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Toate forțele la executarea 
arăturilor adinei de toamnă!

ultimelor 
oamenii 

raionului 
pentru e- 

de

au

din

Paralel cu terminarea 
hectare de însămînțat, 
«luncii din agricultura 
nostru dau acum bătălia 
xecutarea arăturilor adînci 
toamnă, ei fiind convinși prin ex
periență proprie că arăturile adînci 
aduc totdeauna spor de recoltă.

Colectiviștii din Teiuș, care 
semănat anul acesta sfecla de za
hăr în teren îngrășat și arat 
toamnă, au obținut Ia această cul
tură o producție de peste 3(7.000 kg 
la hectar, gospodăria reaiizînd fru
moase venituri. Ca urmare a apli
cării pe scară largă a metodelor 
agrotehnice înaintate, a însămîn- 

, țării porumbului în teren arat din 
toamnă, gospodăria agricolă de 
stat din Galda de Jos, gospodăriile 
•elective din Cistei, Obreja, Oiej- 
dea, Bucerdea Vinoasă și altele, au 
«ecoftat în acest an 5.000-6.000 kg 
porumb Ia hectar. Recolte sporite 
de porumb au obținut apoi și alte 

• ospodării colective și întovărășiri
gricole din raion și se poate spu- 

■>e că la baza acestor recolte stau 
in primul rind arăturile adînci fă- 
tute din vară sau din toamnă și 
folosirea unor cantități cît mai mari 
de îngrășăminte naturale și chi
mice.

De aceea, organele de partid și 
ecmitetele executive ale siaturikir 
populare de la comune trebuie sâ 
acorde acum toată importanța ară
turilor adînci de toamnă, să mo
bilizeze larg unitățile agricole-coo- 
peratiste și pe producătorii indivi
duali la executarea acestei lucrări 
pe întreaga suprafață de teren ce 

. se însămînțează în primăvară.
’ Experiența a arătat că arătura 

adîncă face să sporească cu mult 
producția la hectar. Această lucra
re ajută ca în pămînt să se strin
gs din ploi și din topirea zăpezilor 
• cantitate mare de apă, care u- 
ne^ri trece de 40.000 litri la hec
tar. Arătura adîncă făcută la 28-30 

ntimetri, dă posibilitate rădăci- 
i plantei să pătrundă mai adine 

în pămînt, să reziste mai bine la 
secetă. Totodată, arătura de toam
nă ajută la îmbunătățirea însușiri
lor fizice ale solului, distruge bu
ruienile și dăunătorii plantelor, în
lesnește efectuarea mai timpurie a 
muncilor agricole de primăvară. 
Bineînțeles, la executarea araturi
lor adînci, este necesar să se tină 
seamă și de particularitățile terenu
lui. Așa, de exemplu, arăturile a- 
dînci sînt recomandate pe toate 
solurile în afară de cele a- 
liate în pantă sau nisipoase, care 
sînt expuse eroziunilor sau spălării 
terenului de către apă.

Hotăriți să pună o bază puter- 
L nică recoltei anului viitor, lucrăto

rii din gospodăria agricolă de stat 
din Galda de Jos au transportat

-------------------------------------------- *
Pentru dezvoltarea unui 
puternic sector socialist 

------------------------------------------ ♦
Poiana, satul acesta cu oameni 

harnici așezai pe valea Ampoiului, 
s-a bucurai și se buf ură și în pre
zent de aprecierea de a fi un sat 
< u iscusiți crescători de animale. 
Aproape că nu există curte de gos
podar in care să nu găsești 10-15 
»i din cele mai frumoase. Și în 
»ius poienarii s-au dovedit buni 
crescători și de vite mari.

Cu cîțiva ani în urmă, aici în 
sat a luat ființă o întovărășire zoo- 
tehrucă de creșterea oilor. Pasul 
făcut atunci de cele 14 familii de 
țărani din sat era începutul unui 
drum nou ce trebuia continuat și 
tonzinuu lărgit. Dar ce s-a întîm- 

r plat ? Nefiind ajutată de organele 
de stat și organizația de bază, în
tovărășirea a mers pe calea des
trămării și în loc să se dezvolte, 
să-și formeze o avere obștească, a 
rămas cu o simplă turmă care primea 
primăvara denumirea de turmă a

Vineri, 13 noiembrie 1959

in prezent în cîmp peste 120 
gunoi de grajd și au executat

colective, unde 
toamnă se e- 
S.M.T.-ului, a-

pînă 
tone _ _
arătură adîncă pe cr suprafață de 
115 hectare. Avansate în ce priveș
te executarea arăturilor adînci de 
toamnă sînt și gospodăriile colec
tive din Berghin, Benic, întovără
șirile agricole din comunele Oarda 
de Jos, Bărăbanț și altele.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 
arătat că executarea arăturilor a- 
dînci nu este privită peste tot cu 
aceeași răspundere în raionul nos
tru. Și faptul că pînă la 12 noiem
brie întovărășirile agricole din co
munele Teiuș, Ighiu, Mihalț și al
tele nu au efectuat arături de 
toamnă decît în proporție de 20-25 
ia sută dovedește pe deplin acest 
lucru. Ce preocupare se poate spu
ne că au organizațiile de partid, 
comitetul executiv al sfatului popu
lar și conducerile întovărășirilor a- 
gricole din comuna Hăpria, cînd 
întovărășirile din Hăpria și satele 
Drîmbar, Straja și Dumitra nu au 
executat arături adînci decît pe o 
suprafață de 200 hectare teren din 
cele peste 1.000 cît au planificat? 
Trebuie să fie clar că tărăgănînd 
executarea arăturilor adînci, nu poa
te decît să dăuneze producției a- 
gricole la hectar.

In gospodăriile 
arăturile adînci de 
xecută cu ajutorul 
cesta trebuie să acorde tot spriji
nul gospodăriilor pentru ca nici un 
hectar să nu rămînă nearat. Un 
sprijin important este chemat șă-1 
de-a S.M.T.-ul întovărășirilor a- 
gricole care, cu ajutorul tractoare
lor și forțelor proprii, să execute a- 
rături pe suprafețe cît mai mari.

împletind armonios 
lucrărilor agricole cu 
transformare socialistă a _ 
turii, organele de partid și de stat 
de la comune nu trebuie să slă
bească nici o clipă munca de a- 
tragere a țărănimii muncitoare în 
gospodării și întovărășiri agrico'e, 
unde roadele sînt mai mari.

Ținînd seamă mai ales de tim
pul înaintat în care ne găsim, or
ganizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
de la comune au datoria să desfă
șoare o muncă politică susținută 
în rîndul tuturor lucrătorilor o- 
goarelor, pentru ca aceștia să fo
losească din plin fiecare zi și oră 
bună de lucru la terminarea însă- 
mînțărilor și executarea arăturilor 
adînci de toamnă pe întreaga su
prafață ce urmează să se însămîn- 
țeze în primăvară.

Oameni ai muncii de pe ogoare! 
Zorind executarea arăturilor adînci 
de toamnă, puneți o bază puternică 
recoltei viitoare, asigurați o pro
ducție sporită la hectar.

executarea 
munca de 

agricul-

întovărășirii, iar toamna, odată cu 
ducerea oilor în sat se destrăma. 
Așa a mers treaba an de an. Pînă 
și acum. In evidența secției agricole 
a raionului figurează că aici la 
Poiana Ampoiului există, chipurile, 
întovărășirea zootehnică cu numele 
de „Horia", dar că n-are nici un 
leu fond de bază, n-are nici un ki
logram de furaj la fondul obștesc. 
In schimb are un președinte pe 
nume Vințan Emilian.

In ultimul timp, în satele de pe 
valea Ampoiului, în baza indicației 
Comitetului raional de partid, or
ganizațiile de bază și sfaturile 
populare au început desfășurarea 
muncii politice pentru formarea de 
întovărășiri in care încă de la în
ceput să se aducă de fiecare înto
vărășit pe lîngă suprafața de teren 
ce o are și un număr de oi care să 
formeze averea obștească a întovă-
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Cei doi masivi golași, de pe fru
moasa vale a Ampoiței, sînt ade
vărate monumente ale naturii.

IN CLIȘEU : La poalele acestor 
masivi, oile găsesc o pășune bo
gată.

IN CINSTEA CONFERINȚELOR

ORĂȘENEASCĂ ȘI KĂIOHALĂ DE PARTID
O importantă inovație

V

De curînd, un colectiv format din 
tovarășii ing. Valea Gh., directo
rul I.R.T.A. — Alba-Iulia și șeful 
garajului de la Autobaza Deva, ■ 
I. Răgălia, în dorința de a reduce 
cît mai mult consumul de benzină, 
au realizat un dispozitiv care, a- 
daptat la autocamioanele „Steagul 
roșu", reduce consumul de benzină 
cu 10-15 la sută. In același timp 
prin adaptarea dispozitivului res
pectiv, pe lîngă reducerea consu
mului de benzină se obține și o 

10 la sută a pu-creștere cu peste

Și-au îndeplinit angajamentele
muncă susținută,Desfășunnd o 

meșteșugarii de la cooperativa „Mu
reșul" din Alba-Iuția și-au îndepli
nit angajamentele luate în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie.

Echipele de zidari conduse de 
membrii de partid Gheorghe Pleșa 
și Nicolae Dăian și-au depășit pla
nul pe luna octombrie cu 61 la

Prin muncă voluntară un local nou la Feneș
In satele comunei Feneș, țăranii 

muncitori mobilizați de organiza
țiile de partid și sfatul popular, 
participă cu o deosebită însuflețire 
la lucrările de înfrumusețare a sa
telor lor. Cu numai două luni în 
urma, în satul Presaca, prin parti
ciparea largă a țăranilor muncitori, 
a fost terminată construcția unui 
frumos local de cooperativă, în timp 
ce în Feneș a fost complect termi
nat noul local de școală. In pre
zent, la Presaca se lucrează la ter
minarea unui pod peste rîul Ampoi.

De aproximativ o lună de zile, 
la intrarea în Feneș a început și 
se lucrează de zor la realizarea u- 
nei noi și frumoase construcții. 
Este vorba de construirea prin 
muncă voluntară și cu posibilități 
locale a unui frumos local. Cons
trucția este prevăzută cu 5 camere 
și o sală mai mare destinată pentru 
adunări. Pînă în momentul de față 

m
comunele

rășirii. Țăranii muncitori au pri
mit cu un interes deosebit această 
nouă formă de organizare și fiind 
convinși de justețea și avantajele 
ce le obțin, au intrat în masă f“ 
aceste întovărășiri. In
Almașul Mare, Feneș și în multe 
sate toți țăranii muncitori au intrat 
în întovărășiri. Chiar șl în cuprin
sul comunei Meteș — la Tăuți, 
Găureni și Metcș-sat au fost înfiin
țate astfel de întovărășiri. La Po
iana însă situația a rămas aceeași 
timp îndelungat. Comitetul comu
nal de partid și sfatul popular co
munal au început, ce e drept, 'să 
desfășoare munca si. în acest sa’. 
Răul mare a fost însă că n-a per
severat cîtuși de puțin. Dacă au 
văzut că întîmpină unele greutăți 
au abandonat munca și si-au în
dreptat forțele spre alte sate.

(Continuare în pag. 4-a)
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terii de tracțiune a motorului.
Inovația realizată și experimen

tată cu rezultate deosebit de bune, 
constă dintr-un dispozitiv care se 
montează între galeria de admisie 
și carburator. Cu ajutorul dispozi
tivului distribuirea benzinei la su
pape se face prin conducte directe, 
ceea ce înlătură pierderile de ben
zină, realizîndu-se astfel 
economii.

In momentul de față, 
se găsește în stadiul de 
cală în întreaga țară.

♦♦-------------------

însemnate

irtouația 
a fi apli-

sută. Rezultate bune au obținut și 
secțiile de croitorie și ceaprazerie, 
care și-au depășit pianul între 20-50 
la, sută.

Pînă la 1 noiembrie, cooperatorii 
de aici au realizat de asemenea, 
peste angajamentul luat, economii 
în valoare de 19.000 lei.

s-au efectuat în mod voluntar lucră
rile de zidărie și lemnărie la acoperiș, 
astfel că așa cum și-au propus, ță
ranii muncitori au reușit să termine 
construcția în roșu, efectuînd în 
mod voluntar circa 3.500 ore 
muncă.

Pentru o cît mai bună 
iernare a animalelor

Colectiviștii din Teiuș, care acor
dă toată atenția creșterii animale
lor, au asigurat pentru iernatul a- 
cestora o bogată bază furajeră și 
condiții bune de adăpostire.

Astfel, ei au recoltat în condi- 
țiuni optime din vară și au depo
zitat în apropierea grajdurilor 
114.000 kg fîn natural și cultivat — 
trifoi și lucernă — și au însilozat 
cantitatea de 56.000 kg porumb și 
trifoi. De asemenea, după predarea 
sfeclei de zahăr, la care au reali
zat o producție sporită, ei au pri
mit de la fabrică pentru hrana ani
malelor aproape 20.000 kg borhot. 
Tot pentru hrana animalelor colec
tiviștii din Teiuș au repartizat 5.000 
kg porumb boabe, iar o mare can
titate de paie a fost repartizată 
pentru așternut.

Pentru a asigura condiții cît mai 
bune de adăpostire a vacilor de lapte, 
colectiviștii au construit un grajd 
nou încăpător, Ia care în aceste 
zile se fac ultimele amenajări în 
interior. De asemenea, ei grăbesc 
acum și construirea saivanului pen
tru oi.

Printre cei care au 
multă stăruință, pentru 
condiții cît mai bune 
natul animalelor, sînt
Borza Gavrilă, Eghed Martin, Ma- 
the Adalbert, Barabaș Carol, Mol
nar Martin și alții.

muncit cu 
a asigura 

pentru ier- 
colect iviștii

S)

Vineri, 6 noiembrie, înainte cu 
mult de ora 18, în fața Casei ra
ionale de cultură din Alba-Iulia 
s-au adunat numeroși cetățeni din 
oraș, pentru a participa la mitin
gul oamenilor muncii organizat 
cu prilejul sărbătoririi zilei de 7 
Noiembrie — a 42-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. înainte de începerea mi
tingului, sala de festivități a Ca
sei raionale de cultură devenise 
neîncăpâtoare.

In aplauzele celor prezenți la 
masa prezidiului iau loc tovară
șii Ștefan Boureanu, prim-secre- 
tar al Comitetului raional de par
tid, Vasile Cormoș, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, 
Grigore Mureșan, președintele 

Aurel 
Consiliului

Grigore 
sfatului popular raional, 
Bîzgă, președintele ~ 
sindical raional, activiști ai or
ganizațiilor de masă, fruntași în 
producție.

Cu acest prilej a conferențiat 
tovarășul Ștefan Boureanu, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid, care a vorbit despre im
portanta Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și succesele 
obținute de poporul sovietic în 

instaurarea

prezenți au 
program ar-

obținute de poporul 
cei 42 de ani de Ia 
puterii sovietice.

După expunere, cei 
asistat la un bogat 
tistic prezentat de către” forma
țiile artistice de amatori ale Ca
sei raionale de cultură.

In raion
In numeroase întreprinderi din 

raion, printre care sînt și Uzina 
Metalo-Chimică Zlatna, „Gh. Do- 
ja“, fabrica de încălțăminte „Ar
deleana", întreprinderea „Ardea
lul", C.F.R. Teiuș ș. a., au avut 
loc între 3-6 noiembrie adunări 
festive consacrate sărbătoririi ce
lei de-a 42-a aniversări 
Revoluții Socialiste din 
brie".

a Marii
Octom-

cămine- 
trecută

★
1 Și la sate, în cadrul
1 lor culturale, duminica
i s-au ținut conferințe despre „In- 
' seninătatea istorică mondială a 
i Marii Revoluții Socialiste dinOc- 
i tembrie", la care au participat co- 
J lectiviști, întovărășiți și numero- 
i și țărani muncitori. După expu- 
> nerea conferințelor, formațiile că- 
J minelor culturale din Stremț, Mi- 
>halț, Berghin și altele au prezen
tat bogate programe artistice.

£?£$.% ama 
tâpfâfnuut

LA CONCERTUL

țți se anunță pe franțuzește
.tbnv HlfnrM doffn

„Cîntați cu noi" unele soliste | 
? ca:

Didy, Jeny, Mary, Getta, Oly, 
ți cu Etta.

g

<s Să sperăm că ... moda asta ț 
a stîicit — mă rog matale ! i 
ruinai numele solistei,
nu și... coardele vocale. ;



CARNET CULTURAL Să ne ținem cuvînful dat, tovarăși!
însuflețite manifestări 

— ale prieteniei —
Incepînd din 7 octombrie și > 

pînă la 7 Noiembrie, cînd oamenii / 
muncii au sărbătorit în entuzias- i 
mul general cea de-a 42 anivșr- ) 
sare a Marii Revoluții Socialiste < 
din Octombrie, Luna prieteniei ro- S 
mîno-sovietice a înmănunchiat un ) 
întreg șir de manifestări culturale ( 
închinate prieteniei ce leagă po- S 
porul nostru de marele său prie- ) 
ten eliberator. Au avut loc în a- < 

J cest răstimp conferințe și șimpo- > 
( zioane, și-au desfășurat progra- ? 
Inie adecvate zeci de formații ar- ( 

tistice din raionul nostru în ca- ) 
drul ștafetelor culturale. î

In ziua de 8 noiembrie, cu pri
lejul ștafetei culturale, faza raio- < 
nală, ce a avut loc la Alba-Iulia, S 
formațiile artistice ale Casei raio- ) 
nale de cultură, ale căminului cui- ( 
tural din Ighiu și soliști vocali și ) 
instrumentiști din Vințul de Jos și ? 
Oarda de Sus, au prezentat de a- < 
semenea un bogat program în fața > 
a sute de oameni ai muncii. Co- < 
rul și orchestra Casei raionale de i 
cultură au fost îndelung răsplă- ) 
tite cu aplauze pentru buna in- < 
terpretare a bucăților corale „Cîn- S 

z tecul prieteniei", „Dacă toți flă- / 
< căii lumii", „Cîntec peste zări < 
> și ape“ și „Marșul muncitorilor", ; 
) la fel de bine primită fiind de 
5 publicul spectator și brigada ar- \ 
5 tistică de agitație din Ighiu, so- ) 
< liștii vocali și instrumentiști.

Luna prieteniei a f st bogată \ 
1 în fapte. Oamenii muncii și-au ) 

i sporit și mai mult cunoștințele < 
ț privitoare la marile realizări ale S 
? constructorilor comunismului. Și 2 
< mai presus de toate, au învăta’t < 
5 să prețuiască tot mai mult prie- ) 
? tenia cu marele popor sovietic ? 
s care eliberîndu-ne ne-a deschis s 
) drum larg spre o viață adevă- ) 
< rată. )

15 ani de activitate
In cei 15 ani de la înființare, E- 

ditura politică a tipărit peste 5.600 
titluri, într-un tiraj ce depășește 
165 milioane exemplare.

Din lucrările clasicilor marxism- 
leninismului, au apărut în această 
perioadă 145 titluri în peste 
7.400.000 exemplare. Tirajul total 
al lucrărilor lui V. I. Lenin este 
de peste 5.000.000 exemplare.

Tirajele mari în care s-au tipă
rit lucrările din literatura politică, 
dovedesc cu prisosință aprecierea 
de care acestea se bucură în rîndul 
maselor de cititori. Astfel, num^i 
din lucrările tovarășului Gheorp-he 
Gheorghiu-Dej s-au tipărit 73 tit
luri într-un tiraj de 8.733.000 e- 
xemplare iar din lucrările tovară
șului N. S. Hrușciov Editura poli
tică a editat pînă acum 1.200.000 
exemplare.

O importanță cuvenită a fost a- 
cordată și materialului pentru în- 
vățămîntul de partid. Pentru a veni 
în ajutorul celor ce studiază în în- 
vățămîntul de partid. Editura po
litică a tipărit 319 lucrări într-un 
tiraj total de 25.657.000 exemplare.

Avîntul deosebit pe care l-a luat 
literatura naționalităților conlocui
toare din patria noastră, se con-

Vestea despre care vorbește tot satul
Era intr-o zi frumoasă de toam

nă. In vecinătatea clădirii Sfatului 
popular al comunei Meteș, cîțiva 
săteni munceau de zor. Puneau 
piatră peste piatră pentru a dura 
temelie solidă viitoarei .clădiri cu 
destinația de dispensar.

Deodată în lungul șoselei, ve
nind dinspre Alba-Iulia, trecu o 
mașină. Nu era o mașină ca toate 
celelalte. Și se vede că tocmai acest 
fapt îi făcu pe oameni să se opreas
că pentru cîteva clipe din lucru.

— A sosit caravana. — găsi ni
merit să atragă atenția celor din 
jur un flăcău.

Și avea dreptate flăcăul. Dar de 
unde să știe că în pîntecul mașinii 
era ceva spre bucuria lui și a tu
turor sătenilor din partea locului?

Caravana opri în dreptul cămi
nului cultural. Din mașină cobo- 
rlră doi inși care, încet și cu multă 
grijă, prinseră să descarce o în
cărcătură prețioasă: un motoraș nou 
nouț, cîteva valize conținlnd toate 
cele necesare filmării.

In jurul mașinii se strînseră u- 
nul, apoi altul, apoi încă alți cîți
va. In total vreo zece-cnsprezece

On nou și însemnat succes al Teatrului
’de păpuși „Prichinder

Nu de mult, colectjvul Teatrului 
de păpuși „Prichindel" din Alba 
lulia s-a reîntors din turneul în
treprins în țară cu spectacolul 
„Povestea porcului", dramatizare 
de V. Porumbacu și V. Filipoiu, după 
basmul cu același nume de 1. 
Creangă, sfîrșitul acestei acțiuni 
mareînd un nou și însemnat suc
ces al harnicului colectiv. In cursul 
celor 22 de zile de turneu, colec
tivul teatrului a prezentat 69 spec
tacole în fața a peste 21.000 spec
tatori. Piesa „Povestea porcului" a 
fost rînd pe rînd vizionată de copiii 
oamenilor muncii din Giurgiu, Ol
tenița și Moreni, Tîrgoviște, Plo
iești, Cîmpina, Bușteni, Victoria, 
Orașul Stalin, Făgăraș etc.

Tot în cadrul turneului între
prins, după ce a prezentat un șir 
de spectacole în raioanele Capita
lei, colectivul Teatrului de păpuși 
„Prichindel" a avut marea cinste 
ca în ziua de 18 octombrie să pre
zint? minunatul spectacol și în stu
diourile Televiziunii Romîne.

Reîntors din turneu. colectivul 
teatrului de păpuși a făcut un bo
gat și fructuos bilanț. El raportea
ză cu mîndrie realizarea și depă- 
• irea cu 12.000 spectatori a planu
lui de activitate pe anul 1959, de 
ia 1 noiembrie a.c. muncind în 
contul trimestrului II al anului 1960.

La clubul cooperativelor meșteșugărești
Cîțiva cooperatori trec pragul 

clubului în'împinați de Maria Bol- 
dură, bibliotecara acestuia.

— Vreți un prieten bun ? — se 
adresară bibliotecara noilor veniți. 
Și cu acestea zise, întinde mina 
spre rafturile pline de cărți.

Cooperatorii, fie ei tineri sau 
virstnici, solicită o carte sau alta. 
Ba mai iau cite una și la recoman- 

a Editurii politice 
cretizează în numărul mare al a- 
parițiilor de cărți publicate de E- 
ditura politică. In cei 15 ani de 
activitate. Editura politică a tipărit 
2.278 titluri, într-un tiraj de cea. 
20.000.000 exemplare, în limbile mi
norităților naționale.

săteni. Și după ce se dumiriră 
despre ce-i vorba, se împrăștiară 
ducind cit ei vestea în tot satul. 
Am primit în dar un aparat de fil
mat, stăruia pe buzele fiecăruia.

La căminul cultural, în acest 
timp începuse lucrul. Gospodar pri
ceput, tovarășul Tamaș Moise, pre
ședintele sfatului popular, luă mă
surile de trebuință. Se aduseră la 
cămin seînduri și cuie, pinză pen
tru ecran. începu instalarea apara
telor, la această treabă muncind 
de zor atît tîmplarul Iacob Martin, 
Paraschie Florean, viitorul opera
tor, cit și tovarășul Negruțiu Vic
tor, tehmcianul Direcției cinemato
grafice regionale pentru raionul 
nostru.

Cu toate puse la punct, în entu
ziasmul tuturor săteni’or din Me
teș și din satele ce aparțin comu
nei, duminică 1 noiembrie a- fost 
rulat aici primul film. Sala cămi
nului a fremătat de mulțimea oa
menilor, iar la sfîrșitul filmului fie
care sătean a găsit un cuvînt de 
mulțumire pentru grija ce o poar
tă partidul ridicării nivelului lor 
cultural.

Dar nu numai în aceasta constă 
succesul obținut în turneu de ta
lentatul colectiv al teatrului. Spec
tatorilor mici și mari le vor fi 
multă vreme vii în memorie cali
tățile artistice deosebite ale spec
tacolului. Și e firesc să fie așa, 
căci personagiile din piesă și-au 
găsit o minunată interpretare în 
fiecare actor sau actriță mînuitoa- 
re. Rolul Mădălinei — copila ce a 
avut atît de mult de suferit pentru 
că și-a călcat jurămîntul — a fost 
interpretat cu multă sensibilitate 
Ș* gingășie de Mioara Huiu, iar 
purcelul cu jocurile și năzdrăvăniile 
lui a fost realizat în mod artistic 
de Nuți Hăprian. Cu aceeași mă
iestrie apoi, s-au transpus în an
samblul acțiunii Dumitru Matei, 
Gheorghe Bărbănțan, Viorel Oan- 
cea. Coca Silvestru, Maria Matei, 
și Sanda Bărbănțan.

Cu succesul obținut în turneu, 
colectivul teatrului se mîndrește. Și 
pe bună dreptate. In aceiași timp 
însă harnicul colectiv folosește noul 
și însemnatul succes drept punct de 
plecare spre rezultate și mai grăi
toare, spre punerea în scenă a noi 
spectacole care să contribuie la 
educarea schimbului de mîine, 
copiii și tineretul patriei noastre.

darea bibliotecarei care a început, 
de acum, să le cunoască gusturile. 
Și se poate spune că sînt multi cei 
care citesc, aproape 400 la număr, 
printre cei mai activi cititori fiind 
tovarășii Shenescu Ion, Sicoe Ana, 
Muntean Constantin, Szente Fran- 
cisc, Șuster Ana, Steinberger Io
sif și multi alții.

Oamenii au îndrăgit cartea și-i 
prețuiesc foloasele. Citesc și înva
ță. Și-apoi, ce-i drept, că și ac
țiunile întreprinse de bibliotecară 
au con'ribuit la formarea gustului 
lor pentru citit. La club au avut 
și au loc seri literare, recenzii și 
prezentări de cărți, toate acestea 
con‘ribuind în bună măsură la 
creșterea numărului de cititori.

Sînt însă printre cooperatori și 
unii tovarăși, ce-i drept puțini . la 
număr, care încă n-au ajuns să 
prețuiască îndeajuns foloasele căr
ții. Tovarășii Văidean Eugen și 
Opruța Dana, de pildă, consideră 
citirea unei cărți o pierdere de timp. 
Și-apoi, așa fiind, nu-i mirare că 
și în producție și în relațiile lor cu 
oamenii se reflectă acest lucru.

O carte bună, prețuiește tot atît 
cit și un prieten bun. Acest lucru 
ar trebui să-l înțeleagă și cei care 
încă nu figurează în fișele biblio
tecii sau care nu dau cu lurule pe 
la club.

Pentru buna iernare
Rezultate frumoase

întovărășirea agrozootehnică 
„Horia" din comuna Intregalde, 
tare cuprinde crescătorii de ani
male din satele comunei, înscriși în 
întovărășire cu întreaga lor supra
față de teren agricol, și un fond 
de bază de 502 oi, obține frumoase 
rezultate în creșterea oilor.

Avînd asigurate condiții optime 
de pășunat, oile întovărășirii au dat 
o producție sporită de lapte — pes
te 50 litri lapte de fiecare oaie. 
Din vînzarea prin contractări a 
mieilor, a Unii și a laptelui, înto- 
vărășiții au realizat un venit de 
aproape 70.000 lei. Și dacă socotim 
laptele ce a fost repartizat îniova- 
rășiților, vedem că venitul a fost 
mult mai mare.

Veniturile realizate de întovără
șiți de la oi au permis acestora să 
repartizeze o sumă importantă la 
fondul de bază pentru mărirea tur
mei de oi, să termine construirea 
celor două saivane și să împartă 
întovărășiților produse și bani în 
valoare de 80 lei de fiecare oaie.

Convinși de avantajele mari pe 
care le aduc oile proprietatea ob
ștească a întovărășirii, unde îngri
jirea și întreținerea în comun a a- 
cestora se face mai ușor și mai 
economicos, întovărășiții, termi- 
nînd construirea saivanelor pentru 
iernatul în comun a oilor, au tre-

Răspunzînd chemării la întrecerea lansată de colectivele de mun- ( 
că a celor 8 întreprinderi din Capi'ală, numeroase colective de mun- ) 
că din raion și-au propus să realizeze pînă la sfîrșitul acestui an un < 
mare volum de economii. Mobilizați de hotărîrile plenarei C. C. al S 
P.M.R. din 13-14 iulie a.c., muncitorii, inginerii, tehnicienii și func- ? 
ționarii întreprinderilor și instituțiilor, pe baza studierii și găsirii de < 
noi posibilități, și-au sporit cu mult angajamentele. ’ S

In momentul de față, în întregul raion se desfășoară o susținută 2 
muncă pentru îndeplinirea angajamentelor luate. La Uzina metalo- ( 
chimică Zlatna, Depoul C.F.R. Teiuș etc., colectivele de muncă, mo- > 
bdizate de organizațiile de bază, și-au îndeplinit cea mai mare par- ? 
te din angajamentele luate. In aceiași timp, sînt unități unde lipsind j 
în bună măsură spiritul gospodăresc, se fac și azi cheltuieli neiu- ) 
decate, fapt ce urcă prețul de cost al produselor sau lovesc în rentabili- ( 
tatea unității respective. j

In cele de mai jos ne vom ocupa de două aspecte — unul pozitiv ) 
și altul negativ — de felul în care muncesc unele colective de muncă < 
pentru îndeplinirea angajamentelor luate. i

Un colectiv harnic, cu rezultate frumoase
Colectivul de muncă de la Revi

zia de vagoane C.F.R. Coșlariu a- 
cordă o atenție deosebită îndepli
nirii angajamentului luat, de-a rea
liza în acest an un volum sporit de 
economii. Mobilizați de organiza
ția de bază, muncitorii de aici au 
pus pe prim plan, concomitent cu 
îndeplinirea sarcinilor de plan a- 
tît reducerea continuă a cheltuieli
lor neproductive cit și realizarea de 
economii printr-o mai judicioasă 
folosire a materialelor. Și munca 
lor însuflețită își arată din plin 
roadele. Pînă în prezent, colectivul 
de muncă de la Revizia de vagoa
ne C.F.R. Coșlariu a realizat o eco
nomie de peste 48.000 lei — față 
de 6.000 lei cît avea angajamentul.

Rezultatele obținute sînt rodul 
muncii întregului colectiv. In timp 
ce lăcătușii și meseriașii au dat 
toată atenția recondiționării butoa
nelor, muncitorii de la sectorul 
tîmplărie au economisit prin folosi

In loc de economii — cheltuieli inutile
Este bine știut faptul că orice 

cheltuială inutilă, făcută din cauza 
unor deficiențe de organizare a 
muncii, nu duce la altceva decît la 
urcarea prețului de cost sau la mă
rirea cheltuielilor de circulație. Din 
păcate însă, cu toate că aceste lu
cruri sînt destul de bine cunoscute 
de către conducătorii de întreprin
deri, sînt dese cazurile cînd din 
lipsa de organizare a încărcării și 
descărcării vagoanelor se plătesc 
sume destul de mari drept locații. 
Și nu e un simplu caz izolat. Nu! 
Sînt asemenea cazuri cu zecile, iar 
dacă s-ar întocmi o listă cu toate 
aceste întreprinderi, cap de listă 
n-ar fi alta decît O.C.L. Produse 
Industriale, urmată de I.C.R.A., 
--------------- ♦♦♦♦♦♦---------------- 

a oilor în întovărășirile agrozootehnice
cut la strinsul în comun de pe te
renul întovărășirilor a cite 300 kg 
fin de fiecare oaie.

In prezent, prin grija deosebită 
a conducerii întovărășirii și a spri
jinului acordat acesteia de organi
zațiile de partid și comitetul exe
cutiv al sfatului popular din co
mună, întovărășirea „Horia" și-a 
asigurat pentru iernatul oilor can
titatea de 150.000 kg fîn. Membrii 
întovărășirii sînt hotărîți să spo
rească numărul de oi ce formează 
averea obștească a întovărășirii, 
investind în acest scop banii aflați 
disponibili la fondul de bază.

Unde nu există preocupare
Dacă unele întovărășiri agrozoo- 

tehm'ce, ca cele din comunele In
tregalde, Almașul Mare și altele, 
unde conducerile acestora în
drumate și ajutate de organele de 
partid și de stat din comună, au 
dovedit preocupare pentru construi
rea saivanelor și asigurarea fura
jelor necesare pentru iernatul oilor, 
trebuie spus că în raion sînt încă 
multe întovărășiri unde pregătirile 
pentru iernatul oilor bat pasul pe 
loc. Așa, de exemplu, întovărășirile 
agrozootehnice din satele Tăuț, Ge- 
oagiul de Sus și Ampoița au cons
truit saivane din lemn, însă aces
tea sînt și în prezent neacoperite 
și cu pereții neînfundați. Mai mult, 
la întovărășirea agrozootehnică 

rea judicioasă a materialelor aproa
pe 10 m.c. cherestea.

O atenție deosebită a fost apoi 
acordată realizării de cit mai multe 
inovații și raționalizări. Așa, de 
pildă, cu cîtva timp în urmă, tov. 
Cernovițchi Andrei, lăcătuș de re
vizie, a realizat un aoarat pentru 
montarea resoartelor de apel. Dacă 
înainte pentru efectuarea acestei o- 
perații era nevoie de 3 muncitori, 
prin folosirea aparatului această 
muncă o face un singur om.

In cadrul Reviziei C.F.R. Coșla
riu au mai fost realizate și alte 
inovații ca: aparat pentru monta
rea arcurilor volante și a aparate
lor centrale de tracțiune, dispozitiv 
pentru scoaterea restului de filet 
rupt în aparatele de frînă și alteia* 
toate de un mare ajutor în îndeplU 
nirea și depășirea atît a sarcinilor 
de plan cît și în realizarea angaja
mentului luat.
-----------------

Baza Interraională, Grupul de șan
tiere ai T.R.C.L.H., toate din Al- 
ba-Iulia și multe altele, care au 
plătit drept locații de la începutul 
anului și pînă în prezent frumoasa 
sumă de peste 100.000 lei.

Poate conducătorii acestor uni
tăți vor spune că, chipurile, suma 
aceasta ar fi un fleac de nimica. 
Greșesc profund. Cu o astfel de 
sumă s-ar putea construi trei apar
tamente de locuit cu tot confortul. 
Și apoi problema se pune și altf^j 
Nimeni nu ne dă dreptul să chfl 
tuim nici un leu în plus peste pre
vederi, deoarece, așa cum s-a ară
tat mai sus, orice cheltuială în 
plus se răsfrînge asupra prețului 
de cost care, în aceste condiții, în 
loc să scadă crește.

„Tăuțana", care posedă un fond 
obștesc de 164 oi și care și-a pre
văzut să strîngă pentru iernareaîn 
comun a oilor cîte 200 kg fîn de 
fiecare oaie, pînă în prezent nu 
s-a strîns nici un kilogram. Sigur 
că, dacă tovarășii Meteșan Vasile, 
președintele întovărășirii și 'Vîscă 
Alexandru secretar, ar fi exemplu 
în această direcție, pregătirile pen
tru iernatul oilor în comun ar fi 
dat rezultate mult mai bune. In 
mod defectuos se desfășoară strln- 
gerea furajelor . pentru iernatul în 
comun al oilor și la întovărășirile 
„Iezerul" din scitul Ighiel, „23 Au
gust" din satul Galda de Sus, 
„Cel de-al II-lea Congres" din co- - 
muna Vințul de Jos și altele.

Ținînd seamă de faptul că iarna 
bate la ușă, conducerile întovără
șirilor, sprijinite și îndrumate de 
organizațiile, de partid și comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare de la comune, trebuie să trea-, 
că la fapte, pentru ca saivanele să 
fie grabnic terminate iar nutrețul 
pentru iernatul oilor să se strîngă 
din vreme înainte de venirea iernii. 
Fiecare întovărășit trebuie să fie 
convins că prin iernatul în comun
al oilor și buna îngrijire a acestora, 
întovărășirea se întărește și odată 
cu aceasta cresc și veniturile inio- 
vărășiților.

FI. BARABAȘ



Ds la adunările de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid Ne scriu corespondenții
ficcârm membra âe parilfl o sarcină concreta

De curînd, a avut loc conferința 
de partid la Complexul C.F.R. Te- 
iuș-Coșlariu, pentru dare de sea
mă și alegerea comitetului de par
tid.

Din darea de seamă prezentată 
la conferință a reieșit că organiza
țiile de bază, conduse și îndrumate 
de comitetul de partid, au obținut 
rezultate frumoase în ce privește 
primirea de noi muncitori în rin- 
dul candidaților de partid și s-au 
preocupat cu mai multă răspundere 
de educarea lor politică.

Ca urmare a muncii organiza
torice și politice desfășurată de co
mitet"! de partid, toate unitățile 
din Complex și-au îndeplinit planul 
de producție, realizîrtd în același 
timp însemnate economii,

Cei 20 tovarăși care au luat cu- 
cu 
Si

sebit faptul că comitetul de partid 
s-a preocupat insuficient de antre
narea tuturor membrilor și candi
daților de partid la rezolvarea sar
cinilor ce au stat în fața organi
zațiilor de bază. Din această cau
ză — au spus unii tovarăși — un 
număr însemnat de membri de par
tid nu au sarcini concrete.

„Sînt unii membri de partid — 
a spus iov. Lazăr I. — care au 
cite 4-5 sarcini, iar alții nu au nici 
una. Din această cauză cei ce au 
prea multe sarcini nu le pot înde
plini pe toate, iar cei ce nu au sar
cini nu iau parte activă la munca 
organizațiilor de bază din care 
parte".

Pe bună dreptate, conferința 
, partid a criticat această lipsă 
a recomandat noului comitet 
muncească în așa fel ca nici 
membru de partid să nu 
fără o sarcină concretă, 
fiind de fapt o obligație statutară 
ce trebuie îndeplinită întocmai.

Din discuțiile purtate s-a mai 
despris ca o lipsă slabul control 
efectuat de comitetul de partid în 
ce privește îndeplinirea sarcinilor
-----------------------------

întărirea econoniico-organiza.torică a gospodăriei

vintul la discuții, au vorbit 
mindrie despre rezultatele lor. 
aceasta pe bună dreptate. Insă, cu 
toate rezultatele pozitive obținute, 
cei ce au luat cuvîntul, printre care 
iov. Bretoiu V., Stoica Gh., Bălo- 
su I., Lazăr I., Cătană C., Lupsan 
1. și alții, au criticat în mod deo-

Zilele trecute, în satul Oiejdea 
s-au desfășurat lucrării? adunării 
generale de dare de seamă și ale- 
gri a organizației de bază din 
gospodăria colectivă „Petofi Ale
xandru".

Darea de seamă și discuțiile pur
tate au scos în evidență munca or
ganizației de bază pentru înfăptui
rea principalelor sarcini — colec
tivizarea în întregime a satului și 
întărirea economico-organizaiorică 
a gospodăriei.

Marea familie a colectiviștilor 
dh Oiejdea odată înfăptuită, biroul 
organizației de bază și-a îndreptat 
toată atenția spre întărirea econo- 
mic~-org~niza!ohcă a gospodăriei.

îndrumat și condus de biroul or- 
ganiziției de bază, consiliul de 
conducere al gospodăriei a desfă
șurat o activitate rodnică în cam
panile agricole. Ca urmare a a- 
cestui jap', colectiviștii au obținut o 
producție de 11900 kg la grîu, pes
te 5.000 kg la porumb și aproape 
1700 kg la floar^a-soarelui. Recol
tele frumoase obținute au permis 
colectiviștilor să împartă ca avans 
de 40 la sută 3 kg grîu la zi-muncă 
și să predea statului la contractări 
5.600 kg cereale și o cantitate în- 
fsemna'ă de floarea soarelui, care 
au adus colectiviștilor venituri bă
nești importante.

Pentru ca gospodăria să-și asi
gure venituri bănești tot anul, bi
roul organizației de bază a îndru
mat conducerea gospodăriei să se 
orienteze spre crearea unei ferme

fac

de 
si 
să 
un 

rămînă 
aceasta

și a hotărlrilor, lipsă care s-a ma
nifestat și în munca organizațiilor 
de bază. Nu este suficient numai să 
iei hotărlri și să trasezi sarcini. 
Pentru a ajuta la îndeplinirea lor 
este necesară organizarea muncii 
de control, care să fie făcut la timp 
și să constituie un ajutor in mun
ca celor cărora li s-a încredințat o 
sarcină.

Luînd cuvîntul la conferință, toy. 
Ștefan Boureanu, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid, a 
arătat că pe lîngă frumoasele suc
cese obținute de comitetul de par
tid în mobilizarea maselor, este 
necesar să se tragă învățăminte pe 
viitor din lipsurile ce s-au desprins 
din discuțiile purtate, pentru conti
nua îmbunătățire a muncii.

Sarcina principală — a arătat 
vorbitorul — este întărirea pe mai 
departe a vieții interne de partid, 
cheia tuturor succeselor. Este ne
cesar ca toți membrii și candidații 
de partid să ia parte activă la în
deplinirea sarcinilor. Pentru a- 
ceasta trebuie repartizate sarcini 
concrete, organizat controlul înde
plinea lor, atît de comitetul de 
partid cît și de către fiecare orga
nizație de bază.

Tov. Boureanu a mai făcut apoi 
și alte recomandări prețioase pri
vind munca de viitor a noului co
mitet de partid ales.

Pentru „Fondul păcii“
Cu prilejul ședinței lărgite a Co

mitetului raional de luptă pentru 
pace, care a avut loc recent, a re
ieșit că în raionul nostru s-au ob
ținut rezultate de seamă în ac
țiunile întreprinse în vederea susține
rii n o b i 1 e i c a u z e a întăririi 
păcii. Astfel, pe lîngă manifestările 
de masă desfășurate de comitetele 
de luptă pentru pace, prin difuza
rea de cocarde, timbre speciale și 
alte manifestări s-a depus la C.E.C. 
pentru „Fondul păcii" suma de 1.557 
lei, iar din subscripțiile benevofe in
dividuale s-au realizat pînă la 7 no
iembrie 1.645 lei.

Printre cei care au contribuit la 
obținerea acestor rezultate sînt to
varășii Viorel Coruțiu, Crișan Cris
tina,’ Marcu Ștefan,, Contor Letiția, 
Șerdean Ion, Rusu Maria și mulți 
alții, care nu și-au precupețit nici 
un efort pentru susținerea financiară 

mișcării pentru pace.
VICTOR PAȘTEANU

Fruntaș pe regiune
Nu de mult, a avut loc în cadrul 

întreprinderii AGROSEM-Cluj, fi
liala Alba-Iulia, festivitatea decer
nării „Drapelului de sector fruntaș 
pe regiune".

Cu ocazia Inmînării drapelului, 
colectivul acestui sector s-a anga
jat să lupte și pe mai departe pen-

a

tru menținerea titlului de fruntaș 
pe regiune și să termine pînă la 20 
noiembrie preluarea de la contrac
tând a tuturor produselor de se
mințe contractate.

PETRU TOMA

luată 
fapte, 
a dat 

și șfa- 
traris-

: cu un număr mare de vaci de lap
te. Pentru adăpostirea acestora s-a și 
început construirea unui grajd pen- 

i tru 100 vite, la zidirea căruia multi 
comuniști ca Nagy Sigismund, Eleș 
lean, Rusan Silvia și alții au făcut 
zeci și sute de ore muncă volun
tară.

Pe lîngă aceste rezultate, din da
rea de seamă și din discuțiile pur
tate de comuniștii Kiss Francisc, 

' Szanto Mihai, Nagy Sigismund, 
Pop Sigismund, Tamâș Arpad și 
alții, a rezultai că în munca poli
tică de masă, în înfăptuirea sarcini- 

■ lor în producția de cereale și în 
munca de mobilizarea colectiviștilor 
la executarea construcțiilor au e- 
xistai și unele lipsuri, care au fost 
criticate cu asprime. Așa, de pildă, 
a fost criticat fe'ul defectuos de 
muncă al tovarășului Vass Gheza, 
președintele gospodăriei, care de 

’ multe ori a desfășurat o muncă de 
unul singur, fapt ce a influențat 
negativ în construirea grajdului.

Cei ce au luat cuvîntul la discuții 
; au criticat pe unii membri ai co- 
’ miletului comunal de partid, pen- 
\ tru insuficienta îndrumare dată or-
• ganizației de bază.

★
Pentru întărirea economico-orga- 

niza'orică a gospodăriei, pentruîn- 
tărirea vieții interne de partid, a- 
dunarea de dare de seamă și ale
geri a adoptat o hotărîre. Aduna-

• rea a ales apoi noul birou al orga-
• nizației de bază.
■iZZl---------------------------

Preluări din contractările de produse agricole
Rezultate bune...

timp 
pro- 
con-

Spicuiri din gazetele de perete

Preocupîndu-se în ultimul 
mai îndeaproape de preluarea 
duselor agricole contractate, 
ducerea cooperativei „30 Decem
brie 1947“ din Alba-Iulia a obținut 
rezultate bune în această direcție, 
situîndu-se printre cooperativele 
fruntașe din raion. Datorită unei 
munci bine organizate, în care au 
fost antrenați majoritatea lucrători
lor cooperativei, s-a preluat o mare 
parte din cantitățile de cereale con
tractate.

De exemplu, în afară de cantita
tea de porumb contractată, care a 
fost preluată și predată în întregi
me, cooperativa a mai preluat și 
predat 96 la sută din floarea soa
relui contractată și 79 la sută din 
obligațiile contractuale de cartofi.

In prezent, conducerea coopera
tivei își intensifică activitatea pen
tru preluarea în întregime a canti
tăților contractate de floarea-soa
relui și cartofi.

...Și rezultate sub 
posibilități

Nu același lucru se poate spune 
despre preocuparea de care a dat 
dovadă conducerea cooperativei 
„Mihălțana" din comuna Mi
halț privind preluarea cerealelor 
contractate. Aici, prin faptul că 
s-a negl jat această importantă pro-

blemă, nefolosindu-se consilieri și 
nici măcar salariații cooperativei 
în munca de preluare, rezultatele 
sînt sub posibilități.

Lipsa de organizare și de intensifi
care a preluării cerealelor contrac
tate se oglindește și în procentul 
scăzut realizat de cooperativă pînă 
la 9 noiembrie a.c. Din porumbul 
conTractat s-a preluat pînă la a- 
ceastă dată doar 25 la sută, iar la 
floarea-soarelui nu s-a preluat nici 
45 la sută din cantitatea contrac
tată. Și preluarea cartofilor merge 
anevoios. Din întreaga cantitate 
contractată s-a preluat abia 51 la 
sută. Cifrele arătate reflectă 
mod grăitor slabul interes și ne
păsarea de care a dat dovadă con
ducerea cooperativei din comuna 
Mihalț.

Față de această situație, condu
cerea cooperativei trebuie să ia 
cele mai potrivite măsuri care să 
ducă la impulsionarea preluării ce
realelor contractate. Comitetul co
munal de partid și sfatul popular 
din comună trebuie să îndrume și 
să controleze mai îndeaproape con
siliul de conducere al cooperativei, 
să urgenteze preluarea produselor 
contractate. In această muncă este 
necesar să fie antrenați lucrătorii 
cooperativei și ai sfatului popular, 
cei mai buni agitatori, deputății și 
repartizați pe sectoare, pentru a 
accelera preluarea produselor agri
cole.

Un nou locaș de cultură 
în construcție

(De la punctul de corespondenți 
Benic) — La Benic se simțea de 
mult timp lipsa unui local pentru că
minul cultural. Sub îndrumarea co
mitetului comunal de partid, sfatul 
popular a convocat o adunare popu
lară, în care locuitorii de aici au ho- 
tarît să construiască prin contribuție 
obștească o clădire nouă pentru că
minul cultural și în același timp 
să mărească vechiul local al școlii 
cu încă două săli de clasă.

Și, în scurt timp, hotărîrea 
a început să fie tradusă în 
Datorită preocupării de care 
dovadă comitetul de cetățeni 
tul popular comunal, au fost
portate și depozitate materialele ne
cesare începerii construcției ca: 
lemn, ciment și cărămidă. Un a- 
port deosebit la descărcarea și de
pozitarea materialului l-au. dat e- 
levii și cadrele didactice, prestînd 
peste 1.200 ore muncă voluntară.

Luni dimineața au început lu
crările de construcție a noului lo
cal pentru cămin, tu'rnîndu-se fun
dația din ciment. Primii care au 
participat la efectuarea acestei lu
crări au fost colectiviștii, în frunte 
cu Igna Chiprian, președintele gos
podăriei, Hulea Part’enie, Preja Za- 
harie, Nistor Aurel, Bucerzan Io
sif, Beldean Simion, Bucerzan Pam- 
fil, Baldea Ștefan, Preja Cornel, 
Bulgaria Partenie, Crucița Lauren- 
țiu și alții.

TOMA BALAȘ

în

La G.A.S. Galda de Jcs, recolta 
de struguri a fost, bogată.

IN CLIȘEU: Ultimele zile de 
cules.

Ultima ediție a gazetei de perete 
a organizației de bază și a comite
tului de întreprindere de la 1.1. L. 
..Horia" este închinată măreței zile 
<ie 7 Noiembrie. Articolele publicate 
în ediția festivă scot în relief im
portanța Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, oglindesc rîvna 
muncitorilor de aici care au 
închinat glorioasei aniversări rezul
tate din cele mai grăitoare. Și suc
cesele cu care muncitorii de la 
1.1. L. „Horia" au întîmpinat ziua 
d : 7 Noiembrie sînt într-adevăr pe 
măsura strădaniei. Planul produc
ției globale a fost îndeplinit pe luna 
octombrie în proporție de 100,27 la 
sută, în proporție de 192,47 la sută 
îndeplinindu-și sarcinile de plan și 
sectorul ceramic al întreprinderii.

In întîmpinarea măreței sărbători 
în toate secțiile întreprinderii „Ho
ria" a domnit multă animație, scrie 
unul din corespondenții gazetei de 
perete. Și afirmațiile și le susțin 
prin fapte. Secția turnătorie a dat 
cu prilejul schimbului de onoare 
peste plan 3 lagăre, 3 plite și 5 
roți pentru curele trapezoidale, iar 
secția mecanică și-a depășit planul 
cu 23 Ia sută. Bune rezultate au 
obținut apoi — scrie același cores
pondent — și secțiile poligrafie, 
împletit sîrmă, dogărie și altele.

«■
Și la gazeta de perete din comuna 

Oarda de Jos, organ al comitetului

comunal de partid și al sfatului 
popular comunal, ultima ediție con
ține articole interesante. Intr-unui 
din acestea, un corespondent vo
luntar, după ce scoate în relief co- 
vîrșitoarea însemnătate a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, re
dă fapte de seamă cu care țăranii 
muncitori din Oarda de Jos au 
întîmpinat înălțătoarea sărbătoare. 
Intovărășiții din comuna noas.tră 
— scrie corespondentul — urmînd 
pilda colhoznicilor sovietici, și-au 
muncit pămîntul după metode îna
intate, și ca urmare, au obținut a- 
proape 3.000 kg porumb boabe la 
hectar și peste 18.000 kg sfeclă la 
hectar.

In continuare, autorul articolu
lui se ocupă de fruntașii comunei 
în îndeplinirea îndatoririlor patrio
tice. Popa Alexandru, Popa Filip, 
Marcu Petru și Bicheși Floare — 
se arată în articol — au fost prin
tre primii care și-au predat cerea
lele contractate, iar Cutean Teo- 
dosie, Paștiu Maria, Romcea Ion, 
Ciugudean Nicolae și alții, prin a- 
chitarea sumelor necesare electrifi
cării comunei, au servit de bun 
exemplu în acest sens.

Un alt articol publicat la această 
gazetă de oerete tratează apoi o 
problemă la ordinea zilei: termi
narea grabnică a lucrărilor agri
cole de toamnă.

Alegerile în organizațiile U. T. M.

Pentru întărirea disciplinei în muncă
Acum cîteva zile, în organizația 

U.T.M. de la mina Stănija a avut 
loc adunarea generală de dare de 
seamă si alegerea noului comitet 
U.T.M.

Era normal ca munca tineretu
lui în producție să reprezinte pro
blema nr. 1 în analiza dării de 
seamă.

Darea de seamă și discuțiile pur
tate pe marginea ei trebuiau să o- 
glindească frămîntările acestui tî- 
năr- colectiv, a sarcinilor ce le 
stau în față.

Din păcate lucrurile nu s-au în- 
tîmplat așa. Darea de seamă pre
zentată a reușit a enumera doar cî
teva nume de tineri fruntași și, bi
neînțeles, și codași, și să informe
ze că cu cîteva luni în urmă, mai 
precis luna februarie, în cadrul mi
nei Stănija a luat ființă o brigadă 
de tineret. Aceasta însă, deși în 
cîteva luni a obținut frumoase re
zultate, îndeplinind și depășind sar
cinile de plan cu peste 30 la sută, 
pînă la urmă s-a dizolvai. Din da

rea de seamă a mai reieșit apoi că 
tinerii din cadrul minei au efectuat 
mai multe ore muncă voluntară, 
fără sd se arate însă cite la nu
măr și ce s-a făcut în aceste ore. 
Toate acestea, probabil, au consti
tuit un secret pentru cei care au 
prezentat-o.

Astfel siînd lucrurile, darea de 
seamă nu a făcut o analiză temei
nică a lipsurilor în privința mobi
lizării tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de producție, n-a constituit o 
bază pentiu discuții vii, creatoare, 
așa după cum era de așteptat.

De fapt, acest mod general de a 
trata problemele a caracterizat în
treaga adunare nu numai darea de 
seamă. Puțini la număr, cei care 
au luat cuvîntul au vorbit scurt și. 
la general. Surprinzător a fost și 
faptul că, deși în cadrul minei Stă
nija s-au semnalat unele ' cazuri 
de indisciplină în muncă sau atitu
dini nejuste ale unor tineri ca Ias
că loan sau Mester Coman, nici 
darea de seamă și nici discuțiile 
purtate nu aa reușit a le scoate la

iveală pentru a se înfiera astfel de 
atitudini nedemne.

Alegînd noul comitet, adunarea 
generală a adoptat o serie de hotă
rî,-i concrete care — aplicate — vor 
duce fără îndoială Ia îmbunătăți
rea activității de viitor a utemiști- 
lor de la mina Stănija. Printre a- 
cestea multe se referă la acțiunile 
ce vor trebui întreprinse pentru în
tărirea disciplinei în producție, 
pen'ru formarea la toți tinerii a 
atitudinii socialiste față de munci.

Adunarea a hotărît crearea de 
noi brigăzi U.T.M.-iste de produc
ție, aplicarea unor inițiative, orga
nizarea de schimburi pe ramuri de 
producție, îmbunătățirea muncii po
litico-educative și altele.

ilo'ărîri’e adoptate of ră fără în
doială garanția că în viitorul a- 
propiat lipsurile semnalate vor fi 
lichidate, pășindu-se cu încredere 
în munca de zi cu zi, făurind ast
fel mărețele obiective propuse de 
partidul nostru drag.

I. PONORAN



La Poiana munca trebuie intensificată
(Urmare din pag. I-a)

Pentru o Justă repartizare u posturilor 
secretariatul 0. N. li.în

NEW YORK Corespondentul spe
cial (Agerpres) anunță : Comitetul 
nr. 5 al Organizației Națiunilor 
Unite dezbate acum probleme ale 
«ompoziției personalului secretaria
tului Organizației Națiunilor Unite, 
repartizarea geografică a membri
lor secretariatului, pe baza a doua 
rapoarte ale secretariatului general 
în această chestiune. Prevederile 
Cartei O.N.U. asupra unei largi re
prezentări geografice a personalu
lui secretariatului O.N.U. sînt încă 
departe de a fi îndeplinite. Aceasta 
ereează o situație nesatisfăcătoare 
în rezolvarea justă, obiectivă a sar
cinilor O.N.U. ca organizație Inter
națională care cuprinde țări cu o- 
rînduiri sociale și politice diferite, 
dar avînd comune ideile înscrise în 
Carta Națiunilor Unite.

Luînd cuvîntul în dezbaterea din 
eomitet, Constantin Nicuță, în nu
mele delegației R. P. Romîne, a----- ♦♦-----
împotriva înarmării atomice a Japoniei

subliniat că numai respectarea 
strictă și echitabilă pe toate eșa
loanele a atribuirii posturilor din 
secretariatul O.N.U. poate asigura 
eficacitatea și respectarea spiritului 
Cartei de către secretariatul Qrga 
nizației. Situația actuală, a atras 
atenția delegatul romîn, care nedrep
tățește peste 23 la sută din statele 
membre, 
repartizare geografică, trebuie îm
bunătățită cît mai repede. Regiuni 
importante

situație nesatisfâcătoare trebuie în
lăturată cît de curînd, pentru suc
cesul deplin al activității Organiza
ției Națiunilor Unite, a subliniat 
Constantin Nicuță, în numele dele
gației romîne.

printr-o nesatisfăcătoare

importante ale lumii sînt nedreptă
țite. Astfel, Europa răsăriteană o- 
cupă numai 31 la sută din locurile 
ce-i revin de drept, iar în ce pri
vește repartizarea în posturile de 
răspundere, dintr-un total de. 244 
de posturi numai 21 revin acestei 
regiuni, adică abia 8,6 la sută. Ca
racterul internațional și universal 
al Națiunilor Unite trebuie să-și 
găsescă oglindirea și în comnpzi- 
ția secretariatului său și actuala

TOKIO (Agerpres). — La 10 no
iembrie a avut loc la Tokio, din 
inițiativa Consiliului Național Ja
ponez pentru interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen, un mare 
miting.

Luînd cuvîntul la miting, prof. 
Kaoru Yasui, laureat al premiului 
internațional Lenin „Pentru întări
rea păcii între popoare", a criticat 
guvernul Kiși, care, în ciuda ten
dinței care s-a observat spre înce
tarea „războiului rece" și slăbirea 
încordării internaționale, dotează 
armata japoneză cu proiectile tele
ghidate și alte tipuri de arme mo
derne. O astfel de politică, a de
clarat Kaoru Yasui, reprezintă un 
pericol serios pentru Japonia.

Succesul grevei generale 
a textiliștilor argentinieni
BUENOS AIRES (Agerpres). — 

TASS: La 9 noiembrie s-a încheiat 
greva generală a celor 200.000 de 
muncitori de la întreprinderile tex
tile din Argentina, care a durat 50 
de zile. Muncitorii au obținut con- 
simțămîntul patronilor de a se ma
jora salariile. Aproximativ 20.000 
de textiliști din regiunile Quilmes 
și Corrientes care cer reprimirea 
muncitorilor concediați nu au înce
tat greva.

Participant» Ia miting au adop
tat o rezoluție în care cer guvernu
lui să înceteze imediat înarmarea 
Japoniei și să dea publicității o 
declarație prin care țara să renun
țe la arma atomică și să întrerupă 
imediat tratativele japonO-america- 
ne cu privire la revizuirea „tratatu
lui de securitate".

Procesul de Ia Dusseldorf- 
un nou act samavolnic 
el Justiției vestgermane
BERLIN (Agerpres) Opinia pu

blică democrată din țările europene 
protestează împotriva noului act 
samavolnic al Justiției vestgerma- 
ne — procesul intentat celor 7 re
prezentanți ai mișcării vestgerma- 
ne a luptătorilor pentru pace.

După cum transmite agenția 
ADN, buletinul Consiliului Mondial 
al Păcii, care apare la Viena sub
liniază : Acest proces arată că 
organele puterii din Germania oc
cidentală au o atitudine dușmănoa
să față de eforturile întreprinse în 
întreaga lume în scopul consoli
dării păcii între popoare.

Organizația „E " 
Finlanda", într-o scrisoare 
guvernului vestgerman, declară că 
acest proces dovedește intensifica
rea spiritului militarist care a avut 
deja consecințe nefaste nu numai 
pentru Germania, ci și pentru în
treaga Europa.

Partizanii păcii din
. —2---- j adresată

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

Campionatul regional de fotbal
SERIA II

CLASAM ENTULRezultatele etapei
Sebeșul Sebeș — Aurul Brad 

1-0; Locomotiva Alba-Iulia — U.M. 
Cugir 1-4; Șurianul Petrești — Au
rul Zlatna 1-5; Metalul Cugir — 
Metalul Crișcior 2-2; C.F.R. Teiuș 
— Minerul Deva 0-0; Aurul Cer- 
tej — Rapid Deva 0-2; 
Deva — Unirea Alba-Iulia

Etapa viitoare
U. M. Cugir — Sebeșul 

Aurul Brad — C.F.R. Teiuș; Mine
rul Deva — Aurul Zlatna; Metalul 
Crișcior — Recolta Deva; Unirea 
Alba-Iulia — Rapid Deva: Aurul 
Certej — Locomotiva Alba-IuTia; 
Șurianul Petrești — Metalul Cugir.

Recolta
1-4.

Sebeș

Aurul Brad 10 7 2 1 49: 6 16
U.M. Cugir 10 7 2 1 22:17 16
Minerul Deva 10 6 3 1 33: 2 15
Sebeșul Sebeș 10 7 1 2 24: 9 15
Aurul Zlatna 10 5 3 2 21:12 13
Unirea A.-Iulia 10 5 3 2 27:16 13
C.F.R. TeiHȘ 10 5 3 2 20:14 13
Metalul Cugir 10 4 4 2 15:10 12
Metalul Crișcior 10 2 5 3 13:25 9
Rapid Deva 10 3 2 5 13:22 8
Aurul Certej 10 2 1 7 5:32 5
Loeomot. Alba 10 1 2 7 11:28 4
Șurianul Petrești 10 0 1 9 4:35 1
Recolta Deva 10 0 0 10 4:43 0

Abia in ultimul timp comitetul co
munal de partid, analizind situa
ția cooperativizării pe comună și 
constatind că satul Poiana trage 
în'reg Meteșul înapoi, a luat mă
suri pentru intensificarea muncii 
de formare a unei întovărășiri a- 
grozootehnice. In urma măsurilor 
luate, organizația de bază și comi
tetul executiv al sfatului popular 
au desjășurat o intensă muncă de 
lămurirea țăranilor muncitori spre 
a intra in întovărășire. După puțin 
timp îndoielile multor țărani au 
fost învinse și convingîndu-se de 
rezultatele obținute în alte întovă
rășiri, 84 de familii de țărani mun
citori și-au înaintat cererile pentru 
înființarea întovărășirii, aducind 
pe lingă o suprafață de 341 ha te
ren — din care agricol 276 ha~ — 
și un număr de 88 oi la fondul de 
bază. Aceasta este fără discuție un 
succes de seamă, dacă se ține cont 
de faptul că timp de ani in șir aici 
nu a existat nici o unitate socia
listă cere să muncească cu adevă
rat după principii socialiste.

In același timp însă, trebuie spus 
că situația din sat nu e încă mul
țumitoare. In raport cu suprafața 
de teren care există aici, cea în
scrisă în cadrul întovărășirii re
prezintă doar 63 la sută. Sînt 
încă aici multe familii de țărani 
muncitori care stau încă în' cum
pănă. Iată de ce e nevoie ca la Po
iana Ampoiului să se intensifice 
munca politică, spre a convinge în
tregul sat de avantajele intrării in 
întovărășire, de faptul că in cadrul 
întovărășirii sînt asigurate condiții 
nu numai pentru dezvoltarea creș
terii oilor, ci și pentru creșterea a- 
nimalelor mari, pentru dezvoltarea 
apiculturii și pomicultura. In mod 
special organizația de bază din sat 
trebuie să acorde mai multă aten
ție muncii' agitatorilor și să nit aș
tepte ca munca de atragerea țăra- 
n'lor muncitori să o facă alte for
țe de la centrul de comună. Tre
buie apoi combătută însăși poziția 
lui Ignat Gh., care deși e membru 
de partid, nu este exemplu în țața 
țăranilor muncitori din sat. In 
mai mare măsură trebuie să spri
jine apoi această muncă cadrele di
dactice din sat și deputății sfaiUlui 
popular, perseverînd, astfel ca în 
puține zile toți țăranii din sat să 
fie înscriși în întovărășire. E o 
sarcină care poate fi cu siguranță 
îndeplinită, dacă se muncește con
cret și cu răbdare.

O problemă de bază care trebuie 
să stea la baza întregii munci de

cooperativizare a satului este, în 
condițiile Poienii, grija pentru a- 
sigurarea perspectivei de dezvoltare 
a întovărășirii ce va lua ființă. Și 
condiții de dezvoltare sînt aici ne
bănuit de mari. Iată cîteva din ele.

In domeniul dezvoltării cr șterii 
oilor și a animalelor mari (pe care 
trebuie să se pună un accent deo
sebit), actuala bază furajeră este 
insuficientă. Există însă posibili
tăți serioase de mărire a acesteia. 
Comuna Meteș, de pildă, are Ier 
.Valea Muntelui" o suprafață de 
peste 800 ha pășune, care trebuie 
doar curățită. Și în această direc
ție atîf sfatul popular cît și secția 
agricolă trebuie să ia măsuri ur
gente pentru redarea acestei supra
fețe pășunatului. In aceste condiții 
întovărășiți! din Poiana au con
diții deosebit de mari pentru dez
voltare, O 
duce niari 
fi creșterea 
tului există 
masive de 
o bază serioasă pentru dezvoltarea 
apiculturii, întovărășirii realizind 
astjd venituri mari cu cheltuieli 
puține.

In perspectiva dezvoltării acestei 
întovărășiri, a creșterii veniturilor,, 
stă apoi pe prim plan dezvoltarea 
pomicultura. In condițiile de cli
mă și sol de aici cultivarea meri
lor, a prunilor și nucilor ar aduce- 
mari venituri. In plus, pe lingă a- 
ceste venituri, s-ar feri de eroziuni 
sute de hectare de teren care, fiind 
în pantă, este an de an spălat tot 
mai mult de ploi. Și pentru dezvol
tarea pomicultura, la Poiana 
stau 
tare.
care 
feri, 
posibilitățile mari pe care le au po- 
ienarii pentru a face din întovără
șirea lor o puternică unitate so
cialistă, care să le îmbunătățească 
neîncetat viața.

La Poiana Ampoiului s-a început 
și va trebui să se intensifice și mai 
mult munca pentru atragerea în
tregului sat pe calea întovărășirii 
agrozootehnice. Comitetul comunal 
de partid, organizația de bază din 
sat și sfatul popular comunal sînt 
chemate să muncească neobosit 
pcn'ru îndeplinirea acestui obiec
tiv. In același timp, de pe acum 
să se facă un temeinic studiu al 
posibilităților de dezvoltare de vii-A 
tor a întovărășirii și in lumina rz-* 
cestora să îndrume încă din ziua 
înființării întreaga activitate a în- 
tovărășițllor.

altă ramură care ar a- 
venituri întovărășiri ar 
albinelor. In hotarul sa- 
circa 90 ha cu plantații 
salcîmi, care constituie-

nit 
la dispoziție numai cîteva licc- 
Nu! Sînt aici sute de hectare 
pot fi plantate cu pomi fruefi- 
Iată deci numai cîteva din

Pe pămînturile Albaniei, înainte 
de eliberare, existau relații feudale: 
relații de robie și exploatare, cind 
pământul factorul principal al pro
ducției agricole era în cea mai mare 
parte stăpînit de moșieri și chia
buri. In 1938, 83,08 'la sută din 
gospodăriile țărănești nu posedau 
decît 60,4 la sută din suprafața to
tală, respectiv aproximativ 1,8 hec
tare de familie, în timp ce 21.544 
familii nu pesedau nici lin fel de 
pămînt, și doar 7 familii de mo
șieri stăpîneau 14.544 hectare res
pectiv 37 la sută din toată supra
fața cultivabilă, — iar 4.713 fa
milii de chiaburi posedau 91.130 
hectare, respectiv 23,1 la sută.

Din întreaga suprafață a terenu
rilor, în această epocă partea cul
tivată însemna 221.030 hectare. Din 
toată suprafața însămînțată, cerea
lele ocupau 83,5 la sută și totuși 
Albania în acea vreme era o țară 
care nu-și asigura decît ceva mai 
mult de jumătate din cerințele în 
pline ale populației. Restul trebuia 
să fie importat.

Nici nu era vorba în acel timp 
de îngrășarea pămîntului și meca
nizarea lucrărilor agricole. In toată 
țara nu existau decît 30 de trac
toare, socotite de 15 cv. In marea 
ei majoritate, agricultura era ex
tensivă. Moșierii lăsau cea mai 
mare parte din pămîrduri pentru 
pășunat. Agricultura noastră nu 
cunoștea aproape deloc cultura plan
telor industriale. Principalul mij
loc de muncă era pe alunei plugul 
de lemn. In‘r-o stare asemănătoare 
de paragină era și creșterea anima
lelor.

Agricultura albaneză pe drumul transformării socialiste
Dar acum ?
Transformările politice, urmarea 

revoluției populare, au pro
dus mari schimbări in viața econo
mică și socială a țării, de asemenea 
in mod deosebit și in agricultură. 
Aplicarea reformei agrare a înlă
turat relațiile feudale care se în
temeiat! pe exploatarea crîncenă me
dievală. Pămîntul a devenit un 
bun al poporului; pădurile, pășu
nile, apele au fost naționalizate. Au 
fost anulate datoriile țăranilor față 
de stat, bănci, moșieri. Aplicarea re
formei agrare a schimbat complect 
proprietatea asupra pămîntului: 
proprietățile moșierești și chiabu
re ști au fost împărțite țăranilor să
raci. S-au împărțit în acest mod 
182659 ha. terenuri, din care 
155.169 ha. au fost acordate la 
48.687 gospodării de țărani săraci 
și 21.544 ha la țărani lipsiți de pă- 
mînt. S-au împărțit 474.227 măslini 
din care 238.727 gospodăriilor din 
categoriile mai sus menționate, și 
593^ capete de vite.

ir
Reforma agrară, transformările 

politice și sociale, ajutorul acordat 
de către stat și marea grijă a a- 
cestuia în toate domeniile, au des
chis țărănimii perspective strălu
cite pentru dezvoltarea și avîntul 
agriculturii, a acestei ramuri prin
cipale a economiei noastre, — au 
deschis drum transformărilor ra
dicale pentru clădirea bazelor so
cialiste ale acesteia. Agricultura

noastră a pornit pe acest drum lu
minos, care a schimbat complect 
aspectul cîmpurilor noastre.

Producția globală agricolă în 
1958 a fost realizată în proporții de 
173 la sută față de 1938. De re
marcat că anul 1958 n-a fost un an 
agricol bun pentru țara noastră. 
Ritmul dezvoltării producției glo
bale agricole în cursul primului 
cincinal a fost de 5fi la sută, iar 
î.n timpul celui de-al doilea cinci
nal a atins 12 la sută, respectiv o 
medie de 9 la sută pentru cei zece 
ani luați la un loc. La sfîrșitul a- 
nului 1958, numărul cooperative
lor agricole era de 1935 unități, re- 
prezentind 762 la sută din supra
fața terenurilor colectivizate, față 
de 90 cooperative respectiv 6,6 la 
sută din suprafața colectivizată ce 
exista în 1950. Astfel sectorul so
cialist al agriculturii în Republica 
Populară Albania deține 78,4 la 
sută din întreaga suprafață culti
vabilă a .pămîntului-.

Pe lingă cooperativele agricole 
au fost înființate și gospodării a- 
gricole, care au devenit astăzi un 
sprijin serios pentru crearea de 
fonduri de cereale și de alte cîteva 
culturi importante ale economiei 
noastre. Cu titlu informativ vom 
arăta că ferma din Sukthi cuprinde 
mai mult de 1.100 muncitori, a- 
ceea din Malik mai mult de 1000 
muncitori, aceea din Lushnje 1800 
— pentru a nu menționa decît pe 
cele mai importante.

Această dezvoltare și întărire a 
cooperativelor agricole și a gospo
dăriilor de stat a permis creșterea 
considerabilă a greutății specifice 
a producției în sectorul socialist 
al economiei țării. In 1958, secto
rul socialist dădea ca produse a- 
gricole: 66,4 la sută din cerealele 
panificabile; 94,9 la sută din orez;
68.8 la sută din culturile furajere;
91.9 la sută din bumbac; 81,8 la 
sută din tutun; 96fi la sută din 
sfecla de zahăr; 73,5 la sută din 
culturile de zarzavat; 66,7 la sută 
din cartofi — pentru a nu men
ționa decît unele.

In 1957, suprafața cultivabilă a 
pămîntului era de 178 la sută față 
de 1938, iar producția de cereale 
panificabile de 193 la sută. De a- 
semenea în 1958 (față de 1938) 
producția de orez era de 8,5 ori 
mai mare, aceia de tutun de 4 ori, 
de zarzavat atingea 126 la sută, de 
cartofi de 4,8 ori mai mare.

Așa cum spuneam mai sus, astăzi 
aspectul cîmpurilor și al oamenilor 
care le ludrează s-a schimbat cu 
totul. S-au terminat sau sînt în 
curs de desfășurare lucrări de mari 
proporții pentru secarea mlaștini
lor de la Malig, Torbuf, Raskovoc, 
Thumane și din alte părți. Lucrări 
de drenare sau de ameliorări ale 
solului au fost executate sau sînt 
în curs. de executare în șesurile 
fertile de la Muzego, Zedrimo, 
Vurgu și din alte părți — ceea ce 
pînă mai ieri nu însemna decît un

vis îndepărtat al țărănimii albane
ze. Aceste lucrări de drenare, se
care, ameliorare a solului au dă
ruit in 1958 un total de 11.450 hec
tare de pământuri noi pentru culr 
tură și 69.050 de sol ameliorat: 
Dacă altădată, bineînțeles înainte 
de eliberare, țăranul albanez nu a 
văzut niciodată tractor, grapă me
canică, cultivator, secerătoare-tree- 
ră'oare — în 1958 timpurile noas
tre erau brăzdate de 2700 tractca
re — (convertite în 15 CV), 216 
secerătoare-treerătoare, 672 cultiva
toare și mai bine de 2600 pluguri 
mecanice. Aceste mijloace mecani
zate au permis ca în 1958 să se 
execute 64 la sută din arătur’, 45 
la sută din semănături, 13 la 
sută din prășituri, 23 la sută din 
seceriș și 77 la sută din treierat. 
Stațiunile de mașini și tractoare 
au devenit astăzi un puternic mij
loc pentru agricultura noastră.

Dealurile, acoperite altădată cu 
mărăcinișuri sînt în curs de a se 
transforma în podgorii și livezi cu 
măslini. In cursul anului 1957-1958 
s-au executat lucrări de mari pro
porții pentru dezvoltarea culturilor 
de pomi fructiferi. In felul acesta 
succesul față de situația dinainte 
de război este izbitor.

îndreptată pe calea transformării 
socialiste, agricultura noastră va fi 
în măsură intr-un viitor apropiat, 
să satisfacă în cele mai bune con
diții, cerințele populației prin pro
duse de larg consum, și ale indus
triei prin materiile prime necesare...

(Material de la Ambasada: 
R. P. Albania)
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