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Oamenii munci i cinstesc marea sărbătoare
Cuvîntul dat

Marea sărbătoare a solidarității 
internaționale a celor ce muncesc

Este 1 Mai!
In fiecare an, in 

această zi de pri
măvară, cu belșug 
de 
în 
cu 
muncitoare 
tregi că

bucurie, 
inimi 
natura

cu 
și pe 

care 
vestește 

muncitorii aduc omenirii 
primăvara, eliberarea din lanțurile 
grele al capitalismului. Pe toate 
meridianele globului pămîntesc, în 
toate țările, răsună in toate graiuri- 
ie painin'ului, lozincile de luptă ale 
clasei muncitoare, oamenii muncii 
de pretutindeni își string tot mai 
| n •:? rile, chemînd, ca dirdr-un 
'singur piept, peste capetele guver
nelor capitaliste, pe deasupra hota
relor, la luptă pentru socialism, 
pentru pace, pentru bunăstare.

Au trecut șapte decenii de 
cînd, ziua de 1 Mai a fost decla
rată z! de luptă, zi a manifestării 
undății de nezdruncinat a oameni
lor muncii d n lumea întreagă îm
potriva exnloatării și asupririi ca
pitaliste. De atunci omenirea mun
citoare a parcurs un drum glorios.

De la Elba pînă la Pacific, mun
ca dezrobită a oamenilor liberi își 
oorește modele intr-un ritm nemai

cunoscut in istorie.
Cu toate că socialismul s-a năs- 

■ ut pentru întîia oară in țări mai 
înapoiate economicește, anii ce au 
rec ut au adus noi fapte pe baza că

rora piuă și dușmanii noștrii au 
'nceput să înțeleagă cu spaimă că, 

întrecerea dintre cele două sis- 
■me, izbinda va fi de partea socia
lismului.

In Uniunea Sovietică, în 
Republica Populară Chineză și în 
■elelalte republici de democrație 
populară, oamenii muncii sărbăto- 
resc ziua de 1 Mai, bucurîndu-se de 
victoriile obținute pe frontul muncii 
In toate domeniile de activitate.

Astăzi Uniunea Sovietică a de
venit o țară a oțelului și energiei 
clec'rice, a recoltelor bogate și a 
„sputnicilor". Ea a creat prima cen
trală atomică și prima rachetă cos
mică, a lăsat în urmă toate celelalte 
țări prin realizările ei în domeniul 
pregătirii de tehnicieni, specialiști 
și savanți.

Primul stat socialist și-a dezvol
tat economia înir-un ritm car'e ală- 

■d cu mult în urmă cel mai inalt 
ritm de dezvoltare atins vreodată 

e țările capitaliste: producția glo- 
ală a industriei sovietice a fost 

în 1958 de 36 de ori mai mare de
ed în 1913, in anii puterii sovie
tice venitul național calculat pe 
cap de locuitor a crescut de 15 ori. 
Pe baza unor asemenea realizări 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. a 
mdut s‘abili sarcinile concrete prin 
'■’ide plinire a cărora Uniunea Sovie
tică va depăși cele mai înaintate 
state capitaliste și va cuceri primul 
loc din lume în ce privește produc
ția pe cap de locuitor și nivelul de 
trai al poporului.

ȘTEFAN BOUREANU 
prim-secretar al Comitetului 

raional P. M. R. Alba
deraze

ogoare, 
renaște, 

lumii

soare 
odată 
clasa 

în-

In toate țările 
sistemului mondial 
socialist, partidele 
comuniste au că

lăuzit popoarele la strălucite suc
cese în construirea noii orînduiri 
sociale. După ce a ajuns din urmă 
sistemul capitalist in ce privește 
producția industrială pe cap de lo
cuitor, s'stemul mondial socialist îl 
va depăși în 1965 și la volumul ab
solut al producției. Este grăitor 
pentru ritmul rapid al dezvoltării 
țărilor socialiste faptul că R. P. Chi
neză a ajuns de la locul al 18-lea 
(in 1952) la locul al 7-lea in pro- 
ducț a mondială de oțel, iar R. Ce
hoslovacă a întrecut de pe acum in 
ce privește producția de oțel și e- 
nergie electrică pe cap de locuitor 
țări ca Italia și Franța.

Relațiile de colaborare și intr-aju
torare reciprocă din're țările lagă
rului socialist—relații pătrunse de 
ideile leniniste ale internaționalis
mului proletar — se dovedesc o 
puternică forță a progresului aces
tor țări, chezășuiesc independența 
lor și construirea cu succes a so
cialismului.

Ziua de 1 Mai însemnează pen
tru popoarele țărilor socialiste 
deci și pentru poporul nostru, un 
nou prilej de întărire și mai pu
ternică a unității și coeziunii lagă
rului socialist. Partidul nostru duce 
o politică consecventă pe această 
linie și fiecare om al muncii, între
gul poper muncitor consideră întă
rirea unității lagărului socialist, ca 
o îndatorire internațională a sa.

Cu totul altul este tabloul vieții 

(Continuare în pag. 4-a)

și

„Privește! De aici, de unde bă- 
trînul Mureș primește ca ortac de 
drum valea Gălzii și pînă i. 
unde o ia brusc spre bâlgrad 
întinde satul meu. Un sat cu oa
meni harnici și pricepuți, puși în
totdeauna pe fapte mari. Mă urc 
adesea sus la „Bilag" și de acolo 
îl învelesc în priviri. Mi-e drag 
satul meu, îmi sînt dragi oamenii 
lui. Și daca-r fi să-l colindăm îm
preună de la un capăt la altul, l-ai 
îndrăgi deopotrivă, te-ai împrieteni 
cu oamenii lui primitori..."

★
M-am prins ortac de drum, acu 

cîteva zile, cu un moș de aici de 
la Sîntimbru, din satul acesta 
zat pe vatra Mureșului și am răs
foit filă cu filă istoria satului. Am 
parcurs împreună ani mulți. Ne-am 
oprit la Sîntimbru anului lui 1944. 
Și tot de acolo am venit pînă azi. 
Âm pus în față înșiruite, vremii,
-------------------

-'dldunări consacrate zilei de 1 3\lai
In întreprinderile și instituțiile 

din raionul nostru au avut loc a-. 
dunări ale oamenilor muncii consa
crate zilei de 1 Mai. Cu acest pri
lej s-au trecut în revistă rezultatele 
obținute în producție în ceea ce 
privește îndeplinirea angajamente
lor luate în cinstea măreței 
tori a oamenilor muncii de 
iindeni.

La întreprinderea ZIatna, 
plexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu,

săfbă- 
pretu-

Com- 
fabri-

In to.ate sectoarele întreprinderii 
„Gh. Doja“ întrecerea socialistă în
chinată zilei de 1 Mai a luat un 
avînt deosebit. In, frunte cu comu
niștii, echipele folosesc la maximum 
timpul de lucru, apîicînd în același 
timp cele mai înaintate metode de 
muncă ale fruntașilor.

Acum, cînd se face bilanțul re
zultatelor obținute în întrecerea 
desfășurată în cinstea zilei de 1 
Mai, colectivul întreprinderii se 
poate mîndri cu succese din cele 
mai frumoase obținute în acest an. 
Astfel, sectoarele I, II și III și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de

faptă împlinită
plan în proporție de 102,70% la sor
timentul I și de 101% la sortimen
tul II. De asemenea sarcina depTan 
a fost îndeplinită și la produsul 
principal. In același timp, rezultate 
bune au fost obținute și la sectorul 
IV, al cărui colectiv și-a îndeplinit 
sarcina de plan la produsul princi
pal în proporție de 103,9%, iar 
produsul 
101,4%.
tele cele 
trate de

la 
secundar în proporție de 
Pe întreprindere, 
mai bune au fost 
sectoarele I și IV, 

înregistrat cele măi mari 
de plan.

înainte «Ie termen
Colectivul de muncă de ta IP ROD- 

COOP — Alba-Iulia întîmpină 1 
Mai cu rezultate însemnate în în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan. Astfel, printr-o muncă intensă 
acest colectiv a reușit să-și îndepli
nească sarcinile de plan în propor
ție de 101,5N» încă la 29 aprilie.

Frusitașî 
îai muncă

(
1
> 
)
(

rezulta- 
înregis- 
care au 
depășiri

Dintre muncitorii care 
dențiat în mod deosebit __  __
Dadeș Victor, Roșea Florean, Tan- 
cu Ioan, Voicu Mihai, Goos Iosif, 
Hațegan Maxim și alții, care și-au 
depășit zilnic sarcinile de plan in
tre 20-35%.

s-au evi- 
sint iov.

f
l

DASCĂL ION 
mecanic

Depoul C.F.R. Teiuș țț,

Comuna Ciugud complect cooperativizată
In comuna Ciugud, unde orga

nele de partid și de stat au muncit 
cu răbdare și perseverență în acțiu
nea de cooperativizare a agriculturii, 
s-a reușit ca într-o perioadă scurtă 
de timp să se atragă în cele 5 în
tovărășiri din Ciugud, Șeușa și 
Limba toți țăranii muncitori din

Folosind fiecare zi bună de lucru 
la lucrări în cîmp, și acordînd o 
importanță deosebită bunei îngrijiri 
a utilajului, mecanizatorii de la 
S.M.T. Alba au reușit să-și înde
plinească planul pe campanie în 
proporție de 101% — cu 30 
înainte de termen.

Cele mai bune rezultate au 
obținute de brigăzile a 5-a și a 6-a, 
care au îndeplinit sarcinile de plan

zile

fost

comună, cu întreaga suprafață de 
teren agricol ce o posedă.

Printre cei care au adus o con
tribuție de seamă la cooperativiza
rea complectă a comunei sînt co
muniștii Bela Nichifor, Pleșa Ion, 
Muntean Nicolae, Bran Teodor, ță
ranii întovărășiți Ceuca Nicolae, 
Rusan.Ion și alții.

în proporție de 11.2%. 
care au muncit cu

pe campanie
Printre cei 

mult entuziasm și au adus o impor
tantă contribuție la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe cam
panie sînt tractoriștii Cîmpean Ion, 
Popa Ion, Breazu Victor și Groza 
Ion, pontatorii alimentatori Popa 
Eva și Budulă Ion și șefii de bri
gadă Corchiș Ion și Țăranu Ale
xandrii

Pe meleaguri mureșene »SATUL '♦
fapte, le-am consemnat. Și poate 
aș fi trecut peste multe dacă moșul 
meii n-ar fi insistat.

— Să mergem împreună. Iți voi 
povesti multe. Vom porni de aici 
de la capul dinspre șosea și vom 
străbate întregul sat. Ne vom lua, 
desigur, încă un ortac nou de drum. 
Ne vom ține alături de acești stîlpi 
îtialți ce poartă lumina electrică 
spre sat și ne vom opri acolo unde 
se termină și ei. Dacă se va înse
ra, nu va mai fi întuneric. Se vor 
aprinde becuri și astfel calea ne va 
fi tot mai luminată. Și chiar dacă 
vom dori să citim o carte nu va 
mai fi nevoie să aprindem lampa 
d<* petrol. Nu! Aproape toți sîntim- 
breniî, ca să zic așa 90%, au în
locuit lampa de petrol cu becul e- 
lectric. Dai Vremile astea noi ne-au 
adus lumină în sat. Acum arde be
cul și în casele lui Cornel Trif, Cri- 
șan Simion, Barbu Simion și ale 
multor altora. Vom putea asculta 
și radioul. Sălăjan Cornel, Popa 
Ionuț și alții peste 50 ca ei ne vor 
primi cu bucurie. Ce vremi înnoi
toare t. 51...1 L..1 t----------
dată, pe timpul burgheziei, în 
satul nu găseai decît 1 sau 2 apa
rate de radio. Și acum aproape1 în 
fiecare zi se înregistrează cîte unul.

Ne vom opri apoi, de vrei, la pașa 
muncitorului Popa Nicolae. S-a mu
tat de curînd în casă nouă. A pri
mit împrumut de la stat și omul 
și-a ridicat casă, și-a împlinit cum 
se zice visul. Și, pentru că veni 
vorba de visuri, am să-ți mai po
vestesc ceva. Ști, aici la noi în sat,

acolo 
se

de 
așe-

Am

ca „Ardeleana" și în alte întreprin
deri, cu această ocazie, s-a raportat 
că angajamentele luate nu numai 
că au fost îndeplinite, dar au fost 
chiar depășite.

★
In ziua de 26 aprilie a.c.; în. toa

te căminele culturale din satele și 
comunele raionului au fost ținute 
conferințe despre însemnătatea zilei 
de 1 Mai. La aceste conferințe au 
participat peste 12.000 cetățeni.

trăim! îmi amintesc cum altă
toi

,pe vremea burgheziei, în zece-cin 
sprezece ani abia ajungea unul sau 
doi din fiii țăranilor muncitori sa 
deschidă ușa unei școli mai înalte. 
Și atunci cu cîte greutăți. Acum 
însă, nn știu cum să încep și de 
cine să-ți spun. Să-ți spun de foștii 
muncitori Popa Cornel și Muntean 
Victor, care azi sînt bursieri la po
litehnică la Timișoara, sau de fos
tul muncitor C.F.R.-ist Sălăjan Icn 
care termină în acest an geologia. 
Și de cîți aiții n-aș putea să-ți spun. 
De ne vom opri doar asupra cîtor 
va nume ca Popa Elena, Rusu loan 
și Rusii Marcela, Bogdan Iuliu sau 
alții e destul pentru a te convinge. 
In anii aceștia noi ei ca și mulți 
alții învață la școli medii. Aceasta 
e un mare lucru. Mă uit deseori la 
anii mei și aș dori să fiu din nou 
tînăr, să mă prind în iureșul acesta 
nestăvilit al muncii creatoare, să 

. lupt cu forțe înnoite pentru cauza 
partidului, pentru cauza noastră a 
tuturor — socialismul.

-k
Acesta este satul meu, acestea 

sînt faptele anilor puterii populare. 
De puține zile sîntimbrenii și toți 
țăranii din satele comunei noastre 
au făcut un nou pas spre mai bine, 
unindu-se cu toții în întovărășiri a- 
gricole. Și nu ne vom opri aici. Vom 
păși cu aceeași încredere spre gos
podăria colectivă. Acesta e sfatul 
partidului și îl vom urma. întot
deauna partidul ne-a arătat calea 
care duce mereu spre mai bine...

N. GIURGIU

5
JK1M1E P. RASCHIVA 

muncitoare 
întreprinderea ZIatna

)
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CRISTEA SIMION 
inginer agronom 
comuna Mihalț

VASS GHEZA „ 
președintele G.A.C.

Oieidea

Brigadă da muncă patriotică
In satul Glod, utemiștii au consti

tuit o brigadă de muncă patriotică 
formată din . 25 de tineri. Ei au con
struit un gard, au zugrăvit o sală 
a școlii și au săpat un șanț pe p 
distanță de 45 metri, realizînd 1.250 
lei economii.

S-au evidențiat tinerii Bobițan 
Ion, Hancheș Nicolae, Trif Costel, 
Trif Petru, Maniu Petru și alții.

Coresp. CADÂR C.



TRĂIASCĂ 5 MAI - ZIUA PRESEI COMUNISTE!
Presa comunistă — bun al maselor DE LA PUNCTELE DE CORESPONDENȚI
La 5 mai, anul acesta, se împli

nesc 47 de ani de la apariția pri
mului număr al ziarului „Pravda", 
cel dinții ziar comunist de masă, 
fondat din inițiativa și pe baza in
dicațiilor lui Vladimir Ilici Lenin. 
Ziua apariției „Pravdei" a devenit 
o zi de sărbătoare a tuturor oame
nilor muncii, ziua presei comuniste 
și progresiste din lumea întreagă.

Presa comunistă constituie pentru 
partidele comuniste și muncitorești 
din toate țările o puternică armă 
combativă, cel mai bun mijloc de 
legătură cu masele largi ale celor 
ce muncesc. >

Sarcini" presei comuniste au 
fost definite de V. I. Lenin. Ma
rele dascăl al proletariatului inter
național a numit ziarul comunist 
un propagandist colectiv, un agita
tor colectiv și un organizator colec
tiv al maselor. Forța presei comu
niste rezidă din legătura ei perma
nentă cu poporul, în priceperea ei 
de a discuta zi de zi cu oamenii 
muncii, de a duce în mase cuvîntul 
partidului, de a exprima in
teresele maselor și a răspunde ce
rințelor lor, de a mobiliza poporul 
In jurul partidului clasei muncitoa
re. Prin intermediul presei comu
niste partidele marxist-leniniste cu
nosc nevoie maselor populare, ex
periența Ier neprețuită și învață din 
tezaurul de experiență al oamenilor 
muncii.

Presa sovietică reprezintă un lu
minos model de legătură indisolu
bilă cit poporul. După exemplul ei 
și în paginile presei comuniste din 
țările socialiste și din țările capita
liste își spun cuvîntul șl fac schimb 
de experiență oameni ai muncii, ac
tivist' ai mișcării muncitorești. Prin 
pagin'Ie ziarelor comuniste sînt scoa
se ta iveală și transformate în bun 
al maselor largi de oameni ai 
muncii pildele munci încununate 
de succes a celor mai buni munci
tori, ingineri și tehnicieni, savanți 
ele.

Oda'ă cu răspindirea experienței 
înaintate presa comunistă duce o 
luptă necruțătoare îmrotriva lipsu
rilor care se manifestă în activita
tea organizațiilor de partid, de stai 
și economice. Indreptînd focul cri
tic i împotriva a tot ceea ce este în
vechit, dăunător, ziarele comuniste 
ne'ezesc neobosit drumul pentru tot 
ceea ce este nou, îna'ntai, pozitiv, 
lo'ositor cauzei construcției socia
liste.

Un rol uriaș îndeplinește presa 
comunistă în înfăptuirea sarcinilor 
part'dului pe frontul ideologic. Duș
mană a oricăror manifestări de 
dogmatism și șablon'sm, a încercă
rilor de revizuire a învățăturii mar- 
xist-lenin ste, presa comunistă apă
ră cu fermitate teoria marxist-leni-

MESAJE...
„Muncitorii noștri au depășit pla

nul"..., „La noi in sat s-a terminat 
cooperatiu zarea".... „Avem o nouă 
școală"... In fiecare săptămînă, din 
toate colțurile raionului, la redac
ția ziarului sosesc nenumărate ast
fel de oști. Daf Ne sosesc in fie
care zi astfel de mesaje. Și, atunci 
cînd cititorul cuprinde cu ochii una 
din paginile ziarului, întîlnește toa
te aceste vești, le citește și își pune 
poate întrebarea: Cine sînt acei ce 
semnează aceste rînduri? Oare ei 
le-au scris? întrebărilor li se cade 
răspuns.

Da, citi'orulel Rîndurile sub care 
întîlnești acea semnătură, poate ne
cunoscută, sînt scrise de muncito
rul din uzină, de colectivistul sau 
inlooărășitul satului, de intelectualul 
legat trup și suflet de popor, de to
varășul tău d" muncă. El le-a scris. 
El, corespondentul voluntar, omul 
acesta preocupat in tot momentul să 
promoveze nold, să-l ridice pe cul
mile cele mai înalte și să stîrpească 
din rădăcini răul. El a scris rînclu- 
rile pe care le citești...

★
începutul trebuie să-l căutăm cu 

ani m.u'ți în urmă. Aproape cu zece. 
De undeva, dintr-un colț al raionu
lui poș'a ne-a adus atunci o scri
soare. La capătul rîndurilor înșirui
te și pe o parte și pe alta a hîrtiei, 
o semnă'ură scrisă citeț: Stoica 
Gheorghe — corespondent voluntar. 
Era prima scrisoare, primul mesaj 
pe care lăcătușul reviziei de vagoa
ne C.F.R. din Teiuș îl trimitea spre 

nistă, luplă împotriva încălcării 
normelor leniniste ale deții interne 
de partid și a principiilor moralei 
comuniste, luminează calea oame
nilor muncii spre socialism.

Presa comunistă din țara noastră 
s-a călăuzit și se călăuzește după 
indicațiile lui Lenin și după expe
riența presei sovietice. Presa noas
tră comunistă în frunte cu „Scîn- 
teia" condusă de Partidul Muncito
resc Romîn, constituie cel mai efi
cace mijloc de educare ideologică 
și economică a maselor, de organi
zare și mobilizare a oamenilor 
muncii tra, lupta pentru construirea 
socialismului. Presa noastră a a- 
dus o contribuție prețioasă la în
făptuirea marilor realizări obținute 
de poporul nostru muncitor pe dru
mul făuririi bazei materiale a so
cialismului în patria noastră.

Presa comunistă centra'ă și locală 
din țara noastră se bucură de dra
gostea și prețuirea maselor munci
toare. Oamenii muncii prețuiesc 
principialitatea presei noastre, res
pectul ei pentru adevăr, combativi
tatea ei în lupta împotriva dușma
nului de clasă.

O con'ribuție de mare preț a a- 
dus și aduce presa noastră la lupta 
pen-ru destinderea situației interna
ționale, pentru apărarea păcii in 
întreaga lume.

Alături de presa din țara noastră, 
ziarul „Steaua roșFe", condus și în
drumat de Comitetul raional de 
partid, își îndeplinește sarcinile 
trasate, militînd pentru educarea 
maselor și mobilizarea lor la înde
plinirea sarcinilor economice și po
litice trasate de partid. In paginile 
ziarului oamen'i muncii din raionul 
nostru își împărtășesc din experien
ța muncii lor.

La redacția ziarului „Steaua ro
șie" sosesc zilnic vești din partea 
oamenilor muncii, constituind pen
tru ziar un mare ajutor. Corespon
denții voluntari semnalează ziaru
lui problemele care-i interesează de 
la locul lor de muncă, arată rezul
tatele ce se obțin și metodele îna
intate în muncă, critică lipsurile ob
servate, c.on'ribuind la lichidarea 
lor. In felul acesta ei ajuiă 
ziarul „Steaua roșie" să o- 
glindească în paginile sale proble
me ce frămîntă masele de oameni 
ai muncii din raionul nostru. Zia
rul „Steaua roșie" pătrunde în cele 
mai îndepărtate colțuri ale raionu
lui. fiind tot mai mult cerut de 
mase.

Alături de întreaga presă din țara 
noastră, ziarul local ..Steaua ro
șie", oamenii muncii din raionul 
nostru sărbătoresc la 5 mai ziua 
presei comuniste, hotărîți să lupte 
pentru consolidarea succeselor ob
ținute pe drumul deschis de partid.

ziarul raional. Și acest prim mesaj 
era un mesaj al noului ce se 
plămădea pentru prima dată 
în viața satului nostru. La 
Obreja luase ființă prima gospodă
rie colectivă din raion, iar ceferiștii 
din Teiuș au fost cei dinții care au 
pornit să sprijine dezvoltarea tine
rei mlădițe a socialismului din • sat. 
Despre aceste fapte comunistul Stoi
ca Gheorghe a scris ziarului. A so
cotit că ele trebuie să fie cunoscu
te, cît mai mult cunoscute. Și pen
tru aceasta a scris ziarului...

Trecuse doar cîteva zile. Apăruse 
intre, timp ziarul. Pe prima pagină 
Stoica își întîlni numele. Reciti în- 
căoda'ă rîndurile ce-i însoțeau sem
nătura. Nu! Nu se înșela. Era arti
colul scris de el. împături repede 
ziarul și se opri abia la tovarășii 
de muncă.

' — Vedeți, tovarăși! Dacă ați 
muncit cu drag și ați ajutat colec
tiva, acum vă știe tot raionul și 
mulți ne vor urma exemplul.

Și din acea zi corespondentul vo
luntar Stoica Gheorghe prinse par
că aripi. Alte scrisori au urmat a- 
poi. Se obțineau rezultate în mun
că la revizie sau în cadrul stației, 
apoi ele erau imediat făcute cunos
cut ziarului. Aproape că nu apărea 
număr al ziarului raional în care 
Stoica Gheorghe să nu-și întîlneas- 
că numele. Și nu se bucura numai 
Stoica atunci cînd își citea materia
lul în ziar. Nu! Se bucurau toți to
varășii din revizie văzîndu-și mun
ca stimulată. Alte zeci și sute de

Economii peste plan
(De la punctul de corespondenți 

din Zlatna/),
Desfășurînd larg întrecerea socia

listă în cinstea zilei de 1 Mai pen
tru obținerea de cît mai multe eco
nomii, harnicul colectiv de munci
tori, tehnicieni și ingineri de la în
treprinderea Zlatna a realizat nu
mai în primul trimestru economii ega
le cu 34,66°/» din angajamentul luat 
pe marginea chemării lansate de 
cele 8 întreprinderi din Capitală. 
Aceste economii au fost posibile 
datorită realizării integrale a mă
surilor tehnico-organizatorice și a 
reducerii consumurilor specifice la 
materii prime și materiale directe 
cu 0,51%, la salarii de bază — 
3,05%, la cheltuielile secțiilor de 
fabricație — 7,62%, la cheltuielile 
generale ale întreprinderii — 3,82%.

TREGER FELIX

Din activitatea femeilor
La Zlatna, comitetul comunal 

al femeilor, muncind sub lozinca 
„Nici un petic de pămînt neînsă- 
mînțat, n'ci o gospodărie fără gră
dină de zarzavat și fără păsări în 
curte" a antrenat masa de femei 
pentru aplicarea acestei lozinci. Ast
fel, deși comuna Zlatna se află la 
o altitud'ne destul de mare, aproa
pe în fiecare gospodărie există gră
dină de zarzavat și multe din 
gospodine folosesc deja legumele 
cultivate de ele. Exemple demne de 
urmat în această privință sin! 
tovarășele Bora Elena, Crișan A- 
na, Poran E., Breaza M., Iancău 
M.. Vermaga L., Florea C. și altele.

Multe gospodine ca Dudaș E„ 
Duca M., Todea E., Pot M. și al
tele, care au avut o preocupare per- 
man"ntă pentru creșterea păsărilor, 
au în prezent în curte 50-70 pui de 
găină, de rată si de gîscă.

E. PACURAR

Muncim pentru crearea 
unei gospodării colective
(De la punctul de corespondenți 

din Mihalț}.

Corespondenți voluntari fruntași

DUCA ALEX. 
activist al Comitetului 

raional U.T.M.

PACURAR ELEONORA 
profesoară la Școala 

medie Zlatna

muncitori din întreprinderile raio
nului preluau experiența bună popu
larizată în aceste materiale.

Dar sarcina corespondentului este 
oare să scrie ziarului numai despre 
rezultate? Această întrebare îl fră- 
minta mult. Găsi însă răspuns in 
documentele partidului nostru, in 
îndrumările date de redacție. De 
aici află că sarcina corespondentu
lui voluntar este să fie neobosit 
propagator al noului și in același 
timp un neînfricat luptător împotri
va a tot ce este rău și frînează 
mersul nos'ru înainte. Și comunis
tul Stoica Gheorghe a început să 
scrie ziarului și despre lipsuri, com- 
bătindu-le.

Constată odată că în cadrul re
viziei se întîmpină greutăți în des
fășurarea muncii din cauză că lip
seau unele materiale care se găseau 
la Cluj, dar serviciul aprovizionării 
neglija livrarea lor. A socotit că 
e necesar să seziseze ziarul. Și se- 
zisarea n-a rămas fără răspuns. Ea 
a fost trimisă . Direcției Regionale 
C.F.R. Ciuj și lipsa a fost remedia
tă. Au urinai apoi alte și alte scri
sori. La un moment dat în cadrul 
dispensarului medical din comună

La confluența Tîrnavelor cu Mu
reșul, se întinde cît vezi cu ochii 
un teren drept ca masa. Este tere
nul întovărășiților din Mihalț. Ce 
te surprinde însă, este felul cum a- 
cest teren este lucrat. E ceva non 
în viața mihălțenilor. Toate lucră
rile s-au făcut cu multă chibzuială, 
arătura fiind executată cu tractorul, 
iar însămînțarea s-a făcut în co
mun si' pe asolamente.

Dacă întrebi pe un întovărășit care , 
lucrează în această parte de hotar 
ai cui este acest teren, îți va 
răspunde cu mîndrie: ,,Este al vii
toarei noastre gospodării colective, 
care va lua ființă curînd în Mi
halț". Aceasta, pentru că datorită 
muncii depuse de membrii comite
tului de inițiativă, peste 160 de fa
milii, cu peste 300 hectare, au ce
rut să se pună bazele unei gospo
dării colective.

Printre primii care și-au făcut 
cereri se numără Hațegan Gh. cu 
4,76 ha, Cîrnaț Ion, Dărămuș N., 
Florea Nichifor, Barna Simion, cu 
aproape 3 ha. fiecare și alții.

FINTINA PETRU

Muncă practică pe lotul școlar
Conducerea Școlii de 7 ani din 

Mihalț, organizltid predarea științe-

Ajutor î
Gazetele de perete, organe de pre

să ale organizațiilor de partid, fac 
parte din presa de partid și 
sînt pentru organizațiile de par- 
fid un puternic mijloc de educare a 
maselor, de mobilizarea lor la rea
lizarea sarcinilor politice și econo
mice, specific fiecărui loc de mun
că. Ele constituie în același timp o 
tribună de extindere și popularizare 
a experienței înaintate și a rezulta
telor obținute. Gazelele de perete 
sînt un ptTernic mijloc de comba
tere a lipsurilor și de lichidarea lor.

In majoritatea lor organizațiile 
de partid din raionul nostru se pre
ocupă de îndeplinirea acestei sar
cini. Organizația de bază de la

DOBIRTA MIHAI 
președintele gosp. 

colective Cistei

s-au constatat o seamă de deficien
te. Unii lucrători din cadrul dis- 
oensarului se purtau necuviincios cu 
bolnavii, li bruscau. Putea oare co
munistul Stoica să rămînă indife
rent față de asemenea lipsuri? Nu! 
Și nici n-a rămas. Așa cum l-a în
vățat partidul, el a luat poziție, șe
zisînd ziarul. Și drept urmare și 
aceste lipsuri cu ajutorul ziarului 
au fost lichidate.

★
Da! De aproape zece ani de zile 

comunis'ul Stoica Gheorghe, lăcă
tuș de rev'zie la stația C.F.R. Teiuș, 
scrie neobosit z arului. In rîndurile 
lui prinde viață noul, tot ceea ce 
e folositor. Sînt bic uite cu tărie lip
surile. Corespondentul voluntar 
Stoica Gheorghe și-a asumat aceas
tă sarcină nobilă și dovedește stră
duință in îndeplinirea ei. Iar atunci 
cînd la capătul rîndurilor apărute 
in ziarele „Steaua roșie", „Drumul 
socialismului", „Scînteia" sau „Lup
ta C.F.R." își vede semnătura se 
bucură nespus de mult. E mîndru 
că face parte din marea armată a 
corespondenților voluntari.

N. SPINEANU 

lor agricole și a lucrărilor practice 
în conformitate cu cerințele actuale, 
a început de timpuriu lucrările pe 
lotul școlar.

Directorul școlii, iov. Eugen Șer- 
bu și colectivul de profesori care 
predau cunoștințele agricole și lu
crările practice — tov. Halașiu 
Alexandrina, Neamțu Maria și Ril
san Ion — au căutat de la înce
put ca pe lotul școlar elevii să poa
tă urmări creșterea plantelor și con
dițiile de producere a acestora. In 
acest scop, pe lotul școlar al școlii 
din Mihalț s-au făcut însămînțări 
de diferite plante. Astfel, în toam
nă s-a însămînțat grîu din soiurile 
Bancut, Odvoș, și Cenad, 
iar în primăvară porumb hi
brid, porumb pentru murat, cartofi 
în cuiburi așezate în pătrat și în 
rînduri, in vederea comparării re
zultatelor celor două procedee, fa
sole, mazăre, bob, ceapă și usturoi, 
zarzavaturi și legume de toate so
iurile. De asemenea s-a mai ame
najat și o mică pepinieră de pom 
fructiferi, arbori de ornament pen
tru plantare pe străzile satului.

In munca de pe lotul școlar s-au 
distins elxvii Breaz Cornel și Lu- 
pea Silvia din clasa VU-a, Mun
tean Nicolae și Ordean Olga din 
clasa VI-a si alții.

'MUNTEAN CORNELIA

n m unea
G.A.S. Alba-Iulia dovedește priiv 
fapte acest lucru. fl

La gazeta de perete „Recolta"; 
organ al organizației de bază, ma
terialele apar cu regularitate. Aceas
ta face ca gazeta să țină pas cu 
evenimentele și să trateze cele 
mai actuale probleme din viața 
gospodăriei. In ultimele ediții ale 
gazetei de perete au apărut mai 
multe articole în care se vorbea 
despre anumite probleme legate de 
viata gospodăriei ca, de pildă: gos
podărirea chibzuita, măsuri pentru 
îmbunătățirea culturii sfeclei de 
zahăr, rolul organizației de bază 
U.T.M. și altele.

Materialele ce apar au un carac
ter concret, ele referindu-se la oa
meni și la faptele lor, evidențiind 
rezultatele pozitive și criticînd lip
surile din activitatea unora. Astfel, 
au apărut într-o ediție caricaturi ce 
caririzau anumite lipsuri din ca
drul gosoodăriei și care au contri 
buit la lichidarea lor.

O latură pozitivă a organizației 
de bază în munca de îndrumare a 
organului său de presă o constituie 
faptul că pentru fiecare ediție a ga
zetei de perete se editează o foaie 
oLintă. care apoi este difuzată la 

toate secțiile și subsecțiile G.A.S.
In felul acesta gazeta de perete 

contribuie la îndeplinirea sarcinilor 
'rfranizati' i de bază.

Pe urmele materia
lelor publicate

★ La 13 februarie 1959, în zia
rul „Steaua roșie" nr. 488, în arti
colul „Cînd lipsește preocuparea" 
au fost criticați pentru lipsă de 
preocupare în problema contractă
rilor de cereale tov. Florea Simion, 
președintele cooperativei din Stremț 
și îndrumătorul U.R.C.G. Tripșa 
T eodor.

Răspunzînd ziarului, conducerea 
U.R.C.C. Alba arată că cele sezisa 
te sînt juste și s-au luat măsuri de 
sancționare a celor vinovați. Ast
fel, lui Tripșa Teodor i s-a desfăcut 
contractul de muncă, iar tov. Flo
rea Simion, președintele cooperați

ei, a fost sancționat cu „mustrare 
scrisă".

Pe baza unor șezisări, la ru
brica „Negru pe alb" din ziarul 
„Steaua roșie" nr. 489, din 2C) fe
bruarie a.c„ a fost criticat cantara
giul Luha Gligor de la depozitul 
„Combustibilul" din Alba-Iulia, pen
tru faptul că avea atitudine necu 
viincioasa - față de populație în tim
pul serviciului și a încercat să eli
bereze tov. I. Popescu cantitatea 
de 500 kg. lemne de foc în loc de 
600 kg, cît era trecut pe bonul de 
vînzajre.,

Constatîndu-se cele semnalate ca 
fiind reale, Luha Gligor a fost des
tituit din funcția de cantaragiu, 
desfăcîndu-i-se contractul.



Fapte demne de urmat
..Ora 7 dimineața. La atelierul 

de zona CJ.R. Alba-Iulia a înce
pui o nouă zi de muncă. O nouă 
zi de activitate rodnică pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de par
tid și guvern. S-ar părea că munca 
■c? se desfășoară la acest atelier nu 
prezintă mare importanță, repararea 
vagoanelor fiind o chesinue mă
runtă. Lucrările ce se execută aici 

- tint mărunte, dar de mare impor- 
’ tanță. De felul cum se execută a- 

ceste reparații calitativ și la timp 
depinde folosirea în'regii capacități 
de transport a vagonului. Ceea ce 
este însă și mai important este fap- 
:u' ca prin munca lui acest colectiv, 
m c dar harnic, concură alături de 
.elelalte un tăți ale C.F.R. la sigu
ranța circulației. Despre importan
ta acestui lucru muncitorii și tehni- 
cenii de la acest atelier sînt con
vinși și de aceea ei se străduiesc zi 
de zi să-și îndeplinească întocmai 
și la timp sarcinile ce le au, făcînd 
reparații numai de hună calitate.

In această privință faptele sînt 
cel mai bun martor. Astfel, la sfîr- 
și.tul trimestru'ui I al anului curent, 
bilanțul încheăt arată că planul 
producției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 106%, productivita
tea muncii crescînd și ea în aceeași 
proporție. Tot în această perioa
dă prețul de cost a fost redus cu 

față de sarcina planificară.
* Răspunzînd chemării celor 8 în

treprinderi din Capitală de a reali
za cît mai multe economii, colecti
vul de muncă de la Atelierul de 
zonă C.F.R. — Alba-Iulia s-a anga
jat să realizeze în cursul acestui an 
economii în valoare de 6.000 lei.

Dînd dovadă de multă preocupare 
pentru îndeplinirea și chiar depăși
rea acestui angajament, numai in 
trimestrul I s-au realizat economii 
ce întrec suma de 6.000 lei.

Sînt doar cîteva din faptele co
lectivului de muncă de la această 
unita'e C.F.R., fapte demne de lau
dă. Dar nu numai în acest trimestru 
s-au înregistrat aici asemenea re
zultate. Nu. In fiecare trimestru a 
anilor trecuți, colectivul de muncă 
de la Atelierul de zonă C.F.R. Al
ba-Iulia și-a făcut din plin datoria, 
îndeplinindu-și și depășindu-și sar
cinile din planul de producție.

Faptele acestea sînt rodul muncii 
politice, rodul muncii entuziaste de 
care dau dovadă toți muncitorii, 
fiecare la locul lui de muncă, în 
frunte cu comuniștii. Este demn de 
remarcat faptul că nu există loc de 
muncă la acest atelier unde să nu 
lucreze un membru sau candidat de 
partid. Comun'șt ii Ponta Florian, 
Reuț Mihai, Nadiu Vasile, Rusu 
Nicolae, Spăfaru Gh., Tudose Du
mitru și alții, dovedesc mult interes 
pentru noi și importante succese în 
producție. De asemenea dovedește 
multă preocupare pentru îndeplini
rea sarcinilor tov. Bocăneț Mihai, 
șeful atelierului.

Despre colectivul de muncă de la 
atelierul de zonă C.F.R. Alba-Iulia 
se mai pot spune și alte lucruri 
bune. Atelierul de fierărie s-a 
mutat într-o hală nouă, au fost 
mon'ate utilaje noi.

Pentru a cinsti ziua de 1 Mai, co
lectivul de muncă și-a luat angaja
mente sporite pe care și le-a înde
plinit și chiar depășit cu cinste.
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• Au crescut odată
Cîteva ateliere slab dotate cu u- 

iilaj și cîteva mori constituiau în 
urmă cu 9 ani întreprinderea de in
dustrie locală „Horia“. Cu timpul 
ea s-a dezvoltat, au luat ființa noi 
ramuri de producție, s-au instalat 
noi utilaje modeme. Odată cu dez- 
•voltarea întreprinderii a crescut și 
■numărul de muncitori. Un mare 
număr dintre aceștia îl formează ti
neretul. Unii dintre tineri, cum sînt 
Crișan Ion, Făgădaru N., Ștef Si- 
mion și alții, cînd au venit la în
treprindere nu cunoșteau nici o me
serie. Ajutați de conducerea între
prinderii și de organizația de par
tid, ei s au calificat, devenind buni 
meseriași. Crișan Ion, de pildă, s-a 
calificat ca lăcătuș. Ștef Simion 
turnător și ca ei mai sînt mulți 
alții.

Preocuparea pentru ridicarea ca
lificării profesionale a tineretului de 
la întreprinderea „Horia" a dus la 
aceea că aceștia azi, deși tineri în 
meserie, dovedesc multă preocupare 
•și îndemînare și alături de munci
torii vîrstnici își aduc contribuția 
lor la realizarea sarcinilor de pro
ducție.

Tot în acești ani, tinerii Cormoș 
Mihai și Mărginean T. au fost ca
lificați electricieni. Dar ei nu s-au 
mulțumit numai cu atît. Pentru

cu întreprinderea
complectarea studiilor, ei s-au în
scris Ia cursul seral cu frecvență. 
Anul acesta vor termina clasa Xl-a. 
Și, fără îndoială, nu se vor opri 
aici.

Ca urmare a hotăririi LC al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
Privind îmbunătățirea învățămîntu- 
lui seral și fără frecvență de cul
tură generală și superior, un nu
măr de 24 tineri s-au înscris pentru 
a urma cursurile cu și fără frecven
ță. Printre aceștia se numără tur
nătorul Groza Simion, strungarul 
Coman Alexandru, tinichigiul Toth 
Fra ncisc.

Tinerii aceștia, cu siguranță că 
vor munci în așa fel ca să devină 
nu numai buni muncitori, dar să-și 
însușească și cunoștințe de cultură 
generală. Unii dintre ei vor merge 
și mai departe, vor deveni tehnicie
ni, cu o înaltă calificare, alții poate 
chiar ingineri. Acest lucru e posi
bil astăzi. Partidul a creat cele mai 
largi posibilități tineretului din pa
tria noastră.

Ceea ce este și mai important, este 
faptul că o mare parte din acești ti
neri fac parte din avangarda cla
sei muncitoare. In acești ani, ei au 
primit înaltul titlu de membru al 
P.M.R., iar alții sînt candidați de 
partid.

I ■ V ■■brigăzii
In secția de croit fețe a fabricii 

„Ardeleana" nu lucrează numai ti
neri. Sînt aici și tineri și vîrstnici, 
și comuniști și utemiști. Cu toții 
însă animați de aceleași dorințe: să 
muncească cu avînt tineresc pentru 
succese cît mai mari în producție. 
Și dacă în cadrul secției toți mun
citorii s-au organizat într-o brigadă 
de calitate și economii, e cel mai 
prețios indiciu că aici oamenii sînt 
hotărîți să realizeze fapte mari, (ap
te demne de briga'dă fruntașă.

Acum, în prag de 1 Mai, după 
zile de însuflețită întrecere, brigada 
secției de croit face bilanțul unor 
importante realizări, cu care
mîndresc nu numai membrii bri
găzii, ci întreaga fabrică. De 
începutul anului și pînă acum în 
cadrul secției de croit s-au econo
misit peste 30.000 dm.p. piele și o 
înseninată cantitate de meșină. Har
nicii muncitori — realizatori ai a- 
cestor economii, din care se pot 
confecționa peste 2000 perechi pan
tofi femei, nu sînt alții decît munci
torii d? aici, în frunte cu membrii 
și candidații de partid. Faptele vor
besc cu putere despre acest lucru. 
Comunista Ana Moldovan a econo
misit 4.685 dm.p. piele, iar comu
nista Ana Bîrs 3.968 dm.p. piele. Și 
cu rezultate bune se pot mîndri și can
didatele de partid Ana Magda, Pa- 
raschiva Steau și Boitor 
care au realizat economii 
totalizează la un loc 
niele. De asemen-a rezultato 
bite în reducerea consumurilor spe
cifice au fost înregistrate și de 
.Neamțu Petru, Hațegan Antinia, 
Gh. Moldovan și Ana Mandrosca. 
Cinstind ziua de 1 Mai, Ana Man
drosca a economisit în timp de 3 
luni peste 3.200 dm.p. meșină.

Acestea sînt toate fapte cu care 
brigada secției de croi se poate 
mîndri. Și nu încape îndoială că, 
avînd în frunte pe comuniști, colec
tivul acestei secții va dobîndi rezul
tate și mai mari.
In c,:s"u: Brigada secției de croit.

la

Maria, 
care 

7.285 dm.p. 
deose-

Pentru fericirea lor
fn curtea gospodăriei colective 

d n Obreja, al cărui sediu se află 
''țT Ouat pe coama dealului ce străju

iește malul sting al Tîrnavei, la u- 
na din marile sale cotituri, domne
ște o vie animație.

In grădina de flori, un număr 
însemnat de colectiviști sapă și rîn- 
duîesc ronduri cu priceperea unor 
grădinar' iscusiți. La remiză, unit 
curăță și aș ază cu grijă inventa
rul folosit în campania agricolă. In 
fața clădire principale, cu buclele 
lor negre sau aurii ieșite ștrengă
rește de sub basmalele multicolore, 
un buchet de tinere colectiviste 
discută cu înflăcărare. Ele vorbesc 
cu tovarășul Lupea Vălean, secreta
rul organizației de partid și cu Bo
bițan Vasile, secretarul organiza
ției U.T.M., despre înfrumusețarea 
sediului, despre cum trebuie să fie 
amnajat clubul gospodăriei, des
pre activitatea culturală de viitor. 
Și acum, cînd în clmp, muncind cu 
multă hărn;c;e. colectiviștii au ter
minat însămînțările înainte de ter
men, drag'stea și preocuparea lor 

* pentru înfrumusețarea sediului 
apar și mai evidente. Colectiviștii 
din Obreja trăiesc și simt acum tot 
mai mult bucuria și fericrea zile
lor noi, căci recoltele bogate și ve
niturile importante dobîndite de 
gospodărie din sectorul zootehnic și 
alte ramuri de producție aducătoare

de venituri mari, fac ca belșugul și 
bunăs'area să pătrundă tot mai 
mult în casele colectiviștilor.

Anul trecut, de exemplu, cu tot 
timpul secetos care a fost, pe cea 
mai mare suprafață colectiviștii din 
Obreja au recoltat aproape 2.000 kg. 
grîu la hectar, iar la porumbul hi
brid producția la hectar a atins 
7.000 kg. Veniturile bănești ale 
gospodăriei au fost de asemenea 
și ele importante. Din valorificarea 
cerealelor, legumelor, a produselor 
din sectorul zootehnic și a viței al
toite contractate, colectiviștii au 
realizat peste 450.000 lei.

Aceste rezultate frumoase au dat 
prilej colectiviștilor să primească la 
zi-murtcă însemnate cantități de 
cereale și importante sume de bani. 
Și cine a văzut carele și căruțele 
încărcate cu grîu și porumb, scîr- 
țîind sub podara greutății, tran- 
sportînd produsele primite anul tre
cut pentru zilele muncă de colecti
viștii Bobițan Onu, Salcău Simion, 
Bobițan Izidor și mulți alții, care 
au dus acasă produse și bani în 
valoare de peste 30.000 lei fiecare, 
s-au putut convinge pe deplin de 
roadele muncii in comun, de viața 
îndestulată pe care o trăiesc astăzi 
colectiviștii. Faptul că marea fami
lie a colectiviștilor — gospodăria 
colectivă — este adevăratul izvor de 
belșug și fericire a țărănimii mun-

Zi întîi de florar e simbolul 
triumfului deplin al vieții celor care 
iubesc viața — al oamenilor muncii.

Gîndurile îmi zboară în urmă cu 
20 de ani, cînd am început munca 
gr<=a a omului care nu știa nimic și 
care trebuia să facă ce i se porun
cea. Zece ceasuri de muncă grea, 
sau la patron sau în fabrică. Seara 
cînd ajungeam acasă mă gîndeam 
cum să-mi împart bruma de salar 
ce-1 primeam. Dar niciodată nu am 
putut ieși deasupra nevoilor.

★
Timpuri noi, oameni noi, fapte 

noi. Sînt trei noțiuni ce se confun
dă, trei noțiuni care, înmănunchiate, 
formează viața nouă, liberă, ferici
tă. Azi, tineri și b'ătrini, bărbați și 
femei, prinși în entuziasmul muncii 
creatoare, pașnice, de construire a 
socialismului, muncesc 
reu prezent în ochi, un 
nes.

Și gîndul nostru de 1 
dorința de a contribui 
productivității muncii, 
prețului de cost și să ne îndeplinim 
angajamentele. In acest scop, cu

avînd, me- 
viitor lumi-

Mai a fost 
la creșterea 

reducerea

sprijinul tovarășului Banciu Traian 
și a altor muncitori de la Atelie
rul central de reparații, am reușit 
să facem două inovații, care să 
ducă la ușurarea muncii și crește
rea productivității muncii: o cochilă 
■ en ru topit bronz, care deja s-a și 
confecționat și se lucrează cu ea, 
dînd rezultate bune, și o mașină 
pentru bătut falțul la burlane de 
aerisire, la care schițele au fost a- 
probate de cabinetul tehnic și ur
mează să fie confecționată.

Angajamentul luat de secția tini- 
chigerie în cinstea zilei de 1 Mai 
glăsuia că în întîmpinarea măreței 
sărbători să confecționăm 780 bu
căți burlane. - Noi am realizat 
pînă în ziua de 28 aprilie 904 bu
căți.

Toate acestea sînt darurile inimi
lor noastre pe care noi, cei din 
secția tinichigerie le-am dat pentru 
marea sărbătoare a celor ce mun
cesc — 1 Mai — pentru belșugul 
patriei.

MOEDOVAN SIMION 
muncitor tinichigiu la 

Atelierul central — Alba-Iulia

cu încredere spre viitor■ ■

15-a 
l-am

înfrățiți
Sărbătorim azi pentru a 

oară 1 Mai liber, așa cum mi 
dorit o viață întreagă. Și ori de cite
ori ne apropiem de această zi, gîn
durile ni se opresc asupra unui nu
me. Gospodăria colectivă „1 Mai". 
Da! Așa se numește gospodăria co
lectivă în care acum aproape nouă 
ani un număr însemnat de țărani 
muncitori romîni și maghiari din 
Căpud s-au înfrățit, pășind împreu
nă spre drum de belșug și bucurie.

Anii care au trecut de atunci ne- 
au dovdit din plin justețea drumu
lui arătat de part'd. Gospodăria 
noastră, la început săracă, s-a dez
voltat și s-a întări*. Azi avutul ob-

iCinematograf la Valea Dosului
Locuitorii din comuna de munte 

Valea Dosului, în ziua de 23 apri
lie au aflat o veste îmbucurătoare. 
Căminul cultural a fost dotat cu un, 
aparat de proiecție și s-a rulat un 
film. De acum și în cel mai înde
părtat sat din raion, sub poalele 
Dealului Mare, țăranii muncitori 
pot să vizioneze filme la căminul 
cuftitral în p-rmanentă.

Coresp. BERINDEI S.

citoare, o dovdesc și cele peste 
20 de case noi ridicate de colecti
viști. Majoritatea colectiviștilor 
și-au introdus lumină electrică, 
și-au cumpărat mobilă nouă, aparate 
de rad o și alte multe lucruri folo
sitoare. Și convingerea despre acest 
adevăr o dovedesc astăzi pe de
plin țăranii muncitori din Obreja 
care, ascultînd cuvîntul de îndemn 
al partidului ș!, convinși de fapte, 
au pășit cu toții pe drumul gospo
dăriei colective. Acum gospodăria 
dispune de un fond de bază puter
nic, format, din 118 vite mari, un 
număr mare de cai, oi, porci, con
strucții etc., a căror valoare trece 
cu mult de un milion lei.

Pe pămîntul din Obreja pe care 
in trecut țăranii clăcași au trudit 
din greu, muncind p ntru a îngrășa 
și a îmbogăți pe moșierii hrăpăreți, 
cresc acum mai jumoase ca oricînd 
holde bogate, se cultivă legume pe 
suprafețe întinse, se dezvoltă pe
piniere de viță, care asigură veni
turi mari colectiviștilor.

Sprijintă de partid și de stat cu 
tractoare și mașini pentru a lucra 
mai bine și mai ușor pămîntul, cu 
fonduri pentru noi cons'rucții, gos
podăria colectivă din Obreja se în
tărește și înflorește tot mai mult, 
asigurînd din ce în ce o viață tot 
mai îmbelșugată și un viitor tot 
mai luminos tuturor din sat care 
au pășit cu încredere pe acest drum.

FI. BARABAȘ

șiesc cifrează aproape 500.000 lei. 
Dar în anii de la înființare n-a 
crescut numai averea gospodăriei, 
ci a crescut și bunăstarea colecti
viștilor. Mulți colectiviști și-au ridi
cat case noi, sînt bine îmbrăcați și 
au ce le trebuie pentru bunul trai. 
Șt pentru toate aceste bucurii pe 
care le trăim azi, noi muncim cu 
tot dragul. Dorim și cu siguranță 
că vom reuși să ne facem gospodă
ria înfloritoare, asemenea luminosu
lui mai. Avem încredere deplină în 
forțele noastre, și chiar de vom în- 
timp:na unele greutăți, prin hărni
cie le vom învinge.

Acum, de 1 Mai, 
viștii noștri se mîndresc
tule rezultate frumoase obținute. 
Dornici de a cinsti aceasta zi, așa 
cum se cuvine, noi am folosit toate 
forțele de care dispunem, termTntnd 
în în'regme semănatul. Alte rezul
tase și măi bune stntem hotărîți să 
le obținem și în viitor. In mod deo
sebit ne vom strădui 
gospodăria în așa fel, 
scurt timp toți 
mini și unguri din sat să vină ală
turi de noi cu deplină încredere, că 
acesta e drumul ce duce spre bel
șug și bunăstare.

CHIOREAN CORNEL 
președinte G.A.C. Căpud

colecii- 
cu des-

să întărim 
îneît in 

țăranii muncitori ro-

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

Pentru recolte sporite
Un nou șantier al tineretului

Canalizînd importanta forță a ti
neretului din comuna Teiuș spre o 
muncă vie, însuflețitoare, organi
zațiile U.T.M. din această comună, 
îndruma*e și spr jinite de comite- 
t le raional și comunal IJ.T.M. și 
de organele de partid din comună, 
au organizat la Teiuș un șantier al 
'inertului, pentru a efectua diîerite 
lucrări de îmbunătățire a fertilității 
solului la o suprafață de 350 hec
tare..

In ziua de 26 aprilie, cînd a avut 
loc deschiderea șantierului, un nu
măr de 150 utemiști și tineri din

Teiuș au efectua* în cadrul perime
trului întovărăș:rii „R colta" o se
rie de canale de scurgere, pe O lun
gime de peste 500 metri, lucrările 
de canalizare urmînd a se desfă
șura în continuare. Printre tinerii 
care în acea zi au participat la a- 
ceastă importantă acțiune patrioti
că și au muncit cu mult elan, sînt 
utemiștii Rodica Handraluca, He- 
gheș Petru, Heiman Cornelia, li
cențe loan, Pușcău Veronica, Cri
șan Mircea, Medrea Liviu și alții.

Coresp. SIMESCU MIRCEA

Munca spornica la prășit
Pentru a-și asigura venituri bă

nești importante și a contribui în 
același timp la creșterea pr'ducției 
de zahăr și ulei comestibil, colecti
viștii din TeiUș au contractat cu 
statul cantităti însemnate de sfeclă 
de zahăr și floarea-soarelui.

Insămînțînd din vreme supralețe 
importante din aceste culturi, în te
ren îngrășat și arat din toamnă,

ele au răsărit frumos. Acordînd toa
tă afenția lucrărilor de întreținere, 
colectiviștii din Teiuș au efectuat 
prima prașilă la aceste culturi încă 
de săptămîna trecută. Dovedind a- 
celași interes și pentru lucrările de 
întreținere la grădina de legume, ei 
au prășit de asemenea cultura de 
ceapă pe întreaga suprafață.

La plivitul grîului
Semănat la timpul optim, după 

cele mai potr'vite plante premergă
toare și îngrășat suplimentar în pri
măvară cu azotat de amoniu, griul 
de toamnă al colectiviștilor din O- 
iejdea se dezvoltă deosebit de fru
mos.

Pentru a menține curat de buru
ieni lanul de grîu și a asigura o 
mai bună dezvoltare plantelor, co-

lecLiviștii au executat primul plivit 
îndată ce pălămida, urda vacii și 
alte buruieni dăunătoare au apărut 
în cultură. De asemenea, ei au exe
cutat prima prașilă la cultura de 
floarea-soarelui.

Printre fruntași la lucrările de 
întreținere se situează colectiviștii 
Barta Gheorghe, Nagtj Jiga, Sila- 
ghi Nicolae și alții.



Marea sărbătoare a solidarității 
internaționale a celor ce muncesc

nu 
nici 
dis-

materiale în țările capitaliste, unde 
exploatarea maselor muncitoare se 
adincește tot mai mult. Milioane de 
oameni ai muncii au ajuns intr-o 
asemenea situație incit nu numai 
că nu pot cumpăra mărfurile ce se 
îngrămădesc in magazine, dar 
găsesc ei înșiși cumpărători 
pentru singura marfă de care 
pun — puterea lor de muncă.

Oamenii muncii din țările capi
talist", din țările coloniale și de
pendente își îndreaptă privirile spre 
țările lagărului socialist și prind 
puteri înnoitoare în lupta lor îm
potriva exploafării capitaliste. Ei 
știu acum, mai mult ca oricînd, că 
numai Uniți pot să sfarme lanțurile 
robiei in cari sînt ținuți de veacuri 
și pot să-și croiască o viață mai. 
bună.

Anul acesta, 1 Mai găsește pe oa
menii muncii in plină luptă pentru 
apărarea păcii. 
conș‘iente de 
pe deplin posibilitatea de a se evita 
un nou război. Ele au încredere în 
forța uriașă a marelui stat sovietic, 
a lagărului socialist.

Mari și strălucite sînt succesele 
cu care oamenii muncii din patria 
noastră 
ducerea avangărzi șale încercate, 
Partidul 
porul nostru muncitor urcă an 
an trepte noi pe măreața schelă 
construcției socialiste. Politica 
industrial zare socialistă a dat 
pe acum însemnate rezultate în do
meniul dezvoltării forțelor de pro
ducție în industrie și agricultură. 
Ne mîndrim că azi industria noastră 
soc alistă produce cea mai mare 
parte a mașinilor și utilajelor nece
sare economiei naționale; mai mult, 
numeroase tipuri de mașini și agre
gate comnlexe fabricate în uzinele 
noastre sini exportate și se bucură 
de mare prețuire în diferite țări ale 
lumii. U'

Ca semn al dragostei față de 
ziua de 1 Mai, sărbătoarea frăției 
și solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc, oamenii muncii din 
raionul nostru, alături de întregul 
popor muncitor, au întîmpinat a- 
ceastă zi cu un bogat bilanț de suc
cese în toate domemile de activi
tate. Răspunzînd chemărilor parti
dului nostru, oamenii muncii din 
industria raionului nostru au luptat 
pentru obținerea de noi succese în 
creșterea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost, 
trasate de cel de-al II-lea 
al P.M.R.

Cu aceeași dragoste au răspuns 
la chemările partidului țăranii mun-

Popoarele sînt 
faptul că există

întlmpină 1 Mai. Sub con-

Muncitoresc Romîn, po
ete 

a 
de 
de

sarcini
Congres

efori din raionul nostru. Convinși 
că singura cale spre belșug și feri
cire este gospodăria colectivă, in 
întîmpnarea zilei de 1 Mai toți ță
ranii muncitori din satele Obreja, 
Cistei, Mesen'ea, Oiejdea au in
trai in gospodăria colectivă, iar ță
rani muncitori din comunele Ciu- 
gud, Sintimbru, satele Ighiel, He- 
n;g, Drîmbar și altele, au intrat toți 
in întovărășiri agricole.

Sărbătorind ziua. 1 Mai, oa
menii din raionul nostru, alături de 
întregul popor, își manifestă dorin
ța de a consolida și mai mult prie
ten'a cu Uniunea Sovietică și cu 
toate țările care formează puterni
cul lagăr socialist.

Ca în fiecare an, ziua de 1 Mai 
va fi sărbă'orită sub semnul luptei 
pentru pace și securitate internațio
nală.

Popoarele lumii aprobă și sarijină 
.importantele inițiative luate de U- 
niunea Sovietică și de celelalte țări 
socialiste in vederea micșorării în
cordării internaționale. Propunerile 
cu priv’re la încheierea 
de pace cu Germania, 
rea situației în Berlinul 
crearea unei zone de

tratatului 
rtormaliza- 
occidental, 

dezanga
jare a forțelor armate și a unei 
zone demilitarizate în centrul Eu
ropei, arată căile sigure pentru pre
venirea primejdiei unui nou război 
în Europa.

La 11 mai va începe la Geneva 
conferința miniștrilor afacerilor ex
terne, destinată să examineze pro
punerile cu privire la Tratatul de 
pace și la problema Berlinului, con
ferință care trebuie să fie urmată 
de o în'îlnire a șefilor de guverne 
— așa cum a propus Utvuned So
vietică — la care să se discute cele 
mai arzătoare probleme internațio
nale. Uniunea Sovietică, țările la
gărului socialist militează neobosit 
pentru ca aceste tratative să dea re
zultate pozitive pentru cauza păcii.

Poporul nostru se află in primele 
rinduri ale luptătorilor pentru cau
za păcii. Republca Populară Ro- 
mînă duce o politică activă de pace 
și colaborare internațională, pe baza 
principiilor lenin ste ale coexisten
ței pașnice. Ziua de 1 Mai va fi 
pentru poporul romîn un nou prilej 
de a-și manifesta deplina aprobare 
și sprijinul său pentru politica de 
pace a partidului și guvernului.

In unitate frățească cu popoarele 
Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste, poporul nostru pă
șește cu încredere înainte, spre vii
torul socialist, pe care și-l făureș'e 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului.

Trăiască 1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc!

O parada
E duminică, zi de odihnă și de 

voie bună. După atîtea" zile reci și 
umede, ca de toamnă, o adevărată 
zi de primăvară, cu cer ssnin, cu 
soare cald și zînabitor și cu un vînt 
șăgalnic, ce adia ba frunzele tinere 
aid «opacilor, ba iarba deasă a par
cului, ba buclele și poalele fetelor.

In fața Casei raionale de cultu
ră, mare îmbulzeală. Răsuna văz
duhul de rîsete, de glume. Unii tre
cători se opreau mirați neștiind ce 
se‘petrece, dar un afiș mare îi lă
murea repede: „Duminică, 26 a- 
prilie a.c., la orele 10, în sala Ca
sei raionale de cultură din Alba- 
Iulia are lec trecerea în revistă ,a 
celor mai bune formațiuni care se 
întrec în cadrai celui de al V-lea 
concurs al formațiunilor de artiști 
amato^“. O adevărată paradă a ti
nereți libere și fericite, un noian 
de cîntece și dansuri, unele'mai fru
moase ca altele, pline de farmec și 
căldură, o revărsare nestăvilită de 
energie și bucurie de a trăi.

Pe cine să admiri sau să asculți 
mai mult? Pe dansatorii din Zlat
na sau Pețelca? Pe solistele din 
Zlatna sau Sintimbru? Coral din

a tinereții
Galda de Jos, cel din Mihalț sau 
corul german din Berghin? Ori flu- 
ierășii din Inuri? Nu știai, pentru 
că toți au muncit cu drag la pre
gătirea unui program cît mai fru
mos, toți s-au prezentat în minu
natele eOstume naționale, toți au 
cîntat și au dansat din toată inima, 
așa că era o adevărată îneîntare și 
pentru ochi și pentru inimă să-i 
vezi șj să-i asculțE

Pe scenă se perindau mereu alți 
și alți concurenți. Membrii comisiei 
de selecționare judecau și cântăreau 
totul cu grijă, pen*ru ca la faza re
gională^ care se va ține la Deva, 
să fie trimiși cei mai buni dintre 
cei buni. Și astfel se vor întîlni la 
faza regională coriștii din Galda de 
Jos cu cei din Mihalț și Berghin, 
dansatorii din Zlatna cu cei 
Pcțclca, solista Păcurar Ana 
Zlatna cu Rusan Victoria din Sîn- 
timbru. fluierașii Albu Tacob și Dra
gan Petra din Inuri, precum și for
mațiile corale mixtă și bărbătească 
ale Casei raionale de cultură din 
Alba-Iulia.

Brigada tibetană“ 
a reacționarilor 

americani

din 
din

Coresp. P. TOMA

PEKIN (Agerpres). — China 
Nouă transmite: După cum se a- 
nunță din Washington, un mă
nunchi de reacționari americani a 

. anunțat constituirea unei așa-numite 
„brigăzi tibetane", sperînd să pă
trundă pe teritoriul Chinei în Tibet 
pentru organizarea unui „război de 
partizani" în această regiune. A- 
ceastă așa-numită „brigada tibe- 
tană“ a luat ființă în California. 
Se anunță că unii membrii ai bri
găzii se află în drum spre Asia ori 
au și sosit acolo, în timp ce ceilalți 
fac instrucție pentru însușirea „me
todelor războiului de partizani". Un 
purtător de cuvînt al acestei „bri
găzi" a declarat la 25 aprilie la 
Berkley: „Trebuie să ne strecurăm 
(în Tibetfiecare în parte 
grupuri mici, căutînd să 
observați".

sau in 
nu fim

10 lei avans la zi-muncă
în gospodăria colectivă din Micești
Pentru a asigura gospodăriei ve

nituri importante și a repartiza 
muncitorilor avansuri bănești 
timoitl anului, colectiviștii din 
cești au contractat cu unitățile 
m re;ale de stat și cooperatiste 
portante cantități de produse 
ge+ale și animale.

Pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale colectiviștilor, s-a re-

tot 
Mi- 
co- 
im- 
ve-

partizat ca avans 10 lei pentru fie
care zi muncă.

Printre cei care au efectuat un 
important număr de zile-muncă și 
an primit sume însemnate de bani 
sînt colectiviștii Dan Traian, Sîrbu 
Marin, Contor Ion, Oarga Todor și 
alții, care au primit ca avans pen
tru zile-muncă efectuate 900-1.500 
lei fiecare. Coresp. E. HAIDUCI

Brigadă de combatere a dăunătorilor
Acordînd o importanță deosebită 

acțiunii pentru combaterea dăună
torilor și bolilor la plante și pomi,

regional
Minerul Aninoasa 
Dacia Orăștie 
Corvin. Deva 
Corvin. II Huned. 
Unirea Alba 
Parîngul I onea 
Minerul Vulcan 
Metalul Cugir 
Corvin. III Huned. 
Victoria Călan 
Șurianul Sebeș 
Dinamo Orăștie 
Aurul Zlatna 
Victoria Hațeg

19
19
19
19

2U„Discoverer
și-a încetat existența

NEW YORK (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Asso
ciated Press, la 27 aprilie reprezen
tanți ai forțelor militare aeriene ale 
S.U.A au anunțat că satelitul ame
rican „Discoverer 2“, lansat la 13 
aprilie de la baza aeriană militară 
Vandenberg din California, a intra^^^ 
în păturile dense ale atmosferei 
a' ars.

în cadrul S.M.T.-ului a tost orga
nizată o brigadă de combatere, do
tată cu un bogat utilaj necesar în 
acest scop.

De asemenea, brigada dotată cu 
material de combatere în cantități 
importante a și efectuat primele 
combateri pe una din tarlalele în
tovărășirii agricole din Micești, ur
mărind distrugerea buruienilor din 
lanul de grîu.

ETAPA VIITOARE
Corvinul Deva—Unirea Alba-Iu- 

lia, Dinamo Orăștie—Metalul Cu- 
gir, Victoria Călan—Dacia Orăștie, 
Aurul Zlatna—Corvinul III Hune
doara, Corvinul II Hunedoara— 
Minerul Aninoasa, Victoria Hațeg 
—Parîngul Lonea, Minerul Vulcan 
—Șurianul Sebeș.

Intreprinderea de alimentație 

publică anunță publicul con

sumator că, incepînd din

D EZIUA

1 MAI 1959
s-a deschis grădina
de vară din strada I. V.
Stalin nr. 54, complect 
renovată și cu sorti
ment variat de băuturi 
și preparate culinare.

| MUZICĂ $1 filANS f
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In ajutorul celor care studiază materialele Congresului al XXI-lea al P.C.U.S.

Construcția comunismului si cointeresarea materială
(Urmare din numărul trecut)

In raportul tovarășului N. S. 
Hrușciov la Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S. se spune : „Pe măsura 
înaintării noastre spre comunism 
va crește tot mai mult grija socie
tății pentru fiecare om, de la naș
terea lui piuă la adinei bătrîneți".

îndeplinind planurile mărețe ale 
construcției comuniste trasate de 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S., 
poporul sovietic face tot ceea ce 
este necesar pentru a asigura un 
nou și puternic avînt al economiei 
și culturii. Aceasta nu înseamnă 
însă că în Uniunea Sovietică tre
buie introdus cît se poate mai grab
nic principiul de „de la fiecare după 
capacități, fiecăruia după nevoi". 
Aceasta ar fi pripit și foarte peri
culos. Trecerea la principiul comu- 
nisț al repartiției, poate fi și va fi 
înfăptuită abia atunci cînd va fi 
realizat un belșug de bunuri mate
riale, cînd toți oamenii vor fi pre
gătiți să muncească și să trăiască 
in chip comunist.

Trebuie însă să se țină seama și 
de următorul fapt. In Uniunea So
vietică principiul, repartiției socia
liste se înfăptuiește în condițiile 
dezvoltării neîntrerupte și rapide a 
economiei, în condițiile sporirii ne
contenite a bunurilor materiale și 
culturale ale societății. Și întrucît 
producția socialistă este în întregi
me subordonată intereselor satisfa
cerii nevoilor oamenilor muncii, ro
lul stimulentelor materiale în mun
că sporește tot mai mult. Acest rol 
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de A. M1ȘCENKO 
candidat în științe economice

va spori deosebit de mult în urmă
torii șapte ani. In anii următori 
clasa muncitoare, țărănimea colhoz
nică, intelectualitatea, toți oamenii 
sovietici vor trăi și mai bTne, nevoi
le lor materiale și culturale vor fi 
satisfăcute mai deplin.

3. — Una din condițiile 
cele mai importante ale 
victoriei comunismului

Principala condiție a înfăptuirii 
juste și neabătute a principiului 
cointeresării materiale a oamenilor 
muncii în rezultatele muncii lor 
este conducerea de către partidul 
comunist, politica lui, activitatea 
lui organizatorică. Partidul a con
damnat cu hotărîre pe acei care au 
încercat să dovedească necesitatea 
de a se trece de pe acum de la re
partiția după muncă la repartiția e- 
gală' a produselor sociale între toți 
lucrătorii. S-du făcui încercări de a 
dovedi necesitatea acestei măsuri 
absurde prin argumentul că repar
tiția după muncă ar însemna apli
carea dreptului ‘burghez în societa
tea socialistă. Totodată erau invo
cați întemeietorii comunismului 
științific în scopul de a se pune la 
'adăpostul prestigiului lor. Este a- 
devărat că Marx și Engels au vor

bit despre rămășițele „dreptului 
burghez" care sînt inevitabile în so
cialism. Se știe însă că în acest 
caz ei au avut în vedere forma ju
ridică rămasă de la vechea socie
tate și care în condițiile comunis
mului va dispare.

Explicînd fondul repartiției so
cialiste după principiul: salariu e- 
gal la muncă egală, tovarășul N. S. 
Hrușciov a spus la Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S. că acest prin
cipiu înseamnă aplicarea unui cri
teriu juridic unic la oameni dife
riți. Acest criteriu unic, egal pen
tru toți membrii societății, este 
munca. In condițiile socialismului, 
inegalitatea de clasă este exclusă, 
rămînînd numai inegalitatea în ce 
privește părțile primite la reparti
ția produselor. întrucît însă munca 
efectuată de diferiți oameni nu este 
egală: unul îndeplinește o muncă 
mai complicată sau o execută mai 
bine, altul — o muncă maț simplă 
sau ore o calificare mai mică, sau 
muncește mai prost, deci și în re
munerarea muncii mai rămîne o 
inegalitate. Inegalitatea în socia
lism se exprimă și prin aceea cala 
un salariu (venit) egal, însă cu un 
număr diferit de membri ai fami
liei, unii primesc mai multe bunuri 
materiale, alții mai puține. Acest 
sistem de repartiție a bunurilor ma
teriale este inevitabil în prima fază 
a societății comuniste.

De aici rezultă că nu trebuie cop
fundate formele juridice cu esența 

relațiilor sociale exprimate de ele. 
Principiul socialist al repartiției 
după muncă pornește de la recu
noașterea faptului că în perioada 
socialismului nu este posibilă o re
partiție nivelatoare. Dacă ar exista 
principiul nivelator de repartiție un 
muncitor care munceș'te prost și un 
muncitor care muncește bine, unul 
care muncește cu entuziasm și al
tul care este chiulangiu ar primi o 
parte egală de bunuri sociale.^Ni
velarea nu ar însemna în practică 
o trecere la comunism, ci discredi
tarea lui.

După cum se știe, in societatea 
socialistă, repartiția după muncă se 
înfăptuiește în întreprinderile și in
stituțiile de stat sub forma salariu
lui muncitorilor și funcționarilor. In 
ultima vreme partidul a desfășurat 
și desfășoară o vastă muncă pentru 
reglementarea sistemului de salarii 
pentru ca asupra tuturor oamenilor 
muncii să se resfrîngă cît mai bine 
rezultatele succeselor economice.

In colhozuri, forma principală a 
repartiției veniturilor în bani și în 
natură provenite din gospodăria ob
ștească o constituie ziua-muncă. O- 
dată cu dezvoltarea producției col
hoznice ziua-muncă capătă o pon
dere tot mai mare. Colhozurile pu
ternice din punct de vedere econo
mic încep să treacă la retribuirea 
în bani a muncii colhoznicilor și 
la stabilirea evaluării în bani 
a normelor de producție. Ex
periența arată că retribuirea în 
bani crează posibilitatea de a se 
stabili un control riguros prin rublă 
și de a se pune retribuirea muncii 
în funcție de rezultatele ooținute.

Partidul stă ferm pe linia micșo
rării treptate a diferenței între veni

turile reale ale diferitelor pături ale 
populației, îndeosebi a diferenței 
în retribuirea lucrătorilor cu salarii 
mari și lucrătorilor cu salarii mici. 
Drumul care duce spre aceasta este 
sporirea mai rapidă a veniturilor 
reale ale lucrătorilor cu salarii mici.

In cursul actualului septenal 
ele vor crește considerabil. Astfel, 
salariul lucrătorilor cu salarii mici 
va crește de ia 270-350 ruble la 
iwJ-600 ruble lunar. Nu trebuie 
uitat și faptul că creșterea califi
cării muncitorilor și colhoznicilor, 
înlocuirea muncii necalificate cu 
muncă calificată pe baza progresu
lui tehnic duce în mod inevitabil 
la lichidarea treptată a condițiilor 
care generează diferența în retri
buirea muncii.

Așa dar, respectarea principiului 
cointeresării materiale este una din 
condițiile cele mai importante ale 
construirii cu succes a comunismu
lui. Necesitatea reglementării repar
tiției produselor între membrii so
cietății va dispărea numai în co
munism, cînd forțele de producție 
se vor desvolta într-o așa măsură 
incit se va realiza un belșug de 
toate, bunurile de consum necesare, 
cîrtd toți oamenii vor munci de 
bunăvoie și independent de cantita
tea de bunuri materiale primite.

Manifestînd o permanentă grijă 
pentru sporirea stimulentelor coin
teresării materiale a oamenilor 
muncii în creșterea producției so
ciale, partidul comunist asigură 
înaintarea ascendentă a societății 
sovietice, conduce ferm poporul so
vietic spre victoria deplină a comu
nismului.
(Text prescurtat după un ariiwl 
apărut în „Krasnaia Zvezda")
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