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Pe marginea inițiativei —
„Comuna noastră — o comună model"

In ziarul „Steaua roșie" Nr. 477, 
din 28 noiembrie 1958, a fost pu
blicată chemarea Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al comu
nei Vințul de Jos, adresată tuturor 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare comunale, sub lozinca 
„Comuna noastră — o comună mo
del". Chemarea a fost primită cu 
mult interes de către comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare co
munale și apreciată ca o inițiativă 
valoroasă, ea avînd un puternic ră
sunet în rîndul maselor de țărani 
muncitori.

Răspunzînd chemării, comitetele 
executive ale sfaturilor populare din 
comunele Bărăbanț, Meteș și altele 
s-au angajat să mobilizeze toate 
forțele la gospodărirea treburilor 
comunale, să ridice activitatea gos
podărească la un nivel din ce în 
ce mai ridicat. Astfel, Comitetul e- 
xecutiv al Sfatului popular al co
munei Bărăbanț și-a propus să con
struiască un local pentru căminul 
cultural în satul Micești, și să ter
mine electrificarea acestui sat, 

•să fie transportați și împrăștiați pe 
Ulițele satelor 7.000 m. c. balast. Și 
la Meteș gospodarii comunei și-au 
propus multe lucruri frumoase, prin
tre care se poate aminti construi
rea unui dispensar medical, pentru 
care s-a procurat 10.000 bucăți că
rămizi, să planteze peste 200 pomi 
fructiferi, să mobilizeze cetățenii la 
transportul a peste 1.200 m. c. ba
last pentru repararea drumurilor 
comunale, etc. Deși a trecut puțin 
timp de Ta data' lansării acestei 
chemări, multe din obiectivele ce și 
le-au propus, în planurile lor, co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale, au și fost duse 
la îndeplinire.

La redacția ziarului sosesc zilnic 
vești despre strădania organelor lo
cale ale puterii de stat și contribu- 1 
ția cetățenilor la acțiunile ce se 1 
întreprind în scopul înfrumusețării i
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• Mai mult simt de răspundere 
în munca de contractări
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In comuna Vințul de los, mun
ca de contractări de produse agri
cole se desfășoară nesatisfăcător.

Andlizind cum muncește coope
rativa din comună în problema 
contactărilor, vedem că din toamna 
anului trecut și pînă în zilele 
față cooperativa nu a încheiat 
trade cu producătorii agricoli 
cit pentru 3.990 kg grîu, 5.530 
porumb, 660 kg cartofi și 65 
flcarea-soarelui. Și dacă ținem 
mă de posibilitățile de contractări 
existente în comună, vedem că a- 
ceste cantități reprezintă un pro
cent minim de 5-8%, ceea ce face 
ca această cooperativă să se si
tueze printre cooperativele codașe 
în munca de contractări. Cărui fapt 
se datorește această situație, șl cine 
este vinovat de aceste rezultate sla
be? Bineînțeles, în primul rînd nu 
poate să fie altul decît consiliul de 
conducere al cooperativei (preșe- 
ședinte tov. Bercea Ștefan), care 
nu s-a preocupat cu tot simțul de 
răspundere de organizarea și des
fășurarea muncii de contractări. Și 
realitatea pe teren dovedește acest 
lucru.

Dacă s-au format, bunăoară, co
lective din rîndul lucrătorilor coo
perativei, pentru a desfășura mun
că pe teren pentru contractări, din 
lipsă de îndrumare și control, a- 
cestea nu au desfășurat nici o acti
vitate. Așa se explică faptul că u- 
nele colective, din care fac parte 
lucrătorii Miga Cornelia, Dragomir 
Nicolae, Mărginean Nicolae, Culi- 
neac Maria și alții, nu au încheiat 
cu producătorii nici un contract. 
De lipsurile existente la cooperati
va din Vințul de los nu este mai 
puțin vinovat nici delegatul U.R. 
C. C. tov. Tatu Romulus, care răs
punde din partea Uniunii raionale 
e cooperativelor de consum, de con- 

satelor și comunelor raionului nos
tru. Corespondenții voluntari ne in
formează despre felul cum este or
ganizată munca pentru îndeplinirea 
sarcinilor propuse, cum muncesc 
deputății cu cetățenii în circum
scripțiile electorale și ce rezultate 
obțin.

Nu trebuie trecut cu vederea faptul 
că nu peste tot organele locale ale 
puterii de stat au dat atenția cuve
nită frumoasei inițiative a Comite
tului executiv aj Sfatului popular 
aj comunei Vințul de Jos.

In comuna Benic, de pildă, dato
rită slabei preocupări de care dă 
dovadă comitetul executiv al sfatu
lui popular comunal, în ce privește 
gospodărirea comunei, se fac sim
țite multe lipsuri. Aici găsești dru
muri și străzi rău întreținute, șan
țuri înfundate, podețe stricate etc. 
și aceasta mai cu seamă în satele 
Galda de Sus și Cetea, sate apar
ținătoare comunei. Lucruri asemă
nătoare se mai întîlnesc și în co
muna Cricău, precum și în satele 
Geoagiu de Sus și Geomal, aparți
nătoare comunei Stremț.

Situația poate fi remediată. Pen
tru aceasta trebuie ca organele lo
cale ale puterii de stat din aceste 
comune să dovedească mai multă 
preocupare, mai mult interes pentru 
a fa'ce din comuna lor o comună 
model. Repararea drumurilor și a 
străzilor, săparea șanțurilor pentru 
scurgerea apelor, repararea gardu
rilor în comună — lucru ce trebuie 
să-1 facă fiecare cetățean — și al
tele, sînt lucrări ce se pot executa 
prin contribuția cetățenilor. Este ne
cesară însă o mai largă mobilizare 
a maselor, o maivie activitate din 
partea deputaților în fiecare circum
scripție electorală, în așa fel ca nici 
un cetățean să nu rămînă înaîara 
muncii pentru buna gospodărire a 
comunei, pentru titlul de comună 
model.

a- 
de

tractări în această comună. Acesta, 
în loc să dovedească mai mult simț 
organizatoric în problema contrac
tărilor, se complace să lase ca 
ceastă muncă să se desfășoare 
la sine.

Dacă munca de contractări 
. produse agricole se desfășoară

rezultate slabe în comuna Vințul de

de 
cu

(Continuare în pag. 2-a)

ECOHOM.II&E - sarcină, principală.
Plenara C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 a subliniat cu toată 

tăria că o condiție hotărîtoare pentru creșterea acumulărilor socialis
te, pentru dezvoltarea puternică a economiei naționale și ridicarea ni
velului de trai al poporului nostru muncitor, este reducerea prețului 
de cost al produselor in fiecare întreprindere. Căi pentru realizarea 
acestui important obiectiv și suficiente rezerve în această direcție sînt 
în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă. In multe întreprin
deri baza principală pentru reducerea prețului de cost o constituie 
micșorarea consumurilor specifice de materiale, în timp ce în altele 
reducerile prețului de cost sînt puternic influențate de eliminarea 
cheltuielilor inutile, folosirea întregii capacități a agregatelor, intro
ducerea tehnologiei noi, etc.

Pe baza posibilităților mari care există în fiecare întreprindere, co
lectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din raionul nostru desfă
șoară cu succes întrecerea socialistă, înregistrînd zi de zi rezultate tot 
mai mari în realizarea de economii. Există însă și cazuri cînd în u- 
nele întreprinderi problema economiilor nu se găsește în centrul pre
ocupărilor si din această cauză, fie că se fac cheltuieli inutile, fie că 
nu se acordă toată atenția folosirii judicioase a materiei prime și ma
terialelor.

In cele ce urmează redăm unele aspecte privind preocuparea colec
tivelor de muncă de a realiza citmai multe economii și lipsurile ce 
se mai manifestă în această direcție.

Unii economisesc
Colectivul de muncă de la fabri

ca de încălțăminte „Ardeleana" din 
Alba-lulia a înregistrat în ultimul
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Ce se mai

Toata atenția pregătirilor pentru primăvară

După cum se prezintă în aceste 
zile timpul, ne putem da ușor sea
ma că ziua ieșirii în cîmp la arat 
și semănat este fqarte aproape. De 
aceea, în puținele zile care au mai 
rămas pînă la începerea muncii pe 
ogoare, toată atenția trebuie să se 
îndrepte spre terminarea reparații
lor la inventar, să se grăbească 
stringerea în comun a semințelor 
în întovărășiri și să se ia măsuri 
pentru a se grăbi condiționarea lor.

In acest scop, Comitetul executiv 
al Sfatului popular din comunele 
Ciugud, Dapria, Galda de los, Sîn
timbru și altele trebuie ~să grăbeas-

Cînd se uită sarcina principală
laurii victoriei, lasă ca pregătirile 
să se desfășoare de la sine și nu 
trage la răspundere pe tehniciană 
agricolă Rusan Dorina, care nu 
dovedește nici un interes pentru 
pregătirea centrelor de condiționat. 
Din această cauză pînă la 25 fe
bruarie nu s-a condiționat nici un 
bob din sămînța de grîu, orz sau 
ovăz ce urmează să se însămînțeze 
în curînd pe ogor.

Ținînd seamă de faptul că ziua 
ieșirii în cîmp la arat și semănat 
este foarte aproape, organele de 
partid și de stat din comuna Cri
cău au datoria să ia toate măsu
rile politice și organizatorice, pen
tru ca pregătirile în vederea cam
paniei agricole de primăvară să fie 
grabnic terminate.

Pentru ca în primăvară lucrările 
în cîmp să se desfășoare într-o pe
rioadă scurtă de timp și în condi- 
țiuni bune, producătorii agricoli din 
Cricău au transportat în toamna 
trecută în cîmp și au îngropat sub 
brazdă odată cu arătura adîncă fă
cută pe suprafețe întinse, cantități 
însemnate de gunoi, de grajd. De 
asemenea, în iarnă și-au reparat 
în întregime inventarul agricol ne
cesar în muncile de primăvara, fă- 
cînd ca mult timp comuna Cricău 
să se situeze printre fruntașe la 
pregătiri. In ultimul timp însă rit
mul pregătirilor a scăzut simțitor. 
Transportul gunoiului în cîmp a 
stagnat aproape în întregime. De 
asemenea, datorită faptului că co
mitetul executiv al sfatului popular 
din comună, s-a culcat pe

— alții risipesc
timp succese însemnate pe linia 
micșorării consumurilor specifice la

(Continuare în pag. 2-a)
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Activitate intensă la Sîntimbru
Țărancele muncitoare din comu

na Sîntimbru, înscrise la cursul de 
îndrumare politică cu femeile, par
ticipă cu regularitate la cursuri și 
se străduiesc să-și însușească cit 
mai multe cunoștințe despre viață, 
despre viitorul luminos al zilelor 
noi. Astăzi multe dintre acestea, ca 
Barbu Carolina, Voica Ileana, Cor
dea Ana, Tomșiț Dochița, Cosma 
Eugenia și altele, posedă bogate cu-

«aștesapBa ?
că organizarea centrelor de condi
ționat pentru alegerea griului, orzu
lui șT ovăzului de sămlnță și să se 
facă proba de încolțire la 'toate 
semințele.

Pentru fertilizarea solului in ve
derea obținerii unei producții cît 
mai mari de cereale, in aceste zile 
la transportul gunoiului în cîmp 
trebuie să se folosească toate for
țele.

Intlmpinind muncile agricole pe 
deplin pregătiți, vom face ca lucră
rile de primăvară să se desfășoare 
la timp și în condițiuni optime.

Angajamentele prind viafă
Muncitorii, tehnicienii și ingine

rii de ia întreprinderea Zlatna, răs- 
punzînd chemării celor 8 întreprin
deri din Capitală de a realiza cît 
mai multe economii peste 
muncesc cu abnegație pentru 
plinirea angajamentelor luate.

Desfășurînd larg întrecerea

plan, 
înde-

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, . acest colectiv a obținut 
succese de seamă încă din prima 
lună. Astfel, angajamentul de a rea
liza planul, valoric al producției 
globale și marfă în 
102% a fost depășit, 
plinit în proporție de 
ductivitatea muncii a 
1,6% peste plan, iar 
de ă reduce prețul 
0,5% a fost îndeplinit în proporție 
de 0,75, efectuîndu-se din angaja
mentul luat, numai într-o singură 
lună economii de 14%.

Colectivul de munca de la între
prinderea Zlatna, în frunte cu co
muniștii, îndeplinindu-și angaja
mentele luate, se străduiește să ob
țină lună de lună economii tot mai 
multe. Coresp. A. CIMPEAN 

proporție de 
el fiind înde- 

102,8%. Pro- 
crescut cu 

angajamentul - 
de cost cu

noștințe. despre rolul și răspunderea 
femeii în educarea tinerei generații 
in spiritul patriotismului și interna
ționalismului socialist, despre tran
sformarea socialistă a agriculturii în 
patria noastră, despre drepturile și 
năzuințele lor.

Dovedind continuă creștere a ni
velului lor politic, multe din cursan
te ca Marian Maria, Tomșiț Dochi
ța, Cordea Ana și altele, au lucrat 
frumoase cusături pentru bazarul 
păcii, organizat pe plan raional, în 
cinstea zilei de „8 Martie" — Ziua 
internațională a femeii.

Pentru îmbogățirea cunoștințelor 
gospodărești, comitetul de femei 
din Sîntimbru, sprijinit de comite
tul raional de femei, a inițiat de 
asemenea un curs de croi, care se 
va deschide zilele acestea și la 
care vor lua parte femei atît din 
rîndul participantelor la cursul 
de îndrumare politică, cît și alte 
țărance muncitoare din sat.

IN CLIȘEU: Aspect de la una 
din șezătorile organizate de parti
cipantele la cursul de îndrumare po
litică cu femeile din comuna Sîntim
bru.

LA T EIU Ș

Așezarea probelor de semințe în 
germina tor.

Sectorul socialist al agricul-
furii creșta zi de zi

O nouă întovă
rășire agricolă

In comuna Berghin numărul de 
țărani muncitori ce pășesc pe dru
mul agriculturii socialiste sporește 
zi de zi. Astfel, duminica trecută, în 
cadru festiv, 58 de familii de pro
ducători agricoli ce se învecinează 
cu pămîntul pe aceeași tarla în su
prafață de 69 hectare, au pus ba
zele unei noi întovărășiri agricole.

Printre primii care s-au înscris în 
noua întovărășire și care a primit 
numele de „1 Mai" sînt țăranii 
muncitori Hațegan Laurean, Goța 
Gh’iță, Coman Maria, Coman Gh. 
și alții.

Ca președinte al întovărășirii a- 
dunarea generală a ales pe întovă- 
rășitul Horșa Ștefan.

Tot la Berghin, numărul de mem
bri și suprafața de teren continuă 
să crească și la întovărășirea „Ple- 
șa“, care a luat, ființă anul- trecut. 
Aici, unde la înființare întovărăși
rea a avut doar 24 familii, astăzi 
numără peste 2.70 familii, cu o su
prafață de aproape 300 hectare.

★
De asemenea, la Henig — sat ce 

aparține de comuna Berghin — în 
decurs de 4 zile, cele 200 familii 
care au pășit pe drumul agriculturii 
socialiste și-au înscris în întovără
șire o suprafață de aproape 600 
hectare. Acum 70% din terenul sa
tului Henig este înscris în întovă
rășire și nu peste multe zile între
gul sat va fi cooperativizat.

Coresp. ILEA EMIL



Din experiența gospodăriilor agricole colective

Planul de producție
și sarcinile noastre de viitor

Cu 'puține zile în urmă, adunarea 
generală a gospodăriei noastre co
lective a luat în discuție și a apro
bat planul de producție pe anul, a- 
cesta. Spre deosebire de alți ani, 
in anul acesta colectiviștii nu nu
mai că au dezbătut cu toată serio
zitatea planul ce urmează să-t în
deplinim in acest an, dar au anali
zat temeinic rezultatele obținute în 
anul trecut, ca și lipsurile ce s-au 
manifestat in ce privește îndeplini
rea obiectivelor propuse.

Anul trecut, cu toate condițiile na
turale neprielnice, gospodăria noas
tră colectivă a făcut pași, mari pe 
calea continuei întăriri. T2a urmare 
a justei orientări și în mod special 
trăgind învățăminte din lucrările 
consfătuirii de la Constanța, gos
podăria noastră a dezvoltat în mod 
serios acele ramuri de producție 
care asigură venituri mari. Astfel, 
pepiniera de viță a fost mărită de 
la 100.000 fire ia 300.000 fire, ne-am 
reorganizat fermele de animale des
ființate cu cițiva ani în urmă, a- 
jungînd ca la finele anului trecut 
să avem 10 vaci cu lapte, 20 de 
scroafe și un număr de 300 gîște. 
Toate acestea ne-au dat posibilita
tea să realizăm lin venit de 4001)00 
lei — cu ’217.000 mai mult ca in 
anul 1957.

JJin aceste venituri, pe Ungă că 
dm avut posibilitatea să reparti
zăm cîte 10 lei în contul fiecărei 
zi-muncă, ne-am asigurat o serioa
să bază pentru dezvoltarea de vii
tor prin mărirea fondului de bază 
cu peste 100.000 lei. Și în produc
ția de cereale am obținut rezultate 
destul de bune. Ce e drept, aici am 
fi putut să realizăm producții mult 
mai mari la hectar. Din cauză însă 
că nu am luat măsuri pentru îndi
guirea pîrăului Dunărița, o supra
față de 16 ha teren semănată cu 
grîu a fost anul trecut inundată și 
deci griul a fost compromis. Pe 
viitor noi vom căuta să punem sta
vilă acestui pirău, indiguindu-l.

Acum colectiviștii noștri, bazați 
pe rezultatele obținute în anul tre
cut, au hotărî! ca planul de produc
ție să cuprindă sarcini și mai spo
rite în vederea dezvoltării continue 
a gospodăriei. laiă, de pildă, ce 
ne-am propus noi să realizăm in 
acest an.

Cultura cerealelor reprezintă ra
mura principală de producție în gos
podăria noastră. finind cont de a- 
cest lucru, noi ne-am prevăzut ca 
pe baza aplicării regulilor agroteh
nice să obținem o producție medie 
la hectar de 1.800 kg grîu, 2.500 
kg porumb, 2.200 orz și 1.800 kg 
secară. De asemenea vom da ornai 
mare dezvoltare fermelor zootehni
ce. Astfel, pînă la sfîrșitul anului 
1959 numărul vacilor de lapte va 
trebui să crească cu încă 4 capete, 
a scroafelor cu încă 7 capete, al 
oilor cit peste 100, iar al giștelor

La 23 februarie — ca de fiecare 
dată înainte de începerea campa
niilor agricole — a avut loc la Al- 
ba-Iulia Sfatul S.M.T., la care au 
participat organele de conducere. 
S.M.T., președinți ai unităților a- 
gricole .socialist-cooperatiste, orga
nele tehnice agricole de la comune 
și sfatul popular raional, mecaniza
tori.

Cu acest prilej tovarășul Bolim- 
duț Aurel, președin'ele Sfatului 
S.M.T., a scos în evidență munca 
desfășurată de S.M.T., pe ogoarele 
unităților agricole socialiste în 
toamnă și pregătirile făcute în ve
derea campaniei agricole de primă
vară. Darea de seamă a arătat attt 
rezultatele bune, cît șt unele lipsuri 
ca, de pildă, slabul sprijin dovedit 
de gospodăria colectivă din Că- 
pud în ce privește transportul car
buranților de la subdepozit la lo
cul ' de muncă, eliberarea cu întîr- 
ziere a terenului, 'cum a fost cazul 
la gospodăria colectivă din Cistei, 
etc. S-a arătat de asemenea cum 
s-a organizat și desfășurat munca 
de reparații și de pregătire a trac
toarelor și mașinilor necesare in 
perioada muncilor agricole de pri
măvară.

Pe marginea dării de seamă au 

fot ’cu peste 100 bucăți. Pentru a 
ne crea venituri bănești cit mai 
multe, noi vom vinde statului pe 
bază de contract 10 vite mari, 15 
porci grași, 180 gîște, 200 kg lină, 
20.d00 litri lapte de vacă și 2.000 
kg lapte de oaie. Pentru asigurarea 
hranei animalelor, vom da o mare 
atenție dezvoltării bazei furajere, 
în care scop a și fost deja repartizată 
suprafața de 34 ha pentru produ
cerea de masă verde și siloz.

Pentru a contribui la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de plenara C. C. 
al P.M.R. din noiembrie 1958, con
ducerea gospodăriei noastre a pro
pus adunării generale a colectiviști
lor mărirea cu 50% a suprafeței ce 
urmează a se însămînța cu floarea- 
soarelui și cultivarea sfeclei de za
hăr pe o suprafață de 3 ha. De a- 
semenea, pentru sporirea venituri
lor bănești noi vom mări cultura 
viței de vie în pepinieră de , la 
300.000 la 450.000 fire și a legume
lor de la 1 ha la 5 ha.

Dezvol area ramurilor anexe de pro
ducție ca și realizarea de venituri 
bănești din contractări de grîu, po
rumb și alte produse ne vor da po
sibilitatea-să mărim fondul de bază 
în acest an de la 470.000 lei la 
627.000 lei și să se repartizeze peste 
250.000 lei în contul zilelor-muncă.

Pentru realizarea celor propuse; 
o mare atenție acordăm noi orga
nizării și retribuirii muncii în gos
podărie. încă cu doi ani în urmă 
gospodăria noastră a trecut la apli
carea sistemului de retribuire supli
mentară a muncii în raport cu ca
litatea și cantitatea muncii depuse. 
Rezultatele primului an au fost deo
sebit de frumoase. Răul mare l-am 
săvlrșit însă anul trecut cînd n-am 
mai aplicat acesî sistem, și drept 
urmare am avut greutăți serioase 
în efectuarea muncilor la timp și 
de calitate. Inceplnd din acest an 
noi vom trece din nou la retribui
rea suplimentară a muncii. Astfel, 
pînă în prezent s-au stabilit echi
pele, împărțindu-se în mod egal țor- 
t le, urmînd ca de îndată ce tim
pul permite să se dea în primire și 
terenul. Pe baza experienței noastre 
proprii, noi vom aplica acest s:stem 
după producțiile ce se realizează, 
urmînd ca 50% din produsele ob
ținute peste plan . să se acorde ca 
retr bu re suplimentară colectiviști
lor. Aces' sistem de retribuire su
plimentară va constitui un puternic 
stimulent pentru fiecare colectivist 
de a munci cu răspundere.

Pes'e puține zile vom începe lu
crările în cîmp. Sub conducerea or
ganizației de bază colectiviștii noș
tri vor da și în acest an dovada li
nei hotărlri și mai puternice de a 
face din gospodăria colectivă o 
gospodărie tot mai puternică, tot 
mai înfloritoare.

MIHAI DOBIRTĂ 
președintele G.A.C. Ci st ei

----------------------------------------------t--------------------------------------------------------------  

F A T V Z> S. M. T.
fost purtate discuții fructuoase. 
Luînd cuvîntul numeroși președinți 
de gospodării colective, întovărășiri, 
sfaturi populare, tehnicieni, au scos 
în evidență sprijinul acordai de 
S.M.T. unităților socialiste. Preșe
dintele gospodăriei colective din 
Cistei, tovarășul Dobirtă Mihai, a 
arătat că pe măsură ce S.M.T.-ul 
si-a mărit an de an parcul de ma
șini și tractoare, a sporit simțitor 
și ajutorul acordat de S.M.T. gos
podăriei, care execută acum 70% 
din lucrări mecanizat. Ca urmare a 
folosirii pe scară largă a uneltelor 
mecanizate, a aplicării metodelor 
agrotehnice înaintate, producția la 
hectar și puterea economică a gos
podăriei au crescut și odată cu a- 
ceasta au sporit și veniturile colec
tiviștilor.

Cuvinte de laudă au fost spuse 
de președinții gospodăriilor colec
tive din Micești, Benic, Oiejdea șl 
alții, despre mecanizatorii Câmpean 
Ion, Popa Ion, Groza Ion, Schaser 
Martin și alții, care au muncit cu 
hărnicie și s-au străduit totdeauna 
să facă numai lucrări de bună ca
litate.

Sfatul S.M.T. a dezbătut și apro
bat un plan de măsuri, care să du

ECONOMIILE - sarcină» principală,
Unii economisesc — alfii risipesc

_____(Urmare din pag. l-a) 
materiale. Aplicînd metodele noi la 
croitul fețelor și la stanțarea tălpii, 
numeroși muncitori realizează lună 
de lună însemnate economii de pie
le și talpă. In mod special, după în
sușirea și aplicarea inițiativei mun
citorilor de la uzinele „Ianoș Her- 
bak“ din Cluj, în cadrul fabricii 
lupta pentru micșorarea consumu
rilor specifice a luat un avînt se
rios.

In luna ianuarie, de pildă, în ca
drul fabricii s-au economisit peste 
7.300 decimetri pătrați piele, peste 
2.000 decimetri pătrați meșină și o 
cantitate de 222 kg talpă. Nume
roși muncitori de aici, aplicînd sis
temul de croit cu modele combinate 
și în raport de calitatea pielei, reu
șesc să realizeze însemnate econo
mii. Comunistele Ana Moldovan și 
Ana Bîrs, de pildă, au realizat 
peste 1.000 decimetri pătrați de pie
lei fiecare, în timp ce Ana Man- 
droșca a economisit 1.373 decime
tri pătrați de meșină.

Sînt oare aceste rezultate pe mă
sura posibilităților care există în 
fabrică ? Din păcate, pe baza fap
telor doveditoare, răspunsul la a- 
ceastă întrebare este negativ. Și, 
pentru a dovedi concret că în fa
brica există condiții pentru a mari 
și mai mult volumul economiilor de 
materiale, să dăm cîteva fapte. In 
timp ce .unii muncitori din secția 
croit fețe realizează economii de 
mii de decimetri pătrați piele și

Din mn despre localii
Este bine cunoscut faptul că pre

țul de cost crește și datorită faptu- 
l'ui" că dovedind ușurință în cheltui
rea banilor, unele întreprinderi plă
tesc însemnate sume de bani drept 
locații. Și pe lîngă irosirea fără 
rost a banilor, lipsa de organizare 
a încărcării și descărcării vagoane
lor provoacă mari greutăți unități
lor C.F.R., care nu de puține ori 
sînt nevoite să-și schimbe progra
mul de repartizare a vagoanelor în 
vederea deservirii altor întreprin
deri.

Cu toate astea însă, o serie de în
treprinderi din oraș continuă să 
neglijeze această problemă, plătind 
astfel însemnate sume de bani pen
tru nedescărcarea la timp a vagoa
nelor. De la începutul anului și pî
nă în prezent s-au plătit de către 
întreprinderile din raion locații în 
valoare de peste 15.000 lei. Cele 
mai multe locații au fost plătite de 
către I.C.A. Alba, O.C.L. Industrial 
și întreprinderea „Gh. Doja“ Zlat- 
na care, deși criticate pentru ati
tudinea ușuratică de folosire a fon
durilor, continuă să subaprecieze 
sarcina de a lupta pentru elimîha- 
r-ea completă a, cheltuielilor inutile, 
întreprinderea de construcții C.F.R. 
Arad—șantierul Alba-Iulia a plătit 
drept locații pe ianuarie 6.000 lei.

că la desfășurarea campaniei agri
cole de primăvară în unitățile a- 
gricole socialist-cooperatiste în cele 
mai bune condițiuni, la creșterecl 
producției la hectar, la ridicarea 
productivității muncii.

In încheiere, tovarășul Mureșan 
Grigore, membru al Biroului raio
nal de partid și președinte al Sfa
tului popular raional, a făcut Sfa
tului S.M.T. o serie de recomandări 
prețioase, menite să ducă la o co
laborare tot mai strinsă între S.M.T. 
și unitățile socialist-cooperatiste, 
între brigăzile de tractoare și bri
găzile de câmp, pentru a se asigura 
sporirea producției agricole, a se e- 
vita deplasările în gol, a se asigura 
o creștere continuă a productivității 
muncii și a obține un preț de cost 
cît mai scăzut pe hardru.

★
Mecanizatorii de la S.M.T. care 

au muncit cu avînt sporii. în între
cere și au reușit să termine în în
tregime repararea mașinilor și trac
toarelor, s-au angajat să lupte cu 
forțe sporite pentru a executa mun
cile agricole din campania de pri
măvară la timp și în condițiuni 
optime.

FL. BARABAȘ 

meșină, alții depășesc! pînă și eco
nomiile specifice stabilite. Așa, de 
pildă, s-a întîmplat cu muncitorii 
Gheorghe Creța, Elena Naghi, Eva 
Gherman și alții, care, în loc să 
realizeze economii, au depășit con
sumurile specifice la piele și meși
nă cu peste 700 dm. pătrați. Cum 
poate fi explicată o asemenea stare 
de lucruri, cînd au avut aceleași 
condiții de lucru, aceeași piele sau 
meșină. Desigur, asemenea depășiri 
apar ca urmare a faptului că unii 
muncitori, în fugă după cantitate, 
croiesc fără spirit de economie. Și 
apoi aceste depășiri sînt posibile și 
din cauză că în cadrul fabricii nu 
se acordă toată atenția aplicării 
metodelor înaintate de lucru ale 
fruntașilor existenți în fabrică. Lip
sa principala în această direcție 
pornește de la comitetul sindical, 
care nu caută ca în cadrul consfă
tuirilor de producție sau prin schim
buri de experiență să popularizeze 
larg metodele de lucru ale frunta
șilor.

In întrecerea socialistă este im
portant ca marea masă să obțină 
rezultate. Iată de ce și aici la fa
brica „Ardeleana" organizația de 
bază și comitetul sindical vor tre
bui să acorde toată atenția apli
cării celor mai înaintate metode, 
astfel ca fiecare muncitor să reali
zeze cît mai multe economii, înlă- 
turînd complet depășirile de con
sum stabilite.

Se pune întrebarea : Cine suportă 
asemenea cheltuieli inutile? Cine 
răspunde de plata lor ?

Conducerile acestor unități trebu
ie să ia toate măsurile spre a înlă
tura asemenea cheltuieli inutile în 
viitor.

_ — L» Depoul C.F.R. Teirnș ___

Colectivul de muncă de la Depoul C.F.R. Teiuș dobîndește în între
cerea socialistă rezultate tot mai bune în reducerea consumurilor spe
cifice de combustibil convențional. In timp de 14 zile, în cadrul aces
tui depou au fost economisite peste 100 tone combustibil convențional.

IN CLIȘEU : Mecanicul Cristea Gheorghe și fochistul Popa _ Aurel 
de la acest depou se numără printre fruntași în lupta pentru cît mai 
multe economii. Iată-i pregătindu-și locomotiva înainte de plecare.-- --
iHai muh simț «Se răspundere 

în munca de contractări
(Urmare din pag. l-a)_____

los, aceasta, bineînțeles, se datoreș- 
t? și organelor de partid și de stat 
locale, care nu acordă toată "impor
tanța muncii politice și organiza
torice în problema contractărilor, 

-pentru a trezi interesul producăto
rilor agricoli să contracteze cît mai 
.multe cereale. Din această cauză 
mulți producători agricoli cu posi
bilități mari de contractări cum 
sînt Sînzian Nicolae, Simian Ion,
Voinea Irimie și alții nu au con
tractat încă nici un kilogram de ce
reale, ceea ce, bineînțeles nu le 
face cinste.

Cărți apărute în Editura ^Politică
— V. I. LENIN: Despre alianța dintre clasa muncitoare și țără

nime.
— GH. GHEORGHIU-DEJ : Pentru consolidarea și dezvoltarea 

sectorului socialist al agriculturii, pentru sporirea producției agricole 
(Expunere ia Consfătuirea de la Constanța din 3-6 aprilie 1958),

— Să cunoaștem politica partidului la sate.
— J. A. DODU: Avutul obștesc — temelia gospodăriei colective.

Se pot face economii

Inițiativa celor 8 întreprinderi din 
Capitală de a face cît mai multe e- 
conomii peste plan, prin reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime, a fost îmbrățișată de majo
ritatea întreprinderilor din raionul, 
nostru.

Nu același lucru se ' poate spune 
despre Autobaza I.R.T.A. din Alba- 
Iulia, sector deosebit de important 
și unde există toate condițiile pen
tru realizarea de economii. Un e- 
xemplu grăitor că totuși aici se 
pot face economii este faptul că 
luna trecută s-au realizat economii 
de peste 3.000 kg benzină, și dacă 
exista o preocupare mai mare în a- 
ceastă privință s-ar fi putut realiza 
și mai mult. Dar aici, în această di
recție nu s-a făcut nimic, sub pre
text că, chipurile, este o ramură in
dustrială aparte.

Cum poate fi calificată atitudi
nea conducătorului auto. luliu De- 
zideriu de pe mașina nr. 26.484 de
ed ca lipsită de simț de grijă față 
de avutul obștesc. Deși mașina a 
fost scoasă din reparație capitală 
nu de mult timp, din lipsă de grijă 
este din nou defectă. La fel ma
șina nr. 25.733, conducător Comșa 
Nicolae, după ce a parcurs 10,000 
km, consumă benzină și ulei peste 
norma stabilita. Este știut că j>rin 
îngrijirea mașinilor se realizează o 
serie de economii peste plan. Dar 
acest lucru nu se poate spune des
pre șoferii amintiți mai sus deoare
ce nu l-au făcut.

Față de aceste atitudini, conduce
rea autobazei trebuie să ia măsuri 
împotriva acelora care nu manifes
tă grijă față de avutul obștesc, o- 
bligîndu-i să plătească pagubele 
pricinuite din cauza lor și să st.-g 
muleze prin diferite forme pe ace* 
care luptă pentru a realiza eco
nomii.

Avînd în vedere rolul important 
pe care îl au contractările de ce
reale în asigurarea fondului central 
de produse agricole al statului, or
ganele de partid și Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular din co
muna Vintui de Jos trebuie să sprL 
jine și să îndrume cu toată răs
punderea organele cooperației in 
munca de contractări, pentru ca a- 
cestea să desfășoare o activitate 
susținută, îndeplinind sarcinile la 
contactările de produse agricole 
înlr-un timp cît mai scurt.



VIAȚA DE PARTID

Mai multă preocupare pentru îndru 
marea activității tineretului de la sate

Conferința raională de partid, 
dezbătind și analizînd felul cum 
îndrumă și conduc organele și or
ganizațiile de partid activitatea ti
neretului, mai ales a celui de la 
sate, a trasat sarcini menite să ducă 
la ridicarea activității tineretului la 
nivelul sarcinilor izvorîte din di
rectivele celui de-al II-lea Congres 
al P.M.R.

In hotârirea Conferinței raionale 
de partid, printre altele, se preci
zează : ...„Se va acorda o atenție 
deosebită din partea organizațiilor 
ă partid îndrumării activității or- 
ganizațiilor U.T.M., analizînd în 
mod periodic munca acestora". Sar
cina aceasta deosebit de importantă 
și de mare răspundere nu a stat 
în atenția tuturor organelor de 
partid de la sate. Mai sînt unele 
comitete comunale de partid care 
neglijează în mod ne permis sarcina 
de conducere și îndrumare a acti
vității tineretului. O asemenea si
tuație o găsim în comuna Ciugud.

In planul său de muncă comite
tul comunal de partid și-a prevă
zut să analizeze activitatea comi
tetului comunal U.T.M. Intenție 
bună. Dar ce folos că propunerea a 
rămas pe hîrtie. De fapt, chiar și 
era necesară o analiză a activității 
organizației de tineret din comună. , 
Aceasta peniru faptul că activitatea ce 
o desfășoară tineretul este slabă. ■, 
Este curios, dar adevărat, că unii 
membri ai comitetului de partid nici 
nu cunosc ciți U.T.M.-iști sînt în 
comună, ce cursuri ale îtwățămîn- , 
tutui politic U.T.M. sînt organizate 
și cum participă tinerii la aceste l 
cursuri. Lipsa unui ajutor concret , 
din partea membrilor comitetului de 

^^ir’id face ca munca de educa-e
lirică in aceste cursuri să se des- 

j ușoare nesaț isfăcător.
Mui e lipsuri se manifestă mai , 

ales în ce privește organizarea tim- t 
putui liber al tinerilor. De fapt a- ; 
ceasta este o problemă căreia nu 
peste tot — așa cum nici la Ciu- , 
gud — nu i se acordă atenția cu
venită. Și aici, — adică în comuna j 
Ciugud — tineretul își petrece tim- j 
pul liber așa cum apucă. Nimeni nu 
se interesează de această latură a 
muncii cu tineretul, nici organiza
țiile de bază U.T.M. și nici comite- l
tul de partid comunal. Aici, nu au ,
fost organizate seri literare sau șe- l

. zăteri, recenzii sau seri de poezie, ■,
* s ri de ghicitori, sau alte activi

tăți care să atragă tinerii și să con- 
s'i'ute un mijloc puternic de edu
care a tinerilor. Nu au fost organi- 1
zate nici conferințe cu caracter e- ;
ducativ sau de cultură generală. , 
Este o slabă preocupare din par- i 

•’a organizațiilor U.T.M. pentru ,
lobilizarea tinerilor la activitatea i

culturală a satelor. Șl ceea ce s-a ,
----------------------

*

M

Zece ani die activitate
munte, odini- 
euidențele dă-

ce

e-

Cib-Cheiul, sat de 
•oară cuprins doar în 
rilor pentru nedreapta stăpînire își 
trăiește azi adevărata-i viață. Să
tenii din partea locului, scuturînd 
grijile ce-i apăsau, au devenit mai 
deschiși la inimă, viața cea nouă 
înflorind atît pe chipurile tinerilor 
ca și pe cele alte vîrstnicilor. 
Și, au cibenii tot temeiul să fie 
minări și voioși. Cib-Cheiul a fost 
.printre primele sate complet coo- 

'1. perativizaie, la școala din sat co
piii sînt cuprinși 100%, iar activi
tatea culturală desfășurată în ca
drul căminului cultural „Avram 
Iancu" de aici își arată pe zi 
trece tot mai mult roadele.

lin cei zece ani de existență, 
■nKnlment sărbătorit nu de mult de 
cibeni, căminul cultural din sat, 
în fruntea căruia se găsește harni
cul întovărășit Criște a Romulus, a 
devenit o adevărată școală pentru 
sătenii din această așezare de mun
te. La conferințele ce se țin la că
min sătenii iau parte cu sutele, în 
număr mare participind și la audi
țiile colective de radio. Și-apoi cu 
cită dragoste așteaptă sătenii din 
•Cib-Chei apariția pe scețță a solis
tei Viorica Zamfira, a utemistului 
Petru Beca, solist din fluier și ta
ragot, sau a altor artiști amatori 
din sat, cum sînt Viorel Suciu, Io
sif Perfa — Piciu și alții.

La cercul agrozootehnic din Cib- 
■A -Chei țăranii muncitori Feneșer S., 

Perța S. și mulți alții ca ei parti
cipă cu drag, căci își dau seama că 
au ce învăța. Cei 17 purtători ai 

mai făcut s-a'făcut în salturi și în 
mod cu totul sporadic.

Slaba preocupare de care dă do
vadă comitetul comunal de partid 
din comuna Ciugud în ce privește 
conducerea și îndrumarea activită
ții tineretului, și mai ales în ce 
privește educarea lui într-un spirit 
nou, a făcut ca o parte din tineri 
să fie influențați de prejudecăți 
și misticism. Aceasta este o 
notă slabă la adresa organe
lor comunale de partid și de 
U.T.M. Este adevărat că nici con
trolul Comitetului raional U. T. M. 
n-a sprijinit munca tineretului din 
această comună, deși era necesar 
un ajutor mai calificat.

Lipsurile arătate mai sus sînt 
cunoscute de către membrii comite
tului comunal de partid și ele au 
constituit un obiect de discuții și 
cu ocazia adunării generale a mem
brilor de partid pentru alegerea co
mitetului comunal de partid. In a- 
ceastă adunare s-au făcut și propu
neri și s-au trasat sarcini, dar lip
surile continuă.

O asemenea situație nu mai poa
te dăinui. Comitetul comunal de 
partid din comuna Ciugud va tre
bui să analizeze de îndată într-o șe
dință această stare de lucruri, să 
dezbată și să analizeze cu multă 
răspundere felul cum a muncit pen
tru îndeplinirea acestei sarcini și 
să ia măsuri concrete pentru înlă
turarea lipsurilor.

Să îndrume mai concret organi
zațiile de bază, ca ele la rîndul lor 
să conducă cu mai mult simț de 
răspundere muncă tineretului. Să 
dea dovadă de mai multă preocu
pare în educarea lui, să-i organi
zeze timpul liber, să-l antreneze la 
munca culturală a satelor.

In fiecare seară să fie organiza
te diferite activități ca: seri litera
re, recenzii, conferințe pe diferite 
teme, mai ales cu caracter științi
fic, seri de întrebări și răspunsuri, 
cîntece și jocuri etc.

Tinerii să fie îndrumați de a se 
înscrie in -4.V.S..4.P., unde vor pu
tea învăța foarte multe lucruri folo
sitoare.

Organizațiile U.T.M. să fie îndru
mate să mobilizeze tinerii la dife
rite acțiuni cu caracter patriotic, 
cum ar fi repararea de drumuri, să
parea unor șanțuri pentru scurge
rea apelor, plantarea de pomi etc.

Comitetul comunal de partid din 
comuna Ciugud și celelalte comitete 
de partid din raionul nostru unde 
se manifestă asemenea lipsuri, să 
nu se împace cu asemenea stări de 
lucruri și să ia de urgență măsuri 
pentru a se achita cu cinste de a- 
ceasfă măreață sarcină — educarea 
patriotică a tineretului.

insignei „Prieten al cărții" în frun
te cu Stela Olea și Ion Zapodan, 
poputarizind cartea, au făcut ca ea 
să devină prieten și sfătuitor fie
cărui țăran muncitor din sat.

Sătenii din Cib-Chei muncesc și 
învață. Și munca lor, condusă cu 
grijă de organele de partid șl de 
stat e reprezentată în lungul și la
tul satului. Sătenii din partea locu
lui au tăiat drumuri noi, au con
struit poduri peste vaduri, iar în lo
cul bordeielor cu burduf de oaie la 
ferestrele mărunte, cibenii și-au zi
dit case noi din piatră șl cărămidă.

Cib-Cheiul e altul azi, cum al
ții îi sînt și sătenii care-l popu
lează. V. P. OLEA

Colectiviștii clin Obreja acordă multă atenție fermelor zootehnice. 
IN FOTO: Aspect de la ferma de vaci.

Putem obține o recoltă sporită 
de floarea-soarelui

Floarea-soarelui este una din plan
tele agricole pe care noi o culti
văm în fiecare an pe suprafețe 
mari, deoarece ea ne aduce un cîș- 
tig frumos, atît prin valorificarea se
mințelor prin contractări cu statul, 
cît și prin repartizarea ei la zile- 
muncă. Bineînțeles, pentru a realiza 
un venit cît mai mare de la această 
cultură, noi folosim sămînță din so
iuri cît mai valoroase, pe care o 
semănăm totdeauna în teren bine 
pregătit.

Anul trecut, de pildă, am cultivat 
floarea-soarelui din soiul VNIIMK 
cu procent mare de ulei și cu un 
preț de contractare mai bun, obți- 
nînd o producție de 1.660 kg la 
hectar. Pentru ca să obținem aceas
tă recoltă, noi am îngrășat terenul 
cu îngrășăminte naturale, îngro- 
pînd sub brazdă odată cu arătura 
adîncă din toamnă, făcută la adîn- 
cimpa de 25 cm, cîte 20 tone gu
noi de grajd la hectar. In primă
vară, îndată ce pămîntul s-a zvîn- 
tat și temperatura lui a ajuns la 
5-6 grade, am semănat floarea-soa
relui pe rînduri în terenul arat doar 
la suprafața, folosind cîte 20 kg 
sămînță la hectar. îndată ce plan
tele au răsărit, am și dat prima pră
și ă. La scurt timp am măi dat o

SFATUL MEDICULUI

DESPRE
Gripa este o boală molipsitoare 

care se ia cu multă ușurință de la 
omul bolnav la cel sănătos atunci 
ând bolnavul tușește, strănută sau 
vorbește.

Gripa e cauzată de un virus care 
este o vietate mai mică decît un 
microb.

Epidemiile de gripă apar cu pre
cădere în timpul răcoros, din cau
za influenței frigului care diminua 
rezistența organismului și a mu
coaselor cît și din cauza alimenta
ției lipsită de vitamine din timpul 
iernii.\

Boala 
de cap, 
boseală, 
senzație

Foarte curînd după aceste semne 
se ivesc secreții nazale, răgușeaiă, 
strănut și scăderea poftei de mîn- 
care.

Boala poate avea un mers ușor, 
bolnavul putindu-se însănătoși în 
cîteva zile. Alteori însă pot apare 
complicații nervoase pînă la pier
derea cunoștinței, sinuzite, bronși
te, pneumonii mai ales în cazurile 
ând boala este tratată în mod em
piric.

Complicațiile pulmonare de obi
cei apar după o perioadă de însă
nătoșire aparentă cînd bolnavul este 
deja afebril.

In aceste cazuri observăm din 
nou ridicarea temperaturii și înrău
tățirea stării generale.

Se poate întîmpla mai ales la 
copii din cauza unei gripe neîngri
jite să apară și tuberculoza pulmo
nară.

Ce trebuie să facă bolnavul de 
gripă? ,

In primul nnd va sta in repaos 
la pat pînă are febră.

Alimentația va fi ușoară compu
să din: ceaiuri, lapte, supe, sucuri 
de fructe, compoturi, pireuri de le
gume etc.

Pentru a nu răspîndi boala și la 

începe cu frisoane, dureri 
dureri în toți mușchii, o- 
febră pînă la 40 grade și 
de uscăciune în git.

X

prașilă și am făcut răritul, iar pen
tru a menține terenul curat și păs
tra cît mai multă umezeala în pă- 
mînt, am mai prășit apoi cultura cu 
prășitoarea trasă de animale prin
tre rînduri și cu sapa pe rînd, încă 
de 2 ori.

Pentru a face să crească și mai 
mult recolta la hectar, în timpul ve
getației, cînd 30% din plante au în
florit, am făcut prima polenizare ar
tificială suplimentară, iar la scurt 
timp am făcut a doua polenizare. 
Astfel, cu tot timpul secetos care 
a fost anul trecut, gospodăria noa- 
tră a reușit să obțină la floarea-soa- 
lui o producție aproape dublă față 
de sectorul individual.

Pentru a da viață prevederilor 
documentelor plenarei C. C. al 
P..M.R. din noiembrie 1958, posoo- 
dăria noastră și-a planificat sa cul
tive în acest an cu floarea-soarelui 
o suprafață dublă față de anul tre
cut contractînd cu statul cea mai 
mare parte din producție. In felul 
acesta noi avem posibilitatea să ne 
asigurăm venituri bănești însemna
te și să contribuim 
tinuă a producției de ulei pentru 
consum.

VASS

la sporirea con-

GHEZA
președintele G.A.C. — Oiejdea

GRIPA

recomandă vitamina C. tablete 
2-3 pe zi, vitamina B. complex 
recomandarea medicului in- 
cu Omnadin.
mai pot face frecții cu alcool,

că este asociată 
la tușea seacă ta-

ceilalți membri ai familiei, bolna
vul va fi izolat intr-o cameră se
parată, sau in cazul că nu are ca
meră separată, va dormi intr-un 
pat separat, izolat de restul came
rei prinir-un paravan.

Pen'ru combaterea febrei și obo- 
selei se vor lua 2-3 tablete de aspi
rină, piramidon sau antigermin pe zi.Se _ . ..
mari 
și la 
jectii

Se 
diana sau carmol.

La tuse se vor folosi: ceai din 
flori de tei, sirop expectorant, ceai . 
pectoral in cazul 
și o bronșită, iar 
biete de codenal.

In nas se vor 
logic călduț, oleu 
sau colergol 2%.

In dureri de git gargară cu ceai 
de mușețel sau apă cu sare, o lin
gură rasă de sare la 1 kg apă fiar
tă și răcită.

Penicilina, sulfamidele nu au nici 
un efect in gripă. Ele se vor ad
ministra doar la recomartdația me
dicului în caz de complicații, care 
la nevoie poate interna și bolnavul 
în spital.

Dr. CIUMBRUDEAN TIBERIU 
medic primar al Spitalului din 

Alba-Iulia

picura: ser fizio- 
gomenolat 2%

♦♦

Să grăbim strîngerea seminței
Țiriind seamă de prețioasele învă

țăminte ale consfătuirii de la Con
stanța de anul trecut, de rolul im
portant pe care îl are sămînță în 
obținerea de recolte sporite, condu
cerea întovărășirii agricole „Progre
sul" din comuna Galda de los a 
luat din vreme toate măsurile pen
tru a strînge la un loc sămînță și 
a o înlocui cu alte soiuri mai valo
roase. In scopul înlocuirii în bună 
parte a acesteia cu porumb „Hi
brid U22“, numeroși întovărășilrica 
Anghel Eneia, Dărămuș Ana, Her- 
lea Parasch’va, Nicula Anghel și 
alții, au șt strîns sămînță în comun 
la întovârășitul Hulea Aurel. Ast
fel, în primăvară, membrii întovă
rășirii „Progresul" nu vor mai se
măna în comun decît două soiuri de 
porumb cu productivitate mare. In 
vederea unificării seminței și a 
însămînțării în comun a porumbu
lui, au strîns de asemenea la un 
loc cantități importante de sămînță 
întovărășirile „7 Noiembrie", „Si- 
bișana" și „Mereteana" din comu
na Vintui de Jos, „Drumul lui Le
nin" din comuna Stremț și altele.

In timp însă ce unele întovără
șiri, hotărîte să obțină recolte cit

174 de ani de la frîngerea

Ser6are
comemorativă

La 28 februarie și 1 martie se va 
comemora 174 de ani de cînd Ho
ria și Cloșca, conducători ai răs
coalei iobagilor din Transilvania, 
au fost zdrobiți cu roata la Alba- 
Iulia.

Cu această ocazie, sîmbătă la o- 
rele 12 se va face dezvelirea mo
numentului de pe „Dealul furcilor", 
ridicat în memoria celor trei luptă
tori pentru libertate și dreptate so- 
c ală, iar la orele 15 va avea loc 
solemnitatea a ribuirii numelui de 
„Horia, Cloșca și Crișan" Școlii 
medii nr. 1 din Alba-Iulia, după care 
va urma un bogat program artistic. 
Se vor face evocarea unor pagini 
din istoricul școlii, un concurs 
„Drumeții veseli" pe tema: „Horia, 
Cloșca și Crișan", cîntece și lucrări 
originale ale elevilor închinate ce
lor trei conducători ai răscoalei io
bagilor din Ardeal.

In ziua de duminică, la orele 10, 
in sala școlii sportive din strada 
Vasile Roaită se vor desfășura în
trecerile de volei pentru Cupa „Ho
ria. Cloșca și Crișan".

După masă la orele 18, în sala 
de festivități a Casei raionale de 
cultură va avea loc comemorarea 
a 174 de ani de la martiriul lui Ho
ria și Cloșca, după care vor urma 
coruri, recitări și un concurs „Cine 
ș’ie, cîștigă" pe temele „Horia, 
Cloșca și Crișan in istorie, în lite
ratură, in pictură, in muzică", „Ho
ria, Cloșca și Crișan și 'Alba-Iulia. 
De asemenea, cercul dramatic al 
școlii va prezenta fragmente din 
drama ,Ți oria" de -M. Davidoglu.

F

IX CLIȘEU : Coloana lui Horia, 
Cloșca și Crișan din Alba-Iulia.

mai mari, dovedesc interes pentru 
strîngerea și însămînțarea în co
mun a porumbului și a celorlalte 
culturi de primăvară, în raion mai 
sînt încă numeroase întovărășiri, ca 
cele din comunele Cricău, Hăpria, 
Ciugud, Oarda de Ies și altele, un
de acțiunea de strîngere în comun 
a seminței se desfășoară nesatisfă
cător. Așa, de pildă, datorită faptu- • 
lui că organele de partid și de stat 
din comuna Oarda de los nu acor
dă toată importanța stringerii în 
comun a sem nței'r, întovărășirile 
agricole de aici, pînă la 20 februa- 
r e, nu au strîns nici un kilogram 
d* sămînță.

Țiriind seamă de faptul că ne a- 
pro-iem cu pași repezi de perioada 
muncilor de primăvară, organele de 
pariid și comitetele executive ale 
sfaturilor populare de la comune 
trebuie să acorde tot sprijinul în- 
tovărășrilcr, să le arate că este 
în interesul întovărășirilor să sirin
gă din 
mînțeze 
loroase, 
ajunge 
să-și îmbunătățească tot mai mult 
condițiile de viață.

vreme sămînță și să însă- 
în comun numai soiuri va- 
deoarece numai așa pot 

să obțină recolte sporite,



Vizita primului mimstru 

MACMILLAN ÎN U. R. S. S.

Planul de șapte ani este tradus în viată

La Institutul unificat 
de cercetări nucleare 

de la Dubna
MOSCOVA (Agerpres-). ■—TASS 

anunță : La' 24 februarie, primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Macmillan, care se află în Uniunea 
Sovietică, a vizitat împreună cu 
persoanele oficiale care îl însoțesc, 
Institutul unificat de cercetări nu
cleare, aflat în orașul Dubna de 
lîngă Moscova.

Odată cu Macmillan au sosit la 
Dubna Frol Kozlov, primvicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko-, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
și Iakov Malik, ambasadorul 
U.R.S.S. în Marea Britanie.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
Vasili Emelianov, conducătorul Di
recției generale pentru folosirea e- 
nergiei atomice de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S., Dmitri 
Blohințev, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
directorul Institutului unificat de

Uniunea Sovietică acționează întotdeuna 
în sprijinul țărilor slab dezvoltate

BAGDAD (Agerpres). — T.4ȘS 
transmite: Comeniînd vizita în 
U.R.S.S. a delegației guvernamen
tale a Republicii irak, care duce 
tratative în vederea încheierii unui 
acord de ajutor economic și tehnic, 
ziarul „Al Ahali" subliniază că U- 
niunea Sovietică, credincioasă poli
ticii sale externe de pace, acționea
ză totdeauna în sprijinul țărilor 
slab dezvoltate, care luptă pentru 
eliberarea lor politică și economică.

Ziarul opune acestei politici, a 
Uniunii Sovietice, politica statelor 
imperialiste. Unete țări occidentale, 
subliniază ziarul, „folosesc acorda
rea de ajutor economic pentru a

împotriva înarmam atomice 
a ecrmanicl occidentale

BERLIN (Agerpres). — După 
cum anunță agenția ADN, prima
rul orașului Dortmund, Kuning, a 
criticat cu asprime în cadrul ședin
ței adunării orășenești a depuțațD 
lor politica înarmării atomice dusă 
de guvernul de la Bonn. El a dez
mințit afirmațiile guvernului R.F. 
Germane, potrivit cărora el nu ar 
fi răspunzător de dislocarea regi
mentului englez înzestrat cu arma 
rachetă în regiunea Dortmundului. 
Kuning a declarat că hotărîrea co
mandamentului N.A.T.O. de a dis
loca acest regiment în apropiere de 
Dortmund, a fost aprobată de gu
vernul de la Bonn, și de aceea, a- 

• cesta din urmă poartă întreaga răs
pundere pen'ru acest țapi.

Primarul Dortmundului a decla
rat de asemenea că consiliul orășe

-------------------------------------------------♦♦♦♦•

Principiile coexistenței pașnice oferă soluția 
care duce la slăbirea încordării

DELHI (Agerpres). — TASS 
transmite : Primul ministru al In
diei, Jawaharlal Nehru, a ținut la 
Delhi o conferirță cu tema : „India 
astăzi și ieri".

Problemele secolului nuclear, a 
declarat Nehru, nu pot fi1 rezolvate 
prin metodele obișnuite, folosite ieri.

Primul ministru a declarat că 
politica internațională trebuie mo

cercetări nucleare, profesorul Van 
Gan-cian (China) și profesorul E- 
mil Durkov (Bulgaria), directori 
adjuncți ai Institutului.

Recepția oferită 
de ambasadorul 

Marii Britanii la Moscova
MOSCOVA (Agerpres). —TASS 

transmite: In seara zilei de 24
februarie Sir Patrick Reilly, am
basadorul Marii Britanii, a oferito 
mare recepție în cinstea vizitei pri
mului minstru Harold Macmillan și 
a rninstrului Afacerilor Externe, 
Selwyn Lloyd, în Uniunea Sovie
tică.

La recepție au participat Ecate- 
rina Furfeva, Nikita Hrușciov, Ale
xei Kiricenko, Frol Kozlov, Anas
tas Mikoian, Alexei Kosîghin, Dmi
tri Polianski, miniștri ai U.R.S.S., 
mareșali ai Uniunii Sovietice, ge
nerali, conducători ai instituțiilor 
centrale, oameni de știință, repre
zentanți ai vieții culturale.
------------------ ♦♦♦♦-------------------  

exercita presiuni asupra statelor 
care s-au eliberat și pentru a le a- 
trage în orbita politicii duse de la
gărul imperialist, precum și pentru 
ale constrînge să renunțe la promo
varea unei politici neutre.

Iată de ce pentru poporul 
irakian, care s-a eliberai de 
sub dominația imperialistă și care 
își construiește politica pe princi
piul neutralității pozitive, este abso
lut firesc să ceară ajutor economic 
și tehnic țărilor care nu pun nici 
un fel de condiții cînd acordă aju
tor".

nesc nu a primit pînă în prezent 
răspuns din partea cancelarului la 
scrisoarea urgentă pe care i-a tri
mis-o la 7 februarie și care conți
ne cererea de a se duce tratative în 
problema atitudinii populației din 
Dortmund față de planurile dislo
cării bazei pentru rachete în apro
pierea orașului. Kuning a asigurat 
în încheiere că organele municipale 
din Dortmund se vor pronunța și 
în viitor împotriva dislocării arme
lor rachetă în împrejurimile orașu
lui.

Potrivit relatărilor agenției ADN, 
toate fracțiunile consiliului orășe
nesc din Dortmund au subliniat din 
nou protestul lor împotriva dislo
cării regimentului englez înzestrat 
cu arma rachetă în apropiere de 
Dortmund.

dificata în așa fel, încît să se pu
nă capăt rasismului și imperialis
mului. Alianțele militare și războ
iul rece, orice justificare și-ar fi gă
sit ele în trecut, duc numai la o si
tuație de instabilitate în relațiile in
ternaționale.

Nehru a arătat că principiile co
existenței pașnice — „Pancea Șila“, 
— oferă soluția care duce la slăbi

Au luat de asemenea parte nume
roși diplomați străini, ziariști so
vietici și străini.

întrevederea 
N.S. Hrușciov — 

H. Macmillan
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

anunță: La 25 februarie, la reșe
dința primului ministru al Marii 
Brilanii, aflată înfr-o vilă situată 
în apropierea Moscovei, Harold 
Macmillan a avut o nouă întreve
dere cu N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Din partea sovietică la convor
bire au luat parte Anastas Mikoian, 
Andrei Gromîko, Iakov Malik, am
basadorul U.R.S.S. în Marea Bri
tanie.

Din partea engleză la convorbire 
au participat Selwyn Lloyd și Pa
trick Reilly, ambasadorul Marii 
Britanii în U.R.S.S.

Inrăutăț rea relațiilor 
americano-filipineze
NEW YORK (Agerpres). — 

După cum se știe, relațiile dintre 
Statele Unite și Fiii pine, pînă de 
curînd unul din cei mai zeloși sa
teliți americani din Asia, s-au în
răutățit simțitor.

Se știe că încă din 1946, cînd 
S.U.A. au recunoscut independența 
fostei lor colonii, conducătorii fili- 
pinezi au acceptat ca, în schimbul 
„ajutorului" S.U.A. să monopolize
ze economia și comerțul exterior al 
țării, să controleze forțele sale ar
mate, să mențină și să mărească 
numărul bazelor lor militare, adap- 
tîndu-Ie pentru un război nuclear. 
Această situație nu putea insă conti
nua. In primul rînd, datorită acțiu
nilor agresive ale S.U.A. în strîm- 
toarea Taivanului, Filipinele s-au 
văzut amestecate în operațiunile îm- 
po‘riva Chinei populare, alături de 
Cian Kai-și. In același timp Filipi
nele au ajuns înir-o situație de izo
lare politică manifestată mai ales cu 
prilejul alegerilor care au avut loc 
anul trecut la O.N.U. pen'ru desem
narea membrilor nepermanenți ai 
Consiliului de Securitate, și cînd 
candidatura Filipinelor nu a fost 
sprijinită de nici un stat afro-asia- 
tic.

In sfirșit, economia filipineză 
greu lovită de repercursiunile de
presiunii americane a ajuns astăzi 
în pragul falimentului: scăderea 
exporturilor, un uriaș deficit de plă
ti, criza monetară. Călătoria lui 
Garcia la Washington pentru a so
licita un împrumut de ÎOO.OCHJ.OOD 
de dolari nu a dat nici un rezultat.

In această situație, deputății, e- 
conomiști și ziare filipineze au în
ceput să ceară cu tot mai multă in
sistentă ca țara lor să renunțe la a 
mai depinde de ajutorul și de piața 
americană și să reorganizeze pe o 
bază constructivă relațiile sale cu 
vecinii asiatici.

rea încordării și, în ultimă anali
ză, vor pune capăt conflictelor. Dar, 
pentru ca „Pancea Șila" să dea 
roade, este necesar să fie schimbată 
starea de spirit și modul de a gîn- 
di. „Pacea nu constituie o abținere 
fizică de la război. Ea reprezintă 
încercarea de a stabili o atmosferă 
de pace pe întregul glob pămân
tesc", a spus Nehru.

Pe șantierul
Pe întinderile siberiene
A început construirea sectorului 

de linie ferată dintre orașele Aba- 
kan-Taișet (Siberia Răsăriteană). 
Lungimea acestei linii este de a- 
proximativ 700 km. Constructorii 
vor avea de săpat prin stînci cîteva 
tuneluri cu o lungime totală de pes
te 10 km, vor trebui să construias
că peste 200 poduri și viaducte pes
te cursuri mari de apă ca Enisei și 
Abakan. Odată cu darea în exploa
tare a acestui sector se va termina 
construirea uneia dintre cele mai 
importante linii ferate din țară — 
magistrala Sudsiberiană.

Dezvoltarea impetuoasă a indus
triei în Siberia necesită nu numai 
construirea de noi linii ferate, ci și 
reconstruirea radicală a celor e- 
xistente. Printre altele, se desfășoa
ră cu succes lucrările de electrifi
care a magistralei Transsiberiene 
care leagă Orientul îndepărtat și 
Siberia de regiunea industrială U- 
ral și de cen'rul țării. Numai anul 
acesta pe acest traseu se vor elec- 
trifica tot atîtea linii ferate cite au 
fost' trecute la tracțiunea electrică în 
tot cursul anului trecut in R. F. 
Germană și Franța luate la un loc. 
Peste cel mult un an și jumătate 
locomotivele electrice vor străbate 
spatiile de la Moscova pînă la o- 
rașld siberian Irkutsk. Aceasta va 
fi cea mai mare linie electrificată 
din lume.

Cel mai mare fuma! 
din Europa

La combinatul metalurgic din 
r-eș'd siberian S'alinsk a început 
construirea celui mai mare furnal 
din Europa. Toate procesele de pro
ducție a fontei vor fi complet auto
matizate. Noul furnal va produce 
fontă chiar anul acesta.. La sflrși- 
tul septenalului capacitatea totală a 
noilor întreprinderi metalurgice din 
regiunile răsăritene ale țării va de
păși 9.000.000 tone fontă anual.

Prin stepele Kazahstanului
In centrul Kazahstanului se pre

vede să se construiască un canal de 
irigație pe o distanță de 450 km. 
Acest canal principal, adine de șap
te metri, se va construi de la rîul 
siberian Irtiș pînă la orașul mine
rilor — Karaganda. El va brăzda 
pămînturi roditoare și va permite 
să se irige zeci de mii de hectare 
ințelenite, nefolosite din cauza lip
să de umezeală. Canalul va rezol
va și problema aprovizionării cu 
apă a unuia din cele mai mari ra
ioane industriale din centrul Ka- 
zahs'anului unde se construiește u- 
zina metalurgică Karaganda, zeci 
de întreprinderi ale industriei chi
mice, textile și alimentare.

Oamenii de știință sovietici au 
întocmit proiectul primei părți a ca
nalului care va avea o lungime de 
140' km. Peste puțin timp aici vor 
începe lucrările de construcție și 
în an 'i următori apele Irtîșului vor 
satisface nevoile locuitorilor din 
Ek'bastuz, noul raion carbonifer al 
republicii.

Construcția canalului va fi termi
nată în cursul septenalului.

Dezvoltarea comerțului
Comerțul sovietic caută noi căi de 

a pune la dispoziția populației măr
furile necesare, astfel încît cumpără
torul să-și economisească la maxi
mum timpul. Dacă gospodina vrea 
să cumpere cartofi sau legume este 
suficient să facă comanda respecti
vă la unul din magazinele din a- 
propiere. Magazinul transmite co
manda la depozit, de unde articor 
lele comandate sînt aduse la apar- . 
tamentul cumpărătorului. Costul 
transportului este suportat de orga
nizația comercială, întrucît ducerea 
produselor la domiciliu înlocuiește 
transportul lor de la depozit la ma
gazin.

septenalului
Multe servicii fac cumpărătorilor 

automatele comerciale. Anul trecut 
au in'rat în funcțiune 35.000 de a- 
setnenea aparate. Instalarea de au
tomate la Moscova și în celelalte 
orașe se face acum în fiecare zi. 
In primii doi ani ai planului septe
nal numărul lor va crește la 200MO. 
Aparatele se instalează pe străzi, 
astfel ca populația să poală cum- * 
păra mărfuri și în orele cînd maga
zinele sînt închise.

Paralel cu mărirea numărului de 
automate se lărgește foarte mult 
r țeaua de magazine. In medie în 
fiecare zi pe întinsul Uniunii So
vietice se deschid circa 30 maga
zine noi. In decursul planului sep- 
tcnal rețeaua comercială se va lăr
gi cu 90.000 de noi magazine, iar 
volumul creșterii circulației mărfu
rilor în această perioadă va fi e- 
gal cu volumul întregului comerț 
sovietic în 1953. Dezvoltarea im
petuoasă a circulației mărfurilor se 
explică prin creșterea puterii de 
cumpărare a oamenilor sovietici și' 
prin saltul pe care îl face industria 
mărfurilor de consum popular. In 
magazine se va îmbogăți în mod 
deosebit sortimentul de țesături și 
încălțăm'nte. Crește de asemenea: 
volumul articolelor destinate ușu
rării muncii femeilor. In perioada 
1959-1965 comerțul va desface IT V 
milioane de mașini de spălat rufe 
și zeci de mii de .roboți de bucă- 
Eărie" — automate care împlinesc 7' 
operații migăloase, ușurînd munca 
gospodinelor.

In 1965 fiecare locuitor în 
U.R.S.S. va consuma mai mult lap
te, smtntînă și unt proaspăt decît^^L 
un locuitor al S.U.A. țB

Pentru sporirea producției 
animaliere

In primele zile ale acestui an lu- 
crătorii d!n sovhozuri și colhozuri 
din regiunea Riazan au inițiat o 
largă mișcare pentru sporirea pro
ducției animaliere. Inițiativa urmă
rește obținerea unor succese hotărî- 
toăre în mărirea producției de car
ne încă în cursul anului 1959.

Inițiativa din regiunea Riazan a- 
re o uriașă importanță economică 
și potitică. Planul septenal prevede * 
mărirea producției de carne în 
tară de la 8.000.000 tone, în 1958 
— la 16.000.000 tone în 1965. A- 
gricuForii din Riazan au apreciat 
cu grijă posibilitățile de care dis
pun, descoperind în colhozuri și sov^^l 
'•ozuri multe rezerve interne. Ur^J 
mărind să aiungă și să depășeasCS— 
cit mai repede S.U.A. în ceea ce 
priveș'e producția animalieră pe 
cap de locuitor, si s-ail angajat ca 
anul acesta să mărească producția 
de carne de 3,8 ori în comparație 
cu anul precedent. In 1959 regiunea: 
Riazan va da statului 150.000 tone 
de carne.

Inițiativa d'n Riazan a fost ur
mată în întreaga țară.

La recen'a plenară a Comitetului 
de ținut Stavropol al P.C.U.S. s-a 
ajuns la concluzia că sarcinile pla
nului septenal în domeniul agricul- -y 
turii pot fi realizate înainte de ter
men. Colhozurile și sovhozurile din 
ținut s-au angajat să mărească a- 
anul acesta producția de carne de 
două ori și jumătate in comparație- ■. 
cu anul trecut. Aceste rezultate sg^ 
vor obține îndeosebi pe baza dez
voltării creșterii porcilor și păsă
rilor. Conform prevederilor, produc
ția de carne de porc va crește de 
aproape cinci ori. In ținut se vor 
crește circa 90.000.000 de păsări, 
ceea ce va da aproximativ 60.000 
tone de carne. In prezent în toate 
colhozurile se creează ferme pentru 
creșterea gîștelor, rațelor și altor 
păsări. Prin mărirea numărului va
cilor și sporirea productivității lor, 
anul acesta se vor obține în ținutut 
Stavropol 384.000 tone de lapte.

In ținutul Krasnodar se vor rea- X 
liza prevederile planului septenal 
în domeniul producției de carne,, 
lapte și ouă în 2-3 ani.
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