
FIERBINTE SALUT
Mîine, 27 februarie, la Hunedoaia, încep lucrările Conferinței re

gionale de partid. Comuniștii, toți oamenii muncii de la un capăt la 
celălalt al regiunii noastre, întîmpina cu entuziasm însemnatul eve
niment și-i închină munca lor spornică încununată de rezultate din 
ce în ce mai frumoase. Pentru victorii în cinstea Conferinței regio
nale de partid, pentru mai mult oțel și fontă, stăruie lîngă furnale 
și cuptoare, neobosiți, topitorii și turnătorii Hunedoarei și Călanului. 
Ăvînd același țel, bravii mineri ai Văii Jiului pătrund tot mai adînc 
în măruntaiele pămîntului dînd patriei mii de tone de cărbune peste 
plan. Închină . rezultate grăitoare .însemnatului eveniment feroviarii 
care dirijează zi și noapte pe arterele patriei mii de vagoane spre ma
rile șantiere ale socialismului, se pregătesc cu sîrg colectiviștii șiîn- 
tovărășiții pentru a răsturna brazde în care să rodească bogat bel
șugul anului. Iar, în mijlocul elevilor, mii de învățători și profesori 
cinstesc conferința comuniștilor ■ din regiunea noastră stînd de veghe 
creșterii și educării tinerelor vlăstare, vrednic schimb de mîine, pur
tători pe mai departe ai steagului înălțat de partid.

Stăpîniți de profunde sentimente de dragoste și devotament față de 
partid, oamenii muncii din raionul nostru raportează și ei Conferin
ței regionale de partid însemnate succese. In frunte cu comuniștii, 
masele muncitoare din întreprinderile raionului și-au îndeplinit cu 
cinste sarcinile planului pe anul 1959, iar la îndemnul comuniștilor 
de la sate țăranii muncitori au pășit cu fermitate pe drumul agricul
turii socialiste închegînd noj gospodării colective și întovărășiri, 
raionul Alba fiind complet coopera tivizat.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ'

4 PAGINI 20 BANIVineri, 26 februarie 1960ANUL XL

In cinstea Conferinței regionale de partid

Succesele obținute de oamenii muncii din raionul nostru sînt ro
dul muncii perseverente, sînt urmarea faptului că s-a îmbunătățit sim
țitor munca politico-educativă desfășurată de organizațiile de partid. 
Ele sînt rezultat al creșterii prestigiului organizațiilor de partid și 
al competenței cu care ele îndrumă masele.

Conferința regională de! partid, ale cărei lucrări încep mîine la 
Hunedoara, va face o adîncă analiză a activității organelor și orga
nizațiilor de partid, de stat și economice din regiunea noastră. Ea 

istituie un minunat prilej de scoatere în evidență a celor mai va- 
.roase metode de muncă cu oamenii, de generalizare a experienței 

înaintate. Conferința regională de partid va dezbate clele mai arză
toare probleme ce frămîntă pe oamenii muncii din cuprinsul regiunii 
și va adopta noi hotărîri care vor ridicai pe trepte și mai înalte acti
vitatea organelor și organizațiilor de partid. Lucrările conferinței vor 
constitui în același timp prilej de analiză a lipsurilor și greutăților 
care mai există în unele sectoare de activitate și de înlăturarea lor. 
Și, măsurile ce vor fi adoptate de conferință vor da un nou și pu
ternic imbold muncii creatoare, vor face să crească elanul de luptă al 
maselor muncitoare, în frunte cu comuniștii, pentru obținerea de noi 
victorii care să asigure îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate 
de cel de-al II-lea Congres al P. M. R. și al celor izvorîte din Ple
nara C. C. al P.M.R. din 3-5 decembrie Î959.

Strîns uniți în jurul steagului de luptă al partidului, oamenii 
muncii din raionul nostru, mobilizați de Comitetul raional .de partid, 
întîmpina ziua începerii lucrărilor Conferinței regionale de partid cu 
noi izbînzi.
Muncind în entuziaste schimburi de onoare, muncitorii de la U.M.C. 

Zlatna, de la Atelierul central de reparații și Atelierul de zonă Alba- 
lulia, de la Depoul C.F.R. Teiuș și stația Coșlariu au realizat în cin
stea însemnatului eveniment producții sporite, au obținut economii dc 
seamă și rezultate deosebite în reducerea prețului de cost.

Din toate colțurile raionului nostru gîndurile unite ale oamenilor 
muncii se îndreaptă spre Hunedoara. Succes deplin lucrărilor Confe
rinței — este urarea lor. Fierbinte salut Conferinței regionale dejșar- 
*id, care va alege pe cei mai buni fii ai regiunii noasire delegați ia 
el de-al III-lea Congres al partidului iubit.

La locul
Urmi nd exemplul Sfatului popu

lar al orașului Hunedoara, Comite
tul executiv al Sfatului popular oră
șenesc Alba-lulia și-a prevăzut in 
planul său de mundă' să organizeze 
tadiențe la locul de muncă al ce
tățenilor. .

Astfel, în urmă cu cîteva zile, 
la fabrica „Ardeleana", din orașul 
nostru, comitetul executiv a stat 
de vorbă cu muncitori și munci
toare, care aveau de rezolvat și de 
propus sfatului popular spre rezol
vare o seamă de probleme de in
teres general și personal.

Tovarășa Stoia Otilia, in discu
țiile purtate cu membrii comitetu
lui executiv a arătat că pe strada 
Traian, unde locuiește, din cauza 
săpăturilor ce s-au făcut la canalul 
sanitar, strada în unele locuri este 
impracticabilă. Tovarășa Stoia Oti
lia a propus comitetului executiv 
să ia măsuri pentru ca să se tran
sporte pietriș, iar împrăștierea lui 
pe stradă o vor face cetățenii prin 
muncă voluntară.

Tovarășul Dumitreasă Mircea a 
sezisat faptul că șoferii de la curse
le I.G.O. nu respectă orar iul stabi
lit, sau cînd sînt stricate cursele, 
acest lucru nu este anunțat, din 
oare cauză unii muncitori care se 
transportă cu aceste curse pierd 
mult timp. El a propus să se ia 
măsuri de respectarea întocmai a 
•rariului stabilit, întrucît aceasta 
este o problemă legată de produc
ție.

Și alți tovarăși, printre care Fo-

Duminică la Casa raională de cultură
Cu prilejul împlinirii a 175 de 

ani de la marea răscoală țărăneas
că din Transilvania, condusă de 
Horia, Cloșca și Crișan, la Casa 
raională de cultură din orașul nos
tru va avea loc, duminică 28 fe
bruarie, o serbare comemorativă. 
Vor fi prezentate, în cadrul ser- 

gel Ana, Cadețchi E., Baldea M., 
au ridicat o seamă de probleme le
gate de reglementarea spațiului lo
cativ.

După aceasta, comitetul executiv 
al sfatului popular orășenesc a și 
luat unele măsuri, legate de pro
punerile făcute de muncitori.

La sfîrșitul acestei luni, comite
tul executiv va organiza o aseme
nea audiență și la Atelierul central 
de reparații.

Raionul nostru poate și trebuie să producă mai multe legume!
Prin condițiile de climă și sol, 

pe care le are, raionul nostru se 
numără în rîndul celor mai mari 
raioane producătoare de! legume și 
zarzavaturi din regiune. In lunca 
Mureșului, la Beldiu, Teiuș, Coșla
riu, Alba-lulia, Oarda de Jos, pe 
Tîrnavă, Ia Cistei, Obreja și Mihalț, 
sap pe Ampoi, la Șard, Micești și 
Bărăbanț cultura legumelor a de
venit o ocupație de seamă a colec
tiviștilor și întovărășiților. Și nu 
întîmplător. Pe lîngă că legumele 
și zarzavaturile _ ocupă un loc 
însemnat în alimentația populației, 
ele aduc venituri mari. Anul trecut, 
gospodăria colectivă din Micești a 
realizat de pe urma culturii legu
melor un venit de peste 200.000 lei. 
Și asemenea 
obținute și de 
Obreja, Cistei, Teiuș și alte gospo- 

rezultate1 au fost 
către colectiviștii din

bării, coruri și recitări. Va avea 
loc, de asemenea, un concurs dru
meții veseli cu tema „Răscoala lui 
Horia, Cloșca și Crișan". La con
curs vor lua parte elevii Școlii 
medii „Horia, Cloșca, și Crișan" 
din Alba-lulia și elevii Școlii medii 
„Avram Iancu" din Brad.

Stația C. F. R. Coșlariu fruntașă pe regională

Sute

20 februarie. Gătită 
sărbătorește, sala ci
nematografului C.F.R. 
din Teiuș a devenit 
neîncăpătoare.
de ceferiști din cadrul 
Complexului Teiuș-Coș- 
lariu au venit aici să 
sărbătorească două e- 
venimente deosebite: 
Ziua bravilor ceferiști 
și decernarea diplomei 
de fruntașă pe regio
nala Cluj stației C.F.R. 
Coșlariu, care în tri
mestrul IV al anului 
trecut a obținut cele 
mai frumoase rezulta-

te în cadrul regiona
lei.

Ceferiștii din stația 
Coșlariu își merită pe 
deplin, ca și în atîțea 
alte rînduri distincția 
acordată. Pe vreme 
bună sau rea, ziua 
sau noaptea, în frun
te cu comuniștii, acest 
colectiv a știut să 
muncească cu abne
gație pentru îndeplini
rea și depășirea sarci
nilor de plan la toți 
indicii și asigurarea 
transporturilor în . de
pună siguranță de cir
culație.

Succese de seamă, la 
întreprinderea „Horia“

Turnătorii 
și-au îndeplinit planul
Muncind cu însuflețire și orga- 

nizîndu-și bine locul de muncă, 
colectivul de turnători condus de 
comunistul Groza Nicolae, a reușit 
ca în cinstea Conferinței regionale 
de partid să-și îndeplinească pla
nul de producție ce-i revenea pe 
luna februarie. Incepînd cu ziua de 
22 februarie, harnicul colectiv dă 
produse în contul lunii viitoare.

so-
plasă de sîrmă cu ramă

Noi produse de larg consum
Ca urmare a propunerilor unui 

grup de muncitori, in curînd ate
lierul mecanic și secția sîrmă de 
la întreprinderea „Horia" vor pro
duce noi articole de larg consum 
ca: paturi pliante din fier și 
miere din 
de lemn.

Un alt 
și pus în 
O.C.L. 
de picioare din plasă de sîrmă.

Produsele amintite mai sus au 
avantajul de a' fi practice și ieftine.

nou produs care deja s-a 
vînzare la magazinele 

Industrial sînt ștergătorile

dării colective, de întovărășiții din 
Micești etc.

Ca urmare a măsurilor luate, a 
faptului că cultura legumelor și 
zarzavaturilor s-a dovedit o cultură 
rentabilă, în anul trecut suprafața 
cultivată cu legume îra raion a 
crescut față' de trecut cu peste 300 
ha. Sfaturile populare din comu
nele cu terenuri prielnice culturii 
legumelor au delimitat din vrjme 
zonele unde se vor cultiva legume 
și astfel s-au asigurat cantități spo
rite de legume, putîndu-se expedia 
spre centrele muncitorești ale re
giunii legume și zarzavaturi mai 
multe, de o calitate mai bună.

Cerințele mereu crescînde
populației raionului nostru, ale re
giunii, impun însă ca în acest 
să dăm o

ale

an 
și mai mare dezvoltare 

culturii legumelor, îndreptînd aten
ția în mod special în direcția creș
terii producției la hectar. In baza 
sarcinilor stabilite, raionul nostru 
va trebui să cultive în acest an cu 
legume și zarzavaturi o suprafață 
de peste 1.300 ha. Ținînd cont dc 
faptul că raionul este complet coo- 
perativizat, sarcina aceasta trebuie 
să fie îndeplinită aproape în între
gime de către gospodăriile colecti
ve, întovărășirile agricole și gospo
dăriile de stat. Și condiții sore a 
fi îndeplinite sînt suficiente. E ne-

Cu prilejul înmînării 
diplomei, drept stimu
lent pentru muncade- 
pusă, 215 ceferiști 
din cadrul stației Coș
lariu au fost premiali 
cu însemnate sume de 
bani. De asemenea, 
tot în cadrul adunării 
festive ce a avut loc, 
numeroși ceferiști și-au 
luat angajamente spo
rite de a 
Conferința 
de partid cu 
cese și de a 
așa fel ca în 
stația

întîmpina 
regioi;ală 
noi șuc- 
tnunc.' în 
acest an 

să devină uni
tate fruntașă pe țară.

♦♦♦♦----------------

Muncă spornică la stringer ea fierului vechi

a

Astfel, în puține zile

Acțiunea patriotică de strîngere 
fierului vechi continuă în orașul 

și raionul nostru cu tot mai bune 
rezultate.
doar, s-au strîns și transportat la 
I.C.M, Alba-lulia peste' 10.000 kg 
fier vechi, în fruntea acțiunii situ- 
indu-se utemiștii de la Atelierul 
central de reparații, care au strîns 
3.400 kg și tinerii de la birourile 

T. JM

voie doar de preocupare, de mai 
multă răspundere în această direc
ție atît din partea conducerilor u- 
nităților agricole respective cît și 
din partea organelor locale ale pu
terii de stat.

Sarcina principală ce stă în fața 
organelor locale este să asigure de 
pe acum îndeplinirea întocmai a 
obiectivelor propuse în dezvoltarea 
culturii legumelor. Și în această di
recție lucrul cel mai important e 
să identifice și să stabilească din 
timp zonele legumicole,- spre 
înlătura lipsuri ca cele de 
trecut, cînd la Oarda de Jos, 
tul de Jos și în alte comune 
fost respectate aceste zone, 
țărani însămînțînd alte culturi. Dc 
asemenea, la Coșlariu, Galtiu, și 
alte sate, unde cultura legumelor 

•și zarzavaturilor putea fi larg dez
voltată, din lipsa de preocupare a 
organelor locale s-a mers pe panta 
desființării zonei legumicole, lucru 
care se face simțit mai ales că a- 
ceste sate nu numai că atr teren 
din cel mai bun situat în lunca 
Mureșului, dar aici sînt și oameni 
pricepuți în cultura legumelor și 
în mod special a cepei timpurii.

O atenție sporită trebuie să fie 
în acest an acordată culturii legu
melor în grădinile și loturile de

a se 
anul 
Vin- 
n-au 
unii

(Continuare în pag. Ă-a)

pe fă- 
este In 
de fap- 
obțiriu- 
colecti-

Noi familii pe drumul 
gospodăriei colective

In Opmuna Mihalț numărul țăra
nilor întovărășiți ce pășesc 
gașul gospodăriei colective 
continuă creștere. Convinse 
te, de rezultatele frumoase 
te zi de zi de gospodăriile 
ve, 17 familii de țărani întovără
șiți din Mihalț au cerut să fie 
primite cu pămîntul și inventarul 
de muncă in gospodăria colectivă 
„Mihălțana".

Printre cei care au cerut să fie 
primiți în gospodăria colectivă sînt 
țăranii întovărășiți Lupea Andrei, 
Comșa Simion Lia, Nandrea Zeno- 
vie și alții, care au adus în gospo
dărie o suprafață de teren agricol 
de peste 40 ha.

și magazia centrală 
care au strîns 4.300 kg

Acțiunea de strîngere
a însemnat și pentru elevii 
de 4 ani din Bucerdea Vi- 
o preocupare de seamă. Ele- 
aici au reușit să strîngă țțes-

„Ardealul" 
fier vechi, 
a fierului

vechi 
școlii 
noasă
vii de
te 2.000 kg fier vechi,care a și fost 
transportat la I.C.M. Alba.

Pionierii și școlarii de la Școa
la de 7 ani nr. 1 din Alba-lulia își 
aduc o frumoasă 
strîngerea de fier 
țelării. Cantitatea 
strivise de aceștia 
trece de 3.000 kg și ea este în con
tinuă creștere.

Printre cei cu cele mai frumoase 
rezultate în această importantă ac
țiune patriotică se situează pionierii 
din detașamentele 7 și 9.

IN CLIȘEU : Pionierii Școlii de 
7 ani nr. 1 au sosit cu noi canti
tăți de fier vechi.. .

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

contribuție la 
vechi pentru o- 

de metale vechi 
în ultimele zile

WMMM
fi®

La Casa copilului |
din Alba-lulia, 4 umbrele ? 
de soare, uitate în curte, 
putrezesc de intemperiile 
iernii.

Stau umbrelele de vară 
sub a iernilor povară, 
Întregind - fără splendoare! - 
un tablou de... hibernare.



Prin unitățile de alimentație publică Activitatea culturală în atenția corespondenților voluntari

Sprijinul organizației de partid a dat roade

Grijă și respect față de consumatori
Nu-i om din orașul nostru care, 

intrind in bufetul cooperativei „30 
Decembrie" unitatea nr. 1, să nu 
fi': plăcut impresionat de ordinea 
care sălășluiește aici. Sticlele din 
rafturi, cu gust aranjate, strălu
cesc dc curățenie, asemenea aces
tora fiind și paharele care sînt spă
late și șterse imediat după între
buințare. Pe mese sînt aici tot timpul 
fețe curate, iar alimentele din vi
trină, păstrate în cele mai perfecte 
condiții de higiena, au întotdeauna 
aspectul prospețimii.

Dar, numai aiît ar fi prea puțin 
spus despre acest bufet și

despre cei care servesc aici. Bun 
gospodar, tovarășul Coman Ion, 
gestionând bufetului, se face Cu
noscut, în același timp, și printr-o 
atenție și promptă deservire. Și-a- 
poi asemenea gestionarului, de la 
care multe lucruri bune a învățat 
es'e și tînăra vînzătoare Kast Ma- 
rioara.

Condica de sugestii și reclama- 
țiuni de la acest bufet n-a avut 
nicicind căutare. E și normal să fie 
așa. Dacă ar fi să se înscrie ceva 
în această condică, apoi n-ar putea 
fi scrise numai cuvinte bune la a- 
dresa gospodarilor de aici.

Sub semnul înlreEmrîi
Consultînd listele de consumație 

ale restaurantului „Mureșul" din 
. \lba-Iulia, ori cit de puțin pre
tențios ai fi nu poți să jui-ți ex
primi nemulțumirea. Constați, în 
ele o totală lipsă de variație la 
alcătuirea meniurilor, și în spe
cial la ciorbe de parcă înafară de 
cea ardelenească și uneori ala grec 
alte ciorbe nu există 7

Te Contrariază apoi și lipsa „mi
nțiturilor", fapt ce te face, pe bună 
dreptate, să-ți pui întrebarea: oare 
au fost trecute cu litere mari „MI

NUT URI" doar cu scopul de a da 
listelor un aspect mai frumos, mai 
atrăgător?

Dacă se „luptă"* în această uni
tate pentru frumos, cum se explică 
atunci faptul că fețele de mese 
nu sint prea „frumoase"? Cum se 
explică apoi și obiceiul nu prea 
frumos al ospătarilor de a se lăsa 
prea mult așteptați?

Credem însă că la restaurantul 
„Mureșul" altfel stau lucrurile. Per
sonalul acestui restaurant, este 
oare de acord cu noi 7

Bine dar... 
numai ocazional!
Trecătorului ce-i este dat să po

posească cîteva ore în comuna I'e- 
iuș și se abate pe la bufetul nr. 3 
(centru) nu poate să rămînă decît 
dezamăgit. De ce oare? Bufetul e 
doar bine situat, chiar în centrul 
comunei, într-un local spațios și 
atrăgător ca exterior.

Cu interiorul însă, altfel stau lu
crurile. Aici, deseori, ca și în ziua 
de .22 februarie, totul este lăsat în 
paragină, dîndu-ți aspectul unei 
vechi cîrciumi.

Față de această situație întreba
rea — de ce oare persistă atîta ne
păsare din partea gestionarului Do- 
Irotă Nicolae și a tovarășilor de 
ia cooperativa de consum „9 Mai 
1915“? — este pe deplin justificată.

L-am întrebat totuși pe tovară
șul gestionar, de ce este murdărie 
pe jos și frig în local? Apoi... vi 
se pare numai că e frig — mi-a 
răspuns. Iar în ceea ce privește cu
rățenia, chiar acum am planificat 
a o face.

Intr-adevăr, după o oră, în ace
lași local parcă totul se schimba
se. Ce bine ar fi ca în permanentă 
sa fie tot așa. S. MĂRGĂRIT

La dispoziția călătorilor
Orice călător ce trece prin stația 

C.F.R. Teiuș și se oprește puțin 
la restaurantul stației, nu poate 
decît să aibă cuvinte de laudă, a- 
tît pentru aspectul frumos al res
taurantului și promptitudinea cu 
care este servit, cît și pentru va
rietatea meniurilor pe care călă
torul le poate servi aici.

Străduindu-se să satisfacă cît 
mai mult exigența consumatorilor, 
conducerea restaurantului se con
sultă la întocmirea meniului zilnic 
cit ospătarii, analizează ce anume 
mîncări preferă mai mult călătorii 
și apoi, pe baza celor constatate, 
întocmește meniul. Demn de re
marcat este apoi faptul că aici se 
acordă o atenție deosebită pregă
tirii gustărilor. La bufetul cu mîn
cări reci călătorul găsește cele 
mai variate gustări. Cît privește 
buna deservire, merită a fi scoasă 
în evidență atitudinea conștiin
cioasă a ospătarilor de aici, ca 
Maier Nicolae, Scarlat Dumitru și 
a altora, care sînt mereu preocu
pați de o cît mai bună deservire a 
călătorilor.

deosebit.I
Pină acum cîteva luni, în via
ța culturală a lucrătorilor de la 
O.C.L. Alimentara — Alba-Iulia 
nu se petrecea nimic

Colțul , roșu devenise loc strict
pentru ședințe, iar din dulapuri- 

\ le cu cărți rumeni nu mai luase 
? pentru a citi de multă vreme, nici 
< o carte. Și-apoi, chiar dacă ar fi 
) vrut cineva să ia, n-ar fi puiuț, 
( date fiind lacătele care ferecau 
( dulapurile.
> A venit însă și ziua care a pus 
? capăt acestei situații. Organiza- 
\ ția de partid din cadrul O.C.L. 
) Alimentara, analizînd activitatea 
< comitetului de întreprindere, nu 

, \ numai că a tras ia răspundere peCrește numărul
Considerîndu-se îndeajuns pre

gătiți pentru a se prezenta în fața 
consătenilor lor, membrii echipei 
de teatru din Intregalde au apă
rut, nu de mult, din nou pe sce
na căminului cultural. De astă- 
dată s-au prezentat du piesa de 
teatru „Cremenea le știe pe toa
te".

Bine pregătită, piesa a plăcut 
mult țăranilor muncitori din par
tea locului. Și ca și în alte dăți, 
tinerii artiști amatori Nistor Ni
colae, Nistor Cornelia, Bolfea 
David, Bolfea Valeria, Nistor

membrii acestuia pentru slaba ac
tivitate culturală, dar i-a și aju
tat să iasă din impas. Și în scurt 
timp, sprijinul organizației de 
partid a dat roade. Colțul roșu 
și-a deschis larg ușile! Lucrătorii 
din cadrul O.C.L. 
trecut cu bucurie 
vitatea a început.
țuliii roșu a luat ființă o briga- > 
dă artistică care a și prezentat ? 
un program, a început aici un i 
ciclu de conferințe, iar pentru dis- > 
tribuirea cărților din bibliotecă ? 
a fost întocmit și afișat lin pro- ) 
gram pe zile și ore. (

BALAHURĂ VASILE \

artiștilor amatori ?
Maria și Jinar Elena s-au bucii- t 
rai dc unanima apreciere a să- S 
tenilor. ?

Dar, aceasta n-a fost totul. \ 
Spectacolul a constituit îndemn ) 
pentru ca și. alți tineri țărani în- < 
tovărășii i din intregalde să urce, ) 
pe scenă. Astfel fiind, cu un nu- 2 
măr sporit de artiști amatori, la, ( 
căminul cultural de aici a și in- S 
cepul pregătirea unei noi piese ( 
de teatru: „Ce-i care rămînl 
singuri". ■ *>

Alimentara i-au 
pragul și acti- 
In cadrul col-

ENE MOCAN

Produse necorespunzătoare n-au ce căuta pe rețea
In ultimii ani întreprinderea 

„Vinalcool" din Alba-Iulia și-a spo
rit în mod considerabil exigența 
față de calitatea produselor desti
nate a fi desfăcute pe rețeaua co
mercială.

Leul din Damasc?

. tși / Este Goia Constantin, res
ponsabil ia bufetul Nr. 5 din Alba 
Iulia care, crezîndil-se probabil în 
propria-i prăvălie, bruschează con
sumatorii.

Se mai întîmplă însă cazuri cirul 
încrederea de care sc bucură între
prinderea să fie înșelată din cauza 
unor fapte care nu dovedesc alt
ceva decît superficialitatea și lipsa 
de răspundere a unor muncitori de 
la secția de îmbuteliere a sticlelor. 
Din lipsa unui control serios la spă
latul sticlelor sînt date spre îmbu
teliere uneori sticle murdare fie de 
petro! sau ulei, fie de alte substan
țe. Așa s-au petrecut lucrurile cu 
o săptămînă în urmă cină, la 
bufetul „Corso" din oraș, unor 
consumatori li s-a servit rachiu alb 
dintr-o s'iclă murdară de ulei, iar 
altora li s-a servit drojdie dintr-o 
sticlă murdară de petrol. Și aces
tea nu sînt unicele cazuri. Spre ne
norocul lor, consumatorii au nu de 
puține ori surpriza ca atunci cînd. 
privesc fundul sticlei de vin. sau de 
rachiu să vadă că pe lîngă produ
se irtai găsește și... murdărie.

E nevoie ca pentru înlăturarea- 
unor astfel de lipsuri să existe mai 
multă exigență la spălatul sticle
lor și un control mai serios din par
tea celor ce conduc secția. E doar 
vorba aici și de prestigiul între
prinderii.

Pe marginea dărilor de seamă ale cooperativelor de consum

Mai multă preocupare pentru îndeplinirea sarcinii la contractări
Duminica trecută, conducerea 

cooperativei „Beniceana" a cărei 
rază de activitate cuprinde unită
țile de desfacerea produselor indus
triale și alimentare din satele co
munei Benic și Intregalde, ■ a pre
zentat în fața adunării generale 
darea de seamă pe anul 1959. Cu 
acest prilej, din darea dc seamă a 
rezultat că în anul trecut pe re
țeaua de desfacere a cooperativei 
au intrat mai multe mărfuri fațade 
anul 1958, că în această perioadă 
cerințele oamenilor muncii din a- 
ceste sate au fost mai larg satis
făcute.

Din darea de seamă și discuțiile 
purtate pe marginea acesteia, pe 
lingă rezultatele bune, au reieșit și 
unele aspecte negative. Așa, de e- 
xemplu, în ce privește aproviziona
rea cu mărfuri, nu s-a făcut ritmic. 
'Baza interraională a asigurat trans
portul mărfurilor la intervale foar
te mari și în măsură insuficientă, 
deși în bază existau din mărfurile' 
cerute stocuri mari. Așa se explică 
faptul că la magazinul mixt și la 
celelalte unități din comuna Intre
galde au lipsit săptămini în șir pe
trolul și alte produse de strictă ne
cesitate, fapt ce a influențat nega
tiv asupra realizării planului de 
desfacere care nu a fost îndeplinit 
decît în proporție de 98 la sută. 
Vil alt fapt care a contribuit lane- 
realizarea planului la desfacere a 
fost' în același timp și lipsa de pre

ocupare și orientare a merceologu
lui Popa Emanai!, care nu totdea
una a ținut seamă de cererile con
sumatorilor in aprovizionarea ma
gazinelor. Așa se explică situația 
că la magazinul din Intregalde 
lipsesc sobele de gătit, dar stau. în 
schimb în stoc zeci de metri de 
preșuri țesute, necerute de consu
matori.

Membrii cooperatori Sava lonuț, 
Ignea Ctuprian, Chitulea Partenie, 
Pascu Nicolae și alții au criticat 
ușurința cu care conducerea coope
rativei a aprobat unele scăderi de 
perisabilitate, care a dus la pier
deri. de mii de lei. De asemenea 
și munca defectuoasă desfășurată 
de gestionari și achizitori ca Cior- 
bea. Aurel, Avrămuț. Silvia., Cris- 
tea Ion și alții, care nu respectă o- 
rariul de deschidere și favorizează 
pe unii producători la preluarea 
produselor achiziționate.

Ca una din cele mal serioase lip
suri însă dovedite în munca consi
liului de conducere al cooperativei 
a fost slaba preocupare a acestuia 
în problema achizițiilor și contrac
tărilor de cereale, fructe și alte 
produse.

In comuna Benic, cu satele a- 
parținătoare, unde anul trecut a 
fost o . recoltă sporită de grîu, coo
perativa „Beniceana" nu a înche
iat contracte decît pentru o canti
tate de 29.700 kg din acest produs, 
cantitate mult mai mică față de

posibilități. Și mai mult, din darea 
de seamă și discuțiile purtate a re
ieșit că la Benic mai sînt și ac'uni 
producători ca Hentea Florian, Dă- 
rămuș Nicolae și alții, de la care 
cooperativa nu a preluat încă pro
dusele agricole contractate. La a- 
chiziții sarcina de plan nu a fost 
îndeplinită decît în proporție de 
40 la sută.

Slabe sînt rezultatele la coope
rativa din Benic și în ce privește 
înscrierea de noi. membri și încasa
rea fondului social. Anul trecut, de 
pildă, sarcinile în această direcție 
n-au fost realizate decît în propor
ție de 51 la sută.

Cu prilejul adunării a reieșit dc 
asemenea faptul că de lipsurile în 
activitatea cooperativei nu sînt 
străine nici organele de partid și 
de stat locale, care au sprijinit și 
îndrumat în slabă măsură activi
tatea cooperativei.

A fost criticată lipsa de interes 
dovedită de organele U.R.C.C. în 
terminarea lucrărilor de amenajare 
a. construcției magazinului din sa
tul Cetea și ridicarea unui nou ma
gazin prin muncă voluntară în co
muna. Intregalde.

Adunarea și-a ales apoi noul con
siliu și a aprobat o hotărire privind 
sarcinile economice șl sociale pe 
anul 1960.

Brigăzi științifice la sate
, Țăranii muncitori din Bărăbanț 
)și Micești au trăit, duminică 21 
(februarie, un eveniment deosebit, 
fit fieare din cele două sate s-au 
'deplasat în această zi cite o bri- 
'gadă științifică.

Faptul constituia ceva nou pen
tru țăranii muncitori din partea lo- 
\cului, nu însă ceva despre care ei 
\nu aveau cunoștință. Mulți dintre 
'săteni adresaseră o seamă de în
trebări brigăzilor științifice ce a- 
,veau să vină în mijlocul lor și a- 
>cum așteptau cu nerăbdare sosirea 
'acestora pentru a le da răspunsu
rile.
1 La căminul cultural din Bără- 
fianț în așteptarea brigăzii științi
fice s-au strîns duminică peste 100 
'de săteni. Dar iată că a sosit și 
,brigada: medicul livan Ion, pro-

fesorii Elvireanu Armand și Creții 
Stela, Lila Valentin, jurist. Și\ 
activitatea brigăzii a început. S-a, 
vorbit despre marile cuceriri din 
domeniul științei și tehnicii și des-', 
pre posibilitățile pe care le oferă, 
viitorul zborului omului în cos-' 
inos. A fost dezbătută apoi proble \ 
nia polenizării suplimentare artifi-i 
ciale a porumbului și o seamă de* 
alte probleme privitoare la legile\ 
statului nostru. Rînd pe rînd, meniri 
brii brigăzii au dat astfel răspund 
suri bine documentate la toate în-\ 
trebările ce preocupau pe săteni.

Și la Micești activitatea brigăzii: 
științifice a fost rodnică, colecti-, 
viștii de aici dorind ca și în viitor' 
asemenea brigăzi științifice să vină) 
în mijlocul lor.

T. SAMSON

S—ao prețjâtât <Xm vreme
Alba-Iulia s-au 

pentru campania 
perioada de iar- 

în-

Colectiviș’ii din 
pregătit temeinic 
de primăvară. In 
nă, ei au transportat în cîmp 
treaga cantitate de gunoi din gos
podărie, au reparat tocurile și ra
mele pentru răsadnițe. Ip plus co
lectiviștii au ales sămînța de po-

rumb pentru 
pentru siloz, , . „
pătrat i paturi calde în răsadnițe și 
au reparat întregul utilaj agricol 
necesar în campania de primăvară, 
ca grape, pluguri, semănători de 
porumb, prăsitori etc., în atelierele 
de rotărie și fierărie ale gospodăriei.

cultura de boabe și 
au pregătit 60 metri

Mărțișoarele acestea Și sînt foarte norocoase
Se servesc după dorință De le porți... pe conștiință/
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Planuri de muncă concrete, legate de viață
Noi realizări in întîmpinarea zilei de 8 Martie

Conferința raionala de partid, ce 
a avut loc în urmă cu puțin timp, 
a dezbătut și analizat felul cum 
au muncit organele și organizațiile 
de partid sub conducerea Comite
tului raional de partid, pentru în
deplinirea sarciniior izvorîte din 
documentele celui de-al Il-lea Con
gres al P.M.R. Conferința a adop
tat o hotărîre din care se desprind 
sarcini de seamă pentru toate or
ganele și organizațiile de partid, 
pentru toți oamenii muncii din ra
ionul nostru, sarcini menite să 
ducă ia continua înflorire a raio
nului, la ridicarea nivelului de trai, 
material și cultural al maselor. In 
această privință, un rol de seamă 
în mobilizarea maselor la înfăptui
rea acestor sarcini revine comite
telor de partid, organizațiilor de 
bază. De felul cum comitetele de 
partid vor organiza munca politi
că, de felul cum vor analiza cele 
mai principale probleme legate 3e 
viață, în aceeași măsură vor reuși 
să obțină rezultate în activitatea 
lor.

Pentru a avea siguranța că nici 
o problemă importantă nu va scă
pa din preocupările sale, fiecare co
mitet de partid își desfășoară și 
trebuie să-și desfășoare activitatea 
pe Baza unui plan de muncă lunar.

Multe comitete de partid reușesc 
să-și întocmească planuri de mun
că bune, în care își prevăd măsuri 
•și sarcini concrete, legate de oa
meni și de timp. In acest sens se 
pot da ca exemplu comitetele de 
partid de la U.M.C. Zlatna, comu
na Galda de Jos, Mihalț, Vințul de 
Jos și altele.

Comitetul comunal de partid Gal
da de Jos, de pildă, și-a prevăzut 
în planul de muncă, pe luna ianua
rie a.c. să analizeze felul cum se 
desfășoară munca culturală în co
mună. Pentru luna februarie și-a 
propus să analizeze, pe bază de ra
port, felul cum se preocupă orga
nizațiile de bază de primirea de 
candidați de partid. Tot în această 
plenară a Comitetului președintele 
G.A.C. Oiejdea va informa, comi
tetul despre stadiul în care se gă
sesc pregătirile pentru campania a- 
gricolă de primăvară.

In planul de muncă al comitetu
lui este fixată data, locul și ora 
cînd va avea loc plenara comite
tului, cine este raportorul, cine răs
punde de organizarea adunării și 
cine participă.

Și comitetul comunal de partid 
Teiuș a reușit ca în planul său de 
muncă să-și stabilească și să a- 
nalizeze cele mai urgente probleme, 
legate de viața comunei. Astfel, 
pentru luna februarie și-a prevăzut 
să analizeze munca comitetului 
■sindical comunal și felul cum se 
desfășoară munca ia școala medie.

Acolo unde comitetele de partid 
■se străduiesc să-și întocmească pla-

O forță. înnoitoare
'Așezat pe firul văii, Cricăul eră 

•cu ani în urmă satul în care nu se 
petrecea nimic. Luni in șir, ani de 
■zile chiar, în filele de istorie a sa
lului nu se completa declt numele 
noului primar sau „isprăvile" 'șe
fului de post.

îmi spunea un moș de aici din sat 
mai zilele trecute:

— Ehei f De-ai ști dumneata cite 
•n-au îndurat oamenii noștri? Plîn- 
geam de multe ori asemenea focu
lui de lemne ude pe vatră. Nimic, 
nu se făcea pentru noi. Singurul 
lucru ce ne era slobod era truda, 
din noapte în noapte pentru o bu
cată de pită amară. Așa am. cu
noscut eu, ca de altfel toți crică- 
uanii zilele dinaintea lui August 
1944...

Tabloul ce-i poți contura pe mar
ginea celor cîteva cuvinte poate fi 
încă mult completat. Răsfoind filele 
de istorie veche și cele ale noilor 
ani, comparația ar fi atît' de puter
nică încît n-ai greși făcînd asemă
narea între o piatră șl un munte. 
'Da! Cricăul de azi e altul.

★
Cu cîțiva ani în urmă, atunci 

•cînd într-o adunare populară oa
menii satului și-au propus să-și ri
dice în mijlocul satului un cămin, 
cultural, erau in sat încă unii care 
socoteau această cutezătoare iniția
tivă drept un vis. Abia atunci cînd, 
în frunte cu comuniștii din sat, 
zeci de țărani muncitori au descăr-

ION MĂRGINEAN
Secretar al Comitetului raional 

Alba al P. M. R.

nuri de muncă legate de viața în
treprinderii sau a comunei, acest 
lucru are influență pozitivă asupra 
birourilor organizațiilor de bază, 
care își planifică și ele să-și axeze 
munca pe cele mai urgente și prin
cipale sarcini.

Astfel, ca urmare a îndrumării 
comitetului de partid, la U.M.C. 
Zlatna, birourile organizațiilor de 
bază își întocmesc planuri concrete, 
legate de locul de muncă. Un-a'din 
organizațiile de bază a analizat în 
luna februarie a.c. activitatea or
ganizației U.T.M. Planul de mun
că al biroului organizației de bază 
de la secția Nr. 1 prevede în aceas
tă lună analizarea muncii pentru 
reducerea prețului de cost, o pro
blemă foarte importantă. Și aseme
nea exemple pozitive găsim la multe 
organizații de bază.

In ceea ce privește însă întocmi
rea planurilor de muncă ale comi
tetelor de partid și stabilirea pen
tru a fi analizate cele mai urgente 
sarcini, există încă multe lipsuri.

Să analizăm în această privință 
cîteva planuri de muncă. De exem
plu, planul de muncă al comitetu
lui de partid de ia l.M. ,,Gh. D'o- 
ja", pe luna ianuarie. Sînt în pla
nul acestui comitet prevăzute o 
seamă de sarcini care, oricum s-ar 
munci, ele nu pot fi îndeplinite în
tr-o singură lună. Prin urmare, co
mitetul și-a fixat prea multe sarci
ni și nu s-a'pus accent pe celețiiai 
arzătoare ce stau în fața colectivu
lui de muncă. Asemenea, cazuri mai 
sînt și la alte comitete de partid.

In plan sînt trecute apoi sarcini 
ce nu cad în competența comitetu
lui de partid. Așa se arată că se 
va întocmi: lista activului de gar- 
tid pe organizații de bază, lista ac
tivului jără de partid pe întreprin
dere. Or, este știut că organizațiile 
de bază nu au activ de partid, ci 
activ fără de partid, iar întreprin
derea nu poate avea activ fără de 
partid, ci numai organizațiile de 
bază. In planul de muncă mai sînt 
apoi trecute și alte sarcini ce nu 
cad în competența comitetului de 
partid'.

Unele comitete de partid, ca cele 
de la Complexul C.F.R. Teiuș-Coș- 
lariu, comuna Benic, Ciugud și al
tele, și-au propus în planurile de 
muncă să analizeze în aceeași ple
nară mai multe probleme, aceasta 
ducînd la aceea că nici una din 
sarcinile propuse pentru a fi discu
tate să' nu fie analizate în mod te
meinic.

Comitetul de partid din comuna 
Ciugud, pentru plenara sa din ia
nuarie, și-a propus la ordinea de zi 
următoarele probleme : măsuri în 
vederea întăririi economico-organi- 

cat primele care de nisip pe locul 
destinai construcției, cei cîțiva ne
încrezători și-au risipit îndoiala. S-a 
pus în scurt timp temelie noului că
min, s-a ridicat zidul peste noap
te. Sute și sute de oameni lucrau 
ca într-un furnicar. In 1955, la mij
loc de vară, atunci cînd. strugurii 
își îndulceau bobul, afișe mari a- 
iiunțau evenimentul măreț din via
ța satului. „In ziua de 7 august, 
toți oamenii din sat sînt invitați la 
inaugurarea noului cămin cultural..."

La istoria Cricăului, alături de 
căminul cultural, oamenii, forța a- 
ceasta înnoitoare, au făcut alte și 
alte consemnări. Aproape în mijloc 
de sat o mică tăbliță te face a- 
tent. „Dispensar medical". Mai 
încolo „Casă de naștere". Trif Va
leria, Drăgan Emilia, Rus Elena și 
multe altele știu poate numai din 
auzite cum și unde nășteau altă 
dată femeile de la sate. Lăsate fără 
nici o îngrijire, în alte vremi fe
meia năștea nu de puține ori in 
cîmp în bătaia vîntului și pe arșița, 
soarelui. Acum însă asemenea fap
te nu se mai pot repeta. Trif Va
leria a dat viață micuțului Nicolae 
la casa de naștere din sat încon
jurată de grija medicului, iar gin
gașei Aurelia i-a fost dat să se 
nască nu în condițiile în Care s-a 
născut mama ei, Rus Elena. Nu 1 
Ea a cunoscut lumina zilei tot la 
casa, de naștere.

înainte vreme Cînd se lăsa 

zatorice a întovărășirilor agricole, 
activitatea comitetului comuna! 
U.T.M., analiza învățămîntului de 
stat pe trimestrul 1 1959-1960. Toate 
acestea sînt importante. Dar, în- 
cărcînd ordinea de zi cu prea mul
te probleme, nici una din ele nu 
se analizează temeinic, ședința se 
prelungește și nu mai este intere
santă, vie.

O altă lipsă ce se desprinde din 
această problemă este aceea, că ri
nele comitete de partid își prevăd 
în- planurile de muncă unele sar
cini permanente. Așa, de pildă, co
mitetul de partid Bărăbanț își pre
vede printre altele : să ajute or
ganizațiile de bază de a primi can
didați, să îndrume comitetul exe
cutiv în problema colectivizării. 
Sau, pentru a fi analizată în 
plenara comitetului, a fost trecută 
următoarea problemă: respectarea 
democrației interne de partid.

Toate aceste lipsuri dovedesc că 
unele comitete de partid nu acordă 
atenția cuvenită întocmirii planuri
lor de muncă, ceea ce face ca cele 
mai importante probleme să fie 
scăpate din activitatea lor.

Planul de muncă trebuie să pre
cizeze măsurile pe care le va lua 
comitetul de partid. într-un anumit 
timp, pe baza hotărîrilor partidului. 
Este limpede că planm de muncă al 
comitetului de partid nu poate fi 
întocmit șablon. Planul de muncă 
a unui comitet de partid dintr-o 
întreprindere se va deosebi prin 
conținutul său de planul unui co
mitet comunal, deoarece altele sînt 
problemele în jurul cărora comite
tul de partid din întreprindere tre
buie să concentreze munca politi
că.

(Continuare în pag. 4-a)

IN CLIȘEU : Un grup de colectiviști din Cistei lucrează la a- 
menajarea canalului principal, în vederea irigării grădinii de legume.

întunericul, Cricăul se cufunda 
nu numai în tăcerea de mor- 
mînt a nopții. Se cufunda deopotri
vă și în întuneric. Acum, fie 
chiar la miezul nopții, ulițele Cri
căului te primesc luminoase. Din 
curți, sau prin ferestre, de-a lun
gul întregului sat becurile ard, îm
prăștiind lumină. Cricăul e. azi e- 
lectrificat.

Cînd oamenii din sat au hotărît 
să-și electrifice satul, Mădăraș 
Ioan, Joldoș Petru, Nemeș loan, 
Voicu Muncuș și mulți alții s-au 
angajat să dea zi și noapte tot a- 
jutorul ce-1 pot da. Și s-au ținui 
întocmai de cuvîni. Ba mai mult 
chiar. Oamenii aceștia inimoși, în 
frunte cu comuniștii din sal, au 
mobilizai toți țăranii muncitori ta 
iucrările de electrificare. Voluntar 
au fost transportațistîlpii și tot 
voluntar au fost săpate gropile și 
plantați stîlpii. Acum, în Casele a 
peste 200 familii arde lumina elec
trică. Crișan Dănilă, altădată ne
luat de nimenea în seamă, arc azi 
în casa cea nouă lumină electrică, 
are aparat de radio. Și ca el sînt 
azi mulți țărani în Cricău. Creții 
Traian, Popa Zafiu, Iacșa Dorin. 
Joldoș Petru și alți peste 120 ca ei 
ascultă la propriile lor aparate de 
radio. Da! La Cricău aparatul de 
radio nu mai e o noutate.

Pentru oamenii Cricăului cuvîn
tul „cinematograf" a intrat și el 
în vorbirea curentă, Cum de altfel 
tot familiarizat a devenit și cuvîn- 
tul „bibliotecă". Acum, duminica 
sau în cursul, săptămlnii, dună ce 
termină lucrul, oamenii nu mai

Pe măsură ce se apropie ziua de 
8 Martie-, în cadrul comitetelor st 
comisiilor de femei din orașul 
și raionul nostru stăruie tot mai 
mult preocuparea de a cinsti cu 
noi realizări însemnata zi. Nutrind 
această năzuință, femeile din co
mitetul de sprijin de pe lingă ma
ternitatea Alba Iulia au confecțio
nat 30 de ghivece de flori artifi
ciale pentru înfrumusețarea saloa
nelor maternității Și au sirius 
1.000 de kg fier vechi, iar femeile

----------------------------- KZX

fProb teme te producției viu discutate
.4 devenit un lucru obișnuit pen

tru muncitorii fabricii de încălță
minte „Ardeleana" din orașul nos
tru ca in orice ședință sau adunare, 
în discuțiile ce le înfiripă, proble
mele producției să fie puse pe pri
mul plan. Astfel fiind același curs 
l-au avui și discuțiile din cadrul 
adunării de dare de seamă și a- 
iegeri a comitetului de întreprin
dere, adunare ce a avut loc dumi
nică 21 februarie. S-au strîns toți 
membrii de sindicat de aici într-u- 
nul din ateliere, au ascultat cu a- 
tenție darea de seamă a comitetu
lui de întreprindere, prezentată de. 
tovarășul Drăgoi Ion, președintele 
acestuia, apoi rînd pe rînd și-au 
spus cuvîntul.

„E mîndria noastră a tuturor — 
a spus tovarășul Oprean Ion —• 
faptul că anul trecut ne-am înde
plinit planul producției globale și 
marfă în proporție de 101,68 la 
sută. Ne mindrim apoi cu cei 
210.000 lei economisiți la prețul de 
cost ca și cu zecile de mii de dini 
de piele economisiți. Dar, trebuie 
să recunoaștem — a spus în conti
nuare vorbitorul — că succesele 
noastre ar fi fost și mai mari dacă.

pierd vremea. Ei își îndreaptă na
șii spre cinematograful sătesc sau 
spre bibliotecă. Și, dadfi Rusu Tra
ian, Drăgan Cornel, Vlad Ștefan, 
Iacșa Dorin, Mădăraș Ioan, Tfuța 
Florean sînt nelipsiți cititori ai 
bibliotecii, apoi ei ca și mulți alții 
sînt nelipsiți la vizionarea filmelor, 
la conferințele ce se țin, la lecțiile 
învățămîntului agricol de masă.

★
Acum oamenii Cricăului au făcut 

primii pași spre drum de și mai 
mult belșug. La îndemnul organi
zației dc bază, comuniști ca Iacșa 
Dorin, Popa Zafiu, Drăgan Cor
nel, Joldoș Petru și mulți alții au 
cerut să se constituie în sal o gos
podărie colectivă. I-au urmat cu 
încredere alții. S-a format comite
tul de inițiativă. Comitetul comunal 
a organizat împreună cu sfatul popu
lar munca politică de atragerea înto- 
vărășiților pe calea gospodăriei co
lective. Și roadele muncii sînt din 
ce în ce mai spornice. In scurt 
timp peste 130 de familii cu a- 
proape 300 ha și-au înaintat cereri 
pentru gospodărie. Drăgan Aurel, 
Stremțan loan. Popa Florean, Lu
ca I.iviii și alții 15 ca ei și-au îna
intat cererile în decursul a 3 zile. 
Alții și alții le urmează exemplul.

Oamenii din Cricău. au încredere 
că pot. și trebuie să-și facă viata 
și mai frumoasă. Realizările de 
pînă acum stau drept mărturie 
a forței muncii unite. Și, încreză
tori tocmai în această forță înnoi
toare, ei pășesc sub conducerea or
ganizației de partid pe calea gos
podăriei colective. N. S. 

de la cursul de îndrumare în limba 
germană au confecționat două pă
puși îmbrăcate în costume populare 
germane pe care le vor trimite în 
dar Conferinței naționale a femeilor.

La fel de harnice se dovedesc 
și femeile de la sate. Pentru a fi 
prezentate în cadrul expoziției „8 
Martie", femeile din Oarda de 
Jos și Oarda de Sus au lucrai 30 
diferite șervete, cusăturile' execu
tate de acestea fiind specifice sa
telor lor.

n-ar fi existat în cadrul fabricii și 
unele lipsuri. Întrecerea socialista 
a fost uneori formal organizată, 
unii tovarăși au avut abateri în 
producție, dar ei n-au fost discu
tați. in grupele sindicale, și-apoi nu 
întotdeauna s-au simțit mobilizați 
toți muncitorii fabricii in lupin 
pentru obținerea de cit mai multe 
economii.

In discuțiile purtate, asupra pro
blemelor producției s-au oprit, in 
cuvîntul lor, și alți muncitori. 
Despre faptul că înlăturîndu-se ri
sipa de texuri s-ar putea obține 
economii de mii de lei a vorbit 
tot tovarășul Oprean Ion, despre 
necesitatea de a avea la indeminlt 
calapoade bune și îndeajuns aii 
vorbit tovarășii Comșa Ion și Măr
ginean Gh. iar problema, curățeniei 
care trebuie să fie asigurată la 
fiecare loc de muncă a fost ridicata 
de tovarășul Ștef Zaharie.

In cadrul adunării generale de 
dare de seamă și alegeri au fost 
dezbătute apoi și alte probleme tot 
așa dc importante. Deosebit de sem
nificative au fost spusele tovarășe
lor Muntean Maria și Albii Maria, 
care au constituit o adevărată che
mare adresată tuturor muncitorilor. 
Fabrica este a doua noastră casă 
— a fost cuvîntul celor două ini
moase muncitoare. Să facem din 
ea, prin munca noastră, o fabrică 
tot mai frumoasă, unde să putem 
munci î.n cele mai bune condițiuni 
pentru a obține rezultate mereu spo
rite.

La cuvînt au urmat apoi, alți șt 
alți muncitori. Ei au vorbit despre 
succesele obținute, dar n-au scăpat 
nici lipsurile care au constituit o 
frînă în desfășurarea ritmică a pro
ducției, o piedică in obținerea de 
produse de calitate și în realizarea 
de economii. S-a scos în relief ne
cesitatea. organizării, unui curs de 
minim tehnic pentru ridicarea ca
lificării muncitorilor noi, s-a ac
centuat asupra desfășurării în 
viitor a unei susținute activități 
culturale care să vină în sprijinul 
producției.

In încheierea adunării a fost a- 
les noul comitet și delegații la 
Conferința sindicală locală și Con
gresul Sindicatului pe ramură. Ca 
președinte al comitetului de între
prindere a fost reales tovarășul 
Drăgoi Ion.

114 tone cereale contractate
Acordînd toată importanța con

tractărilor de cereale și hotărîți 
sa-și aducă din plin contribuția lor 
■la asigurarea fondului central ele 
produse agricole al statului, mepi- 
brii celor 3 întovărășiri din satele 
comunei Ciugud au contractat cu 
statul cantități sporite de cereale. 
Astfel, întovărășiții din satul Șeu- 
șa, după ce au dezbătut mai întîi 
in organizația de bază și comite
tul de conducere al întovărășirii po
sibilitatea de contractare, aduna
rea generală a aprobat și încheiat 
contract pentru 26.000 kg grîit. 
15.000 kg porumb, 600 kg fasole 
și 2.000 kg cartofi.

Dovedind același interes pentru 
problema contractărilor, 30.000 kg 
grîtt și porumb, 5.000 kg floarea- 
soarelui și cantități sporite de fa
sole și cartofi au contractat și în
tovărășiții din salul Limba.

Nici întovărășiții din Ciugud nu 
s-au lăsat mai prejos. La rîndtîl 
lor, ei au contractat 25.000 kg 
grîu, 18.000 kg porumb și 7.000kg 
cartofi. In total- cantitatea de grîu 
și porumb contractată de membrii 
celor 3 întovărășiri din satele co
munei Ciugud se ridică la 114 tone.

In fruntea acțiunii de contractări 
s-au situat întovărășiții Buda Gh.. 
Bela Nichifor, Muntean Nicolad, 
Pieșa loan, Puiii Toma, Bran Gh. 
și alții.



Au început convorbirile dintre 
M.S. Hrușciov și președintele Sukarno

Răspundem Ia întrebările cultivatorilor de sfeclă de zahăr

Cum trebuie să fie terenul pe care cultivăm sfecla de zahăr

DENPASAR (Agerpres). —
Marți după-amiază au început 

la palatul Tampaksiring, situat '.a 
aproximativ 60 km. de Denpasar, 
întrevederile oficiale dintre Nikita 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și preșe
dintele Indoneziei, Sukarno.

La convorbirile celor doi con
ducători de stat, care au durat 2 
ore, an mai participat Djuanda 
Kartawiljaja, ministru prim al gu
vernului indonezian, ministru de 
Externe al Indoneziei, Subandrio, 
și ministrul de Externe al I J.R.S.S, 
(Sromîko.

In cele trei zile pe care N. S.

Densisia guvernului italian
ROMA. — Corespondentul Ager- 

pres, Giorgio Pastore anunță: In 
seara zilei de 24 februarie, Antonio 
Segni a prezentat președintelui 
Viovanni Gronchi, demisia guver
nului italian.

Căderea guvernului Segni, al 
20-lea guvern italian de după răz
boi, a fost provocată de hotărîrea 
luată cu trei zile în urmă de con
ducerea Partidului liberal de a 
retrage sprijinul acordat acestui 
guvern. In cercurile politice din 
tapitala Italiei se consideră că 
noua criză guvernamentală din

Noi propuneri pentru incetarea experiențelor nucleare
Reprezentanții Statelor Unite și 

Angliei la conferința experților de 
la Geneva nu au răspuns încă la 
propunerile Uniunii Sovietice din 
16 februarie. Urmărind încheierea 
cit mai grabnică a unui tratat care 
să interzică definitiv toate expe
riențele cu arme nucleare, U.R.S.S 
a propus noi și .lărgite măsuri de 
inspecție pentru cercetarea feno
menelor suspecte de a fi explozii 
atomice și pentru stabilirea în 
decurs de 2—3 ani a unor criterii 
mai riguroase care să permită să 
se deosebească cu exactitate ex
ploziile nucleare de cutremurele 
naturale. Delegatul sovietic Țarap- 
kin a ținut , să sublinieze că scopul 
acestei inițiative este tocmai înlă
turarea din calea tratativelor a u- 
nor piedici privind problema con
trolului respectării unui acord a- 
supra încetării experiențelor nu
cleare, piedici ridicate de guvernul 
S.U.A.

Pretextul că în prezent nu ar 
exista încă metode destul de bune 
de detectare a anumitor explozii 
nucleare — a celor subterane de 
mică amploare — a fost principa
lul argument folosit de S.U.A. pen
tru a frîna bunul mers al tratati
velor de la Geneva. In cele din 
urmă, ca să creeze aparența că do
resc totuși realizarea unui acord, 
S.U.A. au formulat propunerea din 
11 februarie care prevede în esen
ță următoarele : unele experiențe 
nucleare, cele din atmosferă și o- 
ceane, să fie interzise prîntr-unia- 
cord internațional pentru că pot fi 
controlate; experiențele subterane 
mici, care provoacă un efect seis
mic mai slab, chipurile greu detec
tabil, să nu fie pomenite în acord. 
Afirmația privitoare la controlul 
care nu ar putea fi realizat nu ește 
nouă, însă este lipsită de te
mei. Se știe că încă în cursul anu
lui 1958 experții întruniți la Gene
va au confirmat că în actualul sta
diu al dezvoltării științei și tehni- 
cei este pe deplin posibilă detecta
rea marei majorități a experiențelor 
și că progresul tehnic va rezolva 
în scurt timp și problema experien
țelor mici. Se poate adăuga că de 
fapt problema unui asemenea a- 
cord constă în buna credință și 
măsura în care semnatarii lui do
resc în mod real să renunțe la ex
periențele nucleare. Aceasta, și nu 
teama de control, duce îni mod fi
resc ia respectarea și traducerea în 
viață a acordului.

Dar recenta propunere a State
lor Unite nu urmărește acest lucru 
ci caută să lase deschisă o ușă lă
turalnică în vederea reluării la un 

Hrușciov le va petrece în insula 
Bali, convorbirile sovieto-indone- 
ziene la nivel înalt vor continua, 
ele urmînd să fie încheiate la îna
poierea în insula Iawa, la Bogor, 
la reședința de vară a președinte
lui Indoneziei unde va avea loc și 
semnarea comunicatului final.

Programul vizitării insulei Bali 
este la fel de încărcat ca și cel 
din insula Iawa. Pe lîngă con
vorbirile cu președintele Sukarno, 
N. S. Hrușciov va asista la spec
tacole date de maeștri ai dansului 
și cîntecului din Bali și la nume
roase alte festivități organizate, de 
autoritățile locale îni cinstea sa.
-------------

Italia va fi de lungă durată, date 
fiind gravele divergențe din sinul 
Partidului democrat-creștin, precum 
și neînțelegerile dintre partidele 
de dreapta.

Guvernul „monocolor", prezidat 
de Antonio Segni, alcătuit doar 
din reprezentanți ai Partidului cle
rical democrat-creștin, a fost spri
jinit în timpul celor 12 luni de 
guvernare de cele mai reacționare 
partide din Italia — Partidul libe
ral, Partidul monarhist și Partidul 
neofascist (Mișcarea socială ita
liană).

moment dat a experiențelor nucle
are. Spunînd 'lucrurilor pe nume, 
ziarul „NEW YORK TIMES" scrie 
următoarele în privința acestei pro
puneri : „Interpretată în mod ci
nic, ea sună cam așa : hai să per
mitem înșelătoria atunci cînd nu 
putem fi prinși asupra faptului". 
Că în S.U.A. sînt foruri importan
te care nu sînt deloc interesate în 
încetarea experiențelor nucleare, ne 
spun chiar unii ziariști americani, 
In informațiile publicate în decurs 
de cîteva zile în legătură cu pozi
ția celor care la Washington au 
formulat textul recentei propuneri 
prezentate la Geneva, „NEW YORK 
TIMES" relatează: „Departamen
tul Apărării este îngrijorat de ideea 
că n-ar mai putea efectua experien
țe. In capitală nu este pentru ni
meni un secret că Pentagonul și 

J Conferința de la Geneva j

Comisia pentru energia atomică do
resc să mai efectueze cîteva explo
zii mici. Aici se consideră că este 
absolut necesar să se facă unele 
experiențe pentru perfecționarea fo
coaselor rachetelor „Polaris" și 
„Minuteman".

Aceiași ziar preciza că „născo
cind noua propunere, oficialitățile 
americane sînt conștiente de faptul 
că Uniunea Sovietică respinge ori
ce sugestie, de ori unde ar proveni 
ea, dacă nu prevede un acord to
tal și complet" asupra interzicerii 
experiențelor, dar că „nu văd în 
asta un motiv să nu o prezinte la 
Geneva". Această dorință necamu
flată de a continua experiențele nu
cleare este doar una din manifes
tările prin care cercurile influente 
din S.U.A. și-au dovdit din nou po
ziția lor negativă în marea pro
blemă a dezarmării. Chiar unii co
mentatori de presă americani ne 
spun că recenta propunere america
nă de la Geneva „oglindește 'un 
principiu după care se călăuzesc 
S.U.A. în abordarea generală a 
problemei dezarmării" (NEWYORK 
HERALD TRIBUNE). Există o ten
dință vădită la' Washington de a 
se acționa pe o linie potrivnică de
zarmării. Cum altfel pot fi inter
pretate : refuzul de a prelungi mo
ratoriul asupra experiențelor nu
cleare, intenția declarată a guver
nului S.U.A. de a furniza arme nu
cleare și secrete de producție a a- 
cestor arme aliaților, cererea de 
credite militare suplimentare pre
zentată în urmă cu 2-3 zile în Con
gres în cadrul așa numitului aju

HANOI. — In provincia Nghe 
An a fost terminată recent constru 
irea unei noi rafinării de zahăr, 
una dintre cele două rafinării mo
derne construite în R. D. Vietnam 
cu ajutorul R. P. Chineze. Rafi
năria, care va fi pusă în func
țiune luna- viitoare, va avea o ca
pacitate anuală de peste 5.000 
tone de zahăr.

MOSCOVA. — Peste 300 de pro
fesori din instituțiile de învăță- 
mînt superior din Uniunea Sovie
tică vor vizita în anul 1960 insti
tuții de învățămînt superior din 
țările socialiste pentru a ține con
ferințe pentru schimb de experiență 
și pentru ridicarea calificării. Â- 
proape trei sute de studenți so
vietici vor face practică în pro
ducție în întreprinderile din țările 
lagărului socialist. La rîndul' lor 
în Uniunea Sovietică vor sosi 
profesori, studenți și aspiranți din 
țările socialiste.

PEKIN. — Oamenii de știință 
și cultură din R. P. Chineză au 
protestat cu hotărîre împotriva in
tenției guvernului american de a 
transfera din Taivan în S.U.A. 
valorile culturale, care aparțin oo- 
porului chinez. Protestul a fost 
semnat de peste 500 de cunoscuți 
oameni de știință și cultură din 
R. P. Chineză, printre care Go Mo 
Jo, Mao Dun, Cen Su Tun și alții.

tor pentru străinătate și în sfîrșit 
lipsa pur și simplu a unui pro
gram american de dezarmare ?'

Această linie a început însă să 
îngrijoreze pe cetățeanul american. 
Evenimentele internaționale din ul
timele luni l-au făcut să înțeleagă 
că nu cursa înarmărilor ci dezar
marea este problema arzătoare a 
zilei, a lui ca și a întregii omeniri. 
Și această îngrijorare a fost ex
primată cu atîta putere încât ea a 
răzbătut pînă și prin zidurile Ca
pitolului, sediul Congresului ame
rican, impenetrabil în trecut pen
tru asemenea idei. Dările1 de sea
mă din ultima vreme au înregistrat 
declarații importante ale unor cu
noscuți congresmeni care, făcîn- 
du-se ecoul alegătorilor din stalele 
respective exprimă cu voce tare ne
mulțumirile lor față de obstrucția 
oficialităților în ce privește pașii 
pe calea dezarmării. Astfel, sena
torul Gore își manifestă regretul că 
nu Statele Unite și Uniunea Sovie
tică a fost prima țară care să pro
pună la O.N.U. un plan de dezar
mare; senatorul Grue'ning vorbește 
despre „poziția cu totul negativă a 
guvernului american față de pro
punerile U.R.S.S." și despre dau
nele pe care o asemenea poziție le 
aduce prestigiului S.U.A.; senatorul 
Clarck, adversar declarat al 
U.R.S.S., recunoaște caracterul 
constructiv și posibilitățile de rea
lizare ale planului de dezarmare 
sovietic; senatorul Humphrey aver
tizează asupra primejdiei ce de
curge din răspîndirea armelor a- 
tornice. Exprimînd o părere înteme
iată pe cele mai avizate concluzii 
științifice, fizicianul atomist, prof. 
David Inglis, președintele Federa
ției oamenilor de știință americani, 
a criticat propunerile guvernului a- 
merican la Geneva declarînd că ele 
înlesnesc de fapt reînceperea expe
riențelor în finip ce despre, intenția 
de a transmite arme nucleare alia
ților S.U.A. a spus că „va avea ca 
efect extinderea cursei înarmărilor 
atomice". Apar în oresă nenumă
rate luări de atitudine în! sprijinul 
unei politici îndreptate spre destin
dere. Eleanor Roosevelt în ziarul 
..NEW YORK POST". ziaristul 
Norman Cousins la postul de tele
viziune al rețelei National Broad
casting Company sau William La
wrence. redactorul secției științifi
ce al ziarului „NEW YORK TIMES" 
cer guvernului să încheie un a- 
cord cu privire la interzicerea to
tală a experiențelor, inclusiv a ce
lor subterane ca măsură pe calea 
dezarmării.

Cele mai potrivite terenuri pen
tru cultivarea sfeclei de zahăr sînt 
cele argilo-nisipoase sau lutoase 
și cernoziomurile, așezate în Spe
cial in luncile riurilor și văilor.

Terenul pe care se cultivă sfecla 
de zahăr trebuie să fie în strat a- 
dînc și grăiincios. Intr-un astfel 
de pămînt sfecla pătrunde ușor în 
adîncime și se dezvoltă normal. 
Trebuie de asemenea ca terenul să 
fie arat din toamnă, afinat, ca să 
poată reține apa necesară sfeclei in 
perioada de vegetație și totodată 
să fie bogat în substanțe hrănitoa
re, de care sfecla de zahăr are ne
voie.

Pământurile nisipoase (care au 
pină la 80-90 la sută nisip) nu sînt 
bune pentru cultivarea sfeclei de 
zahăr, deoarece pierd repede apa. 
De asemenea, nu sînt bune pentru 
cultivarea sfeclei de zahăr nici te
renurile argiloase (care au peste 
50 la sută argilă), deoarece rădă
cinile de sfeclă nu pătrund adine 
iar apa nu poate fi absorbită de 
pămînt, din care cauză stă la su
prafață, se evaporă, sau se sdur- 
ge la vale. Nici terenurile văroase 
(care au peste 20 la sută var) nu 
sînt bune pentru cultivarea sfeclei 
de zahăr, deoarece în anii secetoși 
plantele se usucă repede.

La obținerea unor rezultate cit 
mai bune în cultivarea sfeclei de 
zahăr, un rol important îl au și
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Planuri de muncă concrete, legate de viață
(Urmare din pag. 3-a)

Toate organele și organizațiile de 
partid participă activ la discutarea 
tuturor problemelor politicii parti
dului. Dar, în același timp,, fiecare 
organizație de partid trebuie să 
desprindă sarcinile concrete care 
revin colectivului de muncă unde 
activează și să-și planifice mutica 
în conformitate cu acestea.

Comitetele de partid trebuie să 
dea dovadă de o mai mare iniția 
tivă și preocupare lai întocmirea 
planurilor de muncă. Trebuie com
bătută cu toată tăria întocmirea 
unor planuri de muncă șablon, re
petarea nesfîrșită a acelorași pro
bleme, deși ele au fost analizate de 
comitet.

Planul de muncă trebuie să cu
prindă problemele pe care comite
lui le consideră necesare să fie dis
cutate și analizate. Se va fixa nu
mele tovarășilor care vor prezenta 
rapoarte, precum și numele tova
rășilor care răspund de pregătirea 
ședințelor.

In planurile de muncă ale comi

Raionul nostru poate și trebuie 
să producă mai multe legume!
(Urmare din pag. l-a)

lîngă case. Există la noi în raion 
destule comune și sate ca Galda de 
Jos, Beldiu, Șeușa și Ciugud, unde 
cultura legumelor, deși s-ar putea 
face în bune condiții, țăranii mun
citori se mulțumesc să cultive le
gume numai pentru necesarul lor 
și uneori chiar nici atît. Nu întîm- 
plător destul de mulți țărani din 
aceste sate vin să se aprovizioneze 
cu legume și zarzavaturi de pe pia
ța orașului. înlăturarea acestei "si
tuații trebuie să fie obiectul udei 
intense munci de convingere a ță
ranilor muncitori spre a-i face să 
se convingă de importanța mare 
Ce o are cultura legumelor, de ne
cesitatea ca nici un petic de pă
mînt de pe lîngă casă să nu ră- 
mînă necultivat. Un rol deosebit de 
mare îl au în această direcție co
mitetele de femei, care trebuie să 
organizeze adevărate întreceri în 
rîndul femeilor în dezvoltarea cul
turii legumelor.

Plenara C. C. ai P.M.R. din de
cembrie anul trecut a accentuat în 
mod deosebit necesitatea sporirii 
producției la hectar. Și în direcția 
culturii legumelor acest obiectiv 
are o însemnătate deosebită și în 
raionul nostru. Este adevărat că 
s-au obținut producții sporite de le
gume la hectar în ultimii ani, dar 
tot așa de adevărat este că sînt 
încă mari posibilități nefolosite. In 
anul trecut, de pildă, în unele gos
podării colective, ca cele din O- 
breja și Cistei, producțiile realizate 
au fost sub cele ce se puteau rea

plantele premergătoare acestei cul
turi.

In general, sfecla de zahăr dă 
rezultate bune cînd se cultivă după 
grîu, măzăriche, bob, lucernă, tri
foi cartofi.

Nu este bine ca sfecla să fie cul
tivată pe terenuri unde în anul di
nainte s-a cultivat floarea-soare- 
lui, paie de mături, ovăz, cînepă; 
in, rapiță etc., deoarece aceste plan
te au rădăcinile adinei ca și sfecla 
și consumă multe substanțe hrăni
toare de care ea are nevoie.

De asemenea, sfecla nu trebuie 
cultivată nici după porumb sau alte 
plante prășitoare, fiindcă terenurile 
cultivate cu aceste plante devin 
prea mărunțite din cauza prașilelor 
repetate.

Pe terenurile pe care se cultivă 
sfecla de zahăr nu este bine să se 
cultive între rînduri și alte plante, 
ca floarea-soarelui, cînepă, porumb 
sau altele, deoarece ele țin umbră 
sfeclei, nu-i permit să se dezvolte 
și sfecla rămîne săracă în zahăr.

Pe un teren pe care s-a dpltivat 
sfeclă de zahăr este bine ca urmă
toarea cultură de sfeclă să se facă 
numai după 4 ani. Cultivarea sfec
lei de zahăr pe același teren, an 
după an, duce la recolte din ce în 
ce mai slabe.

Ing. IACOB CR1ȘAN 
Resp. cu cultura, sfeclei de 

zahăr în regiune

tetelor se vor prevedea și cele mai 
importante acțiuni ce vor fi în
treprinse în munca de zi cu zi 
pentru îndeplinirea obiectivelor din 
plan. De pildă, se poate prevedea 
alcătuirea unor colective care să 
studieze problema productivității 
muncii și a prețului de cost. Sau 
la comune, ce măsuri vor trebui 
luate pentru întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective.

Problemele înscrise în plan tre
buie să urmărească rezolvarea u- 
nor sarcini concrete1 și să nu se 
mărginească la formulări vagi care 
nu obligă pe nimeni la nimic. A- 
ceasta nu înseamnă că planul de 
muncă trebuie să fie asemenea ți
nui instructaj.

Planurile de muncă ale comite
telor de partid trebuie axate pe* o- 
biectivele ce decurg din hotărârile 
partidului, ele trebuind să reflecte 
măsurile practice, concrete, legate 
de viața întreprinderii sau comu
nei, pe care le va întreprinde comi
tetul în scopul înfăptuirii acestor 
obiective.

-KZS-----------------

liza. Cauza principală a acestei si
tuații trebuie căutată în subapre
cierea culturii legumelor de către 
înseși conducerile gospodăriilor co
lective. Se poate spune fără să se- 
greșească că la Cistei și Obreja le,- 
gumele, deși cultivate pe suprafețe 
destui de mari, au fost lăsate pe- 
planul al doilea. La Obreja, de 
pildă, deși s-au făcut lucrări pen
tru irigare din cauza dezinteres’• 
lui conducerii gospodăriei, nu s-a 
irigat nici un an Slab se preocup» 
apoi de extinderea culturii legume
lor și gospodăriile colective dur 
Căpud, Șard și altele.

In perioada în care ne aflăm,, 
problema sporirii producției de le
gume trebuie pusă atît de organe
le locale cît și de către conducerile 
unităților socialiste pe prim plan. 
De pe acum trebuie luate toate mă
surile pentru pregătirea răsadnițe
lor, semănarea răsadurilor, alegerea 
și pregătirea terenului destinat cul
turii legumelor. O mare atenție e 
nevoie să se acorde producerii le
gumelor timpurii, în care scoți va- 
trebui ca pe lîngă producerea de 
răsad să fie folosite răsadnițele șf 
.în scopul producerii legumelor tim
purii.

Baza unei producții sporite de le
gume se pune în aceste zile de în
ceput de primăvară. Dar, pentru a 
obține rezultatele dorite, e nevoie 
de o mai mare preocupare a sfatu
rilor populare și a conducerilor- n- 
nităților agricole socialiste pentru 
asigurarea unei producții sporite- 
de legume și zarzavaturi.
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