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LA MOSCOVA, ÎN MARELE PALAT AL KREMLINULUI

S-a deschis cel de-al XXI-lea Congres extraordinar 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Uniunea Sovietică 
între Congresul al 

XX-lea și al XXI-lea 
al P. C. U. S.

I
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Sărbătorirea Centenarului Unirii
Sesiunea solemnă a deputaților
Cinstind însemnatul act istoric al 

Unirii Țărilor Romîne, deputății 
Sfatului popular raional și ai Sfa
tului popular orășenesc s-au întrunit, 
la 24 ianuarie, în sesiune solemnă.

Cu acest prilej, mărețul eveni
ment petrecut în urmă cu o sută de 
ani, a fost evocat de tovarășul de
putat Ion Popa. In expunerea sa, 
vorbitorul a prezentat situația eco
nomică, socială și politică din preaj
ma anului 1859, subliniind, deose
bit de grăitor, lupta dusă pentru 
Unire de către masele populare îm
potriva moșierimii reacționare și 
trădătoare.

Pe marginea expunerii au luat a- 
pot cuvîntul tovarășul Boureanu 
Ștefan prim-secretar al Comitetului 
raional de partid, deputății Vic
tor Pășteanu, Ion Mesentean și 
alții, care, de asemenea, au scos în 
relief lupta dusă acum o sută de 
ani de masele populare pentru rea
lizarea năzuințelor lor democratice 
și naționale,

însuflețite manifestări 
cuitural-artistice

Aniversarea a 100 de ani de la 
Unirea Aloldovei cu Muntenia a 
fost marcată în orașul, comunele și

Vineri, 30 ianuarie 1959

MOSCOVA (Agerpres). — TASS anunță: In Ma
rele Palat al Kremlinului din Moscova s-a deschis la 
27 ianuarie, ora 10, cel de-al XXI-lea Congres extra
ordinar al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

In sala de ședințe se află delegații la Congres. In 
tribuna Congresului au luat loc oaspeții — reprezen
tanții partidelor comuniste și muncitorești frățești.

Congresul a fost deschis de Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C. C. al P. C. U. S.

N. S. Hrușciov a anunțat că la Congres au fost 
aleși 1.269 delegați cu vot deliberativ și 1C6 delegați 
cu vot consultativ.

La propunerea primului secretar al C. C. al P.C.US., 
Congresul a păstrat un moment de reculegere în me
moria eminenților activiști ai mișcării muncitorești și 
comuniste internaționale care au încetat din viață în 
perioada de după Congresul al XX-lea al P. C. U. S.: 
Marcel Cachin, Boleslaw Bierut, Antonin Zapotocky, 
Giuseppe Di Vittorio, Gheorghi Damianov și eminentul 
luptător pentru pace, Frederic Joliot-Curie.

N. S. Hrușciov a salutat delegațiile și pe conducă
torii delegațiilor celor 70 de partide comuniste și mun
citorești care au sosit la Congres.

Apoi Congresul a ales organele de lucru: prezidiul, se
cretariatul, comisia de redactare și comisia de validare.

Alexei Kiricenko, care a prezidat ședința din 27 ia
nuarie a Congresului, a dat cuvîntul lui Nikita Serghee- 
vici Hrușciov, prim-secretar al C. C. al P. C. U. S. și 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., pentru 
a prezenta raportul „Cu privire la cifrele de control 
ale dezvoltării economiei naționale a U. R. S. S. pe anii 
1959-1965“.

La ora 19, Nikita Hrușciov, prim-secretar al C. C. 
al P.C.U.S. și președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și-a încheiat raportul „Cu privire la cifrele de 
control ale dezvoltării economiei naționale a U. R. S. S. 
pe anii 1959—1965“. Citirea raportului a durat 6 ore și 
5 minute, cu două întreruperi.

Delegații la Congres și oaspeții l-au salutat pe N. 
S. Hrușciov cu aplauze furtunoase și după încheierea 
raportului, l-au ovaționat puternic și îndelung.

Lucrările Congresului au continuat la 28 ianuarie, 
ora 10.

satele raionului nostru de o seamă 
de manifestări cuitural-artistice. La 
Alba-Iulia, în sala de festivități a 
Casei raionale de cultură, în ziua 
de 24 ianuarie, în fața unui mare 
număr de oameni ai muncii, a fost 
prezentată o conferință publică ur
mată de un bogat program artistic 
adecvat, interpreții fiind membri ai 
echipelor artistice din oraș și elevi 
ai celor două școli medii.

In aceeași zi, în toate căminele 
culturale din cuprinsul raionului au 
avut loc, de asemenea, conferințe și 
programe artistice închinate Unirii.

„Cupa Unirii" la volei
Marea sărbătoare a Unirii a fost 

cinstită și de tinerii sportivi din ra
ionul nostru prin frumoase manifes
tări, în zilele de 24 și 25 ianuarie, 
în sala Școlii sportive din Alba- 
Iulia, desfășurtndu-se turneul de 
volei dotat cu „Cupa Unirii".

In cadrul turneului au luat parte 
5 echipe de juniori și 3 de junioare, 
cele mai bune rezultate obținîndu-le 
echipele de juniori și junioare ale 
Școlii sportive de elevi I.

Pe locul II și III s-au clasat, la 
juniori Școala sportivă de elevi II 
și „înfrățirea", iar la junioare 
„Știința" Zlatna și Școala sportivă
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In io vâră șir ea 
agricola 

„Unirea"
Drumul vieții noi, al muncii unite 

în întovărășire, este urmat cu încre
dere de tot mai mulți țărani mun
citori din salul Vurpăr. In cadru 
festiv, 103 familii de țărani mun
citori, vecini cu pămîntul pe tarlaua 
de teren ce-i spune Jn dumbravă", 
au pus bazele celei de-a doua în
tovărășiri agricole din satul lor.

Printre primii înscriși în întovă
rășire sîrit comuniștii Paștiu Ion, 
Trăscăian Nicolae, candidatul de 
partid Lăncrănjan Ion, țăranii mun
citori Mărginean Nicolae, Rînghete 
Nicolae și alții care, după ce au 
depus cererile de intrare în întovă
rășire, au desfășurat o muncă sus
ținută pentru a atrage și alți țărani 
pe calea muncii unite.

Ca președinte al întovărășirii a 
fost ale țăranul muncitor Rînghete 
Nicolae, unul din cei mai destoinici 
întovărășiți.

In cinstea împlinirii unui veac de 
la Unirea Țărilor Romîne, întovă
rășiri din Vurpăr au dat întovără
șirii lor numele de „Unirea".

Coresp. Petrașcu Ion

Zilele acestea adunările generale 
din gospodăriile colective din raio
nul nostru au dezbătut și aprobat 
planurile de producție și bugetele de 
venituri și cheltuieli pe anul 1959 
— pîrghii principale în munca de 
întărire economico-organizatorică a 
fiecărei gospodării.

Ținînd seamă de rolul pe care o 
are în activitatea de producție jus
ta planificare, gospodăria colectivă 
din Obreja a acordat o atenție deo
sebită întocmirii planului de pro
ducție și bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul în curs. Folosind 
experiența anilor trecuți și ținând 
seamă de condițiile economicO-na- 
turale specifice gospodăriei lor, 
membrii gospodăriei colective din 
Obreja au dat în acest an o largă 
dezvoltare ramurilor de producție 
aducătoare de venituri mari. Ast
fel el au planificat să cultive 
350.000 fire viță de vie, cu 50.000 
mai mult față de anul trecut, și 
în plus să mai planteze în pepinie
ră pentru înrădăcinare 150.000 fire 
port-altoi. Pentru legume și zarzava
turi au prevăzut în plan 8 ha, adică 
cu 5 hectare mai mult dccît în 1958.

Acordîrtd toafa importanța do
cumentelor plenarei C. C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958, în care se pre
vede o continuă sporire a produc
ției de ulei și zahăr, membrii gos
podăriei colective din Obreja și-au 
planificat să cultive în acest an 4 
hectare cu flcarea-soarelui și 2 hec
tare cu sfleclă de zahăr.

In sectorul zootehnic au hotărît 
să sporească numărul de vaci și 
de oi, iar de la scroafe să valorifi
ce 150 purcei. Pentru a-și asigura 
venituri bănești cit mat mari, co
lectiviștii din Obreja au contractat 
cu statul grîu, porumb, sfeclă de 
zahăr și alte produse vegetale și a- 
nimale în valoare de peste 550.000 
lei. Din venituri ei au planificat su
me importante la fondul de bază, 
pentru retribuirea zilelor-muncă, 
fondul social-cultural, construcții.

O atenție deosebită au acordat de 
asemenea planificării producției la 
hectar, repartizării zilelor-muncă, 
dfc.

Ținînd seamă de posibilitățile pe 
care le au, colectiviștii din Cișiei au 
prevăzut în planul de producție pe 
anul de față, să planteze și ei'pen- 
tru înrădăcinare 150.000 vițe port- 
altoi, să cultive sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui și cîrtepă pentru să- 
mînță. De asemenea, în legumicul- 
tură au prevăzut mărirea suprafeței 
de grădină cu încă 2 hectare, iar 
în sectorul zootehnic s"S mărească 
la 350 numărul de oi și la 12 ca
pete pe cel al vacilor.

Planuri de producție bine chib
zuite au întocmit și celelalte gos
podării colective ca cele din Țel- 
na, Micești și altele.

Odată întocmite planurile de pro
ducție, gospodăriilor colective le re
vine sarcina să lupte în permanen
ță pentru traducerea lor in viață, 
îndeplinirea însă cu succes a sar
cinilor de producție planificate, în

Agitatorii pe teren
In Ighiu și în satele ce aparțin muncitori ce se înscriu în gospddă- 

acestei comune, numărul țăranilor ria colectivă crește zi de zi.

IN CLIȘEU : Agitatorii în mijlocul țăranilor muncitori — satul Bu
ce r dea Vinoasă.

tărirea și dezvoltarea continuă a 
gospodăriei colective, sînt strîns le
gate de buna organizare și retri
buire a muncii. Se pot întocmi cele 
mai bune planuri de producție, dar 
dacă munca nu este bine organi
zată, aceste planuri rămîn sirnple 
proiecte.

Veriga principală în organizarea 
muncii este brigada de producție, 
munca în brigadă desfășurîndii-se 
pe echipe, pe baza acordului indivi
dual. Prin organizarea muncit pe 
echipe și pe om, sistemul de lucru 
al brigăzii este ridicai pe o treap
tă superioară. Se întărește răspunde
rea colectiviștilor în muncă, coin
teresarea acestora în rezultatele 
muncii crește, se asigură o mai jus
tă conducere șt un control efectiv în 
ce privește cantitatea și calitatea 
muncii executate de fiecare colecti
vist.

Un bun exemplu îl constituie în 
organizarea muncii gospodăria co
lectivă din Cistei care, după apro
barea planului de producție, a și 
trecut la organizarea muncii, for- 
mind o brigadă de producție cu o 
echipă specializată pentru legumi
cultura și 3 echipe de cîmp. Briga
da a primit inventarul pe bază de 
proces-verbal, terenul și culturile 
repartizîndu-se pentru lucrări pe 
tot anul, pe echipe șl pe fiecare cp- 
lecfivist în parte. S-a fixat apoi re- 
tridhția suplimentară pentru depă
șirile de producție.

Buna organizare a muncii în bri
gadă fiind hotărîtoare pentru pro
ducție, consiliile de conducere din 
gospodăriile colective, îndrumate de 
organizațiile de partid, trebuie ' să 
se preocupe de pe acum de organi
zarea muncii, la baza căreia 'să 
stea retribuirea colectiviștilor după 
calitatea și cantitatea muncii efec
tuate de fiecare.

Respectarea normelor pentru fie
care lucrare în parte, atît în cîmp, 
legumicultură, pepiniere, pomicul
tură cit și în zootehnie, trebuie să 
preocupe pe fiecare colectivist, deoa
rece orice nerespectare a normelor 
duce la scăderea valorii zilei-mun- 
că.

Organizarea întrecerii socialiste 
pe brigăzi și echipe trebuie să con
stituie de asemenea o preocupare de 
seamă pentru consiliile de condu
cere și organizațiile de bază din 
gospodării, aceasta fiind un puter
nic stimulent in îndeplinirea sarci
nilor de plan.

Acordînd toată importanța planu
rilor de producție și luptînd pentru 
traducerea lor în fapt, consiliile de 
conducere din gospodării, sprijnite 
și îndrumate de organizațiile de 
partid și comitetele executive ale 
sfaturilor populare de la comune, 
vor contribui tot mai mult la treș- 
terea puterii economice a gospodă
riilor colective și a bunei stări a 
colectiviștilor, va spori puterea de 
convingere a țărănimii muncitoare 
pentru ca aceasta să pășească cu 
încredere în gospodăria colectivă.



Toată atenția învățămîntului agricol de masă
Organizat, ce-i drept, în cele mai mici amănunte, învățămîntul a- 

gricol de masă a fost declarat deschis încă de la 1 decembrie 1958.
De atunci au trecut două luni. Și, in acest răstimp, în multe așe

zări ale raionului nostru au fost obținute rezultate frumoase în direc
ția înarmării țăranilor muncitori cu învățăminte prețioase privind prac
tica agricolă.

Sînt însă în raionul nostru șl unele comune și sate unde proble
ma învățămîntului agricol de masă, nefiind privită cu toată seriozi
tatea, se situează sub așteptări. Redăm cîteva constatări în sensul ce
lor de mai sus.

îmbină cunoștințele teoretice cu cele practice
La gospodăria colectivă din Ce

tea, activitatea la cercul viti-po- 
micol se desfășoară cu frumoase 
rezultate. Imbinînd cunoștințele teo
retice cu cele practice, propagandis
tul cercului, agronomul Man Eu
gen, se străduiește ca lecțiile pre
date să fie cît mai interesante, cît 
mai legate de viață. Ca urmare, co
lectiviștii participă cu regularitate 
la cursuri și, în dorința lor de a 
se înarma cu cît mai multe cunoș
tințe agronomice, ei ascultă cu a- 
tentie lecțiile, își iau notițe, parti
cipă la discuții și pun întrebări. 
Așa, de pildă, cînd s-a predat lecția 
despre „Lucrările de întreținere la 
pomi", colectiviștii Dărămuș Nicolae 
și Bădescu Lepădat au pus între
bări cu privire la combaterea dău
nătorilor din livezi și în special a

In clișeu .* Demonstrații practice 
în cadrul cercului pomi-viticol de la 
gospodăria colectivă din Cetea.

,\u putem sîrînge 

cursanții*

In mare parte colectiviștii, înto- 
vărășiții și țăranii muncitori cu 
gospodărie individuală își însușesc 
din metodele înaintate de lucrare 
a pămîntului la învățămîntul agro
zootehnic de masă ce se ține la 
sate în perioada de iarnă.

Și în comuna Teiuș, în cadrul 
gospodăriei colective s-a prevăzut 
să funcționeze în lunile de iarpă 
un cerc agrozootehnic, responsabilă 
fiind tov. ing. Hrușcă Victoria. 
Deși acest cerc trebuia să se în
ceapă în mod normal la începutul 
lunii decembrie, sub pretextul 
că nu se pot mobiliza cursănții, 
cercul s-a deschis abia la sfîr- 
șitul anului 1958 și s-a_ ținut doar 
o singură lecție pînă în ziua de 
28 ianuaTie.

De asemenea, tov. Blotor Ir., 
tehnician agricol tratînd cu nepă- 
sare sarcina primită de a deschide 
și el pentru femei un cerc de creș
terea păsărilor, nu l-a deschis nici 
pînă în prezent.

Față de această situație comitetul 
executiv al sfatului popular comunal, 
organizația de bază și consiliul de 
conducere al gospodăriei nu era ca
zul să stea pasivi, ci trebuiau să fi 
luat cele mai corespunzătoare mă
suri pentru mobilizarea cursanților 
și buna funcționare a celor două 
cercuri.

păduchelui din San Jose.
Cu prilejul altei lecții, cînd lec

torul a vorbit despre tăierile de 
fructificare la pomi și a arătat 
practic în livada colectivei cum se 
face această lucrare, coletiviștiî 
Sava Ionuț, Oțoi Anuța, Muntean 
Amos și alții au fost foarte a- 
tenți, deoarece această lecție îi inte
resa deosebit de mult, urmînd ca 
aceste tăieri să le aplice în livada 
gospodăriei, la merii pe rod în al 
3-lea an.

Participarea colectiviștilor cu re
gularitate la cursuri și dorința a- 
cestora de a-și însuși cît mai multe 
cunoștințe agrotehnice noi, este o 
chezășie sigură că la gospodăria 
colectivă din Cetea învățămîntul a- 
gricol de masă va contribui la obți
nerea de recolte sporite.

0 problemă greșit înțeleasă
La Bărăbanț, pe linia învățămîn

tului agricol de masă, se poate vor
bi de două forme ale aceleiași pro
bleme : de cercul legumicol cu fe
meile (lectoră tovarășa inginer a- 
grortom Hăbășescu Nadejda) și de 
ciclul de lecții agrozootehnice (lec
tori tovarășii Boloage Dorin, teh
nician agricol, și Samson Teodor, 
profesor de științele naturii la școa
la de 7 ani din comună.

La cercul legumicol se muncește. 
In fiecare miercure din săptămină, 
femeile se string la școală iar to
varășa Hăbășescu Nadejda prezin
tă lecția programată. Și sînt deo
sebit de interesante lecțiile prezen
tate, deoarece în timpul expunerii 
se folosește un bogat material di
dactic. Femeile din 'cadrul cercului 
discută, vin cu propuneri prețioase.

Muncă SPORNICĂ.
■ ■—.... la Hăpria

Cele 7 lecții prezentate pînă a- 
cum în cadrul cercului agrozooteh
nic din Hăpria sînt o bună dovadă 
că în această comună problema în
vățămîntului agricol de masă esfe 
privită cu toată seriozitatea. Și a- 
cest lucru nu este de loc întîmplă- 
tor. Aici, încă de la început în
vățămîntul agricol a găsit tot 
sprijinul în organele de partid și de 
stat, iar lectorii, prezentînd lecții 
vii și interesante, au atras în ca
drul cercului agrozootehnic un în
semnat număr de țărani muncitori.

De fapt, la Hăpria, odată cn des
chiderea cercului agrozootehnic și-a 
început activitatea și un cerc de 
cultură generală. Cum însă cei care 
participau la învățămîntul agricol e- 
rau curioși să cunoscă și probleme
le ce se dezbateau în cercul de cul
tură generală, au venit cu propu
nerea ca cele două cercuri să func
ționeze laolaltă. Propunerea a fost 
găsită bună. Cele^două cercuri s-au 
unit, de fiecare dată fiind prezenta
te două lecții, una cu caracter agri
col și cealaltă de cultură generală, 
ambele însă fiind ascultate de par- 
ticipanți cu același viu interes.

Alta este situația ciclului de lec
ții agrozootehnice. Prin felul cum 
înțeleg să muncească, cei care au 
răspunderea prezentării acestor lec
ții dovedesc o greșită orientare. 
Pentru ei problema ciclului de lec
ții este rău înțeleasă. Lecțiile le 
prezintă în mod întîmpTător înain
tea rulării filmelor, fără material 
didactic, iar de discuții care să do
vedească interesul țăranilor munci
tori față de cele predate nici vorbă.

Stilul de muncă al tovarășilor Bo
loage Dorin și Samson T eodor este 
lipsit de perspective. Tovarășii res
pectivi trebuie să înțeleagă că în
vățămîntul agricol de masă a fost 
organizat cu un scop bine definit, 
și acest scop nu va putea fi nici 
pe departe atins dacă vor continua 
să muncească ca pînă acum.

0 problemă la * l.H.T.A. Alba
ordinea zilei , Atenfie deosebită reparațiilor și 

întreținerii parcului de mașini
In Fapta pentru prelungirea vieții 

mașinilor, pentru sporirea capacită
ții de transport a acestora, ca și 
pentru realizarea unui volum sporit 
de economii de carburanți, lubre- 
fianți și piese, un rol hotărîtor îl 
au efectuarea reparațiilor la timp și 
de bună calitate și buna întreținere a 
întregului parc de mașini. Oricine 
poate să-și dea ușor seama că o 
reparație făcută de mîniuială nu 
duce la altceva decît la repetarea 
reparației, ceea ce înseamnă 
noi piese și, bineînțeles, scoate
rea mașinii din producție. A- 
cest lucru se întîmplă și atun
ci cînd conducătorii mașinilor 
nesocotesc o importantă sarcină, 
hotărîtoare pentru asigurarea bunei 
funcționări — aceea a întreținerii 
mașinilor.
La Autobaza de transport I.R.T.A. 

din Alba-Iulia au fost obținute în 
ultimul timp o serie de succese în 
ce privește efectuarea cu mai multă 
răspundere a reparației mașinilor, 
ca și în direcția bunei întrețineri a 
acestora. Acest fapt a contribuit in
tr-o mare măsură la îndeplinirea și 
depășirea regulată a sarcinilor de 
plan. Ca urmare a creșterii simțu
lui de răspundere față de mașini, 
numeroși conducători auto ca Con- 
drea Timoftei, Bogățan Nicolae, 
Ilea loan, Rusu Petru, Ștefan Vd- 
sile și alții își îngrijesc cu toată 
sîrguința mașinile pe care le con
duc. Conducătorul auto Condrea Ti
moftei, de pildă, de fiecare dată 
înainte de a pleca în cursă își ve
rifică cu minuțiozitate mașina și 
caută să rezolve singur deficiențele 
mici pe care le constată. Pornind în 
cursă, grija cea mai mare și-o în
dreaptă apoi spre conducerea a- 
tentă a mașinii. Și, fiind atent, el 
reușește să parcurgă traseul în vi
teza pe care o permit condițiile de 
stare a drumului, evitlnd vitezele 
mari la porțiuni rele sau la trece
rea șanțurilor și gropilor. In felul 
acesta tovarășul Condrea reușește 
să prelungească viața mașinii și să 
evite reparațiile dese.

In timp însă ce uri număr mare 
de conducători dovedesc grijă deo
sebită față de mașinile pe care le 
conduc, întreținîndu-le în cele mai 
bune condiții, în cadrul Autobazei 
se mai găsesc și unii conducători 
auto care muncesc fără pic de răs- ■ 
pundere cu mașinile, nu le întrețin 
conform sarcinilor și uneori chiar 
le degradează. Unii conducători au
to ca Lilin Dezideriu, Chițan Gheor- 
ghe, Alupi loan, Gocea Marian, Bă- 
ieșan Iulian și alții nu îngrijesc cu 
atenție mașinile, nu le întrețin în 
cele mai bune condiții, din care cau
ză trebuie făcute reparații dese, 
timp în care aceste mașini, prin 
faptul că nu pot fi folosite, îngreu
nează realizarea planului la trans
porturi. Sînt apoi în cadrul Auto
bazei și cazuri în care unii condu
cători auto conduc în stare de 
ebrietate, ajungînd chiar să degra
deze mașinile.

O latură importantă a muncii 

pentru buna funcționare a parcului 
de mașini o constituie calitatea re
parațiilor ce se fac. Și cu toate ci 
s-au obținut o seamă de rezultate 
în acest sens, calitatea reparațiilor 
la mașini nu se face încă cu toată 
răspunderea. Din cauza slabului con
trol tehnic, făcut uneori cu destulă 
superficialitate de șefii de echipe și 
maiștrii, mașinile sînt scoase din 
reparații în cadrul planului cu la
cune, urmărindu-se doar realizarea 
reparațiilor ca număr și în mică 
măsură din punct de vedere calita
tiv. Acest fapt face ca în repetate 
rînduri mașinile ieșite dintr-o repa
rație să nu poată fi folosite decît 
un timp scurt și cu o capacitate 
scăzută. De asemenea, tot legat de 
reparații se cere și lichidarea lipsu
rilor privind recepțiortarea mașini
lor ieșite din alte ateliere reparatoa
re. De pildă, în unele cazuri sînt 
trimiși să ridice mașinile din repa
rație doar conducătorii auto, care 
la rîndul lor, fie că le recepționea
ză superficial, fie de loc. In astfel 
de condiții nu e de mirare că unele 
mașini nici nu ajung bine la Auto
bază și trebuie programate din nou 
pentru reparație.

Există apoi în cadrul Autobazei» 
seama de deficiențe și în ce priveș
te munca de educare a conducători
lor auto și a mecanicilor. Uneori, în 
locul aplicării cu strictețe a codu
lui muncii și a regulamentului de 
ordine interioară acelora care calcă 
disciplina socialistă a muncii și ne
glijează îndeplinirea sarcinilor în
credințate, unii șefi de echipe Și mai
ștri ca Opreanu I. Vulpe I. și alții 
înjură muncitorii îi bruschează, în 
timp ce sancțiunile pe care le-ar me
rita rămîn neaplicate. Asemenea, 
metode de muncă nu au ce căuta și 
locul lor trebuie luat de metode să
nătoase menite să ducă nu la cer
turi ci la lichidarea de fapt a lip
surilor.

La Autobaza I.R.T.A. Alba-Iulia 
sînt toate posibilitățile ca munca în 
ce privește folosirea și exploatarea 
parcului de mașini să fie îmbunătă-, 
țită. Pentru aceasta este însă ne
voie ca aiît organizația de bază, co
mitetul sindical cît și conducerea 
administrativă să-și îndrepte înmoi 
mare măsură preocuparea pentru e- 
ducarea cadrelor de muncitori din 
cadrul întreprinderii, imprimind a- 
cestora spiritul înaltei răspunderi 
față de sarcinile ce le au de înde
plinit.

Mai multă atenție activității culturale 
de masă la sate în perioada de iarnă

FARCAȘ VASILE
Secretar al Comitetului raional P.M.R. |

Comitetele comunale de partid, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale din raionul nos
tru, pe baza sarcinilor trasate de 
Comitetul raional de partid și Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
raional, și-au întocmit planuri de 
măsuri concrete pentru intensificarea 
muncii culturale în perioada de 
iarnă, folosind experiența anilor tre- 
cuți, precum și metodele bune de 
muncă cîștigate pe baza schimburi
lor de exepriență organizate în a- 
nul precedent.

Printre comunele care și-au . în
tocmit planuri de muncă bune, cu 
obiective precise și adecvate speci
ficului comunei, și care planuri au 
fost dezbătute în comitetele de par
tid și comitetele executive ale sfa
turilor populare, se numără Strem- 
țul, Galda de Jos, Mihalțul și altele. 
Aici conținutul muncii culturale es
te axat pe sarcinile fundamentale 
trasate de partidul nostru prin ho- 
tărîrite sale: întărirea și lărgirea 
sectorului socialist în agricultură. 

creșterea producției la hectar și in
formarea oamenilor muncii de la 
sate cu problemele politicii interne 
și internaționale.

Pe baza îndrumării comitetelor 
comunale de partid, comitetele exe
cutive au mobilizat intelectualii sa
telor în jurul căminelor culturale, 
aceștia desfășurînd o vie activi
tate, prin conferințe, prin organiza
rea învățămîntului agricol de ma
să, învățămîntul de cultură genera
lă, pregătirea echipelor artistice 
ale căminelor culturale, a bri
găzilor artistice de agitație și 
alte forme. O parte pozitivă a mun
cii noastre este că tot mai multe or
ganizații de Bază și de masă ca 
IJ.T.M. și comitete de femei se pre
ocupă mai îndeaproape de aceste 
probleme atit de importante în via
ța satelor noastre.

Acest avînt în munca culturală 
de masă a dus la creșterea nume
rică a formațiunilor artistice ale 
căminelor culturale, îmbunătățind 
și îmbogățind repertoriile lor. Ast

fel, azi în raion avem un număr de 
186 formațiuni artistice pe lingă că
minele culturale, în'care sînt antre
nați peste 3.600 țărani muncitori, cu 
18 formații de cor, 68 echipe de 
dansuri, 6 formații instrumentale, 15 
brigăzi artistice de agitație și un 
număr însemnat de soliști vocali, 
instrumentiști și dansatori. In une
le comune, unde în trecut a fost o 
slabă activitate culturală, munca 
s-a îmbunătățit. De pildă, comuna 
Intregalde, o comună de munte în
depărtată și dispersată, are astăzi 
o brigadă artistică de agitație, o 
echipă de dansuri, o formație de 
fluierași, care participă în mod ac
tiv la viața culturală din comună, 
față de un timp destul ele apropiat 
cînd pe aceste meleaguri nu era nici 
un fel de activitate culturală. De 
asemenea, în comuna Ciugud, satul 
Galtiu, s-au produs îmbunătățiri în 
activitatea culturală, fiecare sat 
participînd la concurs, cu reperto
riu îmbunătățit și o bună interpre
tare artistică.

Conținutul muncii artistice s-a 
îmbogățit. S-au îmbogățit reperto
riile formațiilor artistice. Piese noi, 
poezii, cîntece, despre viața nouă 
a satelor au fost incluse în reper
torii, cum este cazul la Be~nic, Țet
na, Ighiel, unde materialele brigă
zilor artistice de agitație oglindesc 
viața nouă din gospodăriile colecti

ve. De asemenea, prin folosirea fol
clorului local, echipa de dansuri de 
la Pețelca, corul din Zlatna și al
te formații artistice dau un conți
nut mai bogat programelor ce le 
prezintă.

Cu toate rezultatele obținute însă, 
în unele comune din raionul nostru 
activitatea culturală încă "n-a ajuns 
la înălțimea așteptărilor. La Vințul 
de Jos, din cauza lipsei de preocu
pare pentru munca culturală a or
ganelor locale, a trebuit să fie a- 
mînată desfășurarea fazei interco- 
munale al celui de-al 5-lea concurs 
al artiștilor amatori. O situație ase
mănătoare se prezintă și pe raza 
comunei Zlatna, unde sînt suficiente 
forțe pentru sprijinirea muncii cul
turale în perioada de târnă de că
tre organele locale, dar acestea nu 
se bucură de concursul comitetelor 
sindicale din întreprinderile „Gh. 
Doja" și Zlatna, sau la Teiuș, unde 
situația se prezintă invers : în ca
drul Complexului C.F.R. se desfă
șoară o activitate culturală intensă, 
însă comitetul comunal de partid și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar nu sprijină această activitate 
culturală. De asemenea, în comuna 
Cricău faza comunală a concursu
lui nu s-a desfășurat la un nivel 
calitativ corespunzător, deși cu cî
teva luni în urmă, cu ocazia cons

fătuirii activiștilor culturali care s-a 
ținut în această comună, aici s-a pre
zentat un bun program, s-a acumu
lat experiență, însă datorită lipsei 
de preocupare nu s-au fructificat toa- • 
te acestea.

Trebuie lichidată mentalitatea u- 
nor activiști culturali, care se mul
țumesc ca în formațiunile artistice \ 
să se rezume numai la activitatea 
tinerilor școlari, fără să aibă o pre
ocupare pentru atragerea în această ' 
muncă tinerii și vîrstnicii care ar 
putea să desfășoare o activitate 
frumoasă. Organizațiile de partid, 
U.T.M. și comisiile de femei nu 
pot rămine. indiferente de această 
situație, cum sînt tovarășii din sa
tele Sintimbru și Totoi, satele Geo- 
mal, Geoagiu și altele.

In comunele Berghin, Zlatna, Te- 
ius și altele, unde avem țărani mun
citori și de alte naționalități, în 
munca culturală trebuie pus un 
accent mai mare în atragerea lor le. 
diferitele forme de muncă culturală, 
iar în alcătuirea programelor să se L 
țină cont și de limba și formele 
spec’fice de manifestare, care să se 
desfășoare în colaborare de către 
formațiunile artistice locale.

(Continuare în pag. 4-a)



Din activitatea organizațiilor de partid

Pentru îndeplinirea planului de producție
Conferința raională de partid a 

trasat sarcini deosebit de impor
tante organelor și organizațiilor de 
partid, pentru continua dezvoltare 
economică și culturală a raionului 
nostru.

Punind in centrul activității sale 
sarcinile ce-i revin din hotărîrea 

. Conferinței raionale de partid, or- 
f ganizația de bază de la 1.1. L. 

„Horia" din orașul nostru a luat 
din timp măsuri politice și organi
zatorice in vederea îndeplinirii cu 
succes a acestor sarcini. Astfel, la 
începutul lunii ianuarie a. c. a avut 
loc adunarea generală a organiza
ției de bază, la care a participat și 
acEvul fără de partid. Cu această 
ocaze au fost dezbătute sarcinile 
planului de producție, ce revin în
treprinderii pe anul 1959.

Din acest plan a reieșit că și în 
anul in curs întreprinderea „Horia" 
se va dezvolta și va produce noi 
sortimente, productivitatea muncii 
va crește cu 2*/» față de anul tre
cut, ca urmare a măsurilor tehnico- 
organizat orice ce vor fi luate, iar 
oda'ă cu aceasta prețul de cost va 
fi redus cu 3,2Vi- față de anul 1958.

Preocurați de a da oamenilor 
muncii din raionul nostru produse 
tot mai multe, de calitate superioară 
și la un preț de cost cît mai scăzut, 

X un mare număr de tov. care au luat 
cuvîntul, au vorbit cu mîndrie des
pre rezultatele obținute in anul tre
cut, au criticat unele lipsuri și au 
făcut propuneri pentru îmbunătăți
rea muncii în viitor.

Tovarășul Cîmnean Dumitru a 
propus să se verifice utilajul de la 
abrica de gheață de către un spe- 
ialist, iar prin unele modificări ce

vor fi făcute să se producă 200 blo
curi de gheață, în loc de 100, cîte 
se produc în prezent. Și asemenea

Colectiviști și întovărășit* în rândul 
Candidaților de partid

După alegerea comitetului comu
nal de partid din comuna Bărăbanț, 
munca politică pentru primirea de 
noi candidați de partid s-a îmbu
nătățit. Atenția în primul rînd a 
fost acordată îndrumării mai con
crete a organizațiilor de bază din 
sectorul socialist-cooperatist al a- 

A griculturii. Ca urmare a îndrumării 
date, cele mai frumoase rezultate 
le-au obținut organizațiile de bază 
din gospodăria legumicolă și înto
vărășirea agricolă din satul Mi- 
cești.

Lărgirea activului fără de partid 
preocuparea pentru educarea lui, 

lunca politică cu cei mai buni 
'.T.M.-iști, încadrarea unui însem

nat număr din cei ce fac parte din 
activul fără de partid în învățămîn- 
tul de partid au fost măsuri luate 
de către organizațiile de bază care 
au contribuit din plin la atragerea 
de noi elemente in rindul candida- 
ților de partid.

Lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Sfatului popular raional
In sala de ședințe a Sfatului 

•popular raional, s-au desfășurat în 
ziua de 23 ianuarie 1959 lucrările 
celei de-a IV-a sesiuni a Sfatului 
popular al raionului. Sesiunea a a- 
nalizat modul cum a fost executat 
bugetul Sfatului popular raional pe 
anul 1958 și a discutat și aprobat 
planul economic și bugetar pe anul 
1959. Raportul Comitetului, execu
tiv al Sfatului popular raional a 
fost prezentat de tovarășul deputat 
Pamfil Ciugudean.

Pe baza calculelor preliminare, 
bugetul sfatului popular al raionu
lui s-a realizat la venituri în sumă 
de lei 29.262.400, iar Ia cheltuieli în 
sumă de lei 28.132.400, rezultînd un 
excedent de 1.030.000 lei.

Raportul a scos in evidență o 
mai mare preocupare din partea 
sfaturilor populare comunale pentru 
îndeplinirea întocmai a prevederilor 
bugetare, evidențiindu-se cele din 
Teiuș, Vințul de los, Ciugud și altele.

Ocupîndu-se de dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a raionu
lui, și mai cu seamă de ridicarea 
nivelului de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii, raportul a 
arătat că în anul ce s-a scurs s-a 
cheltuit în acest scop suma de lei 

A. 28.132.400.
Pentru întreținerea drumurilor, re

pararea podurilor și a podețelor sau 
construirea altora noi, sumele chel
tuite în anul 1958 din bugetul sfa
tului raional se ridică la 1.580.600 
fei, din care s-au executat: 8 podu

propuneri au mai făcut și alți tov. 
In discuțiile purtate o atenție 

deosebită a fost acordată organi
zării întrecerii socialiste. Vorbind 
despre acest lucru, tov. Bărdaș I. 
a propus ca organizația de bază 
să se ocupe în mai mare măsură 
ca pînă în prezent de felul cum co
mitetul de întreprindere se preocupă 
de organizarea întrecerii socialiste 
și mai cu seamă de urmărirea re
zultatelor și popularizarea lor.

Aplicarea inovațiilor în producție 
la întreprinderea noastră a dat 
multe rezultate bune — a spus tov. 
Bogdan D., de aceea este necesar 
ca în viitor să se acorde o mai 
mare atenție acestei probleme de 
către cabinetul tehnic.

In afară de tovarășii amintiți mai 
sus au mai luat cuvîntul și tovarășii 
Cutean N., Volonciu I., Sătmărean 
I. și alții.

Ca un fir roșu a trecut prin cu
vîntul fiecăruia dorința de a lupta 
cu toată hotărîrea pentru creșterea 
continuă a producției și producti
vității muncii, pentru reducerea 
prețului de cost, pentru produse de 
calitate tot mai bună. Și colectivul 
de la întreprinderea „Horia" va 
ști să transforme dorința lor în 
fapte.

In vederea susținerii îndeplinirii 
planului de producție, organizația 
de bază a aprobat planul de muncă 
prezentat de biroul organizației de 
bază, în care sînt prevăzute sarci
nile politice ce sfau în fața tuturor 
membrilor de partid.

împletind astfel sarcinile politice cu 
cele economice ce stau în fața co
lectivului de muncă și, luptînd pen
tru îndeplinirea lor, la I. I. L. 
„Horia" sarcinile trasate de Confe
rința raională de partid vor fi în
deplinite și chiar depășite.

In decurs de numai două luni de 
zile, organizația de bază din gos
podăria legumicolă a primit 5 can
didați de partid din rîndul celor 
mâi vrednici Colectiviști, printre 
care se numără Purdi I., Contor 
Ioan, Dan Traian și alții.

Organizația de bază din întovă
rășirea agricolă a primit, tot in a- 
ceastă perioadă, 8 candidați de par
tid, iar alți 5 tovarăși și-au înain
tat cereri pentru a fi primiți în rîn
dul candidaților de partid. De re
marcat este faptul că au fost pri
miți candidați din rîndul tinerilor 
fruntași în munca pentru dezvolta
rea și consolidarea sectorului socia
list al agriculturii, cum sînt Iancu 
/., Drașovean C., Muntean C., Dan 
I. și alții.

Primirea acestor tineri în partid 
va duce la întărirea muncii politice 
pentru obținerea de noi rezultate pe 
calea agriculturii socialiste.

ri și podețe, 1.770 m.c. terasament, 
44 km pietruiri de drumuri etc. Ina- 
fără de lucrările arătate mai sus, 
prin finanțare de la buget, în a- 
nul 1958 s-au mai executat o serie 
de lucrări prin contribuția în mun
că a cetățenilor din raionul nostru, 
care se evaluează la suma de lei 
1.923.000.

Pentru continua dezvoltare a a- 
griculturii și a creșterii producției la 
hectar, volumul creditelor pe anul 
trecut a fost de 2.695.700 lei.

Grija deosebită pe care partidul 
și guvernul o acordă dezvoltării 
multilaterale orașelor, comunelor și 
satelor e oglindită la fiecare pas. 
In bugetul local al Sfatului popular 
al raionului nostru, pe anul 1959 se 
prevede suma de lei 30.682.200, atît 
la venituri cît și la cheltuieli.

Cheltuielile prevăzute în buget re
prezintă o creștere de 9% față de 
cele din 1958. Aceste prevederi vor 
servi pentru finanțarea tuturor ac
țiunilor economice ale industriei lo
cale și gospodăririi comunale, pen
tru finanțarea acțiunilor agricole și 
zootehnice, a acțiunilor social-cultu- 
rale etc.

Ca și în anii precedenți, se va 
acorda o atenție deosebită produc
ției bunurilor de larg consum, lăr
girii sortimentelor și îmbunătățirii 
calității lor. Combinatul de prelu
crarea lemnului de la 1.1. L. „Ho
ria" a creat premizele măririi pro
ducției de mobilă cu 40°/» față de 
realizările anului 1958.

Rezultate frumoase la cursurile
de îndrumare politică ale femeilor

Educarea masei de femei consti
tuie pentru Comitetul raional al fe
meilor o preocupare de seamă. în
drumat și sprijinit de către Comi
tetul raional de partid, în perioada 
de iarnă, pe lîngă unele conferințe 
ce se țin în fața femeilor pe diferite 
teme sau cu ocazia anumitor eve
nimente, în raionul nostru au fost 
organizate 39 cursuri de îndrumare 
politică cu femeile. Aceste cursuri 
și-au început activitatea încă din 
luna noiembrie 1958 și participă 
peste 900 femei din rîndul colecti
vistelor, întovărășitelor, deputate, 
președinte ale comisiilor și comite
telor de femei. Au fost organizate 
asemenea cursuri și în orașul Alba- 
Iulia.

Analiza făcută de către Comitetul 
raional al femeilor după prima eta
pă de activitate a cursurilor, a 
scos în evidență rezultate deosebit 
de importante in această muncă. 
Activitatea practica a acestor cursuri 
dovedește interesul cu care fe
meile participă la aceste forme de 
educare politică. In comuna Hăpria, 
de pildă, toate cele 27 femei înscri
se participă cu regularitate la curs. 
Asemenea rezultate mai pot fi a- 
mintite și în comuna Zldtna, Ighiu, 
Vințul de los și altele.

Pentru ca lecțiile expuse să fie 
cît mai atractive, propagandistele 
de la aceste cursuri se străduiesc 
să se pregătească cît mai bine, să

Pe marginea chemării
„Comuna noastră

Satele de munte ale raionului nos
tru cunosc o continuă dezvoltare și 
înflorire. Acțiunile întreprinse de 
sfaturile populare, participarea largă 
a cetățenilor la aceste acțiuni, au 
dus la o schimbare a feței acestor 
sate de munte, lăsate în trecut în 
neștire de burghezie și moșierime.

Lansarea chemării Comitetului 
executiv al Sfatului popular al co
munei Vințul de Jos „Comuna noa
stră o comună model" a ajuns și 
la gospodarii comunei Meteș. Or
ganele locale ale puterii de stat au 
discutat pe marginea chemării, iar 
conținutul ei l-au adus la -cunoș
tința deputaților și a altor cetățeni 
ai 'comunei. Și așa, de la om la 
om, chemarea îăcîndu-se cunoscută 
în întreaga comună, sătenii au în
ceput munca pentru a răspunde 
prin fapte acestei chemări.

In anul care s-a scurs cetățenii 
comunei Meteș au obținut frumoase 
rezultate în munca pentru înfrumu
sețarea comunei lor. In satul Poia
na s-a ridicat un local de școală, 
la Tăuți s-au construit două po
dețe, s-au transportat aproape 600 
m. c. balast pe drumuri, s-au des
fundat sute de m.l. de șanțuri etc.

In acest an, gospodarii comunei 
Meteș și-au propus să construiască 
un dispensar medical, pentru care 
au și procurat 10.000 cărămizi.

Pentru finanțarea gospodăririi 
comunale și a întreprinderii de gos
podărire orășenească s-a prevăzut 
în buget pe 1959 suma de lei 
1.850.000.

întreprinderea de gospodărire o- 
rășenească va fi dotată cu noi u- 
tilaje și mijloace de transport, prin 
care va fi asigurat și îmbunătățit 
transportul în comun.

întreținerea și repararea drumu
rilor constituie un alt sector impor
tant, pentru care în bugetul Sfatu
lui popular al raionului pe 1959 s-au 
prevăzut 1.702.000 lei.

In curîrtd va începe în orașul 
nostru lucrările pentru introducerea 
gazului metan, pentru care a fost 
prevăzută în buget suma de lei 
600.000.

Unii deputați care au luat cuvîntul 
la discuții au arătat că este nece
sar să se dea o mai mare atentie 
ca pînă în prezent reparării și în
treținerii drumurilor din raion.' Pen
tru acg'asta trebuie mobilizate ma
sele, trebuie mobilizate toate forțele 
existente. Un mare rol în această 
acțiune îl au deputății sfaturilor 
populare, care trebuie ’ să se achite 
cu cinste de această îndatorire.

Grija pentru nevoile social-cultu- 
rale continuă să rămînă o preocu
pare de seamă a statului nostru, a 
organelor locale. Pentru aceste ne
voi, pe anul 1959, a fost alocată su-

(Continuare în pag. 4-a) 

facă expunerile lor cit mai intere
sante. Aceasta a făcut ca pe mar
ginea celor expuse, un mare număr 
de femei să ia parte la discuții, să 
vorbească cu mult interes despre 
viața lor nouă, creată prin grija 
partidului și guvernului. Cu mult 
interes au discutat femeile de la 
cursul din comuna Hăpria, despre 
apărarea avutului obștesc, tov. Fili- 
pescu M. dînd exemple din comuna 
lor.

Vorbind despre munca ce se des
fășoară pentru transformarea socia
listă a agriculturii, în comuna 
Ighiu, tovarășele Szabo Rozalia, 
Medrea E. și altele au arătat 
rezultatele obținute de colectiviștii 
din comuna lor, și care trebuie să 
fie activitatea și contribuția femei
lor la opera de transformare socia
listă a agriculturii.

In etapa a doua de desfășurare a 
activității cursurilor vor fi predate 
lecții despre activitatea femeilor, 
despre diferite metode și forme de 
activitate a organizațiilor de femei 
etc.

Este necesar ca în această etapă 
să se acorde o mai mare atenție de 
către Comitetul raional al femeilor 
cursurilor care au o activitate mai 
slabă, cum sînt cele din Șard, Oar
da, Cetea și altele. In această pri
vință comitetele comunale de par
tid trebuie să acorde un sprijin mai 
concret.
------------------- 

o comună model"
Și-au propus, de asemenea, să dea' 
în folosință școala din Găureni, să 
transporte pe drumuri peste 1.200 
m.c. balast, sa execute peste 2.800 
m.l. de șanțuri pentru scurgerea a- 
pelor, să planteze peste 200 pomi 
fructiferi.

Sprijinul de care se bucură sfatul 
popular comunal din partea cetățe
nilor este chezășia îndeplinirii sar
cinilor propuse.

IN CLIȘEU': Elevii Școlii profesionale de mecanică agricolă în
orele libere la clubul școlii._____________

Calendar agricol pe luna lebruarie
Lucrări în cîtnp

In această perioadă, oamenii mun
cii din agricultură trebuie să a- 
corde toată atenția pregătirilor în 
vederea muncilor agricole de pri
măvară. In acest scop se asigură, 
din vreme semințele necesare 
din soiuri valoroase, se curăță, 
și se face proba de germinație, se 
continuă cu transportul gunoiului în 
cîmp și se termină repararea inven
tarului agricol necesar în muncile 
de primăvară. De asemenea, se con
tinuă cu controlul culturilor de 
toamnă, se fac șanțuri de scurgere 
a apelor ce băltesc pe culturi.

Lucrări în grădina de legume
Pentru a obține răsadul de care 

avem nevoie, trebuie făcute o serie 
de lucrări și anume-: Terminarea 
reparării inventarului pentru răsad
nițe, transportarea gunoiului de 
grajd la locul fixat pentru răsad
nițe,. i

ta mijlocul lunii, cînd gunoiul a 
început să aburească, se întind pa
turile, avînd grijă ca lungimea ră
sadnițelor să fie îndreptată de la 
răsărit la apus și înclinate spre sud. 
In răsadniță, pămîntul amestecat cu 
mraniță se așază peste gunoi In
tr-un strat de 12-26 cm. Se acoperă 
răsadnițele cu ferestre și rogojini, 
iar după ce s-a încălzit bălegarul și 
au răsărit buruienile, se greblează 
și apoi se seamănă, în rînduri drep
te, varza timpurie, guliile, conopida 
etc. In a 2-a jumătate a lunii se

Să contractăm cît mai multă sfeclă 
de^ahăr și floarea-soarelui

Exemplu de urmat
Lucrările plenarei C.C. al P.M.R. 

din noiembrie anul trecut au consti
tuit și pentru membrii întovărășirii 
a Il-a din Galtiu un puternic în
demn de a spori în acest an în 
mod considerabil suprafețele însă- 
mînțate cu sfeclă de zahăr și floa
rea-soarelui.

Astfel, cu prilejul ultimei adunări 
membrii acestei întovărășiri au ho- 
tării să cultive în acest an cu sfec
lă suprafața de 15 ha, cu 10 ha mai 
mult ca anul trecut, iar cu floarea- 
soarelui suprafața de 5 ha. Astfel, 
pînă în prezent, ei au încheiat 
contract cu statul pentru cul
tivarea cu sfeclă a 15 ha și pentru 
predarea unei cantități de peste 
2.800 kg floarea soarelui. In ce pri
vește contractările de cereale ei se 
situează, de asemenea, în rîndul 
fruntașilor, conlractînd livrarea că
tre stat a peste 22.000 kg grîu și 
porumb.

Mai multă preocupare
Comuna Vințul de los oferă cele 

mai prielnice condiții, atlt pentru 
cultura sfeclei de zahăr cît și a 
jlorii-soarelui. Numeroși țărani mun
citori de aici, care au lucrat bine 
pămîntul și au îngrijit la timp a- 
ceste culturi, au realizat venituri 
tnari.

De cîtva timp, în comună s-a în
ceput acțiunea de contractare a sfe
clei de zahăr și a florii soarelui. 
Datorită insă faptului că comitetul 
executiv al sfatului popular și or
ganizațiile de partid nu sprijină 
suficient această muncă, rezultatele 
obținute sînt mult sub posibilități. 
Astfel, la sfecla de zahăr s-a con
tractat abia' 19 ha, în timp ce la. 
floarea-soarelui nu s-a contractat 
decît 1.600 kg.

Față de această situație, comite
tul executiv al sfatului popular și 
organizațiile de bază sînt datoare 
să sprijine mai mult organele care 
lucrează în această direcție, astfel 
ca în cel mai scurt timp comuna 
Vinț să devină din comună codașă, 
curii este acum, o cumună fruntașă.

pun la iarovizat cartofii timpurii și 
se ară adînc terenurile nearate din 
toamnă.

Lucrări în livadă și în vie
In livadă se verifică învelișul de 

protecție al tulpinilor la pomii ti
neri, pentru a-i feri de rozătoare 
se taie ramurile uscate sau rupte la 
pomii mari. Totodată se culeg cui
burile de omizi, se string fructele 
uscate rămase în pomi și se ard, se 
răzuie tulpinile și crăcite groase de 
mușchi și licheni, iar cînd timpul 
permite, se fac stropirile de iarnă. 
Se transnortă de asemenea gunoiul 
și cînd pămîntul este dezghețat se 
fac gropi în vederea plantărilor din 
primăvară.

Pentru vii, se pregătesc parii ne
cesari care se ascut din vreme, se 
sapă gropi pentru completarea go
lurilor, se repară și se completează 
inventarul, viticol.

Lucrări în zootehnie
In această lună se acordă o a- 

lenție deosebită pregătirii animale
lor de muncă, acestea trebuind să 
fie scoase din iarnă cît mai puter
nice, pentru a putea face față cu 
ușurință muncilor agricole din cam
pania de primăvară. In acest scop, 
pe lîngă fînuri se vor da animale
lor și concentrate. Adăpatul se va 
face la timp și de mai multe ori 
pe zi, șe va păstra, în mod perma
nent, curățenia desăvîrșită a ani
malelor și a grajdurilor.
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mare

Ținutul 
importantă bază a
In anii septenalului ținutul 

se va transforma în cea mai
bază de producție a zahărului din 
Siberia și din Orientul îndepărtat. 
Creînd pe pămînturile desțelenite noi 
zone cultivate cu sfeclă, colhozurile 
și sovhozurile din această regiune 
vor semăna 
zahăr pe o 
hectare.

A început 
zahăr de Ia 
pregătiri pentru construirea

anul acesta sfeclă de 
suprafață de 10(5.000

construirea fabricii de 
Ceremnovsk. Se fac 

unei

fabrici asemănătoare în noile regiuni 
cultivate cu sfeclă de-a lungul căii 
ferate principale Kamen-Karasuk- 
Omsk. In anul 1964 
fabrica de zahăr de

După punerea în 
cestor întreprinderi 
pacității întreprinderilor existente, 
ținutul Altai va produce anual pînă 
la 7,5 milioane puduri zahăr — de 
aproape 3,5 ori mai mult decît în 
1958.

se va construi 
la Rubțovsk. 
funcțiune a a- 
și [argirea ca-

R. S. S. Uzbecă

Un nou centru
Pe harta bogățiilor subterane ale 

Uzbekisfanului sînt însemnate mul
te locuri care indică zăcăminte de 
gaze. Prospecțiunile din ultimii ani 
au demonstrai că subsolul republicii 
este extrem de bogat în zăcăminte 
care conțin cantități uriașe de gaze 
naiurale. Asemenea zăcăminte au 
fost descoperite în Valea Fergana, 
în regiunile Curhan-Darin, Kașka- 
Darin și altele.

Rezervele de gaze din așa numi
ta regiune geologică Buhara-Hlvin 
au fost recunoscute ca fiind cele 
mai mari zăcăminte din lilme. Po
trivit evaluărilor preliminare zăcă
mîntul de gaze descoperit la llU'km 
de Buhara conține sute de miliarde 
de metri cubi de gaze naturale.

Se presupune că rezervele totale 
de gaze din regiunea Buhara-Hivin 
ating li) trilioane metri cubi. Calcu
lat în combustibil, acest volum este 
echivalent cu două miliarde tone 
de cărbune.

Pe baza acestor zăcăminte la 
Kîzîlkum se va construi un nou cen
tru al industriei sovietice de gaze 
care va schimba aspectul ținutului 
ce se . prezenta pînă nu de mult ca 
o cîmpie pustie.

Potrivit cifrelor de control ale 
dezvoltării economiei naționale a 
U. R.S.S. pe anii 1959-1965, se pre- 
deve ca extracția de gaze în Uzbe
kistan să atingă 18,3 miliarde me- 
tri cubi. In comparație cu 1958 ex- 
t-act ia de gaze va creste de 106 
cri!

Crearea unui nou centru al indus
triei^ de gaze va aduce uriașe trans- 
‘—'-.jri calitative în economia Uz- 
k-ktsr anului. In primul rînd se

al industriei de gaze 
schimbă radical structura balanței 
de combustibil. In prezent gazele re
prezintă 3,3%, în balanța de com
bustibil a republicii, iar la sfîrșitul 
septenalului vor reprezenta 60%. Re
zultatul final al modificărilor din 
balanța de combustibil va fi acela 
că se va renunța pe deplin la trans
portul în Uzbekistan al cărbunilor 
din bazinul Karaganda și din alte 
regiuni îndepărtate ale țării.

In următorii 7 ani Uzbekistanul 
va deveni un mare exportator de 
gaze naturale. Prin conductele de 
gaze de la Gazli-Celiabinsk și Gaz- 
li-Sverdlovsk gazele naturale din 
zăcămintele de la Buhara se vor 
transporta la mii de kilometri, ali- 
mentînd industria din regiunile su
dice și centrale ale Uralului. Din re
giunea Mubarek gazele naturale vor 
ajunge în Tadjikistan, din regiunea 
Karaul-Bazar —- în Kazakstan și 
Kirghizia.

Se prevede să se construiască 2 
termocentrale printre cele mai mari 
din Asia Centrală — care vor func
ționa pe baza gazelor naturale de 

’la Buhara. Ele vor grăbi procesul 
de electrificare continuă a Uzbekis
tanul ui.

Folosirea pe larg a gazelor naiu
rale in economia națională va duce 
în anii următori la dezvoltarea ver
tiginoasă a industriei chimice aUz- 
bekistanului.

încă de pe acum gazele naturale 
sînt rivalele bumbacului și mătăsii 
naturale în producția de țesături. 
Combinatul electrochimie din Cir- 
cik va produce anual o însemnată 
cantitate de acetilenă-celuloză din 
care se vor putea produce de cîteva

Economia Tadjikistanulus
în următorii șapte ani

Mai multă afenfie ac
tivități culturale de 
masă la sate în pe

rioada de iarnă
(Urmare din pag. 2-a)

ani
e-

Potrivit planului de șapte 
(1959-1965), pentru dezvoltarea 
conomiei naționale a Tadjikistanu- 
lui se prevede alocarea unor fonduri 
de aproximativ 9 miliarde ruble, 
cea ce este echivalent cu volumul 
investițiilor capitale în decursul în
tregii perioade de existență a puterii 
sovietice în Tadjikistan.

Producția globală a industriei va 
spori cil peste 80%. In republica vor 
lua naștere noi ramuri ale industri
ei — chimică, constructoare de ma
șini, a cimentului.

In următorii șapte ani producția 
de energie electrică va crește în re
publică de aproximativ 2,5 ori. Se 
vor da în exploatare cîteva hidro-

centrale, va crește în mare măsură 
producția de mărfuri de larg con
suni.

In ce privește producția de bum
bac, Tadjikistanul a întrecut toate 
țările capitaliste din lume, inclusiv 
S.U.A. Multe colhozuri string în 
prezent cîte 40 de chintale de bum
bac brut la hectar. In următorii 
șapte ani producția de bumbac, cu 
precădere a sorturilor cu fibre sub
țiri, va crește de aproximativ 1,5 
ori. O nouă suprafață de 42.000 
hectare va fi plantată cu pomi fruc
tiferi și viță de vie, se vor iriga 
150.000 hectare de terenuri secetoa-
sie.

Dezvoltarea ocrotirii sănătății 
Lituanianăîn R. S. S.

In anii 1959-1965 în R.S.S. Li
tuaniană alocațiile pentru construi
rea de instituții curativo-profilactice 
vor crește de peste trei ori în com
parație cu cei șapte ani precedenți. 
In Republică la sfîrșitul planului 
septenal vor reveni cite 22 medici 
la 10.000 de locuitori — de peste 
două ori mai mult decît în Anglia, 
Franța și Norvegia.

In prezent în Lituania funcțio
nează 16.000 lucrători sanitari. In 
anii puterii sovietice numărul lor

o-a crescut de peste cinci ori. In 
rasele și satele republicii s-au în
ființat 300 de sanatorii, în întreprin
deri funcționează aproximativ 200 
de dispensare, s-a creat o rețea lar
gă de sanatorii pentru copii, case 
de nașteri și cabinete ginecologice.

In R.S.S. Lituaniană mortalitatea 
infantilă s-a redus la jumătate în 
comparație cu anul 1939.

In viitorii șapte ani în Lituania 
numărul medicilor va crește de 1,5 
ori.

Uriașe lucrări hidrotehnice în R.S.S. Kazahă
9 —r f—r

In anii septenalului în R. S. S. 
Kazahă vor fi efectuate uriașe lu
crări hidrotehnice pentru dezvolta
rea agriculturii și aprovizionarea 
cu apă a noilor obiective industria
le.

Specialiștii șl organele economi
ce sovietice lucrează la crearea u- 
nor grandioase planuri de folosire 
rațională a cursurilor de apă din 
Siberia și Asia Centrală.

Astfel se va construi un canal cti 
o lungime de 800 km, prin care a- 
pele rîului Irtiș vor fi conduse la 
noile obiective industriale din Ka
zahstan, ca marea uzină metalur
gică din Karaganda, combinatele 
metalurgice de la Djozkazgan, Băl- 
haș si altele. Conform prevederilor 
în 1975 producția de bumbac va

atingă 10-12 
să crească de

milioane
peste 3

de-
de

în-

ori mai multă mătase acetată 
cit întreaga producție actuală 
țesături de mătase a republicii.

Gazele naiurale au o mare 
semnătate și in ce privește dezvol
tarea continuă a culturii bumbacu
lui. Ele vor contribui la rezolvarea 
uneia din cele mai importante sar
cini in vederea sporirii producției 
de bumbac in Asia Centrală, și a- 
nume să se asigure din plin plan
tațiile cu îngrășăminte minerale. 
Creșterea considerabilă a producți
ei de îngrășăminte va fi asigurată 
de noile uzine de îngrășăminte azo- 
toase, care vor funcționa pe baza 
gazelor naturale din zăcămîntul Bu- 
hara.

Pentru următorii șapte ani se pre
vede să se construiască în Uzbekis
tan o serie de întreprinderi pentru 
producția diferitelor materii sinteti
ce, piele artificială ș.a.

Datorită folosirii pe larg a gaze
lor naturale Uzbekistanul își va 
mări producția industrială în cursul 
septenalului cu 80% și va deveni u- 
na din puternicele baze industriale 
din partea de răsărit a Uniunii So
vietice.

Pe lingă aceasta, în regiunile prin 
care vor trece conductele magistrale 
de gaze, vor fi alimentate cu gaze 
23 orașe, iar 7 orașe vor fi alimen
tate cu gaze lichefiate. Numărul to
tal al locuințelor din republică în
călzite cu gaze va depăși 400.000.

încă de pe acum a început crea
rea unui nou raion al industriei ga
zelor din Uzbekistan. A fost dată 
în exploatare prima porținue a con
ductei de gaze Djarkak-Tașkent. O- 
rașele Buhara și Kagan primesc ga
ze pentru nevoile industriale și ale 
localnicilor. Continuă lucrările de 
prospecțiuni pe traseul conductelor 
de gaze Gazli-Celiabinsk și Gazti- 
Sverdlovsk.

trebui să 
tone, adică 
ori.

Problema 
plantațiilor 
centrală va 
strucțiile hidrotehnice de pe 
Aoroape de vărsarea rîului Irtîș în 
Obi se va construi un d g înalt de 
78 m. Apa oprită în spatele digului 
va inunda un teritoriu de 250.000 
km pătrați, acoperit acum de mlaș
tini șt mărăcini. Se va forma ba
zinul artificial Obi, de 4 ori mai 
mare decît 
zinului vor , „ ,
Turgai din Kazahstan. De aici, un 
nou fluviu artificial urundu-se cu 
rîul Turgai si cu lacul Celkar-Ten- 
ghiz vor înainta spre sud în Asia 
centrală. Republicile dtn Asia Cen
trală vor primi anual peste 
liarde m.c. apă cea ce va 
irigarea a 40 milioane ha 
mint.

Marile lucrări efectuate 
septenalului vor permite 
continuă a producției de 
Paralel cu aceasta regiunile nordi
ce ale republicii se vor specializa 
în creșterea animalelor pentru car
ne și lapte, la creșterea oilor cu li
nă fină și semifină, iar regiunile 
din stepa de deșert și semi-deșert 
în creșterea animalelor pentru car
ne și grăsime, precum șl a oilor de 
caracul. In 1965, în comparație cu 
anul 1957, producția de sfeclă 
zahăr va spori de 2,9—3d ori, 
bumbac brut — de 1,6—1,9 ori, 
oleaginoase — de aproximativ 
ori, de carne — de 2,9 ori, de lap
te — de 1,9 ori și de lină de 2,5 
ori.

apă a
Asia

asigurării cu 
de bumbac din 
fi rezolvată prin con-

Obi.

Marea Arai. Apele ba- 
ajunge pînă la platoul

artificial urundu-se cil

300 mi- 
pe'rmite 
de pă-

in anii 
sporirea 
cereale.

de
de 
de 
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Un ajutor prețios în ridicarea ni
velului cultural al țărănimii noas
tre, în educarea politică și cetățe
nească îl are învâțămîntul de ma
să prin cercuri de cultură generală. 
In acest scop, în raion s-au organi
zat 97 cercuri de cultură generală. 
7 cercuri sanitare, învâțămîntul a- 
pricol de masă prin cele 54 cercuri 
de studii șl 79 cicluri de conferința 
pe teme diferențiate de la o comu
nă Ta alta după specificul respectiv, 
care cuprind pe raion, numai la 
cercurile de studii și de cultură ge
nerală, peste 2.500 țărani colecti
viști, întovărășiți și individuali.

Secția de învățămlnt și cultură 
a Sfatului popular raional treb~uie 
să îndrume șl să controleze mal 
îndeaproape activitatea acestor for
me de învățămînt de masă, penirtl 
ca acestea să dea rezultatele scon
tate.

Si în desfășurarea propagăndet 
prin conferințe au fost obținute u- 
nele. rezultaie bune. In comunele 
Hăoria, Oarda de los, Micești șl al
tele, se fin cu regularitate expuneri 
șl confernte de către tovarăși com
petent, care vorbesc țăranilor mun
citori despre superioritatea agricul
turii socialiste, despre noile hotă- 
rîri ale partidului și guvernului, a- 
rătînd sarcinile care le revin pen
tru aplicarea lor în viața, desp, 
situația internațională, conferin
de stiintă popularizată și alte
le. Activiștii, de partid, de stat, con
ducătorii de întreprinderi și insti
tuții însă, precum șl organele 
S.R.S.C., A.R.L.U .S., comitetele de 
luo'ă p-nfru pace vor trebui în vii
tor să fină mai multe expuneri si 
conferințe nu numai, la centrele de 
C'mună, ci șl în satele comunelor 
noastre, precum si în unitățile noas
tre socialiste din agricultură.

Cele 54 cercuri agrozootehnice au 
un rol important în ridicarea cu
noștințelor teoretice șl practice ale 
țăranilor muncitori prin folosirea 
mai cu pricepere a celor mat îna- -j 
Mate metode de muncă. S-a reu
șit ca în raion să se organizez- a- 
ceste cercuri la specificat locului, 
cum sînt. de exemplu, ta Mihalț, O- 
breia. Cisfe1. unde s-an. făcut pro
puneri pentru mărirea fermelor zoo
tehnice si altele.

Fs e recomandabil ca la acesi^^ 
cercuri să participe membrii comi^P 
tetelor comunale de partid, membrii 
b:rouri1or organizațiilor de bază, 
dt mai multi membri si candidați 
de nartid si din activul fără de- 
nartid. membrii comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare șl alte- 
cadre de conducere, care. în afară 
de faptul că ar ajuta la o mai bună 
desfășurare a acestor cercuri, vor 
veghea ca activitatea lor să fie le
gată de specificul si cerințele con
crete ale vieții si să se soldeze cu 
punerea în. practică a hofdrîrii ple
narei C. C. al P.M.R. din 26-28" 
noiembrie 1958.

Comitetele de partid comunale- 
și sfaturile populare trebuie să pri
vească cu toată atenția șl cu tot j 
spiritul de răspundere munca de 
culturalizare a maselor în timput 
iernii șl să orienteze toată activita
tea cultural-educativă spre realiza
rea mărețelor sarcini puse în fața 
toaștră de partid șl guvern.

(Urmare din pag. 3-a)
ma de 19.365.700 lei, ceea ce repre
zintă o creștere cu 69la fată de 
1958.

Pentru extinderea învățămîntului 
și a bazei sale materiale, se preve
de a se cheltui în anul 1959 suma 
de lei 10.573.200, cu 100.000 leEmai 
mult decît în anul 1958.

Sumele alocate pentru sănătate și 
prevederi sociale se cifrează latei 
7.951.200, cu 600.000 lei mai mult 
decît în anul trecut.

Pentru răspîndirea culturii și a 
artei în raionul nostru, sumele pre
văzute în buget pe anul 1959 se 
ridică la suma de lei 841.300.

După expunerea raportului comi
tetului executiv, un număr însem
nat de deputați au luat cuvîntul la 
discuții, printre care Popa O., O-

priș I., Priplata R„ Pienaru N.r 
Fulea I. și alții. Ei au arătat că e- 
xecuția bugetară pe anul 1958, nu 
reprezintă doar simple cifre. In a- 
ceste cifre se oglindește activitatea 
rodnică a oamenilor muncii din ra
ionul nostru, mobilizați de sfaturi
le populare sub conducerea organelor 
de partid.

Deputății prezenți la cea de-a 
IV-a sesiune a Sfatului popular al 
raionului și-au manifestat hotărîrea 
de a munci cu și mai multă rîvnă 
pentru îndeplinirea sarcinilor bu
getare pe anul 1959.

Sesiunea a IV-a a Sfatului popu
lar raional a aprobat în unanimi
tate atît execuția bugetară pe anul 
1958 cit și bugetul și planul econo
mic al Sfatului popular raional pe 
a'nul 1959.
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