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Alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, muncitorii, țăranii 
muncitori, intelectualii, tineri, bă- 
trîni și femei din raionul nostru au 
primit cu entuziasm Manifestul 
Consiliului Central al Frontului De
mocrației Populare.

Așa cum se arată în Manifest, 
Partidul Muncitoresc Romîn și or
ganizațiile obștești înmănuncheate 
în Frontul Democrației Populare se 
prezintă în fața alegătorilor cu bi
lanțul bogat al realizărilor dobîn- 
dite în anii care au trecut de la 
ultimele alegeri. Și faptele sînt sem
nificative.

S-au înălțat în acești ani sute de 
fabrici și uzine, combinate, termo 
și hidrocentrale; un însemnat nu- 

țăr de întreprinderi au fost mărite 
și modernizate. Producția industriei 
constructoare de mașini este acum 
de 10 ori mai mare decît în 1938, 
a industriei siderurgice de aproxi
mativ 7 ori, a industriei chimice 
de 11 ori. Profunde schimbări în
noitoare s-au petrecut în agricul
tura țării. Cea mai mare parte a 
țărănimii a pășit pe calea arătată 
de partid — calea agriculturii so
cialiste. Pe ogoarele patriei lucrea- 

. ză azi 43.000 tractoare, peste 17.000 
combine pentru păioase, 32.000 se
mănători și numeroase alte mașini, 
toate produse de industria noastră 
socialistă. A sporit belșugul de 
produse agricole.

Pe temelia trainică și sănătoasă 
a realizărilor obținute în creșterea

--------------------♦♦

puterii economice a patriei a cres
cut nivelul de trai al oamenilor 
muncii. Salariul real a fost în 1960 
cu 47 la sută mai mare ca în anul 
1955. Au sporit veniturile țărăni
mii. Numai din vînzarea produse
lor agricole către stat țărănimea a 
primit în 1960 aproape 9 miliarde 
și jumătate lei. Au fost efectuate 
însemnate reduceri de prețuri. A 
sporit mai mult de odată și jumă
tate volumul de mărfuri desfăcute 
prin comerțul socialist.

Intre 1956-1960 s-au construit din 
fondurile statului la orașe aproape 
100.000 apartamente, în timp 
sate s-au ridicat în perioada 
1959 peste 330.000 locuințe.

Cheltuielile social-culturale 
statului în anul 1960 au fost de pa
tru ori mai mari ca în 1950 ; s-a 
dezvoltat puternic învățămîntul de 
toate gradele. Astăzi avem de pa
tru ori mai multe facultăți decît în 
1938. Pentru întreținerea unui stu
dent statul cheltuiește în medie 
11.000 lei în fiecare an.

Pentru fiecare cetățean al patriei 
noastre este limpede că, așa cum 
se subliniază în Manifest, dacă 
țara noastră a obținut asemenea 
succese, dacă trăim din ce în ce 
mai bine și avem certitudinea că 
fiecare zi ne va aduce noi victorii, 
aceasta se datorește faptului că la 
cîrma țării se află Partidul Mun
citoresc Romîn, neobosit luptător 
pentru fericirea poporului.

ce la
1956-

ale

La Vințul de Jos
Atît cei tineri, alegători pen

tru prima dată, cît și cetățenii 
mai vîrstnici din Vințul de Jos, 
vizitează Casa alegătorului din 
localitate, cu multă plăcere. Aici, 
pe lingă faptul că primesc lămu
riri asupra delimitării circum
scripțiilor electorale, a centrelor 
de votare și multe altele, vizita
torilor le stau la dispoziție ma
teriale documentare, reviste, co
lecții de ziare, pot audia confe
rințe, li se prezintă scurte și in
teresante programe artistice, re
cenzii de cărți, etc...

Numai în săptămîna ce a tre
cut numărul celor ce au vizitat 
Casa alegătorului din Vințul 
Jos a trecut peste 300 
soarie.

Activitate

(Continuare în pag. 4-a)

Unitate fruntașă pe regională
Luptînd pentru înfăptuirea sar

cinilor de seamă care i-au revenit 
din planul de stat pe 1960, harni
cul colectiv al reviziei de vagoane 
C.F.R. Coșlariu a desfășurat larg 
întrecerea socialistă, punînd marc 
accent pe calitatea reparațiilor spre 
a se asigura deplina siguranță a

NICOLAE ALMĂȘAN 
revizor de locomotive la De
poul C.F.R. Teiuș, candidat 
în circumscripția electorală 

raională nr. 37

circulației. Astfel, intensitatea mun
cii colectivului reviziei a crescut 
lună de lună, Cel mai mare suc
ces a fost însă obținut în lunile din 
trimestrul IV, cînd această unitate 
s-a situat fruntașă pe Regionala 
C.F.R. Cluj, depășindu-și sarcina 
de plan cu 17,6 la sută.

Pentru obținerea acestui frumos 
succes în producție, în ziua dc 18 
februarie, în sala cinematografului 
C.F.R. din Teiuș a avut loc într-un ca
dru festiv decernarea diplomei de 
onoare de unitate fruntașă pe Re
gionala C.F.R. Cluj, reviziei de va
goane C.F.R. Coșlariu.

In cucerirea acestui însemnat tro
feu s-au evidențiat în mod deosebit 
tovarășii Berindei Aurel, Popa Cor
nel, Trifu loan și Radu Ironim, dis
tins anul trecut cu insigna „Pentru 
merit ceferist”, care au muncit cu 
atenție descoperind la timp unele 
defecte ascunse la vagoane în timpul 
reviziei.

Tovarășul Gyulai Conrâd Iuliu în m ijlocul'alegătorilor din Galda de Jos-

de 
de per-

vie
din co-Tot mai mulți cetățeni 

muna Teiuș își abat, în aceste 
zile, pașii spre Casa alegătorului. 
Agitatori ca Sălăgean lacob, Stoi
ca Maria, Cîmpean Viorica, Barbu 
Zoe și Breazu Ana, lămuresc 
cu multă competență și 
mod 
bleme 
Astfel, alegătorii Rațiu Teodor, 
Lazăr 
licia, Szabo Mihai, Radu Vero
nica, Rusu Ioan și alții au primit 
răspunsuri prin care au fost lă
muriți asupra diferitelor proble
me ca : la cîți locuitori candi
dează un deputat, sarcinile 
U.T.M.-ului în campania electo
rală, si multe altele.

Breazu Ana, 
multă competență 

documentat 
ridicate

în 
diferitele pro- 
de cetățeni.

Constantin, Muntean Fe-

Prin munca tuturor
Zilele trecute, în comuna Berghin 

tov. Gyulai Conrâd Iuliu, candidat 
al F.D.P. în circumscripția electo
rală nr. 16 pentru Marea Adunare 
Națională, tov. Ion Mărginean, se
cretar al Comitetului raional al 
P.M.R. Alba, candidat în circum
scripția electorală raională nr. 48 
Berghin, s-au întîlnit cu alegătorii. 
După ce s-a vorbit despre realiză
rile obținute în raion și în Berghin 
s-au făcut și o seamă de propuneri.

Tov. Emil Jeler a propus să se 
construiască la școala de 7 ani încă 
2-3 săli de clasă, care vor asigura 
condiții mai bune învățămîntului. 
Tov. Secheli Nicolae, susținut de 
tov. Dușa Ispas, a propus să se în
ceapă în acest an construirea că
minului cultural. Luînd cuvîn
tul tov. Ion Mărginean a asigu
rat alegătorii că împreună vor lupta 
pentru traducerea în viață a pro
punerilor făcute.

i

LIVIU BAIESCU 
președintele U.R.C.C. Alba, 
candidat în circumscripția 
electorală raională nr. 1

NICOLAE COSTEA 
președintele G.A.C. Ighiel, 
candidat în circumscripția 
electorală comunală nr. 13

Ighiu

NADEJDA IIABĂȘESCU 
inginer, candidată în cir

cumscripția electorală raio
nală nr. 9

Propuneri
La' întîlnirea cu tovarășul Gyu

lai Conrăd Iuliu, candidat de depu
tat pentru Marea Adunare Națio
nală, alegătorii Balosu Ion, Crișan 
Emil, Sîrbu Ion și mulți alții, au 
vorbit cu mîndrie despre înfăptui
rile din anii puterii populare, des
pre curentul electric introdus în 
comună, despre noile săli de clasă 
la școala de 7 ani, noul cămin cul-

Peste 850 de cetățeni din comu
na Mihalț au participat la întîlni- 
rea cu candidatul lor de deputat în 
Sfatul popular al raionului, tov. 
Ștefan Boureanu, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid.

Cei care au luat cuvîntul au vor
bit cu mîndrie despre continua în
florire a comunei lor, precum și de 
hotărîrea lor de a munci în așa 
fel, ca în următorii ani comuna Mi
halț să devină și mai bine gospo
dărită, iar viața oamenilor de aici 
tot mai îmbelșugată.

— Ne bucurăm din toată inima 
pentru tot ce s-a făcut în comuna

de seamâ.
tural din 
lizări de 
ticipanții 
puneri de seamă. Tovarășul Păcu
rar Aurel, de exemplu, a propus ca 
prin contribuția voluntară a cetă
țenilor să se construiască un parc 
în mijlocul comunei. Tovarășul Vîn- 
tu leronim a propus să se extindă 
rețeaua

satul Oiejdea și alte rea- 
seamă. Multi dintre par
ia întîlnire au făcut pro-

electrică în Mesentea.

fața comunei
— a spus tov. Bedeleantinoastră

Gheorghe, președintele G.A.C. Fața 
comunei Mihalț s-a schimbat. A- 
vem o gospodărie colectivă puter
nică, cămin cultural, dispensar me
dical, casă de naștere, bibliotecă 
cu mii de cărți, comuna a fost e- 
lectrificată și alte multe realizări. 
Pentru toate acestea și pentru viața 
noastră fericită mulțumim 
mă partidului.

Luînd cuvîntul, tov. 
Boureanu a vorbit celor 
despre sarcinile de viitor și s-a an
gajat ca împreună cu alegătorii să 
lupte pentru îndeplinirea lor.

din ini-

Ștefan 
prezenți

Priviri încrezătoare spre viitor
Comuna Feneș a cunoscut în 

anii puterii populare o continuă în
florire. In locul vechilor școli din 
Feneș și Galați — altădată simple 
cămăruțe cu ferestrele cît un pumn 
— au fost ridicate în anii puterii 
populare școli noi, corespunzătoare. 
Despre toate acestea ca, de altfel, 
și despre alte fapte au vorbit un 
număr mare de alegători prezenți, 
zilele trecute, la întîlnirea cu tova
rășa Elena Borza, candidată în cir
cumscripția electorală nr. 15 în 
alegerile de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională, tov. Lau- 
rențiu Lucaci, candidat în circum
scripția electorală regională nr. 10 
și tov. Vasile Stanciu, candidat în 
circumscripția electorală raională 
nr. 61.

— Ne mîndrim 
realizat pînă acum 
Petru Uliță. Dar 
și multe de făcut, 
un cămin cultural,
minăm dispensarul și magazinul 
cooperativei. De aceea, socotim că 
împreună cu candidații noștri vom

putea rezolva aceste probleme. Ma
rian Trifon a propus să se studieze 
posibilitățile de electrificare a co
munei, iar Băeșan Aron a propus 
să se înființeze în cadrul dispensa
rului și o casă de nașteri. Alegă
torii s-au angajat să fie în primele 
rinditri în muncile pentru realiza
rea acestor propuneri.

cu ceea ce am 
— a arătat tov. 
mai avem încă 
Avem nevoie de 
trebuie să ne ter-

VICTOR FILIMON 
maistru la U.M.C. Zlatna, 
candidat în circumscripția 
electorală raională nr. 55

ANA MICLEA 
colectivistă, G.A.C. Bucerdea 

Vinoasă, candidată în cir
cumscripția electorală co
munală nr. 29 — Ighiu

RUDOLF PRIPLATA 
președintele Sfatului popu

lar Teiuș, candidat în cir
cumscripția electorală raio

nală nr. 35

IERONIM VINTU 
învățător, candidat în cir
cumscripția electorală co

munală nr. 7—Galda de Jos



Meteș — căminul cultural constr uit în anii puterii populare și un 
grup de cititori la bibliotecă.

Cartea, prieten bun al meteșenilor
Zi frumoasă al acestui februarie 

primăvăratic. O sîmbătă înainte de 
masă. La căminul cultural din co
muna Meteș este un continuu dute- 
vino. De sus de la Isca sau din alt 
colț îndepărtat, vin aproape zilnic 
oameni să-și ridice noi cărți de la 
biblioteca căminului.

înainte de 1944, comuna Meteș 
avea nu mai puțin de 387 neștiu
tori de carte. Pe întreaga comună 
nu funcționau decît trei dascăli, 
care cu greu reușeau să introducă 
în tainele învățăturii, pe puținii 
copii ai meteșenilor care aveau po
sibilități să urmeze cele patru clase 
primare. Marea masă a copiilor în- 
groșau an de an rîndul neștiutori
lor de carte. Puterea populară a 
pus capăt acestei stări rușinoase lă
sată de burghezie. Neștiința de 
carte a rămas o amintire tristă în 
mintea meteșenilor. Dragostea pen
tru cultură, pentru cărți este o pa
siune frecventă a multor țărani ti
neri și vîrstnici.

Biblioteca comunală condusă de 
tov. Tamaș Ana desfășoară o rod
nică activitate. La cele 15 cercuri 
de citit, ca și la activitatea celor 5 
biblioteci de casă participă un mare 
număr de cetățeni. In prezent, bi
blioteca comunală are un număr de 
peste 5.130 de volume de cărți, iar 
în decurs de un an — în anul 1960 
— un număr de 1.412 cetățeni au 
citit peste 14.430 volume.

Multă inițiativă dovedește tova
rășa Paraschie Valeria, din cătu
nul Isca, responsabila bibliotecii de 
casă, care și-a format un mare nu

măr de cititori. Tovarășele Paras
chie Paraschiva și Gherman Save- 
ta, responsabile de cercuri de citit, 
se bucură de asemenea de multă 
prețuire în rîndul cetățenilor din 
raza unde-și desfășoară activitatea.

Tot mai mulți din cetățenii co
munei Meteș și-au făcut din citit 
o obișnuință zilnică. Țăranul mun
citor Ursa Ion lui Constantin a ci
tit peste 44- volume în cursul anu
lui trecut, iar Băcilă Crișca, în 
vîrstă de 60 ani, a citit peste 20 
volume. „Religie și știință", „Pe 
Donul liniștit” sînt numai două 
din volumele citite de țăranul Gher
man Gligor. Aceștia sînt doar cî- 
țiva din sutele de cititori activi ai 
bibliotecii din Meteș.

In seri tîrzii, cînd liniștea coboa
ră peste gospodăriile de pe malu
rile Ampoiului, acolo unde cu ani 
in urmă frigul și foamea făceau 
casă bună cu oamenii, tot mai mult 
se aud acum crîmpeie din operele 
lui Gorki, din replicile pline de iro
nie ale lui Caragiale, sau versurile 
lui Beniuc.

Comuna Meteș, care în trecut nu
măra peste 387 analfabeți, primește 
zilnic mai mult de 728 abonamente 
la ziare și reviste. S-au trezit la 
viață nouă meteșenii, cuvîntul par
tidului le este îndreptar în viață.

întunericul și neștiința de carte 
în care i-au tinut regimurile trecute
a rămas doar o amintire. Cartea 
devine, pe zi ce trece, un prieten 
tot mai bun al oamenilor de pe ma
lurile Ampoiului.

RUG1NESCU M.

__ GRAIUL CIFRELOR
★ In anii puterii populare în satele comunei Feneș s-au construit 

2 școli noi, la Galați și Feneș, 2 localuri de cooperative, la Presaca 
și Galați. Sînt în curs de construcție: 1 dispensar la Feneș, 1 local 
de magazin la Feneș.

★ La Ampoița se construiește un frumos cămin cultural.
★ De cîteva zile la Feneș a început să funcționeze un cinemato

graf sătesc.
■Ar in acest an la Feneș va începe construcția unei școli de 7 ani, 

tirmînd ca actualul local al școlii să fie amenajat pentru cămin cul
tural.

Ampoița — căminul cui ural în construcție.

Cuvinte despre
trecut, prezent și viitor

— Singura „asistență” sanita
ră era exercitată de o bătrînă ca- 
re-și baza „știința” pe descîntece 
și vrăji. Noul născut era îmbă
iat în apă rece și ținut pînă a- 
proape se sufoca. Așa mi-am pier
dut primul copil care la vîrsta 
de 3 ani a murit de tuberculoză 
— ne povestea într-una din zile 
tov. Paraschie Florian, președin
tele sfatului popular din Meteș.

In prezent avem dispensar și 
casă de nașteri, în cadrul cărora 
își desfășoară activitatea 2 me
dici, 2 agenți sanitari și 3 moașe, 
toți calificați. Pentru activitatea 
ce o desfășoară, de o deosebită 
prețuire se bucură în comună me
dicul Stănicel Nicolae, agentul sa
nitar Giura Eugen și moașa Ivaș- 
cu Raveca.

Numai în cursul anului 1960 
s-au dat în cadrul dispensarului 
1.189 consultații și tratamente la 
adulți și 1.854 la copii. Din tota
lul noilor născuți în anul trecut, 
toți trăiesc.

Și cînd te gîndești, că în tre- 
aceste lucruri nu puteau fi 
visate de meteșeni. Acum 
facem ultimele finisări la 
local pentru dispensar, cînd

cut 
nici 
cînd 
noul 
perspectiva în îngrijirea sănătății 
e și mai luminoasă, gîndul se 
îndreaptă plin de recunoștință 
către partidul nostru drag, care 
ne călăuzește pe drumul unei 
vieți tot mai luminoase” — își 
încheie relatarea tov. Paraschie 
Florian.

R. M1HAI

>>

La Galați, unde altă dată copiii nu aveau unde să învețe, s-a cons
truit în anii puterii populare o șco ală nouă.

Bogată activitate
Pe scena căminului cultural din 

A'.eteș, echipa de dansuri repetă de 
zor o învîrtită. Dansatorii execută 
cu măiestrie frumosul dans popu
lar. Intr-un colț al sălii, brigada 
artistică de agitație repetă. Apre
cierea faptelor bune și satiriza
rea lipsurilor constituie tema 
programului. „Alegerile- din trecut 
și de astăzi" este o altă temă a 
brigăzii artistice de agitație. La 
multe din repetițiile formațiilor par
ticipă cetățenii din comună, nerăb
dători să vadă programul. Și fap
tul e semnificativ. Cultura e 
la îndemîna fiecăruia.

Aceeași situație se petrece și 
satele aparținătoare comunei, 
1 ăufi, Găureni și Poiana.

cultural-artistică

azi

în 
la

IN CLIȘEU : Dispensarul din Meteș, în curs de finisare.

In prezent, în cadrul căminelor 
culturale de pe raza comunei își* 
desfășoară activitatea 3 brigăzi ar-- 
tistice de agitație, 3 echipe de dan
suri, 2 echipe de teatru și o echipă 
de fluierași. 
cultural, tov. 
de colectivul 
zația U.T.M. 
didactice din 
organizeze o 
tural-artistică.

De multă simpatie se bucură în 
rîndul spectatorilor tinerii artiști a- 
matori ca: Pita Petru, Gavrilă 
Dana, soții Hărăguș Ghcorghe și 
Sofia din Meteș, Lupșa Ana și Pal- 
cău Gheorghe din Poiana, Bolea 
Marioara și Jura Aurel din Tăuți 
și mulți alții, care prin talentul lor 
contribuie la îmbogățirea vieții cul
turale în aceste sate așezate pe 
malurile Ampoiului.

De la recenziile de cărți ținute în 
cadrul căminelor culturale pînă la 
punerea în scenă a diferitelor spec
tacole de teatru, întreagă această 
gamă de activități cultural-artistice 
face de-acum parte din necesitățile 
țăranilor muncitori.

Privind la sălile pline, în care ru
lează filmul „Mitrea Cocor", sau pe 
scenă cum artiștii amatori interpre
tează cu mult simț artistic piese 
dc teatru, gîndul ți se-ndreaptă 
spre cel care a făcut ca toate a- 
cestea să fie posibile, spre partidul 
clasei muncitoare, care a trasat 
drumul luminos dc înflorire a scum
pei noastre patrii. R. M.

Directorul căminului 
Sînziană L, sprijinit 

căminului, de organi- 
și de cele 13 cadre 
comună, a reușit să 

bogată activitate cul-

Construcții noi POPAS LA METES
....... ...    -7-

Ampoiul, apa aceasta ce trece 
prin inima satului, aleargă ca un 
torent ce pare un șirag minunat de 
argint care se întinde departe. Vara 
covorul verde împodobește aici la 
Meteș întreaga așezare. Dar și iar
na Meteșul, cu tot ce-1 înconjoară 
nu e lipsit de frumusețe. Și, cea 
mai deplină frumusețe i-o dau oa
menii, munca lor. Da. In aceste 
zile de iarnă oamenii roiesc ca 
niște albine, dăltuiesc frumos pen
tru și mai frumos.

Aici vezi un cetățean descărcînd 
pietriș lîngă temelia ridicată a unei 
case. Un altul, mai în deal, pregă
tește temelia unei alte construcții 
săpînd cu încă cîțiva ortaci. Lîngă 
o clădire măreață, aproape de dru
mul ce taie satul în două, un grup 
de oameni scot de zor piatră. Alții 
o pun la îndemînă. Pentru toți cei 
ce locuiesc aici clădirea e bine cu
noscută. Fiecare a contribuit la 
construirea ei. Și fiecare e mîndru 
de ea. E clădirea noului dispensar. 
E tencuită, i s-au pus ferestre. Ii 
mai lipsește scara ce va fi construi
tă din piatră. Și aceasta se va 
termina cît mai repede, poate pînă 
la alegeri. De aceea e atîta zor, de 
aceea se folosește fiecare clipă 
bună de lucru.

. Nu departe de dispensar te în- 
tîmpină în toată măreția ei o altă

clădire. E căminul cultural al co
munei. A fost construit în anii 
puterii populare, cu ajutorul statu
lui și prin contribuția cetățenilor.

Dar cîte alte lucrări nu s-au fă
cut prin muncă patriotică? Reparări 
de drumuri comunale, curățitul pă
șunilor, îndiguiri și multe altele. Și 
aceasta nu numai în Meteș, dar 
și în satele aparținătoare. La Tăuți, 
de pildă, vechea școală a fost a- 
menajată pentru un cămin cultu
ral, s-a construit de asemenea lo
cal de cooperativă, la Poiana s-a 
construit școală nouă și s-a ame
najat un cămin cultural iar la Gău
reni localul școlii a fost completat 
cu o nouă clasă. Toate acestea prin 
muncă patriotică. Numai în anul 
1960 valoarea acestor munci pa

triotice s-a ridicat la peste 80.000 lei.
Puterea populară creează per

manent condiții pentru ridica
rea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Aceasta 
este oglindită și de faptul că 
tot mai mulți țărani munci
tori și-au construit în acești ani 
case noi. Intr-o perioadă scurtă, în 
întreaga comună s-au construit 212 
case noi, dintre care numai în Me
teș 76. De altfel, cît cuprinzi cu 
ochii, tot la a doua sau a treia 
casă se construiește ceva.

Și așa, înfățișarea comunei de 
.munte se schimbă cu fiecare zi ce 
trece, iar oamenii, mai ieri obidiți, 
simt acum cum viața lor devine tot 
mai înfloritoare și mai luminoasă.

F. DRAGAN

La Ampoița și Galați au fost con struite noi localuri de cooperative.



Din activitatea organizațiilor de bază Concursul talentelor
In fruntea luptei pentru reducerea 

de cost

ta lichidarea acestei lipse, 
membri de partid din sec- 
importante ale producției au 
sarcina să analizeze împreu- 
cei mai buni muncitori cau-

prețului
întreprinderea „Horia” a luat 

ființă în anii regimului democrat- 
popular. Cu fiecare an ce a trecut 
a cunoscut o dezvoltare tot mai 
mare. An de an întreprinderea și-a 
sporit sortimentele, devenind tot 
mai utilă oamenilor muncii. Produ
sele ei sînt căutate și apreciate de 
cumpărători.

Colectivul de muncă de aici, mo
bilizat de comuniști, obține lună 
de lună rezultate tot mai frumoase 
în producție. Reducerea prețului de 
cost al produselor constituie preo
cuparea- permanentă și cea mai de 
seamă a organizației de bază de 
aici.

. Mai acum vreo doi ani reducerea 
prețului de cost părea o problemă 
greu de rezolvat. De multe ori, 
produsele se realizau cu un preț de 
cost ridicat. Comuniștii nu puteau 
fi de acord cu aceasta și au pornit 
kotărît 
Cîțiva 
toarele 
primit 
nă cu 
zele. Apoi fiecare grupă de partid 
a dezbătut larg această problemă.

. Comuniștii au venit cu propuneri 
concrete nu numai asupra măsuri
lor ce trebuiau luate, dar au indicat 
și în ce direcție se pot face anu
mite inovații care să ducă la redu
cerea prețului de cost. Problema a 
fost apoi analizată în adunarea ge
nerală a comuniștilor trasîndu-se 
sarcini concrete 
de partid.

După aceasta, 
lunii noiembrie a 
dunarca generală a organizației de 
bază a analizat modul cum au fost 
îndeplinite sarcinile trasate și tot
odată s-au discutat cifrele de plan 
pe 1961. Cu acest prilej a reieșit 
în evidență necesitatea organizării 
mai temeinice a întrecerii socialiste.

Pentru a ajuta comitetul sindical 
de întreprindere, în primele zile ale 
lunii decembrie, într-o adunare ge
nerală a fost analizată activitatea 
acestuia. Pe baza hotărîrii luate’de 
adunarea generală, comitetul de 
întreprindere a trecut la organiza
rea întrecerii pe profesii. S-a orga
nizat de asemenea o evidență mai 
precisă a întrecerii, publicitatea în

fiecărui membru

pe la începutul 
anului trecut, a-

DE EIMCEPOT PE UN EDKIUM B'UM
fmbinînd armonios cele două ra

muri principale de producție din 
gospodărie — vegetală și animală 
— gospodăria colectivă „Cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R.” din 
Ciugud, care dispune în total de 
366 ha teren agricol, și-a prevăzut 
în planul de producție să cultive în 
acest an 130 ha cu grîu de toamnă, 
130 ha porumb, 5 ha cu floarea- 
soarelui, 10 ha cu cartofi și alte 
culturi prășitoare, precum și o su
prafață de 5 ha cultivată cu roșii, 
ardei, varză, vinete și alte legume. 
In sectorul zootehnic și-a propus 
să dezvolte de început o fermă de 
vaci și să pună bazele' unei turme 
de oi.

Pornind de la faptul că realiza
rea planului de producție depinde în 
foarte mare măsură de buna orga
nizare a muncii, colectiviștii din 
Ciugud și-au organizat încă de la 
începutul anului toate forțele de 
muncă într-o brigadă mixtă cu 7 
echipe, din care 5 echipe de cîmp, 
•o echipă specializată la grădină și 
una în sectorul animalier. Cu spri
jinul organelor tehnice agricole s-a 
făcut prelucrarea normelor și în 
.cadrul brigăzii s-au repartizat pen
tru lucrările de întreținere și recol
tare toate culturile, pe echipe și pe 
om. Pentru munca sa fiecare co
lectivist este răsplătit după canti
tatea și calitatea muncii efectuate. 
Aplicîndu-se sistemul de retribuție 
suplimentară pentru depășirile de 
producție la culturile prășitoare, a- 
dunarea generală a stabilit canti
tățile de cereale ce se atribuie su
plimentar. Așa, de pildă, la porumb 
retribuția pentru depășirea realizată 
peste plan este de 35 la sută. A- 

•cest sistem de retribuție care îm- 

jurul ei, și s-a trecut la stimula
rea secțiilor fruntașe pe bază de 
premii.

Pentru a asigura desfășurarea 
ritmică a producției, în anul 1961 
biroul organizației de bază a con
vocat spre sfîrșitul lunii decembrie 
o adunare extraordinară în care a 
analizat activitatea serviciului de 
aprovizionare și desfacere. Cu acest 
prilej comuniștii au scos la iveală 
lipsurile ce s-au manifestat în ac
tivitatea acestui serviciu și au fă
cut propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii în viitor. In acest scop s-a 
hotărît ca desfacerea produselor să 
se facă pe bază de grafic, pentru 
a nu avea stocuri supranormative.

După aceasta s-a intensificat 
munca politică fapt ce a determi
nat o mai mare preocupare pentru 
fiecare muncitor de a-și îmbunătăți 
munca în vederea reducerii prețu
lui de cost.

Se ducea o luptă susținută pen
tru economii. Dar în același timp 
exista o mare preocupare pentru 
inovații și raționalizări. Dacă în 
1959 au fost aplicate doar 4 ino
vații, în anul trecut au fost înre
gistrate 28 inovații, din care 12 
sînt aplicate, iar 7 sînt în studiu. 
In fruntea inovatorilor s-au situat 
comuniștii Volonciu Ioan, Coman 
Alexandru, Salmen Ionel, Klein Ca
rol și mulți alții, a căror exemplu 
a fost urmat și de nemembrii de 
partid. Inovațiile au adus însemnate 
economii. Numai prin inovația rea
lizată de comuniștii Salmen I. și 
Klein C. a fost economisit un fond 
dc investiții de 400.000 lei.

Drept rezultat al măsurilor luate 
de organizația de bază la sfîrșitul 
anului trecut, planul la valoarea 
producției gobale a fost realizat în 
proporție de 106,8 la sută, iar la 
prețul de cost s-au făcut economii 
peste sarcina de reducere în va
loare de 1.360.000 lei. Productivi
tatea muncii a crescut cu 16 la sută.

Odată cu noul an, în fața colec
tivului de aici s-au pus sarcini și 
mai mari. Rezultatele de pînă a- 
cum trebuiau continuate cu altele 
noi. Comuniștii erau hotărîți să 
muncească mai bine. La unele

(Continuare în pag. 4-a)

In gospodăriile colective noi

bină interesele obștești cu cele 
personale, este aplicat de colecti
viști și la cultura de cartofi, floa- 
rea-soarelui și alte culturi prăși- 
toarc.

Hotărîți să obțină rezultate cît 
mai bune în producția de cereale, 
membrii gospodăriei colective din 
Ciugud s-au pregătit temeinic 
pentru campania de primăvară. O 
dată cu repararea utilajului necesar 
în muncile agricole, brigadierul 
gospodăriei, tovarășul Stanciu Ni
colae, ajutat de șefii de echipă și 
alți colectiviști, au adunat pentru 
însămînțările de porumb și pentru 
schimb cu alte semințe, cantitatea 
de 14.480 kg porumb boabe, din 
care s-au trimis probe la laborator 
pentru analize.

Interes acordă colectiviștii din 
Ciugud și lucrărilor la grădină, 
unde pînă în prezent s-au pregătit 
și însămînțat roșii și ardei, în 40 me
tri pătrați de răsadnițe. De aseme
nea, pentru fertilizarea solului, 
mulți colectiviști, ca Avram Nico
lae, Stanciu Laurean, Avram Gheor- 
ghe, Puiu Benea, Avram Liviu și 
mulți alții, au transportat din gos
podăriile lor personale, pe ogoarele 
gospodăriei colective, peste 500 tone 
gunoi de grajd. De asemenea, în 
scopul sporirii producției la hectar 
au fost luate măsuri ca majoritatea 
arăturilor să se execute cu tractoa
rele.

Pentru a-și asigura venituri bă
nești tot timpul anului, colectiviștii 
din Ciugud, îndrumați de organiza
ția de partid, și-au propus să dez
volte tot mai mult sectorul zooteh
nic, în așa fel ca la sfîrșitul anu
lui de față să ajungă la 87 capete 
bovine, din care 50 vaci cu lapte și

Propunerea s-a rezolvat 
î Pe tovarășele Crișan Ana și Cris- 
tea Anicuța teiușenii le prețuiesc^ 
mult pentru vrednicia lor. De a-, 
ceea le-au și propus candidate în1 
circumscripțiile electorale nr. 20 și, 
respectiv 19 pentru sfatul popular' 
comunal. [

La întîlnirea cu alegătorii, care a' 
avut loc săptămîna trecută, mai[ 

! mulți cetățeni au arătat că ar fine-, 
^cesar să se repare podețul peste' 
[valea Geoagiului, din strada Axen-, 
te Sever.

> Pentru a da viață propunerii,, 
cele două candidate au mobilizat 
mai mulți alegători din circumscrip-, 
țiile amintite, ca Boca Laura, Popaj 
Lucreția, Cherecheș Paraschiva etc.„ 
care au săpat și cărat pămînt, re-j 

Îparînd și lărgind podețul. Astfel' 
în prezent circulația e asigurată în 
bune condițiuni.

[ Stimată și apreciată
> Tînăra învățătoare Rof Viorica 
[desfășoară de numai cîțiva ani a-[ 
[ceasta nobilă și frumoasă misiune 
[în satul Găureni. Cu toate acestea, 
[elevii claselor I-III de la școala de 
'4 ani la care predă, și cetățenii din, 
[sat, au numai cuvinte de laudă des-j 
'pre învățătoarea lor.
[ Folosind metode pedagogice a-J 
'vansate, toți elevii au în general ( 
[note bune și foarte bune, iar ca 
'bibliotecară ' voluntară numărul ci
titorilor nu i-au scăzut sub 150.S 
>O rodnică activitate depune harnica! 
învățătoare și ca responsabila) 
cursului de îndrumare cu femeile! 
unde s-au predat 12 lecții avînd oj 
bună frecvență precum și în alte! 
domenii, pentru care tovarășa Rof! 
[Viorica și-a cîștigat stimă și apre-) 
'ciere în sat. (

Să intensificăm pregătirile pentru muncile de primăvară

din sa- 
pregăti-

Sămînța trebuie strînsă
La gospodăriile colective 

tele comunei Vințul de Jos 
rile în vederea muncilor agricole de 
primăvară se desfășoară într-un 
ritm cu totul nesatisfăcător.

Așa, de exemplu, gospodăria co- 

să-și creeze o turmă cu 200 oi ți- 
găi. Și treeîndu-se la fapte, prin folo
sirea cu simț gospodăresc a sume
lor alocate, colectiviștii au și cum
părat pînă în prezent 60 de oi ți- 
găi. Dar, cum dezvoltarea creșterii 
animalelor e strîns legată de asi
gurarea unei baze furajere bogate, 
colectiviștii și-au prevăzut să cul
tive cu porumb pentru siloz 10 
hectare și să însămînțeze 17 hec
tare cu borceag și alte plante de 
nutreț. Același interes dovedesc co
lectiviștii din Ciugud asigurării de 
adăposturi pentru animale. Stabi- 
lindu-se încă de anul trecut să se 
construiască un grajd pentru 100 
bovine, pentru a se realiza această 
construcție la un preț de cost cît 
mai scăzut, adunarea generală a 
colectiviștilor a hotărît ca fiecare 
familie să contribuie voluntar cu 
350 cărămizi. Și, treeîndu-se la în
făptuirea hotărîrii, s-au și confec
ționat încă de anul trecut de către 
colectiviști 15.000 de cărămizi.

Pentru a repartiza la zi-muncă 
sume importante de bani și a-și a- 
sigura fondurile necesare ridicării 
de construcții și sporirii numărului 
de animale etc., s-au contractat im
portante cantități de produse vege
tale și animale, care vor aduce gos
podăriei un venit de aproape 
500.000 lei.

Muncind cu însuflețire, îndrumați 
și sprijiniți de organizația de partid 
și comitetul executiv al sfatului 
popular din comună, consiliul de 
conducere împreună cu toți colec
tiviștii din gospodăria colectivă 
Ciugud au toate condițiile să-și 
deplinească sarcinile prevăzute 
primul lor plan de producție.

FI. BARABAȘ

Ca și acum doi ani, sau patru 
ori șase în urmă, concursul forma
țiilor artistice de amatori, desfășu
rat în această iarnă, a 
mare număr de artiști 
scos în evidență noi și 
tezaurul inepuizabil al 
populare și-a afirmat încă o dată 
și-n mod pronunțat nesecatu-i iz
vor.

Concursul al VI-lea coincide cu 
evenimente importante din viața po
porului nostru, ca cea de-a 40-a 
aniversare a creerii P.C.R. și cu 
alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare. In întîfmpinarea acestor 
evenimente formațiile artistice s-au 
avîntat în întreceri entuziaste.

Astfel fiind, în cele 6 centre unde 
s-au desfășurat fazele intercomu- 
nale: Zlatna, Meteș, Benic, Galda 
de Jos, Ighiu și din nou Zlatna 
(pentru formațiile artistice ale în
treprinderilor zlătnene), formațiile 
artistice n-au înșelat întru nimic 
așteptările, succesele lor sînt in
contestabile.

lată, de pildă, concursul desfă
șurat în urmă cu cîteva zile la 
Zlatna, unde selecționați pe bun 
merit pentru faza raională, soliști 
ca Siminica Laurean din Pătrîn- 
geni la fluier, Presecan Nicolae din 
Viitori la clarinet, ambii țărani 
muncitori, sau echipă de dansuri 
din Zlatna sau Valea Dosului, vin 
să întărească cu putere cele afir
mate mai sus.

Un deplin succes au obținut de 
asemenea și artiștii amatori antre
nați în concursul final pe comuna 
Meteș, unde soliștii taragotiști Var
vara Ion și Mircea Costea, origi
nari din Ampoița, solistul fluieraș 
Gligor Ion din Lunca Ampoiței, ori 
brigada artistică din Meteș sau e- 
chipa de dansuri din Galați s-au 
situat pe treapta visată.

antrenat un 
amatori, a 
noi talente, 

creațiilor

nu 
1.670 kg sămînță de 
ce reprezintă doar 10 
necesar. Colectiviștii 
pînă la aceeași dată, 
decît 800 kg porumb.

și pregătită din vreme
lectivă „7 Noiembrie” din Vințul de 
Jos, cu toate că în primăvară ur
mează să însămînțeze peste 500 
hectare cu porumb boabe și o su
prafață importantă cu porumb pen
tru siloz, pînă la 23 februarie 
a strîns decît ..................
porumb, ceea 
la sută din 
din Sibișeni, 
nu au strîns
In ce privește colectiviștii din satul 
Vurpăr, a căror conducere a fost 
îndrumată și sprijinită în slabă 
măsură de organizația de bază și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din comună, nu a strîns pînă 
la 23 februarie nici un bob de să
mînță pentru culturile ce se însă
mânțează în primăvară.

In slabă măsură se preocupă con
ducerile gospodăriilor colective și 
în ce privește transprtul gunoiului 
în cîmp. Și faptul că pînă în pre
zent toate cele trei gospodării co
lective din comună nu au transpor
tat pe ogoare decît 300 de tone de 
îngrășăminte, dovedește pe deplin 
acest lucru.

Ținînd seama de faptul că tim
pul este înaintat, organizațiile de 
partid și comitetul executiv al sfa
tului popular din comună, trebuie 
să îndrume și să sprijine gospodă
riile colective să intensifice la ma
ximum pregătirile.

IN CLIȘEU : Semănatul 
sadnite.

„Pe ogorul înfrățit rodul muncii 
e însutit”, așa și-au intitulat tinerii 
colectiviști din Micești textul bri
găzii lor de agitație, așa au împăr
tășit celor peste 300 spectatori pre- 
zenți la faza concursului interco- 
munal ținut la Ighiu cu două dumi
nici în urmă, succesele culese de ei 
în viața nouă înfiripată în gospo
dăria colectivă.

Așteptările spectatorilor au fost 
satisfăcute, de asemenea, și la Gal
da de Jos, cît și la Benic, unde co
riștii găldeni sau artiștii amatori ai 
brigăzilor artistice de agitație din 
Tibru, Intregalde și Benic și-au a- 
firmat cu convingere aptitudinile ar
tistice.

Atît marele număr de spectatori, 
participanții la fazele viu disputate 
ale celui de-al VI-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori cît 
și comisia raională prezentă la în
trecerea mai sus amintită, au dat 
un calificativ bine meritat. Față de 
cel dc-al V-lea concurs, în acest an 
formațiile artistice se 
incontestabil mai bine, 
o mai înaltă pregătire, o 
re mai vastă.

Insă, obiectiv privind 
mai există și scăpări. Căminele cul
turale din Ighiu, Cricău, Șard și 
altele, de pildă, ar trebui pe viitor 
să depună mai mult efort în con
centrarea tuturor forțelor existente 
în comună, să intensifice pregătirea 
artiștilor amatori în așa măsură în
eît faza raională să întrunească un 
număr cît mai mare de formațiuni 
artistice, de soliști vocali și instru
mentali.

Numai așa, succesele obținute 
pînă în prezent vor fi consolidate 
și lărgite, vor satisface în și mai 
marc măsură cerințele oamenilor 
muncii din raion.

NICOLAF. CIOBOTA 
inspector met.-cultural

prezintă 
dovedind 

preocupa

lucrurile,

Muncă spornică 
la grădina de legume

metri pătrați.
în aceste zile s-a început pu
ia iarovizat în lădițe și pe 
a unei cantități de 8.000 kg

Gospodăria colectivă din Micești, 
care și-a propus să cultive în acest 
an cu legume o suprafață de1 teren 
mai mare față de anul trecut, a 
pregătit și însămînțat pînă în pre
zent cu roșii, ardei și varză timpu
rie o suprafață de peste 200 metri 
de răsadnițe. In prezent colectiviștii 
continuă cu amenajarea celorlalte 
răsadnițe, îneît să ajungă pînă la 
1.000 ................

Tot 
nerea 
sîrtnă 
cartofi timpurii, care se vor planta 
pe o suprafață de 5 hectare. După 
recoltarea acestor cartofi, pe același 
teren se va cultiva varză de toam
nă, luîndu-se astfel două recolte 
de pe aceeași suprafață de teren.

Printre fruntași la lucrările de la 
grădină sînt colectiviștii Sîrbu Ma
rin, Vărgaș Traian, Crișan Ion, 
Rusan Sebastian și alții.
IlilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Colectiviștii din Micești, care în. 
acești ani și-au propus să măreas
că suprafața cultivată cu legume la 
cel puțin 30 hectare, au început din 
vreme pregătirea răsadnițelor.



Bilanț bogat — perspective mărețe

Popoarele lumii cer acțiuni 
energice pentru încetarea complotului 

colonialist din Congo
★ DJAKARTA (Agerpres). — 

La 21 februarie în aula Universi
tății din Djakarta a avut loc un 
miting de protest al studenților u- 
niversității. La miting a luat cu- 
vîntul prof. Prijono, ministrul In- 
vățămîntului și Culturii care a sub
liniat că poporul indonezian, inclu
siv studenții indonezieni, sînt soli
dari cu poporul din Congo în lupta 
iui pentru independență. Partici- 
panții la miting au adoptat o re
zoluție în care înfierează crimele 
imperialiștilor și colonialiștilor din 
Congo și se cere judecarea celor 
vinovați de asasinarea lui Lumum
ba, retragerea tuturor trupelor co
lonialiștilor belgieni din Congo.

★ COLOMBO (Agerpres). — 
După cum relatează presa, la Galic, 
Kalutturai și în alte orașe din Cey
lon au avut loc. mitinguri de pro
test împotriva asasinării lui Lu
mumba. Participanții la mitinguri 
au dat foc unor păpuși reprezen- 
tîndu-1 pe Hammarskjoeld și au 
adoptat rezoluții prin care cer în
locuirea lui Hammarskjoeld din 
funcția de secretar general al

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

Imperialismul este răspunzător pentru 
ceea ce s-a petrecut în Congo

DAMASC (Agerpres). — La 21 
februarie, Gamal Abdel Nasser, 
președintele R.A.U., a rostit la Da
masc o amplă cuvîntare în care s-a 
oprit asupra problemelor politicii 
interne și externe a R.A.U., precum 
și asupra luptei popoarelor africane 
pentru libertatea și independența 
lor. X

. Vorbind despre politica dusă de 
statele imperialiste în Congo, pre
ședintele a spus : ..Facem răspun
zător imperialismul pentru ceea ce 
s-a petrecut în Congo. Ajutînd po
porul congolez care luptă pentru

Multă vreme oamenii au nutrit 
iluzia că pe Venus ar exista o fau
nă și floră luxuriantă. Cercetările 
din ultimii ani au spulberat însă 
aceste iluzii. Astăzi se știe că pla
neta Venus este acoperită de un 
strat compact de nori. Vălul de 
nori este atît de dens încît sub el 
suprafața planetei este cu totul in
vizibilă. De aceea, astronomii nu 
știau aproape nimic despre condi
țiile fizice existente pe suprafața 
planetei. Nici piuă în prezent nu 
se știe care este perioada rotirii ei 
în jurul axei sale, este însă cu
noscută destul de bine masa și di
mensiunile planetei, precum și ca
racteristicile rotației ei în jurul 
Soarelui. AAetodele astrofizice per
miteau doar cercetarea păturilor 
superioare ale atmosferei venusie- 
ne, descoperită acum 200 de ani de 
marele Lomonosov. S-a constatat că 
compoziția chimică a atmosferei 
venusiene înalte se deosebește sim
țitor de cea terestră — acolo pre
domină moleculele de bioxid de car
bon. Acum cîțiva ani astronomul 
sovietic N. A. Kozîriov făcînd ob
servații asupra luminozității ceru
lui nocturn al planetei Venus a 
constatat că ea este destul de in
tensă. Aplicînd metoda spectroscro- 
pică el a reușit să identifice în 
această luminozitate benzi strălu
citoare aparținînd după cît se pare 
moleculelor de azot. S-a dovedit 
așadar că atmosfera venusiană 
conține azot. Abia recent în 
spectrul atmosferei lui Venus a fost 
descoperită o bandă slabă de va
pori de apă. Dar toate încercările 
de a identifica acolo oxigen s-au 
soldat cu un eșec. De aici rezultă 
că în cazul că în atmosfera plane

tă).N.U. și închiderea reprezentanței 
diplomatice a Belgiei în Ceylon.

★ BEIRUT (Agerpres). Ziarul 
„Beirut-Al-Masa” scrie: „Ham
marskjoeld trebuie să-și dea demi
sia, întrucât poartă răspunderea di
rectă pentru asasinarea lui Lumum
ba”. Ziarul „An-Nida” scrie: „Ne
cesitatea demisiei lui Hammarsk
joeld din funcția de secretar gene
ral al O.N.U. este dictată de inte
resele păcii generale și ale inde
pendenței popoarelor”. Comentato
rul politic al ziarului conservator 
„Le Soir” scrie: „Dacă Uniunea 
Sovietică nu-1 recunoaște pe Ham
marskjoeld ca secretar general al 
O.N.U., dacă împotriva lui se pro
nunță toate țările lumii socialiste 
și majoritatea statelor neutre, Ham- 
marșkjoeld nu poate să îndepli
nească sarcina de răspundere de 
secretar general al O.N.U., bizuin- 
du-se numai pe sprijinul Statelor 
Unite ale Americii și al puterilor 
occidentale; Dag Hammarskjoeld 
nu mai poate rămîne în funcția de 
secretar general".

libertatea sa, noi ridicăm steagul 
libertății... Dacă Congoul va că
dea, aceasta va permite imperialis
mului să-și continue uneltirile pînă 
la înăbușirea celorlalte țări care 
năzuiesc spre libertate”.

Referindu-se la asasinarea jos
nică a primului ministru al Con- 
goului, Patrice Lumumba, preșe
dintele Nasser a spus că principa
lul călău al lui Lumumba este 
Chornbe. „După el vine primul a- 
gent al imperialismului — Kasa- 
vubu, în spatele căruia se află, .la 
rînclul său, imperialismul”.

Spre îndepărtata planetă Venus
tei există’ oxigen proporția lui este 
de o mie de ori mai mică decît în 
atmosfera Pămîntului.

Cunoștințele noastre despre pla
neta Venus s-au îmbogățit în mod 
substanțial cu aproximativ doi ani 
în urmă cînd în ajutorul astrono
miei „optice” a venit radioastrono- 
mia. Cu ajutorul unor mari radio- 
telescoape și al unui aparataj de 
recepție foarte sensibil, radioastro- 
nornii sovietici și americani au reu
șit să măsoare fluxul de radiație 
de unde radio emis de Venus pe 
undele de 8 mm, 3 și 10 cm.

Undele de radio au o însușire 
foarte utilă: capacitatea lor de a 
străbate în mod liber norii com- 
pacți. Prin urmare, sursa undelor 
de radio emise de Venus este su
prafața planetei și nu stratul de 
nori.

După cum se știe, fiecare corp 
încălzit emite un spectru larg de 
unde radiomagnetice, inclusiv unde 
radio. Prin urmare, cunoscînd flu
xul de unde radio emise de Venus, 
ca și distanța pînă la această pla
netă și dimensiunile ei, se poate de
duce pe baza unor formule simple 
de fizică, temperatura suprafeței ra
diante. Rezultatele au fost surprin
zătoare. Observațiile făcute pe un
dele cu lungime de 3 și 10 cm au 
dus la concluzia că în unele regiuni 
ale suprafeței venusiene tempe
ratura se-ridică la circa 300 grade 
C. Observațiile unor oameni de 
știință sovietici pe unda de 8 mm 
au furnizat o valoare ceva mai mică 
a temperaturii, ceea ce se explică,

Cu privire la electrificarea 
agriculturii U. R. S. S.

MOSCOVA (Agerpres). —TASS 
transmite: Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., au adoptat hotărîrea cu 
privire la electrificarea agriculturii 
U.R.S.S. în 1961—1965. In hotărîre 
se subliniază că în ultimii ani a 
crescut ritmul de electrificare a a- 
griculturii, a sporit considerabil nu
mărul consumatorilor rurali care 
primesc energie electrică de la sis
temele energetice de stat, de la cen
trale electrice industriale și rurale 
puternice.

In același timp, C. C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
au subliniat necesitatea sporirii în 
1961—1965 a volumului investiții
lor de stat pentru electrificarea a- 
griculturii.

In hotărîrea C. C. al P.C.U.S. și 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
se recomandă electrificarea conti
nuă a agriculturii prin conectarea 
întreprinderilor agricole la sisteme
le energetice de stat și la substa- 
țiile de tracțiune ale căilor ferate 
electrificate.

In hotărîre se subliniază necesi
tatea construirii în regiunile înde
părtate a unor puternice hidrocen
trale și centrale electrice acționate 
de motoare Diesel, precum și cen
trale electrice cu turbine de gaz și 
turbine de abur, raionale și inter- 
raionale. In raioanele cu populație 
rară se vor construi centrale elec
trice intercolhoznice, colhoznice și 
sovhoznice.

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

R. P. 0. Coreeană a recunoscut 
guvernul Gizenga

PHENIAN (Agerpres).
După cum transmite Agenția Cen

trală Telegrafică Coreeană preșe
dintele cabinetului de miniștri al 
R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, a a- 
dresat o telegramă lui Antoine Gi
zenga, primul ministru ad-interim 
al Republicii. Congo. In telegramă 
se arată că guvernul R.P.D. Co
reene a hotărît să recunoscă gu
vernul lui A. Gizenga ca singurul 
guvern legal al Republicii Congo.

după toate probabilitățile, prin fap
tul că undele de radio cu o lungime 
de 8 mm sînt absorbite parțial de 
atmosfera venusiană.

Care este explicația temperaturii 
atît de înalte pe suprafața planetei 
Venus ?

Este îndeobște cunoscut de ce 
legumele cresc iarna sub sticla se
relor. Razele solare pătrunzînd prin 
sticla acestora încălzesc acolo su
prafața lor interioară. Suprafața în
călzită emite raze infraroșii invizi
bile pe care sticla nu le lasă să 
treacă. Razele calorice infraroșii au 
nimerit astfel într-un gen de „cursă” 
și aceasta determină încălzirea se
rei. La fel se întîmplă și pe părnînt. 
Numai că de data aceasta rolul sti
clei îl are atmosfera noastră.

Atmosfera venusiană reprezintă o 
seră mult mai perfecționată decît a 
noastră. Tocmai de aceea, tempe
ratura la suprafața planetei este 
atît de ridicată, deși în partea su
perioară a stratului de nori ea sca
de sub — 40 grade C.

Pe baza observațiilor radioastro- 
nomice și optice efectuate pînă în 
prezent, astăzi ne putem face o 
imagine aproximativă asupra at
mosferei venusiene. In primul rînd 
se pune problema care molecule din 
atmosfera ei determină „efectul de 
seră”. Probabil că este vorba nu
mai de acele molecule care absorb 
puternic întregul domeniu infraroșu 
al spectrului. Numai moleculele de 
vapori de apă pot da o asemenea 
absorbție. Pentru aceasta este ne
cesară o cantitate foarte mică din

(Urmare din pag. I-a)
!n obținerea succeselor istorice 

ale poporului nostru, un factor de 
seamă îl constituie ajutorul frățesc 
al Uniunii Sovietice, colaborarea și 
intr-ajutorarea cu toate țările so
cialiste.

Poporul nostru vede în bilanțul 
realizărilor de pînă acum, cuprinse 
în Manifestul Consiliului Central 
al Frontului Democrației Populare, 
o chemare spre noi înfăptuiri. Ma
nifestul Consiliului Central al Fron
tului Democrației Populare cheamă 
întregul popor la îndeplinirea pro
gramului trasat de cel de-al II 1-lea 
Congres al P.M.R. Prin realizarea 
prevederilor planului de șase ani 
țara noastră va face mari pro
grese în toate domeniile de activi
tate, apropiindu-se pas cu pas de 
nivelul țărilor înaintate din punct 
de vedere economic.

Producția industrială a anului 
1965 va reprezenta trei sferturi din 
producția industrială obținută în 
cursul primului cincinal. Peste cinci 
ani, țara noastră va produce în mai 
puțin de 40 de zile cît s-a produs 
în Romînia btirghezo-tmoșierească 
în întregul an 1938. In perioada 
planului de șase ani se vor lărgi, 
reutila și moderniza 400 de între
prinderi. Se vor construi 180 între
prinderi și 300 secții industriale noi, 
înzestrate cu cea mai modernă teh
nică.

La sfîrșitul anului 1965 pe ogoa
rele patriei vor lucra 100.000 trac
toare, peste 70.000 semănători, mai 
mult de 43.000 combine pentru re
coltarea păioaselor, peste 8.000 
combine pentru recoltarea porumbu
lui. Se va asigura un belșug tot 
mai mare de produse agroalimen- 
tare în interesul îmbunătățirii ne-

♦ ♦------------

In fruntea luptei pentru reducerea 
prețului de cost

(Urmare din pag. 3-a) 
secții munca nu era tocmai bine 
organizată. In punctele importante 
ale producției trebuiau puși comu
niști care să influențeze în bine 
întregul proces de producție.

Din însărcinarea biroului organi
zației de bază, tov. Ciumbrudean 
Dumitru, membru în birou, a ținut 
o ședință cu toți șefii de secție 
membri de partid, pentru a le arăta 
cum trebuie să muncească cu ne- 

aceste molecule — cîteva grame 
deasupra fiecărui centimetru pă
trat din suprafața planetei.

Aceasta nu depășește decît de 
cîteva ori conținutul mediu de va
pori de apă în atmosfera terestră. 
După cum arată calculele, partea 
principală a atmosferei venusiene 
sub stratul de nori se compune din 
bioxid de carbon. Presiunea atmos
ferică pe suprafața lui Venus este 
de aproximativ 5 ori mai mare de
cît pe suprafața Pămîntului. In a- 
fără de bioxid de carbon, atmos
fera planetei conține și azot mole
cular, probabil în aceeași cantitate 
ca și atmosfera terestră. La o pre
siune de 5 atmosfere și o tempe
ratură de plus 300 grade, sau chiar 
mai mare, nu există nici mări. Prin 
vălul de nori nu se vede nici soa
re, nici stele, totul arată că lumea 
venusiană are un aspect dezolant.

Firește, tabloul condițiilor fizice 
de pe Venus, zugrăvit mai sus, 
este constituit pe baza datelor pre
liminare existente și el va fi preci
zat pe măsura adîncirii cunoștințe
lor noastre despre planete. Un rol 
extrem de important în aceasta 
trebuie să-l aibă cercetările cu a- 
jutorul stațiunilor interplanetare au
tomate. După cum se știe, Ia 12 fe
bruarie în Uniunea Sovietică a fost 
lansată cu succes prima stațiune de 
acest tip în direcția planetei .Ve
nus. In luna mai se vor primi in
formații prețioase despre această 
vecină cosmică a noastră. Nu mai 
este departe timpul'cînd Venus nu 
va mai constitui nici o taină pentru 
omenire.

(Text prescurtat după un ar
ticol semnat de prof. I. Șklov- 
ski în ziarul „Izvestia”). 

contenite a traiului populației de la 
orașe și sate.

înfăptuirea programului de dez
voltare a economiei și culturii, spo
rirea bogăției țării, creșterea produc
ției industriale și agricole, ridicarea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost al produselor, vor 
avea ca urmare ridicarea neconte
nită a nivelului de trai al poporu
lui. Prin mărirea salariilor și redu
cerea treptată a prețurilor la măr
furile de consum, salariul real va 
crește cu 40-45 la sută față de ni
velul din a doua jumătate a anului 
1959. Veniturile reale ale țărănimii 
vor crește cu circa 40 la sută. De 
aproape două ori față de perioada 
anilor 1954-1959 vor crește fondu
rile alocate de stat pentru satisfa
cerea nevoilor social-culturale.

Trecînd în revistă înfăptuirile din 
ultimii ani, privind mărețele pers
pective ce se deschid, poporul nos
tru își manifestă prin muncă crea
toare, plină de entuziasm, hotărî
rea sa fermă de a înălța tot mat 
sus edificiul socialismului, contri
buind prin aceasta la victoria cau
zei păcii, a democrației și socialis
mului.

Poporul nostru, oamenii muncit 
din raionul nostru, așteaptă ziua 
de 5 martie, ziua alegerilor, ca pe 
o zi de sărbătoare. Dînd votul can- 
didaților F.D.P., poporul nostru își 
va afirma hotărîrea de a înfăptui 
mărețul program al luptei pentru 
continua dezvoltare a economiei na
ționale și ridicarea bunăstării po
porului, program înfățișat de Fron
tul Deinocraței Populare, care în
truchipează unitatea de nezdrunci
nat a întregului nostru popor în 
lupta pentru continua întărire a pa
triei noastre socialiste.

membrii de partid din secția lor.. 
Acest lucru a făcut ca șefii de sec
ție să se preocupe îndeaproape de- 
nemembrii de partid. Astfel, tov.. 
Volonciu L, șeful secției mecanică,-; 
a ajutat în ridicarea calificării pe-, 
tov. Crișan Cornel care, văzînd în
sușirile bune ale comuniștilor, a 
cerut și a devenit și el candidat de 
partid. Sub îndrumarea tovarășului 
Volonciu se califică la locul de 
muncă tînărul Grapa Victor. Comu
nistul Pleșa Anton, de la secția 
tîmplărie, a dat un ajutor deosebit 

în organizarea muncii în această 
secție cît și la calificarea, femeilor, 
de la secția lustruit mobilă.

La această secție sînt tovarășe ca 
Sicoe Zina, membră de partid, Co
vaci Elena, candidată de partid șf 
altele, care prin hărnicia și dragos
tea lor de muncă și-au cîștigat sti
ma întregului colectiv. Mîinile har
nice, inima vie, entuziasmul colnu- 
niștilor se simte peste tot, în toate 
secțiile.

In îmbunătățirea muncii un roî 
de scamă îl au ședințele operative 
ce se țin din inițiativa organizației 
de bază în fiecare zi de luni din 
săptămînă cu șefii de secții, res
ponsabilii grupelor sindicale, preșe
dintele comitetului de întreprindere, 
conducerea administrativă a între
prinderii și secretarul organizației 
de bază. Aici se discută măsurile ce 
trebuie luate pentru activitatea pe- 
o săptămînă.

Toate aceste măsuri au făcut ca 
planul pe luna ianuarie să fie înde
plinit la producția industrială de 
bază în proporție de 107,36 la sută, 
iar față de sarcina de reducere a 
prețului de cost s-a realizat o eco
nomie de 41.000 lei.

Este deci limpede că toate suc
cesele de care am pomenit mai sus 
au pornit de la oameni, de la fe
lul nou de a gîndi și de a munci,, 
de la conștiința nouă, socialistă a- 
fiecăruia.

, Fl. D.
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