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Mase cît mai largi de țărani muncitori 
la școala recoltelor bogate

Peste puține zile, în întregul 
nostru raion va începe noul an 
în învățămîntul agricol de masă. 
Din nou, ca în atîția ani la rînd, 
mase largi de țărani muncitori — 
colectiviști, întovărășiți și cu gos
podărie individuală — se vor strîn- 
ge în jurul inginerilor și tehnicie
nilor, în jurul cadrelor de specia
litate, se vor strînge la școala re
coltelor bogate. Ei vor învăța aici 
să lucreze pămîntul după cele mai 
noi metode ale agrotehnicii, vor în
văța să crească mai bine animalele 
sau. în raport de condițiile econo
mice concrete, vor găsi căile sigure 
de sporire a producției de legume, 
de fructe.

In anul de învățămînt 1958-1959 
au fost obținute în raion față de 
alți ani, o seamă de rezultate im
portante în ce privește organizarea 
și desfășurarea învățămîntului agri
col de masă. Sfaturile populare co
munale, organizațiile de partid și 
organele tehnice agricole au acor

dat o mai mare atenție recrutării și 
^MpbiEzării cursanților. predării lec- 
^^ff'or la timp și legării acestora de 

practica concretă. La cercul agro
zootehnic din Partoș, de pildă, ca 
urmare a preocupării dovedite de 
lectori și a interesului cursanților 
s-a reușit să se predea întreg ciclul 
de fecții. De asemenea, tot ca ur
mare a preocupării dovedite și a 
sprijinului acordat de sfaturile 
populare și organizațiile de bază 
la c-rcuriîe din Stremț și Vifrțul 
de Jos, pe lîngă predarea lecțiilor 
la timp s-au înființat loturi experi
mentale, astfel că expunerile teore
tice au fost susținute de experien- 
țe practice concrete pe aceste lo-

aceste rezultate, nu se 
trece cn vederea peste 

ui că în desfășurarea învățăir.în-

Cu toate 
noate însă 
famui „ .... 
tului agricol au existat și o seamă 
de lipsuri care an frinat buna des
fășurare a învățămîntului. La fap
tul că în unele comune ca Zlatna, 

^jghiu, Intregalde și altele s-au pre- 
At puține lecții, iar cursanții ău 
Wkarticipat în număr mic se adaugă 

ca o lipsă generală și faptul că lec
țiile predate au fost scolastice, rup
te de experiențele practice. Loturile 
experimentale care trebuiau crea
te pe lingă cercuri n-au fost în
ființate și aceasta a dus la situația 
ca să nu se poată materializa cdn-
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Proverbul „Omul sfințește locul" 

nu-i de ieri de alaltăieri. E vechi, 
cum veche e și înțelepciunea 
porului nostru care l-a creat, 
creindu-l, oamenii îl folosesc 
aceeași înțelepciune cu care 
daz ființă. De-i o Curte în care 
te sint cu rost rînduite, proverbul 
își găsește întrebuințare. De-i o 
clădire cu pereții lucioși și cu fe
restre sclipitoare, aceeași zicere stă
ruie pe buzele trecătorilor. Și-ăpoi, 
astfel fiind, de ce nu l-am folosi și 
noi la adresa celor cărora li se po
trivește ?

Iată, de pildă, cu treburi, sau 
așa din întîmplare treclnd pe stra
da Tudor Vladimirescu, chiar de 
ți-s iuți pașii nu poți să nu te o- 
prești în dreptul clădirii ce. poartă 
numărul 7. Privești clădirea și o- 
chiu! ți înaintat de aspectul aceste
ia. Iți furișezi privirile în curte, 
dai peste aceeași ordine. Totul cu 
rost, nimic la îniimplare. Și-apoi 
mina bunului gospodar se simte și 
in aspectul altor clădiri de pe arte- 
rele orașului nostru. Clădirea cu 
numărul 27 de pe strada Unirii, ca 
și cea de pe Platoul Romanilor nu
mărul 14, te atrag vorbindu-ți chiar 
fără grai despre cei ce le locuiesc, 
despre cei ce prețuiesc bunurile 
stalului la fel ca și pe ale lor.

De te poartă însă pașii pe stra
da 30 Decembrie, în dreptul clădirii 
cu numărul 3, la fel te oprești. Nu- 

ținutul teoretic al lecțiilor. Tot ca 
o lipsă serioasă în buna desfășu
rare a învățămîntului agricol a 
fost slaba preocupare a conduceri
lor gospodăriilor colective pentru 
înființarea caselor-laborator. La 
Obreja, de pildă, cu toate că a e- 
xistat o astfel de câsă-laborator, ea 
n-a fost folosită, aparatajul fiind 
închis într-un dulap.

In momentul de față, în raion se 
fac intense pregătiri în vederea des
chiderii noului an în învățămîntul 
agricol. Este absolut necesar, ca la 
elaborarea planului de măsuri ce 
se va face în vederea asigurării 
bunei desfășurări a învățămîntului 
să se țină seamă de lipsurile din 
anul trecut, astfel ca ele să nu se 
mai repete. Și trebuie să fie clar 
pentru toate sfaturile populare și 
organele agricole că răspund direct 
de buna funcționare a cercurilor și că 
este nevoie să acorde tot sprijinul 
nu numai la recrutarea cursanților, 
ci și la mobilizarea lor, la asigu
rarea condițiilor materiale pentru 
6una desfășurare a învățămîntului. 
Sînt de netolerat situații ca cele 
petrecute anul trecut, cînd unele 
sfaturi populare n-au asigurat nici 
localurile pentru ținerea cursurilor, 
fără a mai vorbi de încălzit și ilu
minat sau de materialul intuitiv.

Ținînd cont de importanța deose
bită pe care o are aplicarea agro
tehnicii înaintate în sporirea pro
ducției și productivității în agri
cultură, de necesitatea înarmării 
masei de țărani muncitori cu cele 
mai noi cuceriri ale științei agri
cole. de necesitatea formării unei 
conștiințe înalte, la nivelul mărilor 
transformări ce-au avut loc în 
viața satului, învățămîntul agri
col din anul 1959-1960 trebuie or
ganizat în așa fel ca el să fie cu 
adevărat o școală a recoltelor bo
gate, o școală de educare perma
nentă în spirit socialist a țărănimii 
noastre muncitoare.

In baza sarcinilor stabilite, în 
raion vor funcționa 5 forme de în- 
vățămînt : agrotehnică, zootehnică, 
legumicolă, pomi-viticolă, iar în 
S.M.T. și G.A.S; vor funcționa 
cercuri de mecanizare. In plus, pen
tru țăranii muncitori necuprinș'i în 
aceste forme se va organiza un 
ciclu de conferințe la căminele

(Conttnttare în pag. 4-a)

mai că, de astădată, în loc să te 
bucuri simți o adevărată strîngere 
de inimă. Aici încă ou un an în 
urmă tovarășul Moldovan Ilie a- 
ducîndu-șl lemnele de foc a stricat 
poarta și așa a lăsat-o. Văzînd a- 
cest lucru, fără să vrei gîndul te 
poartă pe alte străzi — și-ți zici: 
la tovarășul Moldovan Ilie poartă 
stricată, la tovarășii Burdea Ion, 
Biro Rozalia și Mărginean Ion ce 
folosesc imobilul de pe strada I. V. 
Stalin numărul 24, ca și la tovară
șul Păcurar Aurel ce ocupă imobi
lul de pe strada V. Roaită numă
rul 1, pereți crăpați și afumați. Ha
lal gospodari! Oare acestora din 
urmă li se mai potrivește prover
bul că „Omul sfințește locul"?

Fiecare din tovarășii portretizați 
în aceste raiduri locuiesc în Clă
diri proprietate de stat. Dar, cită 
deosebire între unii și alții? Unii 
dintre ei de s-a spart o țiglă și apa 
ploilor pătrunde în pod, pun mina 
și repară stricăciunea. Ceilalți în 
schimb de s-a spart o țiglă sau de 
li s-a crăpat peretele lasă să se 
adînceacă. răul ca apoi să dea fuga 
la I.G.O. pentru a da alarma. $i, 
întreprinderea de gospodărire orășe
nească nu rărrâne pasivă. Dar, s-au 
gîndit vreodată cei. Ce locuiesc în 
clădiri naționalizate ce s-ar întîm- 
pla dacă fiecare din locatarii celor 
160 de imobile ar cere acestei în
treprinderi să fie prezentă cu meș-

Economii peste plan
central

In centrul atenției colectivului 
de muncă de la Atelierul 
de reparații din Alba-Iulia a stat 
în permanență preocuparea pentru 
reducerea prețului de cost și crește
rea productivității muncii.

Organizîndu-și cu chibzuință lo
curile de muncă și desfășurînd larg 
întrecerea socialistă, harnicii mun
citori de aici raportează că pe cele 
10 luni ale anului acesta, ei și-au 
realizat sarcina de reducere a cre
țului de cost. In aceeași perioadă 
de timp ei au mai realizat față de 
pret-plan, economii în valoare de 
39.000 lei.

In afară de aceste rezultaie, în 
cursul lunii octombrie salariul me
diu pe cap de muncitor a Crescut 
cu 5 la sută, iar productivitatea 
muncii crescînd cu 15 la sută tna- 
ceastă tună.

In prezent harnicul colectiv de 
la Atelierul central întîmpină con
ferința orășenească de partid cu 
noi sucese în producție, lucrînd 
azi înir-un schimb de onoare.
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Cu 585.000
cărămizi mai mult
Spre deosebire de alți ani, cînd 

în această perioadă fabrica „Sîn- 
timbru" era oprită, în acest an aici 
S" muncește cu toată intensitatea. 
Datorită perfecționării aduse la în
ceputul lunii octombrie, aici se 
continuă atît uscarea cît și arderea 
cărămizilor în cele mai bune con
diții. Și rezultatele muncii sînt din 
cele mai frumoase.

In afară de faptul că planul va
loric pe fabrică a fost îndeplinit pe 
primele 24 de zile din această lună 
in proporție de peste 131 la sută, 
cu ajutorul aplicării perfecționării 
la uscarea în spațiul de deasupra 
cuptorului s-a reușit să se fabrice 
încă 585.000 cărămizi.

Numeroși muncitori 
Ilarian, Kadar Gheza, 
colae, Lazăr Vasile,
Urcon Elisabeta, Kadar Elisabeta 
și alții se străduiesc să fie mereu 
în fruntea întrecerii pentru realiza
rea unei producții sporite de că
rămizi.

ca Breaz 
Cîmpean Ni- 
Trif Fior ea,

teri și sume pentru fiecare strică
ciune cauzată poate chiar de ei ? 
Dacă nu s-au gindit ar fi 'impui 
să chibzuiască asupra acestui lu
cru. Și chibzuind, cu siguranță că 
vor ajunge la concluzii sănătoase: 
bunurile statului nostru, puse cu 
dărnicie la îndemâna oamenilor 
muncii, trebuie îngrijite cu toată 
rîvna de care poate da dovadă un 
bun gospodar.

Pentru o recoltă
Deși ne găsim într-o perioadă de 

timp cînd ritmul lucrărilor de între
ținere la pomi trebuie să crească 
tot mai mult în intensitate, în co
muna Stremț, unul din cele mai 
importante bazine pomicole din ra
ionul nostru, executarea acestor lu
crări se desfășoară nesatisfăcător.

Așa, de exemplu, în satele Geoa- 
giul de Sus și Geomal, unde se 
află cel mai mare număr de pomi, 
curățatul de uscături, strîngerea și 
arderea fructelor uscate și a frun
zelor, văr^irea tulpinilor, săpatul 
în Jurul pomilor, etc., nu s-a făcut 
decît în proporție de 10 la sută.

Mai mult, stropitul pomilor, ;u- 
crare deosebit de importantă pen
tru combaterea dăunătorilor si pen
tru obținerea unei recolte sporite de 
fructe, nici nu s-a început, deși au 
existat condiții pentru începerea a-

Mîine, 28 noiembrie a. c., vor 
Începe lucrările Conferinței orășe
nești de partid Alba-Iulia. Este un 
eveniment de seamă în viața or
ganizațiilor de partid din orașul 
nostru.

Conferința orășenească de partid 
va analiza felul cum a muncit Co
mitetul orășenesc de partid pe o 
perioadă de un an pentru îndepli
nirea sarcinilor ce i-au stat în față, 
sarcini izvorîte din Directivele ce
lui de-al II-lea Congres al parti
dului și ale Plenarelor C.C. al 
P.M.R. apărute în această peri
oadă

i Darea de seamă a Comitetului 
orășenesc ce va fi prezentată Con
ferinței, va oglindi rezultatele ob
ținute de oamenii muncii din ora- 
Ișul nostru, mobilizați și îndrumați 
j de organizațiile de bază, sub con
ducerea Comitetului orășenesc de 
i partid. De asemenea, din darea de 
[ seamă va reieși felul cum au mun
cit organizațiile de bază și membrii

1 de partid pentru respectarea pre
vederilor statutare, pentru conti
nua îmbunătățire a muncii de par
tid.

Delegații organizațiilor de bază, 
reprezentanți ai tuturor comuniști
lor din oraș, prezenți la Conferința 
de partid, trebuie să analizeze cu 
mult simț de răspundere felul cum 
a muncit Comitetul orășenesc de 

! partid, stilul și metodele de muncă 
! în conducerea și îndrumarea acti-
> vității politice, economice și social-
> culturale din oraș. Vor trebui dez
bătute pe larg metodele bune de

> muncă ale organizațiilor de bază și
> rezultatele obținute.
) O atenție deosebită trebuie să se
> acorde muncii ideologice, precum și 
! organizării și conținutului muncii
> politice de masă, pentru educarea

La baza interraională din Alba-Iulia se găsesc numeroase mașini 
și unelte agricole la prețuri avantajoase.

IN CLIȘEU: Tov. Muntean Iacob președintele întovărășirii a- 
gricole din Ighiu și Muntean Ion secretar-casier, verifică inventarul 
cumpărat în cadrul fondului de bază'.

Fruntași la executarea arăturilor adinei
Hotărîți să obțină recolte cît mai 

mari în anul viitor, țăranii munci
tori din comuna Cricău, îndrumați 
și sprijiniți de organele de par nd 
și comitetul executiv al sfatului 
popular din comună, după ce au 
terminat însămînțările de toamnă, 
și-au îndreptat toată atenția spre 
executarea arăturilor adinei.

Folosind toate forțele proprii și 
ajutorul dai de S.M.T., întovărășiți'.
-----------

bogată de fructe
cestei lucrări încă de la 15 noiembrie.

Ținînd seamă mai ales de tapau 
că nroducția de fructe 
simțitor în balanța 
munei, organele de 
din comună trebuie 
importanța 
mobilizeze 
executarea 
gricole de

cîntărește 
economică a co- 
partid și de s'at 
să acorde toată 
lucrări și să 
pomicultori la

acestor 
larg pe 
lor. Organele tehnice a- 

o la comună și secția a-
gricolă raională trebuie să ia toate 
măsurile pentru ca stropitul pomi
lor să înceapă imediat, arătîni în 
același timp pomicultorilor că este 
in primul rînd în interesul lor să 
execute stropitul la pomi, că prin 
executarea 
întreținere 
stropirilor, 
callfăte și
ce le asigură venituri bănești im
portante. 

la timp a lucrărilor de 
la pomi și îndeosebi a 
aceștia le dau fructe de 
în cantități sporite, ceea

marxist-leninistă a oamenilor 
muncii'.

In dezbaterile ce vor avea loc, în 
atenția delegaților la Conferința o- 
rășenească de partid vor trebui să 
stea probleme importante ale vieții 
interne de partid și anume: cum 
este respectată democrația internă 
de partid, cum muncesc membrii 
de partid pentru întărirea discipli
nei de partid, cum este folosită și 
stimulată critica și autocritica, în 
ce măsură este respectat principiul 
muncii colective, care este preocu
parea organizațiilor de partid pen
tru continua întărire a legăturii cu 
masele și alte probleme legate de 
viața de partid.

Delegații la Conferință au 
datoria de a dezbate cu toată răs
punderea aspectele activității de 
partid de la locurile lor de muncă. 
Astfel, delegații organizațiilor de 
bază din industrie vor trebui să 
discute despre felul cum sînt mo
bilizați și antrenați oamenii muncii 
la realizarea de cît mai multe eco
nomii, cei din sectorul socialist al 
agriculturii despre consolidarea și 
dezvoltarea acestuia, iar cei din 
instituțiile și organizațiile econo
mice și de stat despre lupta lor 
pentru combaterea și lichidarea fe
nomenelor negative ce se mai ma
nifestă în muncă.

Criticarea lipsurilor va trebui 
făcută cu tot curajul, în mod prin
cipial și tovărășesc, pornind de la 
dorința de a ajuta organul de par
tid în muncă. Propunerile și suges
tiile făcute de delegați vor contribui 
la elaborarea unei hotărîri care să 
ducă la continua îmbunătățire a 
muncii în viitor.

Oamenii muncii din orașul și ra
ionul nostru urează Conferinței 
orășenești de partid sncces deplin 
în desfășurarea lucrărilor.

d'n comuna Cricău și satele apar
ținătoare au îndeplinit plnă la 25 
noiembrie planul la arături ad;nci 
de toamnă în proporție de 105 la 
sută. Totodată, pentru o mai bună 
fertilizare a solului, ei au transpor
tat în cîmp peste 1.000 tone gunoi 
de grajd.

Printre fruntași la arăturile 
dinei de toamnă se situează întovă- 
rășiții din Cricău, care au terminat 
primii arăturile de toamnă și au 
transportat în cîmp cea mai mare 
cantitate de îngrășăminte naturale.

a-

La Autogara Alba
unele autobuse nu respectă ® 
nici orele de plecare, nici 
de sosire. «

&
Autogara noastră, 
motor — char cînd e nou — 
dedă cu-ntirzierea



Pentru perioada de iarnă plan de muncă 
concret și bogat

In urmă cu ctteva săptămtni ill CCI- 
drill unei ședințe, Comitetul execu
tiv al Sfatului popular din comuna 
Oarda de Jos,a analizat felul cum 
s-a desfășurat activitatea cultura
lă în cele trei trimestre ale anului 
în curs. Și, tot atunci, a luat o 
seamă de ’ măsuri menite să dea un 
nou impuls' activității culturale în 
lunile ce urmează.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular din comuna Oarda de Jos 
ă făcut de fapt tocmai ceea ce tre
buia să se facă în oricare din co
munele raionului. După semnele 
vremii iarna e undeva pe aproape 
și tind altcîndva își pot desfășura 
mai bine munca activiștii culturali 
Ca iarna ?

Bucurîndu-se de atenția comite
tului executiv și, folosind drept ja
loane indicațiile primite din partea 
acestuia, activiștii culturali din co
mună au procedat apoi la organi
zarea mundii lor în amănunt. S-a 
completat și activizat colectivul de 
conducere al căminului cultural, 
s-au reorganizat și întărit cu noi 
elemente formațiile artistice. A- 
poi, după cum era și normal,- și-au 
întocmit ghidul după care să-și des
fășoare activitatea: planul de muncă.

Astfel fiind, activiștii culturali 
din Oarda de Jos au pornit la 
drum cu toate puse la punct. Și, 
aproape că nu-i zi din lunile la 
care li se referă planul de muncă 
în care să nu-și fi propus cite ceva, 
lată, de pildă, doar ctteva exemple. 
Penfru ziua de 1 decembrie activiș
tii cu’turali din Oarda de Jos și-au 
propus să aibă loc în cadrul cămi
nului deschiderea festivă a cercu
lui legumicol, de care lucru răs
punde tovarășa profesoară Valeria 
Mirza. Și-apoi n-au făcut numai 
atit în acest sens. Din timp au fost 
rearutați cursanții, din timp s-a 
procurat materialul didactic nece
sar și ș-a fixat locul unde va func
ționa acest cerc.

Pentru alte zile apoi, au fost fi
xate alte activități. In 7 decembrie 
ia căminul cultural din Oarda de 
Jos se va prezenta prima expunere 
în cadrul cercului de cultură gene

Hotârîrea pionierilor — fapt împlinit
începutul a fost in zilele primă

verii acestui an. Pionierii de la 
Școala de 7 ani din comuna Stremț, 
chibzuind asupra modului cum și-ar 
putea întrebuința cu folos timpul 
liber, au hotărît să crească 70 de 
pui de găină. Zis și făcut. De la 
hotărîrea odată luată nici un pio
nier n-a dat înapoi. Și-au procurat 
puii, apoi zi de zi i-au' hrănit și 
i-au îngrijit cu toată atenția.

Acum, nu de mult, puii crescuți 
de harnicii pionieri au fost valori
ficați prin cooperativă. Și dacă ne 
gîndim că în loc de 70 de pui fi 

rală, de care răspunde tovarășul 
profesor Ilărăguș Simion; in 10 
decembrie va fi pusă în scenă de 
către formația de teatru a acestui 
cămin piesa „Logodna de pe stra
da noastră" — răspunzători de a- 
ceasta fiind tovarășii I. Limbeanu 
și M. Cimpean; la 20 decembrie, 
după o conferință cu caracter agri
col, prezentată de tovarășa Dorina 
Susan, va avea loc o horă țără
nească. Dar, dacă am vorbit de 
zilele de 1, 7, 10 și 20 decembrie, 
să nu se creadă cumva că la că
minul cultural din Oarda de Jos 
numai aceste zile sînt ocupate. Nu! 
In fiecare zi din luna decembrie 
are loc cite ceva. Și pentru fiecare 
activitate planul de muncă prevede 
în mod concret cine răspunde de 
ducerea ei la îndeplinire.

Cu aceeași minuțiozitate este pla
nificată apoi activitatea căminului 
cultural și pentru lunile ianuarie, fe
bruarie și martie. Vrea cineva, de 
pildă, să cunoască ce anume acti
vity va avea loc la căminul cul
tural din Oarda de Jos în 12 ianua
rie? Nimic mai simplu. Din planul 
de muncă rezultă cu claritate a- 
cest lucru: la data respectivă va 
avea loc o seară culturală și se 
vor face repetiții cu tovarășii din 
brigada artistică de agitațe. Ace
iași lucru e valabil apoi pentru o- 
r’care din zile pînă la 31 martie. 
Și-apoi nu-i numai atit. Planul că
minului cultural din Oarda de Jos 
pentru perioada de iarnă prevede 
activități deosebit de interesante ca: 
ș'ză ori cu temă, joi de tineret, seri 
de basm etc.

Ceea ce au făcut activiștii cultu
rali din Oarda de Jos in vederea 
desfășurării unei susținute activi
tăți in lunile de iarnă, este doar 
un început și acest lucru s-a făcut, 
intr-un fel sau altul și la alte că
mine culturale. Rămîne ca, de a- 
cum încolo, avînd drept ghid in 
activitatea lor un plan de muncă 
concret și bogat, activiș‘ii cu'turch 
să lupte pentru realizarea lui, pen
tru ca să nu treacă nici o zi din 
lunile de iarnă in Care să nu pul
seze viața la căminele culturale.

♦♦------------- -------------

au predat 90, apoi acest lucru '.'or
bește cu atit mai grăitor despre fe
lul cum au înțeles pionierii să-și 
respecte hotărîrea.

Prrdind puii crescuți de ei, pio
nierii din Stremț au făcut și o pri
vire asupra muncii depuse pen'ru 
creșterea acestora. Și dacă au a- 
juns la concluzia că cei mai har
nici în acest sens au fost pionierii 
detașamentului patru în frunte cu 
Popa Ștefan, Doboș Ion, Popa 4.1- 
gela și Dărămuș Constantin, con
cluzia le este pe deplin întemeiată.

In plină pregătire 
pentru concurs

Pînă la desfășurarea primei faze 
a concursului bienal de teatru „Ion 
Luca Caragiale" a mai rămas pu
țin timp și acest lucru se face din 
plin simțit la oricare cămin cultu
ral. Peste tot artiștii amatori din 
formațiile de teatru se pregătesc de 
zor. Și, cu gîndul la reușită, nu-i 
unul care să-și precupețească for
țele.

Cu gîndul la reușită muncesc și 
artiștii amatori din Intregalde și 
satele ce aparțin comunei. La Ne- 
crilești, de pildă, se fac zilnic re
petiții la piesa „îndoiala", iar gen
iul a pregăti piesa „Bărbatul fără 
opinci" unii tineri din Cristești par
curg kilometri întregi pentrn a veni 
la reoetiții. ,

Dar, dacă în satele ce aparțin co
munei munca e în toi, și mai pu
ternic bate pulsul activității culturale 
la centru, unde forțele sînt mai nu
meroase. In urmă cu două săptă
mîni, artiștii amatori din Intregalde 
au prezentat cu mult succes piesa 
„Ursul", iar duminica trecută, în 
fața a sute de țărani muncitori, și-a 
desfășurat programul brigada ar
tistică de agitație

O vie animație domnește la că
minul cultural din Intregalde și pe 
linia pregătirii apropiatului con
curs. Pentru buna interpretare 
a rolurilor ce le dețin în piesele 
„Răfuiala" și „O noapte grea" ti
nerii Crișan Candin, Nistor Maria, 
Crișan Lucreția, Nistor Silvestru, 
Florea Lucreția, Nistor Samflora și 
alții depun multă rivnă.

S(răduințele artiștilor amatori 
din Intregalde nu vor întîrzia să-și 
arate roadele. Concursul bienal de 
teatru este aproape și atunci fiecare 
formație va fi cîntărită cu cîntarul 
muncii depuse.

Să ne fînena cuvântul dat!

IN CENTRUL ATENȚIEI
Realizarea unui volum sporit de 

economii a constituit și constituie 
pentru colectivul de muncă de la 
I.F.E.T., sectorul Zlatna, obiectivul 
cel mai de seamă al întrecerii so
cialiste. încă de la începutul anu
lui, ca răspuns la chemarea colec
tivelor celor 8 întreprinderi din 
Capitală, colectivul de muncă de 
aici și-a propus să realizeze in a- 
cest an, prin înlăturarea cheltuieli
lor inutile, prin ridicarea continuă 
a gradului de utilizare a masei 
lemnoase o economie in valoare 
de peste 88.000 lei.

îndeplinirea angajamentului luat 
a fost o problemă ce a stat perma
nent în atenția întregului colectiv 
de muncă. Și la îndrumarea orga
nizației de bază, în cadrul secto
rului IE.E.T. Zlatna a fost consti
tuită e comisie care a primit sar
cina de a studia și găsi căile pen
tru îndeplinirea întocmai a angaja
mentului luat. In baza constatărilor 
făcute, comisia a făcut o seamă de 
propuneri deosebit de importante, 
care au asigurat o seamă de con
diții pentru a spori tot mai mult 
volumul economiilor. Astfel, comi
sia a constatat că o seamă de pos
turi în cadrul sectorului sînt inu
tile și că prin trecerea oamenilor 
din aceste locuri pe posturi produc
tive se va asigura o mai mare re
ducere a cheltuielilor. Măsura pro
pusă a fost tradusă în viață și ast
fel s-au realizat economii prin re
ducerea diferitelor cheltuieli în va
loare de peste 10.000 lei.

O mai mare atenție s-a acordat 
apoi ridicării indicelui de utilizare 
a masei lemnoase. Astfel, la sec
toarele .feneșasa" și „Zlăgrtița" 
procentul de utilizare a masei lem
noase a crescut printr-o mai rațio
nală folosire cu 3-5 la sută, fapt 
ce a contribuit în mod serios la 
reducerea prețului de cost la lucră
rile de exploatare a masei lemnoa
se. De asemenea, s-a ajuns ca în

Unii economisesc
In secția de stanță a fabricii „Ar

deleana" din orașul nostru sînt 
multe fapte bune care merită a fi 
consemnate. Majoritatea muncitori
lor de aici sînt antrenați într-o 'en
tuziastă în'recere socicdistă pentru 
realizarea de cit mai multe econo
mii. Și roadele muncii sînt lună 
de lună tot mai frumoase. Munci
tori fruntași ca Hațegan loan și 
V inkfein Mihai se poate mîndri fie
care cu peste 100 kg de talpă eco
nomisită.

Se intîmplă aici în cadrul secției 
și lucruri care n-ar trebui să-și aibă 
locul. Unii muncitori, ce-i drept 
puțini la număr, în loc să contri
buie și ei la sporirea volumului de 
economii, înregisterază pierderi.

cadrul gurilor de exploatare să fia 
înlăturate în cea mai mare parte 
pierderile de masă lemnoasă. Res
turi de material lemnos din ex-

rămîneau
acest an

măsuri, o 
acordată

ploatare, care altă dată 
să putrezească, au fost în 
valorificate la maximum.

Concomitent cu aceste 
mai mare atenție a fost 
recuperărilor de materiale lemnoa
se rezultate din construcții vechi 
ce nu se mai foloseau. La exploa
tarea „Bibarț", de pildă, materia
lul lemnos din canalul de apă ' a 
fost sortat și valorifcat, realizîndu- 
se economii de peste 6.000 lei. De 
asemenea, pentru a spori volumul 
economiilor, colectivul de muncitori 
s-a angajat ca pînă la sfîrșitul a- 
nului să execute voluntar curățiri 
în parchete pe o suprafață de peste 
30 ha. Pînă în prezent asemenea 
lucrări au și fost deja executate pe 
o suprafață de circa 12 ha la ex
ploatările din „Valea Ruzii" și 
„Grohas". Pe întregul sector, prin 
efectuarea acestor lucrări prin mun
că voluntară se va realiza o econo
mie de peste 6.000 lei.

Făcînd bilanțul muncii de pînă 
acum, colectivul sectorului I.F.E.T. 
Zlatna se poate mîndri pe bună 
dreptate cu realizări de seamă. 
Astfel, în primele 3 trimestre co
lectivul de muncă de aici a reali
zat o economie de 74.000 lei, iar 
în cursul lunilor octombrie și no 
iembrie cifra economiilor se ridica 
la peste 15.000 lei, astfel că anga 
jamentul luat a fost îndeplinit ș 
depășit. In cadrul întrecerii socia 
liste rezultatele cele mai bune au 
fost obținute de exploatările condțji 
se de tovarășii Scrob Simion și 
Cîmpean Petru I.

Colectivul de muncă de la I.F.E.T.
Zlatna nu se va opri aici. El va 
munci cu și mai multă hotărîre, 
pentru a putea raporta la sfîrșitul 
anului realizarea unui volum și 
mai mare de economii.

al(ii risipesc
Muncitorul Covalschi Ioan, de pil
dă, nu numai că depășește zi de zi 
consumul specific stabilit, dar, da
torită faptului că merge la lucru în 
stare de ebrietate, efectuează lu
crări de proastă calitate, dînd ast
fel numeroase rebuturi. De aseme
nea, depășiri la consumul specific 
înregisterază și tov. Dreghici loji, 
care nu se străduiește în suficien
tă măsură să facă o stanțare ra
țională 
retor.

Este 
ției să 
rării angajamentului luat și nu nu
mai unii să economisească, ci în
tregul colectiv.

bazată pe combinarea tipa

timpul ca tot colectivul 
poarte răspunderea îndepji-

Pentru continua întărire a gospodăriei colective cin Benic

Rezultatele bune sînt grăitoare...
Dacă comparăm rezultatele ob

ținute în acest an de colectiviștii 
din Benic, cu cele obținute în anii 
trecuți și îndeosebi cu cele dobindite 
anul trecut, evident că realizările 
din acest an sînt grăitoare.

In producția de cereale, de pildă, 
s-au înregistrat sporuri de recoltă 
însemnate. Spre exemplu, la grîu, 
cultură semănată după cele mai po
trivite plante premergătoare, în te
ren îngrășat și pregătit de S.M.T., 
plivit de două ori și recoltat în pîr- 
gă, colectiviștii au obținut o pro
ducție de 1.900 kg la hectar. Peste 
2.000 kg la hectar au obținut de a- 
semenea la cultura de orz. Recolte 
sporite au obținut colectiviștii din 
‘Benic și la prăsitoare. Bunăoară, 
la cultura de porumb semănată in 
teren arat din toamnă și prășit de 
3 ori — de două ori manual și o- 
dată cu prășitoarea trasă de ani
male — au obținut o producție de 
4.000 kg la hectar, în timp ce a- 
nul trecut la porumb producția ob
ținută a fost mai mică cu 1.000 kg 
la hectar. Dacă colectiviștii din 
Benic au reușit să exedute în con- 
dițiuni optime lucrările de întreți
nere și recoltare la cultura de po
rumb, aceasta se datorește în mare 
măsură preocupării organizației de 
bază și conducerii gospodăriei pen
tru o mai bună organizare a mun

cii în brigadă, a repartizării cultu
rii de porumb pentru lucrările de 
întreținere pe echipe și pe familii.

Rezul ate frumoase au obținut de 
asemenea colectiviștii din Benic și 
în sectorul zootehnic, .-fșa, de e- 
xemplu, la ferma de vaci s-a obți
nut în acest an pînă in prezent o 
producție de lapte mai mare cu 
5.000 litri față de anul trecut, vaca 
„Iuți" dînd în prezent o producție 
zilnică de peste 15 litri lapte. Re
zultate frumoase au obținut colec
tiviștii și de la scroafele de prăsi- 
lă, a căror număr de purcei a spo
rit simțitor față de anul trecut.

Din produsele vegetale și anima
le valorificate prin contractări, co
lectiviștii din Benic au realizat pînă 
în prezent peste 80.000 lei și dacă 
ținem seamă de vița de vie și bu
tașii înrădăcinați din pepinieră, ce 
urmează să se valorifice, veniturile 
bănești se dublează.

Oda'a cu întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriei au cres
cut și veniturile colectiviștilor. De 
exemplu, colectivistul Beldean Si
mion, pentru 2ilele-mancă făcute 
în gospodărie și care împreună cu 
familia a primit ca avans de 40 la 
sută 1.183 kg grîu și o sumă de 
aproape 3.000 lei, va primi la îm
părțirea definitivă a produselor, 
care urmează să se facă în curînd, 

peste 6.000 kg grîu și porumb, 200 
kg floarea-soarelui, aproape 5.000 
kg furaje diferite și alte produse, 
precum și o sumă importantă de 
bani. Cantități însemnate de pro
duse și sume importante de bani 
vor primi pentru zilele-muncă fă
cute în gospodărie și alții colecti
viști ca Bucerzan Iosif, Ter pea 
Victoria, Hulea Partenie, Nicoară 
Ion și alții.

In acest an, un număr impor
tant de țărani muncitori din Benic 
Ca Boldea Todor, Șonea Ion și 
alții, au pășit și ei pe drumul gos
podăriei colective din sat.

... dar și ce nu este bine se vede

Dacă colectiviștii din Benic au 
obținut in acest an rezultate de 
seamă în producția de cereale, în 
sectorul zootehnic și în organizarea 
muncii, pentru întărirea economico- 
or ganizaiorică a gospodăriei, a- 
ceasta nu înseamnă însă că s-a fă
cut totul. Și faptele dovedesc acest 
lucru.

Să privim de exemplu situația 
construcțiilor. Deși gospodăria a 
avut planificat să construiască în 
acest an o maternitate de scroafe, 
pînă în prezent nu s-a făcut alt
ceva dedt s-a procurat cărămida. 
In ce privește sediul administrativ 
al gospodăriei, la care a fost pre
văzut să se facă unele reparații, 
nu s-a făcut nici aici nimic.

Vorbind despre producția agri
colă, vedem că și aici au existat 
unele lipsuri care puteau fi evitate, 
dacă organizația de partid și con

siliul de conducere al gospodăriei 
ar fi organizat mai bine munca în 
brigadă și ar fi luptat cu mai multă 
răspundere pentru îndeplinirea ho- 
tăririlor organizației de partid și 
a adunărilor generale ale colecti
viștilor.

La cultura de sfeclă furajeră, din 
care s-a însămînțat două hectare, 
datorită faptului că conducerea gos
podăriei și îndeosebi tovarășul Pre- 
ja Zaharie, brigadier, nu a reparti
zat și această cultură pentru lu
crările de întreținere pe echipe, un 
hectar de sfeclă a fost năpădit de 
buruieni și cultura a fost compro
misă, pentru că nu a fost prășită 
la vreme. Via gospodăriei, care de 
asemenea nu a fost repartizată 
pentru lucrări pe echipe și pe fa
milii, a avut și aceasta de suferit. 
Lucrările de întreținere nu s-au 
făcut la timpul optim, iar una din 
prașile nefăcîndu-se deloc, producția 
de struguri nu a fost mulțumitoare.

Dovedind dezinteres față de buna 
desfășurare a muncii în gospodă
rie, unii colectiviști ■— bineînțeles 
puțini la număr — nu au venit la 
lucru tocmai în vîrfurile de mun
că, așa cum au procedat colectiviștii 
Rus Chirilă, Huzmezan Vasile și 
Beldean Anica. Un slab exemplu a 
dat în această direcție însuși bri
gadierul gospodăriei, tov. Preja 
Zaharie, care de asemenea a lipsit 
uneori de la muncă, căutînd să-și 
complecteze zilele lipsă de la lucru 
prin zilele-muncă făcute de soția 
sa, ceea ce nu poate fi admis.

Dacă pentru depozitarea și păs
trarea cerealelor si furajelor există

timp
a

o deosebită preocupare în gospodă
rie, nu același lucru putem 
despre inventarul agricol, a 
întreținere lasă de dorit.

★
Acum cînd nu peste mult 

se va face împărțirea definitivă 
produselor, colectiviștii din Benic 
trebuie să acorde o atenție deose
bită acestui fapt, care are un rol 
deosebit de important pentru întă
rirea și dezvoltarea economică a 
gospodăriei. Și dacă gospodăria a 
realizat venituri frumoase din valo 
rificarea produselor vegetale și ani 
male contractate, o sarcină impor 
tardă care se pune în fața consiliu 
lui de conducere este ca acesta sa 

spune 
cărui

repartizeze în întregime cota cuve 
rută la fondul de bază — principa 
Iul mijloc de dezvoltare și întărire 
a gospodăriei — precum și celelal
te fonduri statutare de produse și 
bani și numai după aceea să se 
treacă la repartizarea definitivă a 
veniturilor la zi-muncă. O atenție
deosebită trebuie să acorde de ase
menea organizația de bază și con
siliul de conducere din gospodărie 
retribuției suplimentare pentru sti
mularea celor care au obținut cele 
mai bune rezultate, cum este ca
zul la porumb, unde fiecare echi
pă a realizat o depășire de 700— 
1.000 kg la hectar.

Luptînd pentru întărirea economi- 
co-organizaiorică a gospodăriei, co
lectiviștii din Benic vor face ca 
gospodăria lor să devină tot mai 
înfloritoare, iar viața colectiviștilor 
să fie tot mai îndestulată, mai fru
moasă. FL. BARABAȘ



INFORMAȚII DE PARTID

Tot timpul aceeași preocupare
In anul de învățămînt politic 

1958-1959 s-au obținut rezultate 
bune în educarea marxist-leninistă 
a membrilor și candidaților de par
tid. rezultate materializate în pro
cesul de producție în industrie și 
în mod deosebit în transformarea 
■socialistă a agriculturii la sate.

Pentru anul de învățămînt poli
tic 1959-1960, îndrumate de Comi
tetul raional de partid, organiza
țiile de bază au pornit și mai te- 
-meinic învățămîntul de partid și, 
■deși sîntem Ia începutul anului de 
învățămînt, s-au obținut rezultate 
pozitive.

Conform sarcinilor trasate de Co
ncretul raional, între 1 și 7 noTem- 
tîrie a. c. s-a deschis învățămfnful 
de partid în cercurile și cursurile 
■de la sate. De la început s-a văzut 
o preocupare deosebită din partea 
■organizațiilor de bază pentru în
deplinirea acestei sarcini de mare 
răspundere. Astfel, au fost îndru-

Organizația de bază din întovă
rășirea agricolă .Vasile Roadă" 
din comuna Cricău dovedește mul
tă preocupare pentru indeoAiirea. 
sarcinilor politice și econo nice. în
tărirea permanentă a vieții de 
jja-tid, îmbunătățirea muncii politice 
de masă, conducerea și îndruma
rea organizațiilor de masă, întări
rea și dezvoltarea întovărășirii a- 
gricole sînt sarcini care stau în 
jața organizației de bază. Despre 
îndeplinirea acestor sarcini me~n- 

Ării de partid discută mult. Adună
rile generale au analizat și au luat 
r.otăriri. Deosebit de viu au fost 
•discutate aceste probleme în adu
narea generală de dare de seamă 
și alegerea noului organ de con
ducere.

Problema cea mai de seamă, și 
■anume, cea a vieții de partid a 
preocupat în cea mai mare măsură 
pe membrii de partid, ca sarcină 
de bază în activitatea de partid, ca 
■chezășie a fututror celorlalte rezul
tate economici.

Au trecut doar puține zile de Ia 
data cînd a avut loc adunarea ge
nerată a organizației de bază pen
tru darea de seamă și alegeri, dar 
comuniștii din întovărășirea „Va
sile Roaită" din comuna Cricău au 
și obținut rezultate frumoase.

Astfel, a fost îmbunătățită mun- 

Noi familii de 
pe drumul

țărani întovărășiți 
gospodăriei colective

l.uptînd pentru traducerea în 
viață a angajamentului luat de 
membrii și candidații de partid din 
Ighiel cu prilejul alegerii noului 
■comitet comunal de partid Ighiu, Co
lectiviștii din Ighiel, în frunte cu 
■comuniștii au intensificat munca 
politică în rîndul țărănimii munci- 
toare din sat. Arălîndu-i acesteia 
prin fapte concrete avantajele mun
cii în comun în gospodăria colecti
vă. unde belșugul și bunăstarea fac 
■ca viața colectiviștilor să fie tot 
mai frumoasă, comuniștii din I-

Pentru îmbunătățirea muncii la 1.1.1. „Horia“
F.ste cunoscut faptul că industria 

. v.iiă în raionul nostru a luat în 
timii ani o mare dezvoltare, alît 

în ceea ce privește capacitatea de 
producție cit și a numărului de sor- 
■ = rente. Multe din bunurile ce se 
produc la întreprinderea „Horia“ 
sînt mult apreciate și căutate de 
populația din orașul și raionul 
nostru și chiar și din afara grani
țelor raionului.

Pentru continua dezvoltare și a 
îmbunătățirii muncii la 1.1. L. 
..Horia", sfatul popular al raionu
lui și comitetul executiv se preo
cupă de îndrumarea acestei între
prinderi.

Fiind sezisați de faptul că pe tri
mestrul III al anului în curs în
treprinderea nu și-a îndeplinit in
tegral sarcinile de plan, comitetul 
executiv și-a propus și a analizat 
într-o ședință a sa această situație.

Analiza făcută de membrii comi
tetului executiv a scos la iveală 
cauzele care au dus la neîndepîi- 
nirea integrală a sarcinilor de plan 
re trimestrul III. Așa, de pildă, s-a 
arătat că complexul pentru prelu
crarea lemnului nu a lucrat cu în
treaga capacitate de producție. A- 

tnați propagandiștii să participe la 
pregătire la Comitetul raional de 
partid, au fost luate măsuri' demo
bilizarea tuturor cursanților la adu
nările organizațiilor de bază ce au 
avut loc odată cu începerea anului 
de învățămînt politic.

Ca urmare a măsurilor organiza
torice luate, toate cele 125 cursuri 
și cercuri de la sate au fost des
chise, participarea fiind de 80- 
90 la sută. La unele cercuri, ca de 
pildă, cele din comunele Ampoița, 
Feneș și la cursul seral anul II din 
comuna Vințul de Jos odată cu șe
dința de deschidere au' fos”t predate 
primele lecții.

Aceste rezultate confirmă că a- 
tunci cînd există preocupare și se 
iau toate măsurile organizatorice și 
polhice, rezultatele ce se obțin sînt 
îmbucurătoare, de aceea organiza
țiile de bază au datoria de a do
vedi aceeași preocupare p'entru în
vățămîntul de partid în tot cursul 
anului.

ca politico-educativă în rîndul în- 
tovărășiților, agitația politică a că
pătat un caracter mai viu, mai 
concret, biroul organizației de bază 
dovedind pentru această sarcină 
mai multă preocupare. Rezultatele 
muncii politice ce se desfășoară în 
rîndul întovărășiților se concreti
zează prin faptul că alte 12 familii 
de țărani întovărășiți au depus ce
reri pentru a trece la forma supe
rioară de cooperare în producția a- 
gricolă.

Ca urmare a măsurilor organi
zatorice luate de noul organ ales 
și a muncii desfășurate cu activul 
fără de partid, în această perioadă 
tovarășii Jomolean Gligor și Dîr/ea 
Petru au cerut să fie primiți în rîn
dul candidaților de partid. Aduna
rea generală a organizației de 
bază, discutînd cererea lor, i-a 
primit în rîndul candidaților de 
partid, ca urmare a faptului că ei 
au dovedit prin munca și activita
tea ce au desfășurat-o în activul 
fără de partid Că merită această 
încredere și cinste.

Organizația de bază din întovă
rășirea „Vasile Roaită" din comu
na Cricău, mergind pe linia înde
plinirii ho'ărîrii luate în adunarea 
generală de dare de seamă și ale
geri, va obține noi succese în acti
vitatea sa.

ghiel au reușit să atragă în scurt 
timp in gospodăria lor colectivă 
peste 20 familii de țărani întovă
rășiți.

Printre cei care au pășit cu în
credere pe drumul vieții noi în gos
podăria colectivă sînt tovarășii To- 
dea Petru, secretarul organizației 
de bază din întovărășirea agrozooteh
nică din sat, Florea Octavian, pre
ședintele întovărășirii, Florea Va
ier, deputat raional, Băla Mihai, 
întovărășit și alții.

♦♦---------------

poi, în ceea ce privește aprovizio
narea cu diferite materiale au exis
tat o seamă de lipsuri, iar ca ur
mare a acestui fapt, unele secții nu 
și-aii putut îndeplini sarcinile de 
plan.

Pe baza celor constatate și ana
lizate și pentru a se asigura înde
plinirea integrală a planului de 
producție pe trimestrul IV, Comi
tetul executiv al Sfatului popular 
raional a dat o decizie, prin care 
s-au stabilit măsurile ce vor tre
bui luate de către conducerea!. I. L. 
„Horia".

Așa, de pildă, s-a hotărît să se 
facă un studiu amănunțit asupra 
rentabilizării tuturor ramurilor și 
secțiilor din întreprindere, să se ia 
măsuri pentru folosirea integrală a 
capacității de producție a comple
xului de prelucrarea lemnului. La 
fabrica, de cărămizi să se ia mă
suri pentru terminarea șoproander 
de la uscătorie; Prin decTzia dată 
au mai fost trasate și ajfe sarcini 
legate de buna organizare a mun
cii care, urmărite îndeaproape și 
puse în aplicare, cu siguranță că 
vor contribui la realizarea inte
grală a planului de producție.

MILITANT ACTIV
pentru triumful noului

Vorbind despre președintele lor, 
colectiviștii din Cistei spun ade
sea : Pe tovarășul Mihai Dobîr
tă, unde nu te gîndești acolo-l 
găsești! Și-apoi nici n-ar putea 
fi altfel — spun tot ei. Harnic și 
întreprinzător cum este, tovară
șul Mihai Dobîrtă, președintele 
gospodăriei colective „Partizanii 
păcii", nu-i chip să stea locului. 
II găsești în cîmp ca și în gră
dina de legume, dai peste el la 
pepiniera de viță, dar te întîm- 
pină și de te îndrepți spre graj
durile colectivei care adăpostesc 
vite multe și frumoase.

Dar nu numai colectiviștii din 
Cistei sînt cei care-l întîlnesc pe 
tovarășul Mihai Dobîrtă. Ce-i 
drept mai rar decît cisteienii, ca
re-l au zilnic în mijlocul lor, pe 
neobositul gospodar al colectivei 
îl întîlnesc mii de oameni din cu
prinsul raionului. Care oare din 
cititorii ziarului „Steaua roșie" 
n-au dat peste numele său ? 
Care oare nu i-a citit cu nesaț 
articolele scrise în ziar ? Și-apoi 
este care cineva care citindu-i 
scrisul să nu-l fi cunoscut așa 
cum este — luptător destoinic 
pentru triumful noului ?

A scris tovarășul Mihai Dobîr
tă ziarului cu ani în urmă, scrie 
și azi. Și bucuria fiecărui colec
tivist fiind și bucuria sa, a așter
nut-o pe hîrtie. Cînd Aldea Pamfil, 
Nagy Ștefan, Ciortea Cornel și 
aîția alți colectiviști ca ei au 
păișit prag de casă nouă, tovară
șul Mihai Dobîrtă a scris cu a- 
ceeași mîndrie ca și atunci cînd 
Truța Anica, Cîrnaț Petru, A- 
vram Nicolae și-au cumpărat a- 
parate de radio sau mobilă. A 
scris apoi tovarășul Mihai Do
bîrtă, cu toată căldura inimii lui. 
de om nou, despre roadele mari 
obținute în co'ectivă, despre creș
terea avutului obștesc și cite al
tele.

Prin munca sa pentru înflori
rea colectivei de pe marginea 
Tîrnavei ca și pentru activitatea 
sa de corespondent de presă, to
varășul Mihai Dobîrtă este privit 
cu dragoste și stimă de toți cei 
ce-l cunosc. Și merită tovarășul 
Mihai Dobîrtă acest lucru.

^IIMlIlliniHiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

| Vă asigurași

Abonamentele se primesc prin ofioiile, agențiile și factorii § 
poștali, difuzorii de presă din instituții, întreprinderi și de la sate §

primirea neîntreruptă a ziarelor și revistelor preferate abonîndu- g 
H vă pe termene lungi 6 sau 12 luni.

Activitatea economică a cooperației de consum oglindită în rezultate financiare
Aprecierea partidului și guver

nului la cel de-al III-lea Congres 
al cooperației de consum asupra 
activității și posibilităților ei de vii
tor, a scos în evidență necesitatea 
lărgirii sferei de activitate a coo
perației la nivelul capacității sale 
organizatorice și maturității poli
tice și profesionale a cadrelor.

Ca efect al măsurilor luate, după 
Congres, lucrătorii cooperației de 
consum din raionul nostru, îndru
mați și sprijiniți de organizațiile de 
partid au adus un aport mai în
semnat Ia realizare indicilor eco
nomici de plan. Schimbul de măr
furi dintre oraș și sat în lunile 
iulie-august-septembrie 1959 a în
registrat a puternică creștere cali
tativă și cantitativă. Cooperativele 
au primit în această perioadă spre 
desfacere cantități tot mai mari 
de mărfuri, achiziționînd în același 
timp prin sistemul contractărilor și 
achizițiilor însemnate cantități de 
cereale și alte produse agricole.

Masa de consumatori din raio
nul nostru s-a aprovizionat cu măr
furi prin unitățile cooperației în 
trimestrul III cu 9 la sută mai 
mult decît în aceeași perioadă a 
anului 1958, ceea ce reprezintă o 
creșteree de peste 1.419.000 lei. 
Volumul achizițiilor s-a cifrat la 
2.137.682 lei, înregistrînd o creștere 
de 530.019 lei față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Producția rezultată la centrele 
de_industrializări și semiindustria- 
lizări se concretizează la peste 
51.000 kg prune uscate și afumate, 
la 20.000 kg magiun, 27.000 kg 
pulpe de zmeură și mure, la peste

De la punctul de corespondenți Feneș
Gonferin^d despre evenimentele internaționale

Zilele trecute, din inițiativa co
mitetului comunal al femeilor, a a- 
vut loc în comuna Feneș o infor
mare asupra ultimelor evenimente 
internaționale. Cele 36 de partici
pante au ascultat cu deosebită a- 
tenție expunerea despre vizita iui

Gursuri de îndrumare cu femeile
Femeile din comuna noastră au 

îndrăgit din iama trecută serile cînd, 
adunindu-se la cursurile de îndru
mare, organizate de comitetul co
munal al femeilor, și-au însușit o 
serie de cunoștințe folositoare.

Și în acest an, sub îndrumarea 
comitetului comunal de partid, co
mitetul comunal al femeilor din co
muna Feneș a pus un accent deo
sebit pe buna organizare și func
ționare a acestor cursuri în satele 
aparținătoare comunei. Astfel, pînă 
în prezent au fost organizate 3 
cursuri de îndrumare cu femeile.

In ziua de 15 noiembrie a avut 
loc în satul Presaca deschiderea 
cursului de îndrumare cu femeile, 
participînd 14 tovarășe.

---------------------- xot-----------------------

Pe urmele materialelor publicate
Intr-unui din numerele ziarului 

„Steaua roșie" a apărut foiletonul 
intitulat „Stăplnul", unde era cri
ticat un oarecare Gligor Ion, care 
lucra pe șantierul T.C.C.M. Zlatna 
ca șef de brigadă și care sub pretex
tul că-i va aranja la salar mare, a 
luat de la muncitorii din brigadă o 
însemnată sumă de bard.

Organele competente, cercetînd 
acest caz, au constatat că Gligor 
Ion, supranumit „stăplnul", căutînd 
să-și agonisească venituri fără 
muncă, i-a înșelat pe muncitorii 
din Oncești — Baia Mare, veniți 
la lucru pe șantierul din Zlatna. Prin 
manopere josnice, în cîrdășie cu 
individul Cristea Florică, fost nor- 
mator, a luat de la lucrătorii de pe 
șantier suma de 7.800 lei, sub pre

♦♦♦♦♦♦

33.0000 kg suc de zmeură și cas
traveți murați, precum și la peste 
155.000 kg pulpe de prune.

Rezultatele economice obținute 
de cooperativele de consum din ra
ionul nostru se oglindesc și în be
neficiul de 226.000 lei obținut prin 
reducerea cheltuielilor de circulație 
Această reducere a determiat creș
terea fondurilor proprii în trimes
trul III al anului curent cu 450.000 
lei, înregistrîndu-se astfel o creș
tere de 13 la sută față de aceeași 
perioadă a anului 1958. In lupta 
pentru obținerea de acumulări bă
nești peste plan, realizări de seți- 
mă au obținut cooperativele din 
Zlatna, Meteș și altele.

In activitatea comercială a uni
tăților cooperației de consum din
raionul nostru, cheltuielile de -cir
culație reprezintă o reducere de
0,26 la sută, procent ce echivalea
ză cu realizarea de economii in
valoare de 104.098 lei peste anga
jamentul luat.

Cu toate aceste rezultate poziti
ve, unele unități au înregistrat și 
cheltuieli peste nivelul planificat. 
Așa sînt cooperativele din comu
nele Vințul de Jos, Benic și Feneș, 
care în trimestrul III nerealizîndu- 
și beneficiul planificat, și-au înche
iat activitatea cu pierderi.

Nici în sectorul alimentației pu
blice cooperația de consum din ra
ion nu s-a situat la înălțimea ce
rințelor. Prin neîndeplinirea sarci
nilor economice care i-au stat în 
față, beneficiul planificat n-a fost 
realizat, iar cheltuielile de circula
ție au fost depășite cu 0,85 la sută. 
Exemplu negativ în această direc

N. S. Hrușciov în S.U.A., despre 
politica de pace consecventă dusă 
de Uniunea Sovietică și eforturile 
depuse de guvernul sovietic la
O. N.U. pentru încetarea pretutin
deni șl pentru totdeauna a experien
țelor Cp arme nucleare.

.. Unele participante, printre care 
tovarășele Sîrbu Ana, Groza Ele
na, Uzdan Maria și altele, s-au an
gajat ca, săptămînal, în zilele pla
nificate, să participe cu regulari
tate la audierea lecțiilor și la semi- 
narii. Ele au propus ca după pre
darea și seminarizarea lecțiilor’ să 
se facă lucru de mină, să se discu
te sfaturi practice de ordin gospo
dăresc, creșterea și educarea co
piilor, etc. In felul acesta, cursul 
de îndrumare va contribui la edu
carea politică și culturală a maselor 
de femei din sat, care își vor însu
și o seamă de cunoștințe folosi
toare.

V. BOLCA

text că le va majora salariul, sumă 
pe care au împărțit-o amîndoi.

Pentru aceste fapte ilegale și ne
demne, Tribunalul popular al raio
nului Alba a condamnat pe Cristea 
Florică la 5 ani închisoare corec- 
țională, iar pe Gligor Ion la 3 ani 
închisoare corecțională.

Prin respingerea recursului, sen
tința a rămas definitivă.

★
G estionariil magazinului indus

trial cu nr. 129 din Haneș a fost 
criticat în articolul „De ce așa și 
nu altfel" apărut în ziarul „Steaua 
roșie" nr. 523 din 16 octombrie a.c., 
pentru nerespectarea orarului de 
deservire a populației.

Ca urmare a sezisării apărute în 
ziar, conducerea filialei O.C.L. Pro
duse industriale Alba-Iulia a cer
cetat cazul la fața locului. In răs
punsul trimis ziarului se arată că 
pentru nerespectarea orarului, ges
tionarul a fost sancționat cu 
„Mustrare cu avertisment".

In încheierea răspunsului, con
ducerea filialei mulțumește ziarului 
de ajutorul dat pentru remedierea 
deficiențelor ce se mai manifestă 
in activitatea unor lucrători din co
merțul socialist.

ție este întreprinderea de alimen
tație publică a cooperativei „30 De
cembrie" din Alba-Iulia, a cărei 
conducere nu a studiat în suficien
tă măsură posibilitățile de îndepli
nire a rentabilității și de prevenire 
a depășirii cheltuielilor de circula
ție și a cheltuielilor neproductive.

Ca urmare a măsurilor luate de 
conducerea U.R.C.C. pentru reali
zarea sarcinilor trasate de Hotărî- 
rea Plenarei din 13-14 iulie 1959 a 
C. C. al P.M.R., rentabilitatea uni
tăților a crescut, s-au redus cheltu
ielile de circulație, iar cooperația 
își îndeplinește în mai mare mă
sură rolul său de organizație poli- 
tico-economică de masă. Aceste re
zultate sînt concretizate prin faptul 
că cooperativele din raionjil nostru 
au realizat numai în trimestrul III 
al acestui an economii în valoare 
de 109.284 lei.

Printr-o muncă politico-educati
vă de masă s-a reușit ca în multe 
sate membrii cooperatori să fie 
preocupați îndeaproape de buna 
gospodărire a cooperativelor și să 
contribuie cu mijloace proprii la 
îmbunătățirea activității lor. înca
sarea în întregime a fondului so
cial subscris de către membrii coo
peratori constituie una din condi
țiile ce determină creșterea fondu
rilor proprii ale unităților, iar atra
gerea întregii mase de consuma
tori în cadrul cooperației prin parti
ciparea activă la îndeplinirea sar
cinilor ei, constituie baza rezulta
telor ce se vor obține în viitor.

BAIESCU LIVIU 
președ. U.R.C.C. Alba



Herter despre discursul lui Acheson 
și despre conferința la nivel înalt

In preajma congresului 1 NI. S. U.

WASHINGTON (Agerpres). In 
cadrul conferinței de presa care a 
avut loc la 24 noiembrie, secreta
rul de Stat al S.U.A., Christian 
Herter, a făcut observații critice a- 
supra discursului rostit de Ache
son fa conferința de la Washing
ton a parlamentarilor țărilor
N. A.T.O. Herter a declarat că nu

— ★ — 

„Problema ungară11 — 
o problemă antiungară

BUDAPESTA (Agerpres). Inclu
derea așa-numitei probleme unga
re pe ordinea de zi a Adunării Ge
nerare a O.N.U. a provocat în rîn- 
durile opiniei publice din Ungaria 
un sentiment de legitimă indignare.

Acei care au inventat această 
„problemă", scrie ziarul „Nepsza- 
badsag" într-un articol redacțional, 
o numesc „problema ungară". Dar 
însăși denumirea este falsă și în
șelătoare. Este vorba nn de o pro
blemă „ungară", ci de o problemă 
antiungară, îndreptată împotriva 
păcii. Scopul campaniei dezlănțui
te, subliniază ziarul, este de a a- 
bate atenția Adunării Generale a
O. N.U. de la propunerile cu privire 
la dezarmarea generală și la inter
zicerea experiențelor cu bombele a- 
tomice și cu hidrogen, întrucît în 
prezent în O.N.U. s-a creat situația 
cea mai favorabilă pentru discuta
rea acestor probleme.

Ungaria, subliniază „Nepszabad- 
sag" este un stat independent și 
suveran și poporul ungar nu va 
permite nimănui să se amestece în 
treburile sale interne.

— ★ —

Părerile realiste ale 
unui savant din S.U.A.

WASHINGTON (Agerpres). ]n 
cadru! unui interviu televizat dr. 
Krafft Ehricke, exrert în domeniul 
rachetelor, de origină german și 
care lucrează în S.U.A. pentru sec
ția de aeronan+ică a societății „Ge
neral Dynamics Ccrporation", a 
declarat că pînă cînd Statele Uni
te vor fi în stare să lanseze o sta
ție interplanetară în jurul lunii, so
vieticii vor fi fotografiat probabil 
planetele Venus și Marte. „Se poate 
perfect concepe, a spus Ehricke, 
că anul viitor rușii vor fi în stare 
să lanseze un om în spațiul inter
planetar, cu bune sanse de succes".

--------------- ♦♦

Mase cît mai largi de țărani muncitori 
la școala recoltelor bogate

(Urmare din pag. l-a) 

culturale. La organizarea formelor 
de învățămînt trebuie să se țină 
seama de condițiile concrete ale 
activității, 'de profilul gospodăriei 
sau al întovărășirii. In unitățile a- 
gricole socialiste mari, unde con
dițiile permit, trebuie Organizate 
cercuri pe specialități.

De la’ bun început, «în organiza
rea învățămîntului agricol pe 19b9- 
1960 trebuie să se acorde toată a- 
tenția recrutării cursanților din 
rînduf colectiviștilor și întovărășiți- 
lor fruntași, cu perspectivă, cape 
să participe în mod regulat la în
treaga activitate a cercului.

O mai mare atenție trebuie ap.oi 
să acorde secția agricolă și secția 
de învățămînt și cultură recrutării 
cadrelor care predau la aceste 
cursuri. Este absolut necesar ca 
aceste cercuri sa fie încadrate cu 
lectori de specialitate, care să p.oa- 
tă preda la un nivel înalt, exețn- 
plificînd atît teoretic cît și practic 
fiecare lecție cu exemple locale 
luate din viața gospodăriilor colec
tive și a întovărășirilor agricole. In 
scopul legării învățămîntului ' de 
viață vor trebui luate toate măsu
rile pentru a se asigura Ioturi ex
perimentale la cercuri în fiecare 
gospodărie colectivă și întovărășire. 
De reținut că învățămîntul nu se 
închide odată cu terminarea lecții
lor, ci el continuă tocmai pe aceste1 
loturi ce vor trebui înființate în 
mod obligatoriu. Pentru îmbunătă

împărtășește părerea lui Acheson 
că tratativele cu Uniunea Sovietică 
în problema Berlinului vor duce 
doar la concesii dn partea ameri
cană. Herter a adăugat că speră 
că ambele părți vor face concesii. 
Herter a spus că m discursul său, 
Acheson a creat „mori de vînl" 
pentru a le distruge imediat.

Referindu-se Ia zvonurile vînlu- 
rate de presa americană că confe
rința la nivel înalt s-ar amîna pen
tru o dată mai îndepărtata, Herter 
a spus că nu știe de unde an apă
rut astfel de informații și a decla
rat din nou, ca și la conferința de 
presă precedentă, că data conferin
ței la nivel înalt va fi fixată în ca
drul întîlnirii de la Paris a șefilor 
guvernelor puterilor occidentale, 
care va avea loc în luna decembrie 
a acestui an.

Campionatul
regional de fotbal

Rezultatele etapei
Aurul Brad—Aîinerul Deva 1-0; 

Sebeșul Sebeș—Unirea Alba-Iulia 
1-0; Rapid Deva—Metalul Cugir 
0-2; C.F.R. Teiuș—Aurul Certej 
1-0; Locomotiva Alba-Iulia—Meta
lul Crișcior 1-2; Aurul Zlatna— 
U. M. Cugir 3-1 ; Recolta Deva —• 
Șurianul Petrești 0-3.

Datorită neprezentării la meciul 
din etapa trecută, echipa Recolta 
Deva a fost exclusă din campionat, 
conform regulamentului. Meciurile 
disputate înainte de 15 noiembrie 
se omologhează cu rezultatul de pe 
teren, iar de la această dată pînă 
la sfîrșitul campionatului cu 3-0.

CLASAMENTUL
Aurul Brad 12
Sebeșul Sebeș 12
Minerul Deva 12
U.M. Cugir 12
Aurul Zlatna 12
Metalul Cugir 12
C.F.R. Teiuș 12
Unirea A.-lulia 12
Metalul Crișcior 12
Rapid Deva 12
LocomotAlba 12
Șurianul Petrești 12
Aurul Certej 12
Recolta Deva 12

9 2 1 57: 6 20
8 2 2 26:10 18
7 3 2 38: 5 17
7 3 2 24:11 17
6 3 3 26:18 15
5 5 2 17:10 15
6 3 3 21:21 15
5 4 3 27:17 14
4 5 3 18:26 13
3 3 6 13:24 9
2 2 8 15:32 6
1 2 9 7 35 4
1 1 10 6:39 3
1 0 11 7:48 2

Etapa viitoare
U. M. Cugir—Aurul Brad ; Me

talul Cugir—Sebeșul Sebeș; M?!-’- 
lul Crișcior—C.F.R. Teiuș; Unirea 
Alba-Iulia—Aurul Zlatna; Aurul 
Certej—Minerul Deva; "Șurianul 
Petrești—Rapid Deva; Recolta De
va—Locomotiva Alba-Iulia.

țirea continuă a calității învăță- 
mîntului și în vederea extinderii 
experienței înaintate în agricultură 
trebuie folosiți cu mai multă în
drăzneală președinții și brigadierii 
din gospodăriile colective, spre a 
face expuneri în fața cursanților 
despre metodele de muncă și re
zultatele obținute în gospodărie. 
De asemenea, este nevoie ca în 
cadrul lecțiilor să fie cuprinse și 
cele. 4 probleme obligatorii — îm
bunătățiri funciare, irigații, proble
ma construcțiilor și extinderea ex
perienței gospodăriilor fruntașe.

Pînă Ia deschiderea anului în 
învățămîntul agricol au mai rămas 
puține zile. Timpul acesta scurt 
însă trebuie folosit din plin. Comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare, comitetele comunale de par
tid și organele tehnice agricole ah 
datoria să se preocupe în mod se
rios de recrutarea cursanților, atră- 
gînd în aceste cercuri mase cît 
mai largi de țărani muncitori. De 
asemenea, trebuie asigurate condi
țiile materiale spre a se putea face 
un învățămînt de calitate. Organi
zațiile de partid trebuie să anali
zeze periodic felul cum se desfă
șoară învățămîntul agricol de masă.

Să pornim în noul an de învață- 
mînt agricol cu hotărîrea fermă de 
a face din fiecare cerc o școaTă a 
recoltelor bogate, un mijloc puter
nic de răspîndire a experienței îna
intate în agricultură,. o cale sigură 
pentru sporirea producției agricole 
la hectar.

PRIN CITADELA FONTEI Șl
In preajma celui de-al VH-lea 

Congres al P.M.S.U., am vizitat 
cea de-a doua regiune industrială 
ă LJngariei, județul Borsod cu re 
ședința sa la Miskolc.

Treeînd de vechiul oraș Eger, cu 
un trecut istoric bogat mașina ne-a 
purtat pe minunatele serpentine, 
mărninite de brazi, din munții 
Bukk. Am străbătut acum drumul 
prin care au răzbit cu 14 ani în 
urmă, prin grele bătălii și jertfe 
mari, armata sovietică împreună cu 
trupele romîne, fugărind hoardele 
hitleriste spre frontiera cehoslovacă.

Spre înserat am ajuns pe platoul 
minunatei stațiuni climaterice Lila- 
fured. De pe terasa fostului hotel 
se deschide o priveliște feerică a- 
supra bazinului Borsod, a dealuri
lor Tokaj, asupra Miskolctdui și 
mai ales asupra cartierului său 
Diosgor — denumit pe drept cu- 
vînt cetatea fontei și oțelului. De 
acolo de sus am admirat silueta it- 
zinei constructoare de mașini greie 
și mașini unelte „Dimavag", așeza
tă in vecinătatea „plămînului deo- 
țef" al combinatului siderurgic.

Aceste regiuni și fabrici ale in
dustriei grele ungare produc 70 la 
sută din fonta brută, 6 la sută din 
laminatele fabricate în Ungaria. 
Din laminatele de oțel realizate în
tr-un singur an de uzinele din ju
dețul Borsod s-ar putea consfrui 
32 de linii ferate între Budapesta 
și Miskolc. Distanta este de circa 
190 km.

Am a juns la Miskolc seara și ajn 
fost găzduiți la casa de oaspeți a 
combinatului siderurgic, o clădire 
modernă cu aproape 100 de came
re mobilate cu gust, amenajate cu 
tot confortul. Sîntem primiți cu cal
ibra de directorul uzinelor Marion 
Valko, membru al C. C. al P.M.S.U: 
Tov. Valko vorbește cu recunoștin
ță despre aiutorul poporului romîn 
caie a contribuit la consolidarea 
raoidă a economiei ungare după 
înăbușirea contrarevoluției și des
pre simpatia de care se bucură Ro- 
mînia în rîndul muncitorilor din 
uzina siderurgică „Lenin".

In timp ce vizitam marea uzină 
am luat cunoștință din spusele di • 
rectorului cît si din discuțiile cu 
muncitorii și tehnicienii despre ma
rele avînt al producției în urma în
trecerii ce se desfășoară în cinstea 
congresului partidului. Astăzi, uzi
na produce mari cantități de lami
nate pentru industria constructoare 
de mașini, oțeluri speciale, care

15 ani de
Dezvoltarea industriei 
petrolifere și miniere

Cu toate că R. P. Albania nua'moș
tenit din trecut decît cîteva sonde 
petrolifere distruse în timpul răz
boiului și cîteva mine mici, primi
tive, în cursul celor 15 ani de pu
tere populară ea a reușit să creeze 
o industrie petroliferă și o indus
trie minieră, nouă, modernă.

Anul acesta se prevede o creș
tere a producției de petrol brut 
de cinci ori în comparație cu anul 
1938, o creștere a producției de 
minereu de crom de 37,1 ori, a 
producției de cărbune — de 78,5 
ori în timp ce extracția de minereu 
de cupru va crește de 7 J ori în 
comparație cu anul 1950. In anul 
1959 producția globală a indus
triei petrolifere și industriei mi
niere, luate împreună, va fi de 17,6 
ori mai mare decît în 1938 și de 
4,3 ori mai mare decît în 1950. 
Aceste două ramuri industriale nu 
numai că au reușit să satisfacă ne
voile interne de carburanți și alte 
produse, dar produc de asemenea 
și pentru export. Astfel, anul a- 
cesta, 52 la sută din volumul ex
portului albanez îl constituie pro
dusele acestor două industrii.

Aceste rezultate au fost obținute 
datorită sumelor importante inves
tite pentru descoperirea de noi ză
căminte și extinderea minelor exis
tente.

Muncitorii din industria petroli
feră și minieră și-au însușit teh
nica cea mai modernă și aplică 
metodele cele mai avansate. In 
industria petrolului se folosește 
metoda forării la mari adîncimi, 
pînă la 3.000 de metri. In mine 

înainte se importau, piese pentru 
motoare Diesel, care cer toate o 
serioasă pregătire tehnico-profesio- 
nală. Uzina a fost fondată încă în 
1888 dar peste tot pe unde mergi 
îți dai seama de uriașa muncă de 
reconstrucție și modernizare ce se 
desfășoară. Nu de mult a intrat în 
funcțiune cel de-al treilea furnal de
numit „furnalul păcii", s-au recons
truit aproape toate cuptoarele Mar
tin și se află în curs de pregătire 
sistemul de dirijare a funcționării 
cuptoarelor prin telecomandă. Toa
te lucrările mari de reconstrucție 
se fac azi cu investiții relativ mai 
mici, dar mai eficace decît în anii 
trecuți. Cum se explică acest lu
cru?

Tovarășul Valko ne arăta că la 
aceasta au contribuit mai mulți 
factori. La loc de frunte se situea
ză colaborarea deplină dintre per
sonalul tehnic și muncitorii între
prinderii. Din cei 236 de ingineri 
numai 16 au diplome eliberate îna
inte de eliberare iar din cei peste 
600 de tehnicieni, maiștri etc. 400 
au stagiu îndelungat chiar de 20— 
30 de ani în producție. Comitetul 
de partid și conducerea întreprin
derii au știut să îmbine îndrăznea
la, inițiativa muncitorilor, și ingi
nerilor tineri cu uriașa experiență 
a cadrelor mai în vîrstă.

Dar cheia succeselor mai constă 
și în altceva. Uzina are un plan 
concret de măsuri tehnico-organiza- 
torice pentru a putea face față sar
cinilor de producție crescîndă și 
introducerii de noi produse în fa
bricație. Acest plan se întocmește 
cu participarea cea mai largă a co
lectivului și îndeplinirea lui devi
ne principalul obiectiv al muncii de 
partid. Așa s-a întîmplat și după 
plenara din martie a.c. al C. C. al
P.M.S.U., care a chemat oamenii 
muncii ca în cinstea Congresului 
Partidului să se realizeze încă în 
cursul acestui an principalii indici 
de plan prevăzuți pentru 1960, ulti
mul an al actualului plan trienal.

Așa s-a născut angajamentul de 
a realiza pînă la Congresul parti
dului o economie de circa 123 mi
lioane forinți. Asemenea conferințe 
tehnice se țin trimestrial, stabilin- 
du-se de fiecare dată noi posibili
tăți de sporire a producției, de re
ducere a prețului de cost ținînd 
seama de experiența acumulată în 
diferitele unități ale uzinei. La în
ceputul acestei luni angajamentul a 
fost împlinit și depășit. Pe panoul
---------------------♦♦♦♦♦♦------------------------ 

eliberarea Albaniei
au fost mecanizate o mare parte 
din procesele de muncă.

In întreaga țară se desfășoară 
pe scară largă prospectări peptru 
descoperirea de noi rezerve de pe
trol și gaze naturale. Au fost des
coperite de asemenea noi zăcăminte 
de fero-nichel, crom, cupru etc. In 
cursul celui de-al treilea plan cin
cinal (1961—1965) vor fi cons
truite noi întreprinderi industriale.

In baza creșterii producției de 
petrol și minereuri, în cursul celui 
de-al treilea plan cincinal se pre
vede construirea unui combinat 
chimic și metalurgic care va cu
prinde fabrici de fosfați și de acid 
sulfuric, o turnătorie de cupru, etc. 
Se prevede de asemenea construi
rea unei fabrici de îngrășăminte 
azotoase care va folosi gazul ca 
materie primă, a unei noi fabrici 
pentru înnobilarea minereului ~de 
cupru, a două fabrici pentru îno- 
bilarea minerelui de crom. Capaci
tatea rafinăriilor de petrol existente 
se va dubla.

Crește producția de 
energie electrică

Dacă se analizează creșterea a- 
nuală a producției de energie elec
trică și se ia ca bază anul 1938, se 
remarcă că în anul 1950 ea era cu 
230 la sută mai mare, iar în anul 
1955 ea a depășit deja 910 la sută; 
la sfîrșitul celui de-al doilea cinci
nal va fi de aproximativ 1784 la 
sută. Este de la sine înțeles că a- 
ceastă cifră este cu atît mai im
portantă cu cît ea nu înglobează 
și electrificarea satelor care este 
încurajată și ajutată direct de că
tre partid'și guvern.

Construirea și punerea în func-

A OȚELULUI
central al întrecerii se poate citi 
„Siderurgiștii au realizat în cinstea 
congresului partidului economii îrr 
valoare de 138 milioane forinți". 
Ca elemente ale reducerii prețului 
de cost amintim că consumul de 
cocs a scăzut la furnale de la 1200 
kg la tona de fontă, la 1030 kg r 
în luna octombrie s-au produs îrr 
secția furnale 5.500 tone fontă pes
te nivelul planificat; la oțelărie- 
printr-o mai bună folosire a cup
toarelor randamentul a crescut de 
la 8,6 tone oră Ia 10,7 tone/oră ; ia 
laminoare planul anual a fost în
deplinit pînă la sfîrșitul lui octom
brie într-o proporție de 113 la sută.

Am stat de vorbă cu inginerul 
Ormai, șeful secției laminoare. Blo
cul laminoarelor medii era în re
parație anuală planificată. In orele 
cînd i-am vizitat, reparația se ter
minase și încă cu trei zile înainte 
de termen.

„Acum avem posibilitatea — ne 
spunea inginerul — să cîștigăm unt 
nou avans în întrecere — și aceas
ta se va exprima în alte mii de 
tone de laminate peste plan. Am 
întocmit un grafic precis pe oră 
în ce privește reparațiile dar acest 
grafic a fost depășit de brigăzile 
lui Zoltan Lerchi, Jozsef Szabo șf 
altele care se întrec pentru a priiiif 
în cinstea congresului titlul de 
„brigadă a muncii socialiste".

La secția fontă fină l-am întîlnit 
pe Makroczy Jozsef, un muncitor 
cu un stagiu de aproape 30 de ani 
în producție. In jurul lui erau adu
nați vreo opt tineri, pe care îi ini
ția în tainele meseriei. Aceștia ter
minaseră anul acesta școala media» 
Ei fac un an de practică în produJB 
ție apoi se vor înscrie la institutul- 
politehnic din Miskolc și după eîți- 
va ani uzina se va îmbogăți cu not 
cadre de ingineri, legați de uzină 
prin practica făcută.

Vizita făcută ne-a convins și mai 
mult că în această cetate a fieri; 
lui și oțelului mii și mii de munci
tori își îndeplinesc angajamentul 
de a da în cinstea Congresului 
partidului lor iubit zeci de mii de 
tone de metal care se va transfor
ma spre binele întregului popor în
șine de cale ferată, locomotive, ma
șini unelte, tractoare, centrale elec
trice, în fabrici producătoare ’de 
tot mai multe bunuri de larg con
sum.

EMIL SORAN 
Corespondentul Agerpres Iar 

Budapesta

. țiune a hidrocentralei „Karl Marx‘“ 
a dat o mare dezvoltare electrifi
cării țării. In prezent, hidrocentra
la „Karl Marx" constituie centrul 
cel mai important și cel mai pu
ternic al sistemului en-r getic al 
Albaniei. In Albania electrificarea: 
țării are perspective mărețe.

S-a îmbunătățit viața 
oamenilor muncii

Sistemul asigurărilor sociale șr 
al pensiilor constituie una din ma
rile victorii obținute odată cu ins
taurarea puterii populare. Numărul 
persoanelor cuprinse în sistemul de- 
asigurări sociale crește în fiecare 
an. In comparație cu anul 1948, 
anul acesta numărul lor a crescut 
cu 252,5 la sută, iar fondurile alo
cate au crescut în aceeași perioa
dă de peste 18 ori. In prezent sta
tul Cheltuiește pentru asigurările so- ‘ 
dale peste 1,5 miliarde de leki a- 
nual.

In caz de incapacitate temporară 
de muncă, se acordă prin asigură
rile sociale ajutoare de boală care 
pot ajunge pînă la 100 la sută din 
salariul persoanei respective, Sume 
importante sînt cheltuite' de aseme
nea pentru măsurile profilactice. In 
anii puterii populare au fost cons
truite zeci de case de odihnă și 
multe altele se află în curs de 
construcție în cele mai frumoase- 
stațiuni balneo-climaterice ale țării.

Anul acesta a fost alocată o 
sumă de aproximativ 50 milioane 
de leki pentru concedii de naștere, 
care au o durată de 14 săptămîni. 
Peste 45 milioane de leki au fost 
alocați de asemenea pentru acorda
rea de ajutoare femeilor dare alăp
tează și noilor născuți.
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