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pentru continua im- 
aprovizionării popu- 

agro-alimentare,

In bătălia 
btinătățire a 
lației cu produse 
jwoblema sporirii neîncetate a pro
ducției de legume se impune ca o 
problemă deosebit de importantă a 
perioadei actuale. Alături de pîine, 
carne, lapte, ouă și alte produse, le
gumele atît de bogate în vitamine 
sînt nelipsite din hrana omului.

In același timp cultura legumelor 
constituie o importantă sursă de 
sporire a veniturilor colectiviștilor, 

< o cale sigură pentru continua în
tărire economico-organizatorică a 
gospodăriei colective. Tocmai de a- 
ceea în perioada actuală alături de 
alte pregătiri în vederea campaniei 
de primăvară, preocuparea pentru 
obținerea în acest an a unei produc
ții sporite de legume trebuie să se 
afle în centrul atenției gospodării
lor noastre colective. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit baza unei producții 
mari de legume și de calitate tot 
inai bună se pune acum, în plină 
iarnă.
z In raionul nostru, ca urinare a 
corupțiilor de sol și climă sectorul 
legumicol s-a dezvoltat an de an. 
Multe gospodării colective care îna
inte aproape că neglijau acest im
portant sector, ca urmare a venitu
rilor mari obținute, au sporit supra
fețele Cultivate cu legume în așa 
fel îneît azi în aceste gospodării 
cultivarea legumelor ocupă un loc 
principal. Si orientarea spre dezvol- 
Tarea acestui sector e și firească. 
Gospodăria colectivă din Micești, 
de pildă, de pe suprafața cultivată 
anul trecut cu legume a realizat un 
ven't deosebit de frumos cu toate că 
eoiidițiile climaterice, au fost, pen
tru cultivarea legumelor, destul de 
vitrege. In acest an coiectiv'șții din 
Micești vor spori suprafața destinată 
culturilor legumicole la aproape 150 
ha. De altfel o creștere considera
bilă a suprafeței și-au prevăzut pen
tru acest an si gospodăriile colect’- 

♦ve dm Alba Iulia. Galtiu, Mihalț, 
Ciugud și altele. Pe întregul raion 
suprafața ce se va cultiva cu legu
me va aiunge la cca. 700 ha.

In multe gospodării colective din 
raion, pregătirile în vederea obținerii 
unei producții socrite de legume în 
acest an au început și se desfă
șoară intens. I a gospodăria agrico
lă colectivă din Alba Iulia s-au 
procurat oină în prezent cea mai 
mare parte din semințe, s-a început 
confecționarea tocurilor pentru ră
sadnițe, iirmînd ca zilele acestea să 
înceapă confecționarea rogojinilor 
necesare la acoperitul răsadnițelor. 
S-ati luat de asemenea o serie de 
măsuri în vederea asigurării unei 
producții mari de legume și la gos
podăria colectivă din Micești. Aici 
s-a stabilit locul pentru răsadnițe, s-a 
început transportarea bălegarului. In 
vederea economisirii materialului 
lemnos conducerea gospodăriei a 
dat spre confecționare un prototip 
pentru turnarea tocurilor de răsad-

După o vacanță plăcută a început din nou școala.

Vineri, 18 ianuarie 1963 

nițe din beton. La Șard s-a început 
întoarcerea bălegarului din răsadni
țele vechi pentru producerea mrani- 
ței, s-a curățit și dezinfectat terenul 
pentru răsadnițe, s-au pregătit ca
merele necesare iarovizării cartofi
lor și s-au reparat 30 din cele 35 
tocuri necesare. Demn de remarcat 
este faptul că în acest an a crescut 
interesul pentru producerea unui 
volum sporit de legume timpurii. In 
multe gospodării a fost plantată în
că din toamnă salata, s-a însămîn- 
țat spanac, iar altele se pregătesc să 
producă cartofi t'mpurii și alte le
gume. Colectiviștii din Micești vor 
produce diferite legume timpurii în 
peste 250000 cuburi nutritive.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent în direcția pregătirilor pentru o 
producție cit mai mare de legume, 
nu ne pot însă mulțumi. Așa cum 
s-a arătat mai sus, baza recoltelor 
viitoare se pune acum. Dacă în une
le gospodării ca cele din Alba Iu
lia, Șard, Micești, etc. această pro
blemă este înțeleasă, trebuie arătat 
că în unele gospodării colective ca 
cele din Drîmbar, Galtiu, Ciugud și 
altele care deși au planificat în a- 
cest an suprafețe mult mai mari 
pentru cultivarea cu legume, nu s-a 
făcut aproape nimic în această di
recție. Deși în momentul de față e- 
xistă în gospodăriile colective atît 
utilaje cît și brațe de muncă dispo
nibile se desfășoară cu totul nesa
tisfăcător transportul gunoiului. Poa
te oare mulțumi pe cineva faptul că 
din cele 700 ha care se vor cultiva 
cu leomme -au fost înorăsate cu bă
legar abia cîteva hectare? La aceas
tă întrebare se cade să răspundă 
prin luarea de măsuri operative ma
joritatea consiliilor de conducere și 
inginerii d<n gospodării. De aseme
nea în multe gospodării ca cele din 
Cistei, Mihalț si altoie sînt rămase 
în urmă lucrările pentru repararea 
tocurilor. pentru confecționarea altor 
tocuri noi, necesare ca urmare a 
sporirii suprafeței de legume. Și 
toate aceste lucrări pot fi bine exe
cutate în această perioadă, mai ales 
că amînarea executării acestor lu
crări n^ate mai tîrziu îngreuna cfec-

(Continuare în pag. 2-a)

Să obținem succese sporite in cel de al 
ll-!ea trimestru al anului școlar

se datorește faptului că majoritatea 
cadrelor didactice, mobilizate de or
ganizațiile de partid, au muncit cu 
răspundere pentru îmbunătățirea ca
lității lecțiilor predate, folosind me
tode variate și adecvate specific o- 
b’ectelor de invățămînt, nivelului de 
înțelegere al elevilor.

Rezultatele muncii cadrelor di
dactice și ale elevilor sînt oglindite 
în situația la învățătură cu care s-a 
încheiat prima parte a anului șco
lar. Procentul de elevi promovați la 
toate materiile s-a ridicat la 84 la 
sută, față de 80 la sută cît a fost la 
sfîrșitul perioadei corespunzătoare a 
anului trecut. La Școala medie „Ho- 
ria, Cloșca și Crișan" din Alba Iu
lia, din totalul de 770 elevi în cla
sele V1I1-XI, numai 79 elevi sînt a- 
menințați să rătnînă corigenți la 1-2 
materii și 48 la trei și mai multe ma
terii, ceea ce reprezintă un procent 
de amenințați de 17 la sută. La Școa
la medie Teiuș, procentul de promo
vați la clasele mari este de peste 
80 la sută. Dintre cele 29 unități 
școlare de 8 ani din raion, 18 școli 
au realizat procente de promovați 
între 80-90 la sută; în frunte situîn- 
du-se Școala de 8 arii Micești și Nr. 
3 Alba Iulia, Ampoița, Hăpria și 
altele. Crește numărul claselor de 
elevi din școli care încă din prima 
perioadă a anului școlar nu au nici 
un corigent sau repetent.

Aspectele pozitive din munca

Recent, într-o ședință cu directo
rii școlilor din raion a fost făcută 
analiza rezultatelor obținute în 
decursul primului trimestru al a- 
nului școlar 1962-1963. Cu acest 
prilej au ieșit în evidență realizările 
frumoase din munca de pregătire 
la învățătură și în acțiunea de edu
care comunistă a elevilor. Bilanțul 
rodnic al primei etape 
de activitate al școlilor 
generală si profesionale

în sectorul 
de cultură 

raion
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Insuflețite angajamente pentruJ realizarea planului pe anul 1963 |

La Iprodcoop
Colectivul dc muncă de la Iprod

coop Alba Iulia, a încheiat anul 
1962 cu rezultate deosebite, reușind 
să-și îndeplinească sarcinile dc plan 
cu două luni înainte de termen. Re
cent cu prilejul prelucrării cifrelor 
de plan pe 1963 colectivul de muncă 
de aici și-a luat printre altele ur
mătoarele angajamente:

— să 
pe anul

— să 
tivității

— sa 
mentare
prin reducerea cheltuielilor la trans
porturi între secții,, a cheltuielilor 
administrative, etc.

Pentru realizarea cu succes a o- 
biectivelor propuse se vor înfăptui 
un număr dc 21 măsuri țehnico-or-

depășească sarcinile dc plan 
1963 cu 10 la sută;
obțină o creștere a produc- 
muncii de 12,9 la sută; 
realizeze economii supli- 
in valoare de 44.000 lei,

In clișeu : Cîteva din fruntașele în muncă de la magazinul cu auto
servire din oraș.

Colectivul de muncă de la fabrica 
„Ardeleana" din Alba Iulia, anali- 
zînd posibilitățile de care dispune, 
și-a luat de cttrînd însuflețite anga
jamente în întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea si depășirea planu
lui pe 1963.

— depășirea planului fizic cu 1200 
perechi încălțăminte;

- la bocancii bărbătești întregul 
lot ce se va fabrica va fi numai dc 
calitatea l-a, conform modelului o- 
inologat iar la bocancii de copii pro
centul dc calitatea I-a va fi de.97 
la sută;

I
-— realizarea unei economii 

prețul dc cost de 150.000 lei;
— introducerea în fabricație 

încă -1 modele noi;
a

Angajamente sporite
In baza posibilităților de care dis

pune, o serie de angajamente însu- 
flețitoare și-au luat și muncitorii și 
tehnicienii de la Moara „N. Bălces- 
cu“ din oraș. Ei și-au propus prin
tre altele : ___

— să depășească planul valoric la 
producția globală cu 236.000 lei;

— să obțină o creștere a produc
tivității muncii cu 2,35 la sută;

— reducerea prețului de cost cu 
44.000 lei;

— realizarea de beneficii peste 
plan din depășirea planului de pro
ducție în valoare de 60.000 lei.

îndeplinirea acestor obiective va 
fi sprijinită prin introducerea a două 
motoare dc 80 KW, la secția val- 

rind 
re- 

pre- 
pe- 

este

școlilor se datoresc in primul 
condițiilor minunate create de 
gimul. nostru democrat-popular 
cum și faptului că experiența 
dagogică a cadrelor fruntașe 
împărtășită de un număr din ce în 
ce mai mare de profesori și învăță
tori. Lecțiile deschise și sutele de 
inter-asistențe organizate între ca
drele didactice, discuțiile purtate pe 
marginea referatelor prezentate în 
comisiile metodice, în cercurile pe
dagogice, aplicarea cunoștințelor po- 
litico-ideologice însușite la învăță- 
nfntul ideologic al cadrelor didac
tice etc., au dat prilej multora să 
reflecte asupra propriilor procedee 
didactice, să se convingă de avan
tajele ob+intrte în întărirea eficaci
tății muncii didactico-educative în 
urma adîncirii conținutului științi
fic pi rn’teriilor de specialitate, a 
folosirii unor metode de predare 
mai hune, a util'zării susținute a 
materialului demonstrativ, determi- 
nîndtt-i să antice învățămintele des
prinse fa clasă și materiile la care 
predau.

Experiența cîștigată în cursul pri
nțului trimestru în predarea 
culturii în ! 
diul rural • 
profesorii 
conrini'tul 
metodic, în 
practica, 
planului de producție 
riile

agri- 
școlile de 8 ani din rne- 
?. dovedit că acolo unde 
argumentează 

lecțiilor, I
i strînsă 

cu sarcinile

științific 
le organizează 

legătură cu 
specifice ale 
din gospodă- 
teoretice șicolective, lecțiile

PĂSTEANU VICTOR 
șeful secției invățămînt a 

Sfatului popular raional Alba
(Continuare în pag. 4-a)

In cadrul angajamentelor pe sec
ții colectivul secției de croit fețe s-a 
angajat să economisească în acest 
an 600 m.p. piele bizon, 50 m.p. pie
le iuft și 500 m.p. pînza căptușeală. 
l)e asemenea colectivul secției ștan- 
ță s-a angajat să economisească în 
1963 cel puțin 800 kg talpă.

Pentru înfăptuirea cu succes a 
obiectivelor propuse conducerea fa
bricii va lua o seamă de măsuri 
tehnico-organizatorice menite să 
sprijine desfășurarea cu avînt a în- 
trecerii. Astfel în cursul acestui 
printre alte utila je, secțiile vor fi 
zestrate cu două mașini de frezat, 
două mașini de glăzuit tocuri și un a- 
parat pentru preparat pap. De aseme
nea la secția de stanță sc va con
fecționa. o bandă glisantă și se va 
mecaniza transportul fețelor de la 
secția de pregătit la secția tras. Se 
vor mecaniza apoi operațiile de croit 
branz și de croit acoperiș branz.

țuri și ridicarea vitezei periferice, 
ceea ce va duce la creșterea indice
lui de utilizare a valțurilor, prin in
troducerea micii mecanizări la des
cărcarea vagoanelor cu ajutorul unei 
lopeți mecanice, etc.

------------0*.-----------

Agendă electorală
Au început propunerile 
de candidați ai F.D.P.

In orașul Alba-Iulia și în comu
nele raionului nostru, au loc, pe 
circumscripții electorale, adunări 
populare în cadrul cărora cetățenii 
propun candidați ai F.D.P. pentru 
alegerile de la 3 martie.

Alegătorii din circumscripția e- 
lectorală orășenească nr. 28 au pro
pus candidat de deputat pe tov. Hol- 
ban Aurelia, muncitoare la fabrica 
„Ardeleana", cei din circumscripția 
nr. 41 pe tov. Comșa Emil, preșe
dintele comitetului executiv al sfa
tului popular al orașului. In circum
scripția electorală nr. 40 a fost pro
pusă gospodina Moise Elena.

La Ciugud a fost propus în cir
cumscripția electorală nr. 2 tov. 
Puiu Toma, președintele gospodăriei 
colective; în circumscripția nr. 1 
Topîrceanu Elena, colectivistă frun
tașă. Au mai fost propuse tov. Oar- 
ga Ana și Cîmpean Paraschiva în 
circumscripțiile 14 și 15.

Alte propuneri au fost făcute si 
în comunele Almașul Mare, Mihalț, 
Benic, Galda de Jos, Ighiu si înalte 
comune ale raionului.

Entuziasm.
? — „Eu, tovarăși, îl știu pe Man
< Petru de mic copil. Mai bine l-am 
S cunoscut însă de cînd lucrăm la- 
? olaltă în colectivă"...
> Așa și-â început cuvîntul colec- 
? tivistul Aldea Mihai susținînd pro-
< punerea făcută de tovarășul Be- 
) delean Gheorghe ca, la alegerile 
) de deputați din 3 martie, Alan Pe- 
( tru să candideze în circumscripția 
) 13 Mihalț. Și în semn că propune- 
? rea a fost bine pândită, un întreg 
? șir de colectiviști au ținut să-i
' sprijine candidatura. Colectivistul
> Aldea Ioan a susținut propunerea 
j făcută ârătmd că Man Petru e 
s harnic și întreprinzător. Briga- 
) diera Dobrescu /Ana s-a pronun- 
? tat cu privire la cinstea care-1 ca-
< racterizează. iar colectiviștii Dră- 
) oan Gheorghe, Barna Ion și alții
> au vorbit despre rîvna cu care
< Man Petru îngrijește oile gospo- 
$ dăriei.
( Cu aceeași dragoste au vorbit 
S anoi colectiviștii din Mihalț și 
/ despre tovarășul Cîrnaț Virgil, 
( pronus să candideze în circum- 
s scripția a- 10-a. Breaz Gheorghe,
> Stînea Lenuța și Boancăș Ludo- 
\ v’ca, au arătat rînd pe rîind fap- 
, tul că cel propus merită înalta 
) cinste, că în brigada a 7-a se nu- 
( mără printre fruntași, fiind me-
> reu gata la orice acțiune.
\ Ca peste tot în raion, în insufle-, 
î țite adunări, colectiviștii din Mi- 
) halț își propun candidați de de- 
( putați pe cei mai buni tovarăși, 
? luptători neobosiți pentru înflori- 
J rea gospodăriei.
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In sat e lumină NE SCRIU CORESPONDENȚII

ado-

s-a 
în 
la

Î
Era în faptul serii. Frigul de a-j 
fără se întețea. Dar parcă in ciuda ( 
lui tot «mai mulți oameni apăreau pe? 
ulițe. Se grupau și discutau cu în-? 
flăcărare. Se îndreptau spre inima) 
satului. La început (mi-am zis: merg? 
la vreo adunare sau la cursurile a-? 
grozootehnice. Și cum gîndul aces-S 
ta nu mă slăbea mi-am grăbit pașii ? 
să-i ajung. ?

Eram ia aproape doi pași depăr- 
tare. Un bătrînel care se străduia' 

<să țină ritmul cu ceilalți se întoarse? 
(către mine și începu vorba de par-? 
(că m-ar fi cunoscut de cînd lumea.? 
> — La noi azi e sărbătoare, s-a ? 
(aprins lumina electrică pe ulița ? 
(mare. In fața căminului cultural ar- S 
(de becul, mergem să-l vedetm. Nu? 
(ne lăsăm pînă nu-1 băgăm peste? 
?tot.
( 11 priveam cu cîtă tnîndrie, cu cî-
<tă hotărîre și încredere vedea viito-î 
(rul. Pe lîngă marginea căciulii, i-am 
(întrezărit părul alb ca neaua. I-arri? 
(zărit și ochii. Erau tineri și plini j 
?de viață întocmai ca ai unui 
(lescent. Omul de lîngă mine era un 
(anonim căruia viața nouă pe care 
?o trăiește astăzi i-a dat a doua ti- 
(nerețe. Căci la Strernț ca pretutin
deni în raionul nostru pulsează noul. 
(După ce și-au construit un cămin 
Scultural de toată frumusețea, au 
(introdus radioficarea în case, oa- 
(menii au hotărît în adunarea gene- 
țrală să introducă și lumina electri
că. Pentru înfăptuirea acesteia și-au 
(ales un comitet cetățenesc din oa- 
)meni harnici și buni organizatori. 
(Munca a început din decembrie a- 
(nul trecut și cu fiecare zi ea 
(intensificat. Zilnic de atunci 
(frunte cu comuniștii participă 
(muncă zeci de colectiviști. Unii sapă? 
(gropile, alții transportă stîlnii. alții? 
(întind sîrma. Și asa, de dimineață) 
(pînă seara tîrziu tineri și vîrstnicij 
(se întrec în hărnicie. Toți ca unul.) 
1 Ceteau Simion. Stan loan, Medrea?
Aurel, David Iosif, Raica Adrian,? 
Păcurar Gligor și multi alții tmun-J 
cesc cu însuflețire conștienți că e-> 
nergii electrică le va aduce încasă? 

Ibucurie si o viață tot mai bună. Dar? 
din mijlocul colectiviștilor nu lip-; 
sesc nici cadrele didactice ale co-? 
mime*. In zilele cînd elevii au fost? 
în vacantă tovarășii Raica Cornel' 
și Rusu Mihai au înțeles că e o dato-? 
rie de cinste să participe și ei la? 
acțiunea de electrificare. S-au întîl-S 
nit aici oameni diferiți și ca vîrstă? 
si ca profesii, dar toti sînt uniți prin ? 
dragostea lor pentru frumos. ?

? Zilele trecute ta Stremt lumina e-( 
,lectrică s-a aprins pentru prima? 
«oară. ?
> Nu va trece însă mult timp și ea ? 
(se va revărsa pe întreaga întindere? 
?a comufnei. „Lampa lui Ilici" se va? 
?anrinde în tot mai multe case ale? 
(țăranilor muncitori... ?

? ...La comitetul de partid lumina? 
Sarde pînă tîrziu, în noapte. Acolo se? 
(studiază pentru a adăuga noi fru-j 
(museți comunei. Și fiecare cetățean? 
(știe că de aici pornește adevărata? 
Siumină care nu se stinge niciodată.? 
(Ea răzbate adînc în inimile oame- 
(nilor, le luminează viața, drumul ( 
(spre viitorul de aur.
( Fl. DRAGAN j

INDUSTRIA LOCALĂ IN 1963
Interviu cu tovarășul Brașoveanu Gheorghe, 

directorul I. I. L. „Horia* Alba Iulia
Creație a regimului nostru demo

crat-popular, industria locală a cu
noscut an de an o dezvoltare tot 
mai impetuoasă. In anul care s-a 
încheiat cu puțin timp în urmă, co
lectivul de muncă al întreprinderii 
de industrie locală „Horia" din o- 
raș a dobîndit rezultate frumoase 
reușind să-și îndeplinească sarcinile 
anuale de plan în proporție. de 102 
la sută realizînd în același timp un 
beneficiu peste plan în valoare de 
peste 400.000 lei.

Pentru a cunoaște noile perspec
tive de dezvoltare ale acestui sector 
ne-arn adresat tovarășului Brașo
veanu Oh. directorul întreprinderii, 
care ne-a răspuns la cîteva între
bări. î

Care sînt perspectivele de dez
voltare ale întreprinderii în 1963? 
Ca de fiecare dată la început de 

an, și de data aceasta ne apare î« 
perspectiva întreprinderii o nouă 1'- 
nie de dezvoltare. Fața de 1962. 
producția întreprinderii noastre va 
crește în acest an cu 16,5 la sută. 
Odată cu începutul anului au intrai 
în exploatare sectoare noi de mun

Pentru o recoltă sporită de legume I
(Urmare din pag. l-a)

tuarea la timp a celorlalte lucrări 
pregătitoare pentru campania de 
primăvară.

Sporirea continuă a producției de 
legume, obținerea produselor deca
ntate superioară este determinată 
într-o foarte mare (măsură de se
mințele ce le semănăm, de asigura
rea unor soiuri de înaltă productivi
tate și pe cît posibil timpurii. Multe 
gospodării din raion își au deja a- 
sigurate semințele din producție pro
prie. Aceasta însă nu scutește nici 
o gospodărie de a încerca calitatea 
acestor semințe prin probele de la
borator. Din păcate deși nu este un 
lucru atât de greu abia 3 din gospo
dăriile colective din raion (Șard, 
Oarda de Jos și Alba Iulia) au pre
zentat pînă acum probele de semin
țe de legume la Laboratorul de se
mințe din Alba Iulia pentru încerca
rea puterii de germinație. Această 
stare de rămînere în urmă apare cu 
atît mai curioasă cu cît unele gos
podării colective ca cele din Mihalț, 
Teiuș, Cistei, etc., deși sînt mari 
producătoare de legume nici pînă a- 
cum n-au trimis probele la labora
tor. Si sînt apoi cazuri cînd în unele 
gospodării colective însuși aprovi
zionarea cu semințe este rămasă în 
urmă. Consiliul agricol raional tre
buie să sprijine cu mai multă com
petență și în mod mai concret con
ducerea acestor gospodării ca în cel 
mai scurt timp să se asigure între
gul stoc de semințe necesar. Acele 
gospodării care au surplus de se
mințe au datoria să ajute și gospo
dăriile care nu dispun de semințe 
necesare. De asemenea sectorul a- 
grosem Alba Iulia va trebui să ur
genteze aprovizionarea magazinului 
cu semințe, astfel ca gospodăriile co
lective să se poată aproviziona la 
timp.

La gospodăria colectivă din Șard iarna nu constituie obstacol. Colec
tiviștii muncesc de zor, fie la defri șarea grădinii^ fie la întorsul guno
iului din răsadnițele vechi, așa cum se vede in clișeul de față.

că iar cele existente își vor spori 
mult capacitatea de producție.

Astfel la sectorul din Sîntimbru a 
fost pusă în funcțiune instalația de 
măc’narea și tratarea bentonitei 
pentru a putea livra primele tone 
de bentoger — necesar în industria 
petrolieră la efectuarea forărilor. La 
sectorul metalurgic capacitatea de 
producție crește prin sporirea co
menzilor de parazăpezi metalice — 
un produs pe cît de apreciat pe a- 
tit de folosit, produs ce se reali
zează din deșeuri metalice, achizi
ționate de la întreprinderile republi
cane. In sectorul de prelucrare a 
lemnului capacitatea de producție 
va spori prin introducerea în fabri
cație a meselor alun jabile și ro
tunde separate. Și acum o surpriză 
pentru populația Zlatnei. In curînd 
se va deschide aici secția de sito- 
nărie și limonadă.

Ce surprize ați pregătit gospo
dinelor pentru anul acesta ?
întreprinderea noastră a avut ma

rea cinste de a prezenta la Pavilio
nul de mostre cîteva sortimente 
care s-au bucurat de o largă apre

Realizarea unor producții sporite 
la hectar depinde într-o foarte mare 
măsură și de oamenii care lucrează 
în sectorul legumicol. Este demn de 
remarcat faptul că în majoritatea 
gospodăriilor colective s-au organi
zat brigăzi legumicole permanenti- 
zindu-se în acest fel oamenii. Dar 
numai atît nu este suficient. Colec
tiviștii care lucrează în brigăzile le
gumicole trebuie înarmați cu cunoș
tințe noi, învățati să aplice pe scară 
tot mai largă regulile științei. In ra
ionul nostru au fost organizate în a- 
cest scop 5 cercuri legumicole care 
cuprind peste 230 cursanti. Răul 
mare este că deși la aceste cercuri 
se predau lecții temeinic pregătite, 
prezența cursanților e încă nesatis
făcătoare, (sub 50 la sută) așa cum 
se prezintă lucrurile la MJcești și 
Bărăbanț. Consiliile de conducere 
din gospodăriile colective, sfaturile 
populare comunale sub îndrumarea 
permanentă a organizațiilor de 
partid, sînt chemate să se preocupe 
de îmbunătățirea prezenței la a- 
ceste cercuri deoarece cunoștințele 
ce se însușesc aci constituie o va
loroasă rezervă pentru a putea mări 
producția de legume.

Gospodăriile colective din raion 
sînt chemate ca în acest an să-și a- 
ducă o contribuție și mai mare la 
aprovizionarea orașelor raionului și 
regiunii, a centrelor muncitorești, cu 
legume. Și acest lucru e pe deplin 
posibil. E nevoie insă să mobilizăm 
acum toate forțele să se ia toate mă
surile de pregătire astfel ca la tim
pul optim să se înceapă lucrul din 
plin. Obținînd o producție sporită 
de legume nu numai că îndeplinim 
o măreață sarcină trasată de partid 
dar facem un pas și mai mare pe 
calea consolidării gospodăriilor noa
stre colective, pe calea creșterii ve
niturilor colectiviștilor.

ciere. Ne străduim ca unele din a- 
ceste sortimente, utile în fiecare gos
podărie, să le introducem deja în 
lucru astfel ca în cel mai scurt timp 
să le putem pune la dispoziția gos
podinelor.

Este vorba de grile pentru prăjit 
pîine la aragaz, de suport pentru 
uscat farfurii și tacîmuri, suport 
pentru transportat sticle cu lapte și 
suport pentru cratițe. In plus pentru 
iubitorii de flori se lucrează un sor
timent de stive pentru flori tip gît 
de lebădă. De asemenea în perspec
tivă avem în proiect să terminăm 
prototipul și să începem confecțio
narea de recipienți pentru strîns și 
transportat gunoiul, cu închidere er
metică.

Și o ultimă întrebare. Ce își 
propune colectivul de muncă în 
noul an în direcția înfăptuirii sar
cinilor de producție ?
Colectivul nostru de muncă a 

pășit pragul noului an mobilizat de 
succesele anului trecut. Pentru a- 
cest an ne-am angajat să depășim 
planul la. valoarea producției mar
fă cu 204.000 lei, să sporim produc
tivitatea muncii cu 0,5 la sută, să 
economisim la prețul de cost cel 
puțin 30.000 lei și, desigur,, să dăm 
consumatorilor numai produse de 
bună calitate.

Condici de muncă 
fot mai bune

, In cursul anului 1962, la Depoul 
C.F.R. Teiuș s-au cheltuit de la ca
pitolul protecția muncii cu peste 
100.000 lei mai mult decît în anul 
1961, accentul punîndit-se pe crea
rea de condiții tot mai bune de mun
că, pe evitarea accidentelor și a îm
bolnăvirilor profes'onale. Cu spriji
nul comitetului sindical, care a mo
bilizat întreg personalul la muncă 
patriotică, în incinta depoului au 
fost amenajate o seamă de spații 
verzi, iar căile de acces au fost pa
vate cu piatră cubică. Rezervorul de
50 m.c., fără întrebuințare, din în
căperea de lîngă atelierul de strun- 
gărie a fost scos mărindu-se astfel 
spațiul acestui atelier fapt ce a per
mis gruparea strungurilor. S-a mă
rit apoi atelierul de fierărie și s-a 
adaptat un nou sistem de hotă pen
tru evacuarea gazelor.

îmbunătățiri de seamă i-au fost 
aduse și atelierului de sudură. Aici, 
pe lîngă lărgirea spațiului de mun
că, a fost introdus un nou sistem de 
ventilație care elimină în mai mare 
măsură gazele nocive. Pentru me
seriași a fost amenajat un vestiar 
cu dulapuri din tablă, iar în atelie
re. în birouri ca și în incinta depou
lui a fost introdusă lumina fluores
centă.

Paralel cu crearea de condiții tot 
mai bune de muncă, organele sindi
cale și-au intensificat și activitatea 
educativă în rîndurile muncitorilor.
51 instructajele teoretice și practice 
făcute cu mult simț de răspundere

---------------------- ia

Pe urmele materialelor publicate
Măsuri concrete,
In articolul intitulat „Propaganda 

de partid vie și combativă", apărut 
în ziarul „Steaua roșie" nr. 691 din 
4 ianuarie 1963, a fost criticat prin
tre altele, și biroul organizației de 
bază de la moara „N. Bălcescu", 
pentru faptul că s-a ocupat insufi
cient de îndrumarea și controlul în- 
vățămîntului de partid, din care 
cauză frecvența cursanților la cer
curi și cursuri a fost slabă.

In răspunsul trimis redacției ziaru
lui, ca urmare a criticării lipsurilor, 
biroul organizației de bază, face cu
noscut măsurile luate pentru lichi
darea lor și rezultatele obținute.

„...La cercurile conduse de pro
pagandiștii Floca Gheorghe și Rațiu 
Aurel, frecvența a fost de sub 50 
la sută, fapt care se datorește lipsei

Aceeași preocupare pentru toate cercurile
Rezultatele bune obținute anul 

trecut de către colectiviștii din Drîm- 
bar în sporirea producției de cereale 
și creșterea productivității animale
lor, se datoresc în mare măsură a- 
plicării riguroase de către colecti
viști a metodelor recomandate de 
agrotehnica și zootehnia înaintată. 
In scopul însușirii mai adînci a me
todelor agrozootehnice înaintate și 
pentru aplicarea lor în practică, de
osebit față de anii trecuți, învăță- 
mîntul agrozootehnic de 3 ani, în a- 
cest an este organizat pe brigăzi 
după specificul muncii fiecăreia. Bu
năoară, la brigada de cîmp din 
Drîmbar funcționează un cerc a- 
grotehnic cu 60 cursanți condus de 
tov. Gligor Ioan, inginerul agronom 
al gospodăriei. Datorită felului cum 
sînt pregătite și predate lecțiile la 
acest cerc, majoritatea cursanților 
oarticipă cu regularitate la cursuri. 
In ziua de 16 ianuarie cu tot timpul 
friguros din ultima vreme, la lecția 
a 12-a despre solurile de stepă și 
silvo-stepă, numărul celor prezenți 
a trecut de 50. Prezența mare la lec
ții dovedește dorința colectiviștilor 
de a cunoaște tot ce este nou în a- 
grotehnică. Cu multă atenție au 
ascultat cursanții expunerea și de
monstrațiile făcute la tablă despre 
structura diferitelor sote și în spe
cial desnre acele sole care se află 
în suprafața agricolă a gospodăriei 
lor. Comparațiile făcute și exemple
le date în legătură cu structura di

După marele succes repurtat cu prilejul prezentării celor peste 100 
spectacole în turneul întreprins în țară cu „ȘARJELE REVISTEI", 
Teatrul de estradă Deva prezintă în zilele de 24 și 25 ianuarie, orele 20, 
spectacolul „ȘARJELE REVISTEI" pe Scena Casei raionale de cultură 
din Alba Iulia.

Muzica spectacolului realizată de N. K1RCULESCU maistru emerit 
al arteii, laureat al Premiului de stat, și N. VESELOVSCHI. Text si re
gie de BOGDAN CĂUȘ și M. MAXIMILIAN.

de către responsabilii cu producția 
au avut un efect pozitiv. In tot 
cursul anului 1962, la depou n-a 
fost înregistrat nici un accident de 
muncă, fapt care a contribuit în 
bună măsură la îndeplinirea planu
lui anual cu 23 de zile mai de
vreme.

Comitetul sindical, prin comisia 
de protecția muncii și asigurări so
ciale, e hotărît ca în anul în curs să 
obțină rezultate și mai bune pe li
nia protecției muncii. Primele re
zultate, de altfel, au și fost obținu
te, toate cele 10 propuneri de lucrări 
pentru protecția muncii fiind accep
tate.

STREMȚAN VASILE

Zlafna — mereu 
mai frumoasă

Comuna Zlatna, centru muncito
resc în plină dezvoltare, își schimbă 
pe zi ce trece înfățișarea, devenind 
din ce în ce mai frumoasă.

De curînd, o nouă realizare i-a 
completat fața-i mereu înnoită. In 
cinstea alegerilor de la 3 martie, pe 
străzile Tudor Vladimirescui, Horia, 
Avram Iancu și Calea Moților au 
apărut lămpile fluorescente. Astfel 
fiind, față de cîteva lămpi de.acest 
fel existente în centru, iluminatul 
bublic fluorescent a fost extins pe o 
lungime de peste un kilometru, la 
executarea lucrărilor o contribuție de 
seamă avînd-o comuniștii Ostner 
Matei, Vlad Avram și Pintecan Ni- 
colae efectricieni la sectorul I.G.O. 
Zlatna.

PERȚA AUREL

rezultate imediate
de preocupare din partea biroului 
organizației de bază..." — se arată 
in răspuns.

In continuare, se arată apoi, căci 
pentru lichidarea acestor lipsuri, bi
roul organizației de bază a luat mă-v 
suri ca expunerea temelor din pro
gramul învățămîntului de partid să 
se facă pe ture de serviciu, asigu- 
rîndu-se în acest fel condiții de par
ticipare tuturor cursanților. De a- 
semenea, fiecare membru al birou
lui organizației de bază a fost re
partizat să răspundă în mod con
cret de cite un cerc sau curs.

Măsurile luate de biroul organi
zației de bază au și dat rezultate. 
Frecvența la cercuri și cursuri s-a 
îmbunătățit simțitor.

feritelor parcele precum și măsurile 
ce trebuiesc luate pentru a reface 
structura la unele sole, pentru ferti
lizarea și mărirea productivității lor, 
felul cum au fost legate problemele 
de viață și de munca colectiviștilor, 
caracterizează pe lectorul cercului.

Dacă la brigada din Drîmbar în- 
vățămîntul agrozootehnic se desfă
șoară în condiții normale, nu ace
iași lucru se poate spune însă des
pre felul cum se desfășoară activi
tatea cercului agrotehnic la brigada 
din Hăpria (lector tov. Dăian Teo
dor) unde pînă la această dată au 
fost ținute doar 6 lecții. Această ră
mînere în urmă este motivată de 
faptul că lectorul respectiv este ple
cat din localitate. Dar, este acesta 
oare un motiv întemeiat să se ne
glijeze învățămîntul agrotehnic în
tr-o brigadă ca Hăpria?

Ce părere are consiliul de condu
cere (președ. tov. Mărginean Achim) 
de această stare de lucruri? De ce 
nu se iau măsuri pentru înlocuirea 
lectorului? Condiții sînt. Gospodăria 
dispune de cadre suficient pregătite. 
Consiliul de conducere al gospodă
riei însă ca și comitetul executiv al 
sfatului popular din Hăpria trebuie 
să manifeste mai mult interes pen
tru organizarea și îndrumarea mai 
îndeaproape a fiecărui cerc agro
zootehnic, pentru urmărirea și ana
lizarea mersului învățămîntului, lu- 
înd măsuri urgente pentru înlătura
rea lipsurilor.



VIAȚA DE PARTID

Xlitate la dosar
Adunarea generală a membrilor și 

•candidaților de partid, din gospo
dăria colectivă din Teittș, pentru a- 
‘iegerea comitetului de partid, s-a 
încheiat cu o hotărîre, din care se 
-desprind sarcini pentru noul organ 
-ales. Sarcinile se referă la întărirea 
-permanentă a vieții interne de 
partid ca una din obiectivele de sea
mă ale muncii de partid și la dez
voltarea și consolidarea economică- 
organizatorică a gospodăriei colec
tive.

S-au scurs, de atunci, aproape 
«două luni, timp in care, comitetul 
de partid din gospodăria colectivă 
și organizațiile de bază pe care le 
îndrumă, au obținut unele rezultate 
pozitive în activitatea politică și e- 
conomică ce o desfășoară. Astfel, au 
fost primiți în această perioadă, în 
rîndul candidaților de partid încă 6 
•tovarăși dintre colectiviștii fruntași. 
Pentru educarea politică a membri
lor și candidaților de partid au fost 
«organizate cercuri și cursuri ale în- 
vățămîntului de partid, se manifes
tă preocupare mai mare în ceea ce 

< -privește calitatea învățămîntului de 
■partid. A crescut apoi numărul co
lectiviștilor care fac parte din acti
vul fără de partid al organizațiilor 
•de bază.

Din punct de vedere economic, au 
fost dezbătute cifrele planului de 
producție al gospodăriei colective, 
•ca de altfel și alte probleme privind 
munca în cadrul brigăzilor.

Există însă, în gospodăria colec
tivă din Teiuș, unele probleme care 
analizate mai îndeaproape, scot în 
eyidentă o seamă de aspecte nega- 
«ve, atît în activitatea comitetului de 
partid cît și a organizațiilor de 
bază.

In planul de muncă pentru luna 
ianuarie a.c. comitetul de partid și-a 
propus să analizeze activitatea poli
tică și economică a sectorului zoo
tehnic. Analizarea acestei proble- 
-ime, după cum era stabilit în planul 
de muncă al comitetului, trebuia să 
se facă în ziua de 12 ianuarie. Ple- 

-znara comitetului nu s-a ținut în 
ziua fixată, nerespectîndu-se, în fe
lul acesta, însăși hotărîrea comite
tului, planul de muncă fiind uitat la 
dosar.

Una dintre problemele de bază 
care de asemenea nu a stat în aten
ția comitetului de partid, din gospo
dărie. este controlul îndeplinirii ho- 
tărîrilor și sarcinilor ce stau în fața 
•organizațiilor de bază. Așa de e- 
xemplu organizația de bază din bri

gada a V-a nu a ținut adunarea ge
nerală în ziua de 13 ianuarie așa 

•cum prevedea plantd de muncă, iar 
comitetul de partid nu s-a sesizat 
de această situație. Ba ceva mai 
tnult biroul organizației de bază (se
cretar tov. Cosma Ladislau) nici nu 
a luat măsuri pentru pregătirea a- 
dunării generale a organizației de 
bază. Și aici planul de (muncă a fost 
de asemenea uitat la dosar.

Slabă preocupare pentru pregăti
rea adunărilor de partid a dovedit 
și organizația de bază din brigada 
a IV-a. In adunarea generală din 13 
-ianuarie, a avut ca problemă la or

Pe scurt din activitatea culturală
I

Conferențiari la sate
Duminică, 13 ianuarie, un număr 

de 76 conferențiari au prezentat la 
tot atîtea cămine culturale din co
munele și satele raionului nostru 
expuneri pe marginea cuvîntării to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la ședința solemnă a Marii Adunări 
Naționale din 29 decembrie 1962.

La expunerile prezentate au luat 
parte mii de membrii și candidați 
■de partid, tovarăși din activul fără 
de partid al organizațiilor de bază 
și alți oameni ai muncii din raion.

Vie activitate la 
punctul de agitație

La punctul de agitație din Vin- 
țul de Jos, situat într-una din încă
perile căminului cultural, se desfă
șoară o vie activitate. Așa, bună
oară, zilele trecute au avut loc aici 

■expunerile: „Alegerile de la 3 mar- 

dinea de zi, discutarea cifrelor de 
plan. Adunarea fiind slab pregătită 
(fără raport scris), discuțiile purta
te s-au referit cu totul la alte pro
bleme, nici de cum la cele propuse 
la ordinea de zi. De aceeași lipsă a 
dat dovadă și biroul organizației de 
bază d n brigada a Il-a, care și-a 
propus să dezbată în cadrul adună
rii o problemă importantă: „Fe
lul cum se respectă disciplina de 
partid", dar ea n-a fost analizată te
meinic.

Este cunoscut faptul căci atunci 
cînd organizațiile de partid anali
zează în adunări generale probleme 
legate de locul lor de activitate, a- 
dunările trebuie să se încheie cu 
hotărîri sau planuri de măsuri. A- 
ceasta pje baza analizei ce se face 
în cadrul adunării generale a orga
nizației de bază, a lipsurilor semna
late și a propunerilor făcute de 
membrii de partid. Această sarcină 
nu este respectată de toate organi
zațiile de part’d din gospodăria co
lectivă Teiuș. De această situație nu 
s-a sesizat însă comitetul de partid. 
El nu a discutat măcar într-o ședin
ță operativă felul cum se duc la în
deplinire și alte sarcini reeșite din 
hotărîrea adunării generale a mem
brilor de oartid pe întreaga gospo
dărie, tinută cu ocazia alegerii or- | 
ganului de conducere, deși sînț 
multe sarcini care trebuiau să-și gă
sească rezolvarea, așa cum este îm
bunătățirea muncii cu activul fără 
de partid a organizațiilor de bază, 
a muncii de agitație, a îndrumării 
birourilor organizațiilor de bază și 
altele.

Lipsa de răspundere de care co
mitetul de partid din gospodăria co
lectivă a dat dovadă trebuie grabnic 
lichidată. Posibilități există suficien
te. Ele trebuiesc folosite din plin. 
Pentru aceasta în viitor, comitetul 
de oartid din cadrul gospodăriei co
lective, organizațiile de bază și fie
care membru de partid trebuie să 
fie preocupat în mai mare măsură 
de îndeplinirea sarcinilor de partid 
și a celor economice, să dovedească 
nrin fapte preocupare pentru aceas
ta.

Comitetul de partid și organiza
țiile de bază și-au propus în planu
rile lor de muncă să realizeze lu
cruri bune, interesante. Dar cu asta 
nu s-a rezolvat o sarcină decît în 
parte. După întocmirea planului si 
stabilirea obiectivelor propuse a fi 
îndeplinite, trebuie luate măsuri or
ganizatorice si politice care să asi
gure îndeplinirea lor la timp și în 
cele mai bune condiții. Trebuie apoi 
organizat controlul îndeplinirii ho- 
tărîrilor, sprijinite acele organizații 
de bază care întîmpină unele greu
tăți în ce privește îndeplinirea sar- 
cinlor.

Comitetul de partid din gospodă
ria colectivă Teiuș, poate și trebuie 
să-și îmbunătățească activitatea. 
Sînt aici membri de partid cu mul- 
tă experiență în muncă, experiență 
ce va trebui canalizată în direcția 
unei activități mai concrete, mai o- 
perative în spre îndeplinirea obiec
tivelor propuse.

♦♦--------------------------------

tie-important eveniment în viața 
poporului nostru" și „Din realizările 
regimului democrat-popular". A a- 
vut loc de asemenea, o seară cultu
rală cu tema „Caragiale despre ale
gerile de altădată" și o audiție co
lectivă la radio.

Se pregătesc formațiile 
artistice

In aceste zile, activiștii culturali 
din Mihalț, și alături de ei membri 
formațiilor artistice, muncesc de zor 
pentru a întîmpină bine pregătiți a- 
legerile de deputați în sfaturile popu
lare. Paralel cu alte activități, în 
care accentul este pus pe populari
zarea planului de producție al gos
podăriei colective din comună, acti
viștii culturali și artiștii amatori 
pregătesc programul de brigadă ar
tistică cu tema: „Iar e țara în sărbă
toare" și piesa de teatru „Jos Tu- 
dorache! Sus Tudorache!"

Adunările generale în gospodăriile colective
Prin muncă perseverentă rezultatele pot fi mult sporite

Cînd ultimul colectivist din cei 26 
care au luat cuvîntuil la adunarea 
generală a gospodăriei colective din 
Vințul de Jos, făcea cele din urmă 
aprecieri asupra felului în care s-a 
muncit anul trecut în sectoarele de 
activitate ale gospodăriei, concluzia 
era cît se poate de clară: gospodă
ria deși tînără, a dobîndit prin hăr
nicia oamenilor o seamă de rezul
tate frumoase, s-au dezvoltat sec
toarele de producție, au crescut- oa
meni noi, cutezători în drumul spre 
viitorul cît mai bogat al colectivei; 
că au existat și o seamă de lipsuri 
care au făcut ca rezervele de pro
ducție ale gospodăriei să nu fie fo
losite în întregime.

Darea de seamă prezentată în 
cadrul adunării de către consiliul de 
conducere, discuțiile purtate, au a- 
nalizat cu răspundere întreaga ac- 
tivitate a unui an de muncă. Și așa 
după cum a reieșit, au fost obținute 
rezultate frumoase. In cultura ce
realieră cu toate că. condițiile cli
materice au fost vitrege, s-au obți
nut producții mai mari la hectar 
decît în alți ani. Pe unele suprafețe 
acolo unde s-a respectat în mai mare 
măsură agrotehnica, producția de 
porumb s-a ridicat la peste 2000 kg, 
boabe la hectar. Analizînd situația 
producțiilor obținute pe întregul sec
tor cerealier cu toate cauzele obiec
tive care au existat în cadrul gos
podăriei s-au făcut simțite și unele 
iipsuri care s-au resfrîns asupra 
producțiilor la unele culturi. Atît la 
grîu cît și la porumb producțiile 
planificate n-au fost realizate. Da
rea de seamă prezentată prinde în 
conținut următorul aspect. Gospodă
ria a economisit în anul trecut 
34.523 zile-muncă. Dar să vedem în 
ce condiții s-a făcut o asemenea e- 
conomie. Din păcate așa după cuun 
a reieșit și din darea de seamă, una 
din cauzele producțiilor scăzute a 
fost neefectuarea unor lucrări, poa
te chiar hotărîtoare pentru obține
rea de producții sporite. De pildă, 
s-a făcut economie de zile muncă la

Organizarea muncii în centrul atenției
Adunarea generală a colectiviș

tilor din Benic în care s-a prezentat 
darea de seamă și s-a dezbătut și 
aprobat plantil de producție pe 1963, 
a constituit o amplă și temeinică a- 
naliză a activității desfășurate în 
anul trecut în toate sectoarele de 
producție. Cu acest prilej s-au scos 
în evidență rezultatele bune ce au 
fost obținute în unele sectoare de 
activitate ca sectorul zootehnic și 
altele care au cunoscut o puternică 
că'?', iti’re. Acest lucru e dovedit de 
numărul mare de animale existente 
și producțiile realizate ca, 271 tau
rine din care 61 vaci cu lapte cu o 
producție de 2000 1. lapte pe cap de 
vacă, 101 porcine (din ’care 23 
scroafe), 684 ovine (din care 359 cu 
lină semifină), 283 păsări matcă, pre
cum și dezvoltarea numărului de 
stupi sistematici a căror număr a 
crescut la 90. De asemenea, produc
țiile frumoase de fructe obținute din 
livezile gospodăriei și altele, dove
desc c.ă. în sectoarele în care există 
preocupare, unde munca este mai 
bine organizată și controlată, an de 
an producțiile realizate sînt tot mai 
mari.

Analizînd însă fiecare ramură de 
producție, atît darea de seamă cît 
și discuțiile au scos în evidență și 
unele lîpsuri care au influențat a- 
sunra nerealizării unor indici pre- 
văzuți în planul de producție din 
anul 1962 î.n special la culturile pră- 
șitoare. Un ‘loc important l-a ocu
pat felul cum a fost organizată mun
ca. In anul trecut din cauza slabei 
preocupări a vechiului consiliu de 
conducere și a unor brigadieri ca 
Preja Zaharie pentru organizarea 
muncii în cadrul brigăzilor și a e- 
chipelor respective, mobilizarea co
lectiviștilor la lucru în campaniile 
agricole s-a făcut defectuos si nu 
s-a urmărit ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor ce reveneau fiecărei bri
găzi. fiecărei echipe, pînă la colec
tivist.

In cuvîntul lor colectiviștii au cri
ticat fosta conducere a gospodăriei 
pentru slaba preocupare față de. 
bunul mers al gospodăriei și 
conducerea treburilor obștești și 
au venit cu propuneri concrete, mo
bilizatoare pentru îmbunătățirea ac
tivității de viitor. Propuneri prețioa
se pentru desfășurarea unei activi
tăți rodnice în acest an, pentru spo- 

executarea lucrărilor de întreținere 
la porumb și la transportul bălega
rului. S-a transportat în cîmp gunoi 
doar pe 2 hectare față de 100 cît era 
planificat iar prașila a 3-a, atît de 
necesară, în condițiile secetei din 
vara trecută, s-a efectuat abia pe 22 
ha față de 488 cît a fost planificat. 
Poate oare fi aceasta o economie de 
zile muncă cînd în realitate ne-am 
furat singuri căciula? S-au cum 
spune proverbul: „Am fost lesne la 
făină și scumpi la tărîțe". Catego
ric că nu și acest fapt a fost cu as
prime criticat astfel ca pe viitor să 
nu se mai repete. De altfel unii co
lectiviști ca Buda Ion și alții au 
criticat consiliul de conducere pen
tru c.ă n-a vegheat să fie retribuite 
în modul cel mai just zilele —■ 
muncă efectuate la diferite lucrări.

Așa după cum au apreciat, atît. 
darea de seamă cît și colectiviștii 
sectorul zootehnic s-a ridicat în a- 
nul trecut pe o treaptă mai-înaltă 
decît toate sectoarele de activitate. 
Acesta e un fapt pozitiv din activi
tatea consiliului de conducere al 
gospodăriei deoarece sectorul zoo
tehnic constituie unul din sectoarele 
cheie pentru întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriei.

La începutul anului trecut gospo- 
ria avea v sector zootehnic format 
din 167 capete bovine din care 42 
de vaci. Ca urmare a preocupării 
dovedite pentru reținerea tineretului 
rezultat din fătări, ca și cu ajutorul 
bănesc primit sub formă de împru
mut din partea statului, gospodăria 
a reușit să dezvolte sectorul crește
rii animalelor la 312 capete bovine 
din care 91 vaci, 54 juninci, 113 vi
țele, tineret mascul și 22 boi la în
grășat. De asemenea gospodăria mai 
are 153 porci, 503 oi, și aproape 600 
găini. De pe urma acestui sector 
gospodăria a realizat numai prin 
valorificarea de lapte, lînă, brînză 
de oi etc. un venit de peste 200.000 
lei.

Concomitent cu sporirea număru
lui de animale conducerea gospodă

rirea producției și întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriei, 
au făcuit colectiviștii Balaș Toma, 
Petrașcu Romulus, Drăgan Aurel, 
Dărămuș Simion, Frîncu Horică și 
alții.

Ținînd seama de posibilitățile e- 
xistente pentru sporirea producției, 
consiliul de conducere sub îndruma
rea organizației de bază și cu spri
jinul inginerului agronom și al co
lectiviștilor fruntași au făcut un 
studiu amănunțit iar pe baza expe
rienței dobîndite au întocmit un 
plan de producție valoros stabilind 
sarcini de plan mobilizatoare. Ală- | 
turi de luarea din timp a măsurilor 
cele mai corespunzătoare, o atenție 
deosebită acordă colectiviștii spo
ririi numărului de animale proprie
tate obștească. Pînă la sfîrșitul a- 
nului, din prăsilă proprie și cumpă
rări, se va ajunge la 322 bovine din 
care 150 vaci și junei, la 1000 ovi- | 
ne, 170 porcine din care 30 scroafe 
și 1000 păsări. Prin măsurile luate | 
în vederea plantărilor de pomi, li- l 
vada gospodăriei va crește în acest 
an cu încă 100 ha. O mai mare a- 
tenție se va acorda și sectorului a- 
picol, astfel că numărul stupilor va 
crește de la 90 cît au în prezent la 
150. Pentru a contribui și mai mult 
la dezvoltarea gospodăriei și pentru 
a folosi din plin condițiile locale e- 
xistente, adunarea generală a apro
bat crearea unei noi ramuri de pro
ducție prin înființarea unei crescă
torii de iepuri de casă' cu un efectiv 
de 300 capete.

Pentru traducerea în fapte a pre
vederilor planului de producție, co
lectiviștii și-au întocmit un plan 
de măsuri cu sarcini și răspunderi 
concrete.

O atenție deosebită se acordă orga
nizării muncii în anul acesta. In a- 
cest scop s-a hotărît o mai justă 
repartizare a oamenilor în unele 
brigăzi în vederea asigurării forțelor 
de muncă necesare pentru! executa
rea în cele mai bune condiții a lu
crărilor stabilite prin plan. Trăgînd 
învățăminte din activitatea trecută, 
colectiviștii pășesc, cu încredere în 
noul an de muncă, hotărîți să de
pună toate eforturile pentru spori
rea producției animale și vegetale, a 
veniturilor bănești și întărirea eco- 
notmioo-organizatorică a gospodă
riei lor colective. 

riei s-a îngrijit să creeze toate con
dițiile atît pentru furajare cît și 
pentru asigurarea spațiului de adă- 
postire. Folosind resursele locale cît 
mai judicios gospodăria a reușit 
să-și îndeplinească planul construe 
țiilor planificate, construind un 
grajd de 100 capete, unul de 60ca
pete, o maternitate de scroafe și în 
plus, o puierniță pentru 300 pui și 
un adăpost pentru 2000 păsări.

O privire asupra felului în care, 
s-a desfășurat munca în sectorul 
zootehnic dovedește clar că aici lu
crurile sînt pe drumul bun, că con
siliul de conducere, toți colectiviștii 
sînt conștienți de importanța dez
voltării acestui sector. De altfel și 
discuțiile purtate au fost pline de 
exigență față de cea mai mică lipsă 
manifestată.

—- Ne bucurăm —■ a arătat colec
tivistul Albu Nicolae că turma de 
oi a gospodăriei se dezvoltă conti
nuu. Ne nemulțumește însă faptul 
că ciobanul gospodăriei, tov. Ha- 
neș Gheorghe n-a fost suficient de 
atent și a înciulinat oile,, fapt ce 
duce la scăderea prețului de vînzare 
a lînei, la scăderea producției.

Dar așa cum e și firesc și cum a 
reieșit de altfel și din dezbaterile a- 
dunării, gospodăria colectivă tre
buie să obțină rezultate pe măsura 
posibilităților și condițiilor create în 
toate sectoarele. Și, la Vințul de 
Jos, sînt nu numai condiții, colecti
viștii. aprobînd noul plan de pro
ducție, și-au propus să-și îmbună
tățească simțitor munca în toate, 
sectoarele. Cifrele cuprinse în planul 
ne 1963 reflectă c.u putere această 
hotărîre a lor. In acest an ei și-au 
propus să obțină o producție medie 
de 1700 kg grîu la ha și 1800 kg 
porumb boa te la ha. De pe supra
fața de 30 ha producția de porumb 
va trebui să fie de cel puțin 5.000 
kg boabe la ha. Va crește în mod 
considerabil și sectorul zootehnic al 
gospodăriei. Numărul taurinelor va 
trebui să ?"<ngă la finele acestui ar, 
la 490 capete din care cel puțin 150 
vaci, al oilor la 700 și al porc'nelor 
la 300 capete.

Cifrele de mai sus reprezintă pen
tru colectiviștii din Vințul de Jos 
doar o parte a programului dezvol
tării gospodăriei în 1963. Obiective
le complecte ale planului de pro
ducție sînt mult mai multe și în 
același timp mobilizatoare. Mobili
zatoare deoarece așa după cum a 
fost și părerea unanimă a colecti
viștilor ele pot fi îndeplinite și chiar 
depășite. Există aici forțe care, sub 
îndrumarea permanentă a organiza
ției de partid, sînt hotărîte să dea 
viață acestor cifre. E doar spre bi
nele tuturor colectiviștilor.

N. GIURGIU

Obiectul Economiei politice. Mo
durile de producție precapitaliste (40 
pag. 0,90 lei).

Trăsăturile fundamentale ale pe
rioadei de trecere de la capitalism la 

(Af\ r»a<r. 0.90 lei).

ANUNȚ
? La cererea unui mare număr de 
( participant, concursul cu tema 
( „Prietenia romîno-sovietică", or- 
) ganizat de Consiliul regional 
/ A.R.L.U.S. a fost prelungit pînă 
( la data de 10 februarie, tragerea 
S taloanelor cîștigătoare urmînd a 
( avea loc la 24 februarie a.c.



R. D. Germană pe calea avîntului continuu
Noul gigant industrial din nord-estul 

regiunii
In nord-estul regiunii Cottbus, la 

marginea orășelului Wilhelm-Pieck- 
Stadt Guben a început în februarie 
1959 construirea unei uzine de fibre 
sintetice, un mare combinat, care 
va fi dat parțial în exploatare în 
1965 și care va depăși producția de 
fibre sintetice a actualelor fabrici 
din Wolfen, Schwarza și Premnitz 
luate laolaltă.

Marele combinai de fibre chimice 
din Wilhelm-Pieck Stadt Guben este 
prima construcție importantă la care 
se folosește (metoda industrializată 
de construcție prin montaj.

Intrucît această metodă necesita 
drumuri bune pentru camioanele 
care transportă elementele prefa
bricate s-au construit aici 7 km de 
drumuri betonate și 7 km dc căi 
ferate; toate aceste drumuri vor fi 
totodată căile de comunicație inter
nă ale viitorului combinat.

Coșul înalt de 130 metri al uzinei 
poate fi văzut de departe. Lingă el 
se ridică centrala electrică, care în 
prima fază de construcție va furni
za 37,5 Mw, ceea ce echivalează cu 
un consum de 2.500 pînă la 3.000 
tone cărbune pe zi. Energia electri
că a centralei va alimenta exclusiv 
combinatul, iar aburul este destinat 
cartierelor de locuințe și industriei 
ușoare din Guben.

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

Cottbus

fi terminată pînă în 
a doua pînă în 1980. 

cuprinde sectoare care 
1965 vor produce 2.000 

in 
și

înce-

va
producție anuală de

Prima etapă de construcție a com
binatului va 
1969-70, iar 
Prima etapă 
începînd din
tone de mătase dederon pe an, 
1967-4.000 tone mătase dederon 
6.000 tone fibre dederon, iar 
pind din 1969-4.000 tone de fibre 
artificiale „grizut". In 1980 se 
ajunge la o
30.000 tone de fibre sintetice.

Pentru toate fibrele sintetice men
ționate, materia primă necesară este 
cărbunele. Noul combinat de fibre 
chimice nu va folosi însă cărbunele 
ci un produs intenmediar, mai ren
tabil, și anume caprolactam. Aceas
tă materie primă va fi furnizată de 
uzina Leuna II, în curs de construc
ție.

La lucrările de drenare de la mi
nele din Senftenberg (regiunea Cot
tbus) se folosesc conducte antico- 
rosive, datorită cărora se realizează 
economii dc 3,5 milioane mărci. Un 
atelier special nou înființat în vede
rea măsurilor de protecție anticoro- 
sivă, execută îmbrăcarea conducte
lor cu un înveliș de cauciuc dur, 
ceea ce prelungește durata de folo
sire a conductelor la peste 4 ani. 
La conductele prevăzute cu mijloa
cele de protecție folosite pînă acum, 
uzura provocată de apele acide in
tervine la numai șase săptămini.

★
La fabrica de contoare și alte 

aparate de măsurat din Teltow (re
giunea Berlin) au intrat în funcțiu
ne noi automate de ștanțare a ta
blei, cu ajutorul cărora se realizea
ză o creștere a productivității cu 
350 la sută față de metoda de pro
ducție de pînă acum.

întreprinderea poligrafică 
Karl Marx“ din POssneck

Construcții din panouri
La Dresda se află în construcție 

prima clădire din panouri mari 
prefabricate. Clădirea are 12 etaje 
și 216 apartamente de cîte o came
ră. Panourile, fabricate în serie, au 
o lungime de 4,20 metri și o înălți
me de 2,80 metri, și sînt prevăzute 
cu lăcașurile necesare diferitelor in
stalații. Astfel, prin acest sistem de 
construcție sînt economisite obișnu
itele lucrări legate de înzidirea di
feritelor instalații. In afară de a- 
ceasta, panourile prefabricate sînt 
montate într-o stare finisata, supra-

prefabricate la Dresda 
fețele exterioare fiind îmbrăcate 
un amestec de pietriș din piatră 
var, ceea ce face fațadele durabile 
și le conferă un aspect frumos.

Elementele de construcție prefabri - 
cate folosite pînă acum erau mai mici 
și nefinisate, astfel că noul sistem de 
construcție reprezintă un progres 
simțitor. Numai datorită faptului că 
operațiiunile efectuate cu macarale
le sînt mult reduse, se realizează o 
simțitoare sporire a. productivității 
muncii.

cu 
de

Să obținem succese sporite in cel 
de al ll-iea trimestru al anului școlar

(Urmare din pag. l-a)

la

Recent, la întreprinderea poligra
fică „Karl Marx" din Possneck, re
giunea Gera, cea mai mare între
prindere poligrafică de cărți 
R. D. Germană, s-au 
crările de reconstrucție, 
noilor rotative puse în funcțiune, a- 
cum aici pot fi tipărite peste 4.009 
de coli pe oră, ceea ce reprezintă o 
creștere de 265 la sută a producti
vității muncii, în comparație cu ve
chile metode de lucru. La întreprin
derea „Karl Marx" din Possneck se 
tipăresc zilnic circa 60.000 de cărți, 
obținîndu-se de pe acum la nume
roase operații indicii cei mai ridi
cați din industria poligrafică a R.D. 
Germane.

din
încheiat lu- 

Datorită

Pcntru ce a fost născocit 
„complotul"

La 5 ianuarie, junta militară care 
se află la cîrmă în Peru a oferit lo
cuitorilor acestei republici latino-a- 
mericane un dar de Anul nou: în 
țară a fost declarată starea de ase
diu. Acest eveniment a fost precedat 
de o serie de acțiuni polițienești care 
arată că clica militară reacționară a 
hotărît să consolideze în mod se
rios „democrația" peruviană. Bună
oară, au fost efectuate atacuri îm
potriva 
gresist, 
tională, 
Iară și 
crat'ce.

sediilor Partidului social-pro- 
Frontului de eliberare na- 
partidului Acțiunea popu- 

ale altor organizații demo- 
_____ Au fost arestați aproximativ 
1.000 de fruntași progresiști. In co
municatul oficial dat publicității de 
căpeteniile juntei se arată că starea 
de asediu abia a început și că în- 
tr-un viitor apropiat lupta împotriva 
„roșilor" va căpăta o amploare și 
mai mare.

Flecărelile despre „infiltrația co
munistă" nu se aud pentru prima 
oară în Peru. Nu este nouă nici (me
toda folosită de căpeteniile juntei, 
care au început o nouă ofensivă îm
potriva drepturilor și libertăților de
mocratice. Este vorba de răsuflate 
provocări polițienești, de înscenarea 
unui „complot comunist". După cum 
reiese din același comunicat oficial, 
„complotiștii" (adică toate forțele de 
stînga, democratice din Peru) ar fi 
intenționat, chipurile, „să jefuiască 
băncile" (!), „să provoace dezordine

calea unor (manifestări nesănătoase 
și abateri de la disciplina școlară 
cum se întîmplă în unele clase de 
la Școala medie Horia, Cloșca și 
Crișan din Alba lulia, Școala me
die din Teiuș, Școala de 8 ani din 
Sîntimbru și altele.

Lipsa de preocupare sufic'entă 
pentru formarea unei atitudini juste 
față de învățătură, pentru îmbună
tățirea disciplinei conștiente are re- 
percursitmi negative asupra între
gului proces instructiv-educativ. Iu 
această privință lipsurile pornesc în 
primul rînd de la faptul că nu în toate 
școlile se asigură o colaborare 
strînsă intre conducerea școlii, di- 
riginții claselor, cadrelor didactice 
si organizațiile de U.T.M. și pio
nieri pentru a acționa coordonat 
în direcția dezvoltării conștiinței e- 
levilor prin acumularea de cunoș
tințe temeinice și formarea deprin
derilor de comportare și de muncă 
în vederea pregătirii lor pentru 
viață.

La lipsurile existente în școli con
tribuie într-o măsură însemnată a- 
cele cadre didactice care se mulțu
mesc să comunice noile cunoștințe .► 
fără să gindească cum să le facă mai 
accesibile elevilor, fără să folosească 
material didactic și fără să verifice 
gradul 
levilor 
cadrul 
scrise, 
lucrări

In fața sarcinilor sporite din cea 
de a doua etapă a anului școlar nw 
trebuie scăpat nimic din vedere pen
tru lichidarea lipsurilor manifestate 
și pentru consolidarea și dezvolta
rea succeselor obținute în prirmfe 
trimestru.

Directorii de școli împreună 
cadrele didactice vor stabili de 
acum toate măsurile ce trebuie în
treprinse pentru realizarea unei u- 
nități de vederi față de sarcina 
înarmării elevilor cu cunoștințe te- 
me’nice la toate materiile, pentru 
îmbunătățirea educației comuniste a. 
acestora. In Fecare scoală vor fi 
sprijinite în primul rînd clasele dav 
elevi care au mai mulți amenințați 
să rămînă rorigenți sau renetenți 
nrin intensificarea asistentelor la 
lecții din partea directorilor, prin 
organizarea de consultații colective 
oe prune de probleme, avînd ca o- 
biectiv înlăturarea greșelilor tipice, 
caracteristice mai multor elevi, mer- 
gmd pînă la aiutorul individual dat 
elevilor care întîmnină greutăți îh1 
asimi'area cunostin+elor la unele 
discipline. Vor trebui întreprinse ac
țiuni concrete pentru îrnl’unMătirei. 
studiului individual al elevilor, îh- 
vățîndu-i cum să studieze, cum să 
ia notițe, să conspecteze un text, să 
rezolve o problemă.

Prrmovînd metode și procedee va- 
r'ate în organizarea și desfășurarea 
lec+i'lnr, rus+innte de utilizarea in
tensivă a materialului didactic, pro
fesorii si învățătorii vor stimula 
baza fizio’oirică a procesului rf» în
vățare care duce la sporirea atenți
ei si creșterea interesului elevilor șt 
deci, ca rezultat, mai buna însușire 
a materiei.

Cadrele d’dactice trebuie să-si or- 
Pamzeze astfel munca înctț nrenă- 
ț'rea temeinică a lecției să fie nr-- 
mată de realizarea ei denlină în cla
să. iar copiii să plece cu lecția în
vățată.

In trimestrul al doilea trebuie să 
milităm neslăbit pentru îmbunătăți
rea muncii educative, pentru forma
rea trăsăturilor morale caracteristi
ce cmului societății socialiste si co
muniste. In acest sens să pornim de 
la îmbunătățirea radicală a muncii 
dirigin+ilor, de la întărirea caracte
rului educativ al lecțiilor. Profesorii 
și învățătorii să facă apel la toate 
cunoștințele lor pedagogice pentru 
a munci cu măiestrie, expunerea lor 
în clasă să convingă și să emoțio
neze pe elevi.

Ridicarea calitativă a muncii în 
școli în perioada următoare este o 
problemă a tuturor colectivelor de 
cadre didactice și elevi, o problemă 
de sprijinire din partea tuturor pă
rinților și în același timp o muncă 
de răspundere a fiecărui cadru di- 
dactic în narte.

Realizările din primul trimestru, 
analiza principială a lipsurilor con
duc la concluzia că în perioada ur
mătoare avem create toate condi
țiile de a face o muncă în școli de 
mai bună calitate. Putem și trebuie 
să înfăptuim mai mult pentru pre
gătirea elevilor la învățătură, pen
tru îmbunătățirea muncii educative.

practice de agricultură au trezit un 
viu interes in rîndul elevilor. La 
Teitiș, Bărăbanț, Vințul de Jos, 
Șard, Mihalț, etc., elevii își notea
ză o seamă de precizări și obser
vații pe marginea temelor studiate 
și a lucrărilor practice.

Rezultatele de pînă acum în pre
darea agriculturii în școlile de 8 ani 
de la sate confirmă pe deplin juste
țea prevederilor Hotărîrii partidului 
și guvernului privitoare la îmbună
tățirea învățămîntului agricol și la 
predarea agriculturii in școli.

Rezultate bune s-au constatat
numeroase școli și în predarea fi
zicii, chimiei, științelor naturale, 
istoriei, geografiei etc.

Pregătirea multilaterală a elevi
lor și cerințele formării priceperilor 
și deprinderilor practice pretinde ca
drelor didactice să țină seama că în

•n 
planurile de învățămînt, nu trebuie 
să acorde prioritate unora în detri
mentul altora în ce privește calita
tea însușirii temeinice a cunoștințe
lor specifice. Aceasta însă nu ne 
împiedică să apreciem că un accent 
deosebit trebuie pus pe însușirea 
limbii romine și a matematicii, în- 
trucît aceasta favorizează pregăti
rea temeinică a elevilor la toate 
disciplinele.

Concluziile desprinse în urma a- 
nalizei făcute asupra rezultatelor 
trimestrului I, au arătat că realiză
rile pozitive în problemele princi
pale ale muncii din școli nu au cu
prins toate colectivele de cadre di
dactice și elevi. Sînt școli care au 
încheiat primul trimestru cu rezul
tate slabe, cum este Școala de 8 ani 
Intregalde (procent de promovați 
58 la sută), școli care nu s-au ridi
cat la nivelul posibilităților, ca de 
exemplu Școala medie Zlatna (pro
cent de promovați 69 la sută), iar 
unele școli de 8 ani cu condiții ase
mănătoare ca cele aflate în rîndul 
școlilor fruntașe nu au realizări în 
raport cu condițiile create, ca de 
exemplu Școlile de 8 ani din Căpud, 
Ighiu, Galda de Jos, Geoagiu, Oar
da de Jos. (procent de promovați 70- 
74 la sută). '

Si în munca educativă rezultatele 
diferă. In unele școli problemele edu
cative se rezolvă pornind de la ce
rințele unitare ale colectivului de 
pedagoci, privind nreîntîmpinarea 
abaterilor de la disciplină și îmbu
nătățirea comportării elevilor, prin- 
tr-o muncă perseverentă din partea 
diripintilor și prin sporirea acțiunii 
de influențare a conținutului edu
cativ în cadrul lecțiilor. Exemple în 
această privință pot fi date Școlile 
de 8 ani din Hănria, Stremț, unele 
scoli din Alba lulia și altele. Sînt 
însă colective unde lipsa de exigen
ță în problemele educative deschide

' predarea materiilor prevăzute
|.....................
i

de însușire și capacitatea e- 
de a le aplica în practică în 
unor lucrări independente 
a unor lucrări de laborator, 
practice etc.

cit 
pe

Vedere a Combinatului de înnobilare a cărbunelui brun „Schwarze 
Punipe", una din marile construcții ale socialismului din R. D. Germană.

NOTE *
________ ♦
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în nodurile studenților" și, în sfîr- 
șit, „să săvîrșească o lovitură de 
stat".

E greu de crezut că referirile la 
pretinsul „complot comunist" și la 
necesitatea dc a „menține ordinea" 
ar putea induce în eroare opinia pu
blică atît din Peru, cit și din afara 
acestei țări. începînd de la 18 iunie 
1962, cînd reacționarii în uniformă 
au pus mina pe putere în Peru,
fost instaurat un regim de dictatură 
militară fățișă. Principalele liber
tăți democratice au fost anulate, 
drepturile sindicale ale oamenilor 
muncii au fost călcate în pic'oare, 
acțiunile muncitorilor și ale țărani
lor indieni urmărind apărarea inte
reselor lor vitale sînt reprimate cu 
ajutorul forței armate.

In ciuda represiunilor, lupta po
porului peruvian împotriva regimu
lui odios ce se menține numai dato
rită baionetelor nu încetează. In ul
timele luni, in țară au izbucnit ne
contenit greve care s-au transfor
mat adeseori în încăierări cu poli
ția. intr-o serie de regiuni au loc 
ciocniri armate între indieni și de
tașamentele polițienești și militare. 
In ultimele zile ale anului 1962, a- 
ceastă luptă a căpătat un caracter 
atît de amplu, incit junta a fost ne
voită să declare stare excepțională 
în patru provincii: Cuzco, Junin, 
Pasco șr Lambayeque.

Acum starea de asediu a fost ex
tinsă asupra întregului teritoriu ai 
țării. Iată de ce a fost născocit 
„complotul comunist".

In preajma furtunii
Mozambicul seamănă cu o uriașă 

tabără militară în plină fierbere. 
Așa descrie această colonie portu
gheză din Africa, John Simpson, co
respondentul special al ziarului 
„Daily Nation" din Kenia, care s-a 
înapoiat recent de acolo. Simpson 
relatează că Mozambicul este înțe
sat de unităti ale trupelor salazaris- 
te, care, potrivit cuvintelor sale, în
cearcă să izoleze această țară 
de vecinii săi cu ajutorul „cortinei 
de oțel" a baionetelor. Cei 10.000 de 
soldați coloniali și detașamentele 
poliției secrete, scrie Simpson, în
deplinesc o misiune deosebit de im
portantă: ei apără frontiera de nord 
a Mozambicului...

Acolo, pe celălalt mal al fluviului de 
frontieră Ruvuma, se află numeroși 
patrioți emigrați din Mozambic care 
cer să se acorde independență pa
triei lor. Anul trecut ei au dat sem
nalul pentru începerea luptei între
gului popor împotriva colonialiști
lor, aruncînd în aer — la Lourenco 
Marques, capitala Mozambicului — 
statuia înaltă de 12 picioare a o-

diosului dictator Salazar. După a- 
ceea a fost creat „Frelimo" — Fron
tul unic de eliberare a Mozambicu- 
lui. Conducătorii acestei organizații 
de masă formează în prezent Ar
mata insurgență a libertății, ai că
rei luptători trec în cursul nopții pe 
ascuns fluviul Ruvuma pentru a 
ajunge pe teritoriul Mozambicului. 
După cum scrie Simpson, aproxi
mativ 6 milioane de africani din Mo- 
zambic sînt gata în orice clipă să 
înceapă o insurecție armată împo
triva asupritorilor străini. Patrioții 
din Mozambic consideră că insu
recția constituie singura cale spre e- 
liberare. Autoniațile din .Lisabona 
au rămas sfde la chemările lor re
petate de a acorda libertate Mozam
bicului. SalaZar a respins și reco
mandarea Comitetului special al 
O.N.I.J. pentru decolonializare — de 
a acorda libertate Mozambicului. La 
acuzația O.N.U. privitoare la „dis
criminarea rasială și acțiunile ar
mate împotriva populației din Mo
zambic", Salazar a răspuns 
noi represiuni. Patrioții din Mozam
bic sînt urmăriți acum în întreaga 
țară, închiși în lagăre de concentra
re, schingiuiți și înecați în mare. Nu 
e de mirare că acum africanilor nu 
le-a rămas decît o singură ieșire: să 
pună mina pe arme.

Luînd recent cuvîntul la Cairo 
David Mabunda, secretarul general 
al frontului de eliberare a Mozam
bicului, a declarat:

— In următoarele luni portughezii 
vor fi nevoiți să poarte și în Mo
zambic un război asemenea celui 
din Angola!

prin

Kedacția și administrația: Alba Iu lia. Piața ,1 Mai“ er. 14. Tel. 789 — Tiparul: latr. „Horia" — asit. Poligrafică A. lulia, tel. 601, — e. 2.291 — STAS 5452-52.


