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Lucrările Conferinței raionale de partid
5 In zilele de 16 și 17 ianuarie a.c.
< s-au desfășurat lucrările Conferinței 
î raionale de partid. La Conferință 
J au luat parte delegați ai organiza-
< țiilor de bază din raion: muncitori, 
5 țărani colectiviști și întovărășiți, 
«intelectuali, activiști de partid și 
} de stat, numeroși invitați.
; La lucrările Conferinței a parti- 
(cipat tov. Aurel Bulgărea, secretar 
J al Comitetului regional de partid.

Darea de seamă a Comitetului’ nale de partid s-a desprins crește- 
raional de partid a fost prezentată 

' de tov. Ștefan Boureanu, prim-se- 
cretar. Ea a oglindit rezultatele ob
ținute de oamenii muncii din raio
nul nostru, în frunte cu comuniștii, 

i sub conducerea Comitetului raional 
1 de partid. Ea a oglindit creșterea 
maturității organizațiilor de partid, 
influența lor în mijlocul maselor, 

' puterea lor de organizare și mobi- 
; lizare a acestora la îndeplinirea sar-

'inilor trasate de partid.
La discuții s-au înscris numeroși 

S.ovarăși. Fiecare a vorbit cu mult 
'■n'trziasm despre rezultatele obți-

nute de colectivele de muncă din 
care fac parte, aducînd o contribu
ție prețioasă la extinderea și gene
ralizarea celor mai bune metode 
de muncă.

Problemele vieții <Je partid, ale 
muncii de propagandă și agitație, 
ca și cele privind economia raio
nului au constituit baza discuțiilor 
purtatei.

Din lucrările Conferinței raio-

rea simțului de răspundere ă or
ganelor și organizațiilor de partid 
pentru îndeplinirea sarcinilor în 
domeniul sporirii producției și pro
ductivității muncii, a transformării 
socialiste a agriculturii, a muncii 
cultural-educative, preocuparea 'lor 
pentru dezvoltarea economică a 
raionului și pe această cale îmbu
nătățirea nivelului de trai al oame
nilor muncii.

In discuțiile lor delegații au a- 
cordat atenție deosebită sarcinilor 
izvorîte din Expunerea tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al

P.M.R. din 3—5 decembrie 1959 și 
măsurile luate pentru îndeplinirea 
și depășirea lor, hotărîrea oameni
lor muncii de a depune în acest'an 
toată străduința lor pentru a rea
liza cît mai multe economii peste 
plan.

Atît darea de seamă, cît și unii 
delegați au criticat lipsurile ce s-au 
manifestat și au făcut propuneri 
pentru lichidarea lor.

După ce a trecut în revistă 
principalele probleme ale situației 
internaționale, care dovedesc cu 
toată puterea superiori'atea socia
lismului asupra capitalismului, 
grandioasele succese cbținute de 
Uniunea Sovietică, politica de pace 
a U.R.S.S. și a țărilor socialiste, 
darea de seamă a scos în evidență 
profundele schimbări ce au avut 
loc în viața economică a raionulu 
nostru.

Conferința raională de partid a 
ales noul Comitet, comisia de re
vizie și delegații la Conferința re
gională de partid.

Industria pe calcă continuei dezvoltări
Plenara C.C. al P.M.R. din 26-28 

noiembrie 1958 a stabilit o seamă 
de măsuri și a trasat sarcini pentru 
eontinua 
dust riale, 
socialiste 
agricole, 
tense a 
această bază ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Pe baza acestor sarcini și a ce-

creștere a producției in- 
a dezvoltării agriculturii 
și a sporirii producției 

a valorificării cit mai in- 
resurselor interne, iar pe

lor izvorîte din hotărlrea Conferin
ței raionale de partid din anul 1958, 
Comi'etul raional a mobilizat or
ganizațiile de par'id din unitățile 
industriale ale raionului și întreaga 
masă de salariați la îndeplinirea și 
d 'păș rea planurilor de producție, 
ridicarea producț'el și productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea continuă 
calității produselor.
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In perioada la care se referă 
darea de seamă, organizațiile de 
bază, conduse și îndrumate de Co
mitetul raional, au analizat cu mai 
multă competență problemele le
gate de buna d sfășurare a proce
sului de producție și buna gospodă
rire a întreprinderilor. Organizațiile 
de partid au dovedit în această pe
rioadă mai multă preocupare pen
tru mobilizarea colectivelor de 
muncă la realizarea a cît mai 
multe economii.

In mod deosebit, darea de seamă 
a Comitetului raional a scos în e- 
vidență rezultatele obținute de că
tre organizațiile
U .M.C. Zlatna, Complexul C.F.R. 
Teius-Coșlariu,
Alba-lulia, I.I.V.P.A. 
al'ele, care au obținut rezultate im
port an'e în îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de producție la toți 
indicii, realizînd în același timp în
semnate economii.

Astfel, colec ivul de muncă de la 
U.M.C. Zlatna și-a îndeplinit sarci
nile de plan cu 20 zile înainte de 
termen, realizînd economii cu 
160.000 lei mai mu't față de anga- 
jam ntul luat, în fruntea întrecerii 
scc'aliste ce se desfășoară situîn- 
du-se comuniștii.

Rezulta'e pozitive au obținut și 
ce fer: știi din De pout Teiuș. Planul 
de producție, aici a fost depășit cu 
8 la sută, iar economiile realizate 
se ridică la suma de 1.088.000 lei 
cu 
era angajamentul.
tățl

de partid de la

Complexul C.F.R.
Alba-lulia și

548.000 mai mult decît le
Celelalte urti-
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In raion terminai
cooperativizarea agriculturii

Zilele acestea, oamenii muncii din raionul nostru au trăit unul 
din cele mai de seamă evenimente: completa cooperativizare a ra
ionului.

Importantul eveniment coincizînd cu Conferința raională de partid, 
a constituit mîndria comuniștilor întruniți în Conferință. Ei s-ati 
ridicat unul cîte linul și în înflăcărate cuvinte au vorbit despre J 
succesele dobîndite în acest sens, rod al muncii politice perseverente, 
despre luminoasele perspective de viitor deschise harnicilor lucrători 
ai ogoarelor raionului nostru prin completa cooperativizare.

Pășind cu fermitate și încredere pe drumul indicat de partid, oa
menii muncii din satele raionului nostru și-au dovedit din plin ma
turitatea lor politică. Ei și-au unit pămînturi răzlețe avînd deplina 
convingere a făuririi unei vieți tot mai îmbelșugate, mai înfloritoare.

Pe drumul bătătorit de succesele dobîndite pînă în prezent, oamenii 
muncii din raionul nostru pornesc cu și mai multă dîrzenie. Și con
duși zi de zi de Comitetul raional de partid, ei vor ști să facă din 
unitățile agricole socialist-cooperatiste unități puternice, mari produ
cătoare de cereale marfă, unități în totul închegate din punct de ve
dere economico-organizatoric.

O inovație importantă
De curînd, la fabrica de încălță

minte „Ardeleana" din Alba Iulia 
s-a real zat o importantă inovație. 
La mașina de vulcuit se întîmpla de
seori diferite defecțiuni la ciocan, 
fapt ce provoca întreruperi și toto
dată și pierderi de cuie. Studiind a- 
ceastă situație, tov. Bontea Vasile

a găsit calea spre înlăturarea *- 
cestor neajunsuri. El a confecționat 
un nou dispozitiv pentru șchiftuit, 
cu ajutorul Căruia se înlătură de
fectările la ciocane, crește în mod 
considerab l productivitatea murtclf 
și se realizează și importante eco
nomii de cuie.

Dezvoltă sectorul zootehnic
Convinși din proprie experiență 

de veniturile sporite ce se obțin de 
la fermele zootehnice, colectiviștii 
din Alba Iulia au hotărît să spo
rească în acest an numărul vacilor 
de la 10, cît au avut anul trecut, 
lâ 27 capete. De asemenea, tot în 
acest an turma de oi să ajungă la 
270 capete, iar numărul scroafelor 
de prăsilă la 10.

Pentru adăpostirea animalelor 
mari, colectiviștii și-au propus, de 
asemenea, să construiască un grajd 
pentru 50 taurine, cu forțe proprii.

Ținînd seamă de puterea nutri
tivă mare pe care o are porumbul 
însilozat în hrănirea animalelor, 
colectiviștii din Alba Iti’lia au hotă-

Membrii întovărășirii agrozoo
tehnice „Miorița" din comuna In- 
trrgalde acordă o atenție deosebită 
întăririi economice și organizato
rice a întovărășirii.

Hotărîți să obțină rezultate cît 
mai bune, întovărășiții care po
sedă un fond de bază de 500 oi 
au organizat pășunatul în comun 
pe tarlale, asigurînd astfel oilor 
în tot timpul anului pășune de ca
litate, reușindu-se ca de la fiecare 
oaie să se obțină o producție de(Continuare în pag. 3-a)

IN CLIȘEU: Saivanul întovărășirii „Miorița" din Intregalde.

rît să cultive în acest an porumb 
pentru siloz pe o supratață de 14 
hectare. ,

'i

| Satul Micești
vi a fost de curînd electrificat.

Becul ăsta, măi vecine, 
bine sprijină poporul! 
La lumina lui, mai bine 
se zărește... viitorul.

45 litri lapte. Prin valorificarea 
laptelui, a lînei și a miedor prin 
contraclări, întovărășirea „Miorița" 
a realizat în anul trecut un venit 
de 65.000 lei, ceea ce a permis în
tovărășirii să împartă membrilor 
venituri frumoase. Astfel, după ce 
mai întîi s-au plătit ciobanii și 
s-au repartizat sumele necesare 
p"ntru sporirea averii obștești, în
tovărășiții au primit cîte 85 lei de 
fiecare oaie înscrisă la fondul de 
bază. ,

Dovedind o deosebită preocuoare 
pentru adăpostirea în comun a oi
lor, membrii întovărășirii în frunte 
cu comuniștii Hațegan Maftei. 
Cristea Amos, Sularea Alexandru, 
deputății Clamba Ion, Hîrbea A 
drian, Crișan Ion, întovărășiții Ilie 
Toma, Indrei Adrian și alții au 
construit prin muncă voluntară 
două saivane, în care se pot adă
posti peste 800 oi, precum și case 
pentru ciobani. Sprijinită și îndru
mată de organizația de bază și 
comitetul executiv al sfatului 
popular din comună, conducerea 
întovărășirii, care a dovedit o deo
sebită preocupare pentru buna în
treținere a oilor, a organizat asi
gurarea furajelor pentru iernat 
încă din primăvara trecută. 
Astfel întovărășiții au recoltat în 
comun și au depozitat în apropie
rea saivanului peste 150.000 kg fîn. 
asigurîndu-se astfel pentru hrăni
rea oilor cîte 300 kg fîn de 
bună calitate de fiecare oaie.
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Romîniei. 
de avînt 
de la o- 
chipurilor 
care le- 

unirii as-i
La. 24 ianuarie a. c. se împlinesc 
01 ani de la unirea Țărilor Ro- 
iîne — eveniment de mare în- 
emnă!ate is'orică în viața poporu- 
li nostru, în procesul de făurire 
statului romîn de sine stătător, 

r dezvoltarea socială a 
\mintirea luptei pline 
usă de masele populare 
ișe și safe, amintirea 
tminoase ale patriot Hor 
au de idealul înfăptuirii

irațiile fierbinți ale poporului de 
chidare a robiei feudale și de eli- 
erare a țării de sub jugul turdesc, 

Iumplu de mîndrie inimile oameni- 
'or muncii din patria noastră și 
constituie un imbold însuflețitor în 
munca lor pentru înflorirea patriei 
noastre libere, socialiste.

Ideea înfăptuirii unității națio
nale s-a cristalizat în conștiința 
noporului la începutul secolului al 
XIX-lea. Ea a cuprins masele cele 

imai largi și s-a transformat într-o 
S Uriașă forță de progres tocmai pen
tru că corespundea necesităților 
'(vitale ale dezvoltării societății, le- 
agilor obiective ale trecerii de la 
feudalism la capitalism.
5 Țărănimii, care dusese de-a lun- 
(gul veacurilor greul luptelor pentru 
(independența Țărilor Romîne și 
(care aspira puternic spre unire, i 
Ss-au alăturat tîrgoveții, lucrătorii 
Isi meșteșugarii exploatați ai ora- 
\șelor, i s-au alăturat elementele 
Țnaintate ale vremii, i 
(bliciști însuflețiți de i 
(patriotism și receptivi 
(da M. Kogălniceanu, 
\lecsandri, Costache 
uexandru Cuza. Cezar 
(alții.
' Dar, lupta pentru unire n-a fost

literați, pu
țin fierbinte 
la idei noi 
Vasile

Negri, 
Boliac

A-
A-
și

Comitetul executiv a „analizat" activitatea culturală
Nu de mult, directorul căminului 

cultural din comuna Bărăbanț a 
prezentat în fața comitetului exe
cutiv al sfatului popular comunal 
un raport privind activitatea cul
turală desfășurată în anul 1959. 
Cu alte cuvinte a avut loc la Bără
banț analiza activității culturale 
in cadrul comitetului executiv. Și 
măsura de a se face acest lucru a 
fost bine venită. Ba mai mult, era 
chiar necesară, date fiind unele 
lipsuri în activitatea culturală de 
aici, care activitate, mai ales a- 
cum în zilele' iernii, trebuie să fie 
cît se poate de bogată, de rodnică.

Respectate fiind toate formele de 
procedură, tovarășul Aldea Timof- 
tei, președintele comitetului execu
tiv, dă cuvlntul tovarășului Sam- 
Son Teodor, directorul căminului 
cultural. Și, avînd cuvîntul, direc
torul căminului nu se lasă prea

rod bogat 
frumoase.

sînt o pu

grîu, pro-

Cu prilejul dării de seamă, care 
s-a ținut zilele trecute în fața co
lectiviștilor din comuna Teiuș, s-a 
putut vedea că bilanțul încheiat 
de curînd a fost rodnic. Că în anul 
1959 colectiviștii din această co
mună, ajutați de S.M.T., au reușit 
să smuigă pămîntului 
și să realizeze venituri 
Și, în. acest sens, faptele 
ternică mărturie.

Așa, de exemplu, la _ . . 
ducția planificata a fost depășită 
cui 300 kg la hectar, la cartofi cu 
6.000 kg, la floarea-soarelui cu 400 
kg, iar la sfecla de zahăr recolta 
a fost și mai bună. La acieastă 
cultură colectiviștii au obținut o 
producție de 31.000 kg la hectar, 
depășind recolta planificată cu 
sută la sută și realizînd mari ve
nituri bănești. Convinși din expe
riență proprie de cîștigul frumos 
ce-1 aduce această cultură, colec
tiviștii și-au propus ca în anul a- 
cesta să cultive cu sfeclă de zahăr 
o suprafață de zece ori rnai mare 
față de anul trecut.

In ce privesc veniturile bănești 
realizate anul trecut în gospodărie, 
acestea întrec suma de 210.000 lei. 
Majoritatea sumelor realizate re
zultă din valorificarea produselor 
vegetale contractate, din cîștigul 
adus de ramurile anexe de pro
ducție și în mai mică măsură din 
valorificarea produselor din secto
rul zootehnic. Recoltele bune și ve
niturile importante realizate, au dat

deloc ușoară. împotriva înfăptuirii/ 
ei s-au ridicat cu înverșunare' 
Turcia, Austria și Anglia, împo-^ 
triva unirii au luptat cu *oate forțele/ 
moșierimea care-și vedea periclitata, 
poziția sa de clasă. Lupta maselor, 
populare însă n-a putut fi stăvilită! 
Și astfel sub presiunea acestora, lai 
24 ianuarie 1859 unirea Țărilon 
Romîne a devenit fapt împlinit prin/ 
dubla alegere a domnitorului A- 
lexandru Ion Cuza. 5

Unirea Țărilor Romîne.. s-a înfăp-) 
tuit. Roadele însemnatului act isto-l 
ric însă n-au fost decît în mică) 
măsură culese de masele populare! 
Marea boierime și burghezia! 
dindu-și mina, și devenind tot mail 
reacționară, au golit unirea de con-) 
ținutul ei democratic. Și năzuințele) 
maselor de a primi pămtnt, liber-1 
tați democratice, o viață mai bună,) 
și-au găsit împlinirea abia în zilele) 
noastre, după luminosul, act istoric^ 
din August 23.

Oamenii muncii din țara noas-' 
tră liberă și înfloritoare, partidul,, 
acordă o înaltă prețuire tradițiilor' 
luptei pentru libertate și o viață 
mai bună, tradiții între care uni
rea înfăptuită acum 101 ani se 
află la loc de cinste. Și, însuflețiți 
de aceste tradiții patriotice, de bu
curia și mlndria marilor izbinzi 
obținute în opera de construire a 
socialismului, ei pășesc cu hotărire, 
și avînt sub Conducerea partidului' 
pe calea luminată de ideile marxist-/ 
leninismului — care exprimă in-, 
teresele vitale ale oamenilor muncii' 
— spre făurirea unui viitor iot mai/ 

fericit, spre ridicarea patriei pe\ 
culmile cele mai înalte ale pro
gresului.

mult așteptat. O scurtă introducere, 
„inspirație" de moment, o intro
ducere ceva mai lungă citită de 
pe niște foi pe care tovarășul 
Samson Teodor le-a mînuit cu des
tulă stîngăcie. 
ciornă) Apoi... 
zul problemei.

— „Avem, tovarăși, în cadrul 
căminului cultural un cor. Și mai 
avem, tovarăși, o echipă de teatru, 
o echipă de fluierași și o brigadă 
artistică de agitație" — au fost 
spusele directorului căminului cul
tural. Lucruri frumoase și pe dea
supra și bune. Dar, vorbind apoi 
despre apariția pe scenă a acestor 
formații, la acest punct s-au cam 
încurcat ițele. Despre cor nu s-a 
pomenit nimic. Despre brigada ar
tistică de agitație s-a arătat doar

(Continuare în pag. 4-a)

Pe marginea dărilor de seamă în G. A. C.

Cît mai multe vaci de lapte

de

Popa Vasile,
Ladîslau,

într-adevăr 
sînt mul- 
însă, nu

posibilitate colectiviștilor să repar
tizeze la zi-muncă cantități însem
nate de cereale și bani.

Colectvistul Egyed Martin, 
exemplu, pentru cele 572 zile-mimcă 
făcute cu familia în gospodărie, a 
primit 3.497 kg cereale, 2.059 kg 
cartofi, 36 kg zahăr, 4.000 kg fu
raje, precum și alte produse. De 
asemenea a mai primit suma de 
lei 4.004. Asemenea lui au primit 
însemnate cantități de produse și 
bani și colectiviștii " 
Iacșa Mitrofan, Cozma 
Borza Gavrilă și alții.

Aceste rezultate sînt 
frumoase și colectiviștii 
țumiți. In același timp 
este mai puțin adevărat că dacă 
ar fi existat mai multă preocupare 
din partea organizației de bază și 
a consiliului de conducere al gos
podăriei pentru dezvoltarea fermei 
de vaci și asigurarea unei puter
nice baze furajere de porumb în- 
silozat, cu siguranță că veniturile 
ar fi fost mult mai mari.

Dacă în anul trecut la gospodă
ria colectivă din Teiuș numărul de 
vaci la suta de hectare a fost de 
6 capete, iar producția de lapte 
pp cap de vacă furajată numai de 
1.355 litri, din lipsă de furaje su

La sfat despre activitatea cooperativei
Duminica trecută, în satul Me- 

sentea a avut loc adunarea mem
brilor cooperatori. Ei au analizat a- 
tît activitatea cooperativei cît și 
felul în care membrii consiliului 
sătesc și-au îndeplinit sarcinile în
credințate.

Așa cum era de așteptat, pe 
lîngă rezultatele bune obținute, 
membrii cooperativei au scos cu 
tărie în evidență o seamă de lip
suri manifestate în activitatea ges
tionarului Chirilă Grigore. Nu de 
puține ori acesta ține magazinul 
închis sau nu respectă programul. 
Au fost apoi cazuri cînd cu toate 
că avea petrol în magazin, a refu
zat să servească, pe motiv că el 
servește petrol numai sîmbăta. De 
asemenea, o seamă de lipsuri au 
fost arătate de către unii coopera
tori ca Buruiană Victor, Florea 
Pamfil și alții și în ce privește 
preocuparea pentru încasarea fon
dului social, îndeplinirea planului 
etc.

In încheierea adunării coopera
torii și-au luat angajamentul de a 
sprijini cu toate forțele încheierea 
d.e contracte cu statul pentru vîn- 
zarea> de produse agricole.

(raportul era in 
pătrunderea în mie-

in Hăpria funcționează 3 cercuri: 
unul agrotehnic, altul de cultură 
generală, iar al treilea, cerc politic 
cu femeile. Primele două cercuri 
funcționează joia, iar cel cu fe
meile miercurea. Și e rodnică acti
vitatea acestor cercuri..

La ședințele cercurilor vine mai 
întotdeauna și bibliotecara. Aduce de 
fiecare dată cîte un vraf de cărți 
pe care le împarte sătenilor. Și 
nu-i ins care să nu ia cîte o carte. 
Intre cursanți s-a statornicit chiar 
o întrecere în a citi cît mai mult. 
Ba vin să ia cărți, în zilele de 

această 
dăinuie 
simțitor

culente corespunzătoare, 
situație nu mai. trebuie să 
iar numărul de vaci să fie 
mărit. In același timp, toată a- 
tenția trebuie să șe acorde asigu
rării unei puternice baze furajere 
de porumb însilozat căci, așa după 
cum se arată în documentele ple
narei C.C. al P.M.R. din decem
brie anul trecut, porumbul însilozat 
trebuie să constituie furajul de 
bază în hrănirea vacilor de lăute. 
Acesta, recoltat în faza de coacere 
lapte-ceară, are cele mai multe u- 
nități nutritive, este economic și 
animalele îl consumă cu multă 
poftă.

Acum, cînd gospodăria colectivă 
din Teiuș numără 373 familii și o 
suprafață de teren de peste 700 
hectare, dezvoltarea fermei de vaci 
se impune ca o sarcină de primă 
necesitate, deoarece numai un 
sector zootehnic puternic poate a- 
sigura colectiviștilor venituri bă
nești importante pe tot timpul a- 
nululi.

In dezvoltarea șeptelului de ani
male și îndeosebi a sporirii pro
ducției de lapte la vaci, asigurarea 
unei cantități sporite de porumb*în- 
silozat se impune ca o principală 
condiție.

Scrisoare deschisă UlHIÎ OIX1 „laFC"
Te-am cunoscut, tovarășe Geor

gescu Stelian, fără să vreau și sin
cer îți mărturisesc că era mai bine 
de nu te cunoșteam așa cum te-am 
cunoscut. Dacă n-ar fi fost aceasta 
simplă coincidență nu făceai să 
îți produc din nou ceea ce dum
neata numești nervi. Și poate era 
mai bine pentru dumneata. Dar 
așa...

Funcția de șef al serviciului a- 
provizionării pe Care o ocupi la 
întreprinderea de explorări „Ardea
lul" e ădevărat nu e o funcție de 
aruncat. Te rog să mă înțelegi însă 
că această funcție nu-ți dă dreptul să 
fi înfumurat, să-ți tratezi subalternii 
cu... înjurături și nici să te crezi 
că ești omul care, chipurile, nu 
poate fi înlocuit. Nul Cituși de 
puțin. De altfel, parcurgînd singur 
lisja întreprinderilor pe unde ai 
colindat, te vei convinge că atît 
la București cît și la Baia Mare 
n-ai putut să te prinzi în cuie, 
cum de altfel nu ai fost prins în 
cuie nici la celelalte 8 întreprinderi 
pe unde ai fost de cînd ai terminat 
studiile..

Mai deunăzi mă gideam la cu
vintele spuse de o colegă de muncă

miercuri și joi, , țăranii necu- 
prinși în cele trei cercuri.

Astfel fiind, cărțile din biblioteca 
din Hăpria. stăruie în mîinile a 
tot mai mulți țărani muncitori. Bi
blioteca de aici a ajuns deja ca în 
acest an să numere 112 cititori și 
250 cărți citite. Tovarășei Popa 
Paraschiva, țărancă întovărășită, 
nu-i scapă nici una din cărțile noi 
intrate în bibliotecă și ca ea pa
sionați cititori au devenit și Gruian 
Roman, . Filipescu Maria, Gligor 
Ion, Lăpăduș Elena, Lazăr Ion’ și 
mulți alți țărani . întovărășiți din 
sat.

Pe măsura sporirii numărului de 
vaci însă, este nevoie să se asi
gure în același timp și condiții 
bune de adăpostirea acestora, și 
cum gospodăria dispune în cadrul 
ramurilor anexe de zidari, tîmplari 
și dulgheri pricepuți, are posibili
tatea să-și ridice noi construcții, 
la un preț de cost redus.

Gospodăria colectivă din Teiuș 
și-a propus să sporească numărul 
Taurinelor la 108 capete, din care 
68 vaci de lapte, iar pe cel al 
oilor la 640. De asemenea, pentru 
hrana acestora, vor cultiva porumb 
pentru siloz pe o suprafață de 30 
hectare.

Pentru înfăptuirea1 celor propuse, 
o sarcină importantă revine orga
nizației de bază din gospodărie și 
comitetului executiv al sfatului 
popular din comună, care trebuie 
să sprijine îndeaproape consiliul 
de conducere în activitatea sa, în 
organizarea muncii, dezvoltarea 
fermei de vaci și în ridicarea cons
trucțiilor.

Acordînd toată atenția dezvol
tării sectorului zootehnic și sporirii 
suprafețelor cultivate cu porumb 
pentru siloz, colectiviștii din Teiuș 
vor reuși 
sporire a 
carne, să 
economică 
starea colectiviștilor.

FL. BARABAȘ 

să obțină o continuă 
producției de lapte și 
crească simțitor puterea 
a gospodăriei și bună-

din cadrul întreprinderii. Și cuvin
tele sunau cam așa:

— Pentru ca tovarășul Georgescu 
Stelian să fie mulțumit, ar trebui 
ca pentru dîrtsul să se instaleze o 
centrală telefonică personală.

La cele de mai sus mi-aș per
mite să fac o singură complectau-. 
Chiar 
rința, 
puț-'n 
fiind 
de bună dimineața acele cuvinte 
urile pe care dumneata le-ai adre
sat în ziua de 12 ianuarie tova
rășei operatoare Anghel Maria 
Drept să-ți spun, nici nu-mi 
team închipui că poți fi așa ne 
controlat față de cei ce te încori 
joară. Poate vei încerca să te jus
tifici și să arunci vina pe fapttil 
că ești... nervos. Nu uita că nu 
poți face acest lucru. Nimeni nu 
este obligat să-ți sufere toanele și 
nervii de care dispui și nici să-ir 
îndure cuvintele urîte, nedemne de 
un... jurist, așa cum îți revendici 
profesia.

Am stat de vorbă nu numai cu 
un om sau doi din întreprindere. 
Nul Am stat de vorbă cu mai 
mulți și iartă-mă, te rog, dar toii 
au aceeași părere: că ești un om 
care te porți nedemn cu tovarășii 
de muncă, că ai atitudini ce nu 
cadrează cu vremile noastre noi jir- 
care le trăim.

Aceste cîteva cuvinte poate t<- 
vor supăra, tovarășe Georgescu. 
Dar nu e cazul. Mai degrabă a- 
nalizează-ți faptele, verifică-ți 
comportarea și vei ajunge la con
cluzia că .
că cele de 
cu răutate, 
dreptul de 
cu oamenii, 
simpli.

dacă ți s-ar îndeplini di - 
aș dori în plus să fi pentru 
timp operator la centrală. Șt 
operator, să primești în loc

oamenii au dreptate ș' ■ 
mai sus nu sînt scrii 
dar că nu-ți dă nimerit 
a te purta necuviincios 

fie ei chiar cît d 
N. SPINEANU

j IN ATENȚIA 
1CULEGÂT0RIL0R DEFOLCIOR 
ț In numărul 533 din 25 decern- r 
j brie 1959, in ziarul „Steaua roșie" (
> a fost publicat articolul „Strin- ? 

gerea și valorificarea folclorului <
> — o acțiune cultural-patriotică". j 
1 Articolul se adresa lucrătorilor ? 
, din învățămint, activiștilor cultu- i 
i ro/f și tuturor oamenilor muncii > 
1 din raionul nostru care, din dra- ) 
t goste și pasiune pentru punerea ( 
1 în lumină a minunatelor creații >

populare, se simt chemați a-și ?
; aduce contribuția la reușita d- \ 

cestei acțiuni.
Dat fiind însă caracterul știin- . 

țific al acțiunii, colectivul știin- ) 
țific al Muzeului regional Alba c 
lulia, subsecția folclor, și-a pro- ( 
pus ca periodic să vină în spri- ( 
jinul culegătorilor de folclor, asi- C 
gurîndu-se în acest fel o unitaie i 
metodică, Și tehnică. r

Cu sprijinul organelor de partid ) 
și de sfat, va trebui ca în fiecare ? 
sat să se fixeze un tovarăș, sau j 
să se creeze un colectiv, care să > 
procedeze la strîng'rea materia- ț 
lului. Cei însărcinați cu aceasta, i 
vor studia cu atenție cele patru > 
tipuri de fișe pentru înregistrarea ; 
producțiilor literare orale, respec- ( 
tind indicațiile cuprinse în fișe,) 
precum și dimensiunile acestora. ) 
Apoi se va trece la alegerea, ca ( 
persoane informatoare, a celor > 
mai indicați oameni din sat lă- ? 
murlndu-i asupra scopului știin- ( 
țific și patriotic al acțiunii de ) 
strîngerea folclorului.

Munca de culegere a materia- > 
lului folcloric va fi eșalonată pe < 
perioade legate de tradiții, obice- v 
iuri, anotimpuri etc. Pentru luna > 
ianuarie, de pildă, se va culege ( 
material legat de sărbă'oarea „A- > 
nulul nou", de nunți și șezători. ? 
Textele și informațiile vor fi no- ( 
tate cu fidelitate,' respectîndu-se ț 
și particularitățile fonetice. Cu- ( 
legătorii vor acorda, de asemenea, > 
o mare atenție explicării regio- < 
nalismelor, cuvintelor dialectale ) 
pe baza informării cerute îndată ) 
după înregistrarea textului.

In acțiunea de strîngere a fol- ? 
clorului 
trebuie 
reflexie 
politice, 
petrecute în țara noastră în ul
timii 15 ani.

Prof. ION LANCRAJAN

literar o grijă deosebită 
acordată creațiilor noi, 
a adîncilor transformări 

sociale și economice



LUCRĂRILE CONFEBIIIȚEI RAIONALE DE PARTID
Industria pe calea continuei dezvoltări

{Urmare din pag. l-a)

ndgoane Coșlariu, Atelierul de 
zonă Alba lulia, Stația Teiuș, Re
vizia de vagoane Teiuș și-au de
pășit sarcinile de producție cu 2—4 
la sută. Colectivul de muncă de la 
Atelierul central de reparații din 
Alba lulia și-a îndeplinit planul cu 
10 zile mai devreme. I.I.V.P.A. 
Alba lulia a dat patriei peste plan 
economii în valoare de 6.517.000 
tei. ,

■ Conform ho'ărîrii Conferinței ra
ionale de partid din anul 1958, Co
mitetul raional a îndrumat condu
cerile întreprinderilor din raion să 
folosească pe scară mai largă me
canizarea în procesul de producție, 
pentru creșterea pontinuă a pro
ductivității muncii.

' Din darea de seamă a Comitetu
lui raional s-a desprins că în anul 
1959 la U. M. C. Zlatna s-a înre
gistrat o creștere a productivității 
muncii cu 2,3 la sută, la Atelierul 
central de reparații cu 8,7 la sută, 
la fabrica „Ardeleana" cu 1,6 la 
sută.

La obținerea rezultatelor de mai 
sus un aport deosebit l-au adus 
cele 92 de inovații șl raționalizări 
aplicate în întreprinderile din ra
ionul nostru.

Măsurile tehnico-organizatorice 
luate pentru creșterea productivității 
muncii au dus la continua reducere 

prețului de cost al produselor, 
.-o-dențiindu-se colectivele de 
muncă de la U.M C. Zlatna, fabrica 
„Ardeleana", Depoul C.F.R. Teiuș 
și altele.

La baza acestor rezultate, așa 
cum a reieșit din lucrările Confe
rinței raionale, a stat preocuparea 
organizațiilor de partid de a în
druma colectivele de muncă să 
folosească mai rațional materiile 
prime și materialele, să descopere

rezervele interne, să acorde mai 
multă atenție mișcării de inovații 
și raționalizări.

îndrumați de organizațiile de 
partid, oamenii muncii din raio
nul nostru, ca răsmins la che
marea celor 8 întreprinderi din 
Capitală și a măsurilor luate de 
plehara C.C. al P.M.R. din iulie 
1959, s-au angajat să realizeze 
peste /plan economii în valoare 
de 7.980.000 lei.

PrinN-o muncă politică bine or
ganizată și susținută în rîndul 
oamenilor muncii, angajamentul 
luat p. fost depășit, colectivele de 
muncă din întreprinderile raionu
lui dînd patriei peste plan econo
mii în valoare de 12.726.800 lei.

Din darea de seamă s-a desprins 
că multe întreprinderi din raion 
și-au mărit capacitatea de pro
ducție, au fost puse în funcțiune 
noi instalații și agregate.

Rezultatele de mai sus, precum 
și altele tot așa de importante, 
ce le-au obținut oamenii muncii 
din industria raionului nostru, sînt 
rezultatul conducerii de către Co
mitetul raional a muncii politice și 
economice. ,

In darea de seamă a Comitetului 
raional, pe lingă rezultatele deo
sebite obținute în dezvoltarea in
dustriei raionului, au fost criticate 
unele organe și organizații de bază, 
ca cele de la întreprinderea „Gh. 
Doja" și „Horia", precum și con
ducerile acestora pentru neîhde- 
plinirea sarcinilor ce le-au stat 
în față.

Reprezentanții organizațiilor de 
padid prezenți la Conferință au 
discutat despre entuziasmul cu 
care oamenii muncii din industria 
raionului au primit cifrele de plan 
pe aniil 1960 și hotărîrea lor de 
a-l îndeplini și depăși, dînd. patriei 
cit măi multe economii peste plan.

Darea de seamă a Comitetului 
raional cit și unii delegați au cri
ticat conducerile organizațiilor de 
bază ale gospodăriilor colective 
din Căpud, Cetea, Oiejdea și altele, 
care au dovedit o slabă preocupare 
pentru creșterea animalelor. Sînt 
apoi in unele gospodării colective 
animale necorespunzătoare din 
punct de vedere al rasei și pro
ducției, iar consiliile de 
nu au luat măsuri să 
iască cu altele de rase 
cu o producție mare.

Pentru a. putea crește 
mare de animale și a avea produc
ții sporite de lapte, carne, lină și 
alte produse animale— s-a arătat 
în darea de seamă — Comitetul 
raional a îndrumat organizațiile 
de bază și consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective să-și 
creeze o puternică bază furajeră. 
Și în această privință s-au obținut 
rezul'ate pozitive. Dar, așa cum a 
reieșit din desbaierile Conferinței, 
este necesar să se ia toate măsu
rile pentru continua îmbunătățire a 
bazei furajere.

In lumina expunerii tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1959, orga
nizațiile de partid, sfaturile populare 
și consiliile de conducere ale gos- 
p'dăr llor colective au datoria să 
studieze și să ia măsuri pentru ex
tinderea suprafețelor

conducere 
le înlocu- 
superioâre,

un număr

cultivate cu

Rezultatul unei munci politice convingătoare
Comunicarea în cadrul Confe

rinței, că suprafața agricolă a ra
ionului a fost complect cooperati- 
vizafă, a sfîrnit mare entuziasm 
în rîndul celor prezenți la Confe
rință.

Intr-adevăr, cooperativizarea com
plectă a agriculturii raionului nos
tru este un succes deosebit obținut 
de țărănimea din saiele raionului 

•b ' conducerea Comitetului raional 
i partid.
Transformarea socialistă a a- 

griculturii a constituit sarcina 
principală ce a stat în fața Comi
tetului raional de partid și a tu
turor comuniștilor din raion, ca 
urmare a sarcinilor izvorîte din 
documentele celui de-al II-lea Con
gres al P.M.R. și a Conferinței 
raionale de partid.

Ținind cont de aceasta, Comite
tul raional de partid a pus un ac
cent deosebit pe întărirea muncii 
de partid la sate, care constituie 
baza tuturor succeselor.

îndrumate îndeaproape, organi
zările de partid au muncit mai 
bine cu activul fără de partid, au 
fost antrenate toate forțele satului 
în aceas'ă muncă și mai ales sfa
turile populare. Munca politică de 
masă și respectarea întocmai a li
berului consimțămînt al țărănimii 
muncitoare au stat la baza acti
vității desfășurate de organele' și 
organizațiile de partid. Ca urmare 
a acestei munci în perioada la care 
se referă darea de seamă, în raion 
au mai luat ființă încă 5 gospo
dării colective, în care au intrat 
peste 700 familii, cu o suprafață 
de peste 1.200 ha teren, fapt ce a 
dus la colectivizarea a 4 sate.

In prezent, în raion sînt 17 gos
podării colective, 39 întovărășiri a- 
gricole și 28 întovărășiri agrozoo
tehnice.

La Conferința raională de par
tid din anul 1958, procentul de co
lectivizare a raionului era de 2 la 
sută. Ca urmare a muncii politice 
oe s-a desfășurat în perioada ce 
s-a scurs de atunci, procentul de 
colectivizare a crescut la 9 la sută 
din suprafața agricolă a raionului. 
Cele mai frumoase rezultate, în a- 
ceastă privință, le-au obținut or
ganele și organizațiile de partid și 
sfaturile populare din comunele Mi
halț, Ighiu, Cricău, Bărăbanț și o- 
rașul Alba lulia.

O contribuție de seamă la a-

ceste rezultate, pe lingă multi alții, 
și-au adus-o comuniștii Micfea Ni- 
colae din Bucerdea și Tiberean 
V asile din Meseni ea, lacșa Dorm 
dm Cridău, Cîrnaț Onu și inginerul 
Crist ea I. din Mihalț, care au fost 
tot timpul in fruntea muncii poli
tice pentru transformarea socia
listă a agriculturii.

Congresul al II-lea al P.M.R., cit 
și’ Consfătuirea de la Constanța au 
pus în fața organelor și organiza
țiilor de partid o sarcină de mare 
importanță și răspundere — întă
rirea economico-organizatorică a 
unităților .din sectorul socialist-coo- 
peratist agricol. Această sarcină a 
ocupat un loc important in activi
tatea Comitetului raional de partid. 
Conducerile gospodăriilor colective 
și ale întovărășirilor agricole au 
fost mai mult ajutate și îndrumate 
la întocmirea planurilor de pro
ducție pe baze reale. In felul' a- 
cgsta s-a reușit să se înlăture o 
seamă de lipsuri privind această 
muncă. '

O atenție deosebită a fost acor
dată organizării muncii in gospo
dăriile colective și întovărășirile a- 
gricole. Rezultatele obținute in 
G.A.C., ca urmare a unei mai bune 
organizări a muncii, au fost grăi
toare. De pildă, gospodăria colec
tivă din Berghin a obținut 3.400 
kg porumb la hectar, cea din O- 
breja — 4.200 kg porumb la hec
tar. Și la alte culturi s-au obținut 
rezultate care depășesc cu mult 
cele obținute în anii precedenți. La 
G.A.C. Teiuș s-au recoltat 31.000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar și 19.600 
kg cartofi la hectar.

Un izvor principal pentru veni
turi în gospodăriile colective îl 
constituie creșterea vitelor. De a- 
ceea, Comitetul raional de partid 
a îndrumat gospodăriile colective 
de a crește cit mai multe animale. 
Gospodăriile colective din Berghin, 
Bucerdea, Teiuș și altele au obținut 
rezultate pozitive în ceea ce pri
vește creșterea și dezvoltarea fer
melor de animale, de ■ la care au 
obținut venituri importante.

Deși numărul animalelor din 
fermele, zootehnice este încă mic, 
totuși veniturile de peste 600.000 
lei, realizate de la aceste animale 
demonstrează în mod practic apor
tul ce-l aduce creșterea animatelor 
în întărirea și consolidarea secto
rului socialist al agriculturii.

porumb-siloz și folosirea lui în 
hrana animalelor.

Că gospodăriile colective din 
raionul nostru s-au dezvoltat și 
merg pe calea continuei lor dezvol
tări, îl confirmă creșterea fondului 
de bază. Astfel, la sfîrșitul anului 
trecut, fondul de bază se ridică la 
suma de 4.r69.402 lei, cu 1.901.102 
lei mai mare decît la sfîrșitul anu
lui 1958. Și fondul obștesc al în
tovărășirilor agricole a crescut la 
peste 316.000 lei față de 176.930 
lei cît era la începutul anului 1959. 
Valoarea fondului obștesc a celor 
28 întovărășiri agrozootehnice se 
ridică în prezent la suma de lei 
1.357.200..

Conferința raională de partid a 
apreciat că rezultatele pozitive ob- 
ținu'e în domeniul transformării 
socialiste a agriculturii sînt rodul 
unei susținute munci politice, des
fășurată de organele și organiza
țiile de partid de la 
ducerea permanentă 
raional de partid.

Conferința a atras 
organ de conducere

sate, sub con- 
a Comitetului

atenția noului 
că este nece

sar să se meargă mai departe pe 
lima continuei îmbunătățiri a 
muncii politice pentru dezvoltarea 
și consolidarea gospodăriilor co
lective, rezultatele obținute pînă 
în prezent să constituie un stimu
lent pentru noi succese.

Crește nivelul de trai material 
și cultural al maselor

I de trai ma- 
al oamenilor 
a constituit o

Ridicarea nivelului 
terial și cultural 
muncii din raion ( 
preocupare de seamă a organizații
lor de partid, 
îndrumate de 
partid.

Rezultatele 
direcție sînt &______ ___
1959 s-au desfăcut numai prin re
țeaua comerțului de stat cu 5.200.000 
lei mai multe produse industriale 
și alimentare, iar prin cooperația 
de consum s-au vîndut în anul 1959 
cu 13 la sută mai multe preparate 
din carne și cu 40 la sută mai 
multe grăsimi decît în anul 1958. 
Oamenii muncii au cumpărat mai 
multe aparate de radio, mașini e- 
lectrice de spălat rufe, biciclete și 
motociclete, mobilă, confecții etc.

Creșterea nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii — s-a arătat în darea de 
seamă a Comitetului raional — 
este oglindită și în faptul că în a- 
ceastă perioadă a avut loc o dez
voltare simțitoare a construcțiilor 
social-culturale. Astfel, au fost date 
în folosință 16 apartamente la Coș
lariu, 2 apartamente la Zlastna. T ot 
aici sînt în curs de terminare alte 
18 apartamente. In comuna Benic 
s-a dat in folosință un 
universal. S-au construit 
în construcție noi localuri 
vălil sătești. Intr-o serie 
mune și sate se lucrează 
trificarea lor.

de stat și economice 
Comitetul raional de

obținute în această 
grăitoare. In anul

magazin 
și sînt 
de pra
de co

la elec-

In anul trecut și baza materială 
a muncii culturale s-a dezvoltat 
mult. La Țelrta, Poiana Ampoiului, 
Mereteu, Oiejdea s-au construit și 
s-au amenajat noi localuri de că
mine culturale. Sînt în curs de 
construcție noi localuri la Zlatna, 
Valea Dosului, Benic și Galtiu. 
Numai în anul 1959, satele din ra
ionul nostru au primit încă 8 a- 
parate de cinematograf. In prezent 
în raion există, 15 cinematografe, 
4 centre de radioficare cu mii de 
difuzoare, încă 2 biblioteci comu
nale au luat ființă în anul 1959.

La construcțiile social-culturale, 
cămine culturale, școli, dispensare, 
amenajări de localuri pentru bi
blioteci, cinematografe, etc., o con
tribuție de seamă și-au adus-o oa
menii muncii de la sate care, mo
bilizați de organizațiile de partid 
și sfaturile populare comunale, au 
răspuns cu drag la chemări, pres- 
iînd mii de ore de 
tară la lucrările de 
porturi de materiale,

Din discuțiile purtate de delegați 
s-a desprins faptul că este necesar 
ca și în viitor organizațiile de par
tid să dovedească preocupare per
manentă pentru continua ridicare 
a nivelului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii, să mo
bilizeze masele la îndeplinirea sar
cinilor trasate de plenara C.C. 
P.M.R din decembrie 1959.

Benic și Galtiu.

muncă volun- 
zidărie, trans- 
etc.

al

Munca politică
Conferința raională de partid a 

apreciat că rezultatele pozitive ob
ținute în toate domeniile de acti
vitate se datoresc în primul rînd 
întăririi permanente a vieții de A crescut puterea de mobilizare a 
partid în organele și organizațiile 
de bază, ca urmare a unei califi
cate îndrumări din partea Comite
tului raional de partid.

Comitetul raional și-a îmbunătă
țit munca cu activul, consutîndu-l 
și antrenîndu-l ta îndeplinirea mul
tiplelor sarcini. Biroul Comitetului 
raional a analizat în ședințele sale 
activitatea unor organizații de bază, 
comitete comunale de partid a 
unor conduceri de întreprinderi și 
instituții și alte probleme legate de 
viața de partid.

Ca urmare a îndrumării date, bi
rourile organizațiilor de bază și-au 
îmbunătățit activitatea în mod sim
țitor. Ele au ținut cu mai multă 
regularitate ședințele, dezbătînd cu 
răspundere cele ce au stat la ordi
nea de zi.,

Atît din darea de seamă cît și 
din discuțiile purtate s-a desprins 
că adunările generale ale organi
zațiilor de bază sînt mai bine 
pregătite, analizîndu-se cele 
importante probleme, legale de 
viața politică, economică și cultu-

mai

cheia succeselor
rală de
Membrii
în adunările de partid, fac . propu
neri prețioase și critică lipsurile.

la fiecare loc de muncă, 
de partid discută mai viu

organizațiilor de bază în rîndul 
maselor.

Comitetul raional de partid s-a 
preocupat de pregătirea și instrui
rea birourilor organizațiilor de bază 
în mod diferențiat și pe probleme.

In perioada la care Se referă 
darea de seamă, atît. Comitetul ra
ional cit și biroul său și-au îmbu
nătățit metodele și stilul de muncă. 
In cadrul biroului se aplică princi
piul muncii coleptive, simțul de 
răspundere pentru îndeplinirea sar
cinilor a fost întărit. Biroul raio
nal a analizai și a făcut aprecie-

rea muncii mai multor secretari ai 
comitetelor de partid.

îmbunătățirea stilului de muncă 
a biroului raional a influențai po
zitiv munca comitetelor de partid 
și a organizațiilor de bază.

Conferința raională de partid din 
anul 1958 a trasat ca o sarcină 
de mare răspundere pentru Comi
tetul raional și pentru toate or
ganizațiile' de bază, adeea a întă
ririi permanente a rîndurilor parti
dului și a compoziției sale. înde
plinirea acestei sarcini a stat în 
permanență în atenția Comitetului 
raional de partid și a biroului său, 
care a îndrumat organele și orga
nizațiile de partid să dea acestei 
sarcini cea mai mare importanță.

Printr-o muncă politică bine or- 
gnizată și susținută în rîndul ce
lor mai buni muncitori, în anul 
1959 au fost primiți în rîndul can- 
didaților de partid 1.363 tovarăși 
și un număr de 435 membri de 
partid din rîndul aandidaților de 
partid.

Un aport deosebit ta creșterea 
rîndurilor partidului și la îmbună
tățirea compoziției sale l-au adus 
comitetele de partid de la U.M.C. 
Zlatna, Complexul C.F.R. Teiiiș- 
Coșla-iu, comitetul orășenesc Alba 
lulia și alte organizații de partid, 
care au primit în rîndul membrilor 
și candidaților de partid pe cei mai 
vrednici muncitori, fruntași în în
deplinirea sarcinilor de producție.

Un aju 'or prețios în munca orga
nizațiilor de bază îl constituie ac
tivul fără de partid. Acestei pro
bleme i s-a acordat o atenție deo
sebită din partea multor organizații 
de partid. Ca urmare — se arată 
în darea de seamă a Comitetului 
raional ■— numărul membrilor din 
activul fără de partid al organiza
țiilor de bază a crescut de la 1.932, 
cît era la Conferința raională da 
partid din anul 1958, la 2.038 în 
prezent. Organizațiile de bază au 
dovedit în această perioadă mai 
multă preocupare pentru antrena
rea activului fără de partid la di
ferite acțiuni și au obținut rezul
tate pozitive. Printre acestea se 
numără organizațiile U.M.C. Zlatna. 
Ilaneș, Almaș și altele.

In cadrul lucrărilor Conferinței 
s-a desprins preocuparea Comite
tului raional pentru educarea mar- 
xist-leninistă a membrilor și can
didaților de partid și în general a 
oamenilor muncii din raion, ceea 
ce a contribuit din plin la mobili
zarea lor la îndeplinirea sarcinilor . 
trasate de partid șl guvern. Astfel, 
în cele 293 cercuri și cursuri aa 
fost cuprinși peste 6.000 tovarăși, 
membri și candidați de partid si 
din activul fără de partid al or
ganizațiilor de bază.

Educarea candaților de partid a 
stat în atenția Comitetului raional, 
în care scop au fost 
cercuri de studiere 
P.M.R. în care au 
1.252 tovarăși.

Comitetul raional
de educarea ideologică a 
cadre de intelectuali, ca învățători, 

membrii

organizate 64 
a 

fost
statutului 
încadrați

s-a preocupat 
diferitelor

medici etc., în fața 
biroului raional au 
pe diferite teme.

S-a îmbunătățit 
de masă. Oamenii 
mai operativ informați asupra e- 
venimentelor internaționale.

Conferința raională de partid a 
scos în evidență faptul că munca 
politică în rîndul maselor organi
zată de Comitetul raional a dus la 
obținerea rezultatelor economice 
în raionul nostru.

Darea de seamă a mai scos în 
evidență preocuparea Comitetului 
raional pentru conducerea organi
zațiilor de masă și a organelor de 
stat, care și-au adus o prețioasă 
contribuție la obținerea rezultatelor 
reeșite din darea de seamă.

De asemen-a, în darea de seamă 
a fost analizată munca culturală 
de masă, învățămîntul de cultură 
generală etc.

cărora
făcut expuneri

munca politică 
muncii au fost

Pentru îmbunătățirea muncii de viitor
In cadrul lucrărilor Conferinței 
luat cuvîntul iov. Aurel Bulga-a luat cuvîntul iov. Aurel Bulgă

rea, secretar al Comitetului regio
nal de partid.

Treclnd în revistă rezultatele e- 
conomice, politice și social-cultu- 
rale din raion, tov. Bulgărea a a- 
ră'tat că aceste rezultate se dato- 
resc în primul rînd activității oa
menilor muncii, conduși și îndru-

mâți de Comitetul raional de 
partid, în fruntea tuturor acțiunilor 
situîndu-se comuniștii.

Acest lucru îl. confirmă rezulta
tele obținute în îndeplinirea pla
nului de producție, îl confirmă 
îndeplinirea și depășirea angaja
mentelor luate de colectivele de

(Continuare în pag. 4-a)



Ecoul internațional al recentei inițiative
de pace a II. R. S. S.

„Cel mai puternic adept
al dezarmării generale"

lucrările Conferinței raionale de partid
Pentru îmbunătățirea muncii de viitor

LONDRA. (Agerpres). TASS 
transmite :

„Anglia salută declarația lui 
Hrușciov cu privire la reducerea 
forțlor armate ale rușilor cu 
1.200.000 pameni" — a scris, la 
15 ianuarie, comentatorul diploma
tic al ziarului Yorkshire Post. Ca- 
lificînd noua inițiativă de pace a 
Uniunii Sovietice ca un eveniment 
de importanță politică colosală, 
presa engleză acordă acestei teme 
locul principal în paginile sale, pu- 
blicînd comentarii și articole.

Ziarul Western Mail, care apare 
la Cardiff, subliniază într-un ar
ticol redacțional că, în timp ce 
președintele Eisenhower amenință 
eu reînceperea experiențelor cu 
arma nucleară Hrușciov promite 
să nu reînceapă primul experien
țele". In legătură cu aceasta, 
ziarul arată că, acum, șeful gu
vernului sovietic „va veni la con
ferința la nivel înalt în calitate 
de cel mai pu'ernic adept al de- 
zarmării generale".

Comitetul englez pentrn apăra-

0 nouă contribuție la îmbunătățirea 
situației internaționale

ATENA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Comentînd rezultatele sesiunii 
Sovietului suprem al U.R.S.S., zia
rul “A' ghi" menționează că succe
sele Uniunii Sovietice au permis 
să se reducă efectivul forțelor ar
mate și că această acțiune are „o 
uriașă importanță pe plan interna
țional". „Avghi" subliniază că U- 
niunea Sovietică și-a adus contri
buția la îmbunătățirea situației in
ternaționale și atmosferei pentru 
tratative la nivel înalt.

Criticînd afirmațiile unor ziare 
burgheze cu privire la caracterul 
„propagandistic" al inițiativei de 
pace a Uniunii Sovietice, ziarul 
„A’ ghi" scrie: „Dacă Occidentul 
oonsideră acțiunile sovietice drept 
propagandă, de ce oare nu proce
dează la fel, nu-și reduce și el e- 
fectivul armatelor, nu lichidează 
bazele de care dispune în alte 
țări?" Cerînd puterilor occidentale 
să treacă de ia declarații propa-

Problema cancerului și rezolvarea ei
Atlt în Uniunea Sovietică cît și 

în alte țări cercetările științifice în 
problema cancerului se desfășoară 
in mai multe direcții: se studiază 
Muzele și mecanizmele evoluției tu
morilor maligne, posibilitățile pre- 
int'mpinării cancerului, metodele de 
diagnosticare timpurie a tumorilor, 
mijloacele și modurile de tratare a 
cancerului. Paralel cu cercetările 
științifice se iau măsuri importante 
de combatere a cancerului: a fost 
organizată o rețea importantă de 
institute oncologice pen'ru tratarea 
tumori’or, se efectuează controale 
profilac'ice de masă în rîndurile 
populației în scopul depistării și 
tratării maladiilor precanccroase și 
c formelor incipiente de cancer, se 
desfășoară o amplă activitate de 
popularizare în rîndurile populației 
a cunoștințelor științifice cu privire 
la Cancer.

In problema cancerului există 
deocamdată multe chestiuni ne
clare, dar an de an știm tot mai 
multe lucruri despre aceas'ă boală 
gravă care se află acum în centrul 
at nției oamenilor de știință din 
întreaga lume. Datorită succeselor 
științei medicale în combaterea bo
lilor infecțioase acute și a tuber
culozei, aceste boli, înainte o cauză 
Irecventă de cazuri mortale, acum 
uu trecut pe planul al doilea. A 
trescut longevitatea oamenilor și a 

rea păcii a dat publicității, la 15 
ianuarie, o declarație în care 
subliniază că N. S. Hrușciov „a 
dat un răspuns la toate născocirile 
cu privire la forțele armate sovie
tice și a arătat că Uniunea Sovietică 
se află în fruntea tuturor în do
meniul dezarmării".

In declarație se subliniază că 
promisiunea șefului guvernului so
vietic de a nu relua experiențele 
cu arma nucleară “este în con
trast izbitor cu declarația lui Ei
senhower, că S.U.A se consideră 
libere de a reîncepe experiențele, 
anunțînd în prealabil aceasta1'.

In cadrul conferinței de presă 
care a avut loc la Ministerul A- 
faccrilor Externe al Angliri, nur- 
tăto*-ul de cuvînt al ministerului 
a fost rugat din nou să comenteze 
cuvântarea lui N. S. Hrușciov. El 
a declarat: „Firește că noi salutăm 
știrea despre faptul că Uniunea 
Sovietice intenționează să efectuieze 
o nouă reducere a forțelor sale ar
mate clasice .

gandistice la fapte concrete, ziarul 
declară: „soldații sa devină agri- 
cul’ori, muncitori, oameni de știință 
și atunci în fața omenirii se vor 
deschide noi căi spre prosperi
tate".

Arătînd că Apelul adresat de So
vietul Suprem parlamentelor și 
guvernelor tuturor statelor lumii, 
de a trece la măsuri concrete de 
d'zarmare este sprijinit cu căl
dură de către popoarele Înmii, 
Anexartitos Typos scrie că a sosit 
tiranul să se treacă la dezarmare 
și la destinderea încordării în 
Balqani.

Apreciind reducerea efectivului 
forțelor armate sovietice ca „un 
eveniment important și senzațional", 
ziarul burghez „Eleftheria" declară: 
„Se poate srune fără exagerare câ 
lumea pășește într-o epocă isto
rică". In această ordine de idei, 
ziarul critică guvernul grec pen
tru faptul că se cramponează de 
„războiul rece".

căpătat o mare însemnă'ate com
baterea bolilor specifice îndeosebi 
oamen'lor mai în vîrstă — bolilor 

cardiovasculare și tumorilor ma
ligne.

Este absolut greșită părerea că 
cancerul este incurabil. Majoritatea 
tumorilor maligne sînt perfect vin
decabile dacă sînt tratate la timp 
și multe forme de cancer pot fi a- 
cum tratate, obținîndu-se rezultate 
de lungă durată. Astfel, de pildă, 
peste 90 la sută din bolnavii de 
canc"r al pielii se vindecă deoarece 
prezența la suprafață a tumorii 
contribuie la diagnosticarea în timp 
a bolii și ușurează aplicarea mă
surilor curative. Prezența în adîn- 
cime a tumorilor ca, de pildă, can
cerul stomacal, al esofagului, al 
plămlnulul, face ca acestea să fie 
diagnost 'cate, din păcate mai greu, 
și aplicarea tratamentelor este in 
cazurile acestea mult mai compli
cată. Dar și în cazurile de cancer 
stomacal peste o treime din bolnavi 
supuși op'rațiilor chirurgicale, prac
tic se vindecă.
,In toa'e țările lumii se desfășoară 
o activitate intensă de căutare a 
celor mai eficiente metode de tra
tare a cancerului. Metoda chirurgi
cală este completată cu acțiunea 
radiațiilor. In ultimul timp, paralel 
cu razele Roentgen și cu tratamen
tul cu rodiu, în practică sînt apli-

ACRA. Grupul de partizani ai 
păcii în frunte cu reverendul englez 
Michael Scott, care și-a propus să 
plece în Sahara pentru a-și expri
ma în felul acesta protestul îmr>o- 
triva expcri''nț<dor atomice franceze 
a plecat din Ghana spre Volta Su
perioară. dar a fost oprit de auto
ritățile franceze.

★
GENEVA. La 19 ianuarie la Ge

neva a avut ioc o ședință a con
ferinței renrezentanțiUr U.R.S.S, 
S.U.A și Marii Britanii, în proble
ma încetării experiențelor cu arma 
nucleară. Conf rința a discutat 
proiectele articolelor din acordul în 
curs de elaborare, cu privire la 
funcțiile comisiei de control, la ad
ministrator și la personalul inter
național. Ședința următoare a avut 
loc la 20 ianuarie.

■Ar
STANLEYVH LE. La 18 ianuarie 

a început la Stanleyville, procesul 
intentat de autoritățile colonialiste 
belrmne lui Patrice Lumumba, pre
ședintele Partidului Mișcarea na
țională congoleză, partid care se 
află în fruntea luptei pentru inde- 
n-n^ența națională din Congo 
Belgian.

★
LONDRA. 700 de docheri din 

Londra au declarat o grevă de 
protest împotriva acțiunilor descri- 
minatorii ale administrației față de 
un grup de docheri.

★
Un avion de pasageri de tip 

„Viscount,, s-a prăbușit luni în 
flăcări în apropiere de localitatea 
Holdcroft, statul Virginia. Toate 
cele 50 de persoane aflate pe bor
dul avionului, printre care și trei 
copii, au pierit. Aceasta este a 
doua catastrofă aeriană de proporții 
din ultimele 12 zile în S.U.A.

★
In apropierea țărmurilor Japoniei 

a bîntuit timp de o săptămînă un 
viscol puternic. Numeroase ambar
cațiuni de pescari au pierit în va
luri. 130 de persoane sînt date dis
părute1.

★
Lucrătorii din sistemul ocrotirii 

sănătății din Argentina au declarat 
luni grevă generală. Greviștii cer 
majorarea salariilor.

cate pe scară tot mai largă izotopii 
radioactivi care lărgesc posibilitățile 
radioterapiei. Găsirea unor noi 
medicamente a dus la aplicarea pe 
scară largă în practică a terapiei 
hormonale eficiente în unele cazuri 
de tumori (cancerul glandei ma- 
mare și al prostatei), se folosesc 
de asemenea an'ibiptice și prepa
rate chimice antitumorale.

In ultimii ani în Uniunea Sovie
tică se folosesc preparate sovietice 
— omain (pentru . tratarea cance
rului pielii), dopan (pentru trata
rea tumorilor sistemului limfatic), 
sarcolizin (pentru tratarea tumori
lor testiculare, a unor sarcomuri, 
a canc,rului ovarian), preparatul de 
origină americană Tio-Trf (pentru 
trai ar ea cancerului ovarian și al 
g’an^ei mamar.e) șl alte preparate. 
Se desfășoară o largă activitate 
pen'ru crearea și s'udierea unor 
noi preparate antitumorale, pentru 
elaborarea unor metode de trata
ment mixte care îmbină extirparea 
chirurgicală a tumorilor cu folosi
rea suplimentară a preparatelor chi
mice etc.

Paralel cu elaborarea măsurilor 
curative se duce o activitate de pro
filaxie a cancerului atît prin de
pistarea și tratarea la timp a ma
ladiilor precanceroase, cît și prin 
îndepărtarea din mediul înconjură
tor a așa-numitelor influente can- 
cerogene, adică care con'ribuie la 
apariția cancerului. Este vorba de 
depistarea materiilor chimice nocive 
din atmosfera orașelor industriale

(Urmare din pag. 3-a)

muncă de a da patriei economii 
peste plan.

In industria raionului — a ară
tat tov. Bulgărea — mai au loc 
fenomene negative care vor trebui 
înlă'urae în viitor. Unele întreprin
deri nu și-au realizat ptanul, altele 
au depășit prețul de cost, se plă
tesc încă- multe locații etc.

Plenara C.C. al D.M.R. din de
cembrie 1959 a pus in fața noas
tră sarcini deosebit de importante, 
de aceea este necesar ca noul 
Corni’et raional să lupte pentru în
deplinirea lor, trăgînd învățăminte 
din lipsurile ce s-au desprins în 
Conferință.

In con'inuare Iov. Bulgărea a 
arătat că completa cooperativizare 
a agriculturii raionului constituie un 
succes deosebit de important și un 
lucru semnificativ. Acesta este re
zultatul muncii politice desfășu
rate de organele și organizațiile 
de partid sub conducerea Comite- 

rtului raional.
Tov. Bulgărea a arătat apoi că 

ccopera'ivizarea agriculturii raionu
lui ridică sarcini deosebite în fața 
organelor și organizațiilor de partid. 
Este ncesar să trezim vigilența 
tuturor oamenilor muncii, împo
triva uneltirilor dușmanului de 
clasă care va căuta să acționeze. 
Succesele obținute în transforma- 
r a socialis'd a agr’cui'urii nu tre
buie să ne ducă la slăb’rea muncii 
politice, ci dimpotrivă, ele să fie 
un stimulent în munca de partid 
ren'ru noi rezultate în consolida
rea și dezvolarea sectorului socia
list din agricul'ură

Noul organ ales să ia asemenea 
măsuri politice și organizatorice 
care să ducă la lichidarea lipsurilor 
ce s-au manifestat în gospodăriile 
colec'ive, privind dezvoltarea lor.

Referindu-se la condițiile exis
tente în raion, tov. Bulgărea a ară
tat că stăm sub posibilități în ceea 
ce privește creșterea animalelor.------------ »»-------------
Comitetul executiv a „analizat" activitatea culturală

(Urmare din pag. 2-a) 
că a prez" nt ai un program in fe
bruarie 1959 și ai ul in luna iunie 
a aceluiași an. S-a mai oglindit 
apoi faptul că în semestrul II al 
anului trecut au avut loc două 
serbări și că pentru concursul bie
nal echipa de teatru pregătește 
piesa „îndoiala". Raportul prezen
tat în fața comitetului executiv a 
oglindit apoi și alte lucruri, unele 
bune iar altele mai puțin bune.

Nu s-ar putea spune că rapor
torul a fost lipsit de intenția de a 
reda în adevăra'a sa lumină acti
vitatea culturală din comuna Bă- 

și a impurităților nocive din produ
sele alimentare.

Desigur că succesele luptei pen
tru combaterea cancerului depind 
de succesele cercetărilor științifice 
în domeniul studierii naturii și e- 
senței cancerului și a cauzelor lui. 
Multe cercetări importante se fac 
în legătură cu rolul acestor a genți 
chimici cancerogeni în apariția 
cancerului la om: Se studiază de 
asemenea rolul radiațiilor ionizante, 
al virușlor etc.

In prezen', cînd cauzele apari
ției cancerului la om nu au fost 
încă lămurite definitiv, o deosebită 
importanță capă'ă studierea parti
cularităților cancerului în diferite 
țări ale lumii, studierea influenței 
fac'orilor geografici, climaterici, 
profesionali și de altă natură în 
răspîndirea diferitelor forme de 
canc"r.

Stud'er"a cancerului se poate des
fășura cu succes numai cu condiția 
colaborării specialiștilor din toate 
țările. Aceas'ă problemă din cele 
mai complicate reclamă că la stu
dierea ei alături de medici să par
ticipe chimiști, fizicieni, biologi și 
oameni de știință.

Sperăm că apropiatul Congres 
internațional în problema canceru
lui, care va avea loc în 1962 la 
Mosco a, va constitui o verigă im
portantă în unirea eforturilor oa
menilor de știință din toate țările 
lumii pentru rezolvarea problemei 
cancerului — una din cele mai im
portante probleme ale științei me
dicale. Agerpres 

De aceea este necesar ca în viitor 
creș erea animalelor să constituie • 
prob<emă de bază pentru organul 
de partid. Pentru aceasta un lucru 
de care trebuie să se țină seami 
este dezvoltarea bazei furajere ut 
mod deosebit, așa cum se ara'ă în 
Expun"rea tov. Gh. Ghrorghiu-Dej 
la Plenara C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1959, să se extindă supra
fețele cu porumb siloz.

Este necesar, a continuat tov. 
Bulgărea, să se acorde mai multă 
atenție muncii de educare politiei 
a colectiviștilor, va trebui să se 
îmbunătățească învățămlntul agro
tehnic, să se țină mai multe con
ferințe.

Referindu-se la întovărășirile a- 
gricole, tov. Bulgărea a prontis 
noului Comitet să îndrume condu
cerile acestora să-și mărească a- 
vutul obștesc, să cumpere vite șt 
să-și construiască grajduri prin 
forțe proprii.

După ce a analizat și rezultatele 
pozitive obținute in în'ărirea vieții 
de partid, tov. Bulgărea a arăiai. 
care au fost princlpalde linșări 
în activitatea vechiului Comitet, din 
care va trebui să se tragă concluzii 
pentru vii'or.

Se constată, a arătat tov. Bulgă
rea, că organizați'le de bază mar. 
slabe nu sînt suf’cient sprijini'e în 
muncă. De asemenea este necesară 
mai multă muncă politică pentru 
educarea candidaților de partid.

O atenție deosebită va trebui să 
acorde noul Comi'et de partid în 
vățămîntului de partid și mai cu 
seamă calității lui.

Comitetul raional de partid si» 
organizeze un control permanent 
asupra îndenlin'rii sarcinilor izvo- 
rî'e din hotărîrile partidului și « 
celor ce reies din hotărîrea Con
ferinței raionale de partid, sar
cini menite să dudă la ridicarea 
pe o treap'd superioară a muncii in 
raion, la r dicar a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, la înflorirea 
scumpei noastre patrii.

răbanț. Asupra faptului dacă a reu
șit sau nu însă în intenția sa, să 
ne oprim puțin. Raportul n-a con
stituit o analiză ci a fost mai de
grabă o înșiruire de fapte. N-a 
rezultat din cuprinsul raportului 
eficacitatea activității culturale de 
masă desfășurată și nici preocu 
parea de a imprima acestei activi
tăți un bogat conținut.

Astfel stînd lucrurile, era de da
toria membrilor comitetului execu
tiv să se oprească cu toată stăru
ința asupra problemei cp aveau 
de analizat. S-a intîmplat însă a- 
cest lucru? Cu părere de rău, nu 
— este răspunsul. Cei înscriși la 
discuții, puțini la număr, s-au li
mitat a discuta despre lucruri mă- 
run'e ocolind problemele esențiale. 
Vrrb'torii s-au mulțumit cu cons
tatarea că la Micești activitatea 
culturală e mai rodnică, dar n-au 
v'zat cauzele pen'ru care Bără- 
banțul, cu aceleași forțe și posibi
lități, se situează mai prejos. Sin
gur tovarășul Hăbeanu Simion a 
reușit să oglind-ască cîteva din 
deficiențele manif"state în activita
tea culturală din Bărăbanț. Direc
torul căminului cultural — a ară
tat pe drept cuvînt tovarășul Hă
beanu Simion — s-a lipsit de spri
jinul ce-l putea primi din partea 
organelor de partid și de stat, ac
tiviștii culturali n-au făcut o preo
cupare de seamă din populariza
rea s-clorului socialist al agricul
turii, iar în activitatea artistică s-a 
pus bază cu prioritate pe elevii 
școlii, în timp ce forțe numeroast 
au rămas nefolosite.

In general privite lucrurile, nu 
s-ar putea spun" că activiștii cul
turali d'n Bărăbanț nu muncesc. 
Dar, chibzuită fiindu-le activitatea, 
este tot atît de adevărat că munca 
le-ar putea fi și mai bună. Acest 
lucru trebuiau să-l facă membrii co
mitetului executiv. Să chibzuiască, 
să discute, să meargă pe firul lip
surilor pînă la originea acestora și 
să ia hotărîri menite a le puru 
capăt. Membrii comite'ului execu
tiv însă n-au făcut acest lucru. 
Ia'ă, deci, explicația faptului pen
tru care cuvîntul analizat din tit
lul acestui articol este pus între 
ghdimele.
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