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Activul fără de partid 
al organizațiilor de baza

lina din căile importante pentru 
întărirea și consolidarea legăturii 
partidului cu masele, pentru mobi
lizarea oamenilor muncii la înde
plinirea hotăririlor partidului și gu
vernului îl constituie crearea, lăr
girea și munca cantinuă cu activul 
fără de partid, din jurul organiza
țiilor de bază. Organizațiile de ba
ză primesc un sprijin prețios din 
partea activului fără de partid, reu
șesc, cu ajutorul acestuia, să-și 
dezvcl e capacitatea organizatorică, 
tunosc mai bine preocupările oa
menilor muncii și pot astfel să-și 
orienteze activitatea spre probleme
le cele mai importante ce se ridi- 
»ă în diferite sectcare de activitate.

Plenara C. C. al P.M.R. din iu- 
n:e 1958 a acordat o atenție deose
bită muncii organizațiilor de bază 
eu activul fără de partid. „In ve- 
der a atragerii unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii în jurul 
par'idului, în munca concretă de în
deplinire a sarcinilor ce stau în fața 
sa în opera de construire a socialis
mului — se ara ă în hotărirra Plena- 

C. C. al P.M.R. din iunie 1958 
o mare însemnătate o are faptul 

ea fiecare organizație de bază să 
freeze în jurul său un activ fără 
de partid".

Auind în jurul lor un ac'iv fără 
de partid puternic, organizațiile de 
bază își întăresc capacitatea de in
fluențare politică a maselor, de 
organizare și mobilizare a acestora 
la rezolvarea problemelor complexe 
ale construcției economice și cultu
rale.

Pe această bază, și îndrumate de 
Comdetul raional de partid, orga
nizațiile de partid de la U..MC. 
Zlatna. Depoul C.F.R. Teiuș, comu
na Mihalț și alte'e se preocupă de 
acPyul fără de partid, fiindu-le un 
prețios ajutor în muncă.

Organizația de bază Nr. 2 De
pou’ C.F.R.Teiuș a dezbătut cu ac
tivul fără de partid importante pro
bleme de producție p'n'ru realiza
rea de cît mat multe economii.

•
In comuna Mihalț, în munca po
ză pentru cooperativizarea agri
culturii activul fără de partid și-a 
adus o mare contribuție. Din rîn- 
du! activului fără de 
ganizaȚile de bază 
un însemnat număr 
dați de partid.

educare poli'ică a activuhti fără de 
partid, complectarea și lărgirea rin-

partid, or- 
au primit 
de candi- 

Munca de

luidurilor acestuia, consultarea 
în anumite probleme legate de via
ța comunei sînt preocupări ale or
ganizațiilor de bază îndrumate de 
comitetul comunal de partid.

In ultimul timp în raionul nostru, 
sub conducerea Comitetului raional 
de partid, a luat avtnt mișcarea de 
masă pent/u construirea de școli și 
cămine culturale, poduri și podețe, 
prin muncă obștească. Peste tot or
ganizațiile de bază de la sale au 
antrenat activul fără de partid, ală
turi de comuniști, la mobilizarea 
maselor la aceste acțiuni.

Cu mult succes este folosit acti
vul fără de partid și la alte acțiuni 
de interes obștesc, ca plantări de 
pomi, lucrări de electrificarea sa
telor, îmbunătățiri funciare, înfru
musețarea satelor etc.

Cît de important este pentru fie
care organizație de bază să se preo
cupe de activul fără de partid re
iese și din aceea că în majoritatea 
lor candidații de partid sînt primiți 
din rindurile tovarășilor din acti
vul fără de partid.

Din activul fără de partid creat 
în jurul organizațiilor de bază din 
raionul nostru fac parte sute de 
oameni ai muncii, rindurile aces
tora fiind în Continuă creștere.

Creșterea rîndurilor activului 
fără de partid consti'uie o mani
festare a sporirii influenței politice 
a partdului în riadul maselor, re
flectă întărirea lrgă’urilor partidu
lui cu masele, creșter a conș'iintei 
social sie in rindurile oamenilor 
muncii.

Ceea ce este important, este a- 
ceea că în majoritatea lor organi
zațiile de bază s-au preocupat ca 
din activul fără de par'id să facă 
parte cei mai buni oameni ai mun
cii care, datorită activității lor tre
cute și prez'-n'e, constituie exemple 
demne de urmat, se bucură de pres
tigiu în fața maselor și pot să le 
mobilizez’ la acț unite întreprinse 
de organizațiile de partid..

Dar, rezultatele în munca cu ac
tivul fă’-ă de partid nu sirit peste 
tot la fel. Mai sînt unele organizații 

pe 
sa

d° bază ca, d- pildă, cele de 
raza comun'’’ Cdcău, cele din 
tele Căpud, Totoi șl altele, care ne
glijează munca cu activul fără de 
partid. Organizațiile de bază din

(Continuare în pag 4-aî

In foto: Vedere generală a uzi
nei de produse sodice din Govora, 
regiunea Pitești, utilată în între
gime cu mașini moderne sovietice.

Documentele plenarei C. C. al. P. M. R. din 3-5 decembrie

Cu 20 de zile mai devreme
Că o săptămînă în urmă, fâ 10 

decembrie, colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la Uzinele 
Metalo-Chimice Zlatna a sărbătorit 
un eveniment deosebit de important, 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
anul acesta. De remarcat faptul că 
la o serie de sortimente sarcina de 
plan a fost îndeplinită în 11 luni.

Succese remarcabile au fost obți
nute și în ce privește realizarea 
angajamentului luat la realizarea 
de economii. Muncind cu însufle
țire pentru descoperirea de noi căi 
penfru reducerea prețului de cost,

La Atelierul de
Colectivul de muncă de la Ale

ii'rul de zonă C. F. R. din Alba 
Iulia, muncind cu elan în întrece
rea socialis'd, a obținut succese 
de seamă. Harnicii lucrători cefe
riști raportează cu mîndrie că și-au

La Cooperativa „Progresul*1
Și harnicul colectiv de meșteșu

gari de la cooperativa de încălță
minte „Progresul" din Alba-Iulia 
raportează că planul anual pe sor
timente a fost îndeplinit la 2 de
cembrie dtmă cum urmează :

Lâ încălțăminte din piele în pro- 
c-rție de 100 la sută, la înci’F" 
minte ușoară cu 500 perechi peste 
plan, iar la încălțăminte de coman- 
’n >-a ,'^nfp c--; >"•

470 perechi. De asemenea, planul 
anual de încasări a fost realizat în 
proporție de 107,2 la sută.

Fruntași în întrecere s-au situat 
Mureșan Ion . I, Mancittlea Corne
lia, Moise Gligor, Făgădar Cornel, 
Indrei 
ț-gan 
mult 
1960.

Maria, Bedeluș Florian, Ha- 
Ioan I și multi alții care de 
lucrează în contul anului

0 importantă, rezervă pentru reducerea prețului de cost
al
a

---------------------------- 4.
Probleme ale plenarei 

din 3-5 decembrie

Recenta plenară a C. C. 
P.M.R. din 3-5 decembrie a.c.
scos cu toată puterea în evidență 
faptul că o importantă rezervă in
ternă pentru reducerea prețului de 
cost al produselor este micșorarea 
neîncetată a consumurilor specifi
ce de materie primă și materiale.

Co'ectivul de muncă de la fabri
ca de încălțămin‘e „Ardeleana" a 
pus încă de la începutul acestui an 
în centrul atenției această impor
tantă problemă. Și drept rezultat, 
acum la sf'rșit de an ne putem 
mîndri pe bună dreptate cu însem
nate econ mii realizate tocmai pe 
caba micșorării consumurilor sne- 
cific". I a secția de stanță numeroși 
muncitori ca Haț gan loan, 
Wințf in Mihai, Dăian Nicolae și 
a ții, folosesc rati nal tirarele, le 
combmă dună cali'atea tălpii atun
ci cînd ștanțează și reuș-sc nu nu
mai să se încadreze în consumuri
le stabilite, ci obțin serioase econo
mii. De pildă, rînă în pr~z~nt. cu 
aiutmil lor 
pe întreaga 
la începutul 
taFă bovine 
26'\000 lei. 
nomii prin 
rilor specifice 
te și de către secțiile de croit fețe 
și richtuit. La S'cția de croi, de 
pildă, volumul economiilor realizate 
este de 796 m.p. piele, în timp ce

și al alt~r m|,n''Fo";. 
fabrică s-a realizat de 
anului o economie la 
în valoare de peste 

însemnate eco- 
reducerea consumu- 

au fost realiza

secția de richtuit a economisit a- 
proape 2.000.000 metri ață. Nume
roase muncitoare, ca Moldovan 
Ana, Haț pan Antinia, Bîrș n 
de la secția de crcit, Hațegan Lu- 
dovica, Giurgiu Rozalia, Niță Z. 
Maria de la secția de richtuit și 
altele, se străduiesc zi de zi să re
ducă consumurile specifice.

Așadar, din cele de mai sus 
rei se clar cum, valorificînd aceas
tă importantă rezer ă internă, fa
brica noastră a realizat în acest an 
însemnate economii. Și ar fi greșit 
să spun m că la noi, în ce priveș
te reducerea consumurilor specifi
ce, n-ar mai fi rezerve. Sînt încă 
mzerve suficiente. Și acest lucru 
îl dovedesc faptele.

In timp ce unii economisesc, în 
cadrul fabricii pot fi întîlniți și 
muncitori care depiiș sc consumu
rile s+abili e. De pildă, la secția de 
croit fețe s-au înregistrat pe lîngă 
economiile arătate și o pierdere de 
128 m.n. piele. Iată deci cum, da
torită faptului că turle muncitoare, 
ca Roman Maria, Gherman Eva, 
Nagy Elena II și altele, nepunînd 
preț pe felul în care croiesc, înre- 
gis’rează pierderi mari de piele, 
fact ce scade economiile secției. 
Dacă muncitoarele arătate mai sus 
n-ar fi depășit consumurile speci
fice, atunci economia de piele pe 
fabrică ar fi fost de 924 m.p. piele 
și nu de 796 m.p.

ți astfd de situație p-ate fi în- 
tîlnită și în ce privește ața pentru 
cusut „Dopel". La acest material 
unii muncitori au înregistrat de la 
începutul anului o economie de 48 
kg.ață. In același timp însă alți 
muncitori ca Macarie Gheorghe, 
Burza loan și alții, din cauză*că 
execută lucrări necorespunzătoare 
ce trebuie deseori refăcute și iro
sesc fără mi'ă ața în timpul ef c- 
tuării operației de cusut, au înre
gistrat o pierdere de 47 kg. Și a- 
celași lucru se poate spune și des
pre unele muncitoare de la cusut 
feb, ca Ntițu Raveca, Ujvarosy Ro
zalia și al'eie.

Din cele cîteva fapte de mai sus. 
rez'dtă clar că în. cadrul fabricii 
mai avem încă multe posibil, ați 
pentru micșorarea consumurilr 
specifice ce putem și trebur să ie 
folosim la maximum. De altfel, în
suti țiți de document-Ie rec.enM 
planare, conducerea administrativă, 
organizația de bază, ' muncitorii 
f iințași și tehnicienii fabricii au 
studiat temeinic toate acest' posi- ' „ 
bilifăți, iar în cadrul consfătuirilor g 
de producție muncitorii și-au luat g 
anoaiamerite srorite, as'fel ca să B 
contribuim cît mai mult fa înfăp- W 
tuirea mărețelor sarcini Pasate de @ 
plenară. g

colectivul de muncă de aici, mobi
lizat de organizațiile de partid din 
cadrul uzinei, a reușit să-și reali
zeze angajamentul la economii încă 
la data de 1 decembrie.

In momentul de față, în cadrul 
uzuri a început dezbaterea cifrelor 
de plan pe anul 1960. însuflețiți de 
documentele plenarei C. C. al 
P. M. R. din 3—5 decembrie și pe 
baza rezultatelor importante obți
nuse în acest an, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici își iau 
angajamente sporite pentru anul 
1960.

zonă C. F. R.
realizat sarcinile planului anual.

In prezent, colectivul de aici 
desfășoară cu succes întrecerea in 
cinstea zilei de 30 Decembrie. El 
este ho ărît de a nu-și precupeți e- 
forturile pentru transpunerea în 
viață a prevederilor plenarei C. C 
al P.M.R. din 3-5 decembrie a.c.

Noi succese pe drumul 
agriculturii socialiste

Zilele acestea, 65 familii de ță
rani întovărășii din satul Geoagiul 
de sus, ce aparține de comuna 
Stremț, au înscris în întovărășirea 
agrozootehnică din sat tot terenul 
agricol ce l-au mai avut în afară, 
în suprafață de peste 150 hectare. 
De asemenea, în comuna Stremț, 
peste 30 familii de țărani întovă
rășiți, membri ai întovărășirii a- 
gricole „Drumul lui Lenin", att 
semnat cereri de intrare în gospo
dăria colectivă.

Printre cei care au pășit cu în
credere pe drumul arătat de partid, 
drumul gospodăriei colective, fiind, 
hotărîți să pună bazele unei gos
podării colective in comuna Stremț, 
sînt comuniștii Crișan Ion, Goța 
Traian, Boca Iacob, Ce'ean Iulian, 
țăran i întovărășiți Fleșer Traian, 
I. Traian, Găldean Nicolae, Avram 
răndă și alții, care au înscris în 
gospodărie terenul lor agricol în 
suprafață de peste 50 hectare, un 
număr de 8 cai și boi de muncă, 
pluguri, care, grape și alte uti
laje. .

1 Implinindu-se 10 ani de la apa
riția primului număr al ziarului 
„Steaua roșie", organ al Comitetu
lui raional- P.M.R. și al Sfatului 
popular raional, vineri 11 decem- 
' rie, colectivul de redacție, cola- 
boratorii și corspondenții ziarului 
s-au întrunit într-o consfătuire or
ganizată de Comitetul rajonal de 

' partid. La masa prezidTihii au luat 
, 'oc tovarășii Țîrău Petre, activist 
'al Comitetului regional al P.M.R., 
Farcaș Vasile, secretar al Comite- 

, ‘ului raional al P.M.R., Muresan 
Grigcr', președintele Sfatului popu
lar raional, Gliga Emil, redactor 
șef al ziarului și Demco Nicolae, 
unul din cei mai vechi colaboratori.

Consfătuirea a început prin refe- 
-atul prez n'at de tovarășul Gliga 
Emil. In cadrul acestuia s-a făcut 
un scurt bilanț al drumului parcurs 
d“ ziar în. cei 10 ani de existență, 
mieșind deosebit de grăitor faptul 
"ă succesele dobîndite de ziarul 
„Steaua roșie" sînt în' primul rînd 
roade ale conducerii și a permanen
tului sprijin primit din partea ~ 
mi'etului raional al P.M.R., al 
rui organ est°.

Deosebit de semnTicafiv a 
apoi cuvintul particinantjțor 
consfătuire. M-am înrolat în rîndnl 
corespondenților încă de la apa-i- 
tia crimelor numere și țin să mă 
mîndresc și pe viitor cu ac<-st tPhi 
— a arătat tovarășul Ghenescu 
Ion. rm'ncRor la cooperativ

Co- 
că-

fost 
la

greșul". Am simțit în mod pernia 
nent sprijinul ziarului — au arătat 
apoi tovarășii Nicoară Ion, secre
tar al comitetului comunal de par
tid Mihalț, Stremțan Vasile de la 
Depoul C.F.R. Teiuș, Tr ger Fell 
de la U.M.C. Zlatna și alții.

I.uînd cuvîntul, tovarășul Demco 
Nicclae, președintele Tribunalului 
Alba, a evocat în cuvinte emoțio
nante zilele de început ale ziarului, 
iar tovarășul Țîrău Petre, din în
sărcinarea biroului regional de par
tid după ce a adresat colectivului 
de redacție, colaboratorilor, cores- 
pend nțilcr voluntari și muncitori
lor tipografi un cald salut și în
demn din partea Comitetului re
gional al P.M.R. Hunedoara, a fă 
cut o seamă de recomandări și pro
puneri colectivului de redacție. Ca1 
de cuvinte de îndemn au fest de 
asenrna adresate colectivului de 
r-'dacție și de către tovarășul Mu- 
reșan Grigore, președintele Sfat” 
lui popular raional, de corespon
denții centru regiunea Hun'doa'.i 
ai ziarelor „Scînteia" și „RomînF 
liberă", de repr-z'ntanții ziarelor 
„Drumul socialismului" Deva și 
„Steagul roșu" Petroșani.

Sintetizînd cele rezultate din re
ferat și din discuțiile ce au avut 
lcc, t varășul Farcaș Vasile, după 
ce a adus salutul Comitetului 
ional al .P.M.R., a indicat o sea
mă de măsuri menite să facă din 
ziarul „Steaua roșie" un ziar și 

t mai căutat de mase. Grija deose- 
bi'ă față de conținutul ideologic al

> articolelor trebuie să fie în pe-ma- 
n'nță în atenția colect’villui redac

{tiri, la'aceasta adăugîndu-se preocu-
> nar“a pentru răspîndirea experienței 
[înaintate, îmbunătățirea s'ilnlui 
HărgirSa formelor gazetă“cșfî, 
? f”st indicații prețioase date

președintele Tribunalului

ra

Colectivul gazetei de perete ® 
din Mihalț a afișat artico- , 
lele mult așteptate.

Vă felicităm din suflet, 
după cum e de știut,

IOAN STANCRJ S nu că S'H sfîrȘit Pr blema, i
fabrica „Ardeleana“—Alba-Iulia S Ci ca ... doar a început, 

brigadier le secția stanță

și 
au 
de 

tovarășul secretar Farcaș Vasile 
r'r!v fă‘”ir-a organiza*ă cu pri

lejul împlinirii a unui deceniu d 
activitate a ziarului „Steaua, roșie" 
a constituit pen’ru colectivul de 
e'actie un punct de plecare șr>- 

noi realizări. Și, chezăși' acestui 
lucru îi stau ajutorul 'Comitetului 
raional de partid și voința fiecăr 
lucrător din cad-ul zianihii.de ă 

(da oamenilor muncii un ziar de ca- 
; litate, tribună a mersului nostru pe 
? drumul luminat de învățătura nar- 
t Udului.

(
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IN CLIȘEU : Tineri din brigada U.T.M. de la 
unitate.Teiuș, fruntași pe

Depoul C. F. R.

Înaltul patriotism al brigăzii
Cînd tinerii din secția Nr. 2 a 

Uzinelor Metalo-Chimice din Zlat- 
na au făcut propunerea ca întreaga 
instalație să treacă sub patronajul 
brigăzii de tineret. miTIți din cei 
ce au auzit aceasta veste au rămas 
oarecum mirați.

Vor putea face față? — se în
trebau unii. Răspunsul nu putea fi 
dat deât prin fapte. Și brigada a 
pornit la lucru... Dar, ce s-a înlîm- 
plat. La începutul lunii mai un 
trăsnet puternic lovi transformato
rul și în citeva minute întreaga 
producție a fost întreruptă. Și nu 
pentru a zi, Nut Un asemenea 
transformator nu se putea găsi cu 
una cu două — așa că se cereau 
eforturi pentru rezolvarea situației 
pe plan local. După citeva zile 
problema fusese parțial rezolvată. 
Dar aceasta nu însemna totul. O- 
prirea cauzată de arderea transfor
matorului a provocat o serioasă ră- 
minere in urmă.

Brigada a analizat situația crea
tă și fiecare membru a hotărit să 
nu precupețescă nici un efort pen-

recupera restanța și, mai cu-tru a 
tezător, să termine sarcina anuală 
de p'an înainte de termen.

Au urmat zile de un înalt patrio
tism in muncă. Sub îndrumarea or
ganizației U.T.M., tineretul bri
găzii raporta zi de zi fapte tot mai 
îndrăznețe. Un procent depășire în 
condițiuni'e cauzate de lipsa de 
forță electrică însemna mult, foarte 
mult chiar. Și așa, procent ungă 
procent s-a încheiat lanț de victorii. 
Șeful brigăzii, tov. Pușcău Florean, 
era in primul rind el in frunte. Și 
entuziasmul lui dădea aripi și ce
lorlalți muncitori, ca Micu Traian, 
Cornea Traian, Pușcău Gh„ Cocoș 
Nicolae sau Mertan Aurel Atare, 
ccrtș'ienți de răspunderea luată de 
brigadă, erau nelipsiți de la înfăp
tuirea angajamentului.

laiă-ne acum la sfirșli de an. 
Brigada a făcut și ea un scurt bi
lanț, care-i dă dreptul să se rrun- 
drească. .Prinlr-o muncă entuzias
tă restanța a fost recuperată și, 
mai mult, peste citeva zile va fi 
îndeplinit și planul anual.

... La Școala 
Cloșca și Crișan" 
nile. Și, în băncile 
de elevi obișnuiți, iau loc peste 100 
de tovarăși muncitori și muncitoa- 

din 
la

re, sau salariați ai instituțiilor 
orașul nostru. Sînt elevii de 
cursul seral.

Iată-ne la clasa a VIII-a, la 
de geografie. In cabinetul bogat 
zesfrat cu toate cele trebuincioase, 
lecțiile devin deosebit de intere
sante și atractive. Și elevii răspund 
rînd pe find. Kaufert Giinter, elec
trician la întreprinderea „Horia", 
dă răspunsuri precise la lecția 
„mișcările pamîntului", iar noțiuni- 
ie de tropotsferă, stratosfera sau io- 
nosferă sînt bine cunoscute de Lu- 
ha 
ca
Ș>

ora 
în-

lăcătuși lg C.F.R., iar al treilea 
strungar la Școala profesionala.

In același timp, cu rezultate din 
cețe mai bune își desfășoară activi
tatea și elevii dintr-a X-a. Sînt nu
mai ochi și urechi la explicațiile 
profesoarei. După verificarea cu
noștințelor la lecția „coroziunea e- 
leclro-chimică a metalelor", cu care 
prilej tovarășii Pleșa Ton, Goția 
Florica și în general toți elevii cla
sei fac dovada bunei pregătiri, lec
ția nouă „coroziunea chimică a me
talelor", este în . totul însușită chiar 
din ora de curs. Și-așa timpul se 
scurge oră de oră, seară de seară. 
Unii tovarăși abia și-au început 
munca de pregătire, alții parcurg 
materialul ultimei clase. Țelul însă 
le e comun tuturor : să cucerească 
cetatea științei, să devină tot mai 
folositori pairiei.

Gheorghe, tîmplar la Iprodcoop, 
și de Păcurar Ion, Popa Pavel 
Dănilă Constantin, primii doi

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

Fruntași la învățătură

1) AVRAM GHEORGHE, harnic 
mecanic Ia atelierul central „Ardea
lul și elev silitor în clasa a VIII-a 
a Sco'ii medii serale.

2) HEREDEA NICOLAE, pionier 
ce face cinste Școli de 7 ani Nr. 1
din Alba-Iufia și clasei a V-a G 
din care face parte.

3) POP CORNELIA, în fruntea 
organizației U.T.M., neobosita ele
vă din clasa a X-a este bun exem
plu pentru elevii Școlii medii Teiuș.

Participant! mai activi la viata culturală a orașului
Duminica trecută, s-au desfășu

rat în sala Teatrului de păpuși lu
crările conferinței orășenești U.T.M. 
Aproape 100 de utemiști, delegați 
ai tinerilor din cadrul organizațiilor 
de bază U.T.M. din oraș au ascul
tat darea de seamă și au analizat 
la un nivel care a dovedit crește
rea maturității politice a tinerilor, 
activitatea comitetului orășenesc 
U.T.M. Alba-Iulia.

S-au scos cu acest prilej în evi
dență realizări, fapte. Mobilizați de 
organizațiile U.T.M., zeci și sute 
de tineri din întreprinderi și școli 
au participat la numeroase munci 
patriotice la gospodăriile de stat 
din Oarda de Jos și Galda de Jos. 
Canalul pentru irigarea porumbu
lui și legumelor de la Oarda a fost 
construit numai prin participarea 
tineretului la munca patriotică. O 
îmbunătățire simțitoare s-a înregis
trat și în ce privește activitatea ti
neretului în producție. La fabrica 
„Ardeleana" din oraș, tineretul ’ se 
află în primele rînduri ale luptei 
pentru economii, în timp c.e la' A- 
telierul de zonă tineretul a adus o 
larga contribuție la îndeplinirea, la 
6 decembrie, a planului anual.

Dar faptele bune, entuziasmul ti
neresc nu pot acoperi și o seamă 
de lipsuri. De altfel în cadrul con
ferinței ele au și fost scoase ia 
iveală cu toată tăria de numeroși 
tineri ca Suvaina loan, Vaideseoan 
Mircea, Țimpea Andrei, Coltor Ma
ria și alții. Și tineri fiind, ei an 
scos în evidență tocmai acele lipsuri 
care au privat tineretul din oraș 
de o intensă și variată activitate 
culturală, de organizarea plâcufă,și 
instructivă a timpului fiber. De alt
fel, faptele dovedesc cu toată taria 
că lipsurile semnalate sînt juste și 
că comitetul orășenesc U.T.M. a 
scăpat din mînă o astfel de pro
blemă atît de importantă. Intr-un 
an întreg în oraș au fost organi
zate doar 4 sau cel mult 5 „Joi ale

tineretului". Si dacă membrii bi
roului comitetului orășenesc s-au 
mulțumit cu o astfel de situatr 
considerînd probabil că n-are rost 
să-și mai bată capul, apoi această 
delăsare față de organizarea tim
pului liber al tineretului a fost îm
prumutată și de organizațiile de 
bază din oraș. In întreprinderi cu 
mari posibilități, ca fabrica „Arde
leana", întreprinderea „Horia", A- 
telierul central și altele, organiza
țiile de bază au doveait o totală 
subapreciere a organizării timpului 
liber al tineretului.

— Orașul nostru dispune de atî- 
tea și atîtea monumente istorice — 
a spus delegatul Suvaina I. de ia

- - - - ‘ e

însă că nici comitetul orășenesc și 
nici organizațiile de bază n-au a- 
vut inițiativa de a organiza, vizionă-

Atelierul central. Păcatul mare

Conferința orășenească U. T. M. 
ri coiecuve la aceste monum nie 
istorice sau la muzeul regional din 
oraș.

Cu atît mai puternic a reieșit în 
evidență slaba participare a tinere
tului la activitatea culturală a ora
șului. Avem condiții materiale din 
cele mai bune. Dar ce folos dacă 
în activitatea culturală de pe lîpr ■ 
Casa raională de cultură tine’-ii 
trebuie atrași cu arcanul. Nici co
mitetul orășenesc și nici organiza
țiile de bază n-au socotit necesar 
să îndrepte forțele tinerești sure 
Casa de cultură, ca sâ putem or
ganiza aici o activitate bogată care 
să corespundă celor mai 
tradiții 
nostru, 
s-a făsfrîns 
componenței formațiilor 
S-a cerut în nenumărate 
sprijinul tineretului din oraș la îm-' 
bunătățirea și îmbogățirea abtiv>- 
tății culturale. Dar organizațiile de 
bază U.T.M. au nesocotit. această 
cerință și drept urmare acum în

bune 
ale orașului 

lipsa de îndrumare 
în mod serios asunra 

culturale, 
rînduri

culturale
Și

formațiile artistice care funcționea
ză pe lingă Casa de cultură abia 
5 ia sută sînt tineri. E o situație 
cit se poate de tristă și pe bună 
dreptate delegații Ia conferința o- 
rășenească au criticat-o cu toata 
tăria, cerînd lichidarea acestor lip
suri. Orașul nostru dispune de un 
număr de peste 1.000 tineri cu des
tul talent. Dar, în timp ce ei pierd 
ore prețioase fără nici o activitate 
cultural-recreativă, pe scena casei 
de cultură se prezintă oameni în 
vîrstă care iubesc arta cu o pasiu
ne mai mare decît cea a tinerilor. 
Și aceasta nu e cîtuși de puțin o 
situație ce poate fi trecută cu ve
derea. Orașul nostru poate avea un 
cor al tineretului și alte diferite for
mații numai din tineri. Trebuie 
doar ca comitetul orășenesc U.T.M., 
organizațiile de bază U.T.M. să 
sprijine cu toată răspunderea astfel 
de acțiuni pe care tineretul 
să le considere în întregime 
priile-i acțiuni.

Munca culturală este un 
eficace în educarea comunistă a ti
neretului și tocmai pentru aceea 
conferința a trasat sarcină noului 
organ ales să se preocupe perma
nent și cu toată răspunderea de 
îmbunătățirea ei. De altfel confe
rința a aprobat un proiect de hotă- 
rîre care obligă noul comitet să 
acorde mai mare atenție nu numai 
antrenării tineretului în activitatea 
cultural-educativă, ci și celorlalte 
lațuri ale muncii, ca antrenarea ti
neretului la sporirea producției, la 
o mai intensă activitate patriotică, 
sportivă, etc.

Pentru munca de viitor, noul or
gan ales a primit apoi prețioase re
comandări din partea tovarășilor 
Aurel Suciu, secretar al Comitetu
lui regional U.T.M., Laslău loan, 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. și din partea tovarășului 
Oprean loan, activist al Comitetu
lui orășenesc de partid Alba.

trebuie 
ca pro-

mijloc

Doi iîneri —
două locuri în producție
Mureșan Erie și Popa Silvia 

slut doi tineri utemiști, muncitori 
la cooperativa meșteșugărească 
„Progresul" din Alba-Iulia, și 
sînt bine cunoscuti de toți mem
brii cooperativei. Și nu întimplă- 
tor. Numele fiecăruia a figurat 
de multe ori în rîndul fruntașilor. 
Dar...

Sfîrșit de noiembrie. In cadrul 
cooperativei se muncea de zor la 
centralizarea rezultatelor obținute 
in întrecere. Cifrele ce indică 
rezultatele în producție aduc din 
nou în discuție numele atttor 
fruntași care, îndrăgostiți de a- 
cest titlu, vor cu tot dinadinsul 
să-l mențină. Iată și numele lui 
Mureșan Erie, din nou în rîndul 
celor. vrednici. In luna noiembrie 
el și-a depășit sarcina de plan cu 
peste 23 la sută.

Ce s-a întimplat 
Silvia ? Numele ei 
lista celor buni,
mister. Popa Silvia 
fruntașă. Încrezută probabil, de 
rezultatele din alte luni, ea 
s-a mai străduit 
așa cum se cere 
ia'-o codașă. In 
rămas sub plan 
acest lucru nu-i

Mureșan Erie 
sînt doi tineri utemiști la coope
rativa „Progresul". Locurile tor 
în producție însă sînt diferite. 
Mureșan e fruntaș, iar Popa e co
dașă. 'Pînă cînd ? E o întrebare 
la care utemista Popa Silvia poa
te și trebuie să răspundă.

însă cu Popa 
lipsește de pe 
Nu e nici un 

nu mai e

nu
să fie exemplu, 
unei utemiste și 
noiembrie. ea a 

cu 8 la sută și 
face cinste.
și Popa Silvia

activitate vie
tinerii

_ i_____  Țelna 
desfășoară o activitate vie la col
tul roșu.

In orele libere, nu rareori întil- 
nești la colțul roșu pe Tat Pavel și 
Hada Vasile, avîniîndu-se într-o 
partidă de șah. Pascu Ion și Hada 
lacob, cărora le place mult litera
tura, au citit Pămtni desțelenit de 
M. Șolohov și Tînăra gardă de A. 
Fadeev. Și ca ei, multi alții, citesc 
cu același interes cărți cu caracter 
agrotehn'C strîns legate de activi
tatea cercului viti-pomicol la care 
sînt înscriși.

Utemista Hada Maria, solistă 
vocală, a cărei voce melodioasăîți 
vrăjește inima, e de asemenea ne
lipsită de la colțul roșu. Pascu Ion, 
solist la taragot, cîștigător al con
cursurilor intercomunale în mai 
multe rînduri, e și el prezent. Mulți 
dintre utemtști, ca Fior ea Gligor, 
Deac Vasile, Moguța Silvia și alții, 
care aii efectuat peste 600 ore de 
muncă voluntară la făcut biloane 
în pepinieră, recoltat de fin și re
pararea școlii de 4 ani din sat, fac 
parte din formația de cor a gospo
dăriei. Și acum cînd munca îneîmp 
și-a domolit ritmul, colțul roșu din 
gospodărie cunoaște o activitate tot 
mai rodnică.

Sub îndrumarea atentă și stă-

Iubitori de nou și frumos, 
din gospodăria colectivă din

r.uitoare a educatoarei Marcău Ma
ria, utemiștii din formația de tea
tru se pregătesc cu rlvnă pentru 
concursul bienal de teatru.

Utemistul Florea Ionel, care în 
piesa „îndoiala" ce se pregătește, 
joacă în rolul lui Gheorghe și ute
mista Mihăilă Sofia în cel al învă
țătoarei, și-au însușit bine rolurile, 
intcrpretîndu-le cu priceperea unor 
actori consacrați. Dar la activita
tea culturală de Ia colțul roșu gM 
gospodăriei colective, care în f/W 
pul iernii este tot mai înfloritoare, 
participă și mulți utemiști din în
tovărășirea agricolă din sat. Multi 
dintre aceștia, ca Florea Florian, 
Ponoran Ion, Hada Ana, Onichc 
Florian, Dan Livia și alții, împreu
nă cu utemiștii din gospodărie 
întregesc formația de dans.

Imbinîrtd armonios mutica har
nică pentru recolte bogate cu acti
vitatea culturală care înflăcărează 
tineretul în lupta sa pentru înfăp
tuirea sarcinilor strîns legate de 
cerințele educării comuniste, ute- 
mișeii din gospodăria colectivă din 
Țelna aduc o contribuție de seamă 
la întărirea gospodăriei lor și fac 
să se afirme iot 
nouă, luminoasă 
con‘inuă înflorire.

mai mult viata 
care cunoaște o

El. BARABAȘ

In satul Micești, utemiștii Drașovean C. Cornel, Sîrbu Acliim, 
Nicula Aurel, Dăian Iosif și alții, au săpat zilele trecute un șanț 
lung de 300 m, efectuînd 250 ore muncă patriotică.
In clișeu: Utemiștii la lucru.



In preajma întocmirii planurilor de producție în G.A.C.

Pentru un plan ac prnauctic 
real șt mobilizator

Una din principalele sarcini sta
tutare care se pune in aceste 2ile 
in fața consiliului de conducere 
din gospodăria noastră colectivă 
din Cistei este întocmirea dării de 
seamă pe anul 1959 și a întocmirii 
planului de producție pe anul 1960.

Conducindu-ne după experiența 
■riști gată an de an, în iarna trecu
tă, la întocmirea planului de pro
duct e noi am mobilizat un colec
tiv larg. La întocmirea lui au dis
cutat >. ș -ou spus părerea, au fă
cut propuneri membrii consiliului 
de conducere, brigadierul gospo
dăriei, șefii de echipă și mulți din
tre Colectiviștii fruntași. Am fost a- 
jutați de organele tehnice agricole 
de la comună și secția agricolă a 
Sfatului popular raional, de comi
tetul executiv al sfatului popular 
din comună. După ce planul a fost 
discutat de organizația de bază, el 
a fost dezbătut de adunarea gene
rală a colectiviștilor și îmbunătățit. 
Acesta, odată aprobat, a devenit 
lege pentru noi toți.

Organizind munca în brigadă pe 
echipe și repartizînd culturile pră
sitoare pentru lucrările agricole pe 
echipe, familii și brațe de muncă, 
fiecare colectivist a devenit un lup
tător activ pentru respectarea și 
înfăptuirea lui. Efectuînd la timp 
arăturile și însămînțările și execu- 
nnd lucrările de întreținere și re
coltare așa după cum cere agro
tehnica, noi am reușit să obținem 
recolte sporite la toate culturile. La 
cultura de grîu, bunăoară, am ob
ținut cu 200 kg la hectar mai nțult 
deci: producția planificată. In me
die, la porumb, depășirea a fost de 
800 kg la hectar, iar la cartofi de 
5000 kg.

Putem spune de asemenea că re
zultate bune am obținut și in sec
torul zootehnic, unde retribuția la 
zi-muncă s-a făcut după producția 
obținută.

Considerind contractarea de ce
reale șt alte produse agricole o în
datorire de onpare, gospodăria 
noastră a valorificat prin contrac
tări produse agricole în valoare de 
101.000 lei. Aproape 200.000 lei 
urmează să primim pe oița altoită 
și butași înrădăcinați. Sectorul 
zootehnic ne-a adus și el un venit 
de peste 59.000 lei. Acum, cînd fa
cem bilanțul înfăptuirilor de peste 
an, vedem că veniturile realizate 
întrec suma de 400.000 lei, fapt ce 
a făcut să sporească simțitor fon
dul de bază, atit prin repartizarea 
gumelor statutare cit și prin munca 
depusă la construcțiile ridicate.

Recoltele sporite obținute ne-au 
permis să repartizăm la zi-muncă 
importante cantități de produse a-

Presa de partid în mîinile fiecărui om al muncii
Cu ajutorul presei, partidul vor

bește zi de zi cu masele largi de 
oameni ai muncii, îi informează 
despre realizările obținute în dife
rite domenii de activitate, generali
zează experiența pozitivă, scoate la 
iveală lipsurile ce se mai manifes- 
tă pe alocuri, face cunoscut citito
rilor evenimentele interne și inter
naționale.

In întreprinderile, instituțiile și 
comunele din raionul nostru pă- 
t runde tot mai mult presa de par- 
tid și ea ajunge la timp în mîinile 
cititorilor. De exemplu, la coopera
rea de încălțăminte „Progresul11 
din Alba-Iulia există peste 450 de 
abonamente la diferite ziare și ele 
sînt difuzate Ia timp. Preocupare 
pentru colectarea de abonamente și 
deservirea abonaților există și la 
Atelierul central de reparații din 
Alba-Iulia, în comunele Mihalț, Te- 
iuș și altele.

Cu toate aceste rezultate, în mun
ca de colectare a abonamentelor la 
ziare se mai fac cunoscute o serie 
de deficiențe. Mai sînt unii agenți 
și factori poștali care manifestă de
zinteres și comoditate. în munca 
lor. Sînt de neîng'ăduif lipsuriledin 
activitatea factorului poștal Seghe- 
di Ion de la Berghin, care pe lin
gă faptul că neglijează colectarea 
abonamentelor, ziarele ajung la a- 
bonații din satul Henig doar odată 
pe săptămînă.. Dezinteres și como
ditate în colectarea abonamentelor 
mai manifestă agentul poștal Ec- 
șeu Traian și factorul Bodea Petru 

gricole. Așa, de exemplu, colecti
vistul Dobîrtă Aurel, pentru cele- 
830 zile-munca realizate, a primit 
2.4'90 kg grîu, 4.550 kg porumb, 
249 kg floarea-soarelui, 730 kg car
tofi, 830 kg legume, precum și alte 
produse. De asemenea 7.255 kg fu
raje diferite. Cantități asemănătoa
re au primit și alți colectiviști ca 
Naghi Ștefan, Avram Nicolae.Sei- 
cean Ion și alții. Pe lingă produ
sele cuvenite la zi-muncă, colecti
viștii primesc retribuții suplimen
tare pentru depășirile de producție 
la porumb, însemnate cantități din 
aceste cereale.

Acum însă, cînd întregul sat este 
colectivizat și în gospodărie^ sînt 
cuprinse 336 familii cu o suprafață 
de 890 hectare, 94 bovine, (din care 
48 vaci), 7 cai, 336 oi și 23 scroa
fe de prăsită, întocmirea unui plan 
de producție bine gîndit, menit să 
ducă la întărirea economică a gos
podăriei și creșterea bunăstării co
lectiviștilor se impune ca o sarcină 
de cea mai mare importanță.

Expunerea tovarășului Gheorghe 
Ciheorghiu-Dej la plenara C. C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie des
chide noi căi de dezvoltare multi
laterală gospodăriei noastre co
lective. Călăuziți de prețioasele do
cumente ale plenarei, noi sîntem 
hotărîți ca în anul viitor să obți
nem recolte mai bogate, să extin
dem suprafețele cultivate cu. cerea
le, cartofi, legume, floarea-'soafelui 
și. sfecla de zahăr și să contrac
tăm cu statul produse agricole care 
să ne aducă un venit de peste 
560.000 lei. Prin dezvoltarea pepi
nierei la o suprafață de 6 hectare 
să realizăm din valorificarea viței 
peste 1.000.000 lei.

Acordînd o atenție deosebită dez
voltării sectorului zootehnic, ne 
propunem să mărim numărul de 
oi la 11060 de capete, pe cel al 
scroafelor de prăsită să-l sporim la 
30, iar la ferma de vaci pe lîngă 
dezvoltarea ei să înlo'cuim vacile 
cu p'oduche scăzută, cu altele mai 
productivei

Așa după cum s-a arătat la ple
nară, porumbul pentru siloz este 
una din cele mai prețioase plante 
furajere, care recoltat și însilozat 
în faza de coacere lapte-ceară, pe 
aceeași suprafață de teren dă cele 
mai mari entități de unități nutri
tive. De aceea, noi ne propunem ca 
în anul viitor să dublăm cantitatea 
de nutreț murat de cap de animal 
furajat. In felul acesta noi vom ob
ține o cantitate sporită de carne 
și lapte, ceea ce ne va da posibili
tatea ca prin contractările de pro-

DOBIRTA MIHAI 
președintele G.A.C. — Cistei

(Continuare în pag. 4-a)

de la Meteș. Aceștia, deși aveau 
sarcina ca duminica trecută să se 
ocupe de colectarea de abonamente 
pe raza comunelor Meteș și Ampoi- 
ța, n-au întreprins nici o acțiune. 
Așa se explică de ce în sectorul 
acesta numărul abonamentelor este 
mic. La „Scînteia tineretului", de 
pildă, sînt doar 2 abonamente, la 
„Agricultura nouă" — 14, la 
„Steaua roșie" — abia 40 de abo
namente.

Lipsuri privind preocuparea pen
tru pătrunderea presei în rînduî oa
menilor muncii au și unele organi
zații de bază și conduceri adminis
trative din întreprinderi ca I.G.O. 
și O.R.A.C.A. La I.G.O., de exem
plu, există doar 2 abonamente la 
ziarul „Steaua roșie", iar la 
O.R.A.C.A. nu există nici un a- 
bonament.

Rîndurile de. față oglindesc doar 
cîteva aspecte din munca pentru 
răspîndirea presei în mase. In pre
zent sîntem în perioada cînd colec
tarea abonamentelor este în toi. 
Organizațiile de partid, conducerile 
întreprinderilor, sfaturile populare 
comunale trebuie să dea toată a- 
tenția pătrunderii presei de partid 
în mase, astfel ca ziarul să ajungă 
în mîinile fiecărui om al muncii.

Oficiul P.T.T.R. și secția de di
fuzare a presei trebuie să ia mă
surile corespunzătoare pentru li
chidarea lipsurilor, astfel ca în a- 
nul viitor nici un om al muncii din 
raionul nostru să nu rămînă fără 
un abonament la presa de partid.

i— Un ajutor —>
în muncă neglijat

< Gazetele de perete, organe de < 
( presă ale organizațiilor de bază, ) 
? constituie un prețios ajutor în ?
< munca acestora, atunci cînd față S
) de ele există o grijă atentă din ) 
) partea birourilor organizațiilor de ( 
( bază și a colectivelor de redac- î 
) Ae- (
? Multe gazete de perete din ra- ( 
) ion, și am putea spune că marea S 
) lor majoritate, tratează în mate; )
< rialele ce le publică probleme le- \ 
( gate de viața întreprinderii, insti- / 
) tuției sau comunei, oglindesc re- <

I
2ultatele ce se obțin de către co- \ 
lectivele de muncă și critică lip- > 
șurile Ce se mai fac simțite pe ț 
alocuri. In acest sens, se pot da ' 
multe exemple printre care amin- ) 
tim gazetele de perete de la revi- ( 
zia de vagoane C.F.R. Coșlariu, ț 
comuna Vințul de Jos și altele. /

Sînt însă unele organizații de ( 
bază care neglijează îndrumarea ) 
colectivelor de redacție ale gaze- ? 
telor de perete, din care cauzași ( 
activitatea acestora este slabă, > 
contribuția lor la munca politi- ? 
că la locul de producție este ne- \ 
însemnată. Așa, de pildă, la ga- ) 
zeta de perete a organizației de < 
bază de la Atelierul de zonă ) 

) C.F.R. Alba-Iulia, la data de 16 ? 
? decembrie a.c. încă nu erau ( 
( schimbate articolele publicate în > 
$ ediția diri7 noiembrie. In aceeași ? 
< situație de află și gazeta de ( 
( perete de la Sfatul popular al o- ) 
) roșului Alba-Iulia. <
( Gazeta de perete „Zarea", or- ( 
\ gan al organizației de bază de la S 
) I.G.O. Alba-Iulia, publică un sin- < 
< gur articol Ce poartă data de 12 ! 
) decembrie a.c., restul articolelor > 
? fiind legate de ziua de 7 noiem- ( 
j brie. )
) Organizațiile de bază au dato- / 
c ria să se preocupe mai mult de j 
( organul lor de presă și să nu ne- ) 
) glijeze acest prețios ajutor în ? 
< munca politică pentru îndeplini- \ 
S rea sarcinilor de partid. >

A doua lecție 
la cercul agrotehnic

In orașul Alba-Iulia învățămîn- 
tul agrozootehnic de masă se des
fășoară în condițiuni bune.

Ca urmare a măsurilor organi
zatorice luate de Comiteiul execu
tiv al Sfatului popular al orașului 
sprijinit și îndrumat de Comiteiul 
orășenesc de partid, s-au pregătit 
din vreme săli de cursuri corespun
zătoare, dotate cu mobilier, mate
rial didactic, mostre, mulaje etc. 
Cursurile la cercul agrotehnic, la 
care participă 30 de colectiviști și 
întovărășiți, s-au deschis la 9 de
cembrie.

Lectorul de la cercul agrotehnic, 
care a prevăzut în planul calenda
ristic al anului de învățămînt în 
curs 16 lecții, struts legate 'de ne
cesitatea practică ce preocupă pe 
colectiviști și întovărășiți, a pre
dat la 16 decembrie cea de-a doua 
lecție, despre „Folosirea chibzuită 
a pămîntului". Lecția predată, le
gată de folosirea și organizarea te
renului în gospodăria Colectivă și 
întovărășirile din oraș, a fost as
cultată cu mult interes de membrii 
cercului. Mulți dintre cursanți ca 
Manciulea Toma, Buciuman Ilarie, 
Parolea Cornel, Totoian Ion, Popa 
Gheorghe și alții au discutat cu 
mult interes despre foloasele tarla- 
Uzării, despre asolatnenTul de trei 
ani, care se aplică în acest an în 
gospodăria colectivă „Unirea" etc.

La 11 decembrie au fost deschise 
dc asemenea cursurile la cercul 
zootehnic din cartierul Partoș.

Lecțiile bine pregătite, fac ca 
procentul de participare al cursăn- 
ților la învățămînt să fie de 100 la 
sută, iar procentul de participare 
al acestora la discuții să fie de a- 
semenea ridicat.

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

Se pregătesc pentru muncile agricole de primăvară
După un an de muiTcă rodnică 

pe ogoare — timp în care planul 
pe stațiune a fost îndeplinit în pro
porție de 105 la sută — mecaniza
torii de la S.M.T. Alba au strîns 
utilajul în stațiune și au început lu
crările de reparații, al căror ritm 
continuă să crească zi de zi.

Colectivul de muncă de la S.M.T., 
care este hotărît să întîmpine mun
cile agricole de primăvară cu uti-

IF O li ÎL IE ¥ O

Vasile Scutaru a pornit-o bine 
încă de la naștere. I s-a prezis că 
va ajunge om mare și mare a a- 
juns. Numără din creștet pînă în 
tălpi o suta și... țenti și poartă 
sceptrul împărăției apelor. Peste 
întinsul eleșteu, cu granițe hăt de
parte, el, Vasile Scutaru e singur 
stăpîn. Și să nu-i fie nimănui a 
mirare 1 Doar unul e Vasile Scu
taru, tehnician piscicol, la filiala de 
vînătoare și pescuit sportiv.

Uns domn peste împărăția ape
lor, pentru Vasile Scutaru au înce
put zile albe. Supușii săi, crapi și 
știuce, s-au înmulțit de nu li se 
mai cunoaște numărul, iar la gra
nițele împărăției, străjeri au fost 
statorniciți Aurel Gabor, ins neîn
duplecat, și cîteva patrupede lătră
toare ce țin că se înrudesc cu în
fricoșătorul Cerber. 
Zilele au prins 
a trece apoi, una, 
două, nouăzeci 
și nouă. A trecut înghețul și-a ve
nit dezghețul s-a scurs luna mai și 
a început a-și toarce caierul iunie.

Ei..., dar zilele lui iunie, n-au 
venit numai așa ca să vie. Prea 
marea liniște din împărăția apelor 
a început a apăsa greu asupra 
sceptruiui lui Vasile Scutaru. Să 
vină sfetniciil... — a poruncit el 
atunci cu tot dreptul ce i-1 dădea 
domneasca dregătorie. Și sfetnicii 
n-au întîrziat să vină. Au fost de 
față la domnescul divan, ca prim 
sfetnic CorrieT Coroi, secretarul fi
lialei, s-a înfățișat pentru a ascul
ta augusta voce Arpad Chezdi, 
contabilul acesteia, ba s-a prezen
tat la a lui Vasile Scutaru dom
nească chemare, lăsînd în paza lă
trătorilor hotarele împărăției, pînă 
și Aurel Gabor, străjerul.

— Ascuitați-mă și vă bucurați 
voi părtași în ale dregătoriei. Ho- 
tărît-am după cum bine știți să 
ne sporim supușii și ziua cea mare 
a venit. Decretăm l... Să știe toți 
peștii și pescuții! Să . știe !... 
Dar,... e mai bine să nu știe ni
meni ! Să știm numai noi !...

Și, dete-se decret în împărăția 
apelor. Spre eleșteu noii supuși cu 
urechi blegi au făcut tot drumul 
grohăind. Unul pentru Vasile Scu
taru, altul pentru Cornel Coroi, al 
treilea pentru Arpad Chezdi, iar 
ceilalți, completare pînă la cinci, 
pentru Aurel Gabor în a cărui în
grijire și strașnică pază intrau. Prin 
urmare la eleșteu au încetat de a 
mai fi numai pești.

----------------------------- «Ot-----------------------------

Seminar cu activiștii culturali
Duminica trecută a avut loc. la 

căminul cultural din Stremț semi
narul cu activiștii culturali din ra
ion, organizat de secția raională 
de învățămînt și cultură. Au parti
cipat 53 directori de cămine cul
turale, responsabilii bibliotecilor 
comunale, reprezentanți ai Ministe
rului Irtvățămîntului și Culturii, 
Comitetului regional de partid și 
secției regionale de învățămînt și 
cultură.

Cu această ocazie, tov. Pășteanu 
Victor, șeful secției învățămînt și 
cultură, a făcut o scurtă informare 
politică despre evenimentele interne 
și internaționale, după care au fost 
prezentate în fața participanților 
lecția „Activitatea culturală de ma
să în sprijinul lărgirii și consoli
dării economico-organizatorice a 
sectorului socialist din agricultu
ră" și referatele „Cum sprijină că
minul cultural din Ighiu întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriei colective din localitate" și 
„Sarcinile privind organizarea pro
pagandei cunoștințelor științifice 
despre viață și societate". Cu un 
cuvînt, s-au dezbătut sarcinile ce 
stau în fața activiștilor culturali 
pentru desfășurarea muncii cullu- 

lajul de muncă bine reparat și nus 
la punct, a reparat pînă la 15 de
cembrie 10 tractoare, 10 pluguri. 2 
semănători de păioase, 2 semănă
tori de porumb, precum și alte uti
laje.

Printre fruntași la reparații sînt 
mecanicii Țăran Ion, Bucur Prip, 
Răhăian Octavian, fierarii Muntean 
Todor și Topîrcean Ion.

IN ÎMPĂRĂȚIA APELOR
De atunci, din acea zi de iunie, 

liniștea din împărăția apelor a în
cetat de a mai fi liniște. Peștii și 
pescuții, speriați de guițături au 
pornit-o spre adîncurile împărăției. 
Și de-acolo doar la zile bine știute 
mai trăgeau la mal. Iși luau porția 
de tărîțe, de-acum drămuită, și fă
ceau calea întoarsă spre a domniei 
mulțumire. Del... și-au zis cei ce 
purtau pe umerii lor răspunderile 
împărăției : dreaptă vorba aceea 
„să taci ca peștele". Cu porcii însă, 
e altceva. Nu le dai, te dau ei de 
gol cu grohăiturile și guițăturile 
lor. Și-apoi... de ce asta ? Pentriî 
niscaiva tărîțe ? Doar și așa au 
fost aduse destule... Peste 5000 ki
lograme. Ce-i drept au fost aduse 
pentru hrana peștilor, dar...

Mai cu tărîțe, mai cu ceva ficați 
și alte măruntaie 
aduse de la aba
tor — de fapt tot 
pentru pești și

pescuți — rîmătorilor de la eleșteu 
le-a fost dat să ajungă și vremea 
„Ignatului". Sosi deci timpul cînd 
spre marea lcr durere, dar spre a 
dregătoriei mulțumire, trebuiau jert
fiți pe altarul împărăției.

Se vor transforma în șunci, cos
tițe și cîrnaț supușii veniti astă- 
vara 1 — a fost cuvîntul dregăto
riei. Și ca adevărat stăpîn pestd 
eleșteul cu granița hăt departe, pri
mul care a zăngănit cuțitele a fost 
însuși Vasile Scutaru.

Și fu chiot în împărăția apelor 
din hotar în hotar. Strașnică căr- 
niță își depănă gîndurile unul din 
sfetnici venit la obștescul sfîrșit al 
lui grohăilă. Numai să nu ni se 
„aplece" ă nimerit prin cuvinte un 
altul. De aplecat ca de aplecat, 
iacă un pic de udeală și trece, dar 
trebuie să fim atenți că grăsimea 
asta poate lăsa și pete a găsifgjî- 
juliu să-și spună părerea al treilea. 
Și pline de adevăr au fost spusei® 
celui de pe urmă. Nici unuia nu i 
s-a aplecat dar fiecare s-a ales cu 
cîte o pată. Și-apoi unde mai pui 
că pata din ăst an nu-i singură. 
Are soață pe cea din anul trecut 
cînd, dc asemenea, printre supușii 
de la eleșteu s-au aflat alți trei 
rîmători, crescuți așa cu mai ni
mic, cu ce-a „picat" de ici, de co
lo. Cît despre aplecat nu-i vremea 
trecută, doar mai sînt patru buri in
cași la eleșteu. Sau... cine știe da- 
c-or mai fi ? Dar, chiar dacă nu 
mai sînt, au rămas urmele.

rale în perioada de iarnă și a în- 
vățămîntului agricol de masă.

După partea teoretică a semina
rului a urmat partea practică, la 
care au participat înafară de acti
viștii culturali și un număr de a- 
proape 500 de țărani muncitori din 
comuna Stremț. Cu acest prilej to
varășul Ciugudean Gheorghe, ins
pector metodist cultural la secția 
raională de învățămînt și cultură, 
a conferențiat despre realizările 
științei și tehnicii sovietice, avînd 
în față planșe care reprezentau glo
bul pămîntesc, sateliții artificiali ăi 
pămîntului, rachetele cosmice etc. 

• Cei prezenți au ascultat cu mult in
teres conferința și explicațiile date 
de conferențiar pe baza materialu
lui intuitiv și a întrebărilor puse 
de auditori.

Formațiunile căminului cultural 
din Stremț au prezentat în conti
nuare un bogat program compus din 
cîntece interpretate de cor, soliști 
vocali și instrumentiști, dansul 
„Haidăul", un fragment din textul 
brigăzii artistice de agitație a tine
retului de pe lîngă căminul cultu
ral, în care au fost popularizate 
realizările din comuna Stremț în 
anii regimului democrat-popular. 
Programul prezentat s-a bucurat 
de o largă apreciere, fiind răsplă
tit cu vii aplauze din partea celor 
prezenți.

După prezentarea programului ar- 
fistic, au luat cuvîntul numeroși 
participant, printre care tov. Almă- 
șan Ionița — Vințul de Jos. Du
mitru Longhin — Cistei, Suciu Ioa- 
chim — Oarda dc Jos și mulți al
ții, scoțînd în evidență marele spri
jin pe care-1 primesc activiștii cul
turali în activitatea lor prin orga- 
zarea șeminariiîor la locul de 
muncă.

. CIOBOTA NICOLAE
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Activul fără de partid al organizațiilor de bază
(Urmare din pag. l-a)

Divergente intre participant» la sesiunea 
de la Paris a Consiliului N. A. T. 0.

PARIS (Agerpres). »•— In conti
nuarea lucrărilor sesiunii Consiliu
lui ministerial al N.A.T.O. în șe
dința din după-amiaza zilei de 15 
decembrie au luat cuvîntul miniștrii 
de Externe ai aproape tuturor ță
rilor membre ale alianței. In inter
vențiile lor ei au susținut în ge
neral teza continuării și intensi
ficării pregătirilor militare. In a- 
celași timp însă, după cum subli
niază agenția France Presse 
tr-un comentariu, aproape toți 
niș'rii au recunoscut realitatea 
tinderii intervenite în ultima 
ine în relațiile internaționale, 
se explică faptul că numeroși' 
bitori, deși s-au pronunțat pentru 
continuarea politicii de militarizare 
au cerut în același timp „readap
tarea" pactului nord-atlantic.

Ministrul de Externe britanic. 
Lloyd, de exemplu, care — arată 
agenția France Presse — „s-a de
clarat de acord cu Herter pentru 
a se menține efortul N.A.T.O. în 
Europa", a subliniat în același 
timp necesitatea unor mai extinse 
schimburi culturale și a contactelor 
de orice fel între țările occidentale 
și Uniunea Sovietică. Lloyd a apre
ciat de asemenea că diplomația a 
intrat înlr-o nouă fază, odată cu 
pregătirea conferinței la nivel înalt 
între Est și Vest și că „trebuie să 
se meargă înainte". Ministrul de 
Externe ai Canadei a acordat de a- 
semenea atenție în intervenția sa 
problemei dezarmării și a recunos
cut evoluția favorabilă a 
telor internafonale de la 
siune de iarnă, de anul trecut, 
Consiliului ’N.A.T.O.

Totodată însă, reprezentanții u- 
nor guverne membre în N.A.T.O. 
cum ar fi Portugalia, Luxembur
gul — au vorbit în spiritul „răz
boiului rece", cerind „mențin-'rea 
unui sistem militar solid". In ace
lași spirit a vorbit și ministrul de 
Ex’erne al Italiei, Pella.

De fapt însă, așa cum au subli
niat agențiile de presă occidentale, 
încă din prima zi a sesiunii au ie
șit la iveală divergence care dez
bină așa-zisa „unitate atlantică". 
Selwyn I loyd însăși în declarația 
sa a subliniat ca „există desigur 
divergențe". Agenția americană

în- 
mi- 

des- 
vre- 
Așa 
vor-

evenimen- 
ultima se- 

a

Associated Press scria de aseme
nea, recunoscînd realitatea acestor 
divergențe că, chiar dacă „în șe
dința de deschidere se vor auzi 
obișnuitele declarații cu privire la 
unitatea occidentală, ele se vor a- 
răta lipsite de realitate, dacă țările 
membre nu-și vor strînge rîndurile. 
„Cercurile conducătoare americane 
înțeleg prin „realierea" atlantică 
—- după cum explică agenția cita
tă — o imoortantă spdrire a chel
tuielilor militare ale statelor vest-

europene. La aceste divergențe, care 
în fond sub’iniază caracterul anacro
nic _al alianței atlantice, se referă 
și ziarul francez „L.Humanite" care 
scrie la 16 decembrie că „cu cît se 
depărtează pericolul de război- în 
actuala destindere internațională, 
cu atît Statelor Unite ie~ vine mai 
greu să-i facă pe „aliații" lor 
accepte ordinele și exigențele
ordin politic, militar, financiar, e- 
conomic ale Washingtonului"* ...
---------------- 1 ♦♦♦♦♦----------------

de la Bonn
să colaboreze la fabricarea avioanelor militare

să 
de

Cricău nu au confirmat în adună
rile generale activul fără de par'id, 
n-au complectat numărul acestuia 
cu alți țărani muncitori buni, la 
organizația de bază din întovărăși
rea agricolă Căpud activul fără de 
partid figurează doar pe hîrtie, el 
tiefiind an'renat în muncă de că
tre organizația de bază.

Situația aceasta face ca aceste 
organizații de bază să se lipsească 
de un prețios ajutor în muncă. Co
mitetele comunale de partid trebuie 
să an'diz'ze această stare de lu
cruri, iar pe baza sarcinilor Comi
tatului raional, să ia măsuri pentru 
lărgirea numărului, activelor fără 
de partid cu cei mai cinstiți oameni 
ai muncii, să existe o preocupare 
permanent pentru educarea lrr po
ntică șt an'mruirea lor la acțiunile 
ce se în'reprind de către organiza
țiile de parfid.

Organizațiile de bază din între-

cer-
de

cu 
[ost 
'sini

MOSCOVA (Agerpres). —TASS 
anunță: S-au împlinit 10 ani de la 
darea in exploa'are a sincrociclo- 
tronu'ui — accelerator de particule 
încărcate — care funcționează in 
laboratorul pentru problemele nucle
are ale Institutului unificat de 
ce'ări nucleare de la Dubna 
lingă Moscova.

In cei 10 ani care au trecut, 
ajutorul sincrociclotronului au 
s>>7dtate procese nucleare cum
dispersia elastică a protonilor și 
ni'ron’lor, generarea me2onilor Pi. 
interacțiunea mezonilor Pi cu nu- 
cle°ni și cu nuclee atomice.

Rezultatele acestor experiențe au 
fost sintetizate în sute de lucrări 
ști'nțifice apărute în pub'icai’i so- 
vie'ice și străine, precum și în re- 
f rate prezentate la conferințe in
ternaționale.

Prof. Venedict 
rut laboratorului 
nuci are, a arătat că în cei 10 ani 
in laborator s-a format un mare 
grup de fizicieni cu înaltă calificare.

Cu peste 3 ani in urmă, acest la
borator a fost încadrat la Institutul 
un ficat de cercetări nucleare și în 
prezent aco’o lucrează împreună Cu 
fizicieni și ingineri sovietici, spe
cialiști din alte țări socialiste.

Mai multe centre științif'ce din 
Anglia, S.U.A., Franța, India și 
din alte țări fac schimb de infor
mații ș'iințifice cu laboratorul pen
tru problemele nucleare de la 
Rubna.

Djelepov, directo- 
peniru problemele

prinderi să lupte pentru continua 
îmbunătățire a muncii cu activul 
fără de partid, să atragă în rîndu- 
rile acestuia pe cei mai buni mun- 
ci'ori, să nu fie tolerate in rî-d"t 
activului fără de partid elemente 
care nu se dovedesc a fi vrednice 
de această cinste.

Să fie combătută 
organ'zații de bază 
a atrage în activul 
numai salariați. Și 
mai buni pot face parte din activul 
fără de partid, dar baza trebuie s-o 
constituie țăranii muncitori 
cu dragoste față de partid.

Munca organizațiilor de 
activul fără de partid este 
cină de partid de mare importanță, 
es'e un mijloc puternic 'de întărire 
a legă'urii partidului cu masele și 
mobilizarea acestora la înfăptuirea 
sarcinilor partidului. Activul 
de part'd este un real ajutor 
munca organizațiilor de bază, 
aceea trebuie să i se acorde 
mai mare atenție, trebuie peste tot 
îmbunătățite metodele de muncă cu 
activul fără de partid al organiza
țiilor de bază.

tcndința unor 
de la sate de 
fără de partid 
din aceștia cei

cinstiți,

bază cu
o sar-

fără 
in 
de 

cea

BONN CAgerpres). Referirtdu-se 
la știri din cercurile diplomatice de 
la Paris, ziarul „Die Well" anunță 
că Germania occidentală a propus 
Olandei să organizeze producția în 
comun a avioanelor mi! tare de tip 
„Starfighter" după licența ameri
cană. In cercurile informate se de
clară de asemen-a că R. F. Germa
nă este dispusă să colaboreze la 
aceas'ă producție de război și cu 
al'e state vest-europene cointere
sate.

Totodată, Germania occidentală 
apare ca concurentă a Franței care

BERLIN. — După cum anunță 
ag nța ADN, in anul 1959 salariul 
unui număr de 3 milioane de 3nun- 
c'jori și funcț'onari din R.D.G. a 
crescut cu aproximativ 1,1 miliarde 
mărci.

RANGOON. — U Win Maung, 
președintele Uniun'i Birmane, a 
dispus dizolvarea Camerei deputa
telor cu încerere de la 19 decem
brie a.c. Potrivit ziarului „The 
Guardian" guvernul birman a ho
tărît să țină alegerile în luna fe
bruarie I960.

cau'ă să aducă pe piața vest-euro- 
p ană avioanele sale militare de tip 
„Mirage".

Ducă cum anunță ziarul „Die 
Well". Olanda este dispusă să pre
fere propunerea vest-germană.

Au'oriățile militare de la Bonn 
au hotărît pînă în prezent să achi- 
ziț'oneze pentru Bundeswehr 670 
de avioane de tip „S'arfighter". Din 
aces'ea, 96 de avioane au fost a- 
chîziționate direct din S.U.A. Cele
lalte vor fi fabricate pe baza unei 
licențe americane.
--------------------------------------------

NEW YORK. — In‘r-o declara
ție făcută reprezentanților presei la 
15 decembrie, Charles T. King, re- 
prezon'antul Liberiei la O.N.U. a 
anunțat că grupul țărilor africane 
reprezentate la O.N U. se va în
truni de urgență pentru a discuta 
represiurile au'ori'ăților sudafrica- 
ne împotriva populației de culoare 
din A’rica de sud-vest. El a făcut 
de asemxna cunoscut că intențio
nează să ceară convocarea Consi
liu'ui de securitate pentru discuta
rea situației create.

duse animale ce le vom prevedea 
în planul de producție să realizăm 
un venit de cel puțin 300.000 Di. .

D zvcltînd și alte ramuri anex el 
de porducție, noi sintem hotărițica 
in anul viitor să realizăm un venit 
total de peste 2.400.000 lei.

Privind situația cons' cctiihr. 
dacă în acest an nu am făcut to
tul pentru a construi la un preț de 
cost mai scăzut grajdul pentru 100 
vite mari, vom ține seamă da la 
pătulele de porumb și a'te construc
ții ce le vom ridica în anul viitor, 
să folosim meșteri numai din gos
podărie și o parte însemnată din lu
crări să le facem cu muncă volun
tară, iar ecnmniile realizate la 
construcții să le folosim la dezvol
tarea sectorului zootehnic.

Sp-’jiniți și îndrumați de organi
zația de partid și comitetul execu
tiv al sfatului popular din comună, 
noi vom reuși să în'ocmim un clan 
d- producție real, care să aibă un 
rol mobilizator în întărirea econo
mică și organizatorică a gospodă
riei no's're colective, pen'ru a asi
gura colectiviștilor o viață maiin-â 
des'ulată, ma' frumoasă. ' ’

Actualități (lin țările socialiste
Bazine artificiala subterane

Hidrologii kazahi au elaborat un 
procedeu de sărare a unor bazine 
artificiale subterane de apă dulce 
în regiunile secetoase de stepă din 
Kazakstan.

Aces'e bazine se formează in o- 
ri2onturile n'sipoase străbătute sus 
și jos de straturi de argilă imper- 
mnabi<ă. Procedeul se bazează pe 
principiul alungării de către apa 
dulce a apei sărate care se acumu
lează în asemenea orizonturi.

Apele pluviale și cele provenite 
din top'r a zăpezilor, acumulîndu-se 
într-o groapă specială de fundație 
anrnajată deasupra orizontului de 
ni sin, coboară in acest orizont 
printr-un puț săpat în centrul gro
pi'. Fiind mai ușoară, apa dulce se 
așează d asupra apei sărate, for- 
mind un men'sc în nisip. Printr-un 
alt puț, săpat la 5-7 metri de pri
mul, apa din acest menise este 
transvazată la suprafață cu ajuto
rul unei instalații de pompare, pe 
măsura nec°si'ăților.

Primul bazin subteran de acest 
fel a fost creat în sovhozul Miciu- 
rin°ki din regiunea Kokcetav. Me- 
n'scul format la o adînclme de 20 
metri conține peste 1.000 de metri 
cubi d? excelentă apă dulce.

O nouă mare hidrocentrală 
se construiește în China 

centrală
In provincia Hunan din China 

cen'rală s-a început turnarea beto
nului la barajul principal al uneia 

dintre cele mai mari hidrocentrale 
din China. Hidrocentrala este si
tuată pe unul din afluenții fluviu
lui Ianțzî.

Hidrocentrala de la Censi va a- 
vea o capacitate de cîteva sute de 
mii de kw.

Din succesele țăranilor 
cooperatori

Țăranii cooperatori și individuali 
din R. D. Germană depun eforturi 
sporite pentru desfacerea pe piață 
a unor cantități mai mari de pro
dus-'. Planul de 7 ani pune în fața 
agriculturii sarcina creșt-rii pro
ducției animale și vegeta'e as'fel 
incit consumul mereu crescind de 
produse animale al populației să 
fie acop-r't în cea mai mare parte 
de producția internă. In prezent ță
ranii își concentrează aten'ia a- 
supra unei mai bune aprovizionări 
cu laMe a populației. Ța-an'i din 
raionul Prenzlau, distric'ul Neu
brandenburg, furn'zează zii mc în 
afară d° produse lactate 12.900 kg 
lap'e. Moi mult încă, ei au renun
țat la 18.600 kg lapte de care be
neficiau în urma încheierii contrac
telor de ingrășare a animalelor. 
As'fel, numai în raionul Prenzlau 
au fost l'vrafe în plus aproximativ 
381.000 kg lapte, precum și apro
xima1 iv 124.300 ouă. Țăranii din 
raionul Gotha s-au angajat să li
vreze întreaga cantitate de lapte 
int°gral și să folosească numai lap
te degresat pentru creștrea vițeilor.

Peste 90P00 țărani și familiile 
lor au devenit membri ai coopera
tivelor agricole de producție. In 

1.100 sate din R. D. G. membrii coo
perativelor agricole de producție 
cultivă în prezent peste 80 la sută 
din suprafața arabilă.

Case din prefabricate 
pentru mineri

întreprinderile de construcție a- 
parținîtid industriei carbonifere din 
R. P. Polonă au ‘r-cut la produc
ția în serie a materialelor necesare 
cons'ruir'i din elemente prefabri
cate a caselor pentru familiile de 
mineri. O as'f-l de casă se compli
ne din 3 camere, hol, antreu, bu
cătărie șl bai', avînd o supralață 
uti'ă de 67,8 m.p. Ea ar? încălzire 
cen'rală, iar baia dismme de o so- 
biță de cărbuni pen ru încălzirea 
apei. Construcția sau mai bine zis 
mon'ara casei în stare brută du
rează doar 6 z'le. Costul total al 
unei case de acest fel este cu mult 
mai mic d°cî‘ al une' case cons'rui- 
t° d'n materiale cb'șnuit". Pînă la 
sfîrși'ul anu'ui în r-giin'le miniere 
ale R. P. Pilone din astfel de ma- 
t-r'a'e prefabricat-' se vrr ridica 
110 case, iar în anul 1960 se vor 
monta circa 1.500 de astfel de case.

Cursuri pentru muncitori
In rîndul muncitorilor cehoslovaci 

se observă un mare inter~s pen
tru ridicarea nivelului rr-fesional 
și cultural. Asffd, de pildă. în re
giunea Prno, 524 cursuri de zi și 
serale din ac°st an au fost urmate 
cu regularitate de p'ste 10.000 de 
munci'ori. In urmă'orii ani se pre
vede mărirea numărului muncitori
lor care urm-ază aceste cursuri.

Un interes d osebit pen'ru învă
ță'ură și însușirea tehnicii noi se 

remarcă îndeosebi în rîndul tine
retului. In regiunea Karlovy Vary, 
la cursur'le înv ățămînt ului tehnic 
au part cipat anul ac s'a peste 
1.C00 tineri muncitori. Interesul lor 
se man festă în m:d deosebit pen
tru special'tățile: construcții de 
moș'ni, electrotehnică, chimie, tex
tile etc.

O nouă secție de 
fermenți

Munc'torii secției chimice XIII 
de la fabrica de medicamcn'e și de 
produse chimice „Chinoin" d'n 
R.P. Ungară au hotărît ca în 
cinstea congresului P.MS.U. să 
pună în funcțiune o nouă secție de 
fermenți. Ac-astă secț 'e produce 
f-rmenți n-cesari fa'r'cării vitami
nei B 12. Muncitorii de Ia secția 
de fermenți și-au depășit angaja
mentul de 5 ori.

Noi soiuri de porumb
Recent a avut loc la Sofia o 

consfă u 're în probi-ma porumbu
lui a colectivul”i științific al Mi- 
n's'-rului Agriculturi și Silvicul
turii cu . reprezen'anți ai sfaturilor 
prp 'lare regionale și secți'lor di
recției „Semințe selecț'onate".

In urma experimentării a peste 
40 so'uri de s-mințe de porumb din 
Uniunea Sovietică, S.U.A. și R. P. 
Ungară, s-a ajuns la concluzia că 
cele mai potrivite pentru regiunile 
secetoase și subbMc'an'ce din Bul
garia sînt seminț-le sovietice obți
nute prin dubla hibridizare între 
specii Vir-42 și Vir-344. Folosind 
aceste sem'nțe în satul Izvor din 
reg'unea Ilaskovo s-a recol'at pe 
supraf°țe în'inse cîte 512 kg de se- 
minț? la decar, iar la Institutul de 

cerce'ări științifice din Gheneral 
Toșevo — peste 450 kg de semințe 
uscate la decar. In regiunile mai 
umede și pe terenuri irigate cele 
mai bune rezultate au dat semin
țele de hibrizi dubli Visconsin 641 
A A, Ohio-S-92, Pioner 318, Pioner 
332 etc. Folosite anul acesta în sa
t'd Ekz.arh An'imovo din regiun-’a- 
Burgas ele au dat recol'e de 1.430 
kg semințe uscate la decar.

In R. P. Bulgaria s-a obținut a- 
nul acesta rrin dubla hibridizare o 
cantitate suficien'ă de semințe de 
porumb pentru însămînțarea între
gii surrafețe ds"n-ite aces'ei cul
turi încă în 1960, în Fc de 1961 
cum fusese prevăzut inițial.

Importante realizări ale 
inginerilor albanezi

Anul aces'a au fost date în folo
sință în A'b-nia noi obiective. In 
prezent se af'ă în curs de construc
ție a’roximativ 200 obiective.

Biroul de proiec'ări este un sec
tor nou, creat în Albania în primii 
ani de du'ă e’iberare. In compara
ți0 cu anul 1950 în Alban'a există 
în pr-zent de 5 ori mai multe ca
dre specializate. Numeroase obiec
tive imp~rtante au fost real'za'e pe 
baza proiectelor prezentate de ingi
neri albanezi. Arhit^cții au elabo
rat de asemenea planuri de ame
najare a numeroase orașe pe baza 
cărora au fost făcute țoale cons
trucțiile.

Crearea personalului tehn'co-in- 
gineresc constituie un mare succes 
ținînd seama de faptul că în acest 
s-ctor înainte de eliberare nu s-a 
făcut nimic.
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