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jomuna Mihalț în întregime cooperativizată

i Urmînd cu încredere 
drumul a'ătat de partid 
și convinși de fap
te — puternic mijloc de 
convingere — țăranii 
muncitori din Mihalț 
s-au înscris cu toții în 
unitățile agricole-coo- 
peratiste din comună. 
Urmî id exemplul ce
lor din Cistei și Obre- 
ja, care au intrat cu 
toții în gospodăriile 
colective din satele lor, 
un număr mare de 
țărani muncitori din 
Mihalț, în frunte cu co-

muniștii, au pus bazele 
unei gospodării colec
tive puternice și aici.

Pe drumul agricul
turii socialiste pășesc 
cu încredere și mem
brii întovărășirii agri
cole din comuna Mi
halț. Zilele acestea ei 
și-au înscris în sectorul 
socialist ultimele su
prafețe de teren agri
col pe care l-au mai 
avut în afară. Acum, 
în întovărășirea agri
colă și celelalte 3 gos
podării colective este

cuprinsă întreaga su
prafață a comunei — 
peste 4.200 hectare te
ren agricol.

De asemenea, dor
nici de a-și făuri o viață 
tot mai frumoasă, mai 
îndestulată, mulți țăra
ni din rîndui întovără- 
șiților se înscriu cu pă- 
mîntul și animalele de 
muncă în gospodăria 
colectivă „Mihălțana", 
a cărei suprafață și 
număr de membri creș
te zi de zi.

Oî» primesc 
scale în frnnte
Secția metalurgică a Uzinei Me- 

talo-Chimice ZIatna a încheiat a- 
nul trecut cu succese deosebite în 
muncă. Timp de un an întreg, ca 
urmare a ‘rezultatelor obținute, co
lectivul de muncă de aici a menți
nut permanent titlul de secție frun
tașă pe întreprindere.

De cîteva zile am pășit pragul 
noului an. Colectivul secției se do
vedește încă din primele zile hotă- 
rît să-și sporească realizările. Ast
fel, în primele 4 zile secția meta
lurgică și-a depășit cu 10 la sută 
sarcinile de plan, dînd față de
ceeași perioadă a anului trecut cu 
100 ia sută mai multe produse.

In fruntea întrecerii pentru

La Cazane. Balcanii și Carpații străjuiesc apele învolburate 
ale bătrînului fluviu. In clișeu: Dunărea la Cazane.

Bugetul de stat al R.P.R. — buget 
al construcției pașnice, al socialismului

a-

Brigada de pe locomotiva 50.573 Depoul C.F.R.—Teiuș a economisit 
fel noiembrie și decembrie peste 30 tone combustibil. In clișeu: Meca
nicul Rațiu I. și fochistul Dumitru T. gata de plecare în cursă.

---------------------- H-----------------------

SUCCESELE EIMÎ1S RPf
Lucrătorii din cadrul O.C.L. Ali

mentara Alba-Iulia au încheiat a- 
buI 1959 cu rezultate frumoase în 
îmbunătățirea deservirii populației 
și reducerea continuă a cheltuieli
lor de circulație. Astfel, ca urmare 
a preocupării dovedite, au fost des
chise noi unități. La Alba-Iulia, de 
pildă, au fost deschise un magazin 
general de produse alimentare și 
unul pentru desfacerea produselor 
iaclate, iar ’ ‘
precum și 
general.

Rezultate frumoase au fost obți
nute și în ce privește realizarea de 
economii. Astfel, față de angaja
mentul care și l-a luat colectivul 
nostru de muncă a realizat în 
cursul anului 1959 o economie de 
100.000 lei — cu încă odată mai 
mult.

La obținerea rezultatelor de mai 
sus, ca și la realizarea sarcinilor

de plan, cele mai bune rezultate au 
fost obținute de colectivele maga
zinelor Nr. 2, 9 și 11 din Alba-Iu
lia, 1 si 2 din ZIatna.

Coresp. PETRUȘCA ION

la ZIatna o 
un magazin

măcelărie 
alimentar

Mff

o 
producție sporită s-au situat har
nicii muncitori Tomotaș Petru, Tă
tar Petru, Pușcău Pamfil, Păscuieț 
Iosif, Somoghi Ludovic, Corpade 
Gh. și alții.

Numai m două zile
Incheind anul 1959 cu economii 

de zeci de mii decimetri păfraji 
piele, muncitorii secției croi de la 
fabrica de încălțăminte „Ardelea
na" din Alba-Iulia au pornit cu 
forțe, sporite la obținerea de eco
nomii și în anul abia început. Și 
rîvna lor n-a rămas fără rezultate. 
Numai în decurs de două zile, har
nicii muncitori de aici aii economi
sit peste 1.200 decimetri patra' 
piele din care se pot confecționa 
48 perechi ghete femei.

Ce-i drept, rezultate de seama în 
direcția obținerii de economii au 
obținut toți muncitorii secției epo. 
In frunte însă pășesc ca1 și în alte 
dați Moldovan Ana, Magda Ana, 
Dumitru Gheorghe și Schiau Pa- 
raschiva, care, pe lîngă economiile 
obținute și-au adus o prețioasă con
tribuție și la îndeplinirea la zi a 
planului secției.
---------------- ♦♦♦♦♦♦----------------

Bugetul de stat pe anul I960 a 
fost dezbă'ut și aprobat în cea de-a 
opta sesiune a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro
mine. Oamenii muncii din raionul 
nostru au primit cu o deosebită sa
tisfacție acest important eveniment, 
manifeslîndu-și hotărîrea lor fermă 
de a munci cu toată energia și per
severența, pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin pe anul 1960. 
Larga dezbatere a cifrelor de plan 
și a bugetului pe anul în curs do
vedesc interesul, crescînd al oame
nilor muncii față de problemele 
principale ce se ridică în fața sta
tului nostru democrat-popular.

In anul 1959, oamenii muncii din 
țara noastră au obținut noi și im
portante succese în toate domeniile 
vieții de stat: economice, social- 
culturale, politică internă și exter
nă etc. In industrie, sarcinile de 
plan pe anul 1959 au fost depășite 
atlt la producția globală, cit și la 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost.

Succese deosebite au fost . înre
gistrate în construcția socialistă la 
sate. In prezent sectorul socialist 
d n agricultură reprezintă peste 
72 la sută din suprafața agricolă 
a țării noastre. Participarea secto
rului socialist la constituirea fon
dului central de produse agricole al 
statului a crescut simțitor.

Creșterea producției industriale și. 
agricole a determinat sporirea can
tităților de mărfuri desfăcute prin 
comerțul socialist. Sortimentele de 
mărfuri sînt tot mai variate, iar 
calitatea lor este simțitor îmbună
tățită.

Rezultatele pozitive dobîndite în 
sporirea producției, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost au făcut posibilă lua
rea de noi măsuri pentru traduce
rea in viață a politicii partidului 
de ridicare continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Mărirea

Industria iocalâ In fafa noilor sarcini
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Dați-î zor cu pregătirea, §
■ vă imploră și nepoții, @

căci, de nu, pîn-la spectacol ® 
“de ’ • pensionați cu toții. ®

Ca urmare a grijii acordate de 
partid și guvern, industria locală 
a luat în ultimii ani o dezvoltare 
serioasă. Indreptîndu-și atenția 
spre problemele satisfacerii într-o 
măsură mai mare a nevoilor popu
lației cu bunuri de larg consum, 
industria locală și-a lărgit orizon
tul activității ei, dezvoltînd acele 
ramuri de producție care produc 
bunuri de larg consum cerute de 
populație și în mod deosebit acelea 
ce pot fi realizate cu posibilități 
locale.

întreprinderea de industrie locală 
„Horia" din Alba-Iulia a cunoscut 
și ea în anii de la înființare o dez
voltare așa de mare îneît compa- 
rînd-o cu trecutul e de nerecunos- 
cu'. In locul micilor ateliere, utilate 
sărăcăcios, în ultimii ani. în'reprin- 
derea și-a deschis secții care au 
aspectul unor fabrici sau a unor a- 
teliere de producție cu condiții o- 
menești de muncă. In anul trecut, 
de pildă, în cadrul întreprinderii 
a fost terminat și a intrat în pro
ducție noul complex de prelucrare 
a lemnului, s-a deschis o nouă sec
ție de îmcle'it sîrmă, etc. Comple
xul de prelucrare a lemnului este 
destinat satisfacerii pieții raionului 
cp garni'uri de mobilă, tip camere 
combinate și cu binale necesare 
construcțiilor de locuințe și social, 
culturale.

Analizînd latura dezvoltării in
dustriei locale din raion, orientarea

ei spre satisf acerea cerințelor popu
lației, anul T959 a marcat fără 
doar și poate o creștere a produc
ției, o mai justă orientare în alege
rea produselor ce se cer de către 
oamenii muncii. Ce e drept însă, 
tot în anul trecut s-au manifestat 
în cadrul întreprinderii de industrie 
locală „Horia" și fenomene nega
tive, care au dus la situația ca în
treprinderea să înregistreze depă
șiri, la prețul de cost care s-au 
resfrîns apoi în situația eoonomico- 
financiară provocînd destule greu
tăți. Și aceasta nu întîmplător.Tre- 
cîndu-se în anul trecut la producția 
în serie a sobelor „Vesta", între
prinderea nu s-a gîndit și la mate
rialele necesare. Din aceasta cauză 
s-a recurs în mod nejust la folo
sirea aprovizionării directe, 
a urcat în anul trecut numai 
sobele 
peste

In 
jus'e 
tutui 
de industria republicană, s-a renun
țat la introducerea lui 
producție.

Au fost apoi și alte 
lipsuri care au dus la 
întreprinderea să nu-și 
liza sarcinile de plan șl să înregis
treze serioase depășiri la prețul de 
cost. Așa, de pildă, numai prin a- 
provizionările directe s-a înregis-

trat o depășire a prețului de cost 
cu peste 200.000 lei. La aceasta se 
mai adaugă faptul că în sectorul 
ceramic, sector cu o pondere mare 
in planul întreprinderii, grupul de 
șantiere al T.R.C.L.H. clin. Alba-Iu- 
lia n-a terminat decît în luna au
gust o serie de instalații prevăzute.

N. 'GIURGIU

salariilor și pensiilor, precum și 
scutirile și reducerile impozitului pe 
salarii, hotărîte de Plenara C. C. al 
P.M.R. din 13-14 iulie 1959, au 
fost întîmpinate cu profundă sa
tisfacție de întregul popdr muncitor. 
Acest lucru îl dovedește îndeplini
rea și depășirea angajamentului de 
a da patriei cit mai multe economii 
peste plan, valoarea lor ridicîridu- 
se în 1959 la aproape 1,5 miliarde lei.

In anul 1959, pe baza succeselor 
dobîndite în dezvoltarea producției- 
agricole și a sporirii volumului de 
contractări și achiziții, au crescut 
veniturile țăranilor muncitori, în 
mod deosebit a celor ce au pășit pe 
calea agriculturii socialiste.

îndeplinirea cu succes a sarcini
lor trasate de Partidul Muncitoresc 
Romîn, de . către oamenii muncii, în 
anul ce s-a scurs, a creat condiții 
ca în bugetul de stat pe anul 1960 
să fie înscrise noi și importante d- 
biective, corespunzătoare ritmului, 
mereu ascendent al construcției 
noastre socialiste. Bugetul de stat 
pe anul 1960 a fost întocmit pe 
baza sarcinilor planului de stat, cu 
îmbunătățirile și complectările apro
bate de Plenara C. C. al P.M.R. 
din 3-5 decembrie 1959.

Potrivit prevederilor bugetului, în 
acest an veniturile vor spori cu 
12,1 la sută, iar cheltuielile cu 16,5 
la sură față de realizările anului 
1959. Excedentul pe anul 1960 se 
prevede în ’ sumă de 870 milioane 
lei.

Creșterea, volumului bugetului pe 
anul 1960 are la bază sporirea ve
nitului național cu 12,5 la sută față 
de anul trecut și mărirea simțitoare 
a acumulărilor bănești.

In anul 1960, 93,2 la sută din 
veniturile bugetare provin din sec
torul socialist al. economiei, ceea ce 
reprezintă o creștere de 14,1 la sută 
mai mult decît în 1959. In acest 
an, industria noastră socialistă își 
va spori producția cu 14 la sută, 
iar productivitatea muncii cu lila 
sută față de anul trecut.

In urma măsurilor luate de partid 
și guvern, pentru continua, ridi
care a bunăstării poporului, impo
zitele și taxele de la populație vor 
însuma în 1960 cu 404 milioane lei 
mai puțin decît în 1959, iar în to
tal vor reprezenta doar 6,8 la sută 
din totalul veniturilor bugetului.

In timp ce în țările capitaliste 
impozitele și taxele cresc, devenind 
o povară din ce în ce mai. greu de 
suportat de masele muncitoare, în

(Continuare în pag. 4-a) (Continuare în pag. 4-a)
------------♦♦------------

La cinematograful „Victoria" - Alba-Iulia va rula în curînd filmul

„N. S. Hrușciov în America"

care 
la 

„Vesta" prețul de cost cu 
100.000 lei.

acest an, pe baza unei mai 
orientări, ca și în urma fap- 
că acest produs este fabricat

în planul de

greutăți și 
situația ca 
poată rea-

Intre 11-1'3 ianuarie, pe ecranul 
cinematografului „Victoria" din 
Alba-Iulia va rula filmul „N. S. 
Hrușciov în America", o producție 
în culori a studioului central de 
filme documentare din Moscova.

Realizare de seamă a cinemato
grafiei sovietice, filmul „N. S. 
Hrușciov în America" prezintă spec
tatorilor, în imagini, marele eve
niment internațional petrecut în 
toamna anului trecut și denumit 
de presa mondială „Evenimentul 
Nr. 1“. Pe parcurs, spectatorii pot 
urmări plecarea din capitala Uniunii 
Sovietice a marelui om politic și 
de stat, zborul fără escală cu TU- 
114 Moscova-Washington, primirea 
înaltului oaspe de către D. Eisen
hower ia baza militară Andrews.

In continuare, în film sînt redate

aspecte ale vizitei tovarășului N. S. 
Hrușciov în America, entuziasmul 
cu care șeful guvernului U.R.S.S. 
a fost întîmpinat de oamenii mun
cii americani la Washington și New 
York, Los Angeles, San Francisco 
și peste tot pe unde a trecut.

Sfîrșitul filmului redă întoarce
rea tovarășului N. S. Hrușciov la 
Moscova după fructuoasa-i vizită, 
care a reținut atenția opiniei pu
blice mondiale. Vizita tovarășului 
N. S. Hrușciov în America s-a în
cheiat. In amintirea oamenilor de 
pretutindeni însă au rămas vii cu
vintele sale ca o chemare la viată: 
„Rațiunea trebuie să sugereze tu
turor popoarelor că trebuie să co
existam, să trăim în pace și să 
dezvoltăm relațiile noastre de 
prietenie".



„SOARELE" 
cercetătorilor polari
Se cunosc condițiile 

deosebit de grele în care 
sînt nevoiți să lucreze 
cercetătorii Antarctidei — 
unde a fost înregistrată 
cea mai joasă temperatu
ră de pe sufrațafa pămîn- 
tului — 87,4 grade sub 
zero. Ei pot rămîne afa
ră, la ’ aer, chiar cu fața 
acoperită, cel mult 10-15 
minute.

In prezent, pentru cer
cetătorii polari au fost 
create măști speciale de 
protecție prevăzute cu în
călzire electrică, care le 
vor ușura mult munca. 
Ce reprezintă aceste măș
ti ? Este vorba de o cas
că de lînă cil un ochi de 
observație din sticlă or
ganică. In interiorul căștii

se află un burete din 
masă plastică acoperit cu 
un strat subțire de cau
ciuc microporos. Buretele 
constituie un perete des
părțitor între ochi și or
ganele de respirație. Bu
retele are un mic orificiu 
în care este plasat un e- 
lement de încălzire mi
niatural, care se alimen
tează de la o mică bate
rie de acumulatoare. Ae
rul rece trecînd printr-un 
baraj de căldură se în
călzește.

In prezent în atelierele 
experimentale ale Insti
tutului Arctic și Antarctic 
se termină confecționarea 
primelor măști de pro
tecție.

„Un vagon jburător11^ pe cerni Moscovei
Flota aeriană a Uniunii Sovieti

ce s-a completat cu o nouă mașină 
de prim rang. Este vorba de eli
copterul gigant „Iak-24" cu ajuto
rul căruia se pot așeza conducte 
de gaze, se pot instala pilonii li
niilor de înaltă tensiune, poate fi 
alimentată cu combustibil o navă 
care se află în largul mării. l)e 
pe acest „vagon zburător" a fost 
fVmat primul film sovietic pentru 
circoramă.

In prezent, o nouă variantă tu
ristică a vagonului zburător „lab- 
24" face zboruri de încercare /;e 
un aerodrom de lingă Moscova.

Văzut de aproape acest elicopter 
pare într-adevăr un gigant. El are 
lungimea de 21 metri și aproape 
de aceleași dimensiuni sînt și pale
tele elicelor. Capetele acestor palete 
lungi de mai multi metri se rotesc 
cu o viteză supersonică.

Pe o scară rabatabilă de o cons
trucție originală se poate intra In 
salonul elicopterului finisat cu mult

gust, cu cele mai noi materia, 
sintetice. Aici se află 9 fotolii coi 
fortabllc turnante, așezate de-a ho. 
gul ferestrelor mari, și două mi: 
sute. Călătorilor li s-a asigurat te. 
confortul începînd cu cuiere pentn 
haine, apă rece și caldă și ternii 
nind cu butoane pen'ru chema
rea stewardes'ăi. In varianta pentru 
pasageri numărul locurilor poate 
fi mărit piuă la 30.

„Autobusul aerian" este ridicat' 
în aer de două motoare puternice 
cu piston de 1600 Cp fiecare. Dacă 
unui din motoare se defectează, 
C'ea ce este foarte puțin probabil, 
elicea va fi acționată de cel de-a! 
doilea motor, lucru pe care călă
torii nici nii-1 vor observa.

„Autobusul zburător" nu se teme 
de ceață, ploaie, nori, poate zbura 
în orice condiții. „Autobusul, ae
rian" a cărui producție în serie va 
încdpe în curînd, va fi prevăzut cu 
un pilot automat care va ușura șl 
mai mult munca pilotului.

-------------------------------- I♦♦♦♦♦

Neulroinii explorează petrolul
--------------------------------O--------------------------------
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Un „proiectil" lung și subțire' 
este coiborît încet în sondă. Acul 
aparatului indicii 500, 1.000 și în 
sfîrșit 2.000 m. Operatorul de la 
pupitrul de comandă conectează 
întrerupătorul. In același moment 
„proiectilul" începe să arunce „păr
ți" de neutroni care bombardează 
rocile din jurul sondei. Energia

Produse de patiserie... congelate
Nu numai carnea, fructele, legu

mele pot fi congelate, ci și... pro
dusele de patiserie. Ideea a pornit 
de la Olomouc (Moravia) unde 
două instalații frigorifere au 
și conservat în decurs de trei luni 
o cantitate de două milioane bu
căți de asemenea produse. Capaci
tatea unui asemenea frigorifer este 
de 30.000 bucăți pe zi. Păstrate la 
o temperatură de minus 12-20 gra
de Celsius, produsele de patiserie

Insula „Robinsoniîor“
Nu de mult, un călător geode- 

zist englez a ajuns pe o mică in
sulă de corali numită F re gat. in 
Oceanul Indian.

Insula, lipsită de vegetație, părea 
moartă. Ea era ocolită chiar și 
de păsări. Doar nenumăratele vi
zuini asemănătoare cu cele ale ie
purilor, permiteau să se creadă că 
insula era totuși locuită.

Călătorul prevăzător a înnoptat 
în barcă, lingă mal. In timpul nopții 
a fost trezit de un teribil scheunal 
și urlete. După cum s-a constatat, 
mii de pisici, unicele viețuitoare 
de pe insulă, ieșau din vizuini, se 
îndeletniceau cu „pescuitul" în tim
pul refluxului.

După unele calcule aproximative, 
pe insulă trăiesc astăzi nu mai 
puțin de... 10.000 de pisici. Pro
babil strămoșii lor au ajuns aci 
de pe un vas naufragiat.

Strigă lori
culese din comuna Bărăbanț 

de tovarășul T. VERDEȘ

Foaie verde și-o lalea 
Trăiască Republica!
Satele să înflorească 
Și orașele să crească 
Dușmanii ca să plesnească.

*
Să strigăm cu voce tare 
Sus cu clasa muncitoare!
Foaie verde și-o lalea 
Trăiască Republica 
Și pace s-avem în ea.

¥
Frunzulițe foi crețești 
zbori pasăre-n București, 
Partidului să-i grăiești, 
Și așa să-i mulțumești.
Din inimă-ți mulțumim 
Pentru traiul ce-l trăim. 

neutronilor atinge multe milioane 
de elecironi-volți.

Pătrunzlnd după pereții son
dei, particulele electronice for
mează un cîmp de neutroni și pe 
baza intensității acestuia se poate 
stabili ce lichid conține roca, on 
aparat special inclus în proiectil 
înregistrează această cantitate și-o 

își mențin multă vreme gustul și 
frăgezimea.

Inovația prezintă numeroase a- 
vantaje: munca de noapte în bru
tării poate fi suprimată fără c.a 
aprovizionarea pieței să sufere, în- 
trucît se pot crea rezerve de pe o 
zi pe alta, totodată pot fi lichidate 
pierderile provenite din nevînzarea 
sau alterarea produselor, producția 
de patiserie fină poate fi sporită 
fără a exista deci pericolul pier
derilor.
--------------------
0 mașină pentru legarea 

automată a cărților
După cum se știe fiecare carte 

este formată din caiete separate, 
care se coase laolaltă cu fire de 
ață. Această operație necesită un 
mare. volum de muncă și partici
parea directă a omului. Primele 
aparate sovietice de cusut Cărți 
„Bna", produse de uzina construc
toare de mașini poligrafice, din 
Leningrad execută toate aceste o- 
perații fără intervenția omului.

„Bna" este una din primele ma
șini poligrafice sovietice în cons
trucția căreia este introdusă auto
matica electronică.

Instalată în linia de producție în 
flux din secția broșuri a tipogra
fiei „Peciatnîi dvor" mașina a ri
dicat productivitatea muncii de 
1,5 ori.

Frumusețea costu
melor noastre naționa
le, podoabă a mlndre 
fete și chipeși flăcăi, 
constitui® un tezaur ce 
întregește cu prisosin
ță frumusețile scumpei 
noastre patrii. In cusă
turile iilor, în întregul 
lor, minunatele noas
tre costume sînt o do
vadă grăitoare a mă
iestriei și artei popu
lare, a simțului artistic 
al poporului nostru.

IN CLIȘEU : Tineri 
de pe valea Ampoiului 
îmbrăcați în frumoase
le lor costume din par
tea locului. 

comunică la suprafață, indicînd oa
menilor unde se termină petrolul și 
unde începe apa.

Pentru aplicarea practică a noii 
metode, oamenii de știință sovietici 
au trebuit să rezolve o complicară 
problemă fizico-tehnică. Ei au rea
lizat un generator de impulsuri de 
neutroni de dimensiuni mici pen
tru sonde. Aparatul a fost construit 
sub conducerea lui B. Erazolimski, 
candidat în științe fizico-matema- 
tice.

Generatorul este alcătuit, prin
tre altele, dintr-un accelerator de 
ioni, un sistem de întreținere a vi
dului înaintat, o sursă de tensiune 
de ordinul a 100.000 votți. Gene
ratorul poate funcționa în sondă 
la o adîncime de pînă la 3.000 m, 
la o presiune a coloanei de lichid 
de aproximativ 300 atmosfere.

Generatorul de impulsuri de di
mensiuni mici a fost experimentat 
cu succes la cîteva sonde petrolifere.

ISTORIA
In 1641, Don Luis Heronima Kabre- 

ra de Bobadila, conte de Ținion, vice 
cancelar în Peru, cînd s-a întors 
în Spania după o lipsă de 10 ani, 
în afară de lucrurile jefuite în Peru, 
a adus și o coajă de arbore de 
chinină, prima coajă de chinină 
ajunsă în Europa. Medicii din 
Spania însă nu i-au acordat nici 
o atenție — in cărțile lor groase, 
nu scria nimic despre această 
plantă. Abia după sute de ani ar
borele de chinină și-a primit ade
văratul său nume.

Călugării iezuiți care • plecau în 
lumea nouă pentru a-i „creștina" 
și „civiliza" pe băștinași au aflat 
despre calitățile acestei plante și 
au țolosit-o în Europa. Dar cum 
iezuiții se bucurau de un prost re
nume, foarte puțini erau aceia care 
se decideau să încerce noul leac, 
curînd el a fost uitat. In Anglia, 
unde ura față de papă era foarte

O plantație de bumbac din Africă, Neagră, unde desțelenirea pă- 
mîntului se face după metode primitive..
----------- ♦♦♦«♦♦--------------------------------

CHININEI
puternică, acela care folosea coaja 
de chinină era învinuit de simpatie 
față de. Vatican.

In practica medicală chinina a 
fost introdusă. în anul 1670 de în
vățatul englez Talbor care a folo
sit-o pentru a-l trata pe regele An
gliei. El n-a divulgat însă nimănui 
taina leacului său pentru a nu-și 
risca capul.

Pînă la începutul secolului al 
XIX-lea coaja de chinină se cln- 
tărea cu ba’anța farmaceutică. Pen
tru prima dată în lume, învățatul 
rus F. I. Ghize a extras din coaja 
de „Ținhona calisaia" cîteva gra
me de praf alb. Aceasta s-a petre
cut în anul 1916.

Cea mai mare cantitate de chi
nină o conținea scoarța arborelui 
de chinină care creștea în Bolivia. 
Indienii care culegeau această coajă 
se numeau cascariliero. Creșterea 
cu timpul a necesităților de coajă 
de chinină au dus la distrugerea 
acestei plante prețioase, ceea ce a 
determinat pe guvernul din Bolivia 
să adopte o lege specială prin care 
se limita culesul coajei de Chinină.

In cele din urmă indianul — 
cascariliero Manuel Mameni a reu
șit în anul 1865 să scoată din 
Bolivia semințe de arbore de chi
nină pe care le-a ascuns în părul 
său des. Mai tîrziu guvernul din 
Bolivia l-a prins pe Manuel și a- 
cesta și-a sfîrșit zilele în închi
soare. In anul 1866 semințele aduse 
de Manuel au fost semănate pe 
insula lava și după ce au crescut 
s-a stabilit că scoarța lor conține 
13 la sută chinină. Mai tîrziu 
olandezii au pus monopol pe cul
turile de arbori de chinină și pe 
producția de chinină.

Atunci cînd după Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie iintervenționiștii au declarat 

blocadă tinerei Republici Sovietice 
importul chininei a fost întrerupt. 
Pentru a se elibera de dependența 
de alte țări în tratarea malarjei, 
guvernul sovietic a organizat o 
rețea de institute de cercetări. Au 
fost descoperite o serie de prepa
rate prin're care și acrichina, un 
bun înlocuitor al chininei.

Știați că...
...dacă s-ar extrage sarea exir 

lentă în apele mărilor, s-ar putea 
acoperi uscatul cu un strat de sare 
de 130 metri.

...Himalaia este cel mai mare 
masiv muntos din lume. Dacă sis
temul muntos Himalaia ar apare pe 
neașteptate în Europa el s-ar în
tinde din Anglia pînă la Marea 
Caspică. In masivul muntos al Hi- 
malaei se află toate cele 14 vîrfuri 
ale planetei noastre care se înaltă 
cu peste 8.000 metri deasupra ni
velului mării.

...uleiul de trandafiri este de trei 
ori mai scump decît aurul. Pentru 
obținerea unui kilogram de ulei 
eteric, de trandafiri sînt necesare 
35.000.000 petale de trandafiri.

...grecul Thalos a inventat pila 
după ce a examinat poziția danturii 
unui șarpe.

...dacă tot praful ce plutește în
atmosferă ar putea fi adunat și
presat, s-ar obține un cub cu
înălțimea de 180 metri.

...animalele cele mai rezistente
ia ger sînt rațele, și gîștele. Expe
riențele au arătat că ele rezistă la 
o temperatură de minus 110 
grade.

...fabrica „lzzo“ din Budapesta 
a realizat așa-numitele lămpi her- 
micide, produse pînă acum numii1 
in U.R.S.S. și S.l’.A. Lămpile d. 
producție ungară sînt foarte pu'ter 
nice. In 20-30 secunde ele distruj 
cele mai rezistente bacterii. Cu ui 
anumit număr de asemenea lățnr 
aerul din s'ălile de operație, di 
cabinete medicale ele. poate fi (Vs. 
rificat rapid și încăperea dezinfer 
tată radic.'al.

...din 100 tone fire sintetice i 
pot face 1.500.000 metri pătrați < 
țesături și 700.000 bucăți tricotaj 
iar în amestec cu lînă, bumbac si 
celofibră încă 8 milioane metri p 
frați țesături ?

...într-o singură zi, inima di 
voltă o asemenea energie îneît 
ajutorul ei s-ar putea ridica o gri 
late de 19,300 kg, la o înălțime’ 
1 metru?



Informație de partid

Cresc rindurile organizației de bază
La revizia' de vagoane C.F.R. • 

Coșlariu lucrează multi tineri și a- 
lături de muncitorii mai vîrsinici 
ei. își aduc o prețioasă contribuție 
la îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid, privind inunda la calea fe
rată. Iar, dacă e vorba de muncă 
de interes obștesc, strings rea fieru
lui vechi sau alic acțiuni întreprin
se de organizația de bază sau con
ducerea administrativă, tinerii de 
Ja revizie sini de asemenea gala de 
fapte mari.

Cu ocazia încheierii bilanțului ți
nui an de muncă — la sflrșitul a- 
ntilui 1959 — noi am raportat par
tidului că planul a fost îndeplinit 
și depășit, iar angajamentul de a 
da patriei economii peste plan a 
fost de asemenea cu mult depășit. 
De aceste rezultate și tinerii s-au 
bucurat știind că și ei și-au adus 
■contribuția.

Acestea și încă a1 te fapte demne 
de laudă slut rezultatul muncii de 
educare comunistă a tineretului 
desfășurată permanent și 'cu multă 
grijă de organizația de partid din 
unitatea noastră.

Dar din're toate acestea cel mai 
de seamă rezultat este acela că 
mare parte din tineri. Ca urmare a 
muncii politico-educalive, au cerut 
să fie primiți în rîndul candidațitor 
de partid. U nora chiar le-a expirat 
stagiul de candidai și au fost con
firmați in rîndul membrilor de 
partid.

La sfîrșitul lunii decembrie 1959 
a avut loc adunarea generală aor- 

, ganizației de bază. S-au pus in 
discuție cererile candidațitor de 
partid Lazăr Iuliu, Clmpean Gligor 
de a fi primiți în riadul membrilor 
de partid, precum și cererea tov. 
Udrea Ton de a fi primit candidat 
de partid.

♦♦

Mecanizatorii de la S.M.T.—Alba au reparat pînă la 7 ianuarie 55 
la sută din utilajul necesar în campania agricolă de primăvară.

IN CLIȘEU: Mecanizatorii Breazu Victor, Damian Dan și Stînea 
Visalon in timpul lucrului.

Pe marginea planurilor de producție în întovărășiri

Ce și-au propus întovărășirii din Bărăbanț

v-v-rs

încheind bilanțul anului expirat 
•de curlnd cu rezultate bune, cu 
producții de grîu și porumb mult 
sporite față de cele obținute înain
te în sector individual, membrii 
întovărășirii agricole din Bărăbanț. 
■comună complet cooperativizată, 
sînt holărUi să obțină noi și im
portante succese în. sporirea pro
ducției agricole și îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale întovărășiților.

Pe baza experienței cîștigate și 
a sarcinilor ce revin prin sociali
zare, întovărășită, care posedă o 
suprafață de teren arabil de peste 
600 hectare, și-au întocmit un plan 
de producție concret, menit să le 
asigure în acest an recolte și veni
turi și mai mari. Așa, de exemplu, 
ei. și-au propus să cultive în comun. 
210 hectare cu grîu, 15 hectare 
sfeclă de zahăr, 21 hectare floarea- 
soarelui și 50 hectare de trifoi sub 
plantă protectoare. Griul, care de 
altfel a fost semănat în toamnă, 
în cea mai mare parte în. teren pre- 
gă'it de S.M.T., în cadrul unui a- 
solament de 3 ani, se dezvoltă fru
mos. Intovărășiții au prevăzut de 
asemenea însămînțarea unei supra
fețe de porumb de 314 hectare, 35 
hectare cartofi timpurii și de toam
nă, 31 hectare cu legume și zarza
vaturi, etc. S-au mai prevăzut su
prafețele si culturile ale căror lu

Dezbaterile în adunare au fost 
vii. Tinerii erau emoționați. Era 
pentru ci cel mai măreț eveniment 
din viața lor, acela de a face parte 
din avangarda clasei muncitoare. 
Comuniștii, cu mai multă experien
ță în munca de partid, i-au îndru
mat să dea dovadă prin fante că 
merită încrederea ce le-a fost acor
dată de a fi primiți în partid.

In cuvinte emoționante, simple 
dar Spuse din inimă, tinerii s-au 
angajat că nu vor precupeți nimic 
și vor dovedi prin munca lor că me
rită să se numere printre acei ce 
formează avangarda clasei munci
toare.

A luat cuvîntul și tov. Udrea Ion 
— după ce în unanimitate organi
zația de bază l-a primit candidat. 
El a vorbit scurt, dar în cuvintele 
lui și-a exprimat hotărîrea de ă în
deplini cu cinste sardînile ce-i vor 
fi trasate de organizația de partid.

„Eu — a spus tov. Udrea — îmi 
iau angajamentul că voi economisi., 
in cursul anului 1960, șapte m.c. 
de scîndură. voi mai strtnge 300 
bucăți buloane pentru recondiționat 
și cantitatea de 1.500 kg fier vechi".

Și, tinerii membri de partid La
zăr Iuliu, Clmpean Gligor și alții 
s-au angajat ca în acest an să 
siringă cantitatea de 2.500 kg Jier 
vechi și 500 bucăți buloane pentru 
recondiționat.

Cu siguranță că angajamentele 
luate de acești tovarăși vor deveni 
fapte. De acest lucru este convins 
fiecare din muncitorii din unitatea 
noastră, deoarece organizația de 
bază este aceea care ne ajută și ne 
îndrumă la tot pasul.

PALKO ALEXANDRU 
lăcătuș-revizia vagoane

Coșlariu

crări se execută mecanizat, precum 
și cele la care muncile se fac cu 
forțe proprii. Pentru fertilizarea 
solului, s-a planificat terenul ce 
se îngrașă cu gunoi de grajd șl cel 
pe care se împrăștie îngrășăminte 
chimice. Și trecînd la fapte, mulți 
întovărășiți ca Tripșa Gheorghe, 
Cil ea Petru, Crișan Augustin " și 
alții, au și transportat în timp Can
tități însemnate de îngrășăminte 
naturale.

Intovărășiții, care execută lucră
rile agricole în comun la o bună 
parte din culturi, acordă o atenție 
d osebită organizării muncii în în
tovărășire. Astfel, cu sprijinul or
ganizației de bază, comitetul de 
conducere al întovărășirii a trecut 
la organizarea muncii pe brigăzi și 
echipe, pe sectoare, ulițe și grupe 
de case. Astfel organizați, ei vor 
putea să execute mai ușor și ia 
timp lucrările agricole, asigurîn- 
du-și recolte sporite.

Pentru a-și mării veniturile, în
tovărășiți! din Bărăbanț și-au nre- 
văzut să cumpere acum, la înce
put, din. sumele pe care le' au la 
fondul de bază și cu împrumut de 
la stat un număr de 100 de oi, care 
să constituie averea obștească a 
întovărășirii, iar pentru adăpostirea 
acestora să construiască, prin con
tribuția voluntară a întovărășiților,

Invățămîntul ogrozootehnic

Activitate intensă
Deschis la jumătatea lunii decem

brie, cercul agrotehnic din cadrul 
gospodăriei colective „Gh. Doja" 
din Berghin cunoaște o activitate 
din ce în ce mai intensă. Cei 
30 de cursanți, pe lîngă că 
participă regulat la lecții, se dove
desc a li participant activi și la 
discuții. Si, datorită îndrumărilor 
date de lectorul cercului, tov. Cri- 
șan Lucian, profesor de științele 
naturii, multi participanți, printre 
care tov. Albu Ioan, brigadierul 
gospodăriei, Coman Gh., Laisfer 
Maria și alții, leagă strîns discu
țiile de sarcinile concrete din. ca
drul gospodăriei colective. Recent, 
în cadrul cercului a fost predată 
cea de-a 4-a lecție, privind cultura 
griului.

O rodnică activitate în această 
direcție se desfășoară și la cămi
nul cultural, unde un număr tot 
mai mare de țărani participă la 
ciclul de conferințe legate de pro
blemele agricole.

Mai multă preocupare
Activitatea ia cercul agrotehnic 

de la gospodăria colectivă din Me- 
sentea se desfășoară sub posibilități.

Deși pentru desfășurarea în bune 
condițiuni a cursurilor, lectorul 
cercului, tov. inginer Suchov Ale
xandru a întocmit un plan tematic 
calendaristic țâre cuprinde lecții 
strîns legate de specificul gospodă
riei, pregătește cu atenție lecțiile 
și folosește un bogat material in
tuitiv, frecvența cursanților la cerc 
este scăzută. La cele 3 lecții, cîte 
s-au ținut pînă în prezent — față 
de patru cîte trebuiau să aibă loc 
—■ prezența participanților a fost 
de numai 50-65 la sută.

Analizînd faptele care au dus la 
această situație nesatisfăcătoare în 
desfășurarea învățămîntului, vedem 
că aceasta se datorește în primul 
rînd slabei preocupări a organiza
ției de bază și a' consiliului de con
ducere din gospodărie în recruta
rea celor mai indicați cursanți, pre
cum și în mobilizarea acestora" la 
învățămînt. Și dacă învățămîntul se 
desfășoară sub posibilități, se dato- 
reșfe și faptului că înșiși unii mem
bri de partid și din conducerea gos
podăriei, ca Teberean Vasile, Șu- 
teu Victor, Florea Pamfir, Rusan 
Trofim și alții, nu participă cu re
gularitate la cursuri.

Ținind seamă de importanța pe 
care o are învățămîntul agricol de 
masă în lărgirea orizontului de cu
noștințe agrotehnice înaintate, or
ganizația de partid și conducerea 
gospodăriei, sprijinite și îndrumate 
de comitetul comunal de partid și 
comitetul executiv al sfatului po
pular din comună, au datoria să 
ia toate măsurile politice și orga
nizatorice, pentru c.a învățămîntul 
agricol la gospodăria colectivă din 
Mesentea să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni.

un saivan. Pe viitor, în vederea 
sporirii numărului de oi, întovără
șită au hotârît să repartizeze la 
fondul de bază și să valorifice în 
acest scop prin contractări, 4.200 
kg grîu și 3.200 kg porumb. 'Pre
ocupați în permanență de sporirea 
producției la hectar, ei au prevă
zut de asemenea ca în contul a- 
vansului cuvenit pentru cerealele 
contractate sa primească îngrășă- 
mintele chimice de care au nevoie.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 
arătat că la întocmirea planului de 
producție, intovărășiții din Bără
banț au avut și unele scăpări. Așa, 
de pildă, ei nu au prevăzut însă
mînțarea unei suprafețe importante 
de porumb pentru siloz, care, așa 
după cum se arată în documentele 
plenarei CC. al P.M.R. din de
cembrie 1959 trebuie să consti
tuie furajul de bază în hrănirea a- 
nimalelor. Porumbul, recoltat și în- 
silozat în faza de coacere lapte- 
ceară este nutrețul cel mai valoros, 
deoarece în comparație cu porum
bul boabe, pe aceeași suprafață de 
teren, porumbul însilozat are mai 
multe unități nutritive. Această 
scăpare trebuie remediată. Spriji
niți și îndrumați de organizația de 
bază și comitetul executiv al sfa
tului popular din comună, întovă
rășită din Bărăbanț au toate con
dițiile pentru ca în lupta lor pen
tru îndeplinirea prevederilor din 
planul de producție să obțină cele 
mai bune rezultate.

El. BARABAȘ

Din activitatea culturală

Program nou de fcricjadă
Continuîndu-și rodnica sa activi

tate, brigada artistică de agitație 
din Vințul de Jos a prezentat, nu 
de mult, un program nou, colecti
vul de creație în frunte cu tova
rășa Maria Dragosin punind și de 
astădată la dispoziția membrilor 
brigăzii un text de o înaltă valoare 
artistică. Prezentarea noului pro
gram, întitulat sugestiv „La un 
cerc de citit", a fost așteptată cu 
mult interes de țăranii muncitori din 
Vințul de Jos, cei aproape 500 de 
spectatori prezenți la căminul Cul
tural în ziua prezentării programu
lui dovedind cu prisosință acest lu
cru.

Axat pe tema transformării so
cialiste a agriculturii, brigada și-a 
început programul, cadrul repre- 
zentînd casa președintelui întovără
șirii unde are loc cercul de citit. 
Sosesc rînd pe rînd țărani și ță
rance. Sosește și învățătoarea a- 
duclnd o seamă de cărți și ziare, 
învățătoarea citește din ziar:

Colectiviștii din Cistei, Obreja, 
Țelna, au obținut frumoase re
zultate,

Și la împărțirea după zile-mun- 
că au primit bucate să le-ajungă.

Grîu, porumb, fasole, floare,
Și pe deasupra bani grei, fră- 

țioare.
Cei strînși la cercul de Citit dis

Scurt dar grăitor bilanț
Ca în oricare loc de muncă, și 

la biblioteca comunală din Ighiu 
s-a făcut bilanțul muncii pe anul 
1959. Și e grăitor acest bilanț, re
zultatele fiind pe măsura muncii 
depuse. In fișele bibliotecii an fost 
înscriși în anul ce s-a încheiat 786 
cititori, numărul cărților citite ne 
aceștia trecînd de 11.000.

Rezultate de seamă s-au obținut 
și în ce privește concursul „Iubiți 
cartea". înscriși la concurs sînt 
250 tovarăși, 64 fiind deja purtă
tori ai insignei „Prieten al cărții".

Faptul că biblioteca din Ighiu a 
obținut în 1959 asemenea succese- 
nu-i întîmplător. Formele variate 
folosite pentru popularizarea cărții

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

Sărbătorirea 
majoratului

In ziua de 30 decembrie 1959 în 
aomuna Feneș a avut loc sărbă
toarea majoratului. La această săr
bătoare au participat toți tinerii din 
comună, care au împlinit 18 ani, pă
rinții acestora și numeroși țărani 
muncitori din comună.

Cu această ocazie tovarășul O- 
nea Ștefan, președintele sfatului 
popidar a vorbit despre importanța 
zilei de 30 Decembrie — ziua pro
clamării R. P. R. — și a făcut o 
expunere instructiv-educativă pen
tru tineri. El le-a vorbit acestora 
printre altele, despre drepturile ce
tățenilor majori și despre mîndria 
de a fi cetățean al Republicii Popu
lare Romîne. In încheiere, tovară
șul Onea Ștefan a înminat tineri
lor care au împlinit 18 ani". Felici
tările", tipărite, după care au luat 
cuvîntul numeroși tineri, printre 
care Samfira Victor, Nicula Traian, 
Todorescu Maria lui Nicolae și 
alții. Ei s-au angajat să participe 
la toate acțiunile întreprinse în co

Crește fondul de bază al întovărășirii
Din banii realizați la fondul de 

bază în anii trecuți, întovărășirea 
„Bucerzana" din satul Bucerdea 
Vinoasă și-a cumpărat două semă
nători de păioase, o semăntoare de 
porumb, două prășitori, un porzo- 
lator, un cîntar decimal și alte u- 
nelte agricole. De asemenea, în 
prezent întovărășirea mai posedă 
la fondul de bază o suma impor
tantă de bani.

Acordînd o atenție deosebită a- 
verii obștești a unității lor, la în
tocmirea planului de producție din 
acest an intovărășiții au Hotărîtsă 

cută aprins în jurul rezultatelor ob
ținute în gospodăriile colective și 
în inimile lor încolțește ideea: să 
facă și în satul lor așa ceva.

Președintele întovărășirii (unul 
din membrii brigăzii ce' interpre
tează rolul președintelui} se adre
sează lelei Maria, o țărancă vîrst- 
nică care încă mai stă la îndoială:

Ce zici lele Marie
Vi cu noi în gospodărie?

învățătoarea citește mai departe. 
Și rezultatele curg, se înșiră, pă
trund în inimi. Membrii cercului 
sînt entuziasmați, cîniă: „Hai să 
facem o gospodărie". Se prind a- 
poi la joc. O fată dă drumul gla
sului :

Bădiță cu dopul mic 
Sfărîmă în palmă-un spic 
Și zi cu voc'ea blajină 
llai de-l seceră combină.

Brigada își încheie programul. 
Cititorii să vadă în cele de mai 
sus doar o fărîmă din bogatul pro
gram prezentat de brigada artisti
că din Vințul de Jos, care prin 
membrii săi Paștiu Doina, Cofnșa 
Ion, Drăghici Ana, Romcea Ion. 
și alții își aduc un prețios aport la 
trasformarea socialistă a satului 
lor.

ca și organizarea unui șir întreg 
de manifestări de masă, au atras 
spre bibliotecă și tinerii și vîrst- 
nicii din comună. La bibliotecă a 
avut loc. prezentarea cărților „Flu
viul mohorît", „O pînză în depăr
tare", s-au făcut recenziile cărților 
„Pamînt desțelenit", „Copilăria lui. 
V. I. Lenin", tot la bibliotecă orga- 
nizîndu-se și seara literară cu te
ma „Viața și opera! lui N. Ostrov- 
schi". Și-apoi acestea sînt doar cî- 
teva din manifestările organizate 
aici.

Colectivul bibliotecii din Ighiu 
a pășit într-un nou an de muncă cu 
hotărîrea de a obține succese și 
mai mari. Drumul îi este deschis.

mună de organele locale și să-și 
ducă cu cinste la îndeplinire sar
cinile trasate de organizația U .T.M.

LU PE A ION -Feneș 

intiinire sportivă 
de mult a avut loc la Tîrgu- 

Mureș tradiționala întrecere spor
tivă în cinstea zilei de 30 Decem
brie între echipele feroviare de po
pice din Ardeal, unde a fost invi
tată și echipa C.F.R. Teiuș. Com
petiția a fost dotată cu cupa „30 
Decembrie" șl au participat un nu
măr de 18 echipe.

întrecerea a fost viu disputată, 
locul / revenind echipei C.F.R. 
Tîrgu-Mureș, iar echipa C.F.R. Te
iuș s-a clasat pe locul II, urmată 
de echipa C.F.R. Satu Mare.

Din formația C.F.R. Teiuș au 
făcut parte jucătorii de popice Ino- 
can Gheorghe, Comșa loan, Morar 
Ioan, Opriș loan, Popescu Teodor 
și Moldovan Mircea, care în tim
pul jocului au dat dovadă de multă 
dîrzenie. și voință pentru obținerea 
acestui frumos succes.

V. TÎRTESCU—Teiuș
-------------------  

repartizeze 2.000 kg grîu și 3.000 
kg porumb. Tot pentru sporirea 
fondului de bază, ei au mai prevă
zut să repartizeze la acest fond 
încă 5.0® de lei din veniturile rea
lizate de întovărășiți prin valori 
ficarca celor 73.000 kg grîu și po
rumb contractate cu statul. Din su. 
mele ce le vor realiza în acest an la 
fondul de bază, intovărășiții din 
Bucerdea Vinoasă și-au planificat 
să-și sporească inventarul agricol 
și să-și creeze un fond pentru cum
părări de animale.



Plenara C. C. al Partidului 
Comunist din Germania

Bugetul de stat al R P.R. — buget 
al construcției pașnice, al socialismului

BERLIN (Agerpres). Intr-unco- 
niunicat publicat la 6 ianuarie în 
ziarul „Neues Deutschland", se a- 
nunță că la mijlociți lunii decem
brie 1959 a avut loc o plenară or
dinară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Germania.

Plenara a ascultat o informare 
despre activitatea Biroului Politic 
al Comitefului Central al Partidu
lui Comunist din Germania. Max 
Reimann, prim-secretar al C. C. al 
Partidului Comunist din Germania, 
a prezentat raportul despre desfă
șurarea pregătirilor pentru confe
rința Partidului Comunist din Ger

o------------

0 delegație guvernamentală din
R. 0. Germană a plecat in Asia

BERLIN (Agrepres). La 5 ia
nuarie a părăsit Berlinul pleeînd 
într-o călătorie prin țările Asiei o 
delegație guvernamentală a R. D. 
Germană condusă de H. Rail, vice
președinte al Consiliului de Miniștri

Sesiunea Congresului Statelor Unite
• WASHINGTON (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază s-a deschis 
aea d“-a doua sesiune a celei de-a 
86-a legislaturi a Congresului State
lor Unite. Această sesiune, care 
după aprecierea unanimă a comen
tatorilor de presă „se va desfășura 
sub semnul bătăliei electorale 
(France Presse), în vederea alege
rilor prezidențiale din toamna anu
lui 1960 are un program încărcat. 
Vor fi dezbătute atît probleme ‘ex
terne cît și interne dar tema nr. 1 
a dezbaterilor va fi politica dusă 
de S.U.A. pe plan internațional. 
Associated Press subliniază că cele 
două mari partide care alcătuiesc 
parlamentul american — republi
canii și democrații — „vor căuta 
să-și creeze capitalul politic nece
sar campaniei electorale" tocmai 
pe această temă: Fiecare, după
cum rezultă din comentariul agen
ției, se va strădui să demonstreze

La a 13-a aniversare a
Grija pentru sănătatea 

oamenilor muncii
In domeniul ocrotirii sănătății ca 

și în toate celelalte domenii au fost 
obținute succese remarcabile. Sta
tul acordă mari fonduri pentru în
grijirea sănătății publice. Anul a- 
cesta au fost alocate în acest scop 
aproximativ 1.000 leki pe cap de 
locuitor. A fost sporit în mod con
siderabil numărul instituțiilor sa- 
ni'are și al personalului medical. 
Una dintre cele mai mari victorii 
obținute în acest domeniu este a- 
sistența medicală gratuită. Spitali
zarea este gratuită pentru toți oa
menii muncii și familiile lor, pre
cum și pentru întreaga populație în 
cazul unor boli contagioase, ca 
tuberculoza. Prinlr-o recentă hotă- 
rîre a guvernului asistența medica
lă gratuită a fost extinsă și mai 
mult. Femeile, indiferent dacă sînt 
sau nu salariate, primesc în mater
nități asistență medicală gratuită. 
Spitalizarea și îngrijirea copiilor 
pînă la vîrsta de 4 ani este gratui
tă și pentru copiii ai căror părinți 
nu sînt în cîmpul muncii.

Personalul medical a crescut 
considerabil. In perioada 1957-1958 
au fost pregătiți atîția medici cîți 
existau în întreaga Albanie înainte 
de război. In comparație cu anul 
1938 numărul medicilor a crescut 
de aproape patru ori. De asemenea 
după eliberare au fost create insti
tute medicale specializate, centre 
de consultații pentru copii și pen
tru femei, maternități, instituții e- 
pid»miologice înzestrate cu labo
ratoare de bacteriologie etc. 

mania și despre sarcinile partidu
lui.

După aceea au avut loc discuții 
pe marginea raportului.

Rostind cuvîntarea de închidere, 
Max Reimann a declarat că în pre
zent sarcina constă în ridicarea ni
velului activității de partid în în
treaga organizație. Apropiata con
ferință la nivel înalt necesită des
fășurarea unei lupte vaste pentru 
ca Republica Federală Germană 
să-și aducă aportul Ia cauza de’s- 
tinderii încordării, la asigurarea 
păcii și la rezolvarea proETemei 
germane pe cale pașnică.

și ministrul Comerțului Exterior și 
I Intergerman.
, Delegația va vizita R. P. Chine

ză, R. P. D. Coreeană, R. D. 
nam, R. P. Mongolă. Ea va 
tratative în probleme politice

i conomice de interes reciproc;.
o------------

Viet- 
duce 
și e-

că ar fi în stare, mai bine decît 
celălalt, să contribuie Ia îmbunătă
țirea situației S.U.A. pe plan inter
național.

In primele zile ale sesiunii va 
fi prezentat raportul președintelui 
Eisenhower cu privire la „starea 
Uniunii" pe plan extern și intern, 
raportul, asupra bugetului și ceT e- 
conomic.

♦♦♦♦♦♦

S.U.A. țara eu 8 milioane de alcoolici
NEW YORK (Agerpres). Institu

tele de statistică din S.U.A. înre
gistrează anual 500.000 de noi al
coolici. 1 In prezent în țară există 
8.000.000 de alcoolici. Din cauza 
acestei racili în Statele Unite mor 
anual 350.000 persoane.

Recent, prof. E. Ivy de la Uni-

proclamării R. P,y Albania
In comparație cu perioada ante

belică numărul locurilor în spifale 
a crescut de aproximativ 8 ori.

Datorită măsurilor profilactice 
numărul bolnavilor de malarie a 
scăzut de la 500.000 bolnavi în 
1938, la 319 cazuri în 1958.

Ca urmare a acestor măsuri mor
talitatea a scăzut în mod simțitor. 
De la 17,8 la mie înainte de război, 
e.» a scăzut la 9,1 la mie în anul 
1958, deci este de aproximativ două 
ori mai mică. Creșterea natalității 
și scăderea mortalității au avut ca 
efect creșterea naturală a popu
lației.

In comparație cu anul 1938 în 
anul 1958 creșterea populației a 
fost de aproximativ 2 ori mai mare 
decît înainte de război.

Scurte știri
lrt vechea Albanie nu exista nici 

o cale /erată. In anii puterii popu
lare aici au fost construite trei ma
gistrale feroviare, sute de kilome
tri de șosele asfaltate, au fost mo
dernizate și lărgite porturile mari
time Durres și Vlora.

★
In comparație cu anul 1938, ex

tracția de țiței a crescut în Alba
nia de patru ori, extracția de mi
nereu de crom de 28 de ori, de 
cărbune de 69 de ori; producția de 
energie electrică a crescut de 16 
ori.

★
In afară de casele construite de 

oamenii muncii cu mijloacele pri

Interes uriaș față de 
apropiata vizită a lui 

N. S. Hrușciov 
în Indonezia

DJAKARTA (Agerpres). TAȘS 
anunță: Opinia publică indonezia
na manifesta un uriaș interes față 
de apropiata vizită în Indonezia, a 
lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.'S.

In articolul său de fond din -5 
ianuarie, ziarul „Pemuda" scria că 
în urma acestei vizite se vor întări, 
fără îndoială, și mai mult legăturile 
de prietenie dintre cele două țări 
și popoare. Frontul păcii și al prie
teniei, subliniază ziarul va deveni 
și mai puternic și trainic, nu nu
mai în țara noastră, ci și în lumea 
întreagă. Vizita lui N. S. Hrușciov, 
care va aduce în Indonezia spiritul 
prieteniei și al dragostei de pace, 
va fi întîmpinată de noi cu bucurie.

— ★ —

Manevre navale în 
golful Tailandei
BANGKOK 

trivit știrilor 
kok, între 28 
rie în golful

(Agerpres). — Po- 
transmise din Bang- 
ianuarie și 7 februa- 

Tailandei urmează să 
aibă loc manevre ale forțelor na
vale S.E.A.T.O. La aceste mane
vre, care vor fi conduse de ofițeri 
superiori americani și tailandezi, 
vor participa unități de infanterie 
marină, detașamente de recunoaște
re, submarine și alte nave militare 
din Australia, Franța, Tailanda, 
Marea Britanie și S.U.A.

Operațiile vor fi urmărite de ob
servatori ai țărilor membre ale pac
tului S.E.A.T.O.

Statul Illinois a de- 
ce privește influența

versilatea din 
clarat că în 
asupra mortalității și invalidității, 
alcoolismul este în prezent cea de-a 
treia problemă — în ordinea im
portanței — a ocrotirii sănătății jn 
America, (primele două fiind — 
bolile de inimă și cancerul).

mite din partea statului sub forma 
unor credite, in cursul primului 
plan cincinal în republică au fost 
dați în folosință 450.533 m.p. su
prafață locuibi'ă, iar în anii 1956- 
1958 ' — 355.441 m.p.

★
Neștiința de carte a fost în între

gime lichidată în rîndurile popu
lației pînă la vîrsta de 40 de ani. 
In comparație cu perioada dinainte 
de război, numărul școlilor medii 
a crescut de nouă ori, iar numărul 
studmților care studiază în țară 
și în străinătate a crescut de 11 
ori. Au fost create o serie de insti
tute și o universitate.

★
In orașele și satele R. P. Albania 

există sute de săli de lectură, bi
blioteci, case de cultură. Au fost 
deschise teaire profesionale care 
înainte nu existau, a fost construit 
și funcționează studioul cinemato
grafic „Albania Nouă".

Amploarea construcțiilor este i- 
lustrată de următorul exemplu: dacă 
R. P. Albania și-ar fi dezvoltat in
dustria în ritmul caracteristic ani
lor dinainte de război, pentru înde
plinirea sarcinilor de plan pe anul 
1960 i-ar fi necesari 100 de ani.

ir
La sfirșiiul celui de-al doilea plan 

cincinal (1960) producția indus
trială a Albaniei va spori de peste 
două ori în comparație cu anul 
1955, venitul național va crește cu 
73 la sută, iar salariile muncitori
lor și funcționarilor cu 35 la sută.

(Urmare din pag. l-a)

țara noastră, ca urmare a creșterii 
veniturilor din economia socialistă, 
contribuția populației prin impozite 
și taxe la crearea resurselor buge
tare este tot mai redusă.

Cu toate că veniturile bănești ale 
țărănimii muncitoare vor înregistra 
creșteri importante, la impozitul a- 
grlcol s-a prevăzut pentru anul 1960 
o scădere de 266 milioane lei față 
de realizările anului trecut. Aceasta 
ca urmare a lărgirii și consolidării 
sectorului socialișt-cooperatîșt al 
agriculturii.

Prin bugetul de stat pe anul 1960 
au fost repartizate mijloacele finan
ciare necesare pentru dezvoltarea 
tuturor ramurilor economiei națio
nale și a acțiunilor social-culturale, 
pe baza planului de stat.

Analizlriă destinația dată princi
palelor cheltuieli bugetare din anul 
1960, oricine își poate da seama de 
caracterul pașnic și constructiv al 
bugetu'ui nostru de stat. Astfel,din 
tota’ul cheltuielilor bugetare, 60 la 
sută este destinat finanțării econo
miei naționale. Pentru finanțarea 
investițiilor se prevăd sume mai 
mari cu 25,1 la sută decît în anul 
1959. Ele vor fi destinate cu precă
dere industriei și în primul rînd 
industriei grele. In anul acesta va 
con'inua finanțarea construcțiilor în 
curs de executare, alocîrtdu-se în 
același timp fonduri pentru execu
tarea unor noi obiective industriale. 
Se va intensifica ritmul construc
ției de locuințe. Oamenii muncii vor 
primi în folosință în acest an cu 50 
la sută măi multe apartamente de
cît în anul trecut.

Pentru continua dezvoltare a a- 
griculturii în anul 1960, volumul in
vestițiilor se ridică la circa 4,4 mi
liarde lei, cu peste 25 la sută mai 
mult ca în anul trecut. Gospodăriile 
agricole colective și întovărășirile 
agricole vor primi un volum de cre
dite pe termen lung cu 40 la sută 
mai mare ca în 1959.

------------«♦------------

Industria locală în fața noilor sarcini
(Urmare din pag. l-a)

în planul de investiții. Acest fapt 
a dus la folosirea neeconomicoasă 
a sumelor destinate pentru combus
tibil și la înregistrarea unei depă
șiri de peste 150.000 lei.

Plenara lărgită a C. C. al P.M.R. 
din decembrie anul trecut a pus în 
fața industriei locale sarcini spori
te, sarcini menite să lege industria 
locală mai mult de necesitățile pro
ducerii bunurilor de larg consitm, 
cerute de populația din regiunea 
sau raionul respectiv.

Așadar, întreprinderea de indus
trie locală „Hor ia” din Alba-Iulia 
pășește în noul an, avînd de înde
plinit sarcini sporite, sarcini care 
marchează o nouă etapă în dezvol
tarea întreprinderii. Și, colectivul 
de muncă al întreprinderii, sub con
ducerea permanentă a organizației 
de partid, este hotărît să lichideze 
lipsurile anului trecut și pășește cu 
toate forțele la îndeplinirea noilor 
sarcini.

In anul 1960 întreprinderea „Ho- 
ria" va da o mai largă dezvoltare 
sectorului ceramic. In acest sCop 
i-au fost repartizate pen'ru inves
tiții 3.500.000 lei. Pe baza investi
țiilor acordate se vor realiza încă 
în primul trimestru — spre a pu
tea in'ra în producție în cursul tri
mestrului II — 2 șoproarte pentru 
uscarea cărămizilor și unul pentru 
uscarea țiglelor. De asemenea, o 
sumă însemnată este prevăzută 
pentru reprofilarea fabricii, Cons
truirea unei uscătorii artificiale tip 
„Keller" și utilarea fabricii cu uti
laj modern. La terminarea lucrări
lor de reprofilare, capacitatea de 
producție a fabricii va fi cu peste 
75 la sută mai mare decît în prezent.

O largă dezvoltare va lua secto
rul de prelucrarea lemnului. Odată 
cu sporirea srioasă a producției de 
mobilă și binale se va .înființa o 
nouă secție de strungărie în lemn, 
care va executa diferite obiecte de 
larg consum, care în anii trecuți 
penfru satisfacerea nevoilor popu
lației erau aduse din alte raioane 
și chiar și regiuni. Tot în cadrul 
sectorului de prelucrare a lemnului 
se va înființa un atelier de șlefuit 
sticlă. In ce privește sectorul meta
lurgic, acesta se va dezvolta prin 
mărirea capacității secției de îm

In bugetul de stat, pentru finan
țarea stațiunilor de mașini și trac
toare, au fost alocate cu 211 mi
lioane lei mai mult decît în anul 
precendent.

In acest an industria va livra a- 
gricul'urii 10.750 tractoare fizice, 
12.000 semănători, 5.000 combine 
și alte mașini agricole, precum și 
îngrășăminte chimice și antidău- 
nători.

In bugetul pe anul 1960, aloca
țiile pentru acțiuni social-culturale 
se prevăd în sumă de 13,437 mi
liarde lei, cu 1,368 miliarde lei mai 
mult decît în anul 1959. La aceasta 
se adaugă fondurile alocate pentru 
investițiile cu caracter social-cultu
ral, care cresc față de anul trecut 
cu 14,5 la sută.

Cheltuielile pentru invățămînt și 
cultură însumează 4,313 miliarde 
lei, iar pentru investiții în învăță- 
mint și cultură sînt prevăzute irr 
acest an fonduri în sumă de 470 
milioane lei.

Pentru ocrotirea sănătății oame
nilor muncii și prevederi sociale 
sînt. prevăzute în buget cheltuieli 
în valoare de 3,930 miliarde lei.

Punerea în aplicare a principiu
lui coexistenței pașnice, principiu 
pen‘ru care țara noastră militează 
împreună cu toate țările socialiste, 
în frunte cu Uniunea Sovietica, își 
găsește expresie și în bugetul de 
stat pe anul 1960, care prevede 
doar 6,3 la sută pentru apărare 
din totalul cheltuielilor bugetare.

Rezulta'ele obținute in anul 1959 
și bugetul de stat pe anul 19&j,. 
votat de Marea Adunare Națională' 
a R.P.R., demonstrează succesele 
mereu crescînde pe care oamenii, 
muncii Ie obțin și le vor obține în 
munca lor pașnică, sub conducerea 
jermă și înțeleaptă a partidului.

Pășind cu încredere în anul 1960, 
oamenii muncii din raionul nostru 
in dorința de a contribui la lărgi
rea și consolidarea succeselor- obți
nute, vor munci cu însuflețire pen
tru a contribui din plin la construc
ția socialistă a patriei noastre.

pletit strrnă cu peste 200 la sută,, 
înființarea unei sedai de confec
ționat paturi metalice pentru copii„ 
etc. In cadrul secțiilor existente, pe 
lingă produsele ce se fabrică in 
prezent, se va trece la fabricarea 
unor noi sortimente. Așa, de pildă, 
secția de împletit sîrmă va fabrica 
în acest an somiere pentru copii 
și adulți, diferite coșuri pen'ru res
turi, etc. Pentru folosirea mai com
plexă a deșeurilor rezu’tate de la 
unitățile producătoare, se studiază 
introducerea în fabricație a mobilei 
metalice în combinație cu material' 
plastic pentru bucătării, iar in 
trimestrul II se va începe fabrica
rea de mașini mecanice iniei pen
tru tăiat tăiței.

Acestea sînt doar cîteva din sar
cinile destul de mari ce stau în fața 
industriei locale a raionului nos
tru. La ele se mai adăugă apoi sar
cinile din sectorul extractiv, sector 
care în condițiile raionului nostru 
poate fi încă mult lărgit.

Recent, colectivul de muncă al" 
întreprinderii a dezbătui larg toate 
aceste sarcini. Și, așa după cum a 
reieșit din discuțiile muncitorilor „ 
ex:stă toate condițile ca aceste sar
cini nu numai să fie îndeplinite, ci 
chiar și depășite. Este însă necesar 
să se acorde o mai mare atenție 
îmbunătățirii desfășurării procesu
lui de producție, in'ă'urîtid go
lurile și salturile în producție, 
manifestate nu de puține ori în a- 
nul trecut. O mai mare atenție tre
buie dată traducerii în viață a pro
punerilor muncitorilor; toate mă
surile ce se iau trebuie să asigure 
nu numai îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan, ci și reducerea 
con'inuă a prețului de cost și îm
bunătățirea calității produselor, a 
aspectului acestora, astfel ca ele 
să fie pe placul cumpărătorului.

Organizația de bază și comite
tul sindical trebuie să privească cu 
mai multă răspundere problema 
mobilizării colectivului de muncă 
la îndeplinirea acestor sarcini. 
Munca politică trebuie să fie ridi
cată la un asmenea nivel ca ea 
să sprijine în modul cel mai con
cret și cu efect îndeplinirea sarci
nilor de producție și pe această 
cale dezvoltarea industries noastre 
locale în raport cu condițiile create 
de partid și guvern.
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