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Regions J

Toată atenția repartizării produselor 
în gospodăriile colective

Acum cînd recolta bogată din a- 
•est an a fost strînsă în gospodă
riile colective din raion în între
gime, una din sarcinile principale 
«e se pun în fața conducerilor de 
gospodării, este repartizarea defi
nitivă a produselor. Și acestui fapt, 
deosebit de important în viața 
podanilor colective trebuie să 
acorde toată atenția.

O condiție importantă, de 
trebuie să se țină seamă cu

gos- 
i se

care 
acest 

prilej, este ca repartizarea definitivă 
a produselor la membrii să se facă 
numai după ce mai întîi gospodă
riile colective au achitat statului 
obligațiile contractuale, plata în 
natură pentru muncile S.M.T, asi
gurarea bazei furajere etc. La re
partizarea produselor, în mod deo
sebit organizațiile de partid și co
mitetele executive. ale sfaturilor 
populare de la comune trebuie să 
îndrume conducerile gospodăriilor 
să acorde cea mai mare importantă 
repartizării fondurilor din veniturile 
bănești, repartizarea justă a aces
tora avînd un rol deosebit de im
portant în dezvoltarea economică 
a gospodăriilor. De aceea, gospo
dăriile colective trebuie îndrumate 
să verse în întregime la fondul lor 
de bază cota de 10-15 Ia sută din ve- 
ni urile bănești, așa după cum a 
fost stabilit prin planurile de pro
ducție aprobate de colectiviști.

Anul trecut, de exemplu, gospo
dăria colectivă din Berghin, care 
a repartizat la fondul de bază 15 
la sută din veniturile bănești, pre
cum și o cantitate însemnată de 
porumb care a fost apoi valorificată 
a avut posibilitatea să-și mărească 
numărul de oi, să -și creeze în 
acest an o fermă de vaci și să ri
dice construcții.

Invățînd din experiența anilor 
trecuți și ținînd seamă de sarci
nile reieșite din hotărîrile plenarei 
CC al P.M.R. din noiembrie 1958, 
gospodăria colectivă din Teiuș a 
vărsat în acest an cota cuvenită 
landului de bază cu regularitate, 
pe măsura încasării veniturilor. 
Acest fapt i-a permis gospodăriei 
să-și asigure sumele necesare pentru 
terminarea grajdului pentru vaci și 
să-și mărească turma de oi. La ffel 
au procedat și colectiviștii din Cis- 
tei. care au depus la fondul de bază 
chiar mai mult decît cota cuvenită 
și și-au cumpărat un autocamion, 
ce le este de un real folos.

Colectiviștii din Obreja, care au 
repartizat în 1958 la fondul de 
bază aproape 50.000 lei și 5.000 
lei la fondul social cultural, au 
reușit ca în acest an să transforme 
una din remize într-un grajd pen
tru 40 animale mari și să doteze 
clubul gospodăriei cu scaune, mese 
și covoare noi. Sume importante 
Ja fondul de bază au repartizat de 
asemenea și gospodăriile colec 
live din Ighiel, Micești și 

Lele, înregistrînd o creștere simți
--------------------------

La uzina de acid sulfuric și îngrășăminte chimice- de la Năvo
dari a intrat în producție fabrica de superfosfați. Construcția noii 
fabrici de superfosfați, dotată cu instalații de o înaltă tehnicitate, 
constituie încă un exemplu grăitor al colaborării economice frățești 
dintre țara noastră și Uniunea Sovietică. Proiectele după care a fo’st 
construită această fabrică, cît si întreaga uzină de la Năvodari, au 
fost întocmite de specialiști sovietici'.

IN FOTO : Vedere exterioară de . ansamblu a fabricii de super- 
focfați.

că în 
trecut

care

apropie timpul 
definitivă a ve- 
gospodari, colec- 
se gîndească la

toare a puterii lor economice. Cu 
toate acestea, trebuie arătat 
raionul nostru au fost anul 
unele gospodării colective 
nu au dovedit preocupare pentru 
creșterea fondului de bază. Așa, de 
pildă, gospodăria colectivă din Că- 
pud nu a repartizat la fondul de 
bază decît 627 lei, ceea ce a avut 
ca urmare o stagnare a creșterii 
avutului obștesc al gospodăriei și 
a lărgirii ramurilor de producție. 
Ceea ce este de neadinis, este fap
tul că colectiviștii din Căpud, deși 
au înregistrat venituri importante 
din valorificarea cerealelor și pro
duselor animale contractate, nu au 
repartizat nici în acest an pînă în 
prezent nici un leu la fondul de 
bază. Același lucru se poate spune 
și despre gospodăria colectivă din 
Cetea care de asemenea în acest 
an nu a repartizat încă nici o su
mă la fondul de bază.

Unele gospodării colective apoi, 
cum este, de exemplu, gospodăria 
col«ctivă din Șard, nu a repartizat 
decît în parte sumele cuvenite fon
dului de bază.

Acum, cînd se 
pentru împărțirea 
niturilor, ca buni 
tiviși» trebuie să 
viitor și să nu împartă la zile-muncă 
toate produsele și toți banii, ci să 
repartizeze pentru creșterea avutu
lui obștesc cotele prevăzute de sta
tut în întregime.

Fiecare colectivist trebuie să fie 
convins de faptul că cota de 10—15 
Ia sută, și chiar mai mult din ve
niturile bănești ce se repartizează 
la fondul de bază, constituie baza 
de lărgire a averii obștești a gos
podăriei, a creării de noi ramuri 
de producție aducătoare de venituri 
mari. Trebuie să se țină seama de 
asemenea să se repartizeze toate 
fondurile prevăzute în planul de 
producție și balanța de venituri, 
cum sînt fondul de ajutor reciproc, 
format din produse și bani, fondul 
social cultural etc. La aceste lu
crări, deosebit de importante pen
tru dezvoltarea și întărirea gospo
dăriei, un sprijin prețios sînt che
mate să-l dea organele tehnice a- 
gricole.

îndrumate și sprijinite de orga
nizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune, consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective trebuie 
să pregătească temeinic lucrările 
de repartizare definitivă a produ
selor — rod al muncii harnice de 
peste an. Ele trebuie să mobilizeze 
colectiviștii la lupta pentru sporirea 
producției agricole, a creșterii fon
dului de bază, pentru întărirea eco
nomică și organizatorică a gospo
dăriilor pentru a face din acestea, 
unități socialiste puternice. înflori
toare, care să asigure colectiviști
lor o viață tot mai îndestulată, mai 
fericită.

CONDUCĂTOR AUTO SUTAMIIST
Recent, la Autobaza I.R.T.A. din 

Alba-Iulia a fost înregistrat un re
zultat de seamă. Tovarășul Rusii 
Petru, conducătorul autocamionului 
cu nr. 25.743 Dv., a parcurs cu 
mașina fără reparații, peste 100.000 
km. Pentru buna întreținere a ma
șinii și reducerea consumului spe
cific de benzină și ulei, el a fost 
premiat cu suma de 2.900 lei, iar 
pentru depășirea kilometrajului la 
rulajul anvelopelor, tovarășul Rusu 
Petru a primit un premiu de 1.000 
lei. Coresp. I. BODODEL

Rezultatele întrecerii
In cinstea conferințelor orășe

nească și raională de partid, meș
teșugarii de la cooperativa de în
călțăminte „Progresul" din Alba- 
Iulia desfășoară cu succes între
cerea socialistă.

Pe lîngă produsele de calitate 
pe care le confecționează, coopera
tori ca Gomboș Francisc, Manciulea 
Cornelia, Mureșan Ernest, Bedeluș 
Florian, Roșu Ștefan, Steper Re- 
ghina, Hațegan Pompei, Mărginean 
Gherghe, Crișan Crucian și alții 
își depășesc planul zilnic între 8—19 
la sută.

De asemenea, în primele 15 zile 
ale lunii în curs, ca rezultat al în
trecerii, harnicii meșteșugari de aici 
au realizat economii de piele și 
talpă, din care se pot confecționa 
25 perechi bocanci, fruntași situîn- 
du-seOarga Nichifor și Muntean T.

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

Din fondul întreprinderii
In cursul anului trecut, . Uzina 

met alo-chimică din Zlatna a do‘ 
bîndit rezultate deosebite în ce pri
vește îndeplinirea sarcinilor de plan 
la toți indicii. Ca urmare, în acest 
an întreprinderea a avut la dispo
ziție o însemnată sumă de banț la 
fondul întreprinderii, care în cea 
mai mare parte a fost repartizată 
așa cum era șl firesc, pentru cons
truirea de noi blocuri muncitorești.

De curînd, ca urmare a interesu
lui dovedit, prima locuință cu două 
apartamente prevăzute cu iot con
fortul necesar a fost dată in folo
sință, iar în prezent alte 5 blocuri

In lupta pentru respectarea angajamentelor

Cuvlntul dat—faptă împlinită
La începutul acestui an, răspun- 

zînd chemării lansate de cele 8 în
treprinderi din Capitală, de a rea
liza în acest an un 
mare de economii, 
muncă de la S.M.T. 
angajamentul ca pe 
‘uttror posibilităților

voium cît mai 
colectivul de 

Alba și-a luat 
baza folosirii 
să realizeze 

în acest an o economie de peste 
28.000 lei. In plus, mecanizatorii 
de la S.M.T. Alba-Iulia și-au njai 
propus să depășească planul a- 
nual cu peste 500 hantri.

Apariția documentelor plenarei 
C. C. ai P.M.R. din 13-14 iulie 
1959 a dat un nou avînt muncii în 
cadrul acestui colectiv. Ca răspuns 
la măsurile luate de partid în șco- 
pul ridicării nivelului de viață al 
celor ce muncesc, colectivul de 
muncă de aici și-a sporit angaja
mentul cu încă 15.000 lei.

Bătălia pentru îndeplinirea an
gajamentului luat a început încă 
din primele zile. In cadrul stațiunii 
au fost constituite comisii economice 
care studiau zi de zi noi posibili
tăți pentru descoperirea de rezerye 
pentru realizarea de economii. In 
același timp, organizația de bază 
din cadrul stațiunii a acordat o 
atenție sporită instruirii și desfășu
rării activității agitatorilor. Agita- 

- tori ca Corcheș Ioan, Carole Vasi- 
le, Gruian Nicolae și alții au făcut 
zi de zi cunoscute sarcinile tracto
riștilor în vederea reducerii consu
murilor de carburanți, a înlăturării 
defectării tractoarelor spre a redu
ce astfel prețul de cost al lucrări-

Oameni gînduiri

FĂCLII NESTINSE
așa de 

acum 
pi-

Omul ce-l am în față e 
tînăr, de parcă abia 
pune pentru prima dată 
dorul intr-o sală așa mare de ma
șini ca cea de la Atelierul de re
parații „Ardealul". Nu-mi amintesc 
să-l fi văzut niciodată lingă freză 
și totuși parcă-l cunosc și încă 
destul de bine. Are abia 22 de ani, 
e rectificator din 1954, se numește 
Ispas Mihai și... e elev in clasa 
X-a la cursul seral al școlii medii 

idin oraș. Le-am aflat toate acestea 
'de la el, de la Mihai.

★
[ In 1956, cînd a venit pentru pri- 
i ma dată aici la Atelierul de repa- 
' rații „Ardealul", Ispas Mihai era 
, unul din proaspeții absolvenți ai 
i școlii profesionale din Cugir. Și ca 
'la fiece început, sarcina ce-o avea 
ide îndeplinit nu era ușoară. Lana- 
1 mila de mașină la care a fost pus 
[set lucreze ii trebuia nU numaifor- 
iță. Nu! Era nevoie de experiență, 
'de multă voință. Voință Mihai a- 
'vea dstulă. Ardea în el ca o făc-
> lie hotărirea să devină, așa cum 
1 și-a dorit o viață întreagă, un 
[ muncitor destoinic, de nădejde. Ex- 
Iperiență însă avea mai puțină. 
! Dar atunci cînd ai voință, expe
riența o ciștigi cu siguranță.

Acest lucru l-a călăuzit pe Ispas 
) Mihai zi de zi din acel octombrie 
tal anul uf 1956 încoace. Mereu a- 
\tent și doritor să se perfecționeze, 
iei era permanent la datorie. Nu de 
’ puține ori, băiatul neîndemînatec 
! de la început rezolva cu îndrăznea
lă lucruri mari și nu rareori lapa- 
\noul de onoare, în rîndul frunia- 
\silor, figura și numele lui. Ce e 
) drept, drumul în viață i-a fost zi 
\âe zi arătat. Comuniști ca Faur 
\Gheorghe, Banciu Traian și alții 
(l-au învățat pe Mihai să fie hotă- 
\rît și mereu doritor de mai mult,
> tfe mai bine.
( Cu peste doi ani in urmă in min- 
$ 'ea lui Mihai se aprinse ca o făclie 

a cite 4 apartamente sînt ridicate 
in roșu și se continuă lucrările 
pentru terminare. De asemenea, și 
pentru întreprinderea „Gh. Doja" 
Zlatna se execută în prezent lucră
rile de terminare a încă 4 blocuri 
a cite 4 apartamente fiecare.

Demn de scos în evidență este 
faptul că la construirea blocurilor 
muncitorii din cadrul Uzinei meta- 
lo-chimice din Zlatna au efectuat 
un mare număr de ore-muncă vo
luntară, lucrind cu entuziasm a'tît 
la săparea fundației și la lucrările 
de turnare cît și la lucrările de 
finisare.

lor. Și cu sprijinul neprecupețit al 
organizației de bază, angajamente
le au început să prindă viață. La 
fiecare decadă, la graficul realiză
rilor erau înscrise noi fapte. Pen
tru a stimula pe cei fruntași, orga
nizația de partid și comitetul sindi
cal editau periodic foi volante, pe 
care le trimiteau jos în teren, unde 
se găseau brigăzile de tractoare. 
Munca politică pentru mobilizarea 
tractoriștilor la realizarea de cît 
mai multe economii la carburanți 
a dat rezultate deosebit de frumoa
se. In cele trei campanii agricole 
— de primăvară, de vară și toam
nă — valoarea economiilor de car
buranți a fost de peste 21.000 lei. De 
asemenea, o serie de economii au 
mai fost realizate și la efectuarea 
reparațiilor, reducerea, cheltuielilor 
administrative etc., astfel că' anga
jamentul luat de a realiza pînă la 
sfîrșitul anului o economie de 
43.212 lei, nu numai că a fost în
deplinit, ci el a fost chiar depășit, 
înregistrînd pînă în prezent o eco
nomie de 44.000 lei. La aceasta se 
mai adaugă și o serie de alte suc
cese realizate în direcția îndepli
nirii și depășirii planului anual. în 
domeniul reducerii prețului de cost 
pe hantru. De pildă, după calcule 
preliminare, prețul de cost pe han
tru este redus în momentul de față 
după date aproximative cu 10 lei, 
astfel că la finele anului va spori 
și mai mult valoarea economiilor 
realizate.

I I I

un

de

un gind. Chibzui mult și apoi iși 
zise pentru sine.

— Sini în plină tinerețe. Zvîc- 
nește în mine putere și forță. Dar 
nu e suficient alit. Patria are ne
voie de muncitori înaintați care să 
poată ține pas cu tehnica moder
nă. Deci, trebuie să învăț, să pot 
da apoi poporului meu tot ce pot...

Gindul tovarășului Ispas porni 
din acea zi spre căi de viitor. Par
tidul i-a creat toate condițiile. 
Atunci de ce să nu învețe? S-a în
scris la școala medie. La început a 
fost și aici greu. Uneori făcea 
lucru în detrimentul altuia. Și nu 
era bine. Organizația U. T. M. 
din atelier, tovarășii apropiați 
muncă îl sfătuiau să nu dea îna
poi, îl îmbărbătau. In ziua cînd or
ganizația de partid a discutat cere
rea lui de a ți primit candidat de 
partid, rectificatorul Ispas Mihai 
s-a ridicat în adunare și, trăind 
întrutotul mărețul eveniment, se a- 
dresă tovarășilor.

— Am avut, ce e drept, și greu
tăți, dar am avut și lipsuri în ac
tivitatea mea. Mă angajez să le 
lichidez și să devin un om nou, 
fără frică de greutăți, un comunist 
de nădejde.

★
In hala mare a Atelierului cen

tral de reparații, comunistul Ispas 
Mihai lucrează de zor. Mașina de 
frezat îl ascultă acum de parcă ar 
cunoaște-o de 20 de ani. Și aceasta 
in atelier. După citeva ore de la ter
minarea schimbului, Ispas 
e elevul sîrguincios ce se 
penfru locul I pe clasă.

Comunistul Ispas Mihai 
rectificatorul priceput al atelierului 
și unul din cei mai buni elevi ai cla
sei a X-a. In inima lui ard însă făclii 
care nu se sting. Mihai vrea să a- 
jungă inginer. Un gind îndrăzneț, 
dar pe deplin realizabil. Partidul a 
creat asemenea condiții nu numai 
lui ci tuturor fiilor oamenilor muncii.

N. G.

Mihai 
luptă

e azi

Arături adînci 
pe suprafețe mari
Convinși din experiență proprie 

de rolul important ce-l au arăturile 
adînci de toamnă în sporirea pro
ducției agricole la hectar, colecti
viștii și întovărășiții din comuna 
Bărăbanț acordă toată importanța 
executării acestor lucrări.

Cu ajutorul S.M.T.-ului, colecti
viștii din Micești au executat pînă 
la 16 noiembrie arătură adîncă de 
27-30 cm pe 95 la sută din supra
fața prevăzută a se ara în toamnă.

Intensificînd ritmul lucrărilor în 
cîmp și folosind la arat atît trac
toarele cît și forțele proprii, înto
vărășiții din Bărăbanț și Micești 
au executat și ei arătură adîncă de 
toamnă pe 80 la sută din supra
fața planificată, iar executarea a- 
cestei lucrări se continuă în fie
care zi bună de lucru."

Prin executarea arăturilor adînci 
pe suprafețe întinse, colectiviștii 
și întovărășiții din Micești, pe lin
gă faptul că obțin o îmbunătățire 
simțitoare a solului și asigură plan
telor o rezervă bogată de hrană, au 
avantajul că în primăvară pot în- 
fămînța din vreme și într-o perioa
dă mai scurta de timp, ceea ce va 
face ca producția la hectar să spo
rească tot mai mult.

Zkr ZJgfjiu
fotografiile fruntașilor de 
pe panoul de onoare al 
Magazinului universal 
fiind smulse de intem
perii, a mai rămas doar 
inscripția „cinste lor".

Literele șterse 
peste care plouă 
spun și asi cu jale: 
„Cinstț lor", nu... vouă!



Membrii sindicatului 
I, Ă. S. pe scenă

Sîmbătă, 14 noiembrie, echipa 
artistică ? sindicatului I.A.S., după 
o îndelungată și minuțioaoă pre
gătire, a apărut pe scenă în ca
drul unui reușit spectacol muzical, 
întitulat sugestiv „Cîntați cu noi“.

Cui i se datorește reușita? Iată 
o întrebare căreia cu greu i s-ar 
putea da răspuns. Pentru realiza
rea textului a muncit cu rîvnă to
varășul Titus Danilă, aranjamen
tele muzicale se datoresc tovarășu
lui Dumitru Marius, pentru a crea 
cadru! în care să se desfășoare ac
țiunea, mîna de artist a tovarășu
lui Corneliu Chizema n-a cunoscut 
oboseală, iar pentru coordonarea 
scenică tovarășul Ion Frandeș a 
făcut apel la toată priceperea sa.

Numai atît spus însă despre cei 
care și-au adus aportul la reușita 
spectacolului „Cîntați cu noi“, nu-i 
nici pe departe de ajuns. O valo
roasă contribuție la aceasta și-a 
adus-o fiecare artist amator apă
rut pe scenă.

In fața sutelor de spectatori pre- 
zenți la Casa de cultură, formația 
artistică a sindicatului I.A.S., în 
majoritate compusă din lucrători 
din cadrul Băncii de Stat, au a- 
dus pe scenă aspecte din munca 
for la această instituție. In tabloul 
doi și trei apoi acțiunea a fost mu
tată la o șezătoare în sat și la o sta
țiune de odihnă, ambele tablouri 
bucurîndu-se de aprecierea unani
mă a spectatorilor. Costumajul, de
corurile, într-o perfectă ambianță 
cu muzica, au reușit să redea fidel 
cadrul în care s-a desfășurat acțiu
nea, pe parcurs reliefîndu-se ta- 
lentați intcrpreți ai cîntecelor popu
lare sau a celor aparținînd muzicii 
ușoare ca : Eugenia Cîrlogea, Va
ier Roșu, Natalia Vieru și alții.

Publicul spectator din orașul 
nostru a primit cu simpatiei specta
colul prezentat de formația artis
tică a sindicatului I.A.S. și așteap
tă ca asemenea manifestări să aibă 
foc și în viitor.

M Veți fi la curent cu știri 
m și informații din toate do- 
U meniile abonîndu-vă din
V timp la ziare și reviste 
w pentru anul 1960.
D Abonamentele se primesc 

s prin oficiile, agențiile și

o
0
0

factorii poștali, difuzorii
de presă din instituții, în

treprinderi și de la sate 0

Inmînarea diplomelor acordate 
de către Consiliul Mondial al Păcii 

unor oameni ai muncii din 
regiunea Hunedoara

Sîmbătă după-amiază, in sala 
festivă a Școlii medii „Decebal" 
din orașul Deva, a avut loc o adu
nare organizată de Comitetul re
gional pentru apărarea păcii, cu 
prilejul înmnării diplomelor acor
date de către Consiliul Mondial al 
Păcii unor oameni ai muncii din 
regiuned Hunedoara.

După expunerea conferinței „Si
tuația internațională", too. Florica 
M'zincescu, membră a Comitetului 
Nafonul pentru Apărarea Păcii din 
R P.R.. a înmânat diplomele acor
date de că*re Consiliul Mondial al 
Păcii, tovarășilor: Haidu Iuliu, mi
ner de la Petrila, Erou al Muncii

Conduita trebuie sa fie una 
pentru toți elevii

O zi obișnuită de școală. La su
netul clopoțelului, elevii școlilor 
medii din Alba-Iuia au intrat în 
clase. Și peste ambele școli se 
așterne liniștea. Doar murmurul 
care mai răzbate dintr-o clasă sau 
alta indică prezența sutelor de e- 
levi.

Profesorii vorbesc elevilor, le 
împărtășesc noi cunoștințe. Apoi, 
în zilele ce urmează își culeg bo
gat roadele strădaniei.

— Eleva Breazu Maria dintr-a 
IX a înscris și azi o notă de zece 
în catalog — aduce vorba unul 
dintre profesori.

— Crețu Elena și Lascu Rodica 
dintr-a VllI-a se dovedesc pe zi ce 
trece tot mai harnice — găsește 
potrivit să facă cunoscut un altul.

Și e firesc ca despre asemenea 
elevi, profesorii să aibă asemenea 
cuvinte.

Sînt însă la școlile medii din

cTz? Editura politică au apărut
V. I. Lenin Opere, voi. 38

Volumul cuprinde „Caiete fi
lozofice" care reprezintă o contri
buție de cea mai mare însemnă
tate la tezaurul filozofiei marxist- 
leninist", precum și note și în
semnări ale lui V.I. Lenin pri
vind diferite cărți de filozofie.

M. Kalinin: Sfaturi agitatorilor
Lucrarea cuprinde cîteva din ca- 

vinfările rostite de M. Kalinin In 
fața propagandiștilor și agitatori
lor, în p rioada 1940-1944, cuvîn- 
tări care se referă la munca de 
agitație precum și fragmente din 
cuvîntările rostite de acest fruntaș 
eminent al P.C.U.S. și al Statului

Socialiste, Ștefan Tripșa, maistru 
oțelar la C. S. Hunedoara, Erou al 
Muncii Socialiste, Aurel Muntea- 
nu, președintele Comitetului de lup
tă pentru pace din raionul Sebeș, 
Bartha Iosif, miner fruntaș la mina 
Lupeni, Ana Popa, colectivistă din 
Pricaz și Victor Pășteanu, șeful 
secției de învățămint și cultură a 
Sfatului popular raional Alba.

In numele celor distinși cu di
plome, au vorbit tovarășii Ștefan 
Tripșa, Victor Pășteanu și Aurel 
Munteanu, care s-au angajat să ob
țină noi succese în activitatea lor 
și în lupta pentru menținerea și 
consolidarea păcii.

♦♦------------

localitate și unii elevi, ce-i drept 
puțini la număr, despre care 
se vorbește chiar mai mult de- 
cît despre cei ce fac zilnic do
vada hărniciei și disciplinei, de 
parcă conduita n-ar trebui să fie 
aceeași pentru toți elevii. Popa Iu- 
liana, de pilda, pe lîngă că se pre
zintă nepregătită la clasă are ieșiri, 
față de tovarășa pedagogă, incom
patibile cu situația ei de elevă. A- 
poi și mai grav este cazul elevu
lui Mechiș Mircea, care deși 
slab la învățătură, părăsește școala 
în orele de meditații luînd drumul 
stadionului.

Oare acești elevi, deși mari, n-au 
ajuns încă să înțeleagă că e de 
datoria lor să se încadreze în nor
mele de conduită și disciplină șco
lară ? Ce părere au organizațiile 
U.T.M. pe școală despre acest lu
cru ? Sau, au muncit oare deajuns 
organizațiile U.T.M. pentru a-i a- 
duce pe calea cea bună?

-----------  

sovietic în fața muncitorilor, ino
vatorilor, studenților și a lucrăto
rilor din aparatul de stat.

„Probleme internaționale*1 
Răspunsuri la întrebările cititorilor 
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Din cuprins: 15 ani de luptă

consecventă pentru pace, „Vîntul 
raare“ Relațiile Internationale, Trei 
realizări mărețe ale științei și teh
nicii sovietice. Lecțiile istoriei (20 
de ani de la izbucnirea celui de al 
11-lea război mondial), Drumul In
doneziei independente, Cronica a- 
fricană. Probleme ale mișcării 
muncitorești internaționale.

Ani de luptă și muncă --------
------oțjlindiți intr~o expoziție

Primind din plin sprijinul orga
nelor de partid locale, colectivul 
Muzeului regional din Alba-Iulia a 
deschis în cinstea zilei de 7 No
iembrie o deosebit de instructivă și 
valoroasă expoziție avînd drept te
mă „Construirea socialismului". 
Expoziț'a este deschisă în sala 
„Unirii" pe o suprafață de 261 
mi și reprezintă, prin prisma ma
terialismului dialectic și istoric, 
cele mai de seamă momente din 
lupta poporului nostru condus de 
partid pentru cucerirea puterii în 
stat, pen'ru obț-n-rea marilor sale 
real zări din anii puterii populare.

Expoziția ilustrează în linii ge
nerale prin fotocopii, documente o- 
riginale, machete, grafice, hărți, 
d'p'ome, fotografii etc., cele două 
etape ale luptei clasei muncitoare 
conduse de partid. Etapa l-a — 23 
August 1944 — 30 Decembrie 1947 
— e‘apa desăvîrșirii revoluției bur- 
ghezo-democratice — este repre
zentată prin numeroase fotocopii 
"xpus° pe un mare ștand central, 
de-a lungul sălii, și cuprinde eve
nimentele : insurecția armată de la 
23 August 1944; frăția de arme 
romîno-sovietică în lupta împotriva 
fascismu'ui: lupta pentru instaura
rea guvernului de largă concentra
re democratică Dr. Petru Groza; 
r'forma agrară; înlăturarea mo
narhiei : proclamarea Republicii 
Po-ulare Romîne.

Etapa II-a — 30 Decembrie 1947 
și pînă azi — etapa construirii so
cialismului în țara noastră este 
de asemenea bogat oglindită. Fo
tocopiile și documentele expuse vor
besc deosebit de grăitor despre: 
Congresul de unificare din 1948; 
naționalizarea principalelor mij
loace de producție; construirea 
bazei economice; Constituția 
din 1952; transformarea socia
listă a agriculturii; ridicarea 
nivelului de trai al oameni
lor muncii. Tot în acest cadru sînt 
reprezentate principalele unități in

La G.A.C.-Cistei arăturile de toamnă se desfășoară din plin.

dustriale. agricole și social cultu
rale din raionul Alba, dezvoltarea 
acestora după anul 1944.

Sec'orul industrial este prezent 
în cadrul expoziției prin exponatele 
Uzinei metalo-chimice si ale între
prinderii „Gh. Doja" 'din Zlatna, 
ale întreprinderii. „Ardealul", ate
lierelor C.F.R. Teiuș-Coșlariu, fa
bricii „Ardeleana", I.R.T.A. și în
treprinderii de electricitate. Din gra
ficele, machetele și hărțile acestor 
unități, vizitatorul își face o ima
gine clară asupra dezvoltării lor 
impe‘uoase. La fabrica „Ardeleana" 
producția depășește cu 450 la sută 
nivelul anului 1948, prețul de cost 
fiind redus în această perioadă cu 
50 la sută.

Bogat reprezentat în cadrul ex
poziției este și sectorul agricol. Expo
natele ogl'ndesc creșterea sectoru
lui socialist al agriculturii si creș
terea producției la hectar în toate 
cele 15 gospodara colective si 64 
întovărășiri agricole.

întreprinderea Vinalcool și G.A.S. 
Alba-Iulia, pe Ungă un grafic inge
nios executat din butoaie, și care 
scoate in evidență creșterea pro
ducției de la 18 vagoane în 1949 
la 230 vagoane în 1959, au expuse 
în cadrul expoziției numeroase 
mos're de vinuri premiate la con
cursurile naționale și internaționale.

Sec'orul social cultural este re
prezentat prirfr-o hartă a unităților 
social-culturale ale raionului: școli, 
biblioteci, cămine culturale, muzee 
și cinemafografe și prin grafice pri
vitoare la creșterea numărului de 
elevi, învățători și profesori, creș
terea fondului de cărți șj a citito
rilor.

Organizată pe baze științifice, 
expoziția „Construirea socialismu
lui" este deosebit de valoroasă și 
ea își aduce un prețios aport la 
educarea maselor în spiritul dra
gostei față de patrie, a atașamen
tului față de partid și a respectului 
față de munca socialistă.

In urmă cu doi ani, venind la 
Cricău să sădească lumină în ini
mile copiilor țăranilor muncitori 
din partea locului, învățătorul Ion 
Stînea făcu încă din primele zile 
dovada unor deosebite calități. La 
chemările organelor locale el răs
pundea cel dintîi. Dacă era vreo 
treabă mai grea de făcut, el n-o 
înconjura ci o lua pieptiș. Și-apoi 
mai mult decit alții, învățătorul 
Ion Stinsa făcu dovadă a fi și un 
bun gospodar.

Secția învățămint și cultură, ca 
și organele locale de partid și de 
stat, n-au rămas străine de calită
țile tînărului dascăl. Le-au pus în 
cîntar, au chibzuit, apoi, s-a întîm- 
plat ceea ce era firesc să se întîm- 
ple. învățătorul Ion Stînea a fost 
numit directorul școlii.

— Treabă grea pentru mine — 
și-a zis în sinea sa tovarășul Sti
pe a. Dar... fiel Și cu asemenea 
gînduri, hotărît, și-a început munca.

De făcut, erau destule la școala 
din Cricău. Harnicul director însă 
le-a luat pe fiecare cu rost, rîn- 
duind cu pricepere cele cerute de 
trebuințe. Și în scurt timp mîna 
vrednicului gospodar a început să 
se simtă. Școala a prins ludiu, mo
bilierul a căpătat aspect nou-rtouț, 
în curte a început de asemenea să 
domnească ordinea, iar activitatea 
instructiv-educativă urcă noi trepte.

Anul școlar se sfîrși apoi și în
cepu altul cu baze și*mai solide.

E oare de ajuns ca numai unii să muncească?
Un rezultat bun obținut îrdr-o zi 
era complectat cu cele obținute în 
altele. La cîrma școlii, Ion Stinsa, 
dibaci cîrmaci, conducea munca 
din școală de la bine la mai bine.

Dar, în timp ce la școală treburile 
mergeau strună, nu același lucru 
se întîmpla la căminul cultural. 
Și-apoi căminul cultural dintr-un 
sat sau altul nu este el oare o a 
doua școală?

— Ne trebuie la cămin un om 
destoinic care să semene cu direc
torul școlii — și-au zis conducă
torii comunei.

— Trebuie să înviorăm activita
tea căminului cub ural din Cricău 
— au chibzuit și tovarășii de la 
secția de învățămint.

Consu’tîndu-se cu organele lo
cale, secția înuătămînt a hotărît. 
Tovarășul Ion Stînea se numește 
director al cămnului cultural. Și 
iată-l deodată pe Ion Stinsa dublu 
director, sau în termeni matematici 
exprimat — director la pătrat.

încrezător în forțele sale și 
ccntînd pe ajutorul unui larg co
lectiv, tovarășul Ion Stînea a pri
vit cu fruntea senină noua sar
cină. A început o muncă stărui
toare și nu se poate spune că n-a 
izbîndit. In cadrul căminului cultu
ral a luat ființă un cor, care ta ul

timul concurs a făcut față frumoa
să, apariția pe scenă a echipei de 
dansuri a fost primiră de fiecare 
dată cu aplauz° de țăranii munci
tori, iar in formația de teatru au 
prins a-și dezvălui talentul o sea
mă de tineri și tinere. Pe atunci 
însă la o muncă stăruitoare, ală
turi de tovarășul Ion S'inna, s-au 
simțit atrași toți învățătorii și pro
fesorii școlii, toți factorii de nă
dejde din sat.

Așa a fost o vreme. In prezent insă 
situația nu mai seamănă nici pe 
departe cu cea fostă. Unul cite 
unul, parte din membrii colectivului 
au dat bir cu fugiții, iar ca 
să-i fie de ajutor tovarășului 
Ion Stînea au rămas forțe slabe. 
Tovarășele profesoare Viorica Voie a 
și Mar'a Conea, de pildă, își aduc 
vag aminte că oareeîndva se ocu
pau de cor, învățătoarea Meria 
Roșu știe precis doar că este ins
tructoare de pionieri dar renegă 
vreo sarcină în cadrul căm:nului 
cult"ral. Nu mai vorbim apoi de 
profesorul N;colae Cordoș. Pentru 
dînsul lucrul principal este între
ținerea bicicletei și cunoașterea cu 
exactitate a orarului cursti pentru 
dute-vino la Alba-Iulia. Lasă omul 
lucrurile baltă și pleacă. Și-apoi, 
tovarășa profesoară. Domnica Dom- 

șa are din vr-mi uitate în plan să 
înjghebeze o brigadă artistică de 
agitație. Planul însă i-a rămas 
lite-ă moartă.

Gindindu-ne că totuși la Cricău 
se mai face și adum cite ceva, 
apoi, pen'ru aceasta, mulțumirile 
vizează doar pe tovarășii Ion Stî
nea, Iustina Hînza și încă unul sau 
doi. Doar oare numai acestea sînt 
forțele satului? Sau e de ajuns ca 
numai unii să muncească.?

Medicului de circumscripție Bazil 
Nistor i s-a trasat, ce-i drept sar- 
c;na să țină o Conferință dar a 
găsit de bine să se „topească" 
din Lealitate în ziua respectivă. A- 
poi tovarășii Nicolae Paștiu tehni- 
c:anul agronom și Vasile Davidaș 
tehnic'anul veterinar, sînt atît de 
scum-i la vedere îneît numai în o- 
cazii cu to‘ul rare își arată prea 
cinstitele fețe la căminul Cultural. 
Și ca ei mai sînt și alții: Felicia 
Că'tan și Mircea Hînza de la coo
perat'vă, Maria Țuțuian de la poș
tă, fără să mai vorbim de tovară
șul Liviu Ordean, secretarul orga
nizatei U.T.M. care, în această 
privință, este sub toată critica.

La căminul cultural din Cricău 
stăruie prea multă .liniște". Oare 

acest fapt nu supără cu nimic pe 
cei chemați să-l facă să răsune ? 
Ileana Rus, Ion Preja, Mdania. 
Rusan, Ion Iurca, Maria Pintea. 
Valeria Comămci și alți tineri din 
sat și-au dovedit de atîtea ori ta
lentul pe scena căminului, dar n-aa 
fost îndeajuns îndrumați să înțe
leagă că activitatea culturală nu 
trebuie desfășurată în salturi et 
continuu. Căminul cultural din Cri
cău este frumos, spațios, înzestrai 
Cu de toata. Dar, ce folos ? Comi
tetul executiv al sfatului popular 
comunal trebuia încă de mult săa- 
nalizeze situația activității cultura
le și să ia măsuri corespunzătoare 
pentru îmbunătățirea acesteia în 
perioada de iarnă. Dar, n-a făcut 
acest lucru și iată „rezultatele".

Situația în care se găsește acti
vitate culturală din Cricău, impu
ne a se lua de îndată măsuri. Din 
pătratul tovarășului Ion Stînea tre
buie să se ex'ragă rădăcina și si 
fie lăsat să-și vadă cu spor de tre
burile șco’ii, iar director de căniin 
să fie numit un tovarăș fără a'tă res
ponsabilitate. Și-apoi, pe lîngă a- 
ceasta, colectivul căminului trebuie 
și el împrospătat, întărit și activi
zat. Ba mai trebuie periodic și ana
lizai și tras la răspundere. In a- 
cest fel, multe se vor schimba în 
bine în activitatea căminului cul
tural din Cricău, spre mulțumirea 
țăranilor muncitori de aici.



Db la adunările pentru dare de scamă și alegeri ale organizațiilor de partid

Să nu iiai codași in raion
In sala căminului cultural din 

comuna Vințul de Jos a au ut loc, 
zilele trecute, adunarea generală a 
tuturor membrilor de partid, cen
tru darea de seamă și alegerea or
ganului de conducere — comitetul 
comunal de partid.

Darea de seamă a comitetului de 
partid, prezentată în adunare, a 
fost bogată in cifre și fapte, ca re
zultat al unei munci politice susți
nu e pentru mobilizarea cetățendor 
comunei la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid și guvern.

Intre altele, s-a arătat că orga
nizațiile de bază și-au îmbunătățit 
stilul și met dele de muncă, kle 
■discută în adunările generale prob
leme legate de viața comunei și 
ale soiului. Au fost obținute rezul
tate bune pe linia întăririi rîndwi- 
lor partidului prin primirea unui 
număr de 49 tovarăși în rîndul can- 
didaților de partid. Pe Ungă orga
nizațiile de bază activează un nu
măr de 115 tovarăși, ce fac parte 
din activul fără de partid. A1 e nț ie 
deos bită a fost acordată muncii 
politice de masă, educării țărănimii 
muncitoare.

întărirea permanentă a vieții de 
partid, munca politică în rîndul ță
rănimii muncitoare a avut Oa re- 
zul'at lărgirea sectorului socialist- 
cooperatist care reprezintă peste 89 
la sută din suprafața arabilă a co
munei.

Darea de seamă a mai scos în 
evid nță rezultatele obținute de or
ganizațiile de bază sub conducerea 
comite'ului de partid în ce priveș
te mobilizarea maselor la acțiuni 
ftu caracter gospodăresc, la munca 
'cul'urală și la alte activități iniția
te de organizațiile de bază și sfa
tul popular comuna:.

Pe marginea dării de seamă 15 
tovarăși au luai cuvîntul la discu
ții. Ei au vorbit cu mîndrie despre 
rezultatele pozitive obținute în mun
ca organizațiilor de bază conduse 
de comitetul de partid, dar n-au
uitat să critice aspru lipsurile care 
au dăinui in activitatea unor orga
nizații de bază in îndeplinirea sar
cinilor.

In discuțiile ier, tovarășii Mun
tean llie, Bogătan Ion, Almășan 
lonită și alții au scos in evidență 
anumite lipsuri în stilul și metodele 
de muncă ale comitetului comunal 
de partid. Așa, de pildă, s-a arătat 
că comitetul de partid nu in toate 
■cezuri’” și-a desfășurat activitatea 
pe baza principiului muncii colec
tiv’, din oare cauză unii membri ai 
comitetului nu au contribuit din 
>țin la îndeplinirea sarcinilor.

In plenarele sale, comitetul co
munal de partid a adoptat hotăriri 
bune care, aplicate în viață, au 
dus la multe rezultate frumoase.

Antrenarea femeilor la activitatea cultural-educativă
Preocuparea de căpetenie a Co

mitetului raional al femeilor este 
desfășurarea unei susținute munci 
-cultural-educative în rîndul mase
lor de femei și mobilizarea acesto
ra la îndeplinirea sarcinilor politice 
și economice, trasate de partid.

Sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a Comitetului raional 
de partid, comitetul raional al ’ fe
meilor a reușit să obțină frumoase 
re ■ :l‘ate în îndeplinirea acestei 
sarcini, folosind în activitatea sa 
dif rite metode și forme de muncă.

Una din formele muncii cultural- 
educative, folosită cu rezultate bune 
sîn»^''nferințele pe diferite teme. 
-Astffi, pe lîngă expunerile făcute 
cu prilejul zilelor însemnate, co
mitetele și comisiile de femei au 
organizat conferințe cu caracter po- 
li'ic, educativ, sanitar etc. Printre 
acestea se pot aminti conferințele 
intitulate: Viața luptătoarei Don- 
ca Simo, Femeile sovietice, cons
tructoare ale comunismului, Cum 
ne educăm copiii, Despre bolile 
frecvente la copii, Pentru o viață 
îmbelșugată și altele, la care au 
participat peste 13.000 femei.

Pentru a trezi gustul cititului în 
rîndul femeilor și pentru populari
zarea scriitorilor noștri clasici și 
contemporani, sub îndrumarea Co
mitetului raional al femeilor, co
mitetele de femei au organizat pes
te 260 cercuri de citit, la care par- 
■ iemă mai mult de 5.800 femei. In 

Dar și în această direcție s-au ma
nifestat încă lipsuri în sensul că 
controlul îndeplinirii hotărîrilor a 
fost slab organizat, din care cauză 
unele hotăriri nu au fost îndepli
nite. Au fost apoi criticați unii mem
bri din comitetul comunal de par
tid, printre care iov. Petrașcu I., 
Stanciu Gh., Almășan loniță și alții, 
pentru faptul că nu au îndrumat în 
suficientă măsură activitatea orga
nizațiilor de bază de care au răs
puns, din care cauză acestea au 
avut multe lipsuri în activitatea 
lor.

Discuiînd mult despre proble
mele vieții de partid, cei ce au 
luat cuvîntul la discuții au anali
zat cu simț de răspundere felul 
cum au muncit organizațiile de 
partid și în mod deosebit comitetul 
de partid pentru îndeplinirea celei 
mai importante sarcini: transfor
marea socialistă a agriculturii.

Vorbind despre îndeplinirea a- 
cestei sarcini, tov. Muntean Ilie a 
arătat că membrii de partid au 
muncit și au obținut rezultate bune, 
în ce privește crearea de întovără
șiri agricole. Trebuie arătat însă — 
a continuat vorbitorul — că comi
tetul comunal de partid a muncit 
slab pentru crearea unei gospodării 
colectiv’.. Noi trebuie să muncim 
mai bine să nu rămînem în urma 
celorlalte comune din raion — și-a 
încheiat discuțiile tov. Muntean.

Despre această sarcină atît de 
importantă au mai vorbit și tov. 
Dragosin S .,Miga Cornelia și alții.

Intr-adevăr, dacă in munca pen
tru atragerea țărănimii pe calea a- 
gricultarii socialiste comitetul co
munal de partid Vințul de Jos a 
obținut unele rezultate în crearea 
de întovărășiri, el nu a mers mai 
consecvent și hotărît pe linia tre
cerii la forma superioară de coope
rare în agricultură — G.A.C. De 
fapt această problemă nici nu a 
fost pusă cu toată hotărîrea în fața 
tuturor membrilor și cartdidaților 
de partid și apoi în fața tuturor 
cetățenilor comunei.

Noul comitet ales va trebui să 
țină seamă de propunerile făcute 
de adunarea genera'ă a membrilor 
de partid, să tragă învățăminte 
practice din lipsurile scoase la 
iveală și criticate și să țină cont 
de dorința comuniștilor de a nu 
rămine în urma celorlalte comune 
din raion.

★
In încheierea lucrărilor adunării 

generale a membrilor și candidați- 
lor de partid a luat cuvîntul tov. 
I. Mărginean, secretar al Comitetu
lui raional de partid, care a făcut 
prețioase recomandări noului comi
tet ales, pentru munca si în viit r.

perioada de iarnă, mai ales la sate, 
numărul lor va fi mărit și va cu
prinde un număr și mai mare de 
femeii.

In aceste cercuri de citit au fost 
făcute recenzii la romanele „Pă- 
mînt desțelenit" și „Secerișul", s-a 
citit statutul gospodăriilor colective 
etc. Din revistele Femeia și Să- 
teanca au fost citite materiale le
gate de combaterea superstițiilor și 
a misticismului. Pe lîngă acestea, 
în cercurile de citit sînt populari
zate hotărîrile partidului și guv;r- 
nului. Rezultatele cele mai frumoa
se obținîndu-le cercurile de citit 
din comunele Teiuș, Stt*emț, Alma- 
șul Mare, Ighiu etc.

Organizarea bibliotecilor de casă 
este o altă formă de a antrena le- 
meile la activitatea cu cartea. Ase
menea biblioteci, în număr de a- 
proape 50, cîte sînt organizate în 
raion cuprind un număr de peste 
1.200 femei. Exemple pozitive în a- 
ceastă direcție pot fi date comite
tele de femei din comunele M '■ 
Mihalț, Berghin și altele.

In anul 1958-1959 au funcționat 
în raion 39 cercuri de îndrumare 
politică, cu 950 femei, la care au 
fost predate 18 lecții pe diferite 
teme. Aceste cercuri au dat rezul
tate pozitive în munca de educare 
politică a masei de femei. Ținînd 
cont de acest lucru, în acest an 
comitetul raional al femeilor a 
mărit numărul acestor cercuri,

Gît mai mulți pomi plantați

Rezultate frumoase
In cadrul plantărilor de pomi ce 

se execută în aceste zile în comu
nele și satele raionului nostru, un 
loc important îl ocupă și plantările 
de pomi pe traseurile drumurilor 
comunale.

Așa, de exemplu, în comuna 
Ighiu, pe marginea drumului co
munal dintre satele Șard, Ighiu și 
Bucerdea Vinoasă s-an plantat zi
lele trecute 380 meri, gropile și 
plantarea pomilor făcîndu-se prin 
muncă voluntară. La această im
portantă acțiune de folos obștesc 
o frumoasă contribuție și-a adus 
tineretul din satele Șard, Ighiu și 
Bucerdea Vinoasă care, mobilizat 
de organizațiile U.T.M. din aceste 
sate, a efectuat la această lucrare 
peste 500 ore muncă.

Printre fruntași la plantările de 
pomi s-au situat utemiștii Slăvaș 
Maria, Țăndău Simion, Deac Elena, 
Morar Ion și alții. Acțiunea de 
plantarea pomilor pe marginea 
drumului dintre Bucerdea și Galda 
de Jos, a fost continuată de utemiștii 
din comunele Cricău și Galda de 
Jos.

De ce se tărăgănează 
plantările ?

Comuna Benic este, așa cum 
bine se știe, una dintre comunele 
cu un puternic bazin pomicol, re
numită nu numai prin cantitățile 
mari de fructe ce se realizează în 
fiecare an, dar și pentru calitatea 
acestora.

Dar, dacă comuna Benic se bu
cură de un asemenea renume, tre
buie scos în evidență și un alt as- 
pest al situației și anume acela că 
in raza comunei sini încă mari re
zerve pentru dezvoltarea pomicul
tura. Dacă gospodăria colectivă a 
a avut o preocupare în această di
recție, plan'înd cu nuci peste 1 ha 
teren, apoi trebuie spus că în mod 
nejustificat se tărăgănează planta
rea pomilor în golurile existente 
în grădinile țăranilor muncitori. 
Deși ne aflăm în cea mai bună pe
rioadă de plantări, în cadrul c - 
munei Benic, din cei 2.000 pomi 
planificați a se planta în goluri, 
pînă în prezent nu s-a plantat nici 
unu’. Și ac st fapt apare cu atît 
mai mult în evidență, ca o serioa
să lipsă de care dă dovadă sfatul 
popular comunal și organele agri
cole, cu cit în anul trect cînd a 
existat preocupare în comună, s-a 
plantat cu pomi o suprafață însem
nată.

E deci necesar ca sfatul popular 
să se preocupe d n nou cu răspun
derea cuvenifă de mobilizarea ță
ranilor muncitori la plantarea cu 
pomi a unor suprafețe cît mai mari.

de la 39 la 59, în care au 
fost încadrate peste 1.300 femei. 
Sprijinite și îndrumate în muncă de 
către organele și organizațiile de 
bază, cele mai bune rezultate în 
organizarea cercurilor de îndruma
re politică le-au obținut comitetele 
de femei din comunele Almașul 
Mare, Feneș, Ciugud, Sîntimbru și 
ajtele.

Pe lîngă aceste forme ale muncii 
cultural-educative, comitetul raional 
al femeilor a mai folosit și altei’, 
ca șezători literare, simpozioane, 
concursuri „Cine știe... cîștigă".

Comitetele și comisiile de femei 
au reușit să antreneze un mare nu
măr de femei la activitate culturală 
atît în întreprinderi 'și instituții cît 
și la sate.

Toate acestea au contribuit în 
mare măsură la ridicarea pe o 
treaptă și mai înaltă a nivelului 
cultural și politic a masei de fem i 
din raionul nostru, la participarea 
și mai activă a femeilor la îndepli
nirea sarcinilor construcției socia
liste ce se desfășoară atît în in
dustrie cît și în agricultură.

Mergînd pe linia îmbunătățirii 
metodelor de muncă, pe antrenarea 
tuturor femeilor la activitatea po
litică, economică și social-cultura- 
lă, comitetul raional al femeilor va 
obține rezultate și mai bune în 
munca cultural-educativă a masei 
de femei.

Contractul colectiv și respectarea lui
Ca în fiecare an, contractele co

lective încheiate în anul acesta în 
întreprinderi au cuprins o serie de 
angajamente privind realizarea pla
nului de producție, sporirea pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai ale oa
menilor muncii.

Analizînd obiectivele cuprinse în 
contractul colectiv al Întreprinderii 
de gospodărire orășenească din Al- 
ba-Iulia, se poate spune că în ma
joritatea lor angajamentele au fost 
îvalizate. Spre exemplu, planul pro
ducției globale a fost realizat in 
cele 10 luni care au trecut în pro
porție de 109,5 la sută, productivi
tatea muncii a crescut în această 
perioadă cu 8,4 la sută peste anga
jamentul luat, iar prețul de cost a 
fost redus în cele 3 trimestre ale 
anului curent cu 28 la sută. De o 
grijă deosebită în cadrul contrac
tului colectiv a dat dovadă condu
cerea administrativă și comitetul 
de întreprindere pentru valorifica
rea deșeurilor fieroase și redarea 
lor circuitului. Astfel, numai în 
nouă luni s-a predat fa I.C.M. cu 
aproape 1.000 kg fier peste anga
jament.

O preocupare de seamă a. existat 
din partea conducerii întreprinderii 
în vederea creării de condiții op
time de muncă și aplicării norme
lor securității muncii. La aceste ca
pitole au fost terminate atelierele 
de tîmplărie, mecanică și sînt în 
curs de finisare două garaje.

Parabl cu realizarea sarcinilor 
specificate mai sus, o grijă deo
sebită a avut-o comitetul de între
prindere și conducerea administra

•O'

Si folosim larg întrecerea formațiilor voluntare P.C.I.
In vederea instruirii temeinice a 

formațiilor voluntare P.C.I. din 
raion, pentru a fi în măsură ari
cind să prevină și să combată in
cendiile ce ar putea izbucni pe raza 
localității în care sînt organizate, 
ir buie desfășurată larg întrecerea 
între formaț'ile existente.

Acționînd în acest sens și antre- 
nîndu-se cu încredere în întreceri, 
numeroase fo-mâții voluntare P.C.I. 
din raionul Alba au făcut progrese 
simțitoare în ridicarea nivelului 
Combativ, reușind să asigure în 
bune condițiuni bunurile obștești și 
ale cetățenilor împo’riva incendii
lor. Exemple bune constituie for
mațiile P.C.I. din comunele Teiuș, 
Ighiu, Zlatna, Oarda de Jos etc.

Bi’anțul întrecerilor din anul 
1959, care s-a făcut la 13 septem
brie „Ziua pompierilor din R.P.R ", 
a scos în evidență cu suficientă tă
rie rostul întrecerilor și a concur-
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Intre 23 și 30 noiembrie se des
fășoară în fiecare an „Săptămîna 
Economiei", ea stimulînd spiritul 
gospodăresc de economisire al ma- 
s lor și creșterea numărului de
punătorilor la C.E.C.

Depunătorii la C.E.C. au nume
roase avantaje directe: garanta
rea de către stat a depunerilor, 
păstrarea secretului operațiunilor, 
dobînda încasată la sumele depuse, 
posibilitatea de sporire a venîturi- 
'"r pe baza libretelor și a obliga
țiunilor C.E.C. cu cîștiguri etc. Pe 
lîngă aceste avantaje, banii depuși 
la C.E.C. sînt redați circulației prin 
intermediul C.E.C.-ului, fiind folo
siți de către stat pentru construi

Colectiviștii din Obreja, realizează de la cultura tutunului venituri 
importante. In clișeu: Colectiviștii execută clasarea tutunului.

tivă pentru dezvoltarea activității 
culturale. In acest scop a fost a- 
menajată o saiă pentru colțul roșu, 
dotată cu bibliotecă, aparat de ra
dio, jocuri de șah și o seamă de 
instrumente muzicale. In cadrul 
colțului roșu activează o echipă ar
tistică, care în prezent muncește 
pentru punerea în scenă a piesei 
„Se împrăștie norii".

Cu toate aceste realizări însă, 
nici conducerea administrativă și 
nici comitetul de întreprindere nu 
pot spune că s-au achitat de toate 
sarcinile ce și le asumaseră pe 
linia îndeplinirii prevederilor con
tractului colectiv. De pildă, cabine
tul tehnic, care există mai mult pe 
hîrtie, desfășoară o slabă activita
te, deși activizarea 1» era prevă
zută în planul de măsuri pînă ia 
15 octombrie. De asemenea, grafi
cul care să oglindească realizarea 
angajamentelor din contractul co
lectiv, prevăzut a se afișa tot pînă 
la 15 octombrie, n-a fost afișat nici 
acum.

Nu s-au respectat apoi nici an
gajamentele luate în cadrul con
tractului colectiv, de a se confec
ționa două dulapuri de haine pen
tru lucrătorii de la sera de flori și 
a unui panou de onoare în sala 
colțului roșu, pentru popularizarea 
fruntașilor în muncă.

Ne mai despart pînă la încheie
rea anului în curs doar 40 de zile. 
Comitetul de întreprindere și con
ducerea administrativă vor trebui 
să muncească în așa fel, ca să re
cupereze rămînerca în urmă, iar 
angajamentele prevăzute în. con
tractul colectiv să fie realizate pînă 
la sfîrșitul anului în întregime.

surilor. S-au convins pînă și cei 
mai pasivi șefi de formații că nu
mai prin întrecere, concursuri și 
schimburi de experiență este posi
bilă mobilizarea în cele mai per
fecte condițiuni a pazei contra in
cendiilor și îndeplinirea, misiunii 
încredințate FM .P.C.I. de către par
tid și guvern.

Acum, cînd ne găsim în pragul 
noului an de întrecere, este necesar 
ca în timpul cel mai scurt toate for
mațiile P.C.I. din întreprinderi și 
localități să răspundă cu entuziasm 
la chemarea la întrecere lansată de 
formații'e P.C.I. de la Uzina Me
talurgică Cugir și comuna Apoldul 
de Jos, raionul Sebeș.

Fiecare pompier trebuie să se sim
tă mobilizat în lupta pentru cuce
rirea steagului de formație frun
tașă pe regiune.

GHERMAN OCTAVIAN 
șeful Insp. raionale S.P.I.

rea de fabrici, uzine, școli, spitale etc.
Oamenii muncii din raion au în

țeles această acțiune și de la 1 iu
lie a.c. și pînă la 15 noiembrie nu
mărul depunătorilor la C.E.C. a 
crescut cu peste 1000.

Printre întreprinderile fruntașe 
în care muncitorii au depus în mod 
organizat prin consimțămînt sur
plusul muncii lor la C.E.C. se si
tuează Atelierul de zonă C.F.R., 
cooperativa „Progresul", Atelierul 
central de reparații din Alba-Iulia, 
precum și alte întreprinderi.

Să întîmpinâm cu toții „Săptă
mîna Economiei" prin noi depuneri.



Guvernul II.D.S.S. se pronunță In mod consecvent 
$1 term pentru încetarea pretutindeni $i pentru 

totdeauna a experiențelor cu arme nucleare

In preajma aniversării eliberării Albaniei

NEW YORK (Agerpres). — Șe
dința Adunării Generale din după- 
amiaza zilei de 17 noiembrie a în
ceput cu discutarea raportului co
mitetului științific pentru radiații 
atomice. A fost prezentat adunării 
spre examinare un proiect de rezo
luție propus de 11 delegații și a- 
nume, de delegațiile Argentinei, 
Austriei, Canadei, Cehoslovaciei, 
Ghanei, Irlandei, Italiei, Japoniei, 
Mexicului, Noii Zeelande și Nor
vegiei. Această rezoluție aprobă 
printre altele, și recomandările Co
mitetului științific al O.N.U., In 
c°a ce privește activitatea sa vii
toare în domeniul studierii conse
cințelor radiațiilor atomice. Pe 
marginea raportului și a proiectu
lui comun de rezoluție au luatcu- 
vîntul delegați a 12 țări.

In cuvîntarea sa. A. A. Sobolev, 
reprezentantul U.R.S.S., a subliniat 
că Comitetul științific pentru ra
diații atomice, desfășoară o activi
tate foarte utilă într-un domeniu 
care af’ctează interesele de impor
tanță vitală ale întregii omeniri. 
Cei mai mari oameni de știință din 
15 țări, a arătat el, care colabo
rează în mod rodnic în cadrul Co
mitetului științific al O.N.U., an 
aiuns în unanimitate la concluzia 
că contaminarea radioactivă a me
diului înconjurător duce la creș
terea continuă a nivelurilor mon
diale ale radiației și că acest lu
cru implică primejdii noi și în mare

-------- -------------♦♦

Proteste împotriva intenției Franței 
de a experimenta bomba atomică

BEIRUT (Agerpres). — TASS 
anunță: Opinia publică din Liban 
protestează împotriva intenției 
Franței de a experimenta bomba a- 
tomică în Sahara. Ziarul „An Ni
da" a publicat la 17 noiembrie scri
sori primite în ultimul timp de re
dacția ziarului din diferite orașe și 
regiuni ale țării.

Noi, locuitorii din cartierul El 
Mena (Tripoli), se spune într-o

Din revistele sovietice de specialitate
Pentru obținerea unor animale cu 

mare productivitate, o extremă im
portantă prezintă hrănirea raționa
lă a animalelor tinere.

înțărcarea la timp și hrănirea 
ulterioară în condiții optime a ti
neretului asigură creșterea și dez
voltarea armonioasă a animalelor 
precum și creșterea productivității 
lor.

In ultimii ani, în Uniunea So
vietică, au fost efectuate o serie 
de cercetări în scopul stabilirii spe
cificului activității aparatului di
gestiv al animalelor în funcție de 
vîrstă, condiții de hrănire și între-, 
tinere, precum și de starea fiziolo
gică (gestație, lactație etc.).

Experiențele au fost efectuate pe 
vaci, oi, capre și cămile, prin in
termediul metodicii fistulare a lui 
Pavlov. Cercetările au arătat că la 
miei secreția salivei, evacuarea chi- 
musului din stomac în duoden, ac
tivitatea fermentativă a chimusului, 
precum și procesele microbiologice 
din prestomac se intensifică cu 
vîrsta, aiungînd la 7-8 luni la ni
velul animalelor adulte.

La rumegătoare, procesele fer
mentative si raporturile cantitative 
dintre acizii grași cu greutate mo
leculară mică, existente în presto
mac, pot fi reglate printr-o hrănire 
corespunzătoare.

Includerea rădăcjnoaselor în 
hrana vacilor determină creșterea 
cantității de acid acetic în presto
mac si asigură sporirea procentului 
de grăsime în lapte. Administrarea 
unei mari vantități de siloz acid 
(20 kg), întf-o singură repriză pro
voacă tulburarea în raporturile can
titative normale ale dîferiților acizi 

măsură necunoscute. Comitetul a 
ajuns la concluzia că este necesar 
să se înceteze contaminarea me
diului înconjurător, ca urmare a 
exploziilor armelor nucleare. Con
cluziile sale reprezintă o confirma
re convingătoare și fundamentată 
din punct de vedere științific a 
primejdiei reale care planează dea
supra omenirii în legătură cu ex
ploziile experimentale ale armelor 
nucleare.

Reprezentantul sovietic a arătat 
că, călăuzindu-se după interesele 
vitale ale popoarelor, guvernul 
U.R.S.S. se pronunță în mod con
secvent și ferm pentru încetarea 
pretutindeni și pentru totdeauna a 
experiențelor cu arme nucleare.

Uniunea Sovietică, a spus în 
continuare A. A. Sobolev, nu-șî va 
precupeți eforturile pentru încheie
rea cît mai grabnică a unui acord 
internațional în această problemă. 
Așteptăm, a spus el, ca și partenerii 
noștri de la Geneva să depună «i 
ei eforturi necesare pentru a reali
za o înțelegere reciproc accepta
bilă. In încheiere, Sobolev a decla
rat că deFgația sovietică va spri
jini proiectul de rezoluție a celor 
11 țări. Această rezoluție a fost a- 
probată în unanimitate.

Adunarea Generală a reluat apoi a- 
legerile pentru un al treilea mem
bru nepermanent al Consiliului de 
Securitate, care după cum se știe, 
au fost amînate cu două săp- 

scrisoare, considerăm că intenția 
Franț’î de a experimenta bomDa a- 
tomică în Sahara constituie o mare 
primejdie pentru securitatea popoa
relor din Orientul mijlociu și apro
piat, inclusiv pentru securitatea 
poporului libanez, precum și o pro
vocare la adresa luptei de elibera
re națională a poporului frate alge- 
rian și a tuturor popoarelor afri
cane.

grași volatili și micșorarea canti
tății de acid acetic. Aceeași canti
tate, administrată în două reprize 
(dimineața și seara) normalizează 
procesele biochimice din prestomac. 
In perioada de pășunat, activitatea 
secretorie a pancreasului Ia rume
gătoare, crește considerabil. In tim
pul iernii, activitatea normală a 
pancreasului este înlesnită de in
troducerea silozului în rația nutri
tivă.

Giberelina este o substanță ela
borată de o anumită ciupercă care 
provoacă’ îmbolnăvirea orezului în 
Japonia, China, India și alte țări.

In anul 1958, doi oameni de 
știință sovietici au întreprins cer
cetări în scopul studierii acțiunii 
giberelinei asupra creșterii și dez
voltării unor plante agricole. Ex
periențele au fost efectuate pe tri
foi, porumb, lnpin, in, mei și dife
rite leguminoase. Plantele au fost 
crescute în condiții optime de nu
triție și stropite periodic cu soluții 
apoase de giberelina. ,

Cercetările au arătat că gibereli
na exercită o influență pozitivă 
maximă asupra culturilor la care 
masa vegetativă prezintă cea mai 
mare valoare (trifoi, lupin, pătrun
jel). Altele (de exemplu meiul) dim
potrivă, prezintă o scădere consi
derabilă a recoltei de boabe. Inul 
și o serie de leguminoase nu reac
ționează la acțiunea giberelinei.

Sub acțiunea acestei substanțe, 
la unele plante se înregistrează nu 
numai creșterea masei vegetative, 
dar și accelerarea dezvoltării plan
telor. Astfel este cazul trifoiului.

Este necesar să se cunoască fap

tămîni în urmă din pricina 
faptului că nici Polonia, nici 
Turcia nu au putut întruni majori
tatea necesară de două treimi din 
voturi. In cursul celor 6 ture de 
scrutin, care au avut loc la 17 no
iembrie. Polonia a obținut din nou 
o majoritate de voturi (42 contra 
38). Deoarece această votare nu a 
rezolvat impasul creat de puterile 
occidentale, s-a propus ca alegerile 
să fie amînate pentru 1 decembrie 
a.c.

RiO DE JANEIRO. Ziarele bra
ziliene anunță că greva celor 15 660 
de salariați ai societăților de au
tobuze din Sao Paulo care a înce
put la 11 noiembrie a luat sfirsit 
în urma sa'is facerii revendicărilor 
greviștilor privind sporirea salarii
lor. De asemenea și greva salaria- 
t lor de la societățile de autobuze 
din Santo Andre a încetat, greviștii 
obțirund majorări de salarii.

TOKIO. La 16 noiembrie a avut 
loc în orașul Sapporo o conferință 
națională la care s-a cerut încheie
rea unui Tratat de pace cu Uniu
nea Sovietică. La lucrările ei au 
luat parte aproximativ 1.000 de 
persoane — reprezentanți ai Con
siliului general al sindicatelor din 
Japonia, ai diferitelor organizații 
de masă și ai cercurilor de afa
ceri.

LONDRA. Konrad Adenauer, 
cancelarul R. F. Germane, a sosit 
'a 17 noiembrie la Londra într-Qui- 
zită oficială.

LA ULAN BATOR a fost dată 
în exploatare la 16 noiembrie pri
ma parte a conductei de apă oră
șenești și a rețelei de termoficare, 
construite cu ajutorul Uniunii So
vietice.

CAIRO. La 17 noiembrie s-au 
împlinit 90 de ani de la deschide
rea navigației pe Canalul de Suez.

tul că aceeași cultură poate reac
ționa în mod diferit la acțiunile 
giberelinei în funcție de însușirile 
biologice ale plantelor și de mo
mentul administrării soluțiilor de 
giberelina.

Nu se recomandă administrarea 
prea timpurie a giberelinei.

Din „Izvestia Akademii Nauk 
S.S.S.R." seria biologhiceskaia, 
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Campionatul regional de fotbal
SERIA II

Rezultatele etapei
Aurul Brad—C.F.R. Teiuș 7—0; 

U. M. Cugir—Sebeșul Sebeș 1—1; 
Unirea Alba-Iulia—Rapid Deva 
0—0; Șurianul Petrești — Metalul 
Cugir 0—-0; Aurul Certej—Loco
motiva Alba-Iulia 2—3; Minerul 
Deva—Aurul Zlatna 5—2; Meta
lul Crișcior—Recolta Deva 3—0 
(meci cîștigat prin neprezentare la 
joc a echipei Recolta Deva).

Etapa viitoare
Aurul Zlatna—U.M. Cugir, Au

rul Brad—Minerul Deva, Rapid 
Deva—Metalul Cugir, Locomotiva 
Alba—Metalul Crișcior, Sebeșul Se-

Dezvoltarea economică a R. P. Albania 
in cei 15 ani de la eliberare

Republica Populară Albania are 
o suprafață de 28.748 km2 și o 
populație anuală medie de 1.462.100 
locuitori (în 1957). In 1938 ea nu
măra 1.040.300 locuitori. In com
parație cu 1938, în 1957 populația 
țării noastre a crescut cu 40,54 la 
sută. La un total de 1.391.499 lo
cuitori, în 1955, 713.316 sînt de 
S'x masculin și 678.183 de .sex fe- 
menin. Densitatea populației în 
1955 este de 48 locuitori pe km* 
față de 39 în 1945. După recensa- 
mîntul din decembrie 1955, greuta
tea specifică a populației orășe
nești este de 27,5 la sută față de 
21,3 la sută în 1945, și cea a popu
lației săt-ș'i de 72,5 Ia sută fată de 
78,7 la sută în 1945. In 1938 creș
terea anuală naturală a populației 
era de 17.626, în 1950 — de 30.076 
și în 1957 de 40.000 locuitori.

Numărul mediu al lucrătorilor în 
sectorul socialist era în 1957 de 
150.794, dintre care 103.572 cr;u 
muncitori, ceea ce reprezintă o greu
tate specifică de 68.7 la sută în 
raport cu numărul global al lucră
torilor. In procente, numărul mij
lociu al lucratorilor din sectorul so
cialist, după ramurile economiei 
naționale se prezintă astfel : în 
1957 — 35,4 la sută în industrie: 
13.8 la sută în construcții: 11,9 la 
sută în agricultură, fără a fi in
cluse cooperativele țărănești; 5,4 la 
sută în transporturi și comunicații; 
8,6 la sută în comerț, 3 Ia sută în 
serviciile publice, 7,7 la sută înîn- 
vătămînt și cultură; 7,7 la sută 
pentru sănătatea publică; 0,6 la 
sută în insti+utele de credit și 6,1 
la sută în administrație (Adminis
trația înglobează aparatele centra
le. comiMele executive ale Sfaturi
lor populare și organizațiile socia
le).

Acestea sînt marile progrese ob
ținute de țara noastră, și sînt ex
primate în „Anuarul R. P. Albania", 
cu privire la dezvoltarea populației și 
a indicilor situației sale sociale, care 
a fost editat recent. Ele sînt o măr
turie vie a marii solicitudini față 
de" om fa noi. față de „Ac»sf tezau- 
preț'os", fată de îmbunătățirea con- 
finuă a bunei sale stări materiale 
si culturale. Griia de om însufle
țește întreaga activitate a parftdu- 
dului si guvernului noștri! pentru 
construirea socialismului în țara 
noastră.

Anuarul conține cifre clare și 
semnificative care caracterizează 
industrializarea socialistă a țării.

Conform comunicatului Direcțiu
nii de Statistică asupra realizări
lor planului pe 1958, la finele a- 
niilui 1958 producția industrială 
globală era cu 20 la sută mai mare 
decît cea din 1957. In 1958, în 
comparație cu 1938, producția in
dustrială globală a atins nivelul 
de 1878 la sută, adică aproape de 
18 ori mai mult.

Datele din industrie dovedesc o 
dezvoltare considerabilă a tuturor

beș—Unirea — Alba-Iulia, C. F. R. 
Teiuș—Atfful Certej, Recolta De-
va—Șurianul Petrești.

CLASA M E N T U L

Aurul Brad 11 8 2 1 56: 6 18
Minerul Deva 11 7 3 1 38: 4 17
U.M. Cugir 11 7 3 1 23: 8 17
Sebeșul Sebeș 11 7 2 2 25:10 16
Unirea A.-Iulia 11 5 4 2 27:16 14
Metalul Cugir 11 4 5 2 15:10 13
Aurul Zlatna 11 5 3 3 23:17 13
C.F.R. Teiuș 11 5 3 3 20:21 13
Metalul Crișcior 11 3 5 3 16:25 11
Rapid Deva 11 3 3 5 13:22 9
Locomot Alba 11 2 2 7 14:30 6
Aurul Certej 11 2 1 8 7:35 5
Șurianul Petrești 11 0 2 9 4:35 2
Recolta Deva 11 0 0 11. 4:46 0

ramurilor de producție industrială 
și că noi am moștenit o industrie 
foarte slabă. A întreprinde indus
trializarea socialistă într-o țară 
unde ea aproape nici nu exista 
este un act eroic care revine parti
dului nostru, poporului nostru mun
citor, cu ajutorul generos al Uniu
nii Sovietice.

Conform comunicatului Direcției 
de statistică cu privire la executa
rea planului de stat pe 1958, pro
ducția mărfurilor a crescut și mai 
mult. In 1958 s-au produs : 14E>
milioane 666 mii kwh. energie e- 
lectrică, 255.677 tone cărbune,. 
201.252 tone minereu de crom, 
87.460 tone minereu de cupru, 
88.240 tone minereu de fier, 146.913- 
m3. cherestea, 1 milion 672 mii 
m2, placaj, 77.552 tone de ciment,. 
22 milioane 261 mii metri de pînză, 
740 mii perechi pantofi și sandale, 
10.275 tone zahăr etc.

Un capitol special al anuarului 
este consacrat investițiilor și cons- 
trucțrlor capitale. Ltiînd ca bază 
prețurile din 1955, în 1938 s-au 
investit în total 113 milioane, 800 
mii leki, care nu reprezintă nici 
măcar valoarea unui singur obiec
tiv industrial, față de multitudinea , 
marilor clădiri industriale care atr 
văzut lumina zilei după eliberare. 
In 1957 investițiile în sectorul so
cialist se ridicau la 4 miliarde 737 
milioane 800 mii leki, din care Z 
miliarde 219 milioane 800mii pentru 
lucrări de construcții; 1 miliard 109 
milioane pentru mașini și 909 m^fc 
lioane pentru alte cheltuieli. l^V
1958 s-au învestit 35.5 la suta
mai mult decît în 1957.

Transporturile și comunicațiile o- 
cupă Un loc special în anuar. Creș
terea continuă a producției indus
triale și agricole, creșterea volu
mului construcțiilor și în general 
extinderea continuă a activității 
noastre pe plan economic și cultu
ral, au fost însoțite de lărgirea, în
tărirea și modernizarea mijloacelor 
de transport automobile, ferate și 
maritime, precum și a mijloace'""’ 
de comunicație. Dezvoltarea trans
porturilor și a comunicațiilor of»ră 
indici interesanți. In 1957 au fost 
transportate în total 6 milioane 209 5
mii ton» mărfuri și s-au narări; 
255 milioane 828 mii km. In pre
zent cel mai important mod de- 
transport este’ automobilul, căruia 
îi revine partea cea mai mare din 
circjilaf'a mărfurilor si călătorilor.

Un alt indice important care ca^_ 
racterizează dezvoltarea economA® 
noastre naționale în ansamblu 
ridicarea nivelului de trai al pomi- 
lației în special, este creșterea ve
nitului național. In 1957 venitul 
național a crescut cu 98 la sută 
în raport cu 1950 (la prețurile din 
1956). Veniturile provenind dirr 
sectorul socialist (de stat și coo
peratist) an crescut paralel cu ex
tinderea acestui sector, în timp ce 
veniturile provenind din sectoruf 
particular au scăzut paralel cu 
slăbirea acestui sector.

In ansamblul veniturilor națio
nale pe 1957, 61,8 la sută vin dirr 
impozite pe cifra de afaceri, 12,3 la A 
sută din excedentele de profit șf 
doar 4,2 la sută din venituri pe 
impozit și taxe de la. populație. In 
țările capitaliste partea covîrșitoare 
a veniturilor este scoasă din im
pozite și taxe datorate de po^ilatie 
și In special de masele muncitoare.

Bugetul nostru de stat diferă de 
cel al țărilor capitaliste nu numai 
prin sursele de la care se alimen
tează dar și prin felul cum este 
cheltuit și prin structura cheltuieli
lor sale. Astfel bugetul de stat pe 
1957 afecta 35,5 la sută din fonduri 
pentru economia națională, 19,5 la 
sută măsurilor cu caracter social’ 
și cultural, 9,9 la sută doar pentru 
apărare. In 1958 cheltuielile buge
tare destinate finanțării economiei 
naționale și pentru măsurile de in
teres social și cultural constituiau "W 
70 la sută din buget.

(Material de la Ambasadas 
R. P. Albania)
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