
GOMBOȘ ELENA 
muncitoare la 1.1. L. „Horia" — 
Tipografie, secția mașini tipar, 

tepăș ște zilnic planul de producție 
cu 8-10 la sută.

Jn cinstea
Conferinței raionale

Schimb de onoare
Mem'rii cooperativei meșt"șugă- 

rești „Progresul" din Alba-Iiilia au 
lucrat in zi'ele de 12 șl 13 ianuarie 
In schimburi de onoare. Muncind 
eu en'uziasm, In ziua de 12 ianua
rie sarcina de plan a fost depășită 
ea 17 la su'ă, iar în ziua de 13 —• 
cu 19 la sută.

In fruntea. întrecerii s-au situat 
comuniștii Manciulea Cornelia, Mu
re șan ion 1 și candidatul de partid 
Moise Glgor.

Fruntași la reparații
Colctivul de muncă de laS.M.T.

a desfășoară o in'ertsă activitate 
vi c'nst a Con'erinței raionale de 
■ar'id. In^ns ficind în'recerea, a- 

< est colectiv a reușit să termine re
parațiile în proporție de peste 50 
ia sută la tractoare KD., 71 la sută 
la trac'oare UTOS., 66 la sută la 
pluguri da tractoare șl 58 la sută 
la semănători.

Din rîrtdul mecanizatorilor cele 
mai bune rezultat" au fost obținute 
de comuniștii Răhăian Octavian, 
Muntean Todor, Marcu Simion, 
Tr pîrcean Ion, Moldovan Cornel, 
Covaci Ladislau și a'ții.
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Succes deplin lucrărilor Conferinței raionale de partid
In zilele de 16 și 17 ianuarie a.c. 

va avea loc Conferința raională de 
partid, care va analiza si dezbate 
darea d‘ seamă a Comitetului ra- 
icnal de la ultimele alegeri și pînă 
în prezent.

La Conferință participă delegați 
ai organizațiilor de bază din în
treprinde! i, instituții, gospodării co
lective și întovărășiri agricole, 
G.A.S., S.M.T. și saie, aleși în a- 
dunăriie generale ale organizațiilor 
de bază.

Conferința raională de partid 
constituie un eveniment de seamă 
în viața raionului nostru, nu nu
mai pentru organele și organizațiile 
de parlid, ci și pentru fiecare om al 
muncii. Cu acest prilej, comuniștii 
fac bilanțul activității Comitetului 
raional și al organizațiilor de 
partid, dezbat problemele funda- 
nr ntale ale construcției economice, 
culturale și ale vieții de partid, a- 
preciază munca organului de con
ducere, trasează sarcini de viitor 
și alege noul Comitet raional, co
misia de revizie și delegați la Con
ferința regională de partid.

In centrul atenției dezbaterilor ce 
vor avea lcc va trebui să stea a- 
naliza muncii desfășura'ă de orga
nele și organizațiile de partid, sub 
conducerea Comitetului raional, 
pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de hotărîri’e celui de-al II-lea 
donp-'s al P.M.R. și ale plenare
lor C. C. al P.M.R. Conferința ra
ională de partid va analiza în mod 
temeinic felul cum au tost îndepli
nite sarcinile rieșite din hotărîrile 
conf rint»lor regională și raională 
de na"tid. va sintetiza experiența 
pozitivă cîștigată și rezultatele ob
ținute de la ultima conferință și 
pînă în prezent.

Delegații la Conferința raională 
de partid sînt chemați să analiz - 
cu toată răspunderea ce o au, fe
lul cum muncesc organizațiile de 
partid din care fac parte și rezul
tatele obținute. Totodată, este nece
sar să se scoată Ia iveală neajun
surile care s-au manifestat, să fie 
criticate cu curaj, principial și par- 
time cauzele care au dus la aceste 
neajunsuri, sâ se propună măsuri 
pentru lichidarea lor și îmbună -»’■ 
rea muncii în viitor. In atenția de- 
îcgaților la Conferință să stea a- 
nalîza exigentă și amănunțită a me
todelor și stilului de muncă al or
ganelor și organizațiilor de partid 
în îndeplinirea sarcinilor politice și 
economice pe anul 1959.

Conferința raională de partid va 
d°zbate activitatea organizațiilor 
de partid, a comuniștilor în lupta 
pentru descoperirea noului în pro
ducție, folosirea rațională a timpu
lui de lucru, lichidarea cheltuielilor 
inutile și a risipei, realizarea unui 
regim sever de economii la mate
ria primă, materiale, combustibil, 
energie etc.

Ținînd cont de caracterul agricol 
al raionului nostru, în cadrul dis- 
cnți'lor ce se vor purta la Confe
rință, delegații vor trebui să acor
de mare atenție transformării so
cialiste a agriculturii, ca una din 
cele mai d» scamă sarcini ce a stat 
în fața organizației raionale de 
partid în această perioadă.

Este deosebit de imporint să 
se discut» d»spre exemplul personal 
al comuniștilor în munca pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii, despre întărirea economico- 
organizatorică a unităților agricole 
sccialist-cooperatiste, ce posibilități

există pentru înființarea de ferme 
de animale, dezvoltarea legumictil- 
turii,- ’pomicultură etc., pentru ridi
carea de noi construcții bune și 
ieftine, pentru sporirea producției 
agricole la hectar.

In discuțiile lor delegații vor 
trebui să acorde o atenție deosebită 
problemelor vieții interne de partid, 
r spectarea normelor leniniste ale 
vieții de partid, îmbunătățirea com
poziției sociale a partidului, legă
tura cu masele etc. Discutarea pro
blemelor 1 gate de munca ideolo
gică trebuie să constituie o preocu
pare a delegaților la Conferința 
rarnală de partid. Să fie d zbă
tută pe larg preocuparea organelor 
și organizațiilor de partid pentru 
răsrFndrrea învățăturii marxist-Ieni- 
niste în rîndul maselor, a populari
zării pcliticii partidului nostru, cum 
a fost o-ganizat și cum este con
dus învățămînful de partid. De’ ă- 
semenea, trebuie dezbătută pe larg 
munca politică de masă pentru 
mobilizarea oamenilor muncii la 
îndeplinirea sarcinilor de partid, 
cum au muncit comuniștii în aceas
tă direcție și care sînt rezultatele 
obținute.

Conf rința raională de partid va 
analiza felul cum Comitetul raional 
și O’ganizaiiile de partid s-au 
preocupat de conducerea și îndru
marea organizațiilor de masă.

Conferința raională de partid va 
trasa sarcini noului organ al~s și 
tidiror organizațiilor' de partid în 
vederea obținerii de noi rezultate 
în orera de construire a socialis
mul tri.

Oamenii muncii din raionul nos
tru urează Conferinței raionale de 
partid succes deplin în lucrările 
sale.

Cirul a fost să-și aleagă de
legații la Conf rința orășenească 
de partid, membrii organizației de 
bază de la Atelierul Ce n1 ral de 
reparații, întruniți în adunare 
de dare de S"amă și a'egeri n-au 
stat mult p? gînduri. S-au ridicat, 
au făcut propuneri, apoi și-au 
spus cuvîntul și pe buletinele de 
Pot. Și prin're cei aleși a repre
zenta organizația 
de la Afelerul cen'ral 
rații a fost și maistrul 
Cîrlan.

i 16 decembrie 19581 Aici la Alba 
Iulia, erau strînși în acea zi de 
•lin i iarnă delegații tuturor co- 

\mun'știlor din raion. Mineri din 
'Zlitna, ceferiș'i din Teiuș sau Coș- 
Irii, colac'iviși și întovărășți din 
\C's‘(i, Obreja sau Teiuș — cu 
toții au v nit să analizeze în cadrul 
Co if rinței raionale de partid ro- 

! dul muncii hotărîte a comuniș
tilor, felul cum au știut să mobi
lizeze masele largi de oameni ai 
\ muncii din raion la îndeplinirea 
t sarcinilor trasate de pairid. Și bi- 
\lan'ul făcut atunci Constituia o- 
\gl nda unor înfă'uirl de seamă. In 
țnd tstria raionului ca și în agricul- 
j 'ură au fost raporta'e cifre care 
\au scos în evidență en'uziasmul 
^"slăbit al membri'or și candidați- 
\lor de part'd, al oamenilor muncii, 
\în lupta pen'ru înfăptuirea măre
țelor obiective ce le-au stat în 
[față. Dar să parcurgem numai 
\g aficul ce oglindește transformarea 
soc aliată a raionului nostru.

16 decembrie 1958. De la tri
buna Conferinței raionale de par
tid, în ropote de aplauze, s-a făcut 
cunoscut că 34,6 la sută din su
er fața apricolă a raionului a fost 
coop'ra'ivizată. O cifră care gră- 

<’cșt" mu’t. In'r-un an, adică din 
d cembrie 1957 pînă în decembrie 
1958, ca urmare a muncii politice, 
su rf ța cooperativzată a raionu- 
l 'i a cr scut de la 7 la su ă la a-ra
pe 35 la sută. Asculttnd îndemnul co- 
mun'știlcr, țăranii muncitori au 
nășit cu încredere pe drumul 
‘ransformării socialiste a satului. 
ei spr> bucuria lor roadele muncii 
în comun le-a în'ărit încrederea 

\că au pășit pe drumul belșugului, 
la'ă-ne acum după un an, par- 

•curgînd cu ochii peste noi cifre. 
Am rupt una după una filele ca- 
' ndarului, dar am urcat în același 

•timp scara graficului ce oglindește 
realizările obținute în cooperativi

Om de nădejde, dlrz 
p nfru cauza par'idului, 
cui maistru s-a angajat a-și re
prezenta cu cinste tovarășii. De 
altfel fiecare membru de pariid 
era convins că așa vor sta lu
crurile. Cu toții știau ce poate. 
Mereu printre muncitorii de la 
secția proto'ipuri, maistrul Via- 
dimir Cîrlan s-a d v"dit a avea 
ochi ag r dar și multă pricepere 
Și as,!el fiind, din secție n-au 
ieșit decît lucruri de calitate și 
d" înaltă precizie. Apoi, ajutați 
de maistrul Vladimir Cîrlan, mulți 
din're muncitorii secției și-au ri
dicat calificarea. Sub ochii gri
julii ai maistrului, tinerii ion Ști- 
vai na, Ghecrghe Deldean, ion 
Moldovan și mulți alții au cres
cu', numele lor fiind adesea prin- 
're cele al" fruntași'or, a luptă
torilor pentru calitate și pentru 
obținerea de economii. De alff"t, 
Cali'ăti d"osebite *a dovedit mais
trul Vladimir C’rlan și la cercul 
de economi" concre'ă al cărui 
rro'-agandist este.
Zilele s-au scurs. Maistrul Vla

dimir CirBn a repreznn'at cu 
cinst" organizația din care face 
part" la Confer nța orășenească 
de par'id. Și aici, spre bucuria 
tuturor tovarășilor săi, el a fost 
ales delegat 
raiona'ă.

Mi in- va 
carnală de 
furor oanrnilor muncii din 
ionul nos'ru este reținu'ă de 
cest

, printr" 
J nului 
i pen'ru 
[ rrezent
> maistrul Vladimir Cîrlan.

comuniștilor 
de repa- 
Vladimir

luptător 
harnt-

și pentru Conferința

avea loc Conferința 
partid. Atenția

însemnat 
cei mai 
nostru, 
zile tot 
la

iu- 
ra- 
a- 
Si,eveniment, 

buni fii ai raio- 
mi’itanți actri 
mai luminoase,

Conferință va fi și

INTR-UN AN,.. înfloresc satele raionului
zarea agriculturii raionului. La ( 
Ighiu, Bucerdea, M"s nt a și Mi- > 
half au luat ființă noi gospodării < 
col-ctive care, deși tinere, pășesc S 
cu hotărî re spre o continuă d-z- / 
vnltar \ Sute de țărani muncitori, ( 
luminați de sfatul comun'șt Hor, S
și-au croit făgaș spre o nouă) 
viață, spre o viață soc al istă. La ( 
Oiejdea, Cs'ei, Obreja și Me- > 
srn'ea în cronica satelor a fost ? 
înregistrat unul din evenimentele ( 
cele mai însemnate ale noii noas-) 
tre vieți: toți țăranii rmmci'ori au ( 
păs't p" calea gospodăriei colective. \

Și șirul realizărilor obț-'nute pe > 
calea transformării socialiste a a- < 
gr icul furi nu se o-reșt" aici. In \ 
decursul anului ca-e a trecut de la ) 
ultima Conferin'ă raională, alte sute < 
de țărani munciteri din Teiuș, f 
Berghin. Me'cș, Vințul d" Jos Ș’ Z 
al'e comune au in'rat în gospodării ( 
sau în întovărăș'rile agricole șt > 
zoo'ehnice. Sate și comune în'"'<' > 
sînt azi corn plec' c"operat'vizat". ( 
Ci’rele vcrbesc de altfel clar des- 5 
pre acest lucru. Aproape întrea-l 
gă suprafața ra’onului es'e azi i 
complect coonerativizată. Raionul > 
în'r-g es'e deci aproape de evnni- ( 
meniul măreț al cooperativizării i 
totale.

M”nca n-a fost cî'uși de puțin <. 
ușoară. Dar comuniștii nu cunosc S 
pr"iifăți și drept măr'urie stau fan- ? 
tele de mai sus. Lup'înd Dintru , 
traducer a în viață a sarc'mlor til- S 
timei con’erințe, organizatele de > 
por'id d n r"ion au daslăsurat o( 
muncă ent"z!astă, o muncă ce a) 
fost răsp'ă'ită din plin de însem- ț 
nate rezultate. Și dacă la lucrările) 
actualei Conferințe raionale, d~s- S 
pre toate aces'e rezultate comu- ( 
niștii vor vorbi cu mîndrie, apoi) 
mobilizați de noile sarcini vor păși S 
cu și mai mult elan spre noi iz-l 
bînzi în construirea vieții noi so- ? 
cia'iste. )

Freamătă ulițele
In Drîmba-ul de altădată, serile 

se lăsau mohorîte și satul devenea 
tăcut. Azi însă altfel stau lucrurile 
în aș-zarea de pe malul Mureșului. 
Scara ca și în miezul zilei, pe uliți 
e ac»lași freamăt. Intîlnești țărani 
cu f te vesele, copii zburdalnici 
înaocindu-se de la școală, întîlnesti 
artișt’i sa’ului strîngîndu-se pentru 
a-și demons'ra talentele. Și săteni
lor din Drîmbar le-au plăcut mult 
pies-le de teatru „Inșiră-te mărgă
rite" și „Nă»asta“, prezentate cu 
luni în urmă, ca și piesa „îndoia
la", sceneta „Vreau să cînt“, cîn- 
tccrl» și recitările despre viața 
noastră nouă, prezentate în primele 
zile ale acestui an.

La Micești s-au terminat 
lucrările de electrificare

Țăranii muncitori din satul Mi- 
crș'i trăi s» în aceste zile unul din 
cele mai de seamă evenimente din 
viața sa'ului lor. Ca urmare a s^ri 
jinului acordat de sfat, a partici
pării active a țăranilor muncitori 
și a muncii neobosite desfășurate 
de căfr» muncitorii dTh car!'- 
I.G.O. Alba-Itilia, cu cîteva zile în 
urmă airi an fost ferm''”»1» 'i'c-- 
rile de electrificare a satului.

Pe lîrțp’ă contribuția băn ac»» 
țăranii muncitori de aici au parti
cipat cu un entuziasm deosebit și 
la lucrările de săparea gropilor, 
•ransportul stîlpilor și plantarea 
lor, efectnînd multe ore de muncă 
voluntară. Zilele acestea urmează 
să se facă racordarea la linia de 
înaltă tensiune, astf 1 că în sat se 
va aprinde lumina electrică.

împodobesc satul în haina noului

In anii de democrație populară 
S'if'u' vieț'i noi, înfloritoare, se simte 
iot mai puternic și la Oarda de Jos.

D - unde cîrtdva, în anii de 
cruntă exploatare moș'erească co
piii desrrindcau înțel gerea slove
lor doar de la 2 dascăli, acum la 
Oarda de Jos funționează o școală 
de 7 ani, tind" fiii țăranilor întovă- 
răș'ți de astăz', primesc lumina 
cărți de la 12 învă'ă'ori și profe
sori. Mulți din're n"poții foștilor 
iobagi, cara au învățat mai depar
te, cum sin' Mărg'n"an Șotron, 
Tîrnă'ea'i Traian, Mun'ean Șotro- 
n'e și alții, sînt ing'nvi. Susan 
llie 'ste asis'en' un'versitar. Rusu 
Romul"s a d venit medic.

Pentru sănă'atea oam nilor, de 
curînd a lua1 ființă un dispensar. La 
căminul • cltural tineretul din sat 
pregă'est" și prez'ntă piese de t"a- 
tru asemenea artiș'ilor de profesi".

In "IVm /’ zz'e, în sat au f"st 
plantați sfîlpii p'ntru curin'ui elec- 
'ric și nu pes'e mult timp se va 
revărsa peste sat lumina b"cului.

In în'ovărașire rodul fiind mai 

b gat, ven tarile membri'or au cr"S- 
cut. Acum peste 40 de întovărășiți 
au case noi. In'ovărășiții Drăghici 
Irn, Lu"șa Simion, Drăgh'ci Can
din și alții au case asemenea vile
lor, care împodobesc și mai mult 
satul în haina noului.
In clișeu: lina din u'itele satului.

I Raionul Alba 1
este pe punctul de a fi | 
complet cooperativizat. fc

id> Transformarea socialistă |
avînd șuti c> procent, 
la asaltul fericirii

§ poți să spu; de-acum: prezent! s
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învățămîntului agrozootehnic de masă — toată atenția dYli/jai fârninescu
---------RAID ANCHETĂ —-------

In aceste zile, în comunele și satele raionului nostru se desfășoară 
învățămîntul agrozootehnic de masă — formă eficace de răspîndire 
a experienței înaintate în sporirea producției agricole și dezvoltarea 
continuă a creșterii animalelor. Atît la cele 54 cercuri organizate cît 
și la cele 54 cicluri de conferințe numeroși țărani muncitori din gos
podăriile agricole colective și întovărășiri participă regulat, iau par
te la discuții, dovedind interes în însușirea materialului predat.

Pe lîngă multe cercuri bune însă, în raion mai există o seamă de 
d'ficiențe în ce privește buna desfășurare a învățămîntului, legarea 
Iui de viața practică. O seamă de lipsuri se manifestă apoi și în ce 
privește ținerea conferințelor la căminele culturale.

Cu scopul de a contribui la îndreptarea lipsurilor ce mai există, re
dacția ziarului „Steaua roșie" a organizat, zilele acestea, un raid an
chetă în mai multe comune și sate.

R'-dăm mai jos unele aspecte.

Dornici de a-și însuși cît mai 
multe cunoștințe despre problemele 
de zootehnie, în fiecare joi cînd 
au loc lecții la cercul zootehnic, 
colectiviștii din Oiejdea participă 
cu regularitate la cursuri. Pregătite 
cu grijă, bogate în exemple și 
strîns legate de viața practică, lec
țiile sînt ascultate cu multă atenție 
de cursanți.

Co’ectiviș'ii înscriși la cerc, de 
fiecare dată își iau notițe prețioase, 
iau în număr mare parte la discu
ții și pun diferite in'rebări. Așa, de 
exemplu, la lecția „Asigurarea ba

Muncă superficială
La Teleac, sat ce aparține comu

nei Hăpria, unde pentru perioada 
de iarnă este prevăzut să se țină 
un ciclu de conferințe cu caracter 
agrotehnic, activitatea se desfășoa
ră slab in această direcție. Aici, de 
pildă, unde pînă în prezent trebu
iau să aibă loc 4-5 conferințe, abia 
s-a ținut una singură, și aceasta la 
nivel scăzut.

Tovarășa Ștefănescu Victoria, în
vățătoare, care răspunde de aceas
tă problemă, în loc să-și pregăteas
că conferința temeinic, să o mate
rializeze cu exemple strîns legate 
de viața satului, să indice pe baze 
științifice cele mai bune metode și 
lucrări curente în raport cu țelurile 
de sol din perimetrul satului, s-a 
mulțumit să citească în legătură cu 
această problemă cîteva pagini, pe 
sărite, din carte.

Dacă la Teleac conferințele nu 
se pregătesc și nu se țin cu regu
laritate, aceasta se datorește în 
mare măsură și organelor de par
tid și comitetului executiv al sfa
tului popular din comuna, care au 
dovedit o slabă preocupare în di
recția organizării și desfășurării 
învățămîntului agrotehnic de masă.

Organele de partid și de stat din 
comună trebuie să muncească cu 
mai multă răspundere în ce privește 
controlul și îndrumarea lectorului, 
să acorde tot sprijinul la mobiliza
rea țăranilor muncitori pentru par
ticiparea acestora la conferințe.

|. CORCDOZll --------
Cu prilejul raidului, s-a putut vedea că acolo unde lectorii au în

țeles importanța sarcinii încredințate și și-au întocmit planuri tema
tice bune, strîns legale de viață și sînt îndrumați și sprijiniți îndea
proape în activitatea lor de organizațiile de partid și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare de la comune, activitatea la cercuri și ci
cluri de conferințe cu caracter agrozootehnic este bună. Cursanții vin 
în număr mare la cercuri și conferințe, participă la discuții pun în
trebări și își iau notițe prețioase. Exemplu în acest sens pot fi date 
cercurile agrozootehnice de la gospodăriile colective Oiejdea, Berghin, 
Mihalț, Alba-Iulia, de la întovărășirile agricole din Vințul de los, 
Sibișeni, Micești, ciclurile de conferințe din Ilenig, Feneș și altele.

In același timp însă, se constată că în raion sînt și multe cercuri 
ca cele din gospodărule colective din Șard, Obreja, Benic, Cetea, 
întovărășirile agricole din Galda de los, Sintimbru, Coșlariu și al
tele, unde nu s-au ținut decît 1-3 lecții, și acestea la un nivel neco
respunzător, rupte de viață și cu o participare redusă de cursanți. 
Slab se desfășoară activitatea și la ciclurile de conferințe din satele 
Teleac, Vurpăr, Meleș, Presaca și altele, unde s-au ținut un număr 
redus de conferințe.

finind seamă de rolul important ce-l are învățămîntul agrozooteh
nic de masă în ridicarea nivelului profesional al lucrătorilor ogoare
lor și crescătorilor de animale, organizațiilor de partid și comitetelor 
executive ale sfaturilor populare de la comune le revine sarcina să 
sprijine și să îndrume cu mai multă răspundere activitatea la cursu
rile agrozootehnice și ciclurile de conferințe. Ele trebuie să ia aseme
nea măsuri politice și organizatorice, pentru ca pînă la sfîrșitul lunii 
februarie planul tematic al lecțiilor și conferințelor să fie realizat in 
întregime și în condițiuni optime.

Mai mult interes trebuie să dovedească în această direcție și co
lectivul raional de îndrumare și coordonare, care nu trebuie să se 
mulțumească numai cu situațiile primite, ci să desfășoare o activitate 
concretă pe teren.

frumoase
zei furajere la animale", colecti
vistul Boroș Arpad a cerut lecto
rului explicații mai largi despre 
porumbul însilozat și făina de lu
cerna în hrărirea porcilor. Colec
tiv'stul Crișan Lazăr a întrebat 
cum se poate obține un fin vitami- 
nos.

Nivelul ridicat la care se predau 
și se discută lecțiile este o cheză
șie sigură că participanții la cursuri 
vor obține noi victorii în creșterea 
animalelor și obținerea de recolte 
bogate.
------------------------------------------------------------------

Condiții bune
Stimulați de condițiile optime 

create — sală luminoasă, curată și 
bine încălzită, mobilier corespun
zător, planșe, cărți și material in
tuitiv după' nevoie — țăranii înto
vărășiți din comuna Ciugud înscri
și la cercul zootehnic participă cu 
regularitate la cursuri. Și faptul că 
lectorul cercului, pătruns de înalta 
îndatorire ce i-a fost încredințată, 
își pregătește temeinic lecțiile, pe 
care le leagă strîns de viața prac
tică, scoțînd *în vidență cele mai 
noi și mai practice metode în creș
terea animalelor, trezește tot mai

IN CLIȘEU: La cercul zootehnic din comuna Ciugud.

Mai mult interes
AcTivilatea la cercul legumicol 

din gospodăria colectivă din Mi- 
cești, nu este din cele mai rodnice. 
Și faptele scot in evidență cu tă
rie acest lucru. Așa, de exemplu, la 
lecții'e care au avut loc pînă în 
prezent, participarea cursanților la 
lecții a fost de numai 55-60 la sută.

Analizînd această situație, nu e 
greu de văzut că ea se datorește 
în primul rînd slabului interes pe 
carv-l acordă învățămîntului orga
nizația de bază și consiliul de con
ducere al gospodăriei. Ce preocu
pare se poate spune că are organi
zația de bază în această direcție 
cînd înșiși unii membri de partid, 
Ca tov. Rusu Iosif și alții nu parti
cipă cu regularitate la ședințele de 
cerc ? Tov. Dancea Petru, secreta
rul organizației de bază, nici nu 
este înscris în rîndul cursanților. 
Asemenea situații nu trebuie să se 
mai repete, deoarece ele dăunează 
activității cercului legumicol.

Fiecare cursant trebuie să înțe
leagă că este în primul rînd în 
interesul său să urmeze cu regula
ritate aceste cursuri, a căror lecții 
sînt întocmite șl predate pe baza 
unei tematici strîns legată de nece
sitățile gospodăriei, ele urmărind 
aplicarea celor mai înaintate meto
de, pentru a smulge pănilntului re
colte cît mai mari.

mult interesul pentru învățămînt.
La predarea lecțiilor cursanții își 

notează cu grijă în caiete tot ce 
găsesc că e mai important.

Țăranii muncitori Puiu Toma, 
Bran Gheorghe, Filipescu Ion, Puiu 
Ion, Stanciu Nicolae, Popa Simion, 
precum și ceilalți cursanți, partici
pă activ la discuții și pun diferite 
întrebări. Cu fiecare lecție ce are 
loc, cursanții își lărgesc tot mai 
mult orizontul cunoștințelor înain
tate despre creșterea animalelor, 
despre creșterea producției agricole.

Nu oricîud, tovarăși!

P3 E QD Ei H O M

1
5 ianuarie 1960, se îm-
> sută zece ani de la naș
ii Mihai Eminescu, Lu- 
poeziei romînești, a că- 

uritoare strălucire lumi- 
t mai viu, tot mai departe 
scătușată pe care a vi-

marelui poet este rod de 
eț al unei întregi evo- 
vice a culturii noastre, 
durii noastre de care 
anic legată. Lirica lui 
i este izvorîtă dintr-o 
iragoste și cunoaștere a 

S vieții poporului, a istoriei lui, a 
2 creației lui artistice; dintr-o vră- 
( jită contopire a sufletului său 
5 cu muzica codrilor de stejar, din- 
2 tr-o profundă și bogată expe- 
( riență a vieții.
> O bună parte a operei lui E- 
2 minescu este realizată în spiritul 
J concepției artă cu scop social, 
) care jena intoleranța șefului „lu- 
( nimii", Titu Maiorescu, în susți- 
( nnrea principiilor esteticii reac- 
2 ționare. In condi- 
( țiile societății bur- 
ț ghezo-moșierești, < 
l Eminescu ne 
( arată cine e exploatatorul munci- 
I' torimii chiar într-una din poeziile 

sale de început:

„Negustoru-și pune pînzele-nainte
Lucrul scump și harnic unor cea

suri sfinte;
El are briliante pe degete groase 
Din nopțile celor care pînza-i 

coase". 
(Viața)

Ideea este dezvoltată și capătă 
contururi mai largi în poemul 
„împărat și proletar", unde Emi- 
nnscu denunță exploatarea celor 
tari, îngrădiți „Cu-averea și mă
rirea în cercul lor de legi 
Prin bunuri ce furară..."
Eminescu glorifică aici figura 

2 proletariatului, a titanului revo- 
< luționar care se ridică în numele 
) clor exploatați împotriva Ceza- 
2 rului, împotriva ordinii nedrepte 
( sortită nimicirii odată cu dezvol- 
; tarea conștiinței puterii maselor:
> „De ce uitați, că-n voi e număr 
2 și putere?"

j „Zdrobiți orînduirea cea crudă și 
< nedreaptă,
) Ce lumea o împarte în mizeri, si 
2 bogății"
2 Acest poem, în anumite mo- 
( mente ale sale, rămîtie expresia 
S cea mai desăvîrșită a poeziei so- 
< ciale a lui Eminescu.
j Poetul a tradus în viață din 
ț unghiuri diferite de vedere acest 
j principiu și în opera sa de maiu- 
; rifate. Să ne gîndim la cele 
> cinci scrisori, denumite pe drept 
I cuvînt satire. Apoi, „Criticilor 
’ mei" este o poezie care se inte- 
' grează chiar în vederile criticii 
> de azi. Reacționarismul criticii 
> formaliste, 'care atacă tocmai 
[ menirea socială a poeziei, este 

calificate de muncă care să poată 
executa lucrări de cea mai bună 
calitate. Și, așa stînd lucrurile, 
iată că din plină vară constructorii 
s-au trezit în pragul iernii și insta
lația de încălzire nici vorbă șă 
fie gata. A venit ziua de 31 decem
brie — data la care instalația tre
buia să fie, conform contractului, 
terminată. Dar se vede treaba că, 
pentru conducerea grupului din 
Alba-Iulia, aceasta n-a constituit 
o preocupare. Acest lucru reiese 
cu putere din faptul că nici atunci 
cînd au existat materialele necesare 
nu s-a depus un efort susținut spre 
a termina lucrările în termen. A- 
cest fel de a privi îndeplinirea ri
nei sarcini contractuale n-a rămas 
fără urmări. Din contră, aceasta1 si
tuație a lovit chiar în buna des
fășurare a producției, deoarece fa
brica nemaiprimind pe I960 repar
tiție de lemne, a fost pusa în si
tuația să nu poată asigura încăl
zirea fabricii și deci nici condiții de

încă din primăvara anului trecut, 
grupul de șantiere T.R.C.L.H. din 
Alba-Iulia a încheiat contract pen
tru executarea unor lucrări de re
parații și modernizare la fabrica 
de încălțăminte „Ardeleana" din 
Alba-Iulia. S-an stabilit atunci ter
menele de execuție și bineînțeles și 
obligațiile ce revin fiecărei părți.

S-au început lucrările. Ce e drept, 
o perioadă de timp constructorul a 
căutat să-și respecte angajamentele 
contractuale, mobilizînd forțe spo
rite la executarea lucrărilor. Merită 
a fi scos în evidență faptul că pen
tru urgentarea lucrărilor s-a acor
dat un sprijin prețios și din partea 
conducerii adminstrative a fabricii. 
Așadar, totul a mers bine pînă cînd 
s-au început lucrările la instalația 
de încălzire centrală. Odată cu 
începerea acestei lucrări, treburile 
au început să cam scîrție. Odată 
lipseau materialele, din cauză1 că 
conducerea Trustului de la Deva 
neglija acest șantier, odată cadre

combă’ut cu tărie. Ridicîndu-se 
împotriva esteticii idealiste, E- 
min,'Scii arată lipsa de valoare 
a poeziei în care absența idei
lor e înlocuită cu jocul formal al 
rimelor.

întreaga atitudine pe plan es
tetic a lui Emin seu este dovada 
unui înalt patriotism. Spre a- 
ceeași concluzie ne duce și cu
noașterea legăturilor vii ce le-a 
avut poetul cu țara și cu poporul 
nostru, cu literatura și arta a- 
cestuia care s-au transformat îrt 
sursă inepuizabilă a inspirației 
sale* Chiar „Luceafărul", încoro
narea creației sale artistice, își 
trage seva din acel „izvor puru
rea reîntineritor" care este fol
clorul. Concepția filozofică care 
stă la baza acestui poem cu ca
racter simbolic nu contrazice cu 
nimic cele arătate mai sus. Po
vestea alegorică a luceafărului 
rezumă în mod simbolic însăși 
drama existenței poetului care 
și-a desăvîrșit creația înlr-o so

cietate dușmă
noasă adevăratului 
creator și a artei 
„ce exprimă a

devărul". Contradicțiile proprii 
societății capitaliste găsesc aici 
însă o rezolvare pe plan erotic, 
și aceasta nu apare ca ceva în- 
tîmplător. Eminescu este, pe linie 
tematică, Crl mai mare cîntăreț 
al iubirii și naturii în lirica ro- 
mînească. Și concluzia la care 
ajunge poetuj nu trebuie să ducă 
pe nimeni în eroare:
„Trăind în cercul vostru strimt, 
Norocul vă petrece,
Ci eu în lumea mea mă simt 
Nemuritor și rece".

Izolarea de lume este la ro- ' 
mantiei o formă de protest s 
cz'al, de dezgust pentru societatea i 
burgheză. Acesta este și sensul ' 
concluziei lui Eminescu, rezultat < 
al unei îndelungi și amare ex- 1 
periențe de viață, la capătul ca- ( 
rierei sale literare, 1883, anul < 
publicării acestei capodopere. E- | 
minescu este romantic, este ma- ( 
rele romantic fiindcă opera Iul i 
reprezintă culmea pe care ro- j 
mantismul o atinge în literatura < 
noastră. Și dacă în creația ge- j 
nială a lui Eminescu înftlnim a- j 
numite contradicții, apoi ele se j 
da'cresc con'radiațiilor care ca- ) 
racterizează timpul în care a ( 
trăit.

Poetul sovietic G. N. Leo- z 
nidze, în mesajul popoarelor so- j 
vietice la „Centenarul Eminescu" ) 
a subliniat umanismul marelui i 
poe': „Poet al poporului, poet ) 
martir, Mihai Eminescu a lumi- 5 
nat cu focul inimii sale calea. ( 
lipsită de lumină a poporului".

Ne lămurim mai bine acum i 
dragostea oamenilor de la noi și ( 
de pretutindeni pentru moșteni- 2 
rea care ne-a lăsat-o Mihai E- ) 
minescu. (

Prof. ION LANCRAIAN 

muncă cum ar trebui. Și cu țoale 
că acum axistă aci materialele ne
cesare, conducerea grupului (șef 
tov. Văideanu Bujor) nu ia măsuri 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
la terminarea lucrărilor. De altfel 
tot ca o lipsă a constructorului este 
și faptul că nici la ora actuală nu 
sînt terminate lucrările la instalația 
electrică. Și nu numai atît. Se poa
te vorbi referitor la aceasta proble
mă și despre faptul că lucrările^ de 
instalații executate pînă în prezent 
nu sînt nici ele de cea mai bună 
calitate, fapt ce provoacă greutăți 
în desfășurarea muncii. Sînt de 
netolerat situații de felul acesta 
cînd se merge pe panta de a munci 
oricum.

Această situație nu mai poale 
dăinui și ca atare vor trebui să se 
ia măsuri pentru lichidarea lipsuri
lor. Conducerea grupului trebuie să 
știe odată pentru totdeauna că o 
lucrare nu se face oricînd, ci în 
termenul contractual stabilit.



Alegerile în organizațiile U. T. M.

Adunările pentru alegeri trebuie pregătite 
cu toată răspunderea

In prezent au loc și se desfășoa
ră la sate adunările generate ale 
■organizațiilor U.T.M. pen'ru dare 
de seamă și alegeri. Este un eveni
ment de seamă in viata organiza
țiilor U.T.M.

Pentru ca intr-adevăr adunările 
generale de dare de seamă și ale
geri să constituie o școală pentru 
fiecare utemist și să-și atinga^sco- 
pul, ele trebuie pregătite in cele 
mai mici amănunte, conform in
strucțiunilor C. C. al U. T. M. 
Acolo unde organul de conducere 
a dovedit interes pentru îndeplini
rea acestei sarcini, șl rezultatele 
obținute suit bune. Și invers, unde 
nu s-a depus tot interesul, unde 
s-au neglijat unele părți ale pre
gătirii alegerilor rezultatele obți
nute sînt n satisfăcătoare. Așa s-au 
petrecut lucrurile In comuna Oarda 
de Jos. A'ci, a avut loc, zilele tre
cute, adunarea generală a utemiș- 
iilrr pe întreaga comună pentru a- 
legerea comitetului comunal U.T.M. 
Pen'ru pregătirea adunării biroul 
raional U.T.M. a trimis patru acti
viști. Desigur intenția a fost bună 
în sensul ca acești tovarăși să pre
gătească adunarea cit mai bine.

Cum a fost pregătită adunarea?
Cel mat important lucru în pre- 

găt rea unei adunări de alegeri, 
după cum se știe, este luarea de 
măsuri organizatorice ca: întocmi
rea din vreme a dării de seamă a 
organului de conducere, anunțarea 
cu cel puțin 5 zile înainte a ordi- 
nei de zi, a locului, orei, unde și 
cînd va avea loc adunarea.

Lucrul principal U constituie da
red de seamă, care trebuie să cree- 

baza d* scufiilor adunării și a
.regii desfășurări a lucrărilor. Da

rea de seamă a comite'ului Comu
nal U.T.M. Oarda de Jos a fost 
slab întocmită. Ea n-a constituit o 
analiză a activității comitetului, a 
metodelor sale de muncă, a rezul
tatelor obținute.

Cele cîteva sarcini cuprinse în 
darea de seamă au fost tratate în 
general, iar unele doar amintite. De 
exemplu, în darea de seamă se a- 
mintește că comitetul s-a preocu
pat de învățămîntul politic U.T.M. 
Dar cum s-au preocupat organiza
țiile de bază U.T.M. de învățămîn
tul politic, cîte cercuri sau cursuri 
au fost organizate, cîți utemiști au 
fost încadrați în învățămîntul poli
tic, cum studiază ei, care slnt _ re
zultatele practice obținute, cum 
muncesc propagandiștii, despre toa
te acestea nici măcar nu se amin
tește în darea de seamă a comite
tului comunal U.T.M., deși se știe 
'ă una din sarcinile principale ale

Gospodăria colectivă din Obreja 
a pășit cu puțin timp în urmă pra
gul celui de-al 10-lea an de exis
tență. Timpul care a trecut de la 
înființare, colectiviștii tiu-l socotesc 
numai în ani. Nul Acești aproape 
10 ani de muncă unită slnt oglindiți 
mai degrabă In realizări, în dez
voltarea gospodăriei.. Dacă la înfiin
țare gospodăria număra doar cîte
va familii cu o suprafață mai mică 
de 100 ha teren, apoi în momentul 
de față întregul sat este colectivi
zat, iar suprafața de teren este de 
peste 740 ha. S-au dezvoltat In ca
drul gospodăriei ramuri noi de pro
ducție, ceea de a făcut să crească 
puternic fondul de bază.

Sectorul zootehnic a fost dezvol
tat și el In anii de la înființare, și 
se poate spune că în mod deosebit 
creșterea animalelor a influențat 
puternic o perioadă dezvoltarea 
gospodăriei, La un moment dat 
însă, ne justificat, acest sector a [ost 
neglijat. Concomitent cu sporirea 
numărului de membri, cu creșterea 
suprafeței de teren, conducerea gos
podăriei trebuia în mod firesc să 
se orienteze cît mai just și să dez
volte continuu și sectorul zooteh
nic din cadrul gospodăriei. Din pă
cate insă, neglijînd această latură 
economică aducătoare de mari ve
nituri, în cadrul gospodăriei creș
terea animalelor și în mod special 
a vacilor de lapte a fost pusă pe 
planul al doilea. In aceeași măsu
ră a fost neglijată și problema spo
ririi productivității la animale. Fap
tele dovedesc cu toată puterea a- 
•cest lucru.

In anul trecut gospodăria colec- 

organizațiilor U.T.M. este educarea 
comunistă a tineretului.

In darea de seamă sînt slab o- 
glindite proble'mele vieții de orga
nizație. Se amintește în general că 
unele organizații de bază au ținut 
adunări, au dezbătut probleme im
portante și au obținut rezultate. 
Dar ce probleme au dezbătut, ce 
măsuri au fost luate, metodele de 
muncă întrebuințate, rezultatele ob
ținute, lipsurile manifestate, cau
zele lor, toate acestea nu constituie 
obiectul unei analize în darea de 
seamă.

Pe lingă toate acestea din darea 
de seamă nu se desprinde nimic 
despre concursul „Iubiți cartea", 
despre sport ca o latură a muncii 
finere'ului, despre metodele de mun
că ale comitetului comunal U.T.M. 
etc.

In pregătirea adunării generale 
a organizației U.T.M. din comuna 
Oarda de Jos pentru dare de sea
mă și alegeri s-au mai făcut sim
țite și alte lipsuri din punct de ve
dere organizatoric. Astfel, ordinea 
de zi a adunării nu a fost anun
ța* ă cu 5 zile înain'e, așa cum pre
văd instrucțiunile C. C. al U .T.M., 
nu s-a făcut controlul carnetelor. 
C nsîderăm că acestea sînt abateri 
de la instrucțiunile C. C. al U .T.M. 
în legă'ură cu alegerile și ele nu 
pot fi tolerate.

Apoi din unele organizații de 
bază ca, de pildă, cea din satul Pî- 
c' șa, au Ursit mai mult de jumătate 
din utemiști de la adunarea de a- 
l geri (15 din totalul de 27). Nici 
pentru pregătirea sălii pentru adu
nare nu a existat nici un interes. 
In sală nu au fost bănci suficiente, 
incit o parte din tineri au stat in 
picioare.

Toate aceste lipsuri au făcut ca 
și lucrările adunării generale să se 
desfășoare la un nivel scăzut, 
să nu analizeze cele mai specifice 
sarcini care au stat în fața orga
nizației U.T.M. din comună.

Biroul Comitetului raional U.T.M. 
are datoria de a analiza și contro
la felul cum sînt pregătite adunările 
și să ia măsuri împotriva acelora 
care dovedesc asemenea lipsuri, 
deoarece felul cum a fost pregătită 
și cum s-a desfășurat adunarea 
generală a organizației comunale 
U.T.M. Oarda de Jos dovedește că 
nu s-a muncit cu toa'ă răspunde
rea.

De lipsurile de mai sus se face 
vinovat și comitetul comunal de par
tid, care n-a controlat și n-a spri
jinit comitetul comunal U.T.M. pen
tru îndeplinirea cu succes a aces
tei importante sarcini.

la G. A. C. Obreja

Se pot crește mai multe vaci, 
se poate spori producția de lapte
tivă din Obreja și-a prevăzut să 
sporească numărul vacilor de lapte 
la aproape tncăodată față de anul 
1957. Ce e drept, d-și față de posi
bilități era puțin, totuși însemna un 
pas- înainte în direcția dezvol
tării creșterii vacilor. Răul mare 
însă a fost dă prevederea n-a fost, 
respectată, din care cauză numărul 
vacilor a rămas aproape același cu 
mica excepție că s-au procurat în 
plus 2 juninci. Pe lingă faptul că 
numărul vacilor n-a fost sporit nu 
s-au luat măsuri corespunzătoare 
nici pentru schimbarea vacilor 'slab 
productive sau bătrîne cu vaci pro- 
duc'ive de rasă. Toate acestea ' ca 
și alte lipsuri au condus la situa
ția ca în cadrul gospodăriei să se 
realizeze o producție de lapte pe 
cap de vacă furajată de abia 1.526 
litri, mult mai puțin dectt era pla
nificat în planul de producție. Și 
fiindcă e vorba de o producție de 
lapte scăzută, trebuie să arătăm 
că o serioasă deficiență s-a mani
festat atît în ce privește buna în
grijire a vacilor cît și în asigura
rea unei furajări corespunzătoare.

Ani la rind colectiviștii din O- 
breja au fost îndeaproape sfătuiți 
să dea o mai largă dezvoltare cul
turii porumbului pentru siloz. Dar 
cu tot sfatul bun ei au continuat 
să se posteze pe o poziție contra
rie. Această atitudine și-a avut ur
mările. Așa, de pildă, pentru fura- 

0 nonă dovadă a grijii 
față de oamenii muncii
Ultimele zile ale anului 1959 

poartă pecetea unei noi realizări în 
orașul nostru, a unei noi dovezi a 
grijii partidului și guvernului fală 
de oamenii muncii: în Alba-Iulia 
a luat ființă Căminul spital de bol
navi cronici.

Noua unitate, care din punct de 
vedere teritorial deservește întrea
ga regiune, este o unitate cu sem
nificație socială deosebită. Aici își 
găsesc o atentă îngrijire bolnavii 
ce suferă de boli de lungă durată, 
ajutați fiind să-și învingă infirmi
tățile cauzate de boală sau bătrî- 
nețe. In noua unitate, avînd avizul 
Secției sanitare și prevederi socia
le regionale, se pot interna bolnavi 
de la vîrsta de 18 ani în sus sufe
rind de : afecțiuni cardio-vascularc, 
afecțiuni pulmonare netuberculoase, 
reumatisme cronice cu impotență 
funcțională, afecțiuni chirurgicale 
care necesită spitalizare îndelunga
tă, afecțiuni cronice renale, oculare 
și auditive.

Dat în folosință, la Căminul spi
tal de bolnavi cronici s-a încenut 
activitatea. Și conștient de rolul 
cc-i revine, întreg personalul me- 
dico-sanitar și administrativ gos
podăresc a pornit de la început la 
muncă stăruitoare și devotata, ast
fel ca bolnavii internați aici să 
simtă cît mai mult grija pe care 
statul nostru democrat popular a- 
cordă oamenilor muncii, cerințelor 
și nevoilor lor.

In clișeu: Aspect din timpul vi
zitei în unul din saloanele Cămi
nului spital de bolnavi cronici, din 
orașul nostru.

NOTĂ
PoaBc fi numită grijă aceasta ?

Plenara Consiliului raional U. C. F. S. Alba

Realizări, unele lipsuri și perspective de viitor
Luni, 11 ianuarie a. c., Consiliul 

raional U.C.F.S. Alba s-a întrunit 
în plenară pentru a analiza activi
tatea desfășurată pe tărimul cul
turii fizice și sportului în anul 1959 
și a lua măsuri de îmbunătățire a 
acestei activități pentru anul în 
curs. Din partea Consiliului regio
nal al U.C.F.S., la plenară a luat 
parte tovarășul B. Guțu.

Prezentînd darea de seamă tova
rășul Chirilă Daniel, președintele 
Consiliului raional U.C.F.S. Alba, 
a sublimat pe parcursul acesteia o 
seamă de cifre și fapte îmbucură
toare, rod al conducerii mișcării 
sportive de Comitetul raional de 
partid. Așa, de pildă a fost scos (Continuare în pag. 4-a)

față de utilaje, cînd acestea sînt 
lăsate în cîmp încă din toamnă, 
cum este cazul cu cultivatorul de 
la grădină ? Grijă poate fi numită 
aceasta cînd multe din utilajele a- 
gricole se găsesc împrăștiate prin 
curtea gospodăriei încărcate de 
noroi așa cum au venit de la lucru 
în toamnă ? Grijă poate fi numită 
aceasta cînd în curte vehicolele nu 
pot circula împiedicate fiind de gro
pile și noroiul mare, din cauză că 
nu se găsește „timp" ca mașinile 
să transporte aici niște piatră?

Această stare de lucruri nu tre
buie să mai dăinuie. Conducerea 
gospodăriei trebuie să dovedească 
prin fapte interes pentru buna 
gospodărire a utilajului.

a acestora lărgind în mod conside
rabil cultura porumbului pentru si
loz. Trebuie să constituie pentru 
conducerea gospodăriei un prilej 
de învățătură lipsurile anului trecut 
și t răgind învățămintele necesare 
să nu se mai mulțumească cu a- 
semenea producții scăzute de lapte, 
cînd în mod normal slnt condiții 
ca să se obțină cel puțin 2.500 li
tri lapte pe cap de vacă furajată.

Este apoi nevoie să se pună cu 
hotărîre capăt atitudinii de risipă 
față de folosirea furajelor, de buna 
lor întreținere. Cum altfel declt 
gravă lipsă de interes poate ifi ca
racterizat faptul că nici pînă în 
prezent conducerea gospodăriei 
(președinte tov. Ionel Saldău) n-a 
luat măsuri pentru transportarea 
tuleilor de' porumb din cîmp ? Or, 
e bine știut că tuleii de porumb io- 
câți și tratați cu saramură consti
tuie un furaj bun și hrănitor pentru 
animale.

Peste puține zile, colectiviștii din 
Obreja vor aproba planul de pro
ducție pe anul 1960. Chibzuind te
meinic fiecare punct, ei trebuie să-și 
facă din planul de producție pro
gramul dezvoltării lor viitoare. Cu 
sprijinul organizației de bază al 
comun’știlor, cu o muncă intensă 
din partea consiliului de conduce
re, ei trebw'e să lichideze din rădă
cini lipsurile anului trecut și să 
pună în centrul preocupării conti
nua dezvoltare a sectorului zooteh
nic și în mod special al creșterii 
vacilor de lapte. Aceasta, fiindcă 
la gospodăria din Obreja sînt toate 
condițiile pentru dezvoltarea creș
terii vacilor, pentru, sporirea pro
ducției de lapte pe cap de vacă 
furajată. 

în evidență faptul că numărul mm- 
bri’or U.C.F.S. a crescut în anul 
1959 atingind cifra de 11.540, că a 
crescut numărul asociațiilor sportive. 
S-a arătat apoi că 4 echipe de 
fotbal din raionul nostru au parti
cipat cu rezultate mulțumitoare la 
campionatul regional și că 12 a- 
semenea echipe și-au disputat în- 
tint a< ea în cadrul campionatului 
raional. Bine s-au prezentat — s-a 
arătat în darea de seamă — și e- 
chipele de volei. Din 4 tiVuri re- 
g'onale, 3 au fost cucerite de echi
pele din raionul nostru. In acest 
sens se poate vorbi cu îndreptățită

Din sala Tribunalului

Speculanți 
condamnați

Petraș Nicolae, zis Cula, din He- 
nig, cunoscut speculant și măcelar 
clandestin, recidivist cu 8 con
damnări, cumpărînd un vițel de la 
tîrgul din Mihalț, l-a sacrificat și 
carnea a comercializat-o la Alba- 
Iulia. Prins asupra faptului, el a 
fost deferit justiției.

Fiind judecat de Trbunalul popu
lar al raionului Alba, el a fost con
damnat la 5 ani închisoare.

★
Și individul Tiușan Vasile din 

Hăpria a fost prins făcînd speculă 
și tăieri clandestine de viței. Dat 
în judecată pentru aceste fapte. 
Tribunalul popular raional l-a con
damnat pe inculpatul Tiușan Va
sile la 2 ani închisoare corecțio
nală.

★
Inculpatul Silvestru Nicolae, fost 

gestionar la cooperativa din Oarda 
de Jos, a fost condamnat la un an 
închisoare corecțională pentru in
fracțiune de speculă, deoarece în
șela cumpărătorii vînzîndu-le măr
furi cu suprapreț.

Gestionar delapidator
Considerînd magazinul coopera

tivei „Unirea" din Zlatna ca pro
prietatea sa, gestionarul Corpăde 
Iosif și-a însușit suma de 9.381 lei. 
Descoperit de către organele compe
tente, el a fost dat în judecată.

Tribunalul popular raional, jude
cind cazul, l-a condamnat pe Cor- 
pade Iosif pentru delapidare la 5 
ani închisoare corecțională.

Fura geamantane prin gări
Pivodă Florean se ocupa cu fur

tul de geamantane prin gări. Prins 
asupra faptului cînd a furat valiza 
unui muncitor în gara Teiuș, orga
nele de miliție l-au dat pe mîna 
justiției. El a fost condamnat la 2 
ani închisoare corecțională.

înzestrată cu un bogat parc de 
tractoare, mașini și alte utilaje a- 
gricole noi, gospodăria agricolă de 
stat „Alba-Iulia“ a smuls anul trecut 
pămîntului rod bogat și cu ajutorul 
tractoarelor și al altor utilaje, gos
podăria a executat și în toamna 
trecută însămînțările de păioase pe 
suprafețe întinse.

Dar, după terminarea lucrărilor 
în cîmp, firesc era ca întregul uti
laj să fie pus la adăpost și bine 
înt'eținut, acest utilaj nou repre- 
zenfînd o valoare importantă.

Iată însă ca la gospodăria de stat 
„Alba-Iulia" se întîlnesc unele si
tuații care dovedesc o slabă gos
podărire și grijă față de utilaje, pu- 
nîndu-se pe drept cuvînt întreba
rea : Grijă poate fi numită aceasta 

jarea in 1958 a animalelor și în 
mod special a vacilor de lapte 
conducerea gospodăriei n-a însilo- 
zat nici cel puțin un hectar. Pe 
lingă această lipsă serioasă, con
ducerea gospodăriei nu s-a îngrijit 
nici de asigurarea celorlalte furaje. 
As'fel, deși gospodăria dispunea de 
posibilități proprii de asigurare a 
furajelor, datorită dezinteresului do
vedit, a fost pusă în situația ca in 
anul trecut să cumpere furaje în va
loare de peste 16.000 lei, în timp 
ce toate veniturile realizate de la 
ferma de vaci au fost în anul tre
cut de abia 18.000 lei. Iată deci 
cum printr-o slabă chibzuință pe 
Ungă că s-au irosit bani ce puteau 
constitui venituri ale gospodăriei, 
nu s-a putut asigura nici furajarea 
corespunzătoare a animalelor.

In anul acesta, pe baza indicații
lor plenarei C. C. al P.M.R. din 
decembrie 1959, gospodăria și-a pre
văzut să sporească în mod simțitor 
numărul vacilor de lapte, astfel ca 
la sfîrșitul anului să ajungă la un 
efectiv de 68 capete. Sarcina stabi
lită nu e cîtuși de puțin peste po
sibilități. Din contră, în raport cu 
posibilitățile de care dispune, după 
suprafața de teren și alte condiții, 
gospodăria colectivă din Obreja 
poate spori numărul vacilor ta cel 
puțin 80. E n-voie însă ca odată cu 
sporirea numărului de vaci să se 
asigure și hrănirea corespunzătoare
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Ecouri In presa
DELHI (Agerpres). — TASS
Apropiata experimentare a unei 

noi și puternice rachete balistice 
sovieiice este comentată pe larg de 
presa indiană.

„Anul trecut cînd rușii au trimis 
spre Lună o rachetă și îndată după 
aceea o a doua pentru a obține 
date despre partea ei invizibilă, 
scrie „Times of India", toți air a- 
vut convingerea că în anul urmă
tor rușii vor ști să-și mențină su
perioritatea în domeniul tehnicii-ra- 
chetelor cosmice. Recentul plan so
vietic de lansare a unei noi rachete 
sovi tice arată că ei își inentin 
într-adevăr supnrioritatea. „însuși 
faptul că au dat publicității această 
știre înainte cu cîteva săn’ămîni de 
proiectatc’e lansări, continuă zia
rul, arată că sînt absolut convinși 
de succes. Nu va fi de mirarecfaca 
prin aceasta se va face un nou și 
mare pas înainte în știința despre 
.Cosmos",
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Constatările Comitetului englez 
pentru apărarea păcii

LONDRA (Agerpres). — „In fie
care zi. în în'reaga lume se chel
tuiesc în scopuri militare 90 milioa
ne de lire sterline", „Germania oc
cidentală va produce proiectile te- 
legh'date engleze pentru fșfii (fe
ll răii hitleristi" — acestea sînt 
două din constatările făcute în a- 
pelul Comitetului englez pentru a- 
părarca păcii adresat Conf-r’rț'i 
naționale în problema dezarmării 

’care va avrfl loc la 13 februarie 
a.c. la Londra.

„Cursa înarmărilor, se sublinia
ză în apel, a dus totdeauna la răz
boi", de aceea trebuie să i se pună 
capăt și „să se faca imposibil un 
război".

Menționînd caracterul nefast al 
politicii guvernului englez în dome
niul înarmării, autorii apelului su
bliniază că „esența apărării Angliei 
constă în dezarmare" deoarece 
„nici o altă țară nu este mai vul-

mondială ■ la Comunicatul TASS
4a

„C’municînd că intenționează să 
experimenteze într-un viitor apro
piat o nouă rachetă balistică în O- 
ceanul Pacific, scrie „Indian Ex
press", rușii au făcut o nouă sur
priză lumii occidentale".

★
ATENA (Agerpres). —
Ziarele din Atena continuă să 

pub’ice materiale consacrate suc
cessor obținute de oamenii de 
ș'iință sovietici în cucerirea Cosmo
sului. Ccmen'înd apropiatele ex
periențe cu noile rachete sovietice, 
ziarul „Ta Nea" scrie că ele ,,de- 
păș sc cele mai optimiste previziuni 
ale țărilor occidentale în ce pri- 
veș*e cucerirea spațiului cosmic". 
După părerea ziarului, exnerimen- 
tar a unor asemenea rachete în
seamnă că oamenii de știință so
vietici se octmă îndeaproane de re
zolvarea p-oblemelor călătoriilor in- 
terplan tare.

Rel vînd interesul uriaș suscitat

nerabilă decît Anglia". A'răgînd 
atenția asupra faptului că Anolia 
suf ră de pe urma rov-rii prea gre
le a cl]eItuHibr militare, Comite
tul englez pentru anărarea păcii 
snb’in'ază: „Bugetul mili'ar al
Angli i este frîna cea mai puter
nică a progresului economic al 
țării".
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Divergențe în sînul guvernului francez
PARIS (Agerpres). — „Prima 

criză a celei de a V-a republici", 
„Atmosferă de criză" — sub aceste 
titluri ziarele pariziene continuă să 
publice numeroase materiale în le
gătură cu profundele divergențe 
dintre Pinay, ministrul Finanțelor 
și Economiei, și majoritatea mem
brilor actualului guvern.

Ziarele anunță că președintele de 

de apropiatele experiențe, ziarul 
„Avgiii" scrie că aceste rachete 'vor 
deveni „precursoarele primului zbor 
interplanetar" al omului.

★
MOSCOVA (Agerpres. —TASS 
In ziarul „Literaturnaia Gazeta" 

de marți a apărut un articol sem
nat de Boris Kukarkin, vicepreșe
dinte al Uniunii astronomice inter
naționale, consacrat perspectivelor 
observațiilor astronomice și pro
blemelor biologice. In articolul sau, 
B. Kukarkin arată că era cosmică 
în știință a și început.

După părerea lui Kukarkin, nu 
va mai trece prea mult timp pînă 
ce stațiile automate permanente, 
instalate la suprafața Lunii, sate
liții grei, care se vor roti în moa 
practic veșnic la mari distanțe de 
suprafața Părnîntului, vor' efectua 
investigații.

Prof. Kukarkin prevede apariția 
selenologiei — o știință nouă care 
va studia proprietățile rocilor dm 
care se compune Luna. Se poate 
presupune, seri'* el, că într-o anu
mită etapă va deveni posibil să se 
transporte în Lună dispozitive au- 
t ina'e care să poată cerceta mos
tre de roci, să efectueze foraje în 
scoaria Lunii. Inforînațiile obținute 
vor fi transmise pe Pămînt în mod 
cor'sp”nzător.

După părerea lui Kukarkin. con- 
tr'V-rsa cu privire la existenta 
vieții pe plan-tele Marte și Venus 
va fi rezolvată pe cafe experi
mentală: dună ce mai întîi dispozi
tive an’omate, iar anoi omul însuși 
vor putea fi transportați pe planate.

Gaulle, care s-a întors la Paris 
după o scurtă perioadă de odihnă 
petrecută în provincie, se ocupă 
personal de „cazul Pinay".

După cum rezultă din comenta
riile pr-sei, serioasele divergențe 
din sînul guvernului se referă nu 
numai la probleme pur economice 
și financia-e, ci și la problemele 
politicii generale a guvernului.

(Urmare din pag. 3-a)

mîndrie despre echipa de volei (Ju
nioare) a asociației Știința-ZIatna 
care, a cucerit locul I pe regiune, 
iar la etapa de zonă s-a clasat pe 
locul II. La juniori echipa Școlii 
sportive din Alba-Iulia este cam
pioană regională cu acest titlu pu- 
tindu-se rrundri și echipa de volei 
(s'nioare) a asociației „Horia". 
Bune rezultate s-au obținut și la 
atletism. Un număr de 16 sportivi 
din raion sînt campioni regionali, 
iar la gimnastică echipa Școlii pro
fesionale de meserii din Alba-Iulia 
a ocupat primul loc în întrecerile 
pe regiune.

Din cele relatate, și care sînt 
doar o mică parte a succeselor do- 
bîndite în anul 1959 pe linia cul
turii fizice și sportului, reiese clar 
pen'ru oricine că în raionul nostru 
s-a muncit. Puse însă în cîntar 
de o parte rezultatele obținute, iar 
de altă parte posibilitățile exis- 
tin'e în raionul nostru., cu lot a- 
tîta claritate reiese faptul că se 
puteau obține rezultate și mai 
b”ne. Pentru a se ajunge'la adeâs'a 
însă, trebuiau chemate la muncă 
cu mai mul'ă fermitate forțele des
tul de numeroase în raionul nostru.

Darea de seamă prezentată in 
cadrul p'enarti și mai ales discu
țiile vii și principiale purtate pe 
marg'nea ei, au reușit ca re Ungă 
ogl'n’irea rezultatelor obținute, să 
facă și o adîncă analiză a linsu- 
r;'or manifestate in activitatea Con
siliului raional U.C.F.S. A'ba, ' in 
act'vi'atea conducerii r asociațiilor 
sport ve și a comisiilor pe ramuri 
de sport. Faptul că numai o par'e 
din membrii ConsiFului raional 
U.C.F.S. au muncit cu tragere de 
inimă s-a făcut din plin simțit, 
sistemul find copiat în mod fidel 
și de membrii consiliilor unor aso
ciații sportive și de cei ai unor 
comisii pe ramuri de cort. In don- 
s'li’’l asocmți i snortive „Unirea" 
— a arătat tovarășul Ioan Pe- 
‘rtișca — sînt 21 de membri dar 
la muncă nu se tnttlnesc decît 5. 
Și apoi acest lucru e va’abil și pen
tru al‘e asociații.

In major tatca lor, tovarășii care 
au luat cuvîntul și-au axat discu
țiile pe osa'ura celor mai de seamă 
prcb’eme. Tovarășul Victor Păș- 
teanu a subliniat în mod special 
necrs'tatea educării continue și 
perseveren‘e a sportivilor, iar to
varășul loan Petrușca s-a referit 
ptin're altele în discuțiile purtate 
'a condițiile ce trebuie asigurate 

sportivilor, exemplu rău dînd în 
acest sens întreprinderile „Horia" 
și I.V.P.A.

Necesitatea dării în folosință de 
noi baze sportive, terminarea ba
zelor începute și îngrijirea celor 
existente a constituit de asemenea 
o problemă viu discutată. Vorbind 
despre acest lucru, tovarășul Emil 
Tămaș a arătat că sînt unele sfaturi 
populare comunale care încă mai 
privesc cu destulă superficialitate 
mișcarea de cultură fizică și sport 
și din această cauză tărăgănează 
punerea la dispoziția sportivilor de. 
baze corespunzătoare. Aceeași pro
blemă a fost atacată apoi și de to
varășul Sebastian Ispas ' care a 
caii icat ca lipsite de temei anga- 
jam-ntele ascciați i sportive „Iloria"' 
de a termina terenul de volei din 
parcul mic îndată ce nu a făcut 
nimic în acest sens.

In jurul dării de seamă au mat 
discutat anoi și al ți tovarăși. To
tuși, dată fiind prezența la plenară 
a numeroși oameni de specialitate, 
prof sori d° cultură f’zică și sport, 
era de aș‘ep at ca în rîndurl'e a- 
destora să existe mai multă fră- 
rnîntare pen'ru problemele puse în 
discuți”. Unii ce-i drept s-au ridi
cat, au vorbit, au făcut propuneri 
prețioase. Alții în schimb au gă
sit că e mai n'merit să tacă. Dar. 
oare introducerea gimnasticii de 
prcducți”, lărgrea ranvrilor de 
spor*, promovarea sportului ta 
sate, antrenarea tineretului la tre
cerea normelor G.M.A. nu vizează- 
deopotrivă pe fi”care profesor?

Folrs'nd drent bază de plecare 
S'ccesel- deja obținute, care, nu 
sînt d°’oc n”g1ijab:te, culturii fizice 
și sportului din raionul nos'ru u 
sînt deschise toate căile spre si 
mai importante rzultate. Ele însă 
nu vin singur”. Pentru dobînd’i 
Ier trebuie să se lup'e. In ac... 
sens, înarmați cu preved ri'e din 
planul de măsuri adoptat de ple
nară, datoria fiecărui activist pe 
acest tărtm este să înceapă hip'a 
p'-n'ru rezultate, încă de acum din: 
prim-le zile ale anttlui. Planul de 
măsuri este oglinda largilor posi
bilități exMente în raionul nos
tru, a f ețelor existente, iar pentru 
înd”p!in:rea obi ctivelor din plan- 
activiștii pe tărîmul culturii fizice 
și sportului vor găsi un sprijin de 
mare preț în organele de partid și 
de stat. Deci, cu forțe noi, meretr 
înainte. Mii de tineri din raionul' 
mstru să populeze terenurile de 
sport atît în zilele de iarnă cit 
și în cele ce vor urma.

Noutăți științiiicc diui țările socialiste
Un sector de cale ferată 

fără personal de exploatare
In cadrul Direcții regionale Sta- 

lino — una din cele mai mari căi 
ferate din Ucraina — a fost dat în 
exploatare un sec'or de lin e pe 
care saHe s'ați de cale ferată lu
crează fără impi”gați de serviciu, 
acari și semnaliști, fiind dirijate de 
la un centru de că're un opera'or 
R. C. Pe acest sector va fi un tra
fic int ns de trenuri care vor trans
porta min-reul provenit din bazinul 
Krivoi-Rog, destinat uzinelor side
rurgice d'n bazinul Niprului șl din 
ccn'ritl țării.

Aces'a este al doilea sector de 
cale ferată cu deservire centrali
zată din cadrul direcției regionale 
St aii no.

De la punctul principal operato
rul R. C. de serviciu dirijează peste 
50 de macaze și 200 semafoare. 
Dispozitivele telemecanice instalate 
tot acolo indică care linii din stafie 
Sînt ocupate și care sînt libere. 
Sis'emul perfecționat de bloc au'o- 
mat de Jinie asigură mișcarea tre
nurilor în condiții de securitate.

După cum arată practica, capaci- 
tat a de trafic în acest sector crește 
cu 40 la sută, iar prețul de cost al 
transror'urilor se reduce Cu 15-20 
la su'ă. Cei 100 de lucrători deve- 
niți dispon bili din acest sector lu
crează la alte stații de cale ferată, 
în specialitatea lor.

O mașină de plantat 
râsaduri de orez

In provincia Hunan s-a început 
producția în serie a un”i noi ma
șini de plantat răsaduri de or z, in- 
ten'ată de un simplu dulgher, — 
Liu C jen-nan.

Ac as ă mașină, care este acțio
nată de un an mal de muncă sau 
de tractor, poate să planteze zilnic 
concomitent răsaduri pe zece rîn- 
dwi a'e unui cîmp de orez de două 
hec'are. Mașina este corn'dă In fo
losire și simplă ca construcție. Dul
gherul' Liu C'j~n-nan, membru al 
comunei populare „Feitian" (jude
țul Leian), a lucrat timp de trti 
ani la construcția aces'ei mașini. 
E' a pr'm't un sprij;n Important 
din part-a statului, a fost ajutat de 
munc’ or' și tehnicieni și, după ce 
mașina lui a fost supusă la pes'e 
100 de perfucțicnări și înc''rcări,in 
wrlie 1959 dulgheru'-inventator a 
reușit să-și termine luc'rarea.

Noutăți în tratamentul 
cancerului

Cunoscutul snecialist oncolog so- 
vie tic, pr”f sorul Lern Șabad, mem
bru cores ondent al Academiei de 
Ști'nț” Medicale, a anunțai că oa
menii de știință sovietici au reușit 
să ex'ragă în stare pură din scoar
ța cătinti al'e o substanță care 
posedă o înaltă eficaci'ate antican- 
c roasă.

Omul de știință a declarat că 
în prezent, după studierea sub toate 
aspectele și după experiențele e- 

fec'uate pe animale, această sub
stanță se acumulează pentru a fi 
predată clinicilor.

Po'rivit declarațiilor prof. Șabad, 
oamenii de știință sovietici au ela 
berat și aplică în practică cîfeva 
me'ode de tratare a cancerului, 
prin re care intervenția chirurgica
lă, actinot rapia, combinar ă aces
tor do iă nrlode de tratament, fo
losirea unor preparate chimice, bio
logice și hormonale. Cl'eva din ele 
ca, de pildă, sarcolizina și dopa 
nul, au dat rezidtate pozitive și au 
fost predate industriei pentru pro
ducția d" masă.
• Sp^cialștii au derus mari efor
turi pen'ru a stabili metodica se
lecționării substanțelor de tipul an- 
tibi-ticelor care posedă proprietăți 
curative și care ar put a să joace 
și un rol în combaterea canceru'ui.

In prezent, ta Moscova sa înce
pe cons'rw'rca unui institut oncolo
gic, unde se vor antica cele mai 
noi metode de tratare a dif ritelor 
forme al” cancerului, inclusiv ener- 
g'a a'omtcă.

Prof -sorul Șabad a declarat că 
intr-o serie de cazuri boala cance
roasă es*e neîndoielnic vindecabilă.

Ceasornice cu transistori
Ceasornicele cu transistori de si

liciu, a! căror prcPot-p a fost reali
z'd la Institutul de radio1elinică și 
electronică al Academ-'ei de Științe 
a R. C”hoslovace, sînt de o sută de 
ori mai precis” decît ce'e mai bune 
ceas”rn:c” crorometie maritime. în
treprinderea „Elektroceas" a înce
put producția în serie a noului tip
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de ceasornice la numai șase luni 
după obțin°rea prototipului. La 

• baza ceasornicului stă un oscilator 
cu transistori diri at de o placă de 
silic'u care clrește de o sută de 
mii de ori pe secundă; cu ajutorul 
un-'i alt dispozitiv cu transistori. se 
obțin impulsuri cu o precizie de_ o 
miime de s-cundă. ' .

O mare în deșert
In par'ea de sud a deșertului 

Tengti (China de nord-v”st) se a- 
propie de sfîrșit cns'ruirea unui 
mare lac de acumulare.

Lacul de acumulare, care vă a- 
vea un volum de 127.000.000 m.c., 
va p rmi'e irigarea a peste 80.000 
ha de pămînturi pustii.

De la lacul de acumulare va 
prrni prin deșart un canal de 82 
km p” care se va construi o hidro
centrală.

Mecanizarea și electrifi
carea agriculturii

Guvernul ft. P. D. Coreene șl 
Part'dul Muncii din Coreea acordă 
o aten'ie deosrbi‘ă electrificării și 
mecan'zării agricu'turti repubticit.

In prezent, 88 la su*ă d:n li-urile 
sătești (unităti adminis'rative) sini 
elec'rificate, ceea ce perm'te fo'ost- 
rea pe scară largă a energiei elec
trice la efectuarea celor mai diferite 
munci agricole. In anul 1959, coo
perativele agricol” au primit de 
zece cri mai mult” mo'oare elec
tric” de diferite puteri decît în a- 
nul 19^8.

In R. P. D. Coreeană funcționea
ză 80 s*aț:uni de mașini agricole 
C”re dis”un de 7.000 trac'oare de 
cîte 15 cp. Paralel cu 'ractoarele, 
combinele și alte mașini agricole 

mari sînt folosite pe scară larg' 
mașini și inventar agricol simgr. 
pe care cooperativele agricole le 
prim sc in număr tot mai mare.

P'enara din decembrie 1959 a 
C. C. al Partidului Muncii din Co
reea a trasat sarcina ca în urmă
torii 3-4 ani să se term'n” în linii 
mari mecanizarea agriculturii. In- 
conformitate cu acest program, în 
anul curent agriciil'ura va primi 
4.0(70 tractoare, 3.000 de autoca
mioane șl 30.000 de diferite mașini 
agricole.

Un laborator pentru 
producția miceliilor 

de ciuperci
Pentru prima dată în R. P. Bul

garia, pe lingă o gospodărie agri
colă de s'at din Șefia, a fost ame
najat un laborator pnn‘ru cultiva
rea miceliilor (sporilor) de ciuper
ci. El va avea o capacitate anuală 
de 5-20 tone. Producția miceliilor 
se va face pe baze științifice, 
sub îndrumarea agronomului Da
ra Ghirgh'nova care a lucrat 
timp de trei ani în acest domeniu, 
și s-a specializat în R. P. Ungară. 
Un grup de tineri specia'iști bio
logi experimen'ează mediul nutri
tiv în care vor fi cultivate miceliile 
— compost de gunoi de grajd — 
și stud'ază realizările altor țări în 
acest domen'u.

Laboratorul își va începe activi
tatea încă în cursul lumi ianuarie. 
Deocamdată vor fi folosi'e varie
tăți ungare de ciunerci potrivite 
pentru conditiile Bulgariei. Mat 
tîrziu se vor începe exp riențe în ve
derea obținTii unor vâri tăți proprii 
de ciuperci de bălegar care cresc 
în stare sălbatică.


