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Să asigurăm deplina reușită a 
alegerilor organelor sindicale

IN CLIȘEU: Oltul străbătînd 
prin minunatul defileu de la Cozia.

Adunările gene
rale de dări de 
seamă și alegeri 
ale organizațiilor 

sindicale constituie

AUREL BÎZGĂ
președintele Consiliului sindical 

raional Alba

un eveniment 
important în activitatea sindicate
lor.

Dările de seamă și alegerile or
ganelor sindicale din acest anse 
desfășoară într-un moment and oa
menii muncii din țara ^raJl 
îndreaptă avîntul lor creator spre 
Meplin rea programului de masuri 
economice adoptate de plenara 
C. C. al P.M.R. din 3-5 decembrie 
iqcjq _  program ce urmărește dez
voltarea pe mai departe a econo
miei naționale, creșterea, simțitoare 
a nivelului de viață al tuturor- ce
lor ce muncesc. Peste tot, in toate 
voiturile patriei noastre, se desla' 
soară larg în'recerea socialista a 
întregului popor pentru intimpina- 
rea cu cinste și cu noi succese n 
producție a celui de-al Ill-leaCon 
greș al P.M.R.

i,i lupta pentru traducerea^ în 
viată a mărețelor sarcini trasare de 
partid, pentru fericirea și bunăsta
rea poporului, sindicatele, ca cea 
mai largă organizație de masa a 
vlasei muncitoare, au un rol deose 
bit de important. Sindicatele unesc 
masele celor ce muncesc cu parti
dul duc în mijlocul lor cuvinfu„șt 
linia partidului. Sub conducerea și 
îndrumarea partidului sindicatele 
educă pe oamenii muncii SP1"' 
tul atitudinii socialiste fața ae 
muncă și față de avutul obștesc 
Sindicatele mobilizează pe membru 
lor în lupta pentru continua creș
tere a productivi'ații muncii, pen- 
tru reducerea prețului de cost și 
realizarea de cît mai multe eco
nomii peste plan. Smdicatele oraa 
nizează întrecerea socialista. m?bl 
Uzează membrii sat _ irt a^zuȚ“ 
•. mfru descoperirea și folosirea re- 

rvelor interne, din întreprinderi, 
uri de muncă etc., pen'ru apli

carea și extinderea cel°r-m“l r1™' 
iniate metode de munca. Sarcina 
de frunte a sindicatelor este aceea 
de a se preocupa atent de continua 
îmbunătățire a condițiilor de mun
că și viață a oamenilor muncii.

Pentru a putea să fie la înălți
mea acestor mărețe sarcini, orga
nele sindicale trebuie să întărească 
în mod permanent legătura cu ma
sele si să vegheze cu strictețe la 
respectarea democrației muncito
rești. .

Adunările generale și -conferin
țele de dări de seamă și alegeri ale 
organelor sindicale reprezintă o ex
presie vie a democrației muncito
rești. In p-rioada alegerilor, orga
nele sindicale dau socoteala infața 
membrilor de sindicat asupra fi u 
lui cum si-au îndeplinit munca ce 
le-a fost ' încredințată, iar membrii 
de sindicat supun criticii lor activi
tatea multilaterală desfășurata de 
sindicate si vin cu propuneri pen
tru îmbunătățirea ei. Activitatea 
fiecărui comitd sindical va fi apre
ciată după felul cum el a știut să 
organizeze în mod practic re mem
brii de sindicat în îndeplinirea ho- 
tărîrilor par'idului și guvernului, 
după ceea ce a făcut pentru inten
sificarea întrecerii socialiste, pen
tru răspînl-'rea experienței frunte- 
șilor și inovatorilor în producție, 
după modul în care s-a înnrh’t 
satisfacerea nevoilor culturale 
de trai ale oam-nilor muncii.

Plenara C.C.S. din R.P.R. 
nută in zilele de 25-26 ianuarie 
a.c. a ho'ărît ca, în conformitate cu 
prevederile statutare, să aibă loc 
între 28 ianuarie — 5 martie 1960

organizarea și des
fășurata adunări

lor generale și 
conferințelor pen

tru prezentarea dărilor de seamă și
alegerea organelor sindicale înc>- 
pind de la grupele sndicale, comi
tetele de secție și pînă la comite
tele de întreprinderi instituții, 
G.A.S., S.M.T., transporturi și con
strucții.

In legătură cu aceasta, în scopul 
întăririi activității sindicale, este 
necesar ca comitetele de întreprin
deri, instituții etc. să acorde o deo
sebită atenție organizării adunări
lor generale în grupele sindidale, 
pentru ca acestea să-și îndepli
nească în totul rolul lor de seamă.

De felul cum este organizată 
munca în grupele sindicale depin
de în bună măsură nivelul întregii 
act'vități a sindicatelor.

Comit tele sindicale vor trebui 
să dea toată atenția alegerilor' ce 
vor avea loc in grupele sindicale. 
Bine au precedat comitetele sindi
cale U.M.C. Zlatna, „Horia" Aiba- 
Iul a, „Ardeleana" etc. care au a- 
jutat pe orgarv'zatorii de grupe sin
dicale la pregătirea dărilor de sea
mă și au organizat în colaborare 
cu conducerile administrative gru
pe sindicale după principiul locului 
de muncă.

De asemenea trebuie acordată o 
deosebită atenție organizării adu
nărilor generale și conf rințelor 
pen'ru alegerea comitetelor sindi
cale de secție și de întreprindere, 
instituție etc. Sarcina primordială a 
fiecărui comitet sindical este să pre
gătească în așa fel adunarea de 
dare de seamă și alegeri, incit să 
asigure participarea tuturor mem
brilor de sindicat.

Pentru aceasta nu este suficient 
numai ca membrii de sindicat să 
cunoască data și locul unde se va 
ține adunarea, ci trebuie desfăsu- • 
rată o susținută muncă politico-or- 
ganizatorică de popu'arizare a re
zultatelor obținute de comitetul de 
întreprindere și activiștii sindicali 
fruntași în producție, prin gazetele 
de perete, lozinci în secții, placar- 
de și diagrame afișate la locuri vi-, 
zibile. Acest lucru dă posibilitatea 
tuturor membrilor de sindicat să 
cunoască din timp, în mod con
cret ce anume a făcut comitetul sin
dical în perioada pen'ru care pre
zintă darea de seamă.

Un loc important în perioada a- 
legcrilor sindicale îl ocupă dările 
de seamă. Darea de seamă trebuie 
să oglindească viața organizației 
sindical”t să arate rezultatele obți
nute și să analizeze proftmd lipsu
rile în activitatea comitetului și 
munca activului sindical. Critica 
făcută trebute să fie principială, 
fără să țină seama de persoana 
criticată. De aceea este necesar ca 
darea de seamă să fie rezultatul 
muncii colective a organelor sindi-

Strîngerea fierului vechi — 
o importantă acțiune patriotică

Cea mai mare
cantitate pe raion

Răspunzînd chemării siderur- 
1 giștilor hunedoreni, colectivul de 

muncă de la Uzina Metalo-Chi- 
mică Zlatna a pornit zilele tre
cute o importantă acțiune pentru 
strîng’rea fierului vechi. Mobili
zați de organizația de partid, a- 
tît vîrstnicii cît și tineretul au 

strîns și predat pentru expediere 
cantitatea de 29.650 kg fier vechi, 
situîndu-se astfl primii pe raion 
la colectarea fierului★

Rezultate frumoase 
ținute și de către 
tive de muncă, ca cel 
ra „N. Bălcescu", care a predat 
peste 10.000 kg, întreprinderea 
„Vinalcool“ — 4.636 și atelierul 
„Ardealul1', care în numai 2 zile 
a strîns peste 2.200 kg.

Intr-o zi, peste 1.000 kg
Ințelegînd importanța strîngerii 

fierului vechi, colectivul de mun
că de la cooperativa „Mureșul" 
din oraș a întreprins în ziua de 
1 februarie o acțiune pentru strîn- 
gerea fierului vechi, la care au 
participat atît tinerii cît și vîrst- 
nicii. In ziua în care a avut Ioc 
acțiunea, pe în’reaga cooperativă 
s-au strîns peste 1.000 kg fier ve
chi, evidențiindu-se cooperatorii 
Vingărzan Viorel, Duma Leonti- 
na, Oprean Nicolae, Muntean 
Maria, Josan Ion și alții._ _

din primele zile ale acestui 
sectorul 3 al întreprinderii 
„Gh. Doja", angajamentul 

a fost să sporească 
și mai mult realizările anu
lui trecut. Antrenați în întrecerea 
socialistă, acest colectiv folosește 
la maximum timpul de lucru și ca 
urmare doblndește șl rezultate fru
moase. Astfel, sarcina de plan pe

/ncă
an, la 
miniere 
muncitorilor 

mai

luna ianuarie a fost îndeplinită 
înainte de termen.

Rezultatele cele mai bune au [ost 
obținute de echipele conduse de 
comuniștii Simon Traian, Brăteanu 
Dumitru și Brudar Petru care, 
muncind cu hărnicie, și-au îndepli
ni — primele pe sector — încă la 
25 ianuarie planul pe luna respec
tivă, realizînd și însemnate eco
nomii.

Coresp. JOIȚA VLAD

vechi.

au fost ob- 
alte colec- 
de la moa-

(

(Continuare în pag. 4-a)

Rodu! muncii însuflețite
(RAectivul de muncă de la între

prinderea de industrie locală „Ha
rta" a pășit în noul an hotărît să 
înlăture deficiențele anului trecut 
și să-și îndeplinească sarcinile de 
plan zi de zi, lună de lună. Și re
zultatele primei luni dovedesd do
rința muncitorilor de aici de a-și 
ține cuvîntul dat.

Ca urmare a muncii însuflețite, 
sarcina de plan pe luna ianuarie a

---------------------------- ♦♦♦♦♦♦-----------------------------
Marea familie a colectiviștilor în continuă creștere

fost îndeplinite în proporție de pes
te 101 la sută, cele mai bune rezul
tate fiind obținute de secțiile de 
împletit sîrmă, turnătorie, panifica
ție și lăcătușerie II.

De asemenea rezultate frumoase 
au fest obținute și de secția tim- 
plărie, care a terminat primul lot 
de 20 camere tip „Sibiu", urmînd 
ca zilele acestea să fie livrate co
merțului socialist.

CONVINȘI
Convinși de fapte, care le sînt 

mărturie la tot pasul, numeroși în
tovărășiți djn comuna Teiuș, ce 
năzuiesc la o viață mai îndestulară, 
mai frumoasă, cer să fie primiți în 
gospodăria colectivă din comună. 

Astfel, zilele trecute, după ce a- 
dunarea generală a colectiviștilor 
din Teiuș a d"zbă ut și aprobat 
planul de producție pe anul în 
curs, a dezbătut și aprobat primi
rea în rîndul colectiviștilor a unui 
număr de 27 familii de țărani înto-

«♦---------

După prima sesiune de examene

DE FRPTE

Prima sesiune a examenelor la 
cursurile fără frecvență, încheiată 
nu de mult, a constituit pentru pro
fesorii Școlii m dti Nr. 2 din ora
șul nostru prilejul unei temeinice 
analize privind succesele obținute 
in munca de pregă'ire a muncitorilor 
elevi, lipsurile manifesta'e in această 
muncă și măsurile ce vor trebui 
luate pentru continua îmbunătățire 
a învățămîn‘ului fără frecvență.

S-au dzbă'ut cu prilejul anali
zei ci’re, fapte. Așa, de pildă, s-a 
constatat cu satisfacție că în acest 
an numărul elevilor înscriși în în
vățămîntul fără frecvență a cres
cut la 154 tovarăși, cu 50 la sută 
mai mulți decît anul trecut. Anoi, 
mob: Uzați fiind de Hotărîrea C. C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Mi- 
n'ș'ri al R.P.R. privind îmbunătă-

La G.A.C, Micești oile sînt hrănite cu porumb însilozaf.

firea invățămîntului seral și fără 
frecvență, slujitorii școlii ca și mare 
parte din conducerile întreprinderi
lor au privit cu mai mult spirit de 
răspundem buna funcționare aîn- 
vățămintului fără frecvență.

Astfel stînd lucrurile, și primind 
în toate împrejurările un ajutor 
concret din partea Comitetului ra
ional al P.M.R., învățămîntul fără 
frecvență în raionul nostru a fă
cut un însemnat salt calitativ, a- 
cest lucru ieșind puternic în eviden
ță cu prilejul examenelor care au 
avut loc. La sesiunea de examene 
din ianuarie s-a prezentat un mare 
număr de elevi, tovarăși cum șînt 
Cîmpean Teodor, strungar laA*'- 
lierul cen'ral de reparații, Buda A- 
lexandru, lucrător în comerțul de 
stat, Ileană Gheorghe, muncitor la 
T.A.P.L. și alții, obțirund rezultate 
bune și chiar foarte bune.

Privind în ansamblu, rezultatele 
obținute de elevii muncitori la pri
ma sesiune de examene sînt îmbu
curătoare. Dar, ele pot și trebuie să 
fie' și mai bune. In acest sens, con- 
ducema școlii analizînd lipsurile 
rfianifes'ate cu prilejul examenelor 
a luat o seamă de măsuri menite 
să ridice învățămîntul fără frecven
ță pe trepte tot mai surerioare. 
Orele de consult aț!e, programate de 
două ori pe sădămlnă au început 
încă de la 23 ianuarie. S-a pus la 
dispoziția elevilor muncitori boga
tul material didactic de care dispun 
laboratoarele și cabinetele școlti și 
s-a st atom'cit o mai strînsă legă
tură cu înfrewind' ri’e în cadrul că
rora își desfășoară ac'ivdatea mun
citorii elev'. De asemenea s-a asi
gurat prgătira elevilor muncite- 
din mediul rural la școlile din loca
litățile respective.

Prof. LĂNCRĂJAN GH.

vărășiți. Printre cei care au pășit 
cu hotărîre pe făgașul vieții noi. 
în gospodăria colectivă, sînt țăranii 
muncitori Mădăraș Ion, Cetean Ni- 
colae, Modol Iosif, Moldovan To 
dor, Muntean Simion și alții, clare 
au adus în gospodărie o suprafață 
de teren agricol de aproape 40 ha.

------- ---------------
Pentru o recoltă 
bogată de legume

La grădina gospodăriei colective 
din Cistei se muncește de zor. Ho 
tărîți să obțină o recoltă sporită de 
legume timpurii, colectiviștii au în
ceput lucrările la grădină încă din 
luna ianuarie.

După ce au ales cel mai potrivit 
loc pentru răsadnițe, ținîndtise 
cont ca acestea să fie cît mai mult 
expuse spre soare și ferite de cu- 
renți, colectiviștii au trecut la exe
cutarea săpăturilor și transportul 
gunoiului pentru paturile calde. Pî 
nă în prezent ei au efectuat săna 
tul și au transportat gunoi pentru 
aproape 200 metri pă*rați de răsad- 
niț’. Totodată, folosind cu price
pere timpul bun de lucru în cîmp, 
colectiviștii au început amenajarea 
canalelor principale de irigație, 
săpînd în acest scop aproape 1.000 
metri cubi de pămînt. De asemenea 
ei au revizuit și reparat în cea 
mai mare parte ramele și tocurile 
nentrii răsadnițe.

Printre fruntași la lucrările de la 
grădina de legume se situează co
lectiviști Marcu Pamfil, Sfrbu 
Nucii, Dobîrtă Ion, Sîrbu Panîfil. 
Cîrnaț Mihăilă, Cîrnaț Vasile, Al- 
dea Ironim și mulți alții.

îg Jignirea salariaților |

nu face cinste nimănui. aS
Aviz lui Dreghici P. de la «s
E. C. — Alba-lulia și al- S 
tora care se poartă necuviin- 
cios cu salariații.

® Dacă insuMud pe alții,
§ tu îți afli mulțumirea, g
ra află că la încadrare
S ți ai greșit... orînduirea!



Specialiștii cehoslovaci 
au realizat recent un dis
pozitiv care permite dis
trugerea buruienilor cu 
ajutorul curentului elec
tric. Experiențele făcute 
cu noul dispozitiv au de
monstrat că acesta, pe 
lîngă faptul că distruge 
buruienile, stimulează tot
odată dezvoltarea cultu
rilor agricole.

★
Cele mai mari pasări 

care au existat pe pă- 
mînt au fost păsările — 
elefanți care au trăit pe 
insula Madagascar și care 
aveau o greutate de 440 
kg, pasărea dinornis, care 
trăia în Noua Zeelandă 
avea o greutate de 240 
kg și pasărea — cămilă, 
care trăiește și astăzi în 
Australia cîntărește 120 
kg. Primele două au dis
părut nu de mult fiind o- 
morîte de localnici.

★

♦♦♦♦♦♦

Mecanicul electric

In câteva rânduri Radiofonul — un telefon portabil fără fire

ln curîrtd, acest mecanic neobiș
nuit va conduce trenuri. El a și 
fost realizat in U.R.S.S. și în pre
zent este supus încercărilor pe o li
nie ferată din apropierea Moscovei.

Pe o linie ferată gonește cu mare 
viteză un tren electric. Se apropie 
un cohorts și locomotiva, electrica 
jrînează ușor. S-a aprins un sem
nal roșu și trenul s-a oprit. In a- 
nropiere de gară trenul își înceti
nește mersul și se opreș'e apoi lîn
gă peron. Trenul electric se com
portă ca și cum ar fi condus de un 
prn. Dar aici in locul mecanicului 
<♦ mașină electronică gîndește, ana
lizează situația și în funcție de a-

0 proteză originală
Un grup de oameni de știință și 

ingineri de la Institutul central de 
cercetări pentru proteze din Mosco
va au realizat o proteză neobișnui
tă a mîinii omului. Modelul acestei 
mîini execută toate mișcările cu de
getele, strînge și desface pumnul, 
poate sparge o nucă sau ține apa
rate fragile din sticlă. Dar lucru 
cel mai uimitor este faptul că „rnî- 

denumit oa- 
model, exa
la comanda

na de oțel" cum an 
menii de știință acest 
cută toate mișcările 
mintală a omului.

♦♦

LABORATOR
Un avion „IL-12", care zboară 

la mare înălțime, a străpuns masa 
albă a unor nori cumulus. Este la
boratorul aerian al Observatorului 
aerotogic central din Moscova. In 
cabina mașinei, cîțiva. lucrători 
științifici ai laboratorului suprave
ghează o serie de dispozitive spe
ciale,

O laborantă ia o probă de aer. 
măsoară cu precizie temperatura și 
cantitatea de apă conținută de nor. 
Din voința omului acest nor trebu
ie să se ' transforme în ploaie. In
ginerul meteorolog conectează insta
lația, Din aceasta își iau zborul ci- 
leva bucățele mici de „gheață us
cată" — aceiași „anhidridă carbo
nică solidificată" care răcește în
gheață.

Ce s-a întîmplat? Gheața. „în
carcă" norul cumulus cu nuclee de 
condensare și astfel se formează 
particule infime — cristali. Dintr-un 
gram de gheață se obțin peste o 
mie de miliarde din acești cristali 
infimi care, amestecindu-se cu u- 
miditatea norului, se transformă în 
fulgi de zăpadă. Căzînd pe pămînt, 
fulgii se topesc și se transformăm 
picături de ploaie. La cinci minute 
după începerea experienței norul se 
întunecă, apoi se destramă și o 
ploaie binefăcătoare cade peste o- 
goarele însetate.

Colaboratorii laboratorului aerian 
observă și fixează pe peliculă toate 
modificările suferite de nor. Datele 
obținute de ei ajută pe oamenii de 
știință să studieze procesele care 
M loc în atmosfera terestră, să 

ceasta ia hotărîri. Pe mașină sînt 
instalați emițători speciali asemă
nători cu organele de simțire ale 
omului, numai că spre deosebire 
de acesta, mașina electronică nu 
poate să greșească.

Liberi stapini, oamenii
muncii din Coreea de Nord au 
pornit o muncă entuziastă pen
tru electrificarea țării.

supună forțele naturii omului. Nu 
este departe ziua cînd agricultura 
va putea să folosească larg preci
pitațiile provocate, pe cale artifi
cială.

Helicopterul montator

La oțelărlile din 
Kralove Drov (R. 
Cehoslovacă) tre
buia montată o co
roană la un ciclon 
pentru curățirea ga
zului de furnal. înăl
țimea ciclonului — 
32 metri. Greutatea 
coroanei — 800 kg. 
Pentru aceasta ar fi 
trebuit adusă o ma
cara specială, mon
tată o schelă — ceea 
ce ar fi necesitat 
mari cheltuieli.

S-a găsit însă o 
altă soluție, care 
duce la o montare 
mai rapidă și, în 
plus, la o economie 
de 200.000 coroane 
cehe: transportarea 
ți montarea coroa
nei în vîrful ciclo
nului cu ajutorul... 
helicopterului. <

Academicianul Slanke- 
wiez de la Academia de 
Șfințe Medicale din Sze- 
zocin a construit un apa
rat, după proiectul profe
sorului Kuliszevski, de 
la Institutul Politehnic 
din Wroclaw. Undele ira
diate de aparat sînt re
flectate de obiectele în- 
tîlni+e și exercită o anu- 
mi’ă presiune asupra o- 
chilor persoatri care îl 
poartă. Astfel anaraful 
dă posibilitatea orbilor să 
deosebească forma, dis
tanța și chiar culoarea u- 
nui anumit obiect

★
Agricultura sovietică a 

pus la punct o nouă în
crucișare între grîu și pir, 
care ar permite să se ob
țină trei recolte (de grîu) 
pentru o singură însă- 
mînțare. In mai multe re
giuni, un hibrid asemă- 
nă'or produce două re
colte la fiecare însămîn- 
țare.

iafi ca
Hianus-i ...dintre cele 1.230 de

i crise aflătoare la biblioteca Bat- ț 
Jthyaneum din Alba-Iulia și cărei 
Hatează începînd cu secolul al' 
'IX-Iea, cel mai vechi, cel mai pre-, 
tios și unic în lume prin frumusețea1 
sa artistică este „Codex aureus" ?! 
„Codex aureus" care datează dir 
secolul al IX-lea, este scris pe per
gament cu cerneală de aur, fiecare, 
oagină fiind încadrată într-un cfie-i 
nar executat cu rară măiestrie. '

★
...în cei aproape 8 ani de exis: 

t-nță Teatrul de păpuși „Prichin
del" a pregătit 28 de premiere 
care au fost prezentate în 1.145 
spnctacole vizionate de 274.860 
spectatori și că în prezent colec
tivul teatrului pregătește piesa 
“Harap Alb,, în veder-a partici
pării la festivalul mondial al tea
trelor de păpuși ?

an numă-ul cititorilor 
fișele bibliotecii raio- 
în continuă creștere ? 
ultimii 3 ani numărul

...an de 
înscriși în 
nale este 
Numai în 
cititorilor acestei biblioteci se .. ri
dică la 10.800, iar al cărților ci
tite depășește cifra de 170.000.

★
...cea mai bogată colecție de 

sticlărie. din țara noastră, datînd 
din epoca romană, o deține Mi:- 
zeul regional Alba-Iulia? Colec
ția cuprinde tot felul de obiecte 
de sticlă, de la flacoanele deli
cate de parfum descoperite în ter
me și pînă la paharele conice din 
s-colul al IV-lea al erei noastre.

Ing'nerul Leonid Kuprianovici 
din Moscova a realizat un telefon 
portabil fără fire cu formarea di
rectă a oricărui număr de telefon 
din oraș.

Ac st aparat, denumit radiofon, 
reprezintă un dispozitiv receptor- 
emițăi'or care face în mod automat 
lpgă u-a cu orice abonat al rețelei 
telefonice urbane. Nurhărul de te
lefon format pe discul radiofonului 
es'e transmis prin eter la o centra
lă radiotelejon'că automată. De 
aici semnalele sînt transmise unei 
centrale t le'omce obișnuite unde 
se face legătura cu abonatul chemat.

--------------♦♦

R. P. Bulgaria. Centrala electrică „Stalin" și împrejurimile.
--------------♦♦--------------

Sfaturi practice pentru gospodine
Pantofii capătă uri lus'ru fru

mos dacă se adaugă în crema de 
ghete cîteva picături de spirt.

★
Geamurile se curăță foarte bine 

dacă în apa de spălat se pune pu
țin amidon.

★
Mirosul de tutun poate fi lesne 

înlăturat dacă se lasă peste noap
te în cameră un burete umed.

Petele de mucegai de pe pereți 
dispar dacă se freacă cu o soluție 
compusă din'r-o parte de alcool sa- 
licilic și patru părți spirt denaturat.

★
Obiectele de piele se curăță cel 

mai bine cu fulgi de săpun dizol
vați în puțin lapte. Se c/ă'esc apoi 
cu un burete și se lasă să se usu
ce la aer. după care se ung cu 
cremă.

•k
Petele de cerneală de. pe mobilă 

se înlătură spălîndu-se cu apă rece

La frontiera dintre două lumi
Drumul brăzdează văi fertile, 

urcă în munți pentru ca să coboa
re apoi din nou spre țărmul Mării 
Negre. Plantațiile veșnic verzi de 
ceai alternează cu dumbrăvi de ci
trice, livezi și vii. Drumul duce spre 
sa'ul Sarpi — punctul cel mai su
dic al R.S.S.A. Adjară.

Deasupra clădirii înalte a Sovie
tului sătesc flu'ură drapelul de stat 
al U.R.S.S. In depărtare, de cea
laltă parte a frontierei, se vede un 
alt steag — cu semiluna. Acolo 
este Turcia.

Aici, la frontiera a două lumi 
— socialistă și capitalistă — se 
relevă în mod deosebit de pregnant 
marea forță transformatoare a orîn- 
duirii sovietice.

Colhozul din satul Sarpi es'e un 
colhoz mVionar. Ceaiul, citricele, 
strugurii, tutunul aduc colhozului 
venituri de milioane, iar fiecărui 
membru al artelului o v'ață îmbel
șugată. Anul trecut, colhoznicii au 
primit cite 42 de ruble pentru fie
care zi-muncă și o mare cantitate 
de produse agricole. Toți membrii 
artelului au case bune,.miilți din
tre ei au și autoturisme proprii, lh 
sat funcționează un club cu o sală 
de cinematograf, o școală, un ma
gazin, o can'ină, o bibliotecă, o 
stație de radioficare, un oficiu de 

Centrala radiotelefonîcă automată 
poa'e recepționa concomitent sem
nalele de la un mare număr de 
radiofoane.

Radiofonul este un aparat de bu
zunar, avind dimens'unile unei cu
tii de țigări. El cîn'ărește 500 cra
me. Oriunde s-ar afla posesorul ți
nui asemenea aparat, el poate tot- 
d auna să fie găsit la telefon. Pen
tru aceas'a es'e suficient ca de la 
orice telefon urban să se formeze 
numărul radiofonului lui. Se poate 
vorbi cu o locuință, aflîndu-te la 
cîțiva kilometri de aceasta, în tram
vai, troleibus sau autobus.

în care'se adaugă sare și cîteva pi
cături de lămîie.

★
De pe lengerie sau haine, petele 

de luminare se scot cu fierul de 
călcat cald, sub care se pune o foi
ță de hîrtie de mătase sau o bu
cată de sugativă.

k
Pen'ru a scoate petele de rugină 

de pe tacimuri, se freacă tacîmurile 
cu o jumătate de ceapă.

★
Rochiile sau lengeria de mătase 

se spală devenind ca noi dacă se 
procedează astfel: se rad cîțiva 
cartofi într-un lighean cu apă șl 
se lasă așa două ore, apoi conținutul 
se strecoară, rochiile și lengeria 
spălîndu-se în apa astfel obținut*

★
Pentru a se evita umezeala sării 

sau a zahărului se așază pe fun
dul vaselor în care se păstrează 
cîteva bucățele de hîrtie sugativă 

poștă și telegraf, un dispensar.
Șeful dispensarului, medicul D- 

mitri Numanișvili, ca și ajutoarele 
sale — felcer ițele Otar Memișiși și 
Șakine Kahidze sînt originari din 
acest sat, fii de colhoznici. înainte 
de instaurarea puterii sovietice, lo
cuitorii satului Sarpi, ca și din 
toate celelalte așzări din vecinătate, 
nici nu știau ce înseamnă asisten
ță medicală. Oamenii mureau de 
malarie, febră tifoidă și alte boli.

Toate aces'ea sînt însă de dome
niul trecutului. Satul Sarpi are dis
pensarul său propriu, iar în satele 
vecine există spitale. Numeroase 
boli infecțioase au fost de mult li
chidate. Astăzi tineretul din sat nici 
nu știe ce fel de boală este ma
laria, care înainte constituia aici un 
adevărat flagel.

Cînd. deasupra satului Sarpi se 
lasă noaptea înstelată a sudului, în 
casele colhoznicilor se aprind lumi
nile electrice. Ele se aprind și în 
felinarele din piața din fața clubu
lui colhoznic a cărui sală de spec
tacole este plină pînă la refuz.

Iar dincolo, în satul turc este în
tuneric și liniște. Nu se văd nici 
măcar luminile lămpilor cu petrol 
Acolo nu există electricitate, iar ță
ranul turc nu are bani cu ce să-și 
cumpere petrol lampant.



VIAȚA DE PARTID

Conducere concretă, rezultate practice
Comitetul de partid din Comple

xul C.F.R. Teiuș-Coșlariu se pre
ocupă cu mul'ă grijă de conducerea 
și îndrumarea activității organiza
ției de tineret, considerînd aceasta 
o sarcină de mare răspundere.

Participarea membrilor comiteau- 
lui de partid la adunările generale 
ale organizațiilor U.T.M., încadra
rea unui însemnat număr de tineri 
la învățămîntul de partid, expune
rea în fața tinerilor a diferite con
ferințe cu caracter educativ, crea
rea condițiilor pentru folosirea p'ă- 
Cută a timpului liber, etc., Sint pro
bleme de care comi'etul de partid 
Se preocupă permanent.

Rezultatele obținute în muncă de 
organizații'e U. T. M. din Com
plexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu sînt 
rodul conducerii de că're organiza
țiile de partid. Și, aceste rezultate 
se concretizează atît în viața poli
tică ce se d sfășoră în complex, cît 
mai ales în hid plinirea și depă
șirea sarcinilor economice și parti
ciparea tinerilor la acțiuni cu ca
racter obștesc.

Este știut că principala sarcină 
a prgan;zați;lor U.T.M. este educa
rea comunistă a tineretului. Pen
tru a obține în această privință re
zultate cît mai bune, este necesară 
:/ muncă stăruitoare, permanentă și 
răbdătoare . din. partea orpanetor 
U.T.M. sub conducerea organelor 
și organzațiilor de partid.

Ia Complexul C.F.R. Teiuș-Coș
lariu, pen'ru succese în îndeplini
rea acestui obiectiv - educarea 
jdoniunistă a tineretului ■— s-au în
treprins multe și s-au obținui si 
rezultate pozitive.

Astfel, în rîndul activului fără de 
.partid de pe lingă organ:zat::’̂  d - 
bază un mare număr îl reprezintă 
■tin retul, care este antrenat în mun
că. In fața tinerilor au fost făcute 
diferite expuneri legate dc viata 
comun;știlor, de lupta P.C.R. pen
tru eliberarea clasei muncitoare. 
De asemenea, tinerii sînt informați 
periodic asupra situației interna
ționale.

Utț însemnat număr de tineri au 
fost antrenați și participă la mun
ca cultural-sporiivă. Sînt organi
zate „joi ale tineretului", compe
tiții sportive, toate în scopul edu
cării comuniste a tineretului.

Învățămîntul politic U.T.M. este 
îndeaproape controlat și îndrumat 
de organizațiile de partid.
' Ca urmare a muncii educative 
desfășurată în rîndul tineretului, 
a preocupării comuniștilor din Com
plex pentru creșterea de noi cadre, 

r' utemiști au cerut și au fost pri-

Pentru continua îmbunătățire a activității 
economice a gospodăriilor agricole de stat 

! Zilele trecute, biroul Comitetului raional de partid Alba a analizat ( 
la fața locului rezultatele economice și lipsurile care în anul trecut > 
s-au manifestat în activitatea gospodăriilor de s'at din Galda de Jos ? 
și Oarda de Jos. Atît la gospodăria de stat din Galda, cît și la cea i 
din. Oarda în cadrul ședințelor de birou au participat, pe lingă mem- > 

z ărzZ consiliilor de conducere și brigadieri, șefi de serviciu, fruntași < 
< în muncă etc. S
S In cadrul analizelor făcute s-a scos la iveală, pe lingă rezultate ) 
( și o seamă de lipsuri care au umbrit în mare măsură activitatea e- ( 
< conomică a acestor gospodării. )

Rezultate bune dar... nu pe măsura posibilităților
Anul care a trecut a însemnai 

pentru gospodăria agricolă de stat 
din Oarda de Jos anul unui conti
nuu avînt 'pe drumul dezvoltării și 
întăririi. Măsurile luate de consi
liul de conducere al gospodăriei, cu 
sprijinul permanent al organizației 
de bază în direcția îmbunătățirii or
ganizării muncii, utilarea mai com
plectă a gospodăriei a influențat în 
mod pozitiv asupra efectuării lu
crărilor agricole la timp și ca ur
mare însăși producția realizată în 
anul trecut la culturile cerealiere 
a fost cil mult superioară față de 
anul 1958.

Rezultatele obținute în anul tre
cut sînt, ce e drept în comparație 
du alți ani, cu mult mai bune. Dacă 
luăm alți ani, constatăm cu ușurin
ță că în 1959 gospodăria, dintr-o 
unitate, înainte nerentabilă, încheie 
bilanțul anului trecut cu un benefi
ciu de 146.000 lei mai mare decil 
cel planificat. Am arătat mai sus 
că rezultatele anului trecut pot fi 

miți candidați și membri de par
t'd, un ra dintre ei încredințîndu- 
li-se sarcini de răspundere. Astfel, 
tov. Radu Dumitru a fost ales se
cretarul organizației de bază U.T.M. 
— la Depou, tov. Drăgan Gheor- 
ghe — la revizia de vagoane Coș- 
lariu, tov. Sabău Cornel ■— la Miș
care Teiuș.

Conducerea de către organizații
le de partid a organizațiilor U .T.M., 
preocuparea acestora pentru edu
carea comunistă a tinerilor, rezul
tatele pozitive obținute în această 
direcție, sînt reflectate în munca 
productivă a tinerilor din complex 
în acțiunile întreprinse de aceștia. 
Astfel, în anul 1959, din rirtdul ti
neretului a pornit inițiativa „Fie
care tînăr să realizeze economii în 
valoare de 100 lei lunar". Aplicînd 
în viață această inițiativă, tinerii 
din Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla
riu au dat patriei economii peste 
plan în valoare de 139.000 lei.
. In cadrul Complexului sînt orga
nizate brigăzi de producție ale ti
neretului, două posturi utemiste de 
control și patru brigăzi de muncă 
patrio ică.
' In acțiunea patriotică de strîn- 
gere a fierului vechi, tineretul 
a colectat peste 40 tone pe care 
l-a expediat oțalăriilor. De aseme
nea în diferitele acțiuni patriotice 
inițiate de către organizațiile 
U.T.M., fiecare tînăr a pres'at fi
nul trecut trimestrial, cite 50 ore 
muncă voluntară.

Educar a tinerilor și antrenarea 
lor în muncă, preocuparea comite- 
tu'ui de partid pentru crearea ce
lor mai bune condiții pentru folo
sirea timpului liber în mod. cît 
mai plăcut, antrenarea lor în ac- 
ț''un! patriotice, a dus la întărirea 
disciplinei conștiente în muncă și a 
răspunderii personale. Tineretul din 
Complexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu 
și-a adus un însemnat aport la în
de r Unirea și depășir a sarcinilor ce 
stau în fața colectivelor de muncă.

★
De aurind, comitetul de partid 

din Complexul C.F.R. Teiuș-Coș'a- 
riu a analizat în ședință plenară, 
felul cum a muncit comitetul 
U.T.M. pentru îndepl'nirea sarcini
lor ce i-au stat în față.

Membrii comit°tului, care au luat 
cuvîntul la discuții, printre care 
tov. Tr'fan N., Dotnsa Vaier, Ra
dar Iosif, Tîrtescu Vintilă, Stoica 
Gheorghe, Fuga Ștefan și citii, au 
scos în evidență ‘pe Ungă părțile po
zitive și lipsurile ce se mai mani
festă, făcînd propuneri pentru li- 
ch: darea lor, pentru ridicarea mun
cii organizației U.T.M. pe o treap
tă mai înaltă.

declarate mulțumitoare numai în 
comparație cu alți ani, aceasta, de
oarece față de posibilitățile pe 
care le-a avut, față de noile con
diții create prin înzestrarea gos
podăriei cu utilaje noi și moderne, 
beneficiul ce trebuia realizat peste 
plan putea să ajungă la cel puțin 
1.000.000 lei. Din cauză însă că 
n-au fost realizate producțiile pla
nificate, prețul de cost a crescut și 
a influențat în mod negativ asupra 
activi'ății economice a gospodăriei.

Vorbind despre depășirea prețu
lui de cost, trebuie arătat că pe 
lingă unele cauze obiective au fost 
destul de multe și cauze subiective, 
manifestate într-o serie de lipsuri, 
în mod special la sectoarele viticol 
și legumicol. La sectorul legumicol 
■depășirle înregistrate la prețul de 
cost ajung la peste 900.000 lei. 
Cauze? Așa după cum a reieșit din 
analiza făcu'ă, ele sînt mai multe. 
In primul rînd principala vină por
nește de la mutarea gradinei de

De la punctele de corespondenți 

O întîinire plină 
de învățăminte

Muncitorii elevi de Ia cursul se
ral, elevii de la cursurile de zi și 
cadrele didactice de la Școala me
die mixtă din Teiuș s-au în'îlnit în- 
tr-una din serile trecute cu tovară
șul Iosif Fiehman, cercetător prin
cipal la Institutul de Speologie di 
Cluj.

In fața celor prezenii tovarăș"’ 
Iosif Fi hman a evocat figura emi
nentului savant Emil Raccviță, în
temeietorul primului Institut de Spe
ologie din lume — Cluj 1920 —- 
după care a făcut ample relatări 
pri ind însemnătatea mondială a 
explorărilor făcu’e de savantul ro- 
mîn la polul sud. In continuare, 
folosind cîteva diafi'me, vorbitorul 
a dat exnlicații deosebit de intere
sante în legă'ură cu peștera și ghe
țarul de la Scărișoara și peștera 
Pajocul Pelitei.

ADRIAN OȚOICititori — artiști amatori
Nu de mult, în Berghin a avut 

loc un reușit program artistic pre
gătit de cititorii bibliotecii comu
nale de aici. Cu acest prilej a fost 
expus în fața țăranilor muncitori 
participant și lin referat privind 
activitatea bibliotecii din care 
au reieșit cifre și fapte îmbucură
toare. In cursul anului 1959, de 
pildă, biblio’eca a avut înscriși 
808 cititori cu 7.857 cărți citite.

După referat, în cadrul progra
mului, corul căminului cultural a 
interpretat o seamă de cîntece și 
s-a prezentat în limba germană 
piesa d? teatru „Veniți la noi“, ma
joritatea celor care au urcat pe 
scenă fiind purtători ai insignei 
„Prieten al cărții”.

RICHARD MILDT

legume în terenul de la „trei po
duri", teren care nu corespunde 
nici pe departe condițiilor cerute 
de cuFura leaumelor. In al doilea 
rînd slaba producție de legume se 
datorește faptului că consiliul de 
conducere al gospodăriei (director 
tov. Petrov'ci Aurel) a neglijat în 
mod considerabil alegerea unor se
mințe de calitate. Din aceas'ă cau
ză s-a acceptat preluarea unor can
tități destul de mari de sem-'nțe de 
la gospodăria anexă a U.M.C., se
mințe care de la început se știa 
că sînt slab productive. Așa a fost 
de pildă, cu sămînța de roșii. 'In 
loc să se procure o sămînță produc- 
ti-'ă s-a însămînțat soiul „Luculus" 
care are o producție cu aproape 
jumătate- mai mică decît alte so
iuri productive. Tot la grădina de 
legume au existat apoi grave defi
ciențe și în ce privește efectuarea 
lucrărilor de întreținere și r-col tare. 
Fostul brigadier legumicol, ing. Mi
ca Constan'in, deși s-a cunoscut că 
nu-si îndeplinește conștiincios sar
cinile, că lasă lucrările să se facă 
oricum, a fost ținut timp îndelungat 
fără să se ia măsuri care să mear
gă pî.nă la scoaterea lui din mun
că. Ac astă atitudine, de nepăsare 
și-a avut și ea urmările ei. Slaba 
preocupare fată de lucrările de în
treținere, Calitatea lor necorespun- 
ză'oarc, ca și lipsa de interes pen
tru combaterea dăunătorilor și a 
difertdor boli a dus la pagube des
tul de seri'ase. Nefiind efectuat un 
control serios și cu răspundere, la 
recoltarea cepii aproape 30 la sută 
a fost tăiată și astfel compromisă. 
Toate aceste deficiențe au influen
țat direct asupra ridicării prețului 
de cost și, ca urmare, la roșii 
prețul, de cost per tona de roșii a

A IX-a sesiune a Sfatului popular raional

Pe calea înfloririi
In ziua de 30 ianuarie a.c., de

putății Sfatului popular al raionu
lui s-au întrunit în cea de-a IX-a 
sesiune.

Deputatul Ciugudean Pamfil, în 
numele comitetului executiv, a pre
zentat raportul cu privire la execu
ția bugetului pe anul 1959, pro
iectul de buget și planul econo
mic local pe anul 1960.

Din raportul prezentat s-a des
prins că buge'ul raionului a fost la 
sf rșitul anului 1959 excedentar, că 
in anul ce s-a scurs pentru dezvol
tarea economică a raionului au fost 
alocate mai multe fonduri ca în a- 
nul 1958. De asemenea, pen'ru ne- 
vo'le s cial-culturale și de învăță
mînt ale oamenilor muncii din ra
ion au fost a'ocate importante su
me. Asftel, pen'ru învățămînt s-a 
cheltuit în anul 1959 suma de lei 
10.624.000, ad'că 34 la sută din bu
get. Pentru culturalizarea maselor 
surâde ch Huite s-au ridicat la pes
te 900.000 lei.

Grija pen'ru sănătatea oamenilor 
muncii este de as menea oglindită 
în sumele importan e cheltuite din 
bugetul sfatului popular, aproape 
8/00.000 lei.

Dar a de seamă oglindește că 
pentru acțiuni agr'cole și zootehni
ce s-a cheltuit peste 1.980.000 lei. 
Tot din bugetul sfatului popular 
raional s-au cheltuit impcrian'e su-

------------------- C3--------------------

Din activitatea cercului zootehnie din Sibișeni
Cercul zootehnic din satul Sibi- 

ș’ni, la ca-e sînt eu lector, si-a 
început cursurile la 12 decembrie 
1959, cu un număr de 26 cursanți, 
recrutați cu sprijinul organizației 
de bază și al sfatului popular din 
comună. Pentru ca cercul să-și a 
tingă cît mai bine scopul pentru 

ajuns de la 882 lei la 3.569, la 
ceapă de la 882 la 2.294 lei, iar 
la ardei de la 1.352 la 2.760.

O seamă de deficiențe au existat 
și în alte sectoare de activitate. 
Așa, de exemplu, în sectorul viti
col, în afară de calamitățile natu
rale au existat o seamă de lipsuri 
man festate prin neluarea de măsuri 
operative pentru combaterea atacu
lui de mană și oidium. Aceasta s-a 
răsfrîns asupra producției de stru
guri. Uneori nici acele măsuri de 
prevenire posibile n-au fost luate la 
timp. De pildă, la trupul de vie 
d- la. Bărăbanț din cauza întîrzierii 
culesului cu cîteva zile (nu erau 
teminate pregătirile), graurii au 
distrus recolta de pe circa 3 ha. 
Aceste lipsuri grave, la care se 
mai adaugă și cele existen'e în 
sectorul cerealier au constituit 
o frînă serioasă în creșterea renta
bilității gospodăriei.

Nu trebuie trecut apoi cu vede
rea nici peste o serie de deficiențe 
care s-au manifestat chiar din par
tea trustului regional al G.A.S. în
săși conducerea trustului se face 
vinovată de faptul că lucrările dc 
irigare n-au fost terminate la timp, 
deoarece pe lingă faptul că n-a 
sprijinit gospodăria cu tehnicieni 
la montarea tuburilor de azboci
ment, a deschis finanțarea tîrziu 
cînd nu se mai putea ataca lucra
rea de irigare respectivă. De a- 
semen°a, tot din vina trustului re
gional, sumele destinate efectuării 
unor lucrări, de întreținere au fost, 
trimise cu întîrziere, De pildă, pen
tru efectuarea prașilei la porumb 
fondul suplimentar a fost trimis la

(Continuare în pag. 4-a)

raionului nostru
zne pentru diferite construcții social- 
culturale, po iuri, drumuri, plantări 
de pomi etc., toate în folosul oame
nilor muncii pentru continua ridi
care a nivelului lor de trai mate
rial și cultural.

Pe marginea raportului un în
semnat număr de depu'ați, printre 
care Muntean Aurel, llada Diohi- 
sie, Farcaș Victor, Radu Alexandru, 
Popa Octavian, Fizeșan Iosif și 
alții, au anal zaț în spirit critic și 
autocritic munca ce s-a desfășurat 
pentru îndeplinirea sarcinilor izvo- 
rî'e din bugetul sfatului popular 
raional pe anul 1959.

In continuarea lucrărilor sesiunii 
sfatului popular a fost prezen'at 
proiectul de buget pe anul în curs, 
întocmit pe baza sarcinilor trasate 
de Plenara C. C. al P.M.R. din 3-5 
decembrie 1959, proiect aprobat de 
sesiunea sfatului popular raional.

In anul. în curs se vor cheltui 
32.000.000 lei pentru dezvoltarea e- 
conomiei locale, peste 12.000.000 lei 
pentru învățămînt, aproape două 
milioane lei p ntru cultură, peste 
10.000.000 lei pentru sănătatea oa
menilor muncii, etc.

Deputății sfatului popular raional 
și-au manifestat hotărîrea lor de a 
mobiliza toate forțele pentru înde
plinirea cu succes a prevederilor 
bug tului pe anul 1960.

care a fost creat, tematica cursului 
ani întocmit-o în deplin acord 
cu cursanții. Pentru cursul din iar
na aceasta s-au stabilit 13 lecții, 
printre care „Normele de îngrijire 
și creșterea animalelor", „Asigura
rea bazei furajere", „Bolile la por
ci", „Creșterea vacilor de lapte", 
„Organizarea și retribuirea muncii 
în sectorul zootehnic din gospodă
riile colective" etc.

Spre a trezi cît mai mult intere
sul pentru curs, de fiecare dată 
cînd se predă lecția, se arată la 
început în mod deosebit scopul 
practic urmărit de aceasta. Pentru 
fixarea temeinică a cunoștințelor 
se folosește un bogat material in
tuitiv ca mulaje, plașe, diafilme, 
etc. Rezultatele, sînt dovedite prin 
interesul ce-1 acordă cursanții în- 
vățămîntului. Ei participă în nu
mai mare la discuții, pun întrebări 
și își notează tot ce găsesc că e 
mai important. Lecțiile predate, 
strîns legate de viață, trezesc mult 
interes în rîndul cursanților. Se 
poat° spune că nu este lecție pe 
marginea căreia tovarășii Munto-m 
Gh.o ghe, Pîclișan Nicolae, Andone 
Gligor și alții să nu discute. Cînd 
s-a predat lecția „Despre baza fu
rajeră" tovarășul Pîclișan Gheor
ghe și alții, care au arătat un deo
sebit interes pentru porumbul însi- 
lozat, au cerut să se vorbească cît 
mai mult despre avantajele folosirii 
acestuia în hrănirea animalelor. Ca 
urmare, mulți dintre cursanți și-an 
propus să cultive în cadrul întovă
rășirii suprafețe importante cu po
rumb pentru siloz.

Cu fiecare lecție predată, intere
sul cursanților pentru învățămîn- 
tul agrozootehnic se dovedește tot 
mai mare, participarea acestora la 
crie 8 lecții predate fiind de peste 
95 la sută. După închiderea cursu
rilor, cursanții urmează să-și des
fășoare mai departe activitatea în 
mod practic, Ia săparea gropilor și 
mai tîrziu la însilozarea unei can
tități importante de porumb pentru 
siloz, urmărirea producției de lapte 
la un lot de vaci stabilit în acest 
scop, organizarea de vizite la gos
podăriile colective cu sector zoo
tehnic bogat, etc. Ini felul acesta 
învățămîntul din cadrul cercului 
zootehnic din Sibișeni va da roade 
tot mai bune.

STOICA SORIN 
medic veterinar

Dezvoltă sectorul zootehnic
Colectiviștii din Bergltin, care 

anul trecut au realizat venituri im
portante din sectorul zootehnic, an 
hotărît să dea o dezvoltare și mai 
marc acestui sector. Astfel, în a- 
cest an ei vor spori numărul de 
vaci de la 9, cît au avut anul trecut, 
Ia 32 capete, pe cel al oilor, de la 
258 la 358, iar al scroafelor de pră- 
silă, de la 11 la 17 capete. Pentru 
furajarea acestora vor cultiva cu 
porumb pentru siloz 15 hectare.



Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste ale Europei cu privire la schimbul 

de experiență în dezvoltarea agriculturii

Să asigurăm deplina reușită 
a alegerilor organelor sindicale

La 2 februarie s-a deschis la 
Moscova Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste si 
muncitorești din țările socialiste 
ale Europei cu privire la schimbul 
de experiență în dezvoltarea agri
culturii.

La lucrările consfătuirii participă 
reprezentanții :

Partidului Muncii din Albania — 
tovarășii Enver Hodja, Mehmet

------------------------ ♦♦------------------------

Comunicat cu privire la convocarea consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia

Guvernele statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia au hotărît 
să convoace în ziua de 4 februarie 
1960, la Moscova o consfătuire la 
nivel înalt a Comitetului Politic

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

Comunicat cu privire la consultările între miniștrii 
Afacerilor Externe în legătură cu consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al Tratatului 

de la Varșovia
In legătură cu consfătuirea Co

mitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, care ur
mează să aibă loc la 4 februarie

-------------------------------------- ♦♦♦♦♦♦

O nouă rachetă lansată de Uniunea Sovietică în regiunea 
Pacificului și-a atins cu precizie ținta
A fost încheiată cu succes etapa de realizare a rachetei

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

In conformitate cu planul de rea
lizare a unei rachete balistice mat 
putern'ce. cu mai multe trepte în 
vederea lansării de sateliți grei ai 
Pantin'uliii și în vederea efectuării 
de zboruri cosmice spre planetele 
sistemului solar, la 31 ianuarie a.c. 
a avut loc cea de-a doua lansare 
a unei astfel de rachete.

Penultima treaptă a rachetei, îm
preună cu macheta ultimei trepte, 

Shehu, Maqo Ciomo, Nesti Nașe: 
Partidului Comunist Bulgar — 

tovarășii Todor Jivkov, Anton lu- 
gov, Stanko Todorov, Ivan Prîmov, 
Hristo Daskalov;

Partidului Comunist din Cehos
lovacia — tovarășii Antonin No
votny, Viliam Siroki, Otakar Simu- 
nek, Vratislav Krutina, Lubomfr 
Strougal:

Partidului Socialist Unit din

Consultativ al Tratatului del la 
Varșovia, cu participarea miniștri
lor Afacerilor Externe și a miniș
trilor Forțelor Armate.

a. c., au început la 1 februarie, la 
Moscova, consultări între miniștrii 
Afacerilor Externe.

a atins suprafața Oceanului Pa
cific, în regiunea stabilită, la 31 
ianuarie a.c. ora 19,58 (ora Mos
covei).

Macheta ultimei trepte a fost 
observată în timpul zborului în at
mosferă și a fost reperată la Că
derea în apă de către stațiile de 
radiolocație și de stațiile optice șl 
acustice instalate pe nave.

Datele furn'zate de măsurătorile 
efec'uate au confirmat o dată mal 
mult înalta precizie a sistemului 

Germania — tovarășii Walter Ul- 
bricht, Otto Grotewohl, Bruno 
Leuschner, Gerhard Gruneberg și 
Hans Reichelt;

Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez — tovarășii Wladyslaw Go
mulka, Josef Cyrankiewicz, Edward 
Ochab, Edmund Pszczolkowski, 
Mieczyslaw Jagielski, Bolesfaw 
Jaszczuk;

Partidului Muncitoresc Romîn — 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Alexandru Moghioroș, 
Alexandru Bîrlădeanu, fon Cozma;

Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar — tovarășii Jănns Kâdâr, 
Ferenc Miinnich, Lajos Feher;

Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice — tovarășii N. S. Hruș- 
ciov, N. G. Ignatov, A. B. Aristov, 
A. N- Kosîghin, V. V. Mațkevici, 
G. A. Denisov, T. D. Lîsenco.

La consfătuire asistă reprezen
tanții :

Partidului Muncii din Coreea —• 
tovarășul Kim Ir;

Partidului Popular Revoluționar 
Mongol — Tovarășii Jumjaghiin 
Țedenbal, Liibsanterenghiin Țend, 
care și-au exprimat dorința de a 
lua parte la lucrările ei.

de ghidare a rachetei. Prin lansarea 
efectuată la 31 ianuarie a.c. a fost 
încheia'ă cu succes etapa respec
tivă de realizare a rachetei. In le
gătură cu aceasta, agenția TASS' 
este împuternicită să declare că re
giunea cuprinsă în're coordonatele 
indicate de comunicatul TASS din 
8 ianuarie 1960 a fost eliberată 
pentru navigație și Comunicațiile 
aeriene înainte de termen, la 1 
februarie.

(Urmare din pag. l-a) 
cale și al consultării activului sin
dical sub conducerea, și îndrumarea 
organ'zațiilor de partid.

Desfășurarea cu succes a adună
rilor și conferințelor de dări de 
seamă, înseamnă asigurarea condi
țiilor pentru o vie activitate a mem
brilor de sindicat la discutarea 
dării de seamă a comitetului, de a 
participa la propuneri pentru ale
gerea noului comitet sindical.

In darea de seamă, în discuții și 
în ho'ăririle adunărilor și confe
rințelor at nția principală trebuie 
acordată rezolvării sarcinilor puse 
în fața sindicatelor cu privire la 
îmbunătățirea organizării și con
ducerii întrecer i socialiste, asigu
rarea prin tocde mijloacele a pro
gresului tehnic, ridicar ă producti
vității muncii și a bunăstării mate
riale ale muncitorilor și funcționa
rilor, lichidarea cu hotărîre a lip
surilor exis'ente, asigurarea înde
pliniri contractelor colective.

In acest an darea de seamă asu
pra realizării angajamentelor în
scrise în contractul colectiv pe a- 
nul 1959 și semnarea contractului 
colectiv pe anul 1960 va fi făcută 
în cad'ul adunărilor generale pen
tru alegerea organelor sindicale, 
constituind baza de discuții asupra 
aprecierii activității organelor sin
dicale în cadrul întreprinderilor.

Actualele alegeri sindicale trebu
ie să însemne o adîncire a demo
crației muncitorești, principiu de 
bază al mișcării sindicale din țara 
noastră.

Pentru a face parte din organele 
sindicale, să fie propuși cei mai 
buni oameni ai muncii, membrii de 
partid, inovatori și fruntași în.pro-

--------- -—♦♦

Toată atenția îngrijirii pomilor
In raionul nostru lucrările de 

îngrijirea pomilor și îndeosebi stro
pirile de iarnă sînt mult rămase în 
urmă. In comunele Benic Și Ighiu, 
comune ce au un mare număr de 
pomi, din toamnă și pînă în pre
zent nu s-au curățat de uscături, 
mușchi și licheni d cît 20 la sută 
din numărul pomilor existenți. In 
ce privește aplicarea stropirilor de 
iarnă împotriva dăunătorilor, situa
ția este și mai rea. Din cei aproa
pe 200.000 pomi existenți în raion, 
din toamnă și pînă în prezent nu 
s-au stropit decît 17.000. In co
munele Stremț, Cricău precum și 
alte comune, nu s-a stropit în a- 
ceastă iarnă nici unul.

Această stare de lucruri, dăună
toare producției de fructe, se da fe
rește atît organelor de partid și de 

ducție, ingineri și tehnicieni, Jun»- 
ționari, femei active și tineri care 
au dovedit prin fapte devotamen
tul lor față de clasa muncitoare 
și regimul nostru. Să fie promovați 
activiști cu experiență în munca 
sindicală, oam-m care se bucură 
de stimă și dragoste printre tova
rășii lor. Să fie împiedicată pătrun
derea elementelor străine, carieriste 
și dușmănoase în organele sindi
cale.

O sarcină importantă, imediat 
după alegerea comitetului este ins
truirea organelor noi alese. Comi
tetele sindicale vor trebui să le a- 
jute pe acestea în muncă chiar dirt 
primele zile după alegerea lor.

Alegerile din anul acesta trebui» 
să ducă la ridicarea nivelului mun
cii sindicale, la o întărire a le
găturii dintre organnle sindicale șt 
masele celor ce muncesc.

Să desfășurăm alegerile sindi
cale sărbătorește, popularizînd prin 
toate mijloacele de agitație și pro
pagandă, acest important eveni
ment din viața membrilor de sin
dicat. O atenție deosebită trebuie 
acordată amenajării locurilor și să
lilor unde se țin adunările și con
ferințele sindicale, pavoazării sec
țiilor, atelierelor etc. In cluburi și 
colțuri roșii se va desfășura o vie 
activitate culturală, subliniindu-se 
rolul și importanța sindicatelor, lă- 
murindu-se principiile care stau la 
baza lor.

Alegerea organrior sindicale, care 
se desfășoară sub conducerea or
ganizaților de part'd va contribu 
la îmbunătățir-a continuă a muncii 
sindicat~lor și va consti'ui o ntr- 
ghie pen'ru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid.

stat de la comune, cît și secției a- 
gricole raionale, respectiv serviciu
lui de protecția plantelor, care sd 
preocupă în slabă măsură de mobi
lizarea pomicultorilor pentru exe
cutarea lucrărilor de îngrijire la 
pomi.

Ținînd seamă de condițiile priel
nice de lucru în. care ne găsim, 
secția agricolă raională trebuie să 
asigure de urgență revizuirea și 
repararea inventarului necesar și 
să organizeze echipele de stropiri. 
Apoi, cu sprijinul organelor de 
partid și de stat de la comune, să 
se asigure o largă mobilizare. 
pomicultorilor la lucrările de c 
țire și stropire a pomilor, deoarece 
numai așa se poate obține o re
coltă sporită de fructe în acest an,.

Pentru continua îmbunătățire a activității 
economice a gospodăriilor agricole de stat

sector care necesită mai multă, atenție
(Urmare din pag. 3-a)____

sfîrșitul lunii augustț?!) cînd po
rumbul era aproape copt.

înlăturarea în 1960 a lipsurilor 
de acest fel se impune cu toată ho- 
tărîrea. Atît consiliul de conducere 
cît și organizația de bază au da
toria ca pe baza lipsurilor reieșite 
cu prilejul analizei să-și întoc-Un

Gospodăria de stat din comuna 
Galda de Jos a dobîndit și ea în 
ultimul timp o seamă de succese 
importante pe drumul sporirii pro
ducții agricole. In sectorul 
cerealier, în mod deosebit pro
ducțiile obținute în anul trecut au 
întrecut mult pe cele dobîndite In 
alți ani. La grîu, de pildă, ca ur
mare a efectuării lucrărilor la timp, 
s-a obținut o producție medie de 
peste 2.500 kg la hectar. De ase
menea succese însemnate au fost ob
ținute și în ce privește efectuarea 
la timp a celorlalte lucrări la cul
turile cerealiere.

Anal'za făcută a scos însă cu 
toată puterea în evidență că sec
torul zootehnic, deși a înregistrat 
și el o seamă de succese față de 
alți ani, continuă să rămînă un 
sector codaș în cadrul gospodăriei, 
un sector care nu se dezvoltă pe 
măsura posibilităților. Atît la pro
ducția de lapte cît și la cea de 

mească un plan concret de. măsuri 
care să fie tradus în viață, spre 
a face cu neputință manifestarea 
unor asemenea lipsuri în viitor. 
Trebuie dusă o intensă muncă po
litică pentru a crea o atitudine ho- 
tărîtă de condamnare a tot ce e 
rău și împiedică bunul mers al 
gospodăriei.

carne existența unor lipsuri destul 
de mari a dus la situația ca sar
cinile de plan să nu fie realizate, 
iar prețul de cost planificat să fie 
mult depășit. La lapte de vacă, de 
pildă, anul trecut gospodăria a ră
mas datoare statului o însemnată 
canti'ate, în timp ce la carne de 
porc prețul de cost per kilogram a 
fost depășit de peste 3 ori. Prețul 
de cost la purceii realizați din fă- 
tări a crescut și el nejustificat.

Starea aceasta de lucruri, defi
ciențele mari care s-au manifestat 
în anul trecut în cadrul gospodăriei 
a fost principala lipsă care a con
dus la faptul ca sectorul zootehnic 
să rămînă în urmă. Și analizînd 
lipsurile, ele nu sînt cîtuși de pu
țin neînsemnate. De pildă, în ce 
privește sporirea producției de lapte, 
cauza nerealizării sarcinilor se da- 
toreș'e pe de o parte lipsei de fu
rajare corespunzătoare în raport cu 
instrucțiunile în vigoare, iar pe de 
altă parte faptului dă animalele nu 

se bucură de grija deosebită a lu
crătorilor din acest sector. Ne- 
fiind suficient controlați de către 
șeful sectoru'ui zootehnic, ing. Kosca 
Carol și de către brigadiera Ber
ceanu Margareta, unii mulgători 
bat vitele, nu respectă programul și 
rațiile de al'men'are, nu efectuează 
mulgerea așa cum se cere. De alt
fel trebuie arătat că însăși tov. 
Berceanu nu respectă programul de 
grajd stabilit.

Nerealizarea planului la lapte, 
producțiile scăzute ce se obțin pe 
cap d" vacă furajată provin și de 
la slabul interes pe care l-a do
vedit însăși conducnrea gospodăriei 
(director tov. Mocanu Augustin) 
față de însilozaPea unei cantităti 
sporite de furaje. De pildă, în anul 
trecut planul pentru însilozare a 
fost realizat abia numai pe jumă
tate. Apoi, tot ca o lipsă este aceea 
că consiliul de conducere n-a tras la 
răspundere pe tov. Berceanu pen
tru faptul că nu a luat măsuri 
pentru tocarea furajelor ce se dau 
animalelor. Din această cauză nu 
se realizează nici în prezent pro
ducția de lapte planificată. In pri
mele 25 de zile din ianuarie, de 
pildă, față de sarcina de plan s-a 
rămas în urmă cu peste 4.000 litri.

Se încearcă uneori să se aruftce 
vina pe faptul că unele vaci sînt 
slab productive, că junincile nil 
dau lapte suficient. Es‘e, ce e drept, 
o mare lipsă a conducerii gospodă
riei că nu acordă o atentie 
mai mare schimbării vacilor slab 
productive cu altrie productive, dar 
este tot așa de adevărat că o cauză 
principală a scăderii producției de 
lapte este lipsa unei îngrijiri cores

punzătoare. Așa se explică de ce 
vacile cumpărate dau o lună și 
chiar mai mult producția garantată, 
iar apoi încep să o reducă în mod 
simțitor. Un vechi proverb spune 
că „ochiul stăpînului îngrașă vita". 
La G.A.S. Galda însă nu se potri
vește, deoarece mulgătorii în loc 
de îngrijire corespunzătoare bat 
vitele.

Lipsuri destul de serioase au 
exis'at și mai există și în sectorul 
porcin. Aici, pe lingă că nu s-a 
realizat și nu se realizează nici 
în prezent planul de fătări, există 
încă multe cazuri de îmbolnăviri 
și mortalități. Și situația ari; asta 
nu e întîmplătoare. Nu. Cauza 
principală a îmbolnăvirilor es'e 
explicată de condiț iie necorespun
zătoare în care sînt întreținuți 
purceii. Deși în nenumărate rînduri 
conducerea gospodăriei a fost se
tts at ăi de faptul că este nevoie de 
repararea geamurilor, a ușilor etc. 
la maternități, aceste reparații s-au 
făcut cu întîrziere și în unele ca
zuri nici acum. Această tărăgănare 
la luarea măsurilor a avut drept 
urmare faptul că mulți purcei fiind 
ținuți în curent rece s-au îmbolnă
vit.

O altă cauză a productivității 
scăzute la crescătoria de porci este 
munca Tpsită de răspundere a te
nor îngrijitori în alimentarea por
cilor. Așa este, de pildă, cazul în
grijitoarei Varvara Boțan care, în 
loc de apă a mestecat uruială cu 
zăpadă. Și față de as'fel de lip
suri nu poate fi scutit nici briga
dierul de aici, tov. Stoica loan, 
care dovedește pe lingă superficia
litate și lipsă de interes. Vorbind 

despre asigurarea cu apă, trebuii 
arătat că o mare lipsă revine con
duc'rii gospodăriei, care n-a luat 
măsuri pentru repararea din vreme 
a conductei. Din această cauză, pe 
Ungă că nu se asigură apa sufi- 
ci ntă, se fac cheltuieli destul de 
mari, deoarece gospodăria plătești 
lunar un om cu 700 lei pentru a 
transporta apa.

De lipsurile care au existat în 
cadrul gospodăriei, o mare vina are 
și organizația de bază, care a scă
pat din vedere controlul hotărît a- 
supra felului în care conducerea 
gospodăriei își îndeplinește sarci
nile. In cadrul adunărilor organi
zația de bază a analizat la supra
față aceste probleme și dovedind 
superf 'cialitate, n-a adoptat hotăriri 
care să oblige conducerea adminis
trativă să Tchideze lipsurile. De 
asemenea, tot conducerea organi
zației de bază se face vinova'ă șt 
de slaba activitate a comitetului 
sindical. Din lipsă de preocupare,, 
în cadrul gospodăriei n-au fost or
ganizate consfătuirile de producție 
la timp, din care cauză lipsurile 
au trecut de la o lună la alta, fără 
ca să Se ceară ajutorul maselor în 
rezolvarea unor probleme.

Față de lipsurile care au existat 
e nevoie de măsuri corespunzătoare 
care să ducă la lichidarea tuturor 
lipsurilor. De altfel, ho'ârîrile a- 
doptate de biroul raional de partid > 
în urma analizelor făcute, va a- 
juta cu siguranță ambele condu
ceri ale gospodăriilor și organiza
țiile de bază de aici să adopte mă
suri care să ducă la continua îm- 
bunătăț're a act vitații economice 
a gospodăriilor de stat din raion.

Redacția ți adminisrația : Alba-Iulia, Piața „1 Mai“ nr. 14. Tel. 739 — Tiparul: Intr. „Horia" — unit. Poligrafică A.’ulia, tel. 501. —c. 3224 — STAS 3452-52.


