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Să acordăm mai multă atenție 
creșterii tineretului bovin in raion 1

Plenara C.C. al P. M. R. din de
cembrie anul trecut a pus în fața 
oamenilor muncii din agricultură, 
ca o sarcină de cea mai mare im
portanță pentru sporirea producției 
de came și lapte, sarcina dezvol
tării continue a șeptelul'ui de ani
male. Dezvoltarea creșterii anima
lelor nu numai că duce la sporirea 
producției de carne și lapte, dar 
asigură în același timp venituri în- 

♦ semnate gospodăriilor colective, în
tovărășirilor și fiecărui țăran mun
citor.

Prin condițiile pe care le are, 
raionul nostru ocupă unul din pri
mele locuri în cadrul regiunii în 
domeniul creșterii animalelor. A- 
vem în raion nu numai -oameni 
harnici, buni crescători de animale, 
ci avem în același timp și nesfîrșite 
pășuni de bună calitate, care asi
gură furajarea unui n umăr 
mai mare de animale decît cel pe 
care-l avem în prezent. Și rezulta
tele obținute, ca urmare a măsuri
lor luate după Plenara C. C. al 
p M.R. din decembrie, dovedesc cu 

tă puterea acest lucru. Față de 
anul trecui, gospodăriile noastre 
colective și-au dublat numărul de 
animale, dezvoltînd în mod special 
creșterea vacilor de lapte. La gos
podăriile colective din Obreja. 
Cistei și alte gospodării, nu
mărul vacilor de lapte a 
ajuns de la 10-15 cît era în ci
nul trecut la peste 100 capete în 
prezent. In planurile de producție 
pe acest an sînt prevăzute scrcini 
concrete în direcția dezvoltării 
creșterii animalelor.

Se știe că baza dezvoltării sep
tetului de animale o constituie creș
terea unui număr cît mai mare de 
tineret bovin. Multe din gospodă
riile colective, ca cele din Țelna, 
Teiuș, Șard și altele, acordă o mare 
atenție creșterii tineretului bovin. 
Gospodăria colectivă din Țelna. de 
pildă, crește în prezent peste 50 ca
pete tineret bovin, din care 7 din 
producție proprie, iar cea din Te- 
t 55 capete. Comparînd situația 

‘entă cu cea din trecut, se 
poale afirma că creșterea tineretu
lui bovin se bucură în prezent de 
mai multă atenție în cadrul gos
podăriilor colective. Nu se poate 
însă trece cu vederea pește faptul 
că față de posibilități, în unele gos
podării colective creșterea tinere
tului bovin este neglijată în mod 
nejustificat. Gospodăriile colective 
din Obreja și Cistei, de pildă, deși 
au mari posibilități și au de altfel 
și prevăzut în planul de producție 
să Crească un număr sporit de ti
neret bovin, tărăgănează în 
nepermis cumpărarea vițeilor. Mai 
mult, în unele gospodării, ca 
din Alba-Iulia, s-a vîndut nînă și 
tineret rezultat din producția pro
prie.

Se pune în mod firesc întreba
rea : cum își vor îndeplini aceste 
gospodării sarcinile ce și le-au 
luat cînd nici cel puțin vițeii re
zultați din producție proprie nu 
sînt reținuți pentru creștere? Față
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de această situație e necesar ca 
consiliile de conducere, organiza
țiile de partid să analizeze în mod 
serios această problemă și să ela
boreze măsuri care să pună capăt 
dezinteresului pentru creșterea ti
neretului bovin.

Mari lipsuri există în direcția 
creșterii tineretului bovin și în în
tovărășirile agrozootehnice din ra
ion. Deși au suficiente condiții să 
crească pe lingă stîne un număr 
mare de viței, conducerile întovă
rășirilor agrozootehnice, ca cele 
din Almaș, Feneș, Ampoița, Meteș, 
etc., subapreciază în mod nepermis 
această importantă sarcină. De 
altfel trebuie arătat că în această 
direcție se fac vinovate în mod se
rios și organizațiile de partid de la 
comune, sfaturile populare și orga
nele agricole, care nu îndrumă su
ficient conducerile întovărășirilor 
spre a crește cît mai mult tineret 
bovin pe lingă stîne.

O rezervă mare pentru dezvolta
rea creșterii animalelor, pentru spo
rirea producției de carne-lapie o 
constituie creșterea tineretului bo
vin pe Ungă casele țăranilor mun
citori. In fiecare an din producțiile 
proprii ale vacilor țăranilor mun
citori rezultă mii de viței, dare 
crescuți cu grijă ar forma o outer- 
nică bază de dezvoltare a septetu
lui raionului. Din păcate însă, cu 
toate rezultatele obținute în ultimii 
ani, raionul nostru rămîne încă de
ficitar în direcția creșterii tineretu
lui bovin. Și această situație nu e 
cîtuși de puțin întimplătoare și nu 
e cauzată de nu știm ce cauze o- 
biective. Nu! Adevărata cauză care 
duce la rămânerea în urmă în di
recția creșterii tineretului bovin con
stă în slaba preocupare a organi
zațiilor de partid, a sfaturilor 
populare și organelor agricole pen
tru convingerea țăranilor muncitori 
de avantajele ce le aduce creșterea 
tineretului
Ca Totoi, Hăpria, Șeușa, Straja 
și altele, 
ocupă un 
ocupația țăranilor.
a'ci sute de viței. Răul mare este 
că din acești viței uneori sînt mulți 
sacrificați fără nici o justificare. 
Există în această direcție fapte din 
cele mai concludente. In ultimul 
timp, de pildă, intesifieîndu-se con
trolul, în Totoi au fost descoperite 
6 cazuri de sacrificări nejustifidate. 
Față de această situație se impun 
din partea organelor competente 
măsuri mai drastice. Nu mai pot fi 
tolerate situații ca acelea cînd la

bovin. In multe sate,

creșterea vacilor 
loc principal în 

Anual rezultă

(Continuare în pag. 4-a)

Pe teme externe

Mini a populară
gțj l-a obligat pe Li Sin Man ta
§ să demisioneze. S

După falsul din alegeri, @
fu gonit măsluitorul, ' ®

g căci popoarele — vezi bine ! ®
B mai „aleg" și cu... piciorul. S

Pe calea îndeplinirii angajamentuluiHotarît a traduce în fapte angajamentul luat în cinstea Congresului partidului, colectivul de muncitori de la Autobază Alba-Inlia, însuflețiți fiind în muncă de rezultatele bune obținute în primul trimestru, a reușit a raporta la sfîr- șitul lunii aprilie că și-au îndepli nit planul de producție în proporție

de 116 Ia sută. Pe prima decadă din luna mai sarcina de plan a fost realizată în proporție de peste 100 Ia sută.' Luptînd pentru realizarea de cît mai multe economii, de la începutul anului și pînă în prezent acest harnic colectiv a realizat o economie la prețul de cost de 58.000 lei.
-----------------------------

muncă susținută si măsurilor organiza- colectivul de lucră- „9 Mai
Tot mai multe cărămizi construcțiilor patrieiColectivul de produse vedește prin fapte hotărîrea lui dc a întîmpina cu realizări cît mai mari cel de-al Ill-lea Congres al partidului.Astfel, lună de lună, de Ia putui anului și pînă „mercurul" finite oscilează între sută. Prima decadă a fost încheiată de asemenea tu de-

de muncă al fabricii ceramice Sîntimbru do-
irțce- în prezent, graficului de produse ' ' 107-120 lalunii mai a

pășiri frumoase de plan — 121 la sută.O contribuție prețioasă la aceste realizări au adus-o comuniștii Ve- troi Iacob și Breazu Ilarion, sco- țători la cuptorul nr. 2, prin depășirea planului lunar cu 30 la sută, comunistul Farkaș Alexandru care cu brigada sa, prin așezarea mai judicioasă a cărămizilor, q mărit simțitor capacitatea de coacere a cuptoarelor și alții.

...Printr-o ca urmare a torice luate, tori de la cooperativa 1945“ din comuna Teiuș a realizat pînă în prezent economii în valoare de 19.000 lei, ceea ce reprezintă 54 la sută din economiile pe care acest harnic colectiv s-a angajat a le obține pe întreg anul. Coresp. E. COMȘA

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

CHEMARE
către toate comitetele comunale U.T.M. din raionul Alba

la între- 
comunale 
urmâtoa-

obiective:
Colectarea a 5.000 
și predarea lui la I.C.M. pînă 
iunie 1960.
Executarea tuturor lucrărilor

kg fier

Animați de dorința de a întîm
pina cel de-al Ill-lea Congres al 
P.M.R. cu noi succese în muncă, 
tinerii utemiști din comuna Vintui 
de Jos, sub îndrumarea comitetului 
comunal U.T.M., cheamă 
cere toate comitetele 
U.T.M. pentru realizarea 
relor

a) 
vechi 
la 20

b)
de întreținere a unei suprafețe de 13 
ha sfeclă de zahăr și 1,5 ha floa- 
rea-soarelui.

c) Pentru înfrumusețarea comu
nei și satelor, efectuarea a 1.000 
ore muncă voluntară.

d) Se va crea în fiecare organi
zație de bază U.T.M. cîte una bri
gadă de muncă patriotică pînă la 1 
iunie 1960. In centrul, de comună se 
va crea un post U.T.M. de control.

e) In vederea intensificării mun
cii culturale, fiecare organizație de 
bază U.T.M. va pregăti cîte un pro-

♦♦------------

I.G.O. Alba talia - fruntașă pe regiune

Alba-Iulia a dobîndit deosebite în muncă. Inten-
tivitatea înmînării drapelului de „I.G.O. fruntașă pe regiune". Unui număr însemnat de muncitori li s-au dat diplome de fruntași și premii în bani.

gram, artistic, în repertoriul căruia 
va introduce în primul rînd în
vățarea a 2 cîntece revoluționare 
și a 2 poezii închinate partidului.

Comitetul comunal U.T.M. 
V intui de los

...Mobilizați de organizațiile de bază U.T.M., tinerii de la școala de cooperație, școala de meserii și școlile elementare nr. 1 și 3 din Alba-Iulia an efectuat 1.130 ore muncă voluntară la curățitul pășunii orașului. Prin acțiunea întreprinsă s-a realizat o economie de 2.825 lei....Utemiștii de la școala de meserii au hotărît să sprijine gospodăria agricolă rea“ din orașul tuarea canalelor a 5 ha porumb, începînd munca, au și executat 130 metri cubi săpături.
colectivă „Uni- nostru la efec- pentru irigarea In acest sens, harnicii tineri

Coresp. A. DUCA

Dn depozit de formă și...
Situația datează de ani de zile. 

Cu șapte ani în urmă, unul din 
conducătorii grupului de șantiere 
din Alba-Iulia al T.R.C.H. a ve
nit cu o idee.

— Ce bine-ar fi dacă ne-am ex
cit mai mult.
ideea străfulgerată atunci a 
aripi, a început să capete

tinde
Și 

prins 
contur. Numai că în loc să se în
ceapă cu ce era necesar, s-a înce
put cu formarea de depozite. Așa 
s-a - născut depozitul de la Partoș, 
la o depărtare de aproape 3 km 
de întreprindere, depozit care, să 
ne fie cu iertare, nu se poate numi 
depozit, ci o simplă curte pentru 
care se plătește anual aproape 
7.000 lei chirie. In plus, se mai 
plătesc pentru paza depozitului de 
aici 2 paznici, fiecare cu peste 500 
lei lunar.

Ce se află în fond și ce se păs
trează la acest depozit? S-ar pu
tea spune că aproape nimic. In 
curte, cît e ea de mare, sînt a- 
runcate fel de fel de hangarale. 
Sînt aci depozitate sub cerul liber, 
în bătaia vremii, cîteva baloturi de

In cursul primului trimestru al acestui an, colectivul de muncă dc la I.G.O. succesesificînd întrecerea în cinstea Congresului partidului, muncitorii de aici și-au îndeplinit sarcina de plan pe primul trimestru în proporție de peste 107 la sută, realizînd în același timp peste 134.000 lei economii la prețul de cost. întrecerea a continuat aprilie, nit în sută.Munca harnicului colectiv, rezultatele obținute în întrecere au tuat întreprinderea pe primul din regiune. Duminica trecută, tr-un cadru fesiiv, a avut loc

cu aceiași ayînt și în luna planul lunar fiind îndepli- proporție de peste 106 la
1

IN CLIȘEU: Aspect de1 la festivitatea înmînării drapelului.

bani cheltuiți degeaba 
fier-beion, butoaie de combustibil 
ruginite din caftea intemperiilor st 
alte cîteva materiale deteriorate și 
fier vechi care mai degrabă ar tre
bui predat la I.C.M. decît să 
să-l distrugă rugina. In plus 
poți vedea aici o grămadă de 
ca 2.000 sau 2.500 kg ciment 
din cauza proastei depozitări 
trezit.

Aceasta nu e totul. Cheltuielii'- 
care se fac cu acest depozit sînt 
umflate și de o seamă de transnor- 
turi inutile. Cînd o mașină trebuie 
să fie alimentată cu Combustibil 
trebuie să se facă în plus 6 km 
pînă la depozitul din Partoș, în 
loc ca un asemenea depozit, dacă 
se poate numi depozit, să fie în 
preajma șantierelor sau într-un aii 
loc în oraș (sînt suficiente aseme
nea locuri}.

Colectivul de muncă de la gru
pul de șantiere din Alba-Iulia și-a 
propus ca in acest an să realizeze 
un volum sporit de economii la pre
țul de cost. Acest lucru îl obligă 
să fie mai sgircit în cheltuirea bu
nilor, să caute și să găsească căi 
spre a înlătura cheltuieli inutile. 
Din păcate, pentru așa-zisul depo
zit la Partoș s-au plătit și se plă
tesc anual peste 19.000 lei. De 7 
ani de cînd e depozitul aici s au 
plătit aproape 140.000 lei, sumă cit 
care, fără să se exagereze grupul 
putea să-și construiască nu i 
magazii corespunzătoare, dar 
să-și facă și garaje.

Situația aceasta nu mai 
dăinui. Conducerea grupului 
datoria să studieze temeinic . 
ceasta stare de lucruri și să ia mă
suri pentru îndreptarea situației.

stea 
mai 
cr

eare 
s-a

numai
putea

poale
are

ti



Ploaie artificială 
in ChinaIn regiunea muntoasă Lușan din Republica Populară Chineză a avut loc o experiență concludentă, în legătură cu posibilitatea de provocare a ploii artificiale. Prin arderea pe sol a unor preparate chimice create de ei, chinezi au determinat formarea groși și apoi căderea unei ploi abundente pe o. mare întindere de pămînt. Ploaia provocată pe această cale a ținut peste nouă ore. Cei care au experimentat-o arată că ea poate fi prelungită după voie, în funcție de cantitatea lubstan- țelor chimice folosite.

specialiștiiunor nori

Un bulevard subteran
t

Un \,cantonier" automatTehnica nouă, pătrunzînd în cele mai diferite domenii de activitate, înlocuiește tot mai mult munca o- mului. Astfel, pentru a preveni accidentele la încrucișări de drumuri, pe căile ferate polonezei, vor fi instalați așa-numiții „cantonieri au- tomați".Cînd trenul se va apropia de o intersecție, la canton se va aprinde o lumină roșie și barierele se vor lăsa automat. După trecerea trenului, lumina se va stinge, iar barierele se vor ridica de asemenea automat.Secretul acestui agregat constă în așezarea sub linii, la o anumită distanță de intersecție, a unor „prize" speciale, care sub preuta- țea trenului, deschid sau închid un circuit electric. Cu ajutorul unui cablu, agregatul este legat cu „creierul automat" al .„cantonierului".

Meritul deosebit al „cantonierului automat", constă în funcționarea sa ireproșabilă cît și în faptul că asigură deplina securitate a circulației.Dacă dintr-o cauză oarecare, ținui dintre circuitele automatului se întrerupe, lumina roșie de semnalizare de la încrucișarea drumului cu calea ferată se aprinde și în a- celași timp, în gara cea mai apropiată se stinge lampa de control, dirijată prin radio sau de către un mic post de emisiune, atrăgînd astfel atenția personalului gării a- supra funcționării defectuoase a „automatului".Așadar, controlul funcționării „cantonierului automat" se va face pe două căi, ceea ce va împiedica orice eroare posibilă sau accident. Se prevede ca în viitorul apropiat, asemenea agregate să fie instalate la peste 250 de încrucișări.

Un non magazin
automat la Budapesta

Comercializarea p i e s el o r de 
schimb a motoarelor, motociclete
lor și automobilelor necesita tot
deauna un personal mare. Recent, 
la Budapesta s-a deschis un ma
gazin automat de piese de schimb 
cu autodeservire. In holul magazi
nului se află un tabel pe care sînt 
trecute piesele, indieîndu-se pentru 
fiecare obiect un număr. Cumpără
torul după ce află, după acest ta
bel numărul piesei dorite, apașii 
butonul cu numărul respectiv din 
partea inferioară a tabelului și ob
ține imediat printr-un tub. piesa, 
cerută.

Xgîrîe nori în sîepă

Anul acesta vizitatorii Tîrpului Internațional de mostre din Plovdiv — R. P. Bulgaria — vor circula de la gară spre orășelul Tîr- gului pe un nou traseu. întregul trafic al orașului care se face a- cum pe strada principală — îngustă și incomodă — va fi transferat- pe bulevardul Gheorghi Dimitrov, care va uni gara . cu orășelul Tîrgului Internațional de mostre. Pe o lungime de aproximativ 500 metri bulevardul va fi subteran. Toate mijloacele de transport și pietonii vor circula printr-un mare tunel lat de 18 metri și înalt de 9 metri.Circulația se va face în două

sensuri, pentru pietoni — pe alei speciale. întregul traseu va fi acoperit cu un pavaj special și va fi puternic iluminat. Intrările dinspre sud și nord ale tunelului vor fi situate în regiuni pitorești la poalele dealului Nebet Tepe de unde se deschide o perspectivă minunată.Lucrările de pămînt au fost terminate. In prezent se lucrează la tencuirea tunelului și la izolarea lui împotriva umidității. Noul tu- nel-bulevard va fi dat în folosință pe ziua de 15 august a.c., re'zol- vîndu-se astfel în bună parte problema circulației în centrul rașului Plovdiv.
Măsurarea temperaturii la planteTehnica semiconductorilor a deschis căi noi cercetărilor în domeniul activității vitale a organismelor vegetale. In Uniunea Sovietică s-a realizat un aparat cu a-- jutorul căruia poate fi stabilită temperatura organelor plantelor de la suprafața pămîntului. El se

—ț—---------

prezintă sub prevăzut la sulă cu mensiunile

Și
o-

In stepa Akmolinsk din Kazak
stan — o regiune unde cultura ce
realelor este larg dezvoltată, pe 
pământurile desțelenite se constru
iesc silozuri de cereale care vor 
depăși prin dimensiunile lor dele 
mai mari construcții de acest gen.

a-Una din aceste construcții 
vea înălțimea de 100 m. 
zgîrie nori din stepă, ca și 

în 1961. 
vor putea păstra 
la 100,000 tone de

două, va fi gata 
care din ele se 
concomitent pînă 
dereale.

va
Acest 

' altele 
In fie-

♦♦

Sfaturi practice
-&■ Pentru a înlătura umidita

tea din interiorul unui dulap sau 
al unui pian, lăsați să ardă în 
interiorul lui, un timp mai înde
lungat un bec de 25 wați mon
tat la capătul unui cordon flexi
bil și protejat cu o carcasă 
sîrrnc, de tipul Celor montate 
lămpile portative.

-k Cînd aveți de vopsit un 
b-.ect de lemn în două culori 
vreți să împiedicați întinderea 
culorilor peste linia ce le separă, 
folosiți următorul truc simplu 
și eficace: cu ajutorul unei lame 
de ras sau cu vîrful unui briceag 
marcați linia de despărțire a ce
lor dcuă culori. Micul șănțuleț 
ce se creează împiedică întinde
rea vopselei peste linia trasată.

■fa Adseori avem nevoie să ne 
facem singuri o sticlă mată. ,4- 
cest lucru se realizează ușor cu 
ajutorul prafului de șmirghel 
°................—~ un dop

forma unui ac un capăt cn o semiconduc’tori în de jumătate de milimetru, iar la celălalt capăt — cu borne metalice, conectate la aparat de înregistrare foarte sensibil. Cu ajutorul unui dispozitiv extrem de simplu, termometrid cu semiconductori poate fi ușor "fixat de frunză și aparatul va înregistra cu precizie temperatura plantei, fără a o deterioara.
Vardzia

o-
șî

apa 
praf de șmir- 

ghel. Apoi cu acest dop se 
freacă suprafața sticlei prin miș
cări circulare. Rezultate și mai 
bune se obțin dacă lipim cu clei, 
pe o bucată de lemn, un ciob de 
sticlă și frecăm cu acesta sticla 
pe care vrem să o facem mata. 
In prealabil sticla pe care vrem 
să o prelucrăm se acoperă cu 
praf de șmirghel umezit cu apă.

Pegitru a asigura uditul 
plantelor de casă în timpul cît 
sîrdețt plecat în vacanță sau în 
mneediu, confecționați un fitil 
de 30-50 cm lungime, prin răsu
cirea sau împletirea mai multor 
bucăți de lină sau sfoară moale 
de bumbac; introduceți unul din 
capetele fitilului înlr-un borcan 
pun cu -apă, așezai cît mai aproa
pe de ghiveciul ce trebuie udat, 
și înlâșurați celălalt capăt în ju
rul părții inferioare a plantei, pe 
suprafața pămîntului din ghiveci.

Se umezește cu 
și se moaie în 
'’hei. Apoi cu

fin, cap- di-
un

Moară de vînt, datînd de la 
mijlocul secolului al XIX-lea, din 
comuna Sarichioi, raionul Istria, 
regiunea Constanța. Dar cine do
rește să o vadă aievea, n-are ne
voie să se deplaseze ptnă în co
muna Sarichioi. E destul să facă 
o plimbare pe șoseaua Kiselev 
din Capitală și, abătindu-se d-n 
drum, să pătrundă în Muzeul sa
tului, unde se află acum expusă.

------K3X-------------------

orașul peșterăGruzia este bogată în monumente ale culturii și arhitecturii vechi. Printre acestea un loc de frunte îl ocupă marele oraș-peșteră Vardzia. Malul frumoasei Kura era locul preferat al așezărilor vechilor cîr- muitori ai Gruziei. Aici au fost înălțate construcțiile monumentale Ancishati, Metehiț Sioni, Lurdji, Vardzia.Deosebit de frumos și grandios este ansamblul stîncos Vardzia — un oraș imens care numără pînăla 300 de peșteri săpate în stîncă la o altitudine de 1.300 metri deasupra nivelului mării. Construirea părții centrale a orașului Vardzia a durat aproximativ 30 de ani, iar întregul complex arhitectonic al o- rașului-peșteră s-a. construit în 48 de ani.Aici impresionează planificarea deosebit de logică a tuturor încăperilor care comunică între ele. Peșterile au în medie lățimea de 1 metru, iar înălțimea de 1,4 metri. Dinspre est Vardzia are case e- taje', iar dinspre vest — 9 etaje. Există aici încăperi necesare gospodăriei cît și de apărare. Fiecare cameră are o destinație specială, este prevăzută cu confortul necesar și este Sistemul de de apă se de 6 km.In stîncă serică împodobită cu picturi rale, dintre care sează pe Ghiorghi III, pe țarina Tamara și pe guvernatorul Kartli Pata Suramieli. Cronica Gruziei arată că Vardzia a fost creată în timpul domniei lui Gheorghi III și al țarinei Tamara, adică în piima jumătate a secolului XII și în primul deceniu al secolului XIII.

1938 în Vardzia a fost un muzeu, care în a- nuT 1941 a trecut sub conducerea Academiei de științe a R. S. S. Gruzine. Anul acesta orașul-peșteră a fost vizitat de peste 2.000 ,e turiști, printre care oaspeți din Vietnam, China, India, Anglia, : ranta, Germania și alte țări ale lumii.
--------------------

In anul organizat

De vorbă cu medicul

Bătăturile....sînt modificări ale stratului cornos al pielii datorită unor țiuni mecanice de apăsare sau caturi continui.La picioare survin din cauza călțămintei prea strimte, iar
ac- fre-

finisată cu mult gust, irigare și de conducte întinde pe o distanțăeste săpată și o bi- mu- unele ii înfăți-

în- la mînă în timpul lucrului cu obiecte sau unelte tari (ciocan, daltă, foarfeci etc.). Pot rămîne ca simple formațiuni de îngroșare a pielii, u- neori însă se pot infecta, produ- cînd leziuni inflamatorii.Tratament propriu-zis: pînă vindecare, ungerea la culcare „Toxicor" C.I.F. iar dimineața la cu 0 baie caldă, prelungită, urmată de răzuirea maselor cornoase. De asemenea, toarea indica eter 4Rr-ln cazul bătăturilor inflamate se vor pune comprese umede, după care se va face dacă este posibil, rontgen - terapie, antiinflamatofie două ședințe a 120 r la două zile, cu filtru de 3—5 mm de aluminiu.

se poate întrebuința urmă- soluție: tinctură de canabis 1 gr., acid salicilic 2 gr., gr. alcool 6 gr., colodiu 16

Dușumele din masâ plastică
Incepînd din acest an, peste 25 

la sută din suprafața dușumelelor 
noilor construcții din R. P. Polonă 
vor fi executate din masă elastică. 
Pe lingă faptul că ele pot fi diferit 
colorate și în felul acesta pot fi 
asortate cu pereții sau mobila, du
șumelele din masă plastică pot fi 
ușor îngrijite: pot fi șterse ou o 
simplă cîrpă, fără a fi frecate sau 
ceruite.

In anul în curs se vor produce 
circa 2 milioane mp. de dușumele 
din masă plastică.

★ In 1965, combinatele chimice 
din Uniunea Sovietică vor livra a- 
griculturii 31 milioane tone îngră
șăminte minerale. Pentru a trans
porta dintr-odată această cantitate 
ar fi nevoie, potrivit calculelor, oa
menilor de știință de peste 10 mi
lioane autocamioane de trei tone. 
Să ne închipuim că toate aceste 
mașini ar fi eșalonate într-un sin
gur rîndl Ei bine, coloana de ma
șini s-ar întinde de la Pămlnt la 
...Lună !

•fa Ornitologul ungur Dr. Szoeke, 
care timp de patru ani a studiat 
cîntecul păsărilor a ajuns la con
cluzia că cea mai muzicală nasăre 
nu e privighetoarea ci ciocîrlia.El

Unele imobile 
nu sînt îngrijite de 
locatari, aducin- 
du-se astfel mari 
pagube bunurilor 
statului.

— Ai g r i j e, 
d r ajg|ă, să nu 
mai dai în cuie 
cu securea, că 
podelele a'sjtea 
au atîtea cuie...

Nu întotdeauna 
gospodinele unor 
imobile se pot 
mîndri cu aspec
tul atrăgător al 
curților lorI

— Ai putea fi 
mai atentă, ve
cină ! Nu vezi 
că era să-l stro
pești pe bietul 
Pufișor ?

a reușit să determine în cîntecul 
unei ciocîrlii, ținută în colivie, mai 
mult de 2000 melodii felurite (130 
de note pe secundă!), record pe 
care privighetoarea nu-l egalează 
nici pe departe.

•fr Geologii, arheologii și ocea
nografii au constatat că Insulele 
Britanice, care în preistorie erau 
legate de Europa, s-au despărțit de 
continent aproximativ acum 8000 
de ani 2

★ In apropierea localității P
dan din R. ^Cehoslovacă se va , ■ 
dica cel mai înalt coș de fabrică 
din Europa, 
va construi 
înalt de 198

Termodentrala ce se 
aici va avea un coș 
de metri.

r—
...

..4



Lucrările Plenarei Comitetului raional de partidPentru asigurarea conținutului de idei și purității ideologice a învățămîntului de partid
In e'apa actuală a construirii so

cialismului în țara noastră educa
rea marxist-leninistă a maselor de 
oameni ai muncii este o necesitate 
obiectivă a cărei desfășurare duce 
la cunoașterea profundă a politicii 
partidului nostru, la ridicarea con
științei maselor la nivelul sarcini
lor actuale și la mobilizarea lor 
pentru realizarea acestor sarcini.

Referindu-se la rolul hotărîtor al 
■conținutului de idei în propaganda 
si invățămîntul de partid, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Def la 
Congresul al II-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn arată: „Una 
din condițiile esențiale ale victo
riei în lupta pentru construirea so
cialismului este educația marxist- 
leninistă a membrilor de partid, 
înarmarea lor cu cunoașterea Pr°- 
fundă a teoriei marxist-leniniste, a 
legilor și forțelor motrice ale dez
voltării ' societății, a concluziilor pe 
•care le trage partidul nostru din 
tezele învățăturii marxist-leniniste 

pentru practica sa revoluționară".
Invățămîntul de partid și de stat, 

educația marxist-leninistă și pro
paganda de partid au stat perma
nent în centrul atenției Comitetului 
raional de partid, al biroului său 

■care pentru anul. de învățămînt 
1959-1960 a luat o serie de măsuri 

■ce au făcut posibil ca peste 12.000 
•oameni ai muncii din raionul nostru 
să fie încadrați și să studieze în 
diferite forme de învățămînt orga
nizate.______________________ _____ ________

Orientînd organele și organiza- 
de partid în direcția îmbună- 

c. ii compoziției propagandiștilor 
pentru asigurarea conținutului de 
idei si a purității ideologice a în
vățămîntului și ' propagandei de 
partid. Comitetul raional de partid 
a dat posibilitatea acestora să asi
gure recrutarea în corpul propa
gandiștilor a urmi mare număr de 
muncitori, cadre conducătoare de 
partid și din aparatul de stat și 

■economic. Astfel peste 30 de ca
dre din activul Comitetului raio
nal conduc efectiv cercuri și cursuri 
ale învățămîntului de partid din 
întreprinderi, instituții și unități so
cialiste din agricultură.

In invățămîntul politic U.T.M. 
■activează ca propagandiști peste 90 
membri și candidați de partid. De 
asemenea, un număr de 650 

Tovarăși din rîndul cadrelor didac
tice sînt încadrați în invățămîntul 
ideologic.

Răcind o temeinică analiză a 
mĂpii desfășurate de organele si 
or ^* *fzațiile  de partid pentru asi- 
'gtercava conținutului de idei și a

Paralel cu crearea de noi gos
podării colective și lărgirea celor 
existente, întărirea economică și 

•organizatorică a acestora se impu
ne ca o sarcină de primă impor
tanță. Sprijinită și îndrumată de 
organele de partid și comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular din co-

• mună, gospodăria colectivă . O- 
iejdea — sat complect colectivizat — 
a luat o seamă de măsuri organi
zatorice, menite să ducă la crește
rea puterii economice a gospodă
riei și asigurarea unor condiții cît 
mai bune de viață colectiviștilor.

Respectînd planul de producție 
întocmit cu multă chibzuială, co
lectiviștii din Oiejdea, care acordă 
toată importanța regulilor agroteh
nice, au executat arăturile și însă- 
mînțările de primăvară in cele mai 
bune condițiuni. Cu ajutorul dat 

■de S.M.T. și forțele de muncă pro
prii, ei au terminat de arat și în
sămînțat culturile din epoca I-a cu 
5 zile înainte de termen. In condi
țiuni optime s-a însămînțat și po
rumbul pentru boabe și siloz, din 
care peste 100 hectare porumb du
blu hibrid din soiurile Warwick, 
KA 4 și U 22, care dă recoltă mare. 
S-a însămînțat intercalat în po
rumb sămînță de bostan și fasole 
pe o suprafață de 140 hectare. A- 
iît din valorificarea cerealelor cît 
și a legumelor, tutunului și semin
țelor de trifoi șl lucernă contrac
tate, colectiviștii urmează să rea

Pentru întărirea econamică și organizatorică a gospodăriilor colective

Sectorului zootehnic 
și construcțiilor — toată atenția

purității ideologice a propagandei 
de partid, plenara Comitetului ra
ional din 9 mai 1960, lărgită cu 
activul Comitetului raional din do
meniul muncii de propagandă, a 
dezbătut temeinic aspectele din a- 
ceastă importantă latură a muncii 
de partid.

Referatul biroului raional pre
zentat în fața plenarei a silos în e- 
vidență faptul că în anul de învă
țămînt 1959-1960 au fost obținute 
realizări însemnate în muncă pri
vind invățămîntul de partid în ra
ionul nostru.

Pregătirea mai calificată a pro
pagandiștilor, înarmarea lor cu 
tezele de bază ale învățăturii mar
xist-leniniste cit și cu problemele ac
tuale ale politicii partidului nostru, 
elaborarea și expunerea principa
lelor lecții de către membrii Comi
tetului raional, cadre conducătoare 
din unitățile economice, precum și 
expunerile ținute în fața propagan
diștilor de către secretarii biroului 
raional sînt numai o parte din mă
surile care au ajutat mult organi
zațiile de partid și propagandiștii 
să ridice nivelul ideologic al lecții
lor predate, să-și însușească și șă 
explice maselor linia politică, sen
sul și importanța hotărîrilor parti
dului, mobilizîndu-le cu t succes la 
aplicarea lor în viață.

Plenara a apreciat că multe or
gane și organizații de partid și-au 
sporit exigența față de Calitatea 
oropagandei de partid, asigurînd 
icesteia un conținut bogat de idei, 
fapt ce conribuie la însușirea crea
toare a tezelor de bază ale teoriei 
marxist-leniniste, la legătura ei 
strînsă cu practica.

Nivelul teoretic corespunzător al 
lecțiilor „Revoluția culturală în 

z^R. P.R; lupta P.M.R. împotriva 
influenței ideologiei burgheze, a 
revizionismului și reformismului, pen
tru promovarea consecventă a ideo
logiei socialiste" redactată de iov. 
Victor Pășteanu, precum și lecția 
„învățătura marxist-leninistă în pro
blema națională" pregătită de to
varășa Sibișan Maria, sau lu
crarea „Știință și religie" întocmi
tă și expusă în fața propagandiști
lor ' de către tovarășul Demco Ni- 
colae și altele, subliniază cu tărie 
înalta principialitate în lupta ideo
logică în perioada de trecere de la 
capitalism la socialism, principalul 
în conținutul propagandei de partid.

P. ȘEUȘAN 
instructor al Comitetului 

raional de partid'(Continuare în pag. 4-a)

lizeze un venit de peste 500.090 
lei, ceea ce va contribui simțitor la 
creșterea puterii economice a gos
podăriei.

Dacă colectiviștii din Oiejdea 
dovedesc tot interesul pentru spo
rirea producției de cereale, trebuie 
arătat însă că nu aceeași preocu
pare o dovedesc în ce privește dez
voltarea sectorului zootehnic, unul 
din principalele izvoare de venituri. 
Ținînd seamă de posibilități, co
lectiviștii și-au prevăzut la începu
tul anului în planul de producție 
să sporească în acest an numărul 
de taurine pînă la 121 capete, din 
care 91 vaci de lapte. De la vaci 
ei și-au propus să realizeze o pro
ducție de 91.000 litri lapte, care 
valorificat prin contractări, să a- 
sigure colectiviștilor venituri bă
nești în tot cursul anului.

Datorită însă slabului interes a- 
cordat de consiliul de conducere 
dezvoltării fermei de vaci, gospo
dăria dispune în prezent doar de 
28 vaci și 5 juninci, cu toate că 
au existat toate condițiile pentru 
ca gospodăria să-și dezvolte simți
tor ferma, deoarece dispune de 
sume importante de bani pentru 
cumpărări de vaci. Ca urmare a 
numărului scăzut de vaci, din pro
ducția de lapte planificată și con
tractată nu s-a realizat decît 6 la 
sută, ceea ce atrage după sine o 
simțitoare scădere a veniturilor și 
constituie în același timp o frînă

Strîns unite în jurul comitetului comunal
Despre comitetul de femei dm 

comuna flăpria, despre activitatea 
acestuia, se pot spune multe lu
cruri bune. Mobilizate de membrele 
comitetului, un însemnat număr de 
femei au luat parte Ia cursul de 
îndrumare, numele multor țărance 
muncitoare s-a înscris ca cititoare 
în registrul bibliotecii, iar la munca 
de înfrumusețarea comunei, la che
marea comitetului, femeile întot
deauna au răspuns cu însuflețire.

Nu de mult, femeile din Flăprta 
au făcut din nou dovada unității 
lor în jurul organizației de femei. 
In fața a numeroși săteni, ele au

Artiștii satelor pe scena Casei raionale de cultură,
Duminica trecută, în cadrul 

concursului bienal de teatru „I. L. 
Caragiale", la Casa raională de 
cultură a avut loc trecerea în re
vistă a formațiilor de teatru ale. 
căminelor culturale clasate pe to
cul doi la faza raională. Cu a- 
cest prilej, pe scenă au apărut ar-

Prin munca voluntară a întovărășiților
Nu de puține ori, ogoarele toto- 

ienilor au suferit mart pagube de 
pe urma ploilor de primăvară. Șu
voaiele de apă croiau șanțuri a- 
dînci de-a latul și de-a lungul se
mănăturilor, depozitînd pe ele can
tități mari de nămol.

Anul acesta însă, recoltele nu vor 
mai fi compromise. La chemarea 
comitetului comunal de partid, un 
mare număr de întovărășiți din sa
tul Totoi au luat parte la muncile 
de săpare a șanțurilor de canali
zare. Astfel, prin săparea a 3.000 m 
șanțuri, s-au sustras stricăciuni
lor o suprafață de peste 100 ha te
ren însămînțat cu grîu.

Aprovizionat cu 
un bogat sortiment 
d e [îmbrăcăminte, 
încălțăminte și ju
cării pentru copii, 
noul magazin des
chis de curînd în 
orașul nostru cu
noaște o mare a- 
fluiență de cumpă
rători.

In clișetf: As
pect din noul; ma
gazin.

în dezvoltarea fondului de bază.
Dacă la gospodăria colectivă din 

Oiejdea se manifestă o tărăgănare 
nejustificată în dezvoltarea sec
torului zootehnic, trebuie arătat că 
aceeași situație continuă să dăinuie 
și privitor la construirea grajdu
lui pentru vaci. Ridicat în toamna 
trecută pînă Aa centura de beton, 
acesta se găsește în prezent în a- 
ceeași situație ca acum 8 luni.

Această întîrziere în ce privește 
terminarea construcției grajdului, 
consiliul de conducere al gospodă
riei încearcă s-o pună pe seama 
lipsei unei cantități oarecare de 
material lemnos și altor cauze așa- 
zise obiective. Adevărul este însă 
că dacă conducerea gospodăriei, 
s-ar fi ocupat cu mai mult simț de 
răspundere de construcții, grinzile 
și seîndura ce mai lipsesc puteau 
fi de mult procurate în cantități su
ficiente și la un preț avantajos di
rect de la sursă, așa cum au pro
cedat colectiviștii din Cistei. Dar, 
la construirea grajdului mai sî.nt 
multe lucrări care puteau fi de 
mult făcute și pe care tovarășii 
Popa Partenie, președintele gospo
dăriei, Kiss Vasile, vicepreședinte 
și alți tovarăși din consiliul de 
conducere le cunosc foarte bi.ic 
Așa sînt, bunăoară, transportul și 
umplerea cu pămlnt a grajdului 
unde acesta necesită umplutură, 
transportul nisipului, asigurarea 
varului necesar și începerea lucră
rilor de tencuială etc. Inginerul a- 
gronom al gospodăriei, care pune 
mult suflet la lucrările în cîrnp 
pentru obținerea de recolte sporite 
la toate culturile, trebuie să dove
dească aceeași preocupare pentru 
toate ramurile de producție din 
gospodărie. El trebuie să arate co

prezentat un frumos program ar
tistic. Și au pășit fără sfială pe 
scenă chiar și femei cu tîmplele 
albe. S-a prezentat Imnul R.P.R., 
dansurile Hațegana și Invlrtita, 
iar un număr de 16 femei au apă
rut într-o brigadă artistică de a- 
gitație care, scoțînd la iveală în
semnatele realizări din comună, 
n-a lăsat nici lipsurile baltă.

După programul artistic, în 
cadru festiv, tovarășul Petrașcu 
Ioan, președintele sfatului popular 
comunal, a înmînat diplome fe
meilor participante la cursul ăe 
îndrumare.

tiști amatori din Stremț, T eiuș, 
Zlatna și Dumitra.

Tot în această zi un grup de 
recitatori ai Casei raionale de 
cultură au prezentat un recital de 
poezie cu tema: Despre partid și 
patrie.

In decursul celor 3.000 ore mun
că voluntară, prestate la aceste lu
crări, s-au evidențiat in mod deo
sebit comuniștii Mustață Pavel, 
Benga Florian, Țăltiar Romulus, 
Iwrcă Ana, deputată, utemiștii Ni- 
chimiș Pavel, Vlad Ioan, Birăuță 
lonichie si multi alții.

Coresp. 'PĂCURAR GII.

Toată atenția lucrărilor în cîmp
Oe unde a plecat întrecereaColectiviștii din Cistei, de unde a plecat întrecerea adresată tuturor gospodăriilor colective din ra

lectiviștilor concret, pe bază de 
calcul, veniturile mari pe care le 
aduc animalele și îndeosebi vacile 
de lapte și pierderile ce se produc 
prin tărăgănarea dezvoltării secto
rului zootehnic și ridicarea con
strucțiilor.

O atenție deosebită trebuie să 
acorde conducerea gospodăriei 
îndrumată în permanență de 
organizația de bază, ridicării 
de construcții la un preț de 
cost cît mai scăzut. Și condiții in 
această direcție sînt suficiente. 
Gospodăria dispune de un număr 
însemnat de meșteri zidari si dul
gheri pricepuți ca Vass Andrei, Si- 
laghi Nicolae, Păcurar Vasile, Mol
dovan Aurel, Debrețeni Francisc, 
Crișan Cornel, Rusan Emilian, Va- 
iajdi Ludovic și alții, care cu spri
jinul tuturor colectiviștilor vor putea 
efectua prin muncă voluntară ca și 
pînă acum, a seamă de lucrări care 
să ducă la realizarea de construcții 
cît mai ieftine. Este nevoie în a- 
ceastă direcție și de sprijinul mai 
concret al comitetului de partid co
munal și de cel al comitetului exe
cutiv al sfatului popular din co
mună, care au datoria să îndrume 
conducerea gospodăriei, întreaga 
masă a colectiviștilor spre a depu
ne tot efortul pentru a termina cît 
mai grabnic construcțiile planificate.

Luptînd pentru sporirea număru
lui de animale și îndeosebi a vaci-, 
lor de lapte, pentru asigurarea dc 
adăposturi corespunzătoare, colec
tiviștii din Oiejdea vor obține noi 
succese pe calea întăririi economice 
și organizatorice a gospodăriei, a 
traducerii in fapt a hotărîrilor ple
narei C. C. al P.M.R. din decem
brie 1959.

FI. BARABAȘ

Sărbătorirea 
Xilei VictorieiCu prilejul zilei de 9 Mai, ziua independenței de stat a Romîniei și a victoriei asupra fascismului german, a avut loc, în orașul nostru, solemnitatea depunerii de coroane la monumentul eroilor sovietici și la cimitirul ostașilor ro- mîni și sovietici.

IN CLIȘEU: Depunerea coroanelor la monumentul eroilor sovietici.

ion, muncesc cu multă însuflețire la întreținerea culturilor.Organizați pe brigăzi și echipe, ei au plivit grîul de toamnă în proporție de peste 70 la sută și au jnceput prpșila la cartofi și sfecla de zahăr. In grădina de legume au executat prima prășiiă la varza timpurie și continuă cu plantatul răsadului de ardei.Paralel cu lucrările în cîmp și grădină, colectiviștii din Cistei muncesc cu elan sporit și în pepiniera de viță, unde au executat sapa de întreținere între biloane și an spart după ploaie scoarța de pe biloane pentru a asigura dezvoltarea în cele mai bune condițiuni a lăstarilor. Printre fruntași la lucrările de întreținere din pepinieră sînt colectiviștii Muntean Nicolae, Avram Aurel, Sîrbu Maria, Tolcer Elvira, Dobîrtă Domnica și alții.
JngFijesc cullarilsMembrii gospodăriei colective dinBenic, care au terminat printre primii însămînțările de primăvară, se străduiesc să obțină rezultate frumoase și la întreținerea culturilor.La plivitul griului de toamnă și al secarei, lucrarea care s-a executat pe întreaga suprafață a a- cestor culturi, s-au situat în frunte colectiviștii Beldean Paraschivs. Bucerzan Valeria, Balaș Elena, Ni- coară Maria, candidate de partid, Pascu Artenie și alții.Paralel cu executarea lucrărilor de întreținere a culturilor, colectiviștii lucrează cu multă însuflețire și la construcții pentru a spori cu încă 15 capete capacitatea de adăpostire a grajdului de vaci existent.

Mai multă preocupareîntovărășirea agricolă din Bără- banț are o suprafață importantă semănată cu grîu. Pentru stimularea producției, pe suprafețele de grîu ieșite slab din iarnă s au împrăștiat îngrășăminte chimice. Mulți dintre întovărășiți ca Păcurar A- lexandru, Capra Vila, Volonciu Nicolae, Fara Ștefan și alții, cărora li s-a repartizat culturile de păioase pentru întreținere, au și executat plivitul.Cu toate aceste rezultate, trebuie arătat că pe tarlalele întovărășirii, îndeosebi pe tarlaua de la „Pîrîul Iovului" sînt multe suprafețe pe care continuă să crească în voie pălămida, urda vacii etc. Această situație, dăunătoare sporirii recoltei, se datorește în primul rînd conducerii întovărășirii (președinte tov. Fara Gligor) care întîrzie neper- mis' repartizarea culturilor pentru lucrările de întreținere. In scopul sporirii recoltei, acestei situații trebuie să i se pună de urgență capăt.



In preajma conferinței la nivel înalt
Pregătirile de h palatul Elysee în vederea 

marii conferințe care începe luni

Pentru asigurarea conținutului de idei și purității 
ideologice a invățămintului de partid(Urmare din pag. 3-a)

PARIS (Âgerpres). — Corespondență specială: Preparativele în vederea marii conferințe care va începe luni dimineața la palatul Elysee sînt în toi. După toate probabilitățile, ședințele conferinței la nivel înalt vor fi încnise. Cu toate acestea, aproximativ 3.000 de z.u- riști, radioreporteri și reporteri fotografi din toate colțurile lumii și-au anunțat pînă acum prezența la Paris în timpul acestei importante confruntări. Acum, la cîteva zile înainte de începerea conferinței, ziariștii care se află deja la Paris, încearcă să tragă din pregătirile tehnice care se fac în vederea conferinței, concluzii referitoare la modalitatea desfășurării ei. La reședința președintelui Franței au fost pregătite cele 3 „mese rotunde1' ale conferinței: masa cu diametrul de 3 m. în jurul căreia se vor întruni șefii de guverne ai celor patru mari puteri, masa mai mare (cu diametru! de 4 ni.), la care vor putea lua loc alături de ei și miniștrii Afacerilor Externe și în sfîrșit o a treia masă în jurul căreia se vor putea așeza și consilierii delegațiilor.Principala atenție a ziariștilor se îndreaptă asupra perspectivelor a- propiatei conferințe. A fost ascultată cu interes comunicarea făcută de un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Franței, care și-a exprimat convingerea că această conferință se va desfășura sub auspicii favorabile.De pretutindeni vin știri referi

toare la atitudinea activă a unor cercuri dintre cele mai diferite care doresc succesul conferinței de la Paris. Marți seara un grup de 50 de deputați laburiști de stînga, printre care se numără Tom Dri- berg, Barbara Castle, Richard Crossman și Koni Zilliacus, au depus în Camera Comunelor o moțiune în legătură cu conferința. Ei cer conducătorilor celor patru mari puteri să semneze ttn acord cu privire la interzicerea exploziilor nu-, cleare experimentale, să se angajeze că nu vor lua inițiativa folo- șirii acestor arme, să dea reprezentanților lor în comitetul celor zece țări pentru dezarmare, directive comune în vederea realizării unei dezarmării generale controlate, să semneze un pact de neagresiune între cele două mari grupări de state din Europa, creînd o zonă dezatomizată sub control internațional și altele.Agenția Associated Press anunța ieri că primul ministru Macmillan va face joi o declarație în Camera Comunelor în legătură cu conferința la nivel înalt. Potrivit acestei agenții, „el va deschide o dezbatere generală asupra problemelor internaționale, al cărei scop principal este de a-i permite să plece la conferința la nivel înalt bizuin- du-se pe sprijinul parlamentului britanic pentru poziția pe care o va adopta în ceea ce privește unele probleme actuale de importanță vitală".
♦♦--------------------

Din experiența în muncă a oamenilor sovietici0 metodă, eficientă de îngrășare a vițeilor

Aceasta confirmă că la elabora
rea unor asemenea lecții propa
gandiștii și lectorii respectivi s-au 
documentat temeinic din operele 
clasicilor marxism-leninismului și 
fiind îndrumați de către cabinetul 
de partid al Comitetului raional au 
folosit cele mai recente materiale 
din publicațiile de specialitate asi- 
gurltid un bogat conținut de idei 
și un caracter orientativ practic în 
întocmirea și expunerea lor.

Plenara Comitetului raional a a- 
predat pe acei propagandiști care 
depun mult interes în întocmirea 
și predarea lecțiilor cu un bogat 
conținut de idei și le expun la ni
velul înțelegerii cursanților, evi
dențiind printre alții pe iov. Her- 
lea Iulian, lonescu Marius, Ene 
Florea și alții.

Important este faptul că m nu
măr tot mai mare de cursanți nu 
numai că își însușesc cele studiate, 
dar caută soluții și metode prin 
care să contribuie direct la rezol
varea practică a problemelor. Așa, 
de exemplu, în urma analizelor fă
cute în cadrul cercului de econo
mie concretă la U.M.C. Zlatna în 
problema reducerii prețului de cost 
conducerea întreprinderii a luat o 
seamă de măsuri, pe baza propu
nerilor făcute în cadrul cercului 
ceeaCe a contribuit la realizarea 
unui însemnat volum de economii 
peste plan.

Asemenea 
la Depdul 
Central de 
și altele.

Eficiența 
se reflectă 
meniul continuei întăriri a 
interne de partid.

A crescut competența organiza
țiilor de partid în rezolvarea mul
tiplelor sarcini ce stau în fata lo<; 
rolul conducător al organizațiilor 
de partid la locul de producție, 
prestigiul comuniștilor, datorită

exemple pot fi date si
C.F.R. Teiuș, Atelierul 

reparații din Alba-Iulia,

invățămintului de partia 
de asemenea și în do- 

vieții

creșterii nivelului lor ideologic și 
profesional.

învățămîntul de partid la sate a 
avut o influență pozitivă și o con
tribuție de seamă în munca . de 
transformare socialistă a agricul
turii.

Lucrările plenarei, făcînd bilan
țul activității desfășurate pînă In 
prezent în domeniul muncii ideolo
gice pe. anul de învățămînt 1959— 
1960, au scos la iveală pe Ungă 
aspectele și rezultatele pozitive ob
ținute și o serie de deficiențe și 
lipsuri manifestate.

A reieșit astfel din discuțiile pur
tate de tov. Demco Nicolae, Păș- 
teanu Victor, Pătrășcanu Traian, 
Ilea Matei, Laslău Ioan și alții, 
precum și din concluziile făcute de 
tovarășul Ștefan Boureanu prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid că în. munca de propagandă 
mai sînt încă multe de făcut. Ast
fel, la selecționarea propagandiști
lor nu s-a ținut întotdeauna seamă 
de nivelul cunoștințelor acestora, 
ceea ce a făcut ca și munca aces
tora să fie cu rezultate slabe. La 
G.A.S. Galda de los, de exemplu, 
propagandistul Deniceanu Nichita 
a predat lecțiile numai după pro
gram, fără a organiza apoi discuții 
pe marginea materialului predat.

Atitudine de formalism. față de 
problemele Invățămintului de partid 
a manifestat și secretarul organi
zației de bază de la fabrica Sîn- 
timbru, tov. Breazu Pavel, care 
timp de 6 luni nu s-a preocupat de 
problemele invățămintului de partid, 
neținînd nici o lecție, de această 
lipsă făcîndu-se vinovat și Comite
tul orășenesc de partid Alba-Iulia.

O situație asemănătoare s-a mai 
mani fes'ai si la Comitetul comunal 
de partid Pețelca, unde iov. Florea 
loan, fostul secretar al Comitetului 
a dovedit lipsă totală de preocupare 
față de problemele muncii de pro
pagandă.

Plenara a criticat atitudinea lip
sită de interes pentru aprofundarea

problemelor din pqrtea unor to
varăși în predarea discipline
lor social-economice și a iste
riei R. P. R. în învățămîntul de 
stat. Unii profesori nu reușesc sil 
predea materialul, legat de viata, 
de realizările și sarcinile actuale- 
ale construcției socialiste.

De asemenea este dăunătoare 
tendința unor profesori care cauți 
să justifice stilul abstract, în pre
darea materialului prin așa-zisa 
lipsă de manuale didactice, ceea 
Ce este cu totul greșit azi cînd este 
la dispoziția oricui bogatul tezaur 
al învățăturii marxist-leniniste, 
izvor nesecat de învățăminte în 
toate domeniile muncii de propa
gandă și învățămînt.

In învățămîntut de partid de la 
sate prea puțin a fost îndreptată 
atentia pentru a desrădăcina con
cepțiile înapoiate, individualiste ale 
unor*  țărani muncitori, care deși an 
pășit pe drumul transformării so
cialiste a agriculturii, totuși mat 
păstrează aceste concepții dovedind 
atitudine rasivă față de creșterea 
avululiii obștesc, de îndatoririle pa
triotice față de sfat.

Lucrările plenarei Comitetului ra
ional de partid și concluziile trase 
pun în fata organizațiilor de partid 
din raionul nostru sarcini impor
tante, atît pentru perioada care a 
mai rămas pînă la închiderea anu
lui în învățămîntul de partid, cit 
și, pentru pregătirea anului de 
învățămînt 1960-1961.

Selecționarea minuțioasă, exigen
tă,, a propagandiștilor, înarmarea 
lor cil tezele de bază ale învăță
turii marxist-1eninis<e cit și cu pr‘ • 
blemele de actualitate ale poli 
partidului, pregătirea politico-ia.
logică a cadrelor de partid, de stat' 
și din economie, ridicarea necon
tenită a n'velului cunoștințelor lor 
prin studiul individual al operelor 
clasicilor marxism-leninismului, gri
ja deosebită pentru modul în dare 
se expun lecțiile, pentru claritatea 
ideologică a formulărilor, combati
vitatea, caracterul militant și pozi
ția intransigentă față de orice in
fluentă a ideologiei burgheze sînt' 
trăsături esențiale în domeniu! pro
pagandei de partid și ele trebuie 
să fie firul călăuzitor în activitatea 
de propagandă și învățămînt d or
ganelor si organizațiilor de partid.

Sarcinile mărețe puse de partid' 
în fața poporului muncitor cer îm
bunătățirea- continuă a conducerii' 
propagandei de partid de către or
ganizațiile de partid.

Sporirea eficacității propagande: 
de partid se va reflecta și mamm'lt 
în creșterea 
muncitoare, 
lor cultural, 
dezvoltarea 
socialiste în 
mereu mai

■> ■

Desfășurînd lupta pentru spori
rea producției animaliere, crescă
torii de vite din colhozul „Boris 
Oilman" raionul Drokia, R. S. S. 
Moldovenească, au produs anul 
trecut cite 47,5 chintale de corne 
la 100 ha teren agricol, cu 34,5 
chintale mai mult decît în 1956.

Pentru a spori însă și mai mult 
producția de carne, colhoznicii. și 
specialiștii din acest artei agricol 
au hotărît să accelereze ritmul în
grășării vitelor cornute tinere. Da
că în anii trecuți colhozul preda 
statului viței care la virsta de doi 
ani cîntăreau 250-300 kg, anul a- 
oesta colhoznicii au hotărît să re
ducă de două ori perioada de în
grășare, să obțină ca vițeii in vîr- 
stă de un an să cînlărească cel 
puțin 300 kg.

In luna iulie a anului trecut col
hoznicii au pus la îngrășat 52 de 
viței, născuți în lunile februarie, 
martie și aprilie 1959.

Metoda îngrășării rapide a viței
lor constă în faptul că aceștia sînt 
hrăniți din belșug în perioada lu
nilor de vară cu furaj verde și su
culent, iar în lunile de iarnă — cu 
borhot de sfeclă de zahăr și cu po- 
rumb-siloz împreună cu știuleți. In 
rația de hrană a vitelor se adaugă 
și un amestec de măzăriche și o- 
văz. Fiecărui vițel pus la îngrășat 
i se mai dau zilnic 1,5 kg de nu
trețuri concentrate.

In grupa vițeilor puși la îngră
șat se respectă riguros orarul zilei.

Animalele sini hrănite de patru ori 
pe zi. De două ori pe zi — dimi
neața înainte de mîncare și la a- 
miază după mîncare — vițeii sînt 
scosi la plimbare.

Hrănirea din belșug a vițeilor cu 
nutrețuri verzi și concentrate aă 
rezultate excelente. Astfel, dacă în 
luna iulie — prima lună a punerii 
vițeilor tineri la îngrășat — fie
care dintre ei cîntărea în medie 
cite 120,7 kg, după o lună fiecare 
vite! cîntărea deja 146 kg, iar la 
sfîrșitul lunii ianuarie a.c. — 246,5 
kg. Prin urmare, în deMrs de șase 
tuni fiecare din vițeii puși la în
grășat intens a crescut în greutate 
cu cile 125,9 kg, adică cu 21 kg 
pe lună.

Așa dar peste 1-2 luni, cînd vi
țeii vor împlini virsta de un an, ei 
vor cintări în medie cite 288,5-- 
309,5 kg fiecare.

Metoda îngrășării rapide permite 
colhoznicilor să scurteze de două 
ori termenul de îngrășare a viței
lor, reducîndu-l numai la un an, să 
micșoreze de două ori numărul 
oamenilor care îngrijesc de ani
male, să elibereze grajdurile și să 
contribuie astfel la sporirea și ief
tinirea producției de carne.

Experiența colhozului „Boris Glă- 
van" în îngrășarea rapidă a viței
lor este îndrumată și luată sub 
control de lucrătorii științifici ai 
Institutului pentru Cercetări zoo
tehnice și veterinare din Chișinău.

-

C. F. R. Teiuș — Aurul Zlatna 2-2 (1-1)Intîlnirea dintre cele două mâții în cadrul campionatului gional, deși așteptată cu mult teres de către teiușeni care își reali ridicarea echipei lor pe un superior în clasament nu a făcut publicul spectator, formații au prestat și de data ceasta, ca de altfel și în tur, joc confuz și uneori dur, cu
Alte rezultate

Sebeșul 
0-0; Rapid 
Metalul 
trești 6-1.

Să acordăm mai multă atenție creșterii 
tineretului bovin în raion(Urmare din pag. l-a) __

llăpria, Straja sau Șeușa, deși 
săptămînal se tăiau 4-5 viței, con
ducătorii comunei nu s-au sezisat 
la timp de o astfel de situație. E 
nevoie apoi de mai multă răspun
dere, de un control mai eficace a- 
supra medicilor zooveterinari care 
nu de puține ori eliberează autori
zații de sacrificare cu multă super
ficialitate.

Dezvoltarea creșterii tineretului 
bovin in raion este în momentul de 
față una din sarcinile cele mai im
portante pentru dezvoltarea șepte- 
lului. In gospodăriile colective e 
necesar să se treacă de îndată la 
completarea numărului de viței, în-

drumlndu-se în același timp c lec- 
tiviș'ii să vîndă vițeii pe care-i au 
din producția gospodăriei perso
nale gospodăriei colective. De ase
menea. în întovărășiri va trebui stu
diată situația cit mai în grabă și 
înființate crescătorii de tineret bo
vin pe lingă fiecare stînă. In ce 
privește creșterea tineretului bovin 
de către țăranii muncitori, e nevoie 
ca ea să se bucure de toată aten
ția, sfaturile populare mobilizînd 
larg masa țăranilor muncitori, de
oarece creșterea tineretului bovin 
constituie o bogată sursă de veni
turi și în același timp duce la creș
terea septetului, la sporirea produc
ției de carne și lapte.

for- re- in- do- loc i satis- Ambele a- un pe-

care nu s-au

Sebeș—Minerul Deva
Deva—U.M. Cugir 1-0;

Criscior—Șurianul Pe-

CLASA M EN T U L
Aurul Brad 19 15 3 1 85: 8 33
Minerul Deva 20 14 4 2 66: 6 32
Sebeșul Sebeș 20 13 3 4 43:16 29
U. M. Cugir 20 10 7 3 37:17 27
Aurul Zlatna 20 8 8 4 41:29 24
C.F.R, Teiuș 20 9 6 5 33:34 W
Unirea Alba 20 8 7 5 46:30 23
Metalul Crișcior 20 7 7 6 32:48 21
Rapid Deva 20 4 6 10 25:51 14
Locomot. Alba 19 4 4 11 30:44 12
Aurul Certej 20 5 2 13 20:48 12
Șurianul Petreșt i20 2 3 15 12:65 7

Etapa V i i toa re

rioade de dominare concretizat.In prima parte a șenii sînt acei care cei din Zlatna înscriu prin Toma în min. 18. Egalarea se produce în min. 40 la o învălmășeală în careu,La reluare echipa gazdă intră pe teren decisă a-și adjudeca adversarii practicînd în acest scop un joc mai legat și cu faze la poartă. Dar... tot cei de la Aurul Zlatna sînt primii care înscriu prin același Toma. Din acest moment întreaga echipă a ceferiștilor intră în atac, reușind unei lovituri de bilă), acordată losif.In deschidererol Zlatna au dispus de cei de la C.F.R. Teiuș cu scorul de 7-3.

meciului domină,

a egala în urma11 metri (discuta- de arbitrul Vogeljuniorii de la Au-

Șurianul Petrești—Minerul Deva; 
Aurul Brad—Aurul Zlatna; U. M. 
Cugir—C.F.R. Teiuș; Aurul Certe; 
—Sebeșul Sebeș; Unirea Alba—Lo
comotiva Alba; Metalul Criscior— 
Rapid Deva.

Pînă în ziua de 15 mai a. c.

Circul de stat din București 
prezintă in fiecare seară în 
orașul nostru spectacolul 
„Budapesta-Varșovia-Bucu
rești". Spectacolul începe la 
orele 20,30. Duminica mati
neu.

conștiinței mlU" \r 
în lărgirea orizoi 
politic și ideologic; în 
continuă a atitudinii 
muncă, în participarea 
intensă a oamenilor

muncii din raionul nostru la opera 
de construire a socialismului, 
tîmpinînd Congresul al IlI-lea 
Partidului Muncitoresc Romîn
noi și importante succese în dez
voltarea economiei și culturii so
cialiste.

în
ot 
cu

ÎNTREPRINDEREADE GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ
L B A. IULIA
central str. Vasile Roaită nr. 5, Telefon 628

A 
Sediul
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EXECUTA PENTRU ÎNTREPRINDERI Șl POPULAȚIE B

| Construcții și reparații de construcții

Zugrăveli, vopsitorie

Instalații electrice interioare

PLATA PRIN VIRAMENT SAU NUMERAR
Pentru sal ar ia ți, "reparațiile de construcții și
instalațiile electrice se execută și cu plata în rate,
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