove
dește lipsa de preocupare de care 
a dat dovadă biroul organizației de 
bază privind munca cultural-educa- 
tivă îl constituie cazul tovarășului 
Docolina Teodor, care s-a abătut de 
la disciplina muncii, dar n-a fost la 
ti mo ajutat.

Pentru aceste abateri tovarășul 
Crîng Gheorghe și Docolina Teodor 
au fost criticați în darea de seamă 
a biroului organizației de bază. De 
asemenea, tovarășii care au luat 
cuvântul la discuții nu au fost de a- 
cord cu asemenea lipsuri și le-au cri
ticat aspru, dînd dovadă de com
bativitate. Nu aceeași combativitate 
au dovedit-o însă față de biroul or
ganizației de bază (secretar tov. 
Nistor Aurel), care se face vinovat 
de slaba preocupare pentru munca 
politico-educativă în cadrul șantie
rului.

De cele mai multe ori atît tov. 
Nistor Aurel cît și ceilalți membri 
ai biroului au lăsat munca politică 
de masă la voia întâmplării, fără să 
acționeze în mod sistematic la ridi
carea continuă a nivelului ei. Toate 
acestea precum și alte lipsuri care 
s-au mai manifestat din partea bi- 
ro’Uui organizației de bază trebuiau 
criticate ou mai multă tărie de că
tre membrii organizației de bază.

Este necesar ca în centrul activi
tății de viitor a biroului organiza
ției de bază să stea preocuparea cu 
cea mai mare răspundere pentru dez
voltarea spiritului combativ al mem
brilor organizației, pentru îndeplini
rea sarcinilor ce reies din hotărârea 
adunării generale a organizației die 
bază pentru darea de seamă și ale
geri.

Rodnică activitate 
cu cartea

Zilnic la îndemâna colectiviștilor 
din Strernț, cele 5.000 de volume 
cărți cîte posedă biblioteca comu
nală de aici aiu o mare putere de 
circulație, fapt dovedit atît de nu
mărul de cititori cît și de cel al căr
ților citite. Ca urmare a populari
zării cărții și a manifestărilor de 
masă organizate în munca cu car
tea de către colectivul bibliotecii, 
numărul cititorilor înscriși de la în- 
'■cnutul anului a a juns în prezent la 
800, iar al cărților citite la aproape 
8.000. ' Ti

Cu bune rezultate muncește co
lectivul acestei biblioteci și în ce 
privește concursul permanent „Iu
biți cartea". Numai de la începutul 
trimestrului IV în concurs au fost 
cuprinși 15 tineri, din care 5 au și 
devenit purtători ai insignei „Prie
ten al cărții" B. G.

E vorba oare de 
lipsuri mărunte?

Grijulii față de aspectul orașului 
sau satului în care locuiesc, oamenii 
muncii se străduiesc să dea așeză
rilor, fie ele mici sau mari, un as
pect cît mai plăcut. Și acest lucru 
stăruie și în preocupările majorității 
cetățenilor din orașul nostru.

Mai sînt însă și unii care nesoco
tesc acest lucru. Mormanul de lăzi 
și ambalaje din fața magazinului cu 
autoservire, gestionar Schazer Mar
tin, sau cel din fața Aprozarului, 
gestionar Zgîia Octavian, neridicat 
zile în șir, oare nu crează o notă 
discordantă cu jurul ?

Lipsa de grijă față de aspectul o- 
rașuilui se manifestă apoi și în alte 
forme. Trotuarul din fata restau
rantului „Dacia" ca și cel din față 
secției de comenzi nr. 1 a coopera
tivei „Progresul" e adesea nemătu- 
rat. Cetățenii Chiurcuță Vasîle, Pas
eri Nicolae și alții din piața 1 Mai 
aruncă în stradă diverse resturi, iar 
unele gospodine din blocul din centru 
consideră că-și pot întinde rufele la 
uscat în balcoane fără a umbri fru
moasa clădire în care locuiesc. De 
ce. asa și nu altfel ?

TOMA PETRU

0 justă cerinjă a călătorilor
In ultimul timp, transportul în 

comun cu autobuzele I.R.T.A. a că
pătat în raionul nostru o largă dez
voltare. De la Autogara pleacă au
tobuze în toate direcțiile. Zilnic în 
fața Autogării, în așteptarea auto
buzelor, staționează numeroși călă
tori.

Timpul e încă plăcut. Iarna însă 
nuri departe și în întâmpinarea zi
lelor geroase conducerea I.R.T.A. 
trebuie să ia măsuri ca sobele, în 
prezent fără coșuri atît în sala de 
așteptare cît și în biroul Autogării, 
să fie puse la punct.

C. MIRCEA

------------------------ *
Colectiviștii vînd statului 
din surplusul de porumb------------------------ 4

Sala în care avea loc adunarea 
colectiviștilor din Bucerdea Vinoasă 
devenise neîncăpătoare. 
însoriși la cuvînt vorbeau de 
mă despre, satul lor, despre 
nouă statornicită odată cu 
tiva.

— Avem azi de toate — 
colectivistul Muincuș Nicolae. In sa
tul nostru s-au schimbat casele, oa
menii. Lumina electrică, radioul sau 
aragazul au intrat de mult în viața 
obișnuită a satului. Gospodăria ne 
crește văzînd cu ochii. Prin ajutorul 
primit din partea statului obținem 
recolte tot mai mari. Multe din ve
nituri le realizăm de pe urma vîn- 
zării către stat a surplusului de 
produse. Am avut în acest an o re
coltă de porumb cum n-au avut

Oamenii 
la ini- 

viața 
colec- 

■ T 
începu 

>â-

Atenție deosebită

Răspunzîna 
ajutorului primit
multe gospodării. Ne revin cantități 
mari și ne prisosește. De aceea pu
tem să ne suplimentăm contractul. 
Eu mă angajez ca pe lîngă ce vinde 
gospodăria să vînd din ce primesc 
la zi-muncă 200 kg porumb boabe.

Sala a răsunat dc aplauze. Au ur
mat la cuvînt Jurca Epifan, Bolea 
loan și alții ca ei, care 
și-au manifestat dorința 
suplimenta contractul. In afară de 
aceasta, ei au hotărît să predea și 
din ce revine fiecăruia la zi-muncă. 
Florea Emllian, de pildă, a predat din 
surplusul său 200 kg, președintele 
gospodăriei 500 kg, iar brigadierii 
cîte 150 kg porumb.

Pe gospodărie s-au predat în plus 
față de contract 22.300 kg porumb 
boabfe.

ou toții 
de a

sarcinilor actuale!

Procurarea vifelelor să fie grăbită
Gospodăriile colective din raionul 

nostru, avînd o experiență tot mai 
bogată în creșterea animalelor, ob
țin pe zi ce trece rezultate tot mai 
frumoase în sporirea producției de 
car,ne și lapte. Dezvoltarea septetu
lui de animale și în special a secto
rului taurin se poate obține numai 
prin asigurarea unui număr cores
punzător de tineret femei bine în
grijit, sănătos, din rasele cele mai 
productive și aclimatizate condiții
lor raionului. Acest lucru fiind bine 
cunoscut de către harnicii noștri co
lectiviști, tot mai mare este numă
rul gospodăriilor colective care și-au 
procurat în întregime numărul de 
vițele planificate pentru acest an. 
Alai sînt însă conduceri dc unități, 
cc-i drept puține la număr, care nu

Ce se mai
Ținînd seama de condițiile locale 

precum și de faptul că una din ra
murile care aduc venituri gospodă
riilor colective este sectorul zooteh
nic, gospodăria colectivă din Vințul 
dc Jos și-a propus ca ramură prin
cipală de producție creșterea de ani
male și în special creșterea taurine
lor. Ca drept rezultat, în scurt timp, 
gospodăria din Vințul de Jos și-a 
sporit mult efectivul de animale, a- 
jungînd în prezent la un număr de 
300 capete taurine, din care 90 'r'ir'’ 
cu lapte. Pînă aici toate bune, 
mărul de animale , 
deplinii. Nu însă în aceeași măsură 
s-a preocupat conducerea gospodă
riei din Vințul de Jos (președinte 
tov. Jicărean loan) de asigurarea 
bazei furajere și în special de însi- 
lozări. Cu toate recomandările fă
cute de a se însiloza cît mai multe 
nutrețuri pentru a completa baza 
furajeră care, în acest an, din cauza 
timpului secetos se dovedește insu
ficientă, conducerea acestei unități 
tărăgănează în mod nepermis conti
nuarea acestei importante acțiuni, 
deși recunoaște că, față de numărul

din care 90 vaci
,nu-

planificat esteîn-

Colectivul de muncă aii fabricii 
noastre desfășoară în aceste zile o 
muncă însuflețită pentru a-și înde
plini sarcinile planului pe acest an 

Ta toți indicii, la toate sortimentele. 
Munca oamenilor e cu atît mai en
tuziastă cu cît sînt pe deplin conș
tient! că a trece pragul anului care 
vine înseamnă să ai deja îndeplinite 

■ sarcinile ce-ți reveneau pe acest an.
Pornind de la acest adevăr, mun

citorii, inginerii și maiștri fabricii 
noastre se străduiesc să pregătească 
cît mai temeinic producția anului 
viitor, sporind zi de zi rezultatele în 
întrecere. Putem spune că în decur
sul celor zece luni, noi am obținut o 
seamă de rezultate foarte frumoase. 
Sarcinile de plan au fost depășite pe 
această perioadă în medie ou 0,65 
la sută, și am îmbunătățit simțitor 
calitatea încălțămintei. Prețul 
-cost a fost redus, realizîndu-se 
nornii în valoare de 122.000 lei. 
•ce privește calitatea, dacă în 
trecuți reclam'ațiile și refuzările 
■provocau nu puține neplăceri, 
buie să arătăm că în acest an n-am 
primit nici o reclamație asupra ca
lității încălțămintei. Din contră, am 
avut consemnări ale bazelor comer
ciale, în care am fost felicitați pen
tru calitatea realizată.'

Pentru anul care vine, în fața co
lectivului fabricii noastre stau sar
cini cu mult sporite. Va trebui să 
realizăm o producție de încălțămin
te cu circa 16 Ta sută mai marede- 
cît în acest an. Este o sarcină care 
ne cere eforturi susținute, astfel ca

Fxoeriențn anului 1962 — la baza pregătirilor pentru 1963

Ne pregătim intens, cu răspundere

de 
eco-

In 
anii 

ne 
tre-

încă din prima zi să putem da o 
producție ritmică de calitate și la 
nivelul cantitativ stabilit. Conduce
rea fabricii și-a dat seama de im
portanța pe care o are pregătirea 
temeinică, cu răspundere a îndepli
nirii acestor sarcini sporite și cu 
sprijinul organizației de bază, al in
ginerilor și maiștrilor a trecut încă 
din luna septembrie la luarea tutu
ror măsurilor necesare. Astfel, în 
baza planului de măsuri, întocmit 
în luna august, s-au adus încă 
8 mașini noi de cusut pentru secția 
de richituit, secție cheie în cadrul fa
bricii noastre. Sîntem în curs de a 
aduce un strung pentru atelierul me
canic, în vederea asigurării execu
tării reparațiilor ce se ivesc într-un 
timp cît mai scurt și de calitate tot 
mai bună. Am asigurat apoi întrea
ga cantitate de materiale prevăzute 
în stocul tampon, spre a evita com
plet eventualele întreruperi cauzate 
de capriciile iernii, cînd transportul 
poate fi mult îngreunat. De aseme
nea, în momentul de față avem în 
cadrul fabricii adus combustibilul 
necesar pentru încălzire.

Ne preocupă în mod deosebit în 
momentul de fată îmbunătățirea 
continuă a calității produselor fa
bricii noastre, ca și lărgirea numă
rului de sortimente. In baza studiu
lui făcut, a rezultatelor obținute, am

trecut la aplicarea sistemului de pla
tă după calitatea muncii efectuate. 
Deocamdată aplfoăm acest isijstem 
numai în secțiile de jos, urmînd ca 
în perioada pînă la intrarea în 1963 
să lărgim aplicarea acestui sistem și 
în secțiile de sus. Tot în scopul îm
bunătățirii calității, se va mecaniza 
operația de fixat branz pe calapod, 
se vor revizui aparatele de control 
și, cu ajutorul comitetului sindical, 
se va extinde în toate secțiile con
trolul în lanț, pe faze de operații. 
Pentru lărgirea sortimentelor, s-au 
realizat deja încă 3 modele noi, din
tre care un model de bocanci tip 
agronom, model asemănător cisme- 
lor, cu diferența că are carîmbul mal 
scurt și sînt mai ușori. De altfel acest 
model se află printre cele ce ne 
reprezintă fabrica la Pavilionul de 
mostre.

Steins legată de îmbunătățirea 
calității produselor este ridicarea 
calificării cadrelor și perfecționarea 
procesului tehnologic. In această di
recție, în cadrul întreprinderii se 
face în prezent recapitularea mate
rialului. predat pînă acum, urmînd 
ca după examinarea cursantelor să 
se înceapă, odată cu primele zile 
ale anului 1963, un nou curs pentru 
ridicarea calificării. Pentru stimula
rea inovatorilor, comitetul sindical 
cu sprijinul cadrelor tehnice a de-

ciarat luna noiembrie luna inovato
rilor. In cadrul acestei luni va fi or
ganizat și un concurs axat pe reali
zarea inovațiilor stabilite în planul 
tematic.

Nu putem spune că am făcut de 
acum totul. Mai sînt o serie de sar
cini stabilite în planul de măsuri, la 
realizarea cărora se lucrează in
tens. Avînd sprijinul organizației de 
bază, vom 
gătirile cu 
din prima 
îndeplinim 
dințate.

Ing. FOGARASI ALEXANDRU
Director la fabrica „Ardeleana.

Alba Iulia

reuși să încheiem pre- 
succes, astfel ca 

zi a anului 1963 
sarcinile sporite

încă 
să ne 
încre-

în suficientă măsură s-au preocu
pat de procurarea și asigurarea gos
podăriei cu numărul planificat de 
tineret femei. De pildă, la gospodă
ria colectivă din Cistei din cele 135 
capete tineret s-au procurat pînă 
la această dată doar 68 de capete, 
iar la Drlmbar —■ 53 față dte 100 
capete cîte au planificate. Deoarece 
timpul este foarte înaintat și sfîrși- 
tnl anului se apropie, trebuie ca și 
conducerile unităților arătate mai 
sus să ia toate măsurile, să depună 
eforturile necesare ca în timp cît 
mai scurt posibil să-și procure nu- 
mănul de tineret propus pentru a- 
cest an. Numai asigurând o matcă 
proprie corespunzătoare avem ga
ranția dezvoltării continue a 

’ rului taurin și la G.A.C. din
și Drîimbâr.

așteaptă ?
mare de animale sînt încă descope- 
riți cu o mare cantitate de furaje. 
Gospodăria colectivă diin Vințul de 
Jos trebuie să continue cu însilozâ- 
rile. In această privință are toate 

. condițiile, trebuie însă mai multă 
preocupare din partea conducerii în 
organizarea muncii, mai mult con
trol asupra, felului cum se desfă
șoară activitatea. Neglijența și felul 
defectuos cum se lucrează ’la 'îinsilo- 
zat o dovedește și faptul că o mare 
narte din capitalele de floarea-soa- 
relui transportate la fața locului 
s-au stricat din cauză că nu s-au 
amenajat din timp gropile necesare. 
Un alt aspect defectuos de muncă 
s-a petrecut și î,n ziua de 29 octom
brie cînd, deși groapa era amena
jată și s-a transportat o mare parte 
din coceni și alte resturi din grădi
na de legume, din lipsă de îndru
mare, ele stau îngrămădite fără a 
fi însilozate. Față de numărul mare 
de animate pe care-1 are în prezent 
această gospodărie și pentru a asi
gura cîte 10 tone de nutrețuri însi- 
lozatc pentru fiecare vacă și cîte 5 
tone de fiecare tineret taurin, cele 
750 tone de siloz existente nu sînt 

. suficiente nici pentru 50 la sută din 
perioada de iarnă. Ne punem între
barea : ce se mai așteaptă la a- 

I ceasta unitate, de cc nu se iau mă
suri pentru continuarea acțiunii de 
însilozare ? In această privință o 
vină poartă și sfatul popular comu
nal (președinte tov. Stanciu Gh.), 
deoarece n-a sprijinit destul de ho
tărât gospodăria pentru organizarea 
operativă a muncii și mobilizarea 
tuturor forțelor dc muncă la însilo
zare, astfel incit să se asigure can
tități cit mâi mari dc nutrețuri pen
tru animale.

Timpul este înaintat, deci este ne
cesar . să se ia măsuri urgente și 
cele mai potrivite care să lichideze ' 
rămînerea în urmă la însilozări.

secto- 
Cistei

IN CLIȘEU : Cireada de vaci a gospodăriei colective din Micești. ,



O mare contribuție la întărirea păcii 
și securității întregii omeniri

Ecoul internațional al inițiativei sovietice în problema cubană
ETIOPIA

ADDIS ABEBA (.Agerpres). —
TASS transmite:

Toate popoarele iubitoare de pace 
au salutat mesajul adresat de N. S. 
Hrușciov lui J. Kennedv drept o 
mare contribuție Ia întărirea păcii și 
securității întregii omeniri. Acest 
mesaj reprezintă un jalon in istoria 
luptei pentru rezolvarea pașniaă a 
problemelor litigioase, scrie intr-un 
articol redacțional ziarul „Voice of 
Ethiopia". Presa din Etiopia a salu
tat cu o mare satisfacție mesajul a- 
dresat de N. S. Hrușciov lui J. Ken
nedy. Ziarele își exprimă, speranța 
că după lichidarea crizei vor avea 
loc tratative în cele mai importante 
probleme internaționale litigioase, a 
căror soluționare va întări pacea 
din întreaga lume.

BRAZILIA
JANEIRO (.Agerpres).

_______ luate de guvernul sovie
tici arată influentul ziar burghez 
,Journal do Brasil" „constituie o 
mare victorie politică a lui Hruș
ciov". După cum scrie ziarul „No- 
vos Rumos", „Lumea a fost salvată 
de o primejdie gravă datorită Uniu
nii Sovietice, fapt recunoscut de toate 
popoarele".

Deputatul Santiago Dantas, fost

RIO DE 
Măsurile

Biruitorul Octombrie
(Urmare din pag. l-a)

pășit de peste 7 ori nivelul din 1937, 
în timp ce volumul producției indus
triale a țărilor capitaliste a crescut 
în aceeași perioadă, de numai 2,5 
ori. „ - -Intre Republica Populara Romina 
și Uniunea Sovietică ca și între ce
lelalte țări socialiste s-au statorni
cit relații de sinceră prietenie, de 
colaborare frățească și ajutor reci
proc. Acesta este unul din cei mai 
importanți factori care înlesnesc 
dezvoltarea rapidă a economiei ță
rilor socialiste.

Pășind în strinsă unire cu Uniu
nea Sovietică și celelalte țări fră
țești, tara noastră obține succese re
marcabile în lupta pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste. In patria 
noastră flutură biruitor steagul so
cialismului.

Sub conducerea înțeleaptă a parti
dului nostru, oamenii muncii din 
patria noastră înfăptuiesc în pre
zent cu succes hotărîrile celui de-al 
lil-Iea Congres al P.M.R.

An de an, industria noastră s-a 
dezvoltat neîncetat. Producția glo
bală industrială a crescut de circa 
șase ori față de anul 1938, anul cu 
cea mai mare producție a Romîniei 
burghezo-moșierești. In ultimii trei 
ani, producția industrială globală a 
crescut într-un ritm mediu anual de 
15,8 la sută, ritm superior celui 
prevăzut în Directivele Congresului. 
Producția industriei construcțiilor de 
mașini și producția de energie elec
trică au sporit de circa 15 ori, pro
ducția industriei metalurgice de 
peste 9 ori, a industriei chimice de 
circa 18 ori. In trecut, țara noastră 
importa 95 la sută din utilajul in
dustrial. Astăzi, industria proprie sa
tisface cea mai mare parte din ne
cesitățile interne și creează disponi
bilități pentru export.

Agricultura noastră colectiviza
tă creează posibilități noi pen
tru creșterea an de an a producției 
agricole vegetale și animale.

Venitul național a sporit în anii 
puterii populare de peste trei on. 
Nivelul de trai material și cultural 
a crescut și crește continuu. Țara 
întreagă este astăzi o grădină în
floritoare.

Succesele remarcabile obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
partidului sînt inseparabil legate de 
avantajelp relațiilor de colaborare 
și întrajutorare tovărășească din 
cadrul lagărului socialist și, în mod 
deosebit de marele sprijin frățesc și 
dezinteresat pe care Uniunea So
vietică îl acordă țării noastre, ca și 
celorlalte țări socialiste.

Ideile marxism-leninismului ne 
arată, iar practica ne-a demonstrat 
că pacea și socialismul sînt insepa
rabile. 

• •

ministru al afacerilor externe al Bra
ziliei. a declarat că hotărîrea Uniu
nii Sovietice reprezintă un pas im
portant în domeniul menținerii păcii 
generate.

AUSTRIA
VIENA (Agerpres).
Inițiativa nobilă a guvernului so

vietic va ridica prestigiul Uniunii 
Sovietice în ochii popoarelor multor 
țări, constată ziarul burghez „Neue 
Osterreichische Rundschau".

BELGIA
BRUXELLES (.Agerpres).
„Mesajul lui Hrușciov adresat pre

ședintelui Kennedy este un docu
ment diplomatic strălucit, a decla- 
-:.t la un miting de solidaritate 
Cuba Charles Moreau, deputat 
Camera Depuîaților din Belgia.

MEXIC
MEXICO CITA’ (Agerpres).
„Guvernul mexican intimpină 

satisfacție acordul la care au ajuns 
președintele Statelor Unite. John 
Kennedv, și oreședintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. N. S. Hruș
ciov" se spune in declarația Minis
terului .Afacerilor Externe al Mexi
cului. data publicității la Mexico 
City. .Acest acord se subliniază în 
declarație, a înlăturat „posibilitatea 
unei ciocniri militare”.

cu 
in

cu

împreună cu popoarele lumii și 
poporul nostru acordă cea mai înal
tă prețuire eforturilor neobosite, spi
ritului de inițiativă cu care Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice mili
tează pentru statornicirea principh- 
lor coexistenței pașnice in viața in
ternațională. In relațiile internațio
nale Republica Populară Romînă 
promovează cu consecvență prind- 
piile leniniste ale coexistenței paș
nice intre țări cu sisteme sodale di
ferite și își aduce contribuția in mod 
activ la reglementarea pașnică a 
problemelor internaționale, la întă
rirea prieteniei intre popoare.

Pentru oamenii muncii din țara 
noastră prietenia și solidaritatea cu 
Uniunea Sovietică reprezintă o tra
diție din cele mai scumpe. Prietenia 
romino-sovietică a fost pecetluită 
prin singele vărsat în comun de 
eroicii ostași ai armatei sovietice 
și ostașii armatei romîne in lupta 
pentru eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist. Această prietenie 
s-a cimentat și se dezvoltă an de an 
tot mai mult, căci fiecare realizare 
dobîndită în anii vieții noi este ro
dul marii prietenii cu Uniunea So

In aceste zile, oamenii muncii din 
agricultura raionului nostru au în
cheiat o importantă campanie, ter- 
minînd de însămînțat suprafețele 
care au fost planificate cu grîu de 
toamnă. Datorită sprijinului acordat 
de statul nostru prin stațiunile de 
mașini și tractoare, prin cadrele de 
specialitate, această lucrare s-a exe
cutat la un nivel agrotehnic su
perior față de aoii trecuți. Termi- 
nînd însă campania de însămînțări, 
în fața oamenilor muncii din agri
cultură se ridică o tot atît de impor
tantă sarcină — executarea arături
lor adînci pentru semănăturile din 
primăvară. Experiența ne-a oferit 
suficiente prilejuri spre a constata 
că la baza unei recolte mari în anul 
viitor la cultura porumbului, flo- 
rii-soarelui și sfeclei de zahăr stă 
arătura adîncă de toamnă bine în
grășată.

Executînd în toamna anului 1961 
arături adînci pe suprafețe mari, 
gospodăriile agricole colective au a- 
vut posibilitatea să însămînțeze cul
turile din primăvara anului 19621a 
timpul optim ți în condițiuni supe
rioare. Aceasta a făcut ca de pe a- 
ceste suprafețe de terenuri să se 
obțină producții mult superioare fată 
de parcelele pe care nu s-a executat 
arătura adîncă de toamnă. La gos
podăriile agricole colective din pis
tei, Mihalț și Galda de Jos, de pildă, 
în condițiile acestui an, datorită e- 
fectuării arăturilor adînci s-a obți
nut o producție medie la porumb pe 
întreaga suprafață de cel puțin 2.000 
2.500 kg/ha. Acolo unde gospodăriile 
agricole colective nu au executat a- 
rături adînci de toamnă, însămînță- 
rile din primăvară nu s-au putut e-

în
de

că 
în

Guvernul mexican, „își exprimă 
dorința ca acest prim pas să ducă 
la slăbirea încordării internaționale 
și la consolidarea păcii pentru bi
nele tuturor oamenilor".

ANGLIA
LONDRA (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 30 octombrie în 

Camera Comunelor, în cadrul discu
țiilor de răspuns la mesajul tronu
lui prezentat de regină, liderul Parti
dului laburist, Gaitskell, a declarat 
că schimbul de mesaje dintre N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy a fost 
timpinat de toți cu un sentiment 
profundă ușurare.

„Nu mă îndoiesc, a spus el, 
viitoarele tratative vor decurge 
spiritul recentelor mesaje ale d-lut 
Hrușdov".

Gaitskell a exprimat în continuare 
neliniștea profundă kt legătură cu 
faptul ca Statele Unite nu s-au con
sultat cu guvernul englez înainte ca 
președintele Kennedy să ia o hotă- 
rire (privind blocada maritimă mi
litară a Cubei) care ar fi putut a- 
vea consecințe foarte serioase.

Luînd cuvîntul la discuții primul 
ministru, Macmillan, și-a consacrat 
în f-xid discursul crizei în legătură 
cu Cuba. Totodată el a lăudat în fel 
si chip poziția ..fermă" a Statelor 
Unite. .

vietică. fiecare poartă în ea flacăra 
mereu vie a Marelui Octombrie.

Pretutindeni in țară oamenii mun
cii se pregătesc să întâmpine mă
reața aniversare cu noi realizări în 
muncă. Realizările în producție ei 
le împletesc cu acțiunile cultural-ar- 
tistice ce s-au organizat în cadrul 
„Lunii prieteniei romîno-sovietice", 
ca semn al prețuirii și recunoștin
ței pentru marea noastră prietenă 
Uniunea Sovietică, ca semn al do
rinței nestăvilite a poporului nostru 
de a cunoaște lot mai muft din ne
secatul tezaur de experiență și cul- 
tură al Uniunii Sovietice.

Cu inimile pline de măreția sen
timentelor și prieteniei adinei ce 
ne leagă de marele popor sovietic, 
oamenii muncii din patria noastră 
sărbătoresc cea de-a 45-a aniver
sare a Marelui Octombrie cu multă 
însuflețire. Cu acest prilej ei își re
afirmă hotărîrea de a stringe și a 
dezvolta tot mai mult prietenia ce 
ne leagă, de a nu-și precupeți efor
turile pentru victoria deplină a so
cialismului și păcii in lumea în
treagă.

Arăturile adinei dc toamnă — 
baza recoltei viitoare

bine fertilizate au

ci și asupra pro- 
obține în anii vii-

xecuta în momentul optim, plantele 
nu au găsit cele mai bune condițiuni 
de creștere și dezvoltare, fapt ce a 
atras după sine diminuarea produc
țiilor la hectar. Asemenea exemple 
se pot da de la gospodăriile agri
cole colective din Berghin, Henig, 
Hăpria și Vnțul de Jos, care în anii 
trecuți nu au executat arături adînci 
pe întreaga suprafață.

Experiența a arătat că arăturile 
adînci de toamnă 
efect nu numai asupra producției 
din anul ce vine, c’ 
duselor ce se vor 
tori. Iată de ce în acest an arăturile 
de toamnă vor trebui efectuate pe 
toate suprafețele, mai ales că condi
țiile pedoclimatice nu numai că sînt 
prielnice pentru executarea arături
lor de toamnă pe toate suprafețele, 
dar sînt asigurate și condițiile natu
rale. De aceea trebuie acordată toa
tă atenția efectuării acestei lucrări 
în condițiuni agrotehnice superioare, 
care asigură distrugerea buruienilor 
ce se înmulțesc vegetativ prin rizo- 
mi, muguri de pe rădăcină și altele. 
Efectul arăturilor adînci de toamnă 
s-a dovedit a fi și mai mare atunci 
cînd acestea au fost executate toam
na mai de vreme. Aceasta datorită 
faptului că solul acumulează o can
titate mai mare de apă, viața mi
croorganismelor se îmbunătățește, a- 
sigurînd prin aceasta un număr 
mare de elemente nutritive centru 
plante. Este necesar ca consiliile de

(Urmare din pag. l-a)

vitate. Să nu lipsească din aceste 
colective președinții de sfaturi popu
lare ș< cei ai gospodăriilor colecti
ve, inginerii agronomi, brigadierii, 
cadrele didactice, medicii. Propa
gandei pi in conferințe să i se acor
de toată atenția. Conferințele pri
mite să fie citite în prealabil în ca
drul c-Tectivului și actualizate, iar 
acolo unde necesitățile cer să se e- 
laboreze periodic conferințe pe plan 
local. De o atenție deosebită trebuie 
să se bucure din partea activiștilor 
culturali formele noi în activitatea 
culturală Să fie organizate cu mai 
muică chibzuință șezătorii© temati
ce, serile de calcul și serile de în
trebări și răspunsuri, jurnalele vor
bite etc. *1

Paste puțin timp, sute de colecti
viști din cr prinsul raionului vor păși 
cagul școlilor recoltelor bogate. Va 
începe învățămîntul agricol de masă. 
Căminele culturale, prin activiștii 
lor, trebuie să concure cu toate for
țele l i reușita acestuia, venind atît 
în surijinul colectiviștilor cuprinși în 
c'-rcuri cit si a celor ce urmează să 
audieze ciclul de conferințe agricole 
organizat la căminele culturale. Să 
nu lipsească apoi din preocupările 
activiștilor culturali activitățile me
nite să popularizeze politica parti
dului, cele privind formarea în mase 
a concepției materialist-științifice 
despre natură și societate. Să fie 
întreprinse acțiuni și să se facă uz 
de felurite forme ale activității cul
turale pentru educarea patriotică a 
crildcttriștilor și la aceasta, ne linca 
căminele culturale, o contribuție din 
cele mai rr-n+>’oas^ sîrt chemate să 
o aducă bibliotecile, brigăzile știin
țifice, cinematografele.

O altă sarcină care-și așteaptă o 
justă rezolvare din partea activiști
lor culturali este cea a mișcării ar-

Jiul II Petrila — 
Dacia Alba lulia 0-1 (0-0)

Intîkiirea dintre cele două echipe 
s-a desfășurat pe stadionul din Pe
troșani. Rezultatul obținut de jucă
torii de la Dacia Alba lulia poate 
fi considerat bun. ținînd cont de fap
tul că au jucat în deplasare.

Rezultatul de 1-0 în favoarea e- 
chipei Dacia nu trebuie să constitu
ie pentru jucători, cum de altfel nici 
pentru antrenori, un motiv de a nu 
continua cu și mai multă perseve
rent.î pregătirea fizică și tehnică. A- 
ceasta pentru faptul că în etapele 
următoare echipa va avea de susți
nut jocuri destul de grele, să pri
vească cu toată răspunderea misiu
nea ce o au de a desfășura un joc de 
calitate, cu cele mai bune rezultate.

conducere ale gospodăriilor colecti
ve să ia toate măsurile de elibera
rea terenului îneît arătura adîncă să 
se poată efectua imediat după ridi
carea recoltei. In mod special se 
impune a se urgenta eliberarea te
renului și începerea arăturilor la Mi
halț. Berghin, Alba lulia și altele, 
gospodării care au de arat mari su
prafețe. La Ighiu și Micești, deși 
sînt eliberate mari suprafețe, nu s-au 
luat măsuri pentru începerea arătu
rilor.

Avînd în vedere că în cea mai 
mare parte arătura adîncă se execu
tă cu tractoarele S.M.T.-ului, este 
necesar a se trece la o organizare 
mai bună a muncii, la asigurarea 
schimbului doi pe tractor, îneît a- 
rătura adîncă de toamnă să fie ter
minată cu mult înainte de venirea 
înghețului. Trebuie luate măsuri 
spre a se folosi și atelajele proprii 
la executarea arăturilor. Specialiștii 
din gospodăriile agricole colective 
trebuie să urmărească îndeaproape 
executarea diferențiată a acestor a- 
rături, ținînd cont de natura solului. 
Astfdl, se recomandă ca pe cernozio
muri și pe solul brun-roșcat de pă
dure adîncimea arăturii să fie în
tre 25-30 cm. Pe podzoluri și pe so
lurile brune de pădure arătura cu 
întoarcerea brazdei se va face nu
mai atît cît permite stratul de Jiu- 
mus, iar în adîncime se afinează cu 
scormonitorul. Pe terenurile nisi
poase, aratul trebuie să se execute 

tistice de amatori. In acest sens să> 
se pună uri accent deosebit pe acti- 
vizarea formațiilor artistice exist en- 
te și pe crearea de altele noi. Și-a- 
poi, mai mult decît atît, să se pună 
accent pe asigurarea continuității 
acestora, pe puritatea și actualitatea 
repertoriilor. Să nufiepici un cămin 
cultural care, pe lingă alte formații».

de 
că-

să nu aibă o brigadă artistică 
agitație. Să nu rămînă nici un _
min cultural înafara concursului or- 

. ganizat pe olan raional în cinstea 
zilei de 30 Decembrie cu tema „Te 
slăvim patrie dragă" sau înafara 
ceh'i^ de-al VII-tea concurs al for
mațiilor artistice de amatori care în
cepe la 1 ianuarie 1963. In acest 
sens conducerile unităților culturale 
trebuie sa dea dovadă de discernă- 
mînt și orientare în alegerea reper- 
torijlor din listele de recomandări 
primite de la comitetul de cultură și 
aria. Să fie alese repertorii mobiti- 
zatosne care să răspundă din plin 
specificului unei așezări sau alta, 
care să influențeze în mod pozitiv 
munca colectiviștilor pentru întări
rea economico-organizaitorică a gos- 
rodăn’îlor colective, combătînd în a- 
celași timp ideile și practicile înve
chite, tinsurile ce se mai manifestă 
în muncă.

In munca culturală, ca de aitfef 
în oricare domeniu de activitate «§te 
important ceea ce facem. Foarte'im
portant este însă — cum facem ? A- 
ceastă întrebare, care se referă la 
calitatea muncii culturale trebuie să 
preocune în cel mai înalt prad pe- 
toți activiștii culturali. Cerințele cul
turale ale oamenilor muncii ' de la 
sate au crescut. Trebuie să se țină 
seama de acest lucru și sub condu
cerea organizațiilor de partid sase- 
fac a totul pentru a satisface cîtmar 
deplin setea de cultură a zecilor de- 
mii de colectiviști din cuprinsul ra
ionului.

♦♦—-----------------------------

CLASAMENTUL
Victoria Călan 11 8 2 1 25: 5 18
Minerul Vulcan 11 8 0 3 31:17 16
Minerul Deva 11 6 2 3 24:15 14
Parîngul Lonea 11 5 3 3 21:15 13
Dinamo Barza 11 5 2 4 23:18 12
Siderurg. Huned. 11 4 4 3 14:15 12
Dacia Orăștie 11 5 1 5 20:20 11
Min, Aninoasa 11 4 3 4 16:19 11
Dacia Alba 11 4 3 4 11:17 11
Minerul Ghelar 11 4 2 5 15:20 10
Sebeșul Sebeș 11 4 1 6 16:21 9
U.KR. Teiuș 11 3 2 6 18:21 8
C.F.R. Simeria 11 4 0 7 19:23. 8
Jiul II Petrila 11 2 4 5 9:15* 8
Constr. Huned, 11 2 4 5 11:22 8
Retezatul Hațeg 11 3 1 7 14:24 7

toamna mai tirziu și în momentul 
cînd terenul este umed, iar pe tere
nurile în pantă, care sînt supuse e- 
roziunii, aratul să se facă de-a lun
gul curbelor de nivel, aceasta per 
mițînd pătrunderea apei în sol ș 
împiedicînd spălarea și transporta 
solului. Pentru ca în primăvară te 
renurile să se usuce mai uniform ș 
să se poată lucra mai de timpuriu 
se recomandă ca în afară de terenu 
rile expuse în pantă și nisipoase 
odată cu executarea arăturii adînc 
să se efectueze și grăpatul, folosin 
du-se grapa stelată.

Efectul arăturilor de toamnă est 
cu at® mai mare ou cît odată cu e 
xecutarea acestei lucrări se încor 
porează în sol îngrășăminte or 
panice și chimice. Din cercetării 
făcute pînă în prezent a reieșit c; 
este necesar ca la 1 hectar de te 
ren să aplicăm între 20-40 tone bă 
legar fermentat sau în stare proas 
pată.’ Pe terenurile mai grele se v 
aplica bălegar mai puțin termen 
tat sau chiar în stare proaspătăJa 
pe terenurile nisipoase se va aplic 
în stare fermentată. Acolo unde sîr 
posibilități, se recomandă să se îr 
corporeze în sol odată cu ară tur 
adîncă de toamnă și îngrășăminte! 
minerale, chiar și cele azotoase î 
doze de 200-300 kg la ha.

Este de datoria specialiștilor di 
agricultură, a consiliilor de condt 
cere și a S.M.T.-ului să urmăreasc 
îndeaproape realizarea acestei sai 
ci-ni, folosind din plin zilele prieln 
ce din -această toamnă, pentru 
termina într-un timp cît mai seu 
arăturile adînci de toamnă.
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