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Cit mai mult porumb pentru siloz

o acțiune patriotică,
O inițiativă prețioasă

4 PAGINI 20 BANI

Acordind o deosebită însemnătate 
problemei creșterii animalelor, Ple
nara C.C. al P.M.R. din 3—5 de
cembrie 1959 subliniază că folosi
rea în mod. intensiv a porumbului 
insilozat în hrănirea animalelor 
constituie o rezervă importantă 
• n'ru creș'erea rapidă a producției 
•ie carne și lapte. In acest scop, 
Plenara dă o serie de indicații 
economice și organizatorice, cerind 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură să pășească cu hotărîre la 
dezvoltaresa culturii porumbului pen
tru siloz.

Cit este de avantajoasă această 
prețioasă cultură ne-o dovedesc cu 
prisosință faptele. Așa, de exemplu, 
la o producție de 40.000 kg porumb 
de s:loz ia hectar — producție care 
poa'e fi ușor realizată și în con
dițiile raionului nostru — se obțin 
1.000 unități nutritive față de nu- 

. mai 3.480 unități nutritive cit se 
abține la o producție corespunză
toare de 3.000 kg porumb boabe.

Colectiviștii din Obreja, care în 
unul 1959 au insilozat. o cantitate 
dublă de porumb față de anul 1958, 
<M reușit să obțină de la vaci în 
perioada . de hrănire a acestora cu 
porumb tns'lozat o producție de 
2.500 litri lapte de fiecare vacă, 
asigurîndti-și importante venituri 
bănești. Rezultate asemănătoare au 
Minut și colectiviștii din Cistci, 
care anul trecut au Insilozat porumb 
de pe o suprafață de 10 hectare. 
Porumb au insilozat, de asemenea, 
gospodăriile colecdve din Benic, 
Căpud și altele. Păcatul este însă 
că fiecare din acestea au insilozat 
e cantitate mult prea mică față de 
necesități. Unele gospodării colec
tive, subapreciind valoarea ' econo
mică a porumbului pentru siloz, au

''ts suprafața de porumb destinată 
,ru însilozare, treclndu-se la su

prafața de porumb destinată pentru 
porumb boabe. Aceste gospodării 
insă convinglndu-se din proprie 
experiență de valoarea nutritivă a 
porumbului insilozat in hrănirea a- 
nimalelor și îndeosebi a vacilor de 
lapte, au hotărît ca in acest an să 
sporească simțitor suprafața culti
vată cu porumb pentru siloz.

Așa, 
lectivă 
an va 
500 oi,
siloz o suprafață de 80 hectare. 
In felul acesta colectiviștii avtnd 
» puternică bază furajeră asigurată, 
vor reuși să obțină o producție 
sporită de lapte și Carne, ceea ce 
va permite colectiviștilor să reali
zeze de la animale un venit de 
peste 250.000 lei. Gospodăria co
lectivă din Cistei, care de aseme
nea, posedă un număr sporit de 
saci, 
rumb

■care 
vacă
porumb 
Uite 500

Hoiăriți să-și dezvolte tot mai 
mult șeptelul de animale și să ob
țină o producție sporită de lapte, 
importante suprafețe cu porumb 
pentru siloz au stabilit să cultive de 
asemenea gospodăriile colective din 
Berghin, Oiejdea, Alba Iulia și al
tele. Porumb pentru siloz și-au pro
pus să cultive și unele întovărășiri 
agricole, cum sînt „Drumul lui 
Lenin" din comuna Stremț, „Zo
rile roșii" din Pețelca, care anali- 
zînd posibilitățile au hotărît să 
cultive cîte 10 ha fiecare.

In același timp trebuie arătat că, 
deși în unele comune ca Ciugud, 
Oarda de Jos, Sîntimbru și altele, 
unde membrii întovărășirilor agri
cole din aceste comune sînt și buni 
crescători de animale, și îndeosebi 
de vaci cu lante, la întocmirea pla
nului de producție nu și-au prevă
zut porumb pentru siloz. Acest 
fapt atît de dăunător creșterii ani
malelor, trebuie remediat. De aceea, 
organele de partid și de stat de la 
comune și în mod deosebit orga
nele tehnice agricole de la comune 
și secția agricolă raională trebuie 
să arate întovărășiților că este in 
primul rînd în interesul lor să cul
tive porumb pentru siloz. Să se a- 
rate întovărășiților,
se arată în plenară, că 
vaniajele principale 
țioase plante este 
coacere lapte-ceară, 
prafață de teren se
multe unități nutritive, 
astfel posibilitatea de a hrăni și 
crește mai multe animale.

Pentru sporirea cantității de po
rumb insilozat și odată c'U aceasta 
a numărului, de animale, toată a- 
tenția să se acorde și agrotehnicii 
ce se aplică culturii porumbului, 
care trebuie să fie aceeași ca la 
porumbul pentru boabe.

Asigurarea unor condiții optime 
pen'ru însilozarea porumbului tre
buie să preocupe în mod deosebit 
organizațiile de partid, comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune. . '

Aces'ea trebuie să îndrume con
ducerile gospodăriilor colective să 
execute încă din iarnă gropile 
pentru însilozare, timp în care gos
podăriile au disponibile suficiente 
brațe de muncă.

Acum, clnd gospodăriile colective 
și-au întocmit planurile de producție 
și și-au prevăzut să cultive supra
fețe importante cu porumb pentru 
siloz, să sporească numărul de 
nimale, organizațiile de partid 
de stat de la comune trebuie 
sprijine gospodăriile colective
înfăptuiască ' ceea ce și-au propus. 
Un sprijin prețios trebuie să a- 
corde acestea și întovărășirilor a- 
gricole, care, de asemenea, trebuie 
să cultive porumb pentru siloz pe 
suprafețe cît mai mari, deoarece 
numai așa pot să obțină o pro
ducție sporită de carne și lapte, 
să realizeze venituri importante.

♦♦------------

de exemplu, gospodăria co
diri Obreja, care in acest 
avea 149 taurine și peste 
cultivă cu porumb pentru

așa după cum 
unul din a- 
acestei pre- 
în faza de 
aceeași su-

ale
că
pe
obțin cele mai

creîndu-se

Pentru o mai bună deservire a 
cumpărătorilor, de curînd, în o- 
rașul nostru O. C. L. Industrial 
a deschis un nou ' magazin, în 
care sînt expuse pentru vînzare 
aparate de radio de diferite ti
puri și diverse articole electrice, 
frigidere, mașini de spălat etc. 
Produsele expuse sînt mult soli
citate.

IN CLIȘEU : Aspect din noul 
magazin.

nostru. Zeci și sute de pionieri și 
școlari, de tiirri utemiști din între
prinderi, școli și de la sate au por
nit în zilele de 23 și 24 ianuarie 
în acțiuni de masă pentru strînge
rea fierului vechi. Și tnfruntînd ge
rul, cei porniți în această acțiune 
patriotică se pot mîndri cu rezul
tate 'din cele mai frumoase. Tinerii 
de la întreprinderea „Floria" din 
Alba Iulia, de pildă, mobilizați 
fi nd de organizația U.T.M., au 
slrins și încărcat un vagon cu de
șeuri din iab:ă, în 'timp ce elevii 
școlilor medii Nr. 1 și 2, ca și cei 
ai școlii de 7 ani nr. 1 din Alba 
Iulia, au •strîns în aceste 2 zile 
peste 3.000 kg fier vechi. De ase
menea, cu rezulta'e bune se mîn- 
dresc. și elevii școlii medii din Te- 
iuș, care au colectat peste 1.000 kg, 
tineretul din comuna Cricău, care 
a strîns în cele 2 zile peste 2.000 
kg, ca și tinerii din Ighiu, Zlatna, 
Meteș ele.

Această importantă acțiune pa
triotică nu s-a terminat. In întregul 
raion ea continuă și în prezent. Și 
demn de scos în evidență e faptul 
că la strîngerea fierului vechi nu 
participă numai tineretul, ci cu a- 
celași entuziasm participă și oa
menii mai vtrsthici. Și rezultatele 

. sînt grăitoare. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent în raion 
s-au strîns și expediat către oțelării 
peste 60 de tone fier vechi si fontă.

-..

Preocupării rezuliaie

Iii anul trecut, din întreprinderi, 
din comunele și satele raionului au 
luat calea spre oțelării z^ci și zeci 
de vagoane de fier vechi. Numai 
cu forțele tineretului din raion s-au 
strîns și expediat în anul trecut 
peste 240 tone fier vechi.

Angajamentele sporite luate de 
oțelării patriei noastre pentru anul 
1960, ca și chemarea adresa'ă' de 
hunedoreni ceferiștilor din Simeria. 
a avut un larg ecou și in raionul

Numele tovarășului Rusii Petre, 
conducător auto la I.R.T.A Alba 
Iulia, este adesea rostit de multi 
din tovarășii săi de muncă. Și a- 
cest lucru nti-i întîmplător. Preocu
parea sa atentă față de mașina 
cu care lucrează, față de îndeplinirea 
sarcinilor, le-a servit multor mun-

citori de aici drept exemplu. Dar 
nu-i numai atît. Cu autocamionul 
nr. 26.180 el a parcurs 118.000 
km și a realizat economii de 30,000 
lei, iar cu autocamionul nr. 25.743 
a parcurs 115.000 km și a obținut 
economii în valoare de 24.000 lei.

■------------------------------- > ♦♦ ♦ ♦ ♦
Noi familii pe drumul gospodăriei colective

Faptele
Sprijinit și îndrumat cu răspun

dere de organizația de partid, con
siliul de conducere al gospodăriei 
colective din satul Bucerdea Vi- 
noasă a desfășurat o activitate rod
nică.

Organizați în brigadă și pe echi
pe, colectiviștii au reușit în anul 
trecut să execute la timp și în con- 
dițiuni optime toate lucrările agri
cole, ceea ce a asigurat acestora 
recolte sporite atît la porumb, la 
care au obținut peste 4.000 kg la 
hectar, cV și la celelalte culturi, ca 
floareâ-soarelui, struguri, legume 
etc.

Recoltele frumoase obținute și

puternic îndemn
veniturile dc peste 100.000 lei rea
lizați din valorificarea strugurilor 
au dat posibilitate colectiviștilor să 
împartă la zi-muncă produse și 
bani. în valoare de peste 30 lei.

Faptele — puternic mijloc de 
convingere — sînt acum un puter
nic îndemn pentru țăranii munci
tori în'ovărășiți din sat, din rîndul 
cărora tot mai multi cer să fie pri
miți în rîndul colectiviștilor. Prin
tre cei care au cerut zilele acestea 
să fie primiți in marea familie a 
colectiviștilor sînt întovărășiții Ue- 
iuș Traian, Florea Vasile, Miclea 
Nicolae 1. Filimon, Truța Ion 1. 
Laurean și alții.

- - - - - - ♦♦- - - - - -
Pentru o mai judicioasă folosire 

a fondurilor de investiții
a însemnat pentru ra- 
un an de plină as- 

calea cotinuei dezvol-

Anuțacea harnică

a- 
și 
să 
să

și-a promts să cultive cu po- 
pentru siloz 40 hectare, din

10
se

ha irigat, 
va asigura 
insilozat și 
kg-

Pentru fiecare 
cite 10.000 kg 

de fiecare oaie

Importante cantități do produse agricole contractate
Membrii înovărășirii agricole 

„Drumul lui Lenin“ din comuna 
Stremț, care execută în . comun lu
crările agricole la toate culturile, 
au contractat cu statul cantități im
portante de produse agricole.

Prin contractul încheiat dc cu
rînd, întovărășiții s-au angajat să 
vîndă statului 54.000 kg grîu, 40.000 
kg porumb și 10.000 kg floarea- 
soarelui.

Tot prin contractări întovărășiții 
vor mai vinde în acest an statului 
producția de pe 5 hectare cultivate 
cu sfeclă de zahăr, precum și can
titatea de 127 kg lînă și 2.920 litri 
lapte, de la oile întovărășirii. Can
titățile sporite de produse agricole 
pe care le vor vinde statului vor a- 
sigura întovărășiților mari venituri 
bănești.

Anul 1959 
ionul nostru 
censiune pe 
țări a industriei și agriculturii ra
ionului. Prin filiala Băncii de in
vestiții din Alba Iulia au fost puse 
la dispoziție zeci de milioane de 
lei pentru continua dezvoltare a 
producției industriale, pentru cons
truirea de obiective noi și lărgirea 
capacității celor existente, pentru 
o seamă de lucrări de modernizarea 
și perfecționarea utilajului etc.

Folosirea judicioasă a fondurilor 
de investiții, a constituit pentru 
majoritatea conducerilor întreprin- 
d rilor o problemă în centrul aten
ției. îndrumate de către organiza
țiile de partid, conducerile multor 
unități au urmărit nu.realizarea în 
orice fel a construcțiilor, ci au a- 
cordat o atenție sporita realizării 
unor construcții corespunzătoare, 
la prețuri cît mai reduse și, bine 
înțeles, în termenele stabilite. Și 
dacă au fost posibile o seamă de 
rezultate in această direcție, apoi 
meritul mare îl au și constructorii 
care s-au străduit să-și îndepli
nească sarcinile încredințate. La în
treprinderea minieră „Gh. Doja“, la 
Uzinele Metalo-Chimice Zlatna și 
în alte unități au fost obținute în
semnate rezultate în folosirea ju
dicioasă a fondurilor de investiții, 
fapt ce a dus la sporirea simțitoare 
a capacității de producție, la darea 
în producție de noi obiective in
dustriale și realizarea unui număr 
sporit de apartamente.

Dar, cu toate rezultatele bune 
obținute, activitatea de îndrumare și 
control a lucrătorilor filialei noas
tre făcută jos la unitățile cu fon
duri de investiții repartizate, a 
scos la iveală destule deficimț; 
care s-au manifestat atît în ce 
privește nerealizarea sarcinilor 
prevăzute la investițiile capitale și 
reparațiile capitale cît și în direc
ția terminării și dării în folosință 
la data stabilită a obiectivelor sau 
a lucrărilor, reducerea prețului de 
cost al construcțiilor, etc. Așa de 
exemplu, în 1959 lucrările d> investiții 
de la moara „Nicolae Bălcescu" 
din Alba Iulia nu au avut o des
fășurare ritmică în raport cu pla
nul. Aceasta în mare măsură din 
cauză că beneficiarul lucrărilor nu 
s-a preocupat în suficientă măsură 
ca înainte de începerea lucrărilor 
să-și asigure un proiectant general 
care să urmărească pe parcurs 
transpunerea în viață a proiectelor 
și să răspundă pînă la terminarea 
lucrărilor de soluțiile date. Schim
barea frecventă însă, a proiectan
tului a influențat direct la întîrzie- 
rea lucrărilor și a dus la refacerea 
proiectelor. De asemenea, ca ur
mare a faptului că beneficiarul a 
schimbat pe parcursul lucrărilor 4 
executanți în loc șă se oprească 
asupra unuia ca acesta să poată 

IOAN FRANDEȘ
director la banca de investiții 

Filiala Alba Iulia

Activă, harnicii 
w și dornică de 
ș a învăța, așa o 

-unosc și cei 
le o vîrstă cu 
ea și cei mai 
nari pe Lupea 
Xnuța, elevă in 
'asa a IlI-a a 
colii din Obreja. 

_ 'imineața e cea 
1 dinții la școală, 

iar de întîlnește pe uliță, vreun 
trecător, tot ea e cea dinții din 
pilcul de copii care-i dă binețe.

Pe drumul ce duce la școală 
Anuță Lupea a pășit încă de la 
început cu hotărîrea sădită in 
inimă de părinții ei, harnici co
lectiviști.

— Să fii ascultătoare și să în
drăgești cartea așa cum ți drag 
cimpul cu florile — i-au spus 
și tatăl și mama sa petreeînd-o 
pînă la portiță, în Urmă cu trei 
ani, la început de toamnă.

îndemnul părinților a prins 
rădăcini adinei în inima micii 
școlărițe. Și așa, au început a se 
toarce zilele, anii. Cu spor pen
tru ea, cu bucurii pentru părinți. 
Apoi, într-o zi pe care nicicînd 
Anula Lupea n-o va uita, s-a în
tors acasă aducind un trofeu 
mult prețuit — cravata roșie de 
pionier.

De atunci, alături de îndpmnul 
părinților, în inima școlăriței Lu
pea Anuța stăruie încă ceva: an
gajamentul luat în fața drapelu
lui. Și, rcspectîndu-și angajamen
tul, ea a devenit mai harnică, 
mai ascultătoare, dovada acestui 
lucru fiind înscrisă în catalogul 
școlii numai cu note de zece.

( 
(
(

Iluminatul de la Zlatna

(Continuare in pag. 2 a)

nu duce lipsă de becuri,
Lj ci de... spirit gospodăresc, g 
® Bezna asta de pe stradă,

cît de grea i-o fi esența, K
Ț’ lasă totuși să se vadă

principalulneglijența. ,,



Să asigurăm un conținut mai bogat gazetelor de perete
RAID ANCHETA Să.sescriedar...nuoricum

In vederea stimulării activității gazetelor de perete din raionul 
organizat un raid 

multe gazete de perete, 
', contribuie 

îndeplinirea sarcinilor politice și economice la locul de muncă 
pectiv. De asemenea au fost găsite și o seamă de lipsuri.

Publicăm mai jos cîteva asp cete din constatările redaciției 
ziarului.

nostru, redacția ziarului „Steaua roșie" 
chetă. Cu acest prilej s-a constatat că î 
drumate îndeaproape de către organizațiile de partid,

Conlinut
Ca și în toate întreprinderile din 

raion, la revizia de vagoane C.F.R. 
Coșlariu a avut loc dezbaterea ci
frelor de plan pe anul 1960, dună 
ce în prealabil colectivul de muncă 
și-a analizat rezultatele frumoase 
obținute în îndeplinirea planului în 
anul ce s-a scurs.

Gazeta de perete de la această 
unitate C.F.R., prin materialele a- 
părute a susținut activitatea mun
citorilor în îndeplinirea sarcinilor, 
constituind un prețios ajutor în 
munca politica desfășurată de or
ganizația de bază.

UrasSe lipsește

Un colectiv de redacție activ
Gazeta de perete „înainte" este 

organul de presă al organizației 
de bază și al comitetului sindical 
de ia I. I. L. „Horia" din Alba Iu- 
lia. Gazeta are un aspect grafic 
îngrijit, atrăgător (aceasta este un 
lucru important). Dar, ceea ce este 
și mai important, este felul cum 
este oglindită viața din întreprin
dere.

Colectivul de redacție al gazetei 
de perete „înainte" — responsabil 
tov. Moisescu Elena — dovedește 
multă preocupare în această pri
vință. Apariția regulată a edițiilor, 
oglindirea în materialele apărute a 
felului cum se desfășoară 
întreprindere, antrenarea 
înăr cît mai mare de

munca în 
unui nu- 
corespon- 

denți voluntari în jurul gazetei de 
perete, criticarea lipsurilor din a- 
numite sectoare de muncă1, sînt 
obiective ce stau permanent în fața 
colectivului de redacție al gazetei 
de perete.

La gazeta de perete sînt publi
cate, de asemenea, fotografii 
fruntașilor în producție și ale 
lectivelor pe secții.

Ultima ediție a gazetei de 
rete „înainte" este închinată

'ale
co-

pe-
.. ____ dez

baterilor ce au avut loc cu ocazia 
prelucrării cifrelor de plan pe a- 
nul I960.

CONCLUZII
Din cele publicate mai sus, precum și din constatările făcute 

de redacția ziarului cu ocazia raidului-anchetă se constată că în 
general 
gazetele 
direcție 
comuna

Sînt
Jos, Ighiu, Teiuș, Sîntimbru, fabrica „Ardeleana", 
vedesc o slabă preocupare pentru activitatea colectivelor de redacție 
ale gazetelor de perete, lipsindu-se de un ajutor real în munca lor. 
La unele gazete de perete apar materiale cu conținut general, va
labile oriunde și orieînd. Apoi sînt cazuri cînd articolele scrise se 
schimbă la intervale mari de timp, gazeta de perete rămînînd în urma 
evenimentelor.

O seamă de aspecte negative sînt legate de aspectul grafic al 
gazetelor de perete, de conținutul materialelor publicate etc.

Organizațiile de partid trebuie să dovedească mai multă preocu
pare pentru îndrumarea colectivelor de redacție ale organelor lor de 
presă, aceasta fiind o sarcină de partid ce im poate fi neglijată.

organizațiile de . partid se folosesc în munca politică și de 
de perete și că s-au obținut rezultate pozitive în această 
ca, de pilda, la l.M. . Zlatna, Atelierul central, U.R.C.C., 
Mihalț.
însă unde organizații de partid, ca cele din Galda de 

' , S. M. T., care do-

a an- 
în- 
la 

res-

concret
In ultima ediție a gazetei de 

perete este oglindită preocuparea 
muncitorilor de aici pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan pe anul 
1960, hotarîrea lor de a da patriei 
cît mai multe economii peste plan. 
Tovarășul Jurca Emil, unul din 
autorii articolelor scoate în evidență 
angajamentele ce au fost luate de 
unii muncitori, ca folosirea cît mai 
bună a sculelor, recondiționarea 
buloanelor și altele în vederea rea
lizării de economii.

preocuparea

La O. C. L. Aii- 
mentara gazeta de 
□ erete este Intr
ude văr frumoasă, 
insă, activitatea co
lectivului de redac
ție al acestei gazete 
iasă foarte mult de 
dorit.

Datorită slabei 
preocupări a colec
tivului gazetei (res- 
tonsabilă tov. Pop 
□rtansa), în luna 
tecembrie 1959 nu 
t-a scris nici un ar
ticol. Da asemenea, 
in luna ianuarie ac
tivitatea continuă să 
fie tot slabă.

a îndeplini a- 
cu cît mai bune re- 
aici toate bune. Ce 
însă în activitatea 

redacție (resp. Mîrza 
va trebui analizat

Organului lor de presă (gazeta 
de perete), organizația de partid 
și sfatul popular al comunei Galda 
de Jos, s-au străduit să-i dea un 
aspect grafic frumos. A fost de 
asemenea ales aici colectivul de 
redacție, în care au intrat tovarăși 
competenți pentru 
ceasta sarcină 
zultate. Pînă 
nu este bun 
colectivului de 
P.), lucru ce 
și luate măsuri?

Se știe că una din sarcinile co
lectivului de redacție este aceea de 
a edita gazeta de perete din două 
în două săptamîni, iar atunci cînd 
colectivul consideră necesar, și 
mai des.

Iși îndeplinește colectivul de re
dacție această sarcină? Nu! Acest 
lucru îl confirmă chiar ultima e- 
(liție a gazetei de perete (a 3-a).

Astfel, articolul întitulat „Munca 
culturală în perioada de iarnă" 
poartă data de „5 XI 1959", iar 
ai doilea „Invățămîntul agrozoo
tehnic de masă" — „25 XII 1959".

mzzncr-
cltesd, 
uneori

gazetă

Așezată in centrul comunei, ga
zeta de perete din Ighiu, organ al 
comitetului comunal de partid și al 
sfatului popular comunal, cu toate 
că nu este prea aspectuoasă, totuși 
reține atenția multor țărani 
lori de aici. Se opresc și 
cînd... au ce. (la gazetă 
lipsesc articoalele').

Sînt însă cazuri cînd la 
se găsesc publicate articole și încă, 
la prima vedere, articole interesan
te. Astfel fiind însă, de ce oare cei 
care le citesc pleacă nemulțumiți? 
Să ne oprim asupra acestui lucru 
căci el își are explicația lui.

Să analizăm, de pildă, doar două 
din articolele publica'e în ultimul 
timp : „Ocrotirea mamei și copilu
lui în R. P. R.“ semnat de soră de 
ocrotire M. Magda și „Importanța 
educației sanitare" apărut sub sem- 
mnătura tovarășei Elisabeta Mun- 
cuș. Autoarele celor două articole, 
ambele corespondente voluntare ale 
gazeiei de perete, au fost bine in- 
tenționa'e. Scriind însă articolele 
respective ele n-au reușit să-și fruc- 
tifice intenția. Amîndouă articolele 
au uh conținut general, nepome- 
nindu-se nimic din realizările obți
nute în acest sens in comuna I- 
ghiu. Și doar fiecare om din par
tea locului știe că în Ighiu există 
o Pasă de naștere unde femeile și 
noii născuți primesc cele mai aten
te îngrijiri, că asistența sanitară a 
întregii populații este din cele mai 
bune.

Astfel stînd lucrurile, se pune în
trebarea : cum se îngrijește colec
tivul de redacție de îndrumarea co
respondenților gazetei? Răspun
sul... nici cum. Dar atunci care 
este preocuparea comitetului comu
nal de partid șl a sfatului popular 
față de organul lor de presă ?

Pentru remedierea lipsurilor pri
vind activitatea gazetei de perete 
din Ighiu se impun măsuri și a- 
c stea trebuie să pornească, în pri
mul rînd, de la reorganizarea co
lectivului de redacție. Apoi trebuie 
să se pună accent pe apariția regu
lată a edițiilor, iar mai. presus 
toate pe calitatea articolelor.

de

Din punct de vedere al conținu
tului articolelor publicate, ele au 
corespuns la datele respective, au 
folosit muncii la care se refereau. 
Dar, de atunci și pînă în prezerv 
im viața satului s-au petrecut 
multe evenimente interesante, dar 
gazeta de perete n-a mers în pas 
cu ele. Din acest punct de vedere 
colectivul de redacție trebuie să - 
dovedească mai multă operativi
tate în activitatea sa.
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Organizarea muncii in gospodăriile colective
Ne găsim în perioada cînd în 

gospodăriile colective, se desfă
șoară lucrările pentru definitivarea 
planului de producție pe acest an 
și lucrările de organizare a brigă
zilor și echipelor. Se face intr-un 
cuvînt așadar organizarea muncii.

Experiența anilor trecuți ne o- 
feră suficiente exemple care do
vedesc cu putere, că înainte de re
zultate în gospodării, trebuie să 
vorbim de felul în care e organi
zată munca. E adevărat, față de 
alți ani gospodăriile noastre co
lective au făcut anul trecut pași 
serioși în îmbunătățirea muncii. 
Aplicînd in viață îndrumările date 
de organele de partid și de stat, 
unele gospodării colective, ca cea 
din Cistei, au trecut la organiza
rea muncii pe bază de retribuție 
suplimentară, în raport cu produc
țiile obținute. Această metodă deo
sebit de importantă pentru sporirea 
producției duce la cointeresarea 
fiecărui colectivist de a realiza cit 
mai mari sporuri față de sarcina 
planificată în planul de producție, 
deoarece o parte din produsele rea
lizate în plus se repartizează ca 
retribuție suplimentară. Aplicîndu-sc 
această organizare, anul trecut la 
Cistei s-a influențat puternic asu
pra creșterii producției. De pildă, 
colectivistul Naghi Ștefan a avut 
de efectuat în cadrul echipei lucră
rile pe o suprafață de 1,01 ha in- 
sămînțată cu porumb și a avut

Pentru o mai judicioasă folosire 
a fondurilor de investiții

(Urmare din pag. l-a)

izolație, care gre- 
izolației la cald 
panta mai marc 

această cauză ln- 
în valoare de 

trebuie refăcută.

răspunde pînă la terminare de exe
cutarea lucrărilor și de calitatea 
lor, lucrările au fost oprite în a- 
numite perioade de operațiile de 
predare-preluare și de reorganizarea 
șantierului. Aceasta a dus nu nu
mai la întîrzierea lucrărilor ci a 
creat posibilitatea constructorului 
următor să slăbească controlul a- 
supra calității. Grupul de șantiere 
al T.R.C.L.H. din Alba lulia, de 
pildă, la obiectivul : „înălțarea ma
gaziei de făină și tărîțe" a execu
tat izolația hidrofugă la acoperișul 
de be.ton cu o pantă de 34 grade, 
contrar normativelor privind execu
tarea lucrărilor de ' 
văd interzicerea 
pentru lucrări cu 
de 20 grade. Din 
crarea respectivă, 
peste 29.000 lei,
Pe socoteala cui va fi însă refăcută, 
deocamdată nu se știe. In orice caz 
vinovatul va trebui făcut răspun
zător.

Nu putem fi de acord și nu tre
buie să fie nici conducerea Ate
lierului central de reparații din Al
ba lulia nici cu modul defectuos și 
păgubitor de a efectua reparațiile 
utilajului primit pentru reparare. 
Aici în anul trecut n-au fost res
pectate termenele de executare nu 
la diferențe de zile ci aproape de 
ani. Așa, de exemplu, compresorul 
T. «N. 71 aparținînd întreprinderii 
„Banatul" a intrat în reparație la 
28 I 1959 cu termen de execuție tri
mestru I.E1 însă a stat aici aproape 
un an. De asemenea, moto-compre- 
sorul „Skoda" aparținînd întreprin
derii „Ardealul" din Alba lulia, in
trat în reparație la 25 II 1959 cu 
termen de reparație de 90 zile a 
fost terminat abia la 19 decembrie 
1959. Nu există suficientă răspun
dere aici nici în ce privește expe
dierea utilajelor odată terminate. 
Astfel, nu poate fi explicat faptul 
că 4 pompe de noroi, deși reparate, 
nu au fost expediate beneficiarilor 
de cît la 5 decembrie, în timp ce 
reparația lor a fost terminată în 
primul trimestru.

Cu ocazia controalelor de verifi
care a stadiului lucrărilor din in
vestiții au fost descoperite și o seamă 
de alte aspecte negative care con
tribuie și ele la nerespectarea ter
menelor de dare în funcțiune, ia 
scumpirea construcțiilor etc. Grupul 
de șantiere din Alba lulia, de 
exemplu, efectuînd lucrarea „refa
cerea acoperișului la cuptorul nr. 
1“ la fabrica de ceramică din Sîn- 
timbru, a decontat lucrări neexecu
tate în valoare de 21.184 lei, iar 
la fabrica „Ardeleana" din Alba 
lulia a decontat 520 m.p. carton 
asfaltat, cînd in realitate acest car
ton n-a fost folosit.

In realizarea și darea în folosință 
la timp a construcțiilor, nu de pu-

ca plan să realizeze de pe această 
suprafață o producție de 3.030' kg 
porumb. Muncind bine pămîntul 
efectuînd la timp toate lucrările, la 
recoltare el a realizat de pe supra
fața avută în răspundere o produc
ție de 4.706 kg porumb, cu 1.676 
kg mai mult decit avea planificat. 
Conform normelor de retribuire 
stabilite, Naghi Ștefan a primit, în 
afara produselor cuvenite după 
zilele-muncă avute, 838 kg porumb 
ca retribuție suplimentară. Canti
tăți mari de produse au primit ca 
retribuție suplimentară și al ți co
lectiviști ca Seiceanu loan, Do- 
bîrtă Aurel și alții. Iată cum, da
torită cointeresării colectiviștilor s-a 
sporit producția, s-a redus volumul 
de zile-muncă, aresclrwtu-i valoarea 
acesteia.

Din păcate însă, cu toată îndru
marea dată anul trecut, multe gos
podării au subapreciat acest mod 
bun de organizare a muncii, iar 
alte gospodării, ca cea din Obrefa, 
au abandonat pe drum acest sis
tem. Rezultatul a fost că. în cadrul 
gospodăriei s-au încurajat fuga 
după locuri ușoare de muncă, lu
crul superficial și alte lipsuri de ni
cest fel. Asemenea manifestări ne
gative în organizarea muncii s-au 
făcut simțite și în gospodăria co
lectivă din Șard. Aici lipsa de or
ganizare a muncii a dus la încu
rajarea desfășurării lucrului de-a 
valma, la scăderea răspunderii față 

ține ori răspunderea revine si be
neficiarului, care nu se străduiește 
să sprijine constructorul în desfășu
rarea muncii, ci consideră că, în
cheind contractul cu executantul, 
și-a terminat misiunea pînă la pre
luarea obiectivelor construite, Ur
mătorul aspect oglindește cu putere 
acest lucru. Din analiza stadiului 
fizic al lucrărilor de la blocurile 
întreprinderii „Cili. Doja“ și I.G.O. 
Alba lulia se desprind, așa după 
cum sînt și beneficiarii, două as
pecte deosebite. Blocurile întreprin
derii „Gh. Doja“, care au fost în
cepute în toamnă tîrziu, sînt în 
curs de finisare, în timp ce blocu
rile I.G.O., începute în vară, sînt 
mult rămase în urmă, datorită lip
sei de aprovizionare la timp cu ma
teriale. I.G.O. Alba lulia nu a pus 
la dispoziție la timp, conform pre
vederilor contractuale, o serie de 
materiale, ca ciment, tub Bergmann 
etc. Acest fapt a dus Ia întîrzierea 
lucrărilor, și mai mult, lipsa tu
bului Bergmann a provocat refa 
ceri de lucrări, ureînd prețul de 
cost al construcțiilor. Din cauză 
că la încheierea contractului nu 
s-a întocmit, un grafic comun de 
aprovizionare de materiale între 
constructor și beneficiar, materia
lele au fost aduse întîmplător. Tu
bul Bergmann, de pildă, a fost dus 
pe șantier abia la 19 decembrie, 
după ce lucrările de tencuire erau 
făcute, astfel că a trebuit să se 
strice din nou și apoi refăcute ten- 
cuielile cu prilejul introducerii tu
bului în perete. Toate deficiențele 
arătate mai sus dovedesc cu tărie 
că unii conducători de întreprinderi - 
nu știu să folosească cu simț gos
podăresc fondurile de Investiții, că 
nu-i interesează în ce condiții se 
realizează obiectivele stabilite, to- 
lerînd aspecte de felul celor ară
tat mai sus, cîn.d zeci de mii de 
lei se irosesc cu refaceri de lucrări, 
cînd termenele de luare în folosință 
nu se respectă, etc. etc.

Plenara C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1959 a subliniat cu toată 
puterea necesitatea de a se asigura 
o folosire cît mai judicioasă a fon
durilor de investiții. Conducerile din 
unitățile de construcții, ca și cele 
beneficiare, trebuie să-și îndrepte 
forțele spre reducerea cheltuielilor 
neproductive în construcții, scurta
rea termenelor de dare în folosința 
a obiectivelor realizate din investiții 
și executarea lucrărilor de cea mai 
bună calitate. Cu sprijinul organi
zațiilor de partid și al organelor 
sindicale trebuie să se asigure pe 
șantiere o intensă muncă pe 
îmbunătățirea organizării șanț, .- 
lor, desfășurarea unei lupte susți
nute împotriva risipei, a proastei 
gospodăriri, spre a asigura în a- 
cest an o mai judicioasă folosire 
a fondurilor destinate investițiilor 
in raionul nostru.

de calitatea muncii efectuate. Nu 
e de mirare că în această gospo
dărie și producțiile realizate ' rut 
fost sub posibilități. Răul cel mai 
mare este că aici la Șard nu s-au 
luat nici pentru acest an măsuri 
corespunzătoare pentru a înlătura 
astfel de lipsuri. S-a încercat a 
se face ceva în direcția introdu
cerii plății suplimentare, dar foarte 
puțin și cu mari lipsuri. Conduce
rea gospodăriei, în loc să țină cont 
de suprafața de teren, de forțele de 
muncă ale familiilor care compun 
echipa, sau de faptul că unii colec
tiviști nu locuiesc în sat, a trecut 
la repartizarea de suprafețe în mod 
birocratic, fără certitudinea că se 
va asigura lucrarea terenului in 
condiții bune și deci creșterea pro
ducției. .Asemenea lipsuri trebuie 
înlăturate cu hotărîre și în' această 
direcție se cere un ajutor mai cali
ficat din partea comitetului comu
nal de partid, a sfatului popular 
și a organelor agricole.

Așa cum s-a arătat mai sus, în 
momentul de față în gospodării se 
lucrează la organizarea muncii. In 
toate gospodăriile agricole din ra
ion trebuie să se ia asemenea mă
suri ca lipsurile anului trecut să 
fie înlăturate și să se treacă ite 
organizarea muncii pe baza retri
buției suplimentare. Aceasta va e- 
juta în mod nemijlocit gospodă
riile noastre să-și sporească pre- 
ducția, să se întărească continuu.



VIAȚA DE PARTID

Să se dea cea mai mare atenție calității 
invățămintului de partid

In anul de învățămînl politic 
1959—1960 organizațiile de bază 
s-au ocupat mai mult de organiza
rea invățămintului de partid. Toți 
membrii și candidați! de partid silit 
încadrați și studiază în diferite 
cercuri sau cursuri. In afară de 
aceștia, un număr însemnat de oa
meni ai pruncii din activul fără de 
partid al organizațiilor de bază 
studiază alături de membrii și can
didata de partid.

Dar, dacă din punct de vedere 
organizatoric s-au obținut rezultate 
bune, nu același lucru se poate 
spune despre calita'ea învățămln- 
tului de partid în cercuri și cursuri, 
lucru important, de care unele or
ganizații de bază se preocupă slab. 
O asemenea lipsă se constată și la 
organizația de bază de la „Iprod- 
coop" — Alba Iulia.

Zilele trecute a avut loc ședința 
cercului de studiere a Istoriei 
P.M.R. anul II. Au participat 21 
tovarăși din 29 înscriși în cerc. 
O frecvență satisfăcătoare.

A început convorbirea în cerc. 
Tema: „Insurecția armată". Propa
gandistul (tov.'Dreghici Traian) a 
anunțat cursanții în jurul căror 
probleme ar fi necesar să se dis
cute. Fiecare dintre cei 7 tovarăși 
care au luat cuvîn'ul au vorbit in 
jurul celor amintite de propagan
dist. Și nu s-ar putea spune că 
nu a fost o preocupare din par
tea fiecăruia să discute cit mai 
mult și cît mai complet. Nu. Dim
potrivă, tovarășii care au luat cti- 
vlntul au dovedit că s-au străduit 
să aducă în discuțiile lor cele mai 
importante probleme legate de tema 
pusă în discuție. Alți tovarăși au 
venit cu complectări. Iar alții au 
discutat de mai multe ori.

Analizind însă din punct de ve
dere al calității discuțiilor, a felu
lui cum au fost analizate anumite 
fapte istorice din temă, și trebuie 
spus că. tema este de mare impor
tanță istorică, se constată o seamă 
de 'lipsuri și chiar confuzii. Cit'eva 
■exemple întăresc această afirmație.

Se știe că pentru însușirea cu 
rezultate mai bune a materialului 
prevăzut în programul de învăță- 
mînt, este necesar să se studieze 
în mod organizat, pe bază de no
tițe și material bibliografic său 
broșuri. La acest cerc nu toți 
cursanții jac acest lucru. Majori
tatea nu au caiete de notițe și "prin 
urmare nici nu notează ceea ce se 
'"--'ine la ședința cercului. Aceas- 

ice ca și discuțiile ce se poartă 
să fie lipsite de conținut, cursanții 
bazîndu-se numai pe cele auzite, 
nefiind în stare să lămurească a- 
■numite probleme de bază din tema 
•ce se discută.

De pildă, vorbind despre insurec
ția armată, Iov. Mesenlean Ioan, 
Truda loan, Radu Silviu și alții, au 
arătat o seamă de probleme legate 
de evenimentele de la 23 August 
1944. Dar, nici unul din cei ce au 

‘discutat nu a analizat cauzele in
terne și externe care au contribuit 
la înfăptuirea actului de la 23 Au
gust 1944. Și ceea cp este și mai 

‘■important și care constituie de fapt

De la punctele de corespondenți
Hotărîți să obțină noi succese
Cu cîteva zile în urmă, la Meteș, 

a avut loc adunarea de dare de sea
mă și alegeri a comitetului comu
nal U.T.M. S-au strins, cu acest 
prilej, tinerii din Meteș și satele 
ce-i aparțin și au discutat despre 
munca lor, despre succesele obți
nute și despre importantele sarcini 
de viitor, cărora cu toții sînt hotă
rîți a le da viață.

După cum era de așteptat, o pro
blemă de seamă în discuția utemiș- 
tilor a fost și cea a activității cul
turale. Și din cuvînțul tinerilor’s-a 
desprins deosebit de grăitor faptul 
•că și în această direcție sînt hotă-

Muncă voluntară pentru înfrumusețarea școlii

rance muncitoare din 'sat. 
curs în fiecare joi și tinere 
nice. Și fiecare pleacă cu

înființat în acest an, cursul de 
îndrumare cu femeile din Straja 
este frecventat de tot mai multe ță- 

Vin Ta 
și vîrșt- 
învăță- 

minte prețioase.
Apiicînd în practică învățămintele 

-dobîndite la curs, tovarășele Șllș-

o lipsă serioasă care va trebui li
chidată în viitor, este faptul că nu 
s-a scos în evidență rolul hotărîtpr 
al maselor organizate și conduse 
de Partidul Comunist Romln în în
făptuirea acestui măreț act: S-a 
trecut superficial peste lupta parti
dului în perioada premergătoare zi
lei de 23 August, s-a vorbit prea 
puțin despre activitatea comuniști
lor pentru organizarea maselor la 
lupta împotriva fascismului, despre 
participarea' forțelor patriotice la 
înfăptu'rea acestui măreț act isto
ric pentru poporul nostru.

Au fost apoi cazuri cînd unii to
varăși nefiind bine pregătiți șl do
cumentați, du făcut afirmații Pră
șite, confuze. De pildă, tov. Radu 
S. a afirmat că: „...Se încheie ar
mistițiu și armatele romîne luptă 
împotriva armatelor hitleriste — a- 
ceasta este insurecția armată. Șau 
un alt tovarăș a arătat că „pentru 
a trece de la capitalism la socia
lism se cer anumite evoluții". In 
cadrul discuțiilor au mai avut loc 
și alte expresii greșite care au de
naturat ,feudul problemei, cum a 
fost, de pildă, că „după insurecția 
armată P.C.R. a intrat în „ilega
litate".

. Este însă negativ faptul că aces
te confuzii nu au fost sezisate de 
cursanți și apoi clarificate, lucru 
care de altfel nu l-a făcut nici pro
pagandistul. Problemele însă n-au 
rămas neclare, ■ ele elarifieîndu-se 
in Includerea convorbirii cercului.

Propagandistul, care are datoria 
să vegheze la puritatea ideologică 
a învățămîn'ului de partid, a . a- 
vut multe tinsuri. In primul rînd 
că nu a clarificat după fiecare pro
blemă pusă în discuție ceea ce era 
neclar sau confuziile și exprimările 
greși'e. Nu a intervenit cu nimic 
in ' timpul convorbirilor nici chiar 
atunci cînd s-au ivit confuzii.

In încheierea ședinței de cerc, în 
loc să vină cu o concluzie în care 
să clarifice problemele neclare și 
din care să se desprindă proble
mele de bază și învățămintele ce 
se desprind, propagandistul a ră
mas „mulțumit" de numărul mare 
de tovarăși care au discutat și cu 
asta s-au încheiat discuțiile.

Vina pen'ru asemenea nivel scăzut 
al calității învățămîn'ului de partid 
de la „Iprodcoop" o poartă in primul 
rînd organizația de bază (secretar 
tov. Mesentean I.), care nu a ana
lizat în adunare generală niciodată 
jelui cum se desfășoară învățămîn- 
tul de partid. De asemenea este 
necesar ca propagandistul să fie 
mai mult îndrumat și sprijinit în 
pregătirea temelor.

Intrucît și în ce privește ținerea 
ședințelor de cerc, față de pro
gram, s-a rămas mult în urmă, 
este necesar ca organizația de bază 
să ia măsuri care să asigure res
pectarea programului, însă nu în 
detrimentul Calității.

Considerăm necesară organizarea 
de către comitetul orășenesc de 
partid a unei consultații colective 
pe tema de mai sus, Intrucît în a- 
ceastă problemă mai există încă 
neclarități pentru unii cursanți.

♦♦--------------------

riti să obțină noi succese în viitor. 
Ba au făcut dovada chiar pe loc 
de ceea ce pot, căci după adunare 
formațiile artistice ale căminului 
cultural din Meteș au prezentat un 
reușit program. Au fost prezentate 
sceneta „Vreau să cînt", bucăți co
rale, dansuri și recitări, iar în în
cheiere a fost rulat filmul „Drum 
periculos".

Prezenți la programul artistic, pe 
iîngă tineri, a fost și un mare nu
măr de țărani muncitori din Meteș 
și Găureni.

TOMUȘ ION

man Ludovica, Gruian Maria, To
dor Ludovica, Dăian Maria, Man- 
ciulea Ana și altele își dovedesc1 pe 
zi ce trece tot mai mult vrednicia. 
Nu de mult ele au spoit ■ localul 
școlii dîndu-i un aspect plăcut și a- 
tractiv, fapta lor meritînd toată lau
da.

CRIȘAN VERONICA

Deprinderi prețioase
La cursul de croi din comuna 

Teiuș, organizat din inițiativa co
mitetului comunal al femeilor și cu 
sprijinul organelor de partid și de 
stat locale, activitatea se desfășoară 
cu rezultate frumoase. La curs s-au 
înscris peste 70 de tinere și gospo
dine din Teiuș și din satele apro
piate și fiecare din acestea sînt 
dornice de a învăța cît mai mult 
despre această frumoasă deprin
dere.

Lecțiile întocmite după o tema
tică strîns legată de viața practică 
și predate cu multă grijă de tov. 
Gașpar Lidia, sînt temeinic însu
șite de cursante.

Multe din tovarășele înscrise la 
curs au căpătat deprinderi pre
țioase încă de la primele lecții. Așa 
de pildă, tovarășele Bîrluț Viorica, 
Hariton Vitadia, Lazăr Lidia, Săl- 
Cău Viorica, Breazu Rozalia, mînu- 
iesc metrul și întocmesc tipare cu 
dexteritatea unor profesioniste. To
varășele Barna Maria, Domșa Livia, 
Ciontea Ana, Domșa Maria și «-al- 
tele, de asemenea, nu se lasă mai 
prejos.

Astfel, cu fiecare lecție predată 
cursantele își însușise cunoștințe tot 
mai prețioase, care își vor găsi o 
largă aplicare în munca lor de 
bune gospodine.

IN CLIȘEU : La una din lecțiile de la cercul de croi din Teiuș.
--------------------------------------------

Se pregătesc din vreme
Colectiviștii din Micești, al că

ror obiectiv principal îl constituie 
cultivarea legumelor, acordă o a- 
tenție deosebită lucrărilor pregăti
toare în grădină. Astfel, în vederea 
pregătirii răsadnițelor ei au început 
transportul gunoiului pentru patu
rile calde, au revizuit și reparat to
curile și grăbesc complectarea gea
murilor la ramele pentru răsadni
țe.

Pentru asigurarea unor cantități 
sporite de ■ castraveți, roșii, ardei și 
alte legume timpurii și de calitate, 
colectiviștii și-au reparat din vre
me utilajul necesar pentru confec
ționarea cuburilor nutritive. Pen
tru însămințările în răsadnițe, și-au 
asigurat de asemenea cea mai mare 
parte de semințe din producție pro
prie, care sînt întreținute în bune 
condițiuni.

Printre fruntași la transportul gu
noiului, reparații și alte lucrări de

Dezvoltă 
sectorul zootehnic

Convinși din proprie experiență 
de veniturile frumoase pe care le 
aduc vacile de lapte și celelalte a- 
niniale, colectiviștii din Oiejdea au 
hotărît să acorde o largă dezvol
tare sectorului zootehnic.

In acest scop, încă de la început 
și-au prevăzut în planul de pro
ducție ca în acest an să. ajungă 
la 91 vaci de lapte, 30 boi, 16 cai 
de muncă, 5(X' oi și 40 scroafe de 
prăsilă.

Pentru hrana taurinelor și a oi
lor, membrii gospodăriei an stabi
lit să cultive ca furaj de bază 50 
hectare de porumb pentru siloz, 
care fiind consumat îndeosebi de 
vaci, va duce la sporirea produc
ției de lapte, asigurînd astfel ve
nituri mari colectiviștilor.

Coresp. KISS FRANCI SC

CENTENARUL CEHOV

Cehov— un maestru strălucit al cuvîntului
scriitorului față de limba și stilul 
operelor artistice este ilustrată, 
printre altele, și de faptul că din 
cele 687 de opere create de el an
terior editării „Culegeri de opere 
complete" Cehov a ales numai 
251.

In celebra nuvelă „Stepa" (1888) 
descrierea unei călătorii prin ste
pă devine la Cehov o manieră 
deosebită de a privi lumea, de a 
pătrunde în ea. Pe măsură ce că
ruța înaintează tot mai mult in 
stepă, în fața cititorului se desfă
șoară viața — multilaterală, com
plexă, plină de contradicții socia
le, de suferințe omenești și de mi
nunate și emoționante impresii. E- 
roul principal al acestei minunate 
povestiri este însăși stepa. In fața 
noastră ies treptat la iveală bo
gățiile și frumusețile ei inepuiza
bile. Fiecare rînd din această ad
mirabilă operă oglindește dragos
tea nemărginită a scriitorului pen
tru patria sa, glodurile lui despre 
marile posibilități și despre for
țele pe care le ascunde viața rusă.

„Stepa" a avut un larg ecou în 
literatura universală.

Noutaiea și curajul neobișnuit 
al concepției au situat-o pe un 
loc deosebit nu numai printre o- 
perele de literatură rusă ci și de 
peste hotare. Admirația pe care 
„Ste.pa" a stîrnit-o în străinătate 
este sugestiv exprimată de scriitoa
rea engleză Kathleen Massfield. 
„Aceasta este pur și simplu una 
din cele mai mari povestiri din 
lume — e un fel de „Iliada" sau 
„Odiseea". Cred că voi ține minte 
pe de rost această călătorie. E- 
xistă lucruri despre care se poate 
afirma: „Ele sînt nemuritoare".

Cei mai mari scriitori din 
me au învățat din măiestria 
povestitor și de dramaturg a 
Cehov. Povestirile lui Cehov 
uimit pe autorii străini prin 
iesțria cu care unea simplitatea î 
subiectului cu o mare bogăție de / 
figuri, culori, mișcări care îl aju- s 
iau pe artist să redea' cu o vigoa-> 
re impresionantă frumusețea și < 
bogăția lumii.

Priceperea de a înfățișa lumea ( 
in toată bogăția și complexitatea \ 
ei și în același timp conștiința că ț 
ceea ce este minunat este simplu, i 
care nu-și face reclamă, au deter- ( 
minai la Cehov căldările unei noi ? 
forme artistice. >

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

Vești din centrele de concurs

Numele lui Anton Pavlovici Ce
hov se situează alături de numele 
celor mai mari maeștri ai cuvîn
tului artistic de la sfîrșitul seco
lului al XIX-lea și primii atu ai 
secolului al XX-lea. Activitatea lui 
literară s-a dezvoltat în două di
recții principale — povestiri scur
te (nuvele) șl drama lirică. Ce
hov a ridicat genul povestirii la 
o asemenea perfecțiune îneît multe 
din creațiile lui în acest domeniu 
au intrat pentru totdeauna în te
zaurul literaturii universale. Tre
buie însă arătat că Cehov nu a 
devenit dintr-o dată acel strălucit 
maestru al cuvîntului de la care 
aveau de învățat, după cum sfă- 
tuie Gorki tinerii scriitori. Maxim 
Gorki scria în anul 1900: „Ca ar
tist al cuvîntului, Cehov este de 
neîn'recut și viitorii istorici ai li
teraturii, vorbind despre dezvolta
rea limbii ruse vor spune că a- 
ceastă limbă a fost făurită de Puș- 
kin, Turgheniev, Cehov".

Numeroasele indicații și reco
mandării ale lui Cehov despre aria 
mînuirii condeiului, precum și o- 
piniile lui asupra unor probleme 
teoretice ale limbii și stilului pre
zintă un uriaș interes. Exigenta 

pregălire a răsadnițelor, sînt colec
tiviștii Crăciun Petru, Crișan Cor
nel I. Achim, Sirbu Marin, Con
tor Ion, Oarga Todor și alții.

Tineri colectiviști pe scenă
Duminică, 24 ianuarie, spre că

minul cultural din Cistei se în
dreptau grupuri, grupuri de colec
tiviști. In drum spre cămin oamenii 
discutau despre una, despre alta. 
Dar nu.era grup în care să nit se 
aducă vorba și despre evenimentul 
zilei: întrecerea dintre formațiile de 
teatru de pe cuprinsul comunei în 
cadrul concursului bienal 1. L. Ca- 
ragiale.

Concursul a început cu sala de fes
tivități a căminului cultural populata 
pînă la refuz. Pe scenă au urcat 
artiștii amatori din Mihalț și au 
prezentat cu multă măiestrie piesa 
„Gardul", răsplătiți cu îndelungi a 
plauze au terminat apoi de prezen
tat piesa „îndoiala" și colectiviștii 
din Cistei.

Pregătiți pentru concurs cu piesa 
„Secerea Ilenei", prezenți la Cistei 
au fost și tinerii colectiviști din 
Obreja. Cum însă timpul înaintat 
nu le-a mai permis s-o prezinte, 
ei vor urca treptele scenei duminica 
viitoare.

Vie activitate ia căminul 
cultural

Desfășurarea concursului bienal 
de teatru a prilejuit și la căminul 
cultural din Vințul de Jos o vie 
animație. Peste 500 de țărani mun
citori din comună au ținut să ia 
parte la această manifestare cul
turală. Și interesul ca și curiozita
tea le-au fost pe deplin satisfăcute, 
întrucît fiecare formație de teatru 
participantă la concurs s-a pregătit 
cu sîrguință, zi de zi, în vederea, 
acestui eveniment.

Scena căminului cultural a fost 
rînd pe rînd ocupata de cele- pajru 
echipe de teatru. Artiștii amatori din 
Inuri au prezentat piesa „O să fie 
nuntă mare", cei din Vințul de 
Jos „Bărbatul fără opinci", iar ar

lu
de 
lui 
au 

mă-

tiștii amatori din satele Vurpăr și 
Valea Vinț au desfășurat pe scenă 
acțiunile din piesele „îndoiala" și 
„Cel din urmă".

Bine pregătite și interpretate, 
piesele prezentate au plăcut mult 
țăranilor muncitori din partea ’lo
cului. Și, mai mult dccît atît, vi- 
zionîndu-le-, participanții s-au ales 
cu o seamă de învățăminte pre
țioase.

Laudele numai cei harnici 
le merită !

In urmă cu aproape două săptă- 
niîni, cînd a avut loc concursul bie
nal de teatru la Benic, țăranii mun
citori de aici au venit să asiste la 
desfășurarea acestuia cu convin
gerea că și artiștii amatori din sa
tul lor se vor prezenta pe scenă. 
Ce s-a întîmplat însă? Pe scenă, 
spre desamăgirea benicenilor, n-au 
urcat decît artiștii amatori din In- 
tregalde și Cetea. Și-apoi, astfel 
fiind c de la sine înțeles că lau
dele numai cei harnici le merită. 
Țăranii muncitori din Benic au 
aplaudat cu căldură atît pe intre- 
găldeni care au prezentat două 
piese, cît și pe cetenii care au apă
rut în piesa „îndoiala".

Motivînd în fel și chip nepar- 
ticiparea la concurs la data stabi
lită, conducerea căminului cultural 
din Benic (directoare. tovarășa 
Pascu Ana), a făcut cunoscut să
tenilor că echipa de teatru de aici 
își va prezenta piesa în următoarea 
duminică. Și c.e-i drept în ziua sta
bilită a fost prezentat un program 
artistic la Benic. Și-a desfășurat 
programul brigada artistică de a- 
gitație, au fost prezentate cîntece 
și dansuri. Echipa de teatru însă 
nici de astă dată nu și-a făcut a- 
parițja. Oare, aceasta fiind situația, 
care vor mai fi motivele invocate 
de conducerea căminului din "Be
nic ?
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Actualități din țările socialiste

h legătură cu vizita 
lui N. S. Hrușciov în țările Asiei
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

anunță: S-a anunțat oficial că pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
9.R.S.S., N. S. Hrușciov, care a 
fost Invitat să viziteze India in 
drum spre Indonezia, va sosi la 
Deliii în jurul datei de 11 februa

Proteste ale populației vest germane 
împotriva remiIitarizării

BERLIN. Corespondentul Ager
pres transmite: In cadrul manifes
tărilor populației vest-germane îm
potriva politicii de militarizare, 
zilele acestea au avut loc la Wurz
burg o serie de acțiuni organizate 
de adversarii serviciului militar, 
in cadrul cărora s-a exprimat''pro- 
testul populației împotriva politicii 
de înarmare dusă de guvernul de 
la Bonn.

Numeroși locuitori ai orașului

George Allen declară că S. U. A. 
au pierdut din prestigiu în urma 

succeselor sovietice în spațiul cosmic
WASHINGTON (Agerpres). De

zunind în fața Comitetului pentru 
problemele științei și aeronauticii 
al Camerei Reprezentanților, care 
u organizat audieri în legătură cu 
problemele spațiului cosmic, Geor
ge A’Bn, directorul Agenției de In
formații a S.U.A., a declarat că 
Statele Unite au pierdut din pres
tigiu în urma succeselor repurtate 
de Uniunea Sovietică în spațiul 
cosmic.

„Există deja în rindurile opiniei 
publice mondiale o tendință de a 
considera Uniunea Sovietică ca 

frun'așă în toate domeniile științei 
și tehnologiei ca urmare a reali
zărilor sale cosmice, a spus Allen. 
As'ăzi sputnicii și lunnicii silit con
siderați drept o dovadă că Uniunea 
Sovietică poate înfrunta S.U.A. au 
succes in toate aceste domenii, in
clusiv în producție". Allen a sub
liniat că realizarea Uniunii Sovie
tice din 1957, cînd a plasat pe or
bită primul satelit artificial al pă- 
mîntului, a dus la „creșterea u- 

rie. El va rămine la Delhi două 
zile, va vizita ferma de stat a- 
gricolă din Buratharh și combina
tul siderurgic de la Bhilai. La 16 
februarie N. S. Hrușciov va pleca 
prin Calcutta spre Birmania.

Milnchen care fac parte din con
țigentul 1922 au adresat Bundes- 
tagului o scrisoare de protest îm
potriva pregătirilor militare și a 
înrolărilor în noul Wehrmacht. „Noi 
știm că astăzi jocul de-a soldații 
este curată nebunie — se spune 
in această scrisoare. Cit nu este 
prea tîrziu, trebuie să ștergem din 
programul politic pregătirile de răz
boi și serviciul militar. Să înce
pem Ou dezarmarea".

«♦----------

riașă" a prestigiului U.R.S.S. și 
la ' „o mare pierdere de prestipju" 
pentru S.U.A. Mai mult încă, a de
clarat Allen, „astăzi constatăm 
dubii tot mai mari în privința ca
pacității Statelor Unite de a recu
pera această rămînere în urmă în 
viitorii 5 pînă fa 10 ani".

NEW YORK. La 26 ianuarie Con
siliul de Securitate a adoptat în u- 
naniinitate rezoluția franco-tunisiană 
care recomandă Adunării Generale 
să admită Camerunul ca stat mem
bru al O.N.U.

★
ZOMBA. Continuîndu-și turneul 

în Africa-, premierul englez Mac
millan a sosit în capitala Nyassa- 
landului. La sosirea pe aeroportul

Presa ungară despre 
aniversarea tratatului 

romîno-ungar
BUDAPESTA. (Corespondentul 

Agerpres transmite:
La 26 ianuarie presa ungară a 

publicat articole cu prilejul celei 
de-a 12-a aniversări a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală romîno-ungar.

Intr-un articol redacțional, ziarul 
„Nepszabadsag" arată că cei 12 ani 
de ia încheierea tratatului „au do
vedit că prietenia dintre R.P. Un 
gară și R.P. Romînă și-a demons
trat trăinicia. Legăturile noastre 
politice, economice și' culturale s-au 
adîncit și au devenit mai strînse, 
s-au dezvoltat continuu relațiile de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală".

Am muncit și muncim umăr la 
umăr în cadrul familiei frățești a 
popoarelor socialiste, pentru ca în 
urma realizărilor noastre să răsară 
deasupra țărilor noastre lumina so
cialismului. Cînd în octombrie 1956 
contrarevoluția a vrut să lichideze 
cuceririle noastre, R.P. Romînă, in 
spiritul Tratatului de prietenie, ne-a 
venit în ajutor, ne-a ajutat în acele 
vremuri critice, s-a străduit să ne 
aline rănile, să ne refacem. Știm 
că ne putem apăra cuceririle și vii
torul numai dacă vom fi uniți. 
Știm că trebuie să ne ajutăm și 
pe viitor, prin schimb de experiență 
prin forme mereu mai noi și fot 
mai largi de colaborare".

Articole consacrate aniversării 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală au publicat 
și ziarele „Magyar Nemzet" și 
„Nepszava".

Chileka — situat în apropiere de 
Zomba, capitala Nyassalandttlui — 
el a fost întîmpinat de sule de ma- 
nifestanți africani care scandau 
„libertate". Manifestanții au cerul 
eliberarea doctorului Banda, liderul 
partidului „Congresul Național A- 
frican" din Nyassaland. Acest par
tid este interzis de autoritățile co
lonialiste.

¥
HAGA. Peste 1.000 de conducă

tori și taxatori de autobuze din 
Olanda au declarat o grevă de 24 
de ore în sprijinul revendicărilor lor’ 
cu privire la mărirea salariilor.

U- S- S- Ub?
La lat oratorul de automatică și 

telemecanică minieră al Institutului 
de mine din cadrul Filialei din 
Siberia a Academiei de Științe a 
U.R.S.S a fost realizată aparatura 
„Sibir-59", care asigură legătura 
între dispeceri și mecanicii de pe 
calea ferată electrică subterană. 
„Sibir-59" a găsit o largă aplicare 
în minele din Kuzbas și Krivoi Rog, 
a fost încercată cu succes și in 
transportul electric orășenesc din 
Novosibirsk.

Noua aparatură a fost elaborată 
în întregime pe bază de aparate cu 
semiconductori, cu folosirea celor 
mai noi materiale radiotehnide. Ea 
este compactă, rez;stentă la per
turbata, poale deservi pînă la 100 
de abonați, iar cu ajutorul unui 
sistem de telesemnalizare permite

R.P. Chineză Țăranii chinezi obțin noi soinri de grîn
Un grup de membri ai comunei 

populare „Herciuan" din provincia 
Tinhai (China de nord-vest) au 
obț-'nut 11 noi soiuri de grîu rezis
tente la ger, de mare productivitate, 
care pot fi cultivate pe platourile cu 
climă aspră, unde perioada fără în
ghețuri este foarte scurtă.

Prin încrucișarea soiurilor lo
cale cu tiuituri bune aduse din 
alte regiuni ei au obținut un soi

r. cehoslovacă Producția de televizoare
Recent, uzina electrotehnică „Tes

la" din Praga a predus cel de-al 
250-miilea televizor marca „Ame
țiși". Televizorul este prevăzut cu 
17 lămpi electronice și cu un ecran 
metalizat avind în diagonală di
mensiunea de 43 cm. Uzina „Tesla"

R.P. Bulgaria Un preparat care împiedică 
înghețarea apei în radiatoare

La filiala din Kurilo a coopera
tivei de muncă și producție „Agro- 
coop" dm Sofia a început producția 
experimentală a preparatului „Anii- 
friz". Introdus în radiatoarele și 
motoarele cu răcire cu apă noul 
preparat împiedică ca apa din a- 
cestea să înghețe, chiar la o tem
peratură de minus 30 grade.

Greutatea specifică a preparatu

dispecer automat
efectuarea de însemnări automate 
(cu ajutorul înregistrării pe bandă) 
a numărului și timpului trecerii lo
comotivelor electrice, tramvaielor, 
troleibuselor prin punctele de con
trol. In felul acesta dispecerul va- 
pu'ea urmări mai bine îndeplinirea 
graficului de circulație in diferitele 
puncte ale căilor din mină sau o- 
rășenești și va putea dirija cu pre
cizie materialul rulant de pe linii. 
Cu ajutorul aparaturii „Sibir-59" 
dispecerul va putea să cheme pe 
oricare conductor. La rîndul său, 
conductorul poate vorbi cu dispe
cerul, poate cere ajutor urgent teh
nic sau medical.

In curînd, cu noua aparatură va 
fi înzestrat transportul electric o- 
rășenesc din Novosibirsk și din 
alte cîteva orașe din U.R.S.S.

adecvat condițiilor locale. Unul din 
soiurile obținute de brigadă este 
rezistent la rugină și cădere, a- 
similcază rapid apa și îngrășămin- 
tele și are spice lungi (16,5 cm) 
conținînd fiecare aproximativ 109 
de boabe.

Aceeași brigadă a dobîndit suc
cese și în obținerea unor noi so
iuri de orz, • cartofi, legume.

din Praga este prima întreprindere 
din Cehoslovaăa care, a pus ’a 
punct producția de televizoare. Te
levizorul marca „Ametist" este cel 
de-al 7-lea tip produs de uzină în- 
cepînd din anul 1953.

lui „Anlifriz" fiind aceeași cu a 
apei, circulația acesteia în radiator 
nu este îngreunată. Preparatul .ceif 
absolut inofensiv și neeproziv.

Pentru început se vor produce- 
aproximativ 20 tone de „Antifriz" 
care să satisfacă nevoile motoare
lor mijloacelor de transport încă in 
cursul acestei ierni.

Documentar INDONEZIA
Pe întinderile nemărginite ale a- 

pelor, acolo departe în răsărit, în
tre Pacific, Marea de sud a. Chinei 
și Oceanul Indian, se află răspîn- 
dite pe o suprafață imensă un și
rag de insule și ostroave verzi, 
10.000 la număr (dintre care numai 
3000 sînt locui'e) ce strălucesc de 
bogăția și frumusețea naturii tro
picale — Indonezia. Cine, n-a au
zit măcar odată de lava, insula cea 
mai populată a Indoneziei, centrul 
ei economic și cultural, pe care se 
află capitala țării, Djakarta și Ban- 
dungul, devenit celebru în lumea 
întreagă după conferința cu același 
nume de anii trecuți ? Cine n-a au
zit măcar odată de Borneo, denu
mită „țărmurile care șoptesc" — 
una din cele mai mari insule ale 
globului, dar în care trăiesc numai 
trei milioane de oameni; de Su
matra — insula cauciucului și a 
zăcămintelor de petrol în care lup
tă și muncesc pentru o viață mai 
bună pnste 12 milioane de indone
zieni? Nu se poate să nu fi ajuns 
la. urechile noastre măcar o veste 
despre muntoasa Sulavesi (Cele
bes) — „orhideea Ecuatorului", 
despre Modura și Sunde, despre A- 
boina — „grădina mării" șl încă 
despre altele, sute, mii de insule 
și insulițe, presărate ca niște măr
gele de smarald pe întinsul mări
lor albastre...

★
Călătorii din veacurile trecute au 

fost atrași de strălucitoarea și bo
gata natură tropicală a insulelor 
Indoneziei. încă din secolul al 16- 
lea au apărut printre insule coră
biile primilor „vizitatori" — portu
ghezii. Ei au ocupat în 1511 Ma
lacca, și-au asigurat monopolul în 
comerț, apoi au început jaful spe
cific colonialismului. Dar prin 1595 
olandezii — vestiții corăbieri de pe 
atunci — au debarcat în Indonezia 
și au alungat pe portughezi, 1602 
fiind anul de început al creării im
periului colonial olandez în Indo
nezia.

Cîțiva ani mai iîrzlu se ivesc noi 
pretendenți la jefuirea populației 
din insule — englezii, care aveau 
să încerce mereu în decursul ani
lor să-i scoată din bogatele insule 
pe olandezi. Aceștia își apără cu 
dlrzenie posesiunile, astfel că do
minația colonialiștilor olandezi a- 
supra Indoneziei durează mai bine, 
de trei secole.

Popoarele din aceste frumoase și 
bogate insule nu s-au împăcat ni
ciodată cu jugul colonial. întreaga 
perioadă de ocupație străină este 
presărată de răscoale, de Iunie în- 
dîrjite împotriva olandezilor.

Mișcarea de eliberare națională 
nu încetează și se dezvoltă necon
tenit. In 1920 ia ființă Partidul Co
munist indonezian — detașament 
înaintat de luptă al clasei munci
toare din Indonezia, astăzi unul 

din cele mai populare partide din 
țară.

O situație grea începe peidru po
porul indonezian în anul 1942 cînd 
un nou jefuitor se năpustește peste 

. țară — militarismul japonez. Japo
nezii acționează mai întîi ca „eli
beratori", dar apoi instituie o crun
tă teroare în țară. Lupta de elibe
rare națională capătă o nouă am
ploare. 7'drobirea în Extremul O- 
rient a militarismului japonez de 
către armatele sovietice în 1945 
face posibilă izbucnirea unei revo
luții naționale în Indonezia. La 17 
august în același an este „procla
mată Republica Indoneziana, Su
karno fiind ales președintele ei.

Acum începe o nouă etapă — 
aceea de a scăpa de olandezi, care 
încercau să-și restabilească domi
nația colonială în insule. Firește 
lupta n-a fost deloc ușoară. Lasfîr- 
șitul anului 1949 are loc la liana 
Conferința „mesei rotunde" la care 
s-a încheiat un acord cu privire la 
crearea în cadrul așa-zisei uniuni 
olandezo-indotieziene a Statelor U- 
nite ale Indoneziei și s-a adoptat 
un statut care asigura de fapt mo
nopolurilor străine dominația eco
nomică în țară. Deși Indonezia era 
acum în situația de semicolonie, a- 
cnasta constituia totuși un oare
care progres față de trecut. încu
rajată de pilda țărilor din Eurona 
și Asia care au reușit să se elibe
reze, încurajată de hotărîrea URSS 
din august 1949 de a recunoaște 
Statele Unite ale Indoneziei drept 
s'at independent și suveran, în ciu
da prevederilor acordului de la Ha

ga, tinăra republică pășește cu cu
raj pe calea eliberării totale de sub 
dominația economică străină. Indo
nezia a reușit să obțină să-i fie 
predare toate teritoriile Itidiilor O- 
/andeze cu excepția părții apusene 
a Noii Guinee (Irianul de vest) 
pentru a cărei independență luptă 
și astăzi, Irianul de vest făctnd par
te integrantă din Indonezia. In 1950 
a fost lichidat sistemul federativ și 
Ind nezia a devenit o republică u- 
nitară. Apoi a fost denunțată U- 
niunea olandezo-indoneziană, iar 
în 1956 faimosul acord al „mesei 
rotunde".

Indonezia este astăzi eliberată, 
din lanțurile robiei coloniale. S-a 
pus capăt situației absurde în care 
o uriașă țară cu o populație de 
peste 80 milioane de oameni să 
stea sub călcliul unui minuscul 
stat cu o populație de zece ori mai 
mică!

Cu toate că de la data cind In
donezia a devenit stat independent 
și suveran n-a trecut decît puțină 
vreme, poporul indonezian a obți
nut succese attt în afirmarea pozi
ției sale pe arena internațională cit 
și în construcția economică și so- 
cial-politică, dovedind mari capa- 
ci'ăți creatoare.

In anii care au trecut de la eli
berare au fost construite întreprin
deri noi, iar în agricultură au lost 
mărite suprafețele pentru culturi. In 
urma naționalizării proprietăților 
monopolurilor și latifundiarilor o- 
landezi s-a extins continuu sectorul 
de slat al economiei. „Industrializa

rea este pentru poporul indonezian 
o chestiune de viață și de moarte";, 
a declarat președintele Sukarno. 
Programul guvernamental, de dez
voltare economică a țării prevede 
mari alocații pentru sporirea pro
ducției industriale, pentru valorifi
carea de noi păminturi, irigații și 
construcții hidrotehnice.

Lupta poporului indonezian pen
tru dezvoltarea economiei, pentru 
d"zvoltarca vieții sociale și politice 
însă se desfășoară încă în condiții 
neprielnice. Imperialiștii continuă 
să se „ocupe" de departe de Indo
nezia. Cei care nu vor să se mul
țumească cu dezvoltarea inevita
bilă a societății omenești pe calea 
progresului mai încearcă încă șă 
împiedice lichidarea de către popor 
a rlnduielilor coloniale din Indone
zia, as'fel că pe unele insule, ici 
colo, .imperialiștii mai reușesc să 
adune unele elemente înapoiate și 
venale pentru a complota împotri
va republicii. Dar lichidarea aces
tor cuiburi de năpîrci continuă și 
ponorul indonezian este mereu cu 
ochii în patru.

Dezvoltihd și întărind relațiile de 
priețen'e și colaborare cu Indone
zia, țările lagărului socialist, în
frunte cu U.R.S.S., își arată sim
patia fală de lupta justă și nobilă 
a poporului indonezian pentru pa
ce, prosperitate și fericire. Poporul 
romîn care a statornicit cu îndepăr
ta'a lndonezie legături trainice de 
colaborare în toate domeniile doreș
te ca aceste legături să se extindă- 
tot mai mult spre binele și prospe
ritatea ambelor popoare.
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