
CUVÎNTUL DAT — 
o chestiune de onoare pentru 

fiecare colectiv de muncă

de 
de

întregul nostru popor muncitor 
a primit cu un entuziasm înflăcă
rat sarcinile planului de 6 ani tra
sate de cel de-al IlI-lea Congres al 
partidului. Programul măreț de luptă 
pentru continua dezvoltare a e- 
conomiei naționale și creșterea bu
năstării celor ce muncesc elaborat 
de Congres constituie și pentru oa
menii muncii din raionul nostru 
un puternic mijloc de mobilizare la 
noi înfăptuiri. Rezultatele obținute 
de numeroase colective de muncă 
din raion în îndeplinirea angaja
mentelor luate confirmă pe deplin 
entuziasmul cu care colectivele de 
muncă luptă pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de partid.

încheind bilanțul primului semes
tru ca și cel al lunii iulie, nume
roase colective de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din întreprinderi au 
raportat cu îndreptățită mîndrie că 
și-au îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan, că angajamentul luat în 
întrecerea socialistă a fost nu nu
mai îndeplinit ci și depășit. Și nu 
există o satisfacție mai mare ca a- 
ceea cînd cuvîntul dat a fost res
pectat, cînd angajamentul luat în 
fața tovarășilor de muncă, în fața 
muncitorilor din întregul raioh a 
fost tradus în faptă. Colectivul de 
muncă de la U.M.C. Zlatna, 
pildă, mobilizat de organizația 
partid, de organele sindicale, a reu
șit ca angajamentul luat pentru a- 

an la produsul principal să fie 
. ...,izat și depășit încă în cursul 
lunii iulie. In ce privește realiza
rea de economii, colectivul acestei 
uzine a raportat că pînă în pre
zent a realizat peste 75 la sută din 
angajamentul luat pentru întregul 
an. Unele întreprinderi, ca „Horia", 
„Vinalcool" din Alba-Iulia și altele 
și-au realizat angajamentele la e- 
conomii luate pentru acest an încă 
de la sfîrșitul primului semestru. 
Desfășurînd larg întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate, harnicul colectiv al 
întreprinderii „Horia" s-a situat în 
întrecerea pe regiune a întreprinde
rilor de industrie locală pe locul 
doi.

Bilanțul realizărilor de pînă a- 
cum scoate însă cu toată puterea 
în evidență că, alături de colecti
vele de muncă care și-au respectat 
angajamentele luate în întrecerea 
socialistă mai sînt și colective de 
rtjuncă, ce e drept puține la număr, 
etaîe nu și-au ținut cuvîntul dat. 
întreprinderea „Gh. Doja" r,!” 
Zlatna, de pildă, rămîne lună 
lună cu planul neîndeplinit.

din 
de 

Cu 
toate rezultatele obținute în ulti
mul timp, ca urmare a ajutorului 
acordat de Comitetul raional de 
partid, aici se mai fac simțite o 
serie de lipsuri în ce privește rea
lizarea mai operativă a obiective
lor planificate, fapt ce provoacă 
greutăți în buna desfășurare a 
muncii. Sînt apoi în unele sectoare 
ale acestei întreprinderi, pe lîngă 
mineri buni, demni de toată lauda, 
și echipe de mineri care nu numai 
că nu-și îndeplinesc angajamentul 
în întrecere, dar rămîn sub plan, 
ceea ce se răsfrînge asuipra întregii 
întreprinderi. Cît privește angaja
mentul la economii, trebuie arătat 
că, deși colectivul acestei întreprin
deri și-a propus să realizeze în a-
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Sârbătorirea zilei minerului
Duminica trecută, la toate sec

toarele miniere ale întreprinderii 
„Gh. Doja" au avut ioc serbări în
chinate Zilei minerului, La Valea 
Dosului, la Haneș, Almaș și Siăni- 
ja cîntecul și veselia au durat pînă 
noaptea tîrziu.

In fața minerilor au fost prezen
tate cu acest prilej reușite progra
me artistice. La Valea Dosului, de 
pildă, la program și-au adus contri
buția Tabăra de piomeri și școlari 
din Valea Dosului și echipa artis
tică a sectorului, iar la Haneș pro
gramul artistic a fost susținut de 
brigada artistică de agitație a în
treprinderii „Horia" din Alba-Iulia 
și de brigăzile artistice ale în
treprinderii și sectorului.

&
La Alba-Iulia sărbătoarea Zilei 

minerului a fost organizată la în
treprinderea de explorări „Ardealul". 
Și sărbătorirea Zilei minerului din 
acest an a avut pentru colectivul

înregistrează se- 
prețul de cost, 

muncii este scă- 
Alba, O;C;L.'A- 
alte unități, în 
angajamentul de

cest an o economie de 500.000 lei, 
pînă în momentul de față nu numai 
că nu și-a ținut cuvîntul dat, dar 
a depășit prețul de cost cu milioa
ne de lei. Asemenea situații mai 
sînt și în alte unități unde da
torită faptului că conducerile ad
ministrative nu traduc în viață o- 
perafiv măsurile tehnico-organiza- 
torice, iar organizațiile de bază 
și organele sindicale nu se ocupă 
cu competență de mobilizarea colec
tivelor de muncă, nu-și îndeplinesc 
sarcinile de plan, ‘ ‘
rioase depășiri la 
iar productivitatea 
zută. La U.R.C.C. 
limentara Alba și 
loc să se respecte 
a realiza economii, s-au înregistrat 
pierderi. De asemenea, la fabrica 
„Ardeleana", datorită slabei orga
nizări a procesului de producție/se 
ajunge ca la fiecare sfîrșit de lună 
să se lucreze în salturi, în timp ce 
în primele două decade ale lunii nu 
de puține ori muncitorii stau " în 
gol de lucru ore în șir. Această si
tuație provoacă mari greutăți în 
îndeplinirea angajamentelor, iar pe 
de altă parte se răsfrînge asupra 
calității produselor.

Neîndeplinirea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă a dus 
la diminuarea realizărilor pe raion. 
Și nu e deloc o cinste pentru ace
le colective de muncă care, ne- 
îndeplinindu-și angajamentele, mic
șorează rezultatele colectivelor de 
muncă fruntașe.

In momentul de față întregul 
nostru popor muncitor se pregătește 
să întîmpine marea sărbătoare a 
eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist. In întîmpinarea acestei 
sărbători scumpe poporului nostru, 
oamenii muncii din întreprinderile 
raionului și-au luat angajamente 
sporite. întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în aceste zile are la 
bază lupta hotărîtă pentru îndepli
nirea angajamentelor luate, astfel 
ca fiecare colectiv să poată rapor
ta că cuvîntul dat a fost respectat.

In fața organizațiilor de partid, 
a organelor sindicale se pune în 
momentul de față sarcina mobili
zării tuturor colectivelor de mun
că la îndeplinirea angajamentelor 
luate. Avînd în frunte pe comuniști, 
fiecare muncitor, tehnician sau in
giner trebuie să-și aducă întreaga 
contribuție la îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
luate. Acolo unde se mai constată 
deficiențe în desfășurarea produc
ției, unde măsurile tehnico-organi- 
zatorice se iau cn întîrziere, e ne
cesar ca organizațiile de partid și 
organele sindicale, împreună cu 
conducerea tehnico-administrativă 
și cu participarea largă a muncito
rilor fruntași, să analizeze temei
nic starea de fapte și prin măsurile 
ce se iau să se înlăture de urgență 
orice defecțiune.

In întreprinderile raionului nostru 
sînt create toate condițiile ca fie
care colectiv de muncă să-și înde
plinească și chiar să-și depășească 
angajamentul luat. E nevoie de un 
avînt și mai puternic în întrecere, 
de mobilizarea tuturor forțelor la 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan.

întreprinderii o dublă semnificație: 
sărbătorirea a 10 ani de la înfiin
țarea întreprinderii.

Minerii Burz V., Petraș S., Ciur Iosif, Iancău N„ Albu P.; Jorja 
Pavel, Jorja Nicodim și Danciu P. sî nt printre fruntașii sectorului Haneș.

ANUL XL — N». 566

In cinstea zilei de 23 AUGUST

In urmă cu 
cele întrecerii 
de muncitorii __ _____
C.F.R. Alba-Iulia, în cinstea zilei 
de 23 August, au fost înregistrate 
noi izbînzi, rezultatele obținute în 
prima decadă a lunii în curs fiind 
la fel de grăitoare ca și cele dobin- 
dite în lunile anterioare. Tîmplarii 
Popa Ion și Nistor Alexandru, de 
exemplu, au obținut o depășire de 
plan de 15 la sută, iar tîmplarii 
Bunaciu Nicolae și Nadiu Vasile —

două zile, pe grafi- 
socialiste desfășurată 
Atelierului de zonă

Despre brigada de fierari de la 
T.R.C.H. Șantierul w. 5 — Alba 
lulia, condusă de Benghea Ștefan, 
precum și despre dea de dulgheri 
a tovarășului Ber Iosif I, se vor
besc multe. îmbucurător este însă 
faptul că despre aceste două bri
găzi se vorbește numai de bine.

In luna iulie, de exemplu, fierarii 
de pe acest șantier au folosit cu 8 
la sută mai puține materiale decîi

Împărțirea avansului la G.A.C. — Țelna, prilej de joc și voie bună.

întovărășire fruntașă 
în muncile de vară

îndrumați și sprijiniți de orga
nizația de partid și comitetul exe
cutiv al sfatului popular din comu
nă, întovărășită din Cricău după
terminarea secerișului și-au în
dreptat toate forțele spre trans
portul snopilor la arie și executa
rea ireierișului. Ca urmare, mem
brii întovărășirii din Cridău au tre
ierat pînă la 11 august 90 la sută 
din recoltă. Totodată, ei au trans
portai la baza de recepție direct de 
la arie, în contul contractului șt 
pentru muncile S.M.T., peste 30.000 
l:g grîu.

Intovărășiții din Cricău au strîns 
in comun peste 4 vagoane de grîu 
pentru însămînțările de toamnă, pe 
care în cea mai mare parte l-au 
și condiționat și au executat peste 
150 hectare arătură adîncă de vară.

Vinesi, 12 august 1360

DECADA 
de 40 și 30 la sută. Cu 15 la sută 
și-a depășit planul și echipa de fie
rari condusă de Crigănuță Gheor- 
ghe. Strungarul Gîscă Vasile, su
dorul Rusu Vasile, lăcătușii Ponta 
Florian, Udrea Gheorghe și Zdrînc 
Petru, au realizat și ei însemnate 
depășiri de plan. De altfel întregul 
colectiv de aici luptă cu entuziasm 
și elan mărit pentru a întîmpiria 
măreața zi a eliberării patriei 
noastre cu noi succese.

prevedeau consumurile specifice, 
dînd totodată lucrări de calitate, 
iar productivitatea muncii în acea
stă perioadă a cresCut cu 35 la 
sută.

Rezultate bune a obținut, de a- 
semenea, și brigada de dulgheri. 
Prin refolosirea cofrajelor, ei au 
realizat economii în valoare de 
peste 40.000 lei, depășindu-și toto
dată sarcinile de plan cu 13 la sută.

care în

Crîmpei dintr-o mare epopee
Anul 1944. început de toamnă. 

In retragere, cu șira spinării frTițjtă 
de vitejii fii ai răsăritului, hitle- 
riștii se retrag. Dar, fiara încănu-i 
definitiv zdrobită. Ghiarele-i mai 
stau înfipte în pămînful scump ai 
țării, pe malul drept al Mureșului 
la Iernut-Cipău, prin alte părți, 
căutînd să stăvilească înaintarea 
trupelor sovietice și romîne.

Din văzduhul cu nori plumburii, 
cerne o ploaie măruntă și rece. UJjjn- 
flate, apele Mureșului vin învolbu
rate. Pionerii sovietici și romîni 
însă, nu cunosc răgaz. Se pregă
tește forțarea Mureșului. Și, cîte nu 
implică o asemenea operațiune!

Din cînd, în cînd, umbrele nopții 
sînt spintecate de lumina rachete
lor trase de inamic. Cu ochii țintă 
la pozițiile de pe malul drept al 
Mureșului însă, pionerii sovietici și 
romîni își continuă munca. Se pre
gătesc plute și alte ambarcațiuni, 
se stabilesc semne și semnale.

Tîrziu în noapte, cu totul gata 
apoi, pentru neobosiții ostași a înce
put așteptarea. Gîndurile le zboară 
la cei dragi rămași departe, la cei ce 
încă gem sub asuprirea inamicu
lui așteptînd prin ei zorii libertății.

La odăpostul unui grup de sălcii 
pletoase, sergenții Rădoi de prin 
părțile Olteniei și Kovalenko din 
regiunea Odesei cată fără vorbă 
peste apele Mureșului. Privirile li 
se întîlnesc însă, cu tot întunericul 
ce-i înconjoară. Și din priviri fie
care îi spune celuilalt „nu vom da 
nici un pas înapoi în fața vrăjma
șului comun".

Deodată văzduhul începu să fiar
bă. Artileria și catiușele sovietice 
prinseră a lovi cu putere pozițiile 
inamice. încordarea bravilor pio- 
neri sovietici și romîni, în aștepta-
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împărțirea avansurilor în G.A.C.

Cantități sporite de produse 
și sume importante de bani

Zilele trecute, la gospodăria 
colectivă „Unirea" din Alba-Iu
lia a avut loc împărțirea avansu
lui de 40 la sută.

Recolta frumoasă de grîu, pre
cum și veniturile importante ob
ținute din sectorul zootehnic, din 
valorificarea cerealelor contrac
tate, grădina de legume și alte 
ramuri de producție au dat posi
bilitate colectiviștilor să împartă 
Ia zi-muncă însemnate cantități 
de produse și importante sume de 
b^ni.

Așa, de exemplu, colectivistul 
Munteanu Mihail, pentru cele 374 
zile-muncă făcute în gospodărie 
a primit ca avans suma de 3.740 
lei, 561 kg grîu și o cantitate în
semnată de alte produse. Colecti
vistul Ardele'an Arion, pentru 372 
zile-mtiincă a primit 3.720 lei și 
558 kg grîu. Cantități însemnate 
J- ? ‘ : de

și alți 1 
Teodor, j

de grîu și sume importante 
bani au primit ca avans 
colectiviști ca Făgădar 
Borza Nicolae și alții.

★

Colectiviștii din Țelna, 
acest an au obținut la grîu o pro
ducție medie de 2.007 kg la hec
tar, au împărțit la zi-muncă, a- 
vans de 40 la sută, cantități im
portante de grîu. La primirea a- 
vansului, colectiviștii Dan Dioni- 
sie, Pascu Nicolae, Mihăilă Gli- 
gor au dus acasă, peste 600 kg 
grîu fiecare. Asemenea lor cantități 
sporite de grîu au primit ca a- 
vans și colectiviștii Oniche Iro- 
nim, Hada Victor, Florea Gligor 
și alții.

rea pornirii la atac, capătă propor
ții- _ ' :

Veni apoi și clipa mult așteptată. 
Era timpul cînd se îngîna ziua_ cu! 
noaptea. O rachetă verde brăzda 
cerul plumburiu lăsînd în urma ci 
o coadă de foc. Semnalul de ple
care la atac. Echipajele conduse de 
cei doi sergenți, alte echipaje ve
cine, prinseră a se scurge spre ma
lul unde le aștepta încleștarea cu 
dușmanul. Totul se desfășura însă 
într-o perfectă ordine și liniște.

In acest timp, artileriștii sovie
tici lungesc tirul. Revenindu-și din 
buimăceala bombardamentului, fas
ciștii deschid foc asupra ambarca
țiunilor ce lunecau ca săgeata pe

(Continuare în pag. 3-a)
--------♦♦--------
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Treierigul la Toloi
bate pasul pe loc, pentru 
că organele locale de slat 
nu acordă importanța cu
venită acestei lucrări de 
campanie.

§ Despre treieiișul vostru
(g! ne inteiesăm și-noi.
g? căci la pagubă, vezi bine, B 
g nu rămîneți numai voi.



IN ACESTE ZILE

Prin școli cămine c<i 11 urale
Pregătiri pentru
Faptul că de ziua de 23 August 

— cea de-a XVI-a aniversare a eli
berării patiiei noastre — ne mai 
despart puține zile, se simte pește 
tot în comuna Stremț. Intovărășiții 
de aici dau zor treierișului cu mai 
multă sîrguință, iar prin efectua
rea arăturilor adînci ei pun încă de 
pe acum baze solide recoltei viitoa
re. Și-apoi, nu-i numai atît. Para
lel cu muncile agricole stremțeni- 
lor nu le scapă nici unele lucrări 
de ordin gospodăresc. Țin cu tot 
dinadinsul ca ziua de 23 August, 
cînd sătenii vor îmbrăca haină de 
sărbătoare, să le găsească și comu
na gătită sărbătorește.

Cînd se lasă seara apoi, grupuri-

marea sărbătoare
grupuri de tineri se îndreaptă spre 
căminul cultural, făcînd să se sim
tă și aici suflul apropiatei sărbă
tori. Și, preocupările sînt împărțite. 
Membrii echipei de teatru repetă ro
lurile din piesa „Bărbatul fără o- 
pinci", iar între cei din brigada ar
tistică de agitație e o adevărată în
trecere în a interpreta cît mai bine 
partea ce le revine din noul program 
întitulat „Sărbătoare la noi în sat".

Pe scenă urcă apoi unul cîte u- 
nul recitatorii, coriștii, făcînd să 
vibreze pînă departe versurile poe
ziilor ........................................ "
dur", 
notele cîntecelor închinate 
noastre prietene și partidului iubit.

„Letopiseț", „Viteazul Pan- 
„Poștașul dintre holde" și 

marii

Rezultate frumoase în munca culturală

Gata să-și primească 
oaspeții

La școala medie mixtă din Teiuș, 
grija pentru deschiderea noului an 
școlar în cele mai bune dprtdițiuni 
s-a concretizat imediat după înche
ierea cursurilor. La o săptămână 
doar de la plecarea elevilor în va
canță, la această școală au fost lua
te măsuri de zugrăvire și curățire 
a sălilor de clasă și a laboratoare
lor. Și rezultatele sînt pe măsura 
preocupării. Școala este gafa să-și 
primească oaspeții. Au fost zugră
vite la Școala medie mixtă din Te
iuș toate cele 27 săli de dlasă, 4 
săli destinate internatului școlii șl 
4 săli unde își vor desfășura acti
vitatea cei peste 150 copii ce frec
ventează grădinițele.

Odată cu începerea noului an 
școlar, insă, elevii Școlii medii 
mixte din Teiuș vor fi părtași și 
altor bucurii. Școala, prin grija 
partidului și guvernului, a fost în
zestrată cu încă 8 dulapuri, cu o 
seamă de bănci noi, hărți, materia
le pentru demonstrații practice ~ 'la 
fizică și chimie, material sportiv și 
altele, toate acestea fiind de unreal 
folos în desfășurarea muncii școlare 
în condițiuni optime și la un nivel 
ridicat.

Munca 
sigurarea 
levilor ce
nat. In acest sens personalul ad
ministrativ al școlii se ocupă intens 
de conservarea unei cantități spo
rite de legume și zarzavaturi, demn 
de reținut fiind faptul că toate le
gumele și zarzavaturile sînt recol
tate de pe totul școlar.

Zi de producție mărită,
Năzuind să traducă în viață is

toricele Hotcrîri ale celui de-al 
III-lea Congres al partidului, mun
citorii, tehnicienii și inginerii Atelie
rului Central de reparați din Alba-Iu- 
lia depun zilnic mult interes și elan 
în muncă. Zilele trecute, bunăoară, 
colectivul nostru, îndrumat de or
ganizația de bază, a inițiat o zi 
de producție mărită.

Rezultate frumoase au obținut în 
această zi toți muncitorii, nici u- 
nul nerămînîrtd sub angajament. 
Cele mai de seamă realizări însă, 
le-au obținut strungarii Uivari Ni
colae, Tîmpea Andrei, Șerdean 
Ion, Trif Ion, Ispas Mihai, meca
nicii Gligor Gligore, Meteșan Ște
fan, Zdrînc- Nicolae, Beligăr Si- 
mion, Holban Gheorghe și alții, 
care și-au depășit planul între 8 și 
25 la sută.

MOLDOVAN SIMION

piu, tovarășa Bîrsan Elisabeta, fe
meie de serviciu și totodată casieră, 
tovarășa Hațegan Valeria, de ase
menea femeie de serviciu, precum 
și tovarășul Ordean loan, mecani
cul băii, care în permanență atri
buie cea mai mare atenție' bunei 
funcționări a instalațiilor' băii.

BIMBEA NICOLAE

Se schimbă fața străzii
De curînd, comuniștii de pe stra

da Beta Brainer din Alba Iulia 
s-au întrunit pentru a discuta o 
seamă de probleme cu privire la 
muncile patriotice ce le vor exe
cuta, Cu participarea cetățenilor, în 
cinstea zilei de 23 August.

Hotărîrile luate la această adu
nare au și început să prindă viață.

In dimineața zilei de 7 august, 
de exemplu, prin mobilizarea fă
cută de comuniștii Bakcsi Gheorghe 
și Visalcvschi Eniu, Un mare nu
măr de cetățeni, printre dare Bu
lletin Traian, Ch'ș Iuliu, Boca Va- 
sile, Neajă loan, Muntean Pavel, 
Gabor Ion, Mirtofan loan și mulți 
a’ții, au transportat cu ajutorul șo
ferilor Sîrbu Nicolae, Pop Romulus 
și Galiță Nicolae peste 25 m. c. 
pietriș necesar la repararea străzii.

Cetățenii străzii noastre sînt ho
tărîți ca și în duminicile ce vor 
urma să continue acțiunile de în
frumusețare și reparare a străzii, 
în așa fel îneît acestea să fie ‘ '- 
minate în cinstea zilei de 23 
gust.

mele locale legate de desfășurarea 
muncilor agricole se desfășoară și 
la stația de radioficare. „Interviul 
cu directorul căminului cultural" 
s-a bucurat de mult succes. Pentru 
cei mai vrednici*și mai hotărîți în
tovărășiți, ca Bîrsan Romulus, Vli
eu Ion, Jicărean Ionel, Tomușpa 
Nicolae, Androne Gligor și alții, 
au cîntat cu mult talent soliștii vo
cali și instrumentiști Popa Elena, 
Josan Ana, Lupu Elena, Romcea 
Ion și Albit Nicolae.

Din programul de brigadă, bine
înțeles, nu lipsește nici satirizarea 
fină, dar necruțătoare cu lipsurile.

Prin munca culturală desfășurată 
la arii, la cămin și stația de radio
ficare, activiștii culturali din co
muna Vințul de Jos aduc o contri
buție frumoasă la îndeplinirea sar
cinilor din campania agrico'ă de 
vară.

In aceste zile, treierișul în co
muna Vințul de Jos se desfășoară 
din plin. Pentru a contribui cît mai 
mult la asigurarea succesului 
plin în campania de treieriș și 
alte munci agricole, co’ectivul 
minului cultural din Vințul de 
folosește cele mai potrivite și 
cace mijloace și forme de activita
te in munca sa cultural-eduMivă.

Desfășurîndu-și activitatea sub 
îndrumarea permanentă a Comite-, 
tul ui comunal de partid, după . un 
plan de muncă bine gîndit, acti
viștii culturali au organizat la fie
care arie bibliotecă volantă, foto
montaje și gazetă de arie. S-au pre
văzut apoi și s-au ținut în fiecare 
duminică 
grame de 
tural. Au 
conferințe 
stația de 
țiu'nile întreprinse, elevii și 
denții din comună, aflați în vacan- 

. ță, ' adueîndu-și o contribuție din 
ce'e mai frumoase.

Biblioteca volantă de pe aria în
tovărășirii agricole „7 Noiembrie", 
unde cărțile sînt prezentate citito
rilor de elevii și studenții Bota Ana, 
Farcaș Mihailă, Stînea Carolina, 
Ordean Dăni'ă și, a'ții, atrage un 

' număr sporit de cititori. In munca 
lor la biblioteca volantă de pe aria 
întovărășirii din Sibișeni frumoase 
sînt și rezultatele utemtștilor Sibi- 
șan Stela, Pienar T it Liviu, Șincu 
Ecaferina și alții.

Prezentă în fiecare zi la arie, a- 
colo unde dau bătălia lucrătorii o- 
gaarelor pentru strîngerea recoltei, 
bibliotecara Drăgan Ziua nu pierde 
niciodată prilejul de a citi articole 
din „Scînteia" sau alte ziare, des
pre înfăptuirile oamenilor muncii, 
sau despre sarcinile mărețe ce ne 
stau în față, trasate de Congresul 
partidului.

O activitate vie, atrăgătoare și 
mobilizatoare cu referire la proble-

--------------------♦♦

In cinstea Congresului al III-lea al U. T. M.

de- 
în 

că- 
Jos 
efi-

conferințe și scurte pro- 
brigadă la căminul cui- 
avut loc, de asemenea, 

și programe artistice la 
radiofiaare, în toate ac- 

stu-

La strîngerea fierului vechi

La acțiunile de muncă patriotică 
inițiate de către organizația de 
bază U.T.M. din Galda de jos iau 
parte tot mai mulți tineri din co
mună. Și, rezultatele muncii lor 
sînt îmbucurătoare. Peste 3.500 kg 
fier vechi, de exemplu, au strîns 
tinerii utemiști Suciu Iuliu, Crețu 
Patriche, Suciu Virgil și alții,' și 
peste 10.000 kg zgură a fost trans
portată de către tineri în scopul 
înfrumusețării gospodăriei agricole 
de stat din comună. In această ac
țiune s-au evidențiat prin elanul 
cu care au muncit utemiștii Mărcii 
Nicolae, Feneșan Vasile, Sularia 
Macovei și mulți alții.

Pe ogoarele colectivei

Tinerii din orașul nostru, mo
bilizați de organizațiile U.T.M., des
fășoară în acțiunea patriotică de 
sțrîngere a recoltei la timp o inten
să activitate. Pînă la data de 10 
august, ei au prestat aproape 500 
de ore muncă patriotică pe ogoa
rele gospodăriei agricole de stat 
din Oarda de Jos și G.A.C. „Uni
rea" din Alba-Iulia.

In aceste 500 de ore, utemiștii 
au strîns, pe urma combinelor, 
paiele de pe o suprafață de 5 ha.

Organizațiile U.T.M. din orașul

continuă acum pentru a- 
condițiilor de hrană e- 
vor fi cuprinși în inter-

Un personal model
Deși deservită de un personal 

restrîns, baia populară din orașul 
nostru a reușit, totuși, ca în scur
tul răstimp de la deschidere, să a- 
tragă un mare număr de cetățeni. 
Acest lucru se datorește în mare 
măsură curățeniei exemplare de 
aici, respectării cu strictețe a ora
rului și tn special îmbunătățirii 
permanente a deservirii clientelei.

O comportare corectă și binevoi
toare față de cliențioau de exem-

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

Toate tortele pentru grăbirea treierișului

IOAN CIUBOTARU

Pe aria întovărășiți'or din Sibiseni.
IN CLIȘEU: Utemista Cornea 

Mariana găsește pentru fiecare 
cartea potrivită.

si a arăturilor adinei de vară
Așteaptă ore

Buna desfășurare a muncii de 
preluare a cerealelor contractate, 
plata în natură pentru muncile 
S.M.T. etc., trebuie să preocupe în 
mod deosebit în aceste zile pe lu
crătorii bazelor de recepție din ra
ion. Un bun exemplu în această di
recție îl constituie lucrătorii bazei 
de recepție din Alba-Iulia, care do
vedesc multă operativitate în pre
luarea produselor în bază.

Nu același lucru se poate spune 
despre baza de recepție din Teiuș, de
pozitul Stremț. Aici, datorită [ap
tului că unii lucrători ai bazei, cum 
sînt magazionerul șef Rusu Marian, 
laborantul Sechereș Ioan și alții, 
nu respectă orele de program șl 
vin la lucru cu 2 ore mai tîrziu,

nostru sînt hotărîte ca pînă la Con
gresul al III-lea al U.T.M., cele 
500 de ore să le dubleze, să. întîm- 
pine Congresul cu cît mai mari 
realizări.

Alături de cei vîrstnici

De curînd, în satul Mereteu, ță
ranii muncitori au început să-și 
clădească un nou local de coopera
tivă. Pentru terminarea cît mai 
grabnică a noii construcții, tinerii 
utemiști din sat s-au hotărît să 
dea și ei o mînă de ajutor. Hotă- 
rîrea luată au și pus-o deja în 
practică. Pînă în prezent, ei au și 
efectuat peste 150 de ore muncă 
patriotică la transportarea nisipu
lui, a pietrei pentru fundații, la 
săparea de gropi, etc.

Muncă în pepinieră

Pepiniera de salcîmi din Teiuș 
a devenit pentru utemiștii din co
mună un loc plăcut de muncă. Nu 
de puține ori utemiștii Farcaș Cor
nel, Dan Maria, Borza Dorina; 
Molnar E. și alții pot fi văzuți aici. 
Numai în săptămîna ce a trecut, 
tinerii din comună au efectuat a- 
proape 150 de ore muncă patriotică 
la întreținerea puieților în această 
pepinieră.

La aria întovărășirii agricole din 
comuna Teiuș treierișul se des
fășoară cu multă încetineală.

Datorită faptului . că conducerea 
întovărășirii, care este sprijinită în 
slabă măsură de comitetul executiv 
al sfatului popular din comună în 
desfășurarea muncilor agricole de 
vară, nu dovedește o preocupare 
serioasă în mobilizarea înfovărași- 
ților la transportul snopilor la arie, 
batozele treieră cu capacitate re
dusă și cu mari întreruperi. Și 
dacă treierișul se desfășoară slab 
la această întovărășire, aceasta se 
datorește în primul rînd unor mem
brii din comitetul de conducere al 
întovărășirii, Ciortea Alexandru, Co- 
man Gheorghe și alții care pînă la 
6 august nu transportaseră încă 
griul la arie, cu toate dă acesta a 
fost terminat de secerat de mai 
bine de două săptămini.

Odată cu treierișul, în mod deo
sebit, alături de organele dpopera- 
ției, o preocupare deosebită tre
buie să dovedească conducerea în
tovărășirii pentru predarea la con
tractări de griu corespunzător, de 
calitate și să nu se mai repete 
cazul petrecut în ziua de 6 august, 
cînd responsabilul de arie, tovară
șul Goadă Alexandru, a amestecat 
griul de calitatea I-a cu griu tă- 
ciunat și așa a fost predat la bază.

Ținind seamă de timpul înaintat 
în care ne găsim, organele de partid 
și de stat din comuna Teiuș au 
datoria să sprijine larg conducerea 
întovărășirii in mobilizarea întovă- 
rășiților pentru intensificarea tre
ierișului, grăbind transportul recol
tei la arie, pentru ca batozele să 
lucreze cu întreaga lor capacitate 
iar pe terenul eliberat de recoltă 
să se execute arături adinei de 
vară pe întreaga suprafață.

întregi la bază
mulți producători sînt nevoiți să 
aștepte ore întregi la bază pînă li 
se preiau produsele, pierzîndu-se 
timp prețios de muncă. Așa a [ost 
cazul în ziua de 6 august, cînd în- 
tovărășitul Țendea Simian din 
Stremț, precum și alții, au pierdut 
aproape 2 ore la bază, astep- 
tînd pe lucrătorii bazei pentru aâ 
prelua produsele.

Ținând seamă de rolul important 
ce-l are preluarea produselor cp/h- 
tractate, uiumul, muncile S.M.T, 
etc. în asigurarea fondului (teatra
lizat de produse agricole al statu
lui, Comitetul executiv al Sfatului 
popular din comuna Teiuș are "da
toria să dovedească mai multă preo
cupare în problema preluării pro
duselor contractate, mobilizlnd con
ducerea bazei precum și întregul 
ei colectiv de muncă, pentru a fi 
în orele de program la datorie 'și a 
asigura o bună deservire a celor 
ce predau poduse agricole la bază.

Situația treierișului 
la data de 10 august 

Realizat pe raion 27 la sută

Arăturilor adinei de
importanța arăiu- 
vară, colectiviștii

Acordînd toată 
rilor adinei de 
din satele comunei Ighiu, colecti
viștii și întovărășită din comuna 
Bărăbanț și membrii întovărășirii 
agricole „7 Noiembrie" din comuna 
Vințul de Jos au executat cu aju
torul dat de S.M.T., arături adinei 
pe suprafața eliberată de culturi, 
în rroporție de 50-70 la sută.

Cu toate aceste rezultate, pro
centul de 25 la sută realizat pe ra
ion la arături, ne arată că mai 
sînt încă multe sate unde arăturile

vară atenția
nu se desfășoară pe măsura posi
bilităților. Așa sînt, de exemplu, 
comunele Hăpria, Pețelca, Stremț, 
Teiuș și altele, unde nu s-au executat 
arături decît pe suprafețe mici de 
10-20 la sută.

Organizațiile de partid și comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare de la comune trebuie să ~ ~ia 
grabnice măsuri pentru a se inten
sifica la maximum ritmul arături
lor adînci de vară, deoarece numai 
așa se poate asigura o recoltă spo
rită la hectar în anul viitor.

1. Alba-Iulia
2. Ciugud

87%
68%

3. Oarda de Jos 65%
4. Bărăbanț 56%
5. Vințul de Jos 54%
6. Cricău 52%
7. Ighiu 49%
8. Galda de Jos 36%
9. T'eiuș 33%

10. Mihalț 24%
11. Hăpria 23%
12. Benic 18%
13. Sîntimbru 14%
14. Stremț 14%
15. Pețelca 11%
16. Berghin 7%

COMUNE DE MUNTE
17. Almașul Mare —
18. Ampoița —
19. Feneș —
20. Inuni —
21. Intregalde —
22. Meteș —
23. Valea Dosului —
24. Zlatna —



Cit mai mult porum6 însilozat Crîmpci dintr-o marc epopee
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partid cu activul din agricultură, 
care a avut loc zilele trecute, a a- 
nalizat cu multă profunzime cum 
■au luptat gospodăriile agricole co
lective din raionul nostru pentru 
îndeplinirea sarcinilor din planurile 
de producție.

Din referatul prezentat de tova
rășul Crișan Gheorghe, secretar al 
Comitetului raional de partid și din 
discuțiile purtate cu acest prilej, a 
reieșit că, acolo unde organizațiile 
■de partid au dovedit interes pentru 
îndeplinirea sarcinilor, obiectivele 
stabilite prin planurile de produc
ție în domeniul producției vegetale, 
în general, au fost îndeplinite. La 
une'e gospodării co’edtive, ca' gos
podăria colectivă din Micești, prin 
aplicarea pe scară largă a metode
lor înaintate în lucrarea pămînlu- 
lui, s-a obținut în acest an la cul
tura de grîu o producție de 2.230 
kg la hectar, cu 230 kg la hectar 
mai mult decît producția planifi
cată.

S-a constatat de asemenea că 
majoritatea gospodăriilor colective 
•din raion, ca cele din Mihalț, Be- 
w.c, Țel na, Berghin, Șard; unde 
•organizațiile de bază au îndrumat 
■cu răspundere activitatea consiliilor 
■de conducere a gospodăriilor, lu
crările de întreținere la culturi au 
fost făcute la timpul optim și re
zultatele sînt din cele mai bune.

Dacă mdeea majoritate a gospo
dăriilor colective au dovedit deose
bit interes pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan la toate culturile 
vegeta’e și le-au întreținut în bune 
condițiuni, plenara a scos la iveală 
faptul că mal sînt totuși gospodării 
colective care nu au respectat în
tocmai planul de producție în cul
tivarea plantelor tehnice. Așa este, 
de exemplu, gospodăria colectivă 
din Obreja, care a plantat cu 6 
hectare tutun mai puțin față de 
plan, neglijîrtd și întreținerea a- 
■cestuia.

Alături de producția vegetală, 
■creșterea animalelor și îndeosebi a 
vacilor de lapte, reprezintă una 
din cele mai importante și mai 
rentabile ramuri ale agriculturii, 
aceasta asigttrînd crescătorilor pe 
lîngă carne și lapte importante 
cantități de îngrășăminte naturale 
care contribuie la sporirea producției 
de cereale. Dacă gospodăriile co
lective din Alba-Iulia, Șard, Be
nic, Țelna au acordat toată aten
ția dezvoltării sectorului zootehnic 
•si și-au sporit numărul de vaci, 
■atit cu credit de la stat cît și prin 
-cumpărări cu fonduri proprii, ana
liza îndeplinirii planurilor de pro
ducție a scos la iveală faptul că 
nu toate gospodăriile colective do
vedesc aceeași preocupare pentru 
sporirea numărului de vaci. Așa, 
de exemplu, la gospodăriile colec
tive din Cistei, Obreja, Teiuș, O- 
iejdea etc., planul la cumpărări de 
vaci nu a fost îndeplinit decît în 
proporție de 45-50 la sută.

Trebuie să fie clar pentru toate

Sfatul popular și drumurile comunei
Nu de puține ori, atunci cînd treci 

prin vreo comună sau1 alta, te 
•oprești de o parte și admiri ceea 
■ce e frumos și pus la punct și con
damni acele fapte care nu fac cin
ste comunei. Și în fața aspectelor 
diferite pe care le întîlnești nu poți 
să nu fi de acord cu proverbul plin 
de adevăr că „gospodarul bun se 
cunoaște de cum îi treci pragul".

Comuna Hăpria are, se poate 
spune o seamă de rezultate cu care 
conducătorii comunei, fiecare ță
ran din sat se pot mîndri. Se ridi
că în sat un frumos local pentru 
cooperativă, la care își aduc con
tribuția. prin muncă patriotică nu
meroși țărani muncitori. Alte și alte 
realizări au mai fost înfăptuite aici 
tot cu sprijinul țăranilor muncitori. 
Acest lucru dovedește că, atunci 
cînd există preocupare, cînd 
rănii muncitori sînt mobilizați, 
pot face multe lucruri bune, lucruri 
pe care nimeni alții decît oamenii sa
tului le folosesc în primul rînd.

Dar, din păcate întîlnești aici, Ia 
Hăpria, anumite aspecte- care te 
fac să dai conducătorilor comunei 
■și în mod special comitetului exe
cutiv al sfatului popular comunal 
calificativul de slabi gospodari. Și 
.aceste aspecte nu sînt altele decît 
drumurile comunei. Hăpria are, ca 
s-o spunem deschis, aproape cele 

ță-
se

organizațiile de partid și conduce
rile gospodăriilor colective că fără 
o dezvoltare puternică a sectorului 
zootehnic, a creșterii unui număr 
sporit de vaci, oi, porci și păsări, 
gospodăriile colective nu pot înre
gistra progrese de seamă pe calea 
întăririi lor economice. De aceea, 
asigurarea numărului de animale 
prevăzut în planul de producție se 
impune ca. o sarcină de cea mai 
mare importanță pentru toate gos
podăriile colective din raion.

Directivele Congresului al Itl-lea 
al partidului prevăd pentru urmă
torii 6 ani o creștere simțitoare a 
numărului și productivității bovi
nelor și in special a vacilor de 
lapte. Pentru înfăptuirea acestei im
portante sarcini, asigurarea unei 
baze furajere puternice, corespun
zătoare cantitativ Șt calitativ, se 
impune ca o principală condiție, 
nutrețul însilozat cuprinzlnd primul 
loc în hrăm'rea animalelor. De a- 
ceea, organizațiilor de partid le 
revine sarcina să îndrumeze gospo
dăriile colective să însilozeze can-

Plenara Comitetului 
raional de partid cu activul 

din agricultură

tități cît mai mari de porumb în 
faza de 'coacere lapte-ceară, cînd a- 
cesta are cele mai multe unități 
nutritive la hectar.

In acest an, gospodăriile colec
tive din raionul nostru și-au mărit 
simțitor suprafața cultivată cu po
rumb siloz.

Convinși din experiență proprie 
'de necesitatea și importanța po
rumbului însilozat în hrănirea ani
malelor, unele gospodării dolective, 
ca cele din Miceșfi și Benic, și-au 
depășit sarcina de plan, cultivînd 
o suprafață mai mare de porumb 
pentru siloz. Nu același lucru se 
poate spune, însă, despre gospodă
ria Colectivă din Cetea, care nu 
și-a respectat planul la cultivarea 
porumbului pentru siloz. Trebuie să 
fie combătută cu țoală seriozitatea 
de către organizațiile de partid 
tendința unor gospodării colective 
de a recolta din porumbul pentru 
siloz, porumb boabe, dum au pro
cedat anul trecut colectiviștii din 
Cistei. In vederea însilozării po
rumbului, gospodăriile colective ou 
săpat din primăvară gropi. Partea 
negativă o constituie, însă, faptul 
că la ora actuală n'ci o gospodărie 
nu are In întregime săpat volumul 
de gropi necesar însilozării. Așa, 
de exemplu, gospodăriile colective 
din Alba-Iulia, Berghin; IghiU; Mi- 
cești și-au asigurat pînă în prezent 
în proporție de 55-65 la sută volu
mul de depozitare, în timp ce gos
podăriile colective din Teiuș, Cis
tei, Obreja, Cetea nu au de- 
cît 10-12 la sută din volumul ne
cesar însilozărilor.

Sîntem în preajma cînd porumbul 
siloz va ajunge în faza de coacere 

mai rele drumuri din raion. Fap
tele dovedesc cu toată puterea a- 
cest lucru. De cum intri în raza co
munei întîlnești ca o principală lip
să proasta întreținere a drumului 
ce trece prin Drîmbar și Hăpria. 
Și conducătorii comunei trec 
zilnic pe acest drum. Trec și ță
ranii muncitori din sat. Dar, cu 
toate acestea, preferași unii și alții, 
să umble prin noroi, în loc să mo
bilizeze atelajele din comună să 
transporte pietriș pe acest drum. 
Trebuie arătat apoi că nici pentru 
construirea unui pod.la trecerea pes
te pîrîul de lîngă sfat nu a existat 
nici o preocupare, deși zilnic aici se 
întîmpină atîtea și atîtea greutăți 
în ce privește efectuarea transpor
turilor.

Comitetul executiv al sfatului 
popular comunal (președinte tov. 
Petrașcu I.) a discutat în mai mul
te rînduri despre măsurile ce trebu
ie luate pentru îmbunătățirea stării 
drumurilor din raza comtinei. Lip
sa mare e însă că țăranii munci
tori nu sînt mobilizați la transpor
tul pietrișului și astfel hotărîrile 
luate rămîn pur și simplu formale. 
Sîmbăta trecută, de pildă, s-a ini
țiat o acțiune în sat pentru trans
portul pietrișului. Datorită însă sla
bei mobilizări la această acțiune, 
n-au participat decît vreo 20 de a-

rezultate bune 
de asemenea 

de sfeclă, resturi de

se poate 
trifoiul, 

la 
in 

co-

lapte-ceară, fază optimă de însilo
zare. Conducerile gospodăriilor co
lective, îndrumate de organizațiile 
de partid, trebuie să depună în a- 
ceste zile tot efortul pentru a săpa 
gropile de siloz de care mai au ne
voie, să căptușească cu ciment, 
cărămidă sau piatră toate gropile 
planificate'.

Toată atenția trebuie să se acor
de de asemenea pregătirii utilaju
lui necesar însilozării. In acest 

. scop, conducerea S.M.T. trebuie să 
urgenteze la maximum confecțio
narea și adaptarea dispozitivelor 
de tocat nutreț, la batozele de la 
gospodăriile colective din Berghin, 
Obreja, Teiuș și Șard.

O importanță deosebită trebuie 
să acorde consiliile de Conducere ale 
gospodăriilor colective și organele 
tehnice agricole delimitării precise 
a tarlalelor ce urmează a se recol
ta pentru însilozare, neadmițîndu- 
se sub nici o formă micșorarea su
prafeței pentru însilozat.

Cu -■ ■ ■
însiloza 
co'etele 
grădină, vreji de mazăre etc., 
așa fel ca fiecare gospodărie 
lectică să asigure cel puțin 12 tone 
nutreț însilozat de fiecare vacă de 
producție, 8 tone pentru fiecare bou 
de muncă, 5 tone de fiecare tine
ret bovin și 2 tone de fiecare oaie.

Organizațiile de partid, comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare și consiliile de conducere din 
gospodăriile agricole Colective tre
buie să nu precupețească nici un 
efort pentru luarea tuturor măsu
rilor organizatorice, astfel ca însi- 
lozarea porumbului și a celorlalte 
furaje planificate să se fadă în con
diții optime, spre a se crea o bază 
furajeră puternică menită să asi
gure o continuă sporire a șeptelu- 
lui de animale.

Lupiînd, sub îndrumarea perma
nentă a organizațiilor de partid, 
pentru înfăptuirea sarcinilor din 
planul de producție, gospodăriile 
colective vor obține noi succese oe 
calea întăririi lor economico-orga- 
nizatorice, a îmbunătățirii condiții
lor de trai ale colectiviștilor.

i
. pi"

f

triaje. Credem că și tovarășii de la 
sfatul popular sînt de acord că 
față de posibilitățile comunei nu
mărul de atelaje care au ieșit la 
transport a fost foarte mic.

Starea rea în care este întreținut 
drumul ce trece prin centrul comu
nei Hăpria se datorește într-o mare 
măsură și faptului că, considerînd 
drumul ce trece prin comună drept 
drum raionai, comitetul executiv al 
sfatului popular comunal a lăsat 
întreținerea lui pe planul al doilea, 
sau pe seama raionului. Aceasta 
este o’ poziție profund greșită și 
trebuie să fie clar că nu pot rătjiî- 
ne indiferente nici organele de stat 
din comună și nici țăranii munci
tori față de starea rea a drumuri
lor din comună. Dovadă că comi
tetul executiv nu s-a preocupat de 
problema drumurilor stă faptul că 
pe comună s-a realizat abia 10 la 
sută din sarcina stabilită la contri
buția în muncă. Or, în asemejțea 
condiții nu e de mirare că la Hă
pria drumurile sînt rău întreținute.

Față de această situație, este 
necesar ca comitetul executiv al sfa
tului popular comunal, cu sprijinul 
Comitetului comunal de partid, să 
ia toate măsurile pentru mobiliza
rea țăranilor muncitori la transpor
tul pietrișului, asigurîndu-se cîtmai 
repede repararea drumurilor din 
raza comunei.

(Urraare din pag. l-a)
apele Mureșului. La început mai 
rar, focul se înteți apoi.

Cei doi sergenți nu-și pierdură 
cumpătul. Nici un pas înapoi oricît 
de ucigător va fi focul dușman — 
le-a fost hotărîrea la plecare la a- 
tac. Și, focului fasciștilor îi răs
punseră printr-un foc și mai ucigă
tor.

Deodată, sergentul Rădoi își 
simți trupul străbătut de mii de 
fiori. Cu ochiu-i de vultur nu-i veni 
greu să zărească cum o pușcă mi
tralieră dușmană se pregătea să 
țintească în tovarășul său Kova
lenko și ai lui. Să-l prevină? Ar fi 
fost prea tîrziu.

— Asupra armei automate de la 
rîpa galbenă — foc! — se făcu au
zită comanda sergentului Rădoi.

Snopul de foc trimis de cei sub 
comanda sergentului Rădoi a redus 
la tăcere arma dușmană. Pentru 
moment primejdia a încetat să mai 
existe. Kovalenko, ținu ca chiar în 
toiul luptei să-și răsplătească tova
rășul pentru sprijinul său frățesc. 
Trimise deci acestuia privirile sale 
calde și zîmbetu-i senin. Apoi îm
preună, sovietici și romîni, se a- 
vîntară într-un nou iureș pe drumul 
victoriei. ;

Ajunși la mal ostașii romîni și 
sovietici, în strigăte de ura, se nă
pustiră asupra pozițiilor dușmane. 
Și, în scurt timp acestea au lost

--------------------------------♦♦

In tabăra de la Valea Dosului
Castelul de la Valea Dosului găz

duiește cea de a doua serie de pio
nieri și școlari veniți aidi pentru a 
petrece o vacanță plăcută și in
structivă. Jocuri, cîntece și dansuri, 
concursuri sportive și cultural-artis- 
tice, excursii și vizite, lată doar cl- 
teva forme de activitate care fac 
ca viața din tabără să fie atractivă 
și mult folositoare lărgirii orizon
tului pionierilor și școlarilor.

Dar, nu numai partea distractivă 
stăruie in preocupările pionierilor 
și școlarilor din tabără. Nu de 
mult, aici a fost organizată o in-

IN CLIȘEU : Echipa condusă de 
viticultorul Valea loan, executînd 
instalarea șpalierului la plantația 
tînără de vie, la G.A.S. Galda de Jos.

---------------------o

SPe urmele materialelor publicate
Au fost luate măsuri

In numărul 564 din 29 iulie 1960 
al ziarului „Steaua roșie" a fost 
publicat articolul întitulat „Toate 
batozele să treiere din plin" in 
care, alături de alte organe răs
punzătoare de bunul mers al treic- 
rișului a fost vizată, pentru unele 
lipsuri, și conducerea S.M.T.-ului.

Răspunzind ziarului, conducerea 
S.M.T.-ului arată că dele sezisate 
de ziar sînt juste și că, pentru re
medierea lipsurilor semnalate, au 
fost luate măsuri. S-a organizat în 
cadrul S.M.T.-ului — se arată în

DATORI SĂ RĂSPUNDĂ ZIARULUI
două luni, cînd de fapt 
de a răspunde era zece 
mitetul comunal de partid 
acest lucru. Oare nu se consideră 
Comitetul comunal de partid dator 
să răspundă organului raional de 
presă? Cum vede Comitetul comu
nal de partid Galda de Jos acest 
lucru? Indiferent cum îl vede, ceea 
ce s-a întîmplat nu trebuie să se 
mai repete 1

Ocupîndu-se de problema între
ținerii culturilor, ziarul „Steaua 

roșie" a criticat în articolul „In
teres mai mult pentru îngrijirea 
culturilor", apărut în numărul 557 
din 10 iunie 1960, slaba preocupare 
a întovărășiților din Galda de Jos 
în acest sens.

Dator a răspunde ziarului era 
Comitetu-l comunal de partid. Dar, 
cu toate că de la apariția semnalu
lui critic au trecut mai bine de 

cucerite, inamicul fugind înspăi- 
mîntat.

După lupta dîrză și grea, luptă 
în care dădură tribut de sînge pen
tru eliberarea pămîntului scump al 
patriei noastre sovietici și romîni 
deopotrivă, se făcu apelul. Lipseau, 
printre alții, sergentul Kovalenko, 
sergentul Rădoi, pușcașul mitralior 
Corbu...

Capul de pod creat continuă să 
se lărgească prin înaintarea trupe
lor sovietice și romîne care s-au 
scurs mereu peste Mureș, pe locul 
unde cu puțin timp înainte echipa
jele conduse de sergenții eroi Ko
valenko și Rădoi au deschis dru
mul victoriei pentru eliberarea pa
triei noastre.

★
Din' caierul vremii s-au tors a- 

proape șaisprezece ani de cînd, 
străbătînd undele spumoasei ale 
Mureșului, au căzut eroic înfrățiți 
în luptă pentru eliberarea țării 
noastre sergenții Kovalenko și Ră
doi. Memoria lor însă, a tuturor 
ostașilor sovietici și romîni căzuți 
pentru înaltul țel este, în ciuda a- 
nilor, mereu mai vie. Și acum, ca 
și în alte dăți, în preajma mărețu
lui 23 August oamenii muncii cin
stesc memoria celor care, cu jertfa 
sîngelui, le-au deschis drum spre 
o viață liberă și fericită.

CIUBOTARII ION 
maior în rezervă

structivă adunare tematică. Tenia: 
„Din trecutul de luptă a partidu
lui". Convorbirea a atras un mare 
număr de pionieri și școlari, Dicu 
Gigei, Walter Anneliese, Fleșer 
Lia, Scribanovici Eica și alții re- 
dînd în mod amplu o seamă de mo
mente din lupta presărată cu jertfe 
a comuniștilor pentru făurirea unei 
vieți luminoase și fericite celor ce 
muncesc.

Gospodăria agricolă de stat din 
Alba-Iulia dovedește o pre'ocupare 
deosebită pentru asigurarea unei 
puternice baze furajere, în mod spe
cial prin însilozarea unor cantități 
sporite de porumb. In acest scop 
s-ati asigurat din timp toate con
dițiile de însilozare.

Dat fiind că porumbul destinat 
pentru siloz a fost întreținut ca și 
cel pentru boabe, acesta s-a dez
voltat frumos, astfel că în ziua de 
10 august gospodăria a început lu
crările de însilozare. Pînă în pre
zent s-a însilozat porumbul de pe 
o suprafață însemnată, evidențiin- 
dtt-se tovarășii Pleșa Sabin, Apos
tol Ștefan, Lascu Ionel și alții.

răspunsul trimis redacției — o e- 
chipă de depanare formată din me
canici specialiști, care se va de
plasa cu atelierul mobil de urgență 
acolo unde se vor ivi defecțiuni 
accidentale la garniturile de treier, 
astfel ca acestea să lucreze din 
plin și cu toată capacitatea. S-aluat 
apoi măsura ca mecanizatorii să 
fie astfel repartizați, incit In fiecare 
brigadă să se găsească tovarăși 
buni organizatori care să contri
buie la efectuarea treierișului In
tr-un timp cit mai scurt.

termenul 
zile, Co
n-a I acut



0 glorioasă aniversar a poporului frato coreean
Ani de luptă și progres

Cei 15 ani care au trecut de la 
eliberarea țării au reprezentat o pe
rioadă de avînt fără precedent și de 
schimbări profunde în viața po
porului din Coreea de Nord. Din- 
tr-o țară agricolă înapoiată, Coreea 
de Nord, în care a fost instaurat 
regimul democrat-popular, s-a 
transformat într-o țară industrial- 
agricolă, cu o economie înfloritoa
re. Producția a înregistrat un ritm 
rapid de dezvoltare. In cei 14 ani 
care au trecut de la eliberare și 
pînă la sfîrșitul anului 1959 produc
ția industrială a R. P. D. Coreene 
a crescut de 19 ori, iar producția de 
cereale cu 79 la sută.

Ritmul de creștere a producției 
industriale în R. P. D. Coreeană a 
fost în ultimii cinci ani de 3-4 ori 
mai rapid decît în Japonia — țară 
în care în ultimii ani se înregis
trează ritmul cel mai rapid de creș- 
Xefo a industriei din luțnea capita^ 
listă.

O creșlere deosebit de însemnata 
a producției s-a înregistrat în 
R. P. D. Coreeană în industria 
combustibililor, metalurgică, con
structoare de mașini, industria chi
mică, a materialelor de construcție 
și a bunurilor de larg consum. 
Partea industriei constructoare de 
mașini și industriei de prelucrarea 
metalelor în producția industrială 
globală a crescut de la 1,6 la sută 
în 1944 la 20,6 la sută în 1959. A 
fost lichidată disproporția serioasă 
care exista între diferitele ramuri 
industriale.

Iată cîteva date care oglindesc 
dezvoltarea industriei grele a 
R. P. D. Coreene în această perioa
dă: în anul 1959 producția de ener
gie electrică a fost de 7.811 milioa
ne kWh, producția de cărbune de 
8.854.000 tone, producția de minereu 
de fier de 2.703.000 tone, produc
ția de fontă de 694.000 tone, pro
ducția de oțel de 451.000 tone, pro
ducția de ciment de 1.926.000 tone.

Industria grea a R. P. D. C°reJț; 
ne produce astăzi in mari cantități 
utilaj metalurgic și diferite instalații 
moderne, precum și tractoare, exca
vatoare, autocamioane, locomotive 
electrice, buldozere și alte mașini 
grele.

In vederea mecanizării agricul
turii, industria constructoare de ma
șini va livra anul acesta 3.000 de 
tractoare, 3.000 de autocamioane, 
45.000 de mașini agricole remorca
te, 10.000 de’ combine și numeroa
se alte mașini agricole.

In domeniul industriei ușoare, în 
anul 1959 s-au produs 158 milioa
ne metri de țesături, ceea ce repre
zintă pe cap de locuitor de 114 ori 
mai mult decît în anul 1944, dina
intea eliberării.

In anii de după eliberare produc
ția mărfurilor de larg consum a 
crescut de peste șase ori.

In domeniul agriculturii, spre 
deosebire de anii dinainte de elibe
rare R. P. D. Coreeană este 
astăzi o țară care produce su
ficiente produse agricole pentru ne

voile proprii. Dacă luăm cifra 100 
ca reprezentînd producția anului 
1946 la diferitele culturi, creșterea 
înregistrată în anul 1959 este ilus
trată de următoarele cifre : La ce
reale — 179, la zarzavaturi — 233, 
la fructe — 196 etc. A crescut de 
asemenea considerabil șeptelul; pro
ducția de carne a fost în anul 1959 
de 2,8 ori mai mare decît în 1956, 
ultimul an al planului trienal.

In perioada 1946—1958, venitul 
național al R.P.D. Coreene a cres
cut de aproape 6 ori.

Paralel cu dezvoltarea economi
ei țării, s-au înregistrat progrese 
însemnate în R.P.D. Coreeană și 
în ceea ce privește activitatea so
cială și culturală. In timp ce în bu
getul pe anul 1949 numai 19,2 la 
sută din totalul investițiilor erau 
prevăzute pentru cheltuieli social- 
culturale, în 1959 acest procent a 
creșeut la 23.2 la sută.

Sume importante âu fost alocate 
pentru construcția de locuințe des
tinate oamenilor muncii. Ca rezul
tat, de la încheierea armistițiului 
și pînă la sfîrșitul anului 1959 au 
fost construite în R.P.D. Coreeană 
case de locuit avînd o suprafață to
tală de aproximativ 22.000.000 m.p.

Salariile reale ale oamenilor 
muncii au fost sporite, fiind în 1959 
de două ori mai mari față de pe
rioada antebelică.

De asemenea, paralel cu crește
rea producției agricole au crescut 
și veniturile țărănimii muncitoare.

In anul 1959, sumele alocate de 
stat pentru asigurări sociale, p.en- 
tru învățămînt gratuit au fost de 
zece ori mai mari decît în anul 
1949.

In prezent, în R.P.D. Coreeană 
funcționează 4201 școli elementare, 
2711 școli medii pentru copii și 185 
școli medii pentru adulți, 507 școli 
tehnice.. 134 școli medii de specia
litate, 46 școli superioare de spe
cialitate și' 37 instituții de învă
țămînt superior.

In 1959, numărul studenților a 
fost de două ori mai mare: față 
de 1946.

In afară de acestea, în orașele 
și satele din întreaga țară func
ționează aproximativ 10.600 de școli 
pentru muncitori, frecventate de 
peste 997.000 persoane.

In prezent, în R.P.D. Coreeană 
există 384 de teatre și cinemato
grafe, 465 de cluburi și 203 bi
blioteci și muzee1. Un mare a- 
vînt a luat activitatea editorială.

In anul 1959 peste 330.000 de 
oameni ai muncii și-au petrecut 
concediile în case de odihnă și sa
natorii. Această cifră este de nouă 
ori mai mare în comparație cu a- 
nul 1953.

Prin îndeplinirea cu succes a 
primului pian cincinal în anul 1959, 
a fost lichidată dezvoltarea unila
terală a industriei, moștenită de la 
regimul co'onialist, și au fost create 
bazele unei economii naționale de 
sine stătătoare și bazele industria
lizării socialiste a țării.

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

Femeia coreeană 
constructor activ 

al socialismului
Femeile din R.P.D. Coreeană re

prezintă o forță uriașă in toate 
domeniile activității de stat și ob
ștești, a'e construcției economice și 
culturale

Astfel, 27 de femei sînt depu
tate în Adunarea Popu'ară Supremă 
a R.P.D. Coreene, iar peste 16.500 
de femei fac parte din diferite or
gane ale puterii populare. Un mare 
număr de femei ocupă posturi de 
conducere in organizațiile de par
tid și de stai. In 1959 femeile re
prezentau 35 la sută din numărul 
total al muncitorilor și funcționa
rilor din țară. Peste 18.000 de fe
mei din R.P.D, Coreeană lucrează 
ca ingineri și iehn'âieni.

Statul acordă o atenție deosebită 
ocrotirii Sănătății. mantei și co
pilului. <S-ău construit și continuă 
Să Se construiască un mare număr 
de creșe, grădinițe de copii și in
stituții medicale. In 1959, comparativ 
cu 1956, numărul creșelor a crescut 
de 36 de ori', al grădinițelor de co
pii de 20 de ori. Femeile benefi
ciază de toate bunurile asigură
rilor sociale.

Ținut în întune
ric de către impe
rialiștii japonezi și 
americani, poporul 
coreean a pășit ho- 
tărît spre lumina 
științei și culturii în 
anii de după elibe
rare.

In clișeu : Clă
direa principală a 
Universității Kim Ir 
Sen —cetate a știin
ței din R. P. D. Co
reeană.

GRIJM PEffflRO COPIII
In R.P.D. Coreeană copiii sînt 

înconjurați de grija părintească a 
partidului și guvernului.

In republică există o rețea deasă 
de instituții de învățămînt, de cul
tură și de ocrotire a sănătății. La 
sfîrșitul anului 1959 în orașele și 
centrele industriale ale țării func
ționau peste 1.880 creșe cu aproxi
mativ Î25.230 locuri. In cooperati-

Scîntei : (La un atelier de lucră ri la forjă la o fabrică de oțel, 
din Sungjin).

Un oraș al oțelului
In orașul portuar Kim Ceak, fost 

Sendin, situat la nordul litoralului 
estic al R.P.D. Coreene sînt con
centrate numeroase întreprinderi in
dustriale printre care oțdăria Sen
din de pe țărmul golfului Sanpho.

In perioada războiului această 
parte a țării a fost supusă unui 
bombardament barbar atît de pe 
mare cît și din aer. Au fost distru
se atît uzinele cît și casele locuiio- 

vele agricole există 16.620 creșe 
temporare și permanente cu aprgxi- 
mativ 539.900 locuri. Totodată în 
R.P.D. Coreeană funcționează mii 
de grădinițe de copii.

In timpul verii numeroși copii se 
odihnesc gratuit în taberele pione- 
rești. Numai anul trecut peste 
97.000 de copii și-au petrecut va
canța de vară în aceste tabere. 

rilor. Dar chiar și atunci, murref- 
torii oțelăriei din Sendin, sfidînd 
bombardamentele, au muncit cu ab
negație în uzina subterană, înde- 
plinindu-și astfel datoria lor patrio
tică.

După terminarea războiului, mun
citorii oțelăriei au fost primii din
țară care au început refacerea uzi
nei și curînd după aceasta au în
ceput să elaboreze oțel în cuptoare 
electrice. In perioada planului trie
nal oțelarii de la cuptoarele electri
ce au redus durata elaborării unei- 
șarje de la 8-9 ore la 6-7 ore.

In comparație cu anul 1944, a- 
nul cu cel mai înalt nivel de pro
ducție din perioada dominației ja
poneze, în prezent producția de o- 
țel prezintă o creștere de peste 5,3 
ori, iar cea de laminate de 7 ori.

0 cultură înfloritoare
Oamenii muncii din R.P.D. Co

reeană înfăptuiesc cu succes sar
cinile revoluției culturale. Calea 
largă spre învățătură este deschisă 
tuturor muncitorilor, țăranilor, func
ționarilor și copiilor lor. In 1958, 
în R.P.D. Coreeană s-a introdus 
învățămîntul gratuit și obligatoriu 
de 7 ani.

In 1959, în instituțiile de învă
țămînt superior ale republicii, au 
studiat 52.000 de oameni. In anul 
școlar 1959—1960 numărul celor ce- 
învață a atins 2.470.000 de per> 
scane. In R.P.D. Coreeană', analfa
betismul a fost lichidat.

In decurs de 15 ani au fost pre
gătiți peste 100.000 de ingineri, 
tehnicieni și alți specialiști cu ca
lificare superioară.

In anii de după eliberare a luat 
o dezvoltare fără precedent cultura 
dlei masă.

Astăzi, în R.P.D. Coreeană 
există 45.000 de formații artistice- 
de amatori, din care fac parte mai 
mult de 1.205.000 muncitori, ță
rani, studenți și ostași. Totodată- 
aici se numără 24 de ansambluri 
și grupuri artistice profesionale în 
cadrul cărora activează peste 3.000 
de artiști.

Strîngerea bumbacului în distric tul Moonduk, regiunea de sud 
Pyongan.

' Trecutul și prezentul satului Phenhvari

I
La 8 km mai la sud de orașul 
Keson, în apropierea liniei de de
marcație se află satul Phenhvari. 
Vechea denumirea satului — Phati- 
muriden este ' cunoscută întregii 
lumi: aici cu 7 ani în urmă a fost 
armistițiul. De atunci, în acest sat 
s-a statornicit pacea și fericirea și 
S locuitorii lui au schimbat numele 
? satului lor în Phenhvari, cecace în- 
{seamnă pace.

? In trecut, peste 80 la sută din 
( locuitorii satului lucrau ca argați, 
S Pe atunci, de fiecare familie re- 
< veneau doar zede saci de grlu. 
s Par toamna, după plătirea biruri- 
) lor și a datoriilor, țăranilor le ră- 
< mînea prea puțin și din această 
S cantitate.
< In timpul războiului, imperialiștii 
S americani au mobilizat în armată 
( pe toți bărbații din sat, _o_ treime 

din păminturile arabile au fost lă
sate în paragină, iar 400 de case 
au fost complet distruse.

După război, satul a retread la 
R.P.D. Coreeană și atunci situația 
s-a schimbat radical. Țăranii au 
organizai o cooperativă agricolă 
și astfel aici a început o viață nouă. 
Anul trecut fiecare familie, membră 
a cooperativei, a primit în medie, 
pentru zilele muncă, 2.600 kg de 
grîne și o sumă mare de bani. A 
crescut considerabil suprafața în- 
sămînțată, ca și proprietatea obș
tească a cooperativei. O creștere 
însemnată s-a înregistrat și în sec
torul zootehnic. Dacă în perioada 
dominației imperialiștilor americani 
și a clicii lisînmaniste aici existau 
doar 10 vite cornute mari și trei 
porci, în prezent, numărul bovi
nelor a atins 240, iar cel al por

cinelor 400.
Majoritatea muncilor dă, cîmp sînt 

efectuate cu mașinile.
In sat, in locul vechilor cocioabe 

au apărut case noi, bine amena
jate, case în care a pătruns elec
tricitatea și radioul.

S-a construit o școală, o grădi
niță de copii, creșe. In sat funcțio
nează magazine, o policlinică, un 
spital veterinar, instituții social- 
culturale, o moară și altele.

Dacă în perioada dominației im
perialiștilor americani numai 40 de 
copii frecventau școala elementară, 
în prezent toți copiii de vîrsță șco
lară, adică peste 900 de copii, în
vață gratuit în instituțiile de învă
țămînt de diferite grade.

In cooperativă activează un co
lectiv puternic de artiști amatori, 
alcătuit din cîteva sute de oameni,

Anul trecut locuitorii satului au 
putut viziona aproximativ 50 de 
filme.
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