
Stegar al luptei 
pentru socialism si pace

riedo^ira-Deve ■

O dimineață ca toate celelalte. In 
uzine, în fabrici, pe ogoare, în in
stituții sau laboratoare au sosit zia
rele. AAii și milioane de abonați iau 
ziarul pe care-1 așteaptă cu nerăb
dare și-l citesc cu nesaț. Prin inter
mediul presei, partidul stă zi de zi 
de vorbă cu masele. In cîteva mi
nute cititorul privește în toate col
țurile țării și se bucură din ladîncul 
inimii de succesele care cresc cu 
fiecare zi ce trece.

Ziarul îl informează prompt, con
știincios și cinstit cu privire la 
toate cîte se petrec în patrie și în 
lume, îl ajută să interpreteze just, 
științific evenimentele, îl mobilizea
ză la noi fapte mărețe în marele e- 
fort de desăvîrșire a construirii so
cialismului.

Citirea ziarului și a revistelor a 
devenit astăzi un lucru firesc, ne
cesar pentru fiecare. Tot atît de fi
resc, de necesar a devenit și faptul 
de a vorbi cu redacția, a-i scrie des
pre bucuriile și preocupările tale, 
a-i comunica gîndurile și propune
rile tale de cititor-cetățean.

Și toate acestea pentru că cuvîn
tul tipărit a devenit astăzi cu ade
vărat un bun al oamenilor muncii.

"?■ N-esa comunistă ca expresie a a- 
t incului democratism al orînduirii 
noastre se adresează maselor și este 
scrisă de mase, în jurul redacțiilor 
activează mii și mii de corespon
denți voluntari, care aduc în co
loanele ziarului prospețimea și bo
găția vieții noi, metodele de muncă 
înaintate ale oamenilor muncii, 
constructori înflăcărați ai socialis
mului în patria noastră. Faptul că 
oentru milioane de oameni presa a 
devenit o cerință zilnică, indispen
sabilă, vorbește totodată despre 
creșterea gradului de cultură și 
conștiință al maselor largi, despre 
participarea lor tot mai activă la
viața obștească, ne oglindește că
ea este o parte integrantă a vieții 
spirituale a poporului.

Oamenii muncii prețuiesc presa 
noastră înainte de toate pentru a- 
tașamentul ei fierbinte pentru poli
tica partidului de înflorire a patriei, 
de slujire a intereselor poporului.

Istoria presei comuniste este par
te integrantă a istoriei gloriosului 
nostru partid. Tocmai de aceea 
partidul nostru, Comitetul său Cen
tral se preocupă în permanență de 
îndrumarea presei și manifestă față 
de ea o înaltă exigență, cerîndu-i 
să trateze la un nivel cît mai ridicat 
problemele (multiple ale construcției 
socialiste. Conducerea de către 
partid este principiul fundamental 
al presei noastre, chezășia îndepli
nirii cu succes a sarcinilor mărețe 
trasate de partid. Tocmai de aici 
decurge principialitatea, respectul 
pentru adevăr, devotamentul ei ne
mărginit pentru cauza socialismu
lui și a păcii, caracterul său popu
lar.

Cu cîțiva ani în urmă, referin- 
du-se la presă, tovarășul N. S. 
Hrușciov spunea:

„Așa cum o armată nu poate lupta 
fără arme, tot așa și partidul 
nu-și poate desfășura cu succes 
munca ideologică fără o armă atît 
de ascuțită și de combativă cum 
este presa".

Ca semn al prețuirii, al înaltei a- 
tentii pe care o acordă presei 
partidul, ziua de 15 august a fost 
declarată Ziua presei din țara 
noastră. Această dată, a rămas 
în viata poporului nostru ca o dată 
istorică, ca o tradiție scumpă, deoa
rece în urmă cu 31 de ani, înfrin- 
gînd prigoana regimului burghezo- 
moșieresc. a apărut orimul număr al 
ziarului „Scînteia", devotat purtător 
de cuvint al partidului.

Presa comunistă este cu adevărat 
liberă și populară. Ea se deosebește 
fundamental de presa burgheză pusă

(Continuare în pag. 4-a)

Cinste vouă,
---------------------------------------

dragi mineri!

$
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SA GRĂBIM LUCRĂRILE AGRICOLE OEVARA
Cu obligațiile contractuale îndeplinite

Asigurarea din timp a fondului 
central de produse agricole al sta
tului constituie o îndatorire de o- 
noare pentru colectiviștii raionului 
nostru. Conștienți de acest lucru, pe 
zi ce trece iot mai multe gospodării 
colective raportează terminarea pre
dării în întregime a cantităților de 
cereale contractate cu statul. De 
pildă, gospodăria colectivă „Uni-

rea“ din Alba lulia, după ce a ter
minat predarea cerealelor pentru 

S. M. T„ a predat în 
vîndut statului 

de contract. La a- 
ceastă gospodărie colectivă, ca și 
la majoritatea celorlalte unități a- 
gricole din raion, pînă în prezent o- 
bligațiunile contractuale sînt înde
plinite la zi.

muncile 
întregime griul 
pe bază

Ritm mai intens
Colectiviștii din Bărăbanț, ajutați 

de către mecanizatorii din S.M.T. 
.Alba lulia, au terminat recoltatul și 
treieratul de pe întreaga suprafață 
de 239 hectare cultivate cu păioase, 

■obținînd însemnate cantități de ce
reale, lucru ce a făcut să se împartă 
numai ca avans peste 61.000 kg, re
venind cîte 4,2 kg grîu la zi-muncă.

Ținînd cont însă că măsurile care 
se iau tacă de pe acum hotăresc

în mare măsură sporirea producției 
din anul viitor, colectiviștii din Bă
răbanț au de făcut arături de vară 
pe suprafața de 200 ha. Pînă acum 
ei n-au făcut arături decît pe 40 ha. 
Pentru a se putea executa această 
lucrare, consiliul de conducere al 
gospodăriei trebuie să-și mobilizeze 
toate forțele pentru a elibera supra
fețele recoltate de paie și să inten
sifice ritmul

Brigadă, fruntașa pe S.M.T.
Organizîndu-și mai bine munca și 

folosind din plin fiecare zi hună de 
lucru, harnicii tractoriști din briga
da Nr. 14 condusă de tov. Șerbănuț 
Ștefan sînt fruntași în campania a- 
gricolă de vară pe S.M.T. Alba Iu- 
lia. Pînă la 1 august, ei au reușit să 
execute peste 900 hantri din cei 1.511 
planificați a fi executați pînă la 1 
septembrie. De exemplu, U.T.M.-istul 
Rațiu loan pînă în prezent a execu
tat 191 hantri față de 133 
nlanificat pînă la sfîrșitul 
luni. Rezultate frumoase au 
de asemenea și U.T.M.-iștii 
rescu Nicolae și Muntean 
c-are pînă la 1 august și-au îndepli
nit planul pe campania de vară în 
proporție de 80-93 La sută..

cît are- 
acestei 
obținut 
Teodo- 
Comeil,

La G.A.C. Micești recolta de 
grîu e bogată. Crăciun P. și Hen- 
ier E. au de ce să fie bucuroși.

Te-ai gîndit vreodată, stimate ci
titor, atunci cînd ai călătorit cu tre
nul că locomotiva funcționează cu 
ajutorul cărbunilor? Dar, la cei care 
pătrund în adîncurile părmntului, 
punînd în valoare zăcăminte de căr
bune, minereuri feroase și neferoa
se ?

Ei sînt minerii. Cît de frumos sună 
■^îțȘst cuvînt: miner. Și cu cît res

pect, cu cîtă cinstire, cu cîtă prețui
re, cu cîtă dragoste gîndești rostind 
cuvîntul de miner.

Da, pentru că munca minerului o 
simți în cărbune, în cocs, în 
oțel' în întreaga viață indus
trială a țării. Pentru că (minerii 
sînt oameni care-și măsoară forța 
cu forța de piatră a munților și în
totdeauna se întorc din adîncuri cu 
fata luminată de gloria muncii so
cialiste. Prin munca lor neobosită, 
plină de entuziasmul pe care i-1 dă 
viata liberă ce-o trăiesc astăzi, mi
nerii asigură „plinea" industriei.

Și ca mărturie a grijii și prețuirii 
ne care partidul și guvernul le a- 
cordă bravilor muncitori din adîn
curi, în fiecare an oamenii muncii 
din patria noastră sărbătoresc „Ziua 
minerului". Sărbătorirea ei a fost 
aleasă anume în preajma zilei de 6 
august care amintește de eroica grevă 
de la 6 August 1929 — grevă care a 
constituit un moment din cele mai ifm- 
portănte în lungul șir de lupte pe 
care minerii din Romînia burghezo- 
moșierească le-au dus sub condu
cerea Partidului Comunist din Ro
mânia împotriva regimurilor de 
cruntă exploatare din trecut pentru 
'iertate și pîine, pentru o viață mai 
bună.

Telurile pentru care au luptat mi
nerii și pentru care mulți dintre ei 
și-au vărsat sîngele au fost înfăp
tuite în anii care au trecut de la e- 
liberarea țării. Au apus pentru tot
deauna vremurile întunecate cînd 
minerilor li se dădeau gloanțe în 
loc de pîine.

Ca urmare 
partidului de 
listă a țării,
și întreaga economie națională, 
cunoscut o puternică dezvoltare, 
locul uneltelor primitive în abataje 
și galerii pătrunde intens mecaniza-

rea. Viața minerilor devine tot mai 
bună, tot mai frumoasă.

Față de această grijă părintească 
cu care sînt înconjurați, minerii răs
pund prin fapte demne de laudă, ra- 
portînd partidului realizarea unor 
însemnate succese în întrecerea so
cialistă. Și în raionul nostru minerii 
obțin rezultate tot mai frumoase în 
muncă. Cu minerii Guran Nicolae 
decorat cu „Ordinul Muncii cl. I“, 
Cretu Nicodim, Hendrea Gh. II,Bră- 
teanu Dt'ftnitru, Vasile Petru, Truța 
Teodor și mulți alții ca ei întregul 
raion se mîndreștg.

Cinste vouă, dragi mineri, pentru 
rezultatele obținute!

Grija și dragostea deosebită cu 
care-i înconjoară partidul și toți 
oamenii muncii din patria noastră 
îi însuflețește pe bravii noștri mi
neri să muncească și mai bine, să 
dobîndească tot mai însemnate suc
cese în lupta pentru înfăptuirea ho
tărârilor Congresului al Hl-lea al 
partidului.

De ziua voastră, dragi mineri, 
oamenii muncii din raionul nostru a- 
lături de întregul nostru popor mun
citor vă urează din toată inima să 
obțineți noi și tot mai mari succese 
în lupta pentru înflorirea continuă 
a patriei noastre dragi.

arătate mai sus, lucrările din 
desfășoară din plin în raionul

Sîntimbru mai

la arăturile de vară.

Ortul la arie,
Pe aria din Sîntimbru a gos

podăriei colective „Drum nou" 
Galtiu, în ziua de 8 august a.c. 
nu s-a treierat nici un bob de 
grîu, din cauza unor defecțiuni 
mecanice la batoză. Asta tasănu 
înseamnă că aici nu s-ar fi pu
tut executa și alte lucrări. In

CE SE MAI
La gospodăria colectivă din 

comuna Galda de Jos, brigada 
din satul Oiejdea, secerișul a 
fost terminat cu multe zile în 
urmă. La arie se treieră din plin.

Aici tasă, datorită slabei or
ganizări a folosirii atelajelor 
proprii, transportul grîului la a- 
rie este rămas în urmă. Aceasta

nu pe fîinp!
hotarul satului
există grîu pe cîmp care trebuie 
transportat la arie. Conducerea 
gospodăriei colective va trebui 
să-și organizeze mai bine mun
ca,, să fie folosite mai bine și mai 
rațional toate forțele gospodăriei 
colective.

AȘTEAPTA ?
face ca în primul rînd să încurce 
executarea arăturilor adinei 
de vară, iar pe unele parcele, din 
cauză că nu s-au executat ară
turile la timp, pămtatul s-a us
cat, iar arătura nu a putut fi e- 
xecutată în cele mai bune con- 
dițiuni agrotehnice și aceasta din 
vina conducerii G.A.C.

După cum se vede din cele 
campania agricolă de vară se 
nostru, pe zi ce trece tot mai multe gospodării colective rapor
tează terminarea treierișului. Și paralel cu aceasta se execută cu 
multă intensitate și celelalte lucrări, ca arături adinei de vară, 
însămînțări de plante furajere etc.

Mai sînt însă unele unități agricole, ca Galtiu, Bărăbanț și 
altele, care trebuie să ia măsuri urgente pentru eliberarea supra
fețelor cultivate de snopi și paie, pentru a se executa arături 
de vară ne suorafete cît mai mari.

a înfăptuirii politicii 
industrializare socia- 

industria minieră,

Un bilanț rodnic 
de încălțăminte „Ar- 

orașul nostru întrece- 
în cinstea măreței

La fabrica 
deleana" din 
rea socialistă 
sărbători a eliberării a cuprins în
treaga masă de muncitori.

După ce în cursul primului se-F. D.

Aținerii Nan Iosif și Todea Sabin de la Haneș sînt mereu fruntași.

mestru din acest an sarcina de plan 
a fost îndeplinită în proporție de 
100,6 la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 2,3 la sută, au 
fost obținute rezultate de seamă și 
în luna iulie. Așa, de pildă, în luna 
trecută planul producției globale a 
fost îndeplinit în proporție de 100,26 
la sută. De asemenea, continuînd 
bătălia pentru reducerea consumuri
lor specifice, în luna iulie colectivul 
secției de croit fețe a economisit 
peste 12.800 dm.p. piele. De la în
ceputul anului și pînă în prezent, a- 

a economisit peste 
piele, iar colectivul 
o însemnată cantitate

Succesul

morarilor

cest colectiv 
52.900 dm.p. 
secției stanță 
de talpă.

In întîmpinarea zilei de 23 Au
gust, colectivul Morii „Nicolae Băl- 
cescu" din orașul nostru desfășoară 
întrecerea socialistă cu 
tă însuflețire, sporind 
timp și rezultatele. Pe 
pildă, sarcina de plan 
plinită în proporție de peste 
la sută, realiztodu-se și însemnate 
economii. In ce privesc beneficiile 
în primul semestru această întreprin
dere a realizat un beneficiu de 
peste 1.149.000 lei.

SECTOR FRUNTAȘ
de muncă de la secto- 
în construcții al I.G.O.

Colectivul 
rul prestări 
Alba lulia desfășoară o însuflețită 
întrecere în întîmpinarea zilei de 23 
August. Și rezultatele muncii har
nice a muncitorilor din acest sector 
nu întîrzie să se arate.

In cursul Lunii iulie, colectivul a- 
cestui sector și-<a îndeplinit sarcina 
de plan în proporție de 159,90 la 
sută. Cele mai bune rezultate au

tot mai mul- 
în același 

luna iulie, de 
a fost înde-

103

fost obținute de echipa condusă de 
comunistul Pleșa Gh. și de cea con
dusă de Bartha Iosif, ca și de mun
citorii Dăian Nicolae, Solomon Cor
nel și alții. Mobilizați de rezultatele 
lunii iulie, colectivul acestui sectar 
și-a propus ca pînă la 23 August 
să-și depășească sarcina de plan cu 
peste 60 la sută.

VAS1U PETRU 
corespondent



dlEAUA KUȘIt Nr. 670

15 AUGUST - ZIUA PRESEI DIN R. P. R.
Rînduri despre 

viața noastră nouăI

Miner ! 
cu ani în 
pririi burghezo-moșierești, năpras
nic ca furtuna. Noi, oamenii adin- 
cului, trăiam o viață neagră ase
menea întunericului. Așa era via
ța noastră, așa era viața familii
lor noastre.

Dar, nu despre asta vreau să 
scriu. Nul. Vreau să închin rindu- 
rile de față noii noastre vieți, min- 
driei muncii de miner de astăzi, 
grijii ce ne-o acordă partidul. Am 
cunoscut mina și înainte, dar cu 
ce e azi nu se poate compara. In 
toate sectoarele exploatării noas
tre, munca brută a fost preluată 
de mașini. Calul din mină a dis
părut pentru totdeauna. Actm 
transportul minereului se face 
mecanizat. Cuvintele sînt prea să
race pentru a putea reda totul. 
Azi minerii se bucură de salarii 
omenești, pentru ei se înalță zi 
de zi tot mai multe construcții so- 
cial-culturale. La Zlatna, tot pen
tru mineri, s-au înălțat 3 blocuri 
și altele se construiesc acum. La 
Haneș și Almaș, în toate sectoa
rele miniere s-au ridicat blocuri 
noi, cantine. Avem la sectoare ci
nematografe. Și toate astea dato
rită grijii partidului nostru, care 
asemeni unui părinte drag veghea
ză ca viața noastră, ca de altfel 
a întregului popor, să devină tot 
mai frumoasă, mai îmbelșugată.

HENDREA GH.
miner, sectorul Valea Dosului, al 

E. M. „Gh. Doja“-Zlatna

O sarcină de marc răspundere
Mihalțul, comuna aceasta mare și 

frumoasă, trăiește intens aceste zile 
luminate pretutindeni de soarele 
vieții noastre noi. Colectiva își des
face tot mai larg porțile avuțiilor 
obștești, satul în toată întinderea 
lui întinerește. Munca și vena bună 
stăpinesc totul.

Participăm și noi din plin la a- 
ceastă viață nouă și sîntem mar
torii tuturor prefacerilor ce au loc, 
trăim în mijlocul oamenilor. Aceasta 
ne-a îndemnat să facem cunoscut și 
altora despre comuna noastră, des
pre hărnicia oamenilor care o locu
iesc. Desigur, așa cum era și firesc, 
am ales călea scrisului, la ziar. La 
început am scris mai puțin, dar pe 
măsură ce materialele erau publi
cate, prindeam parcă aripi. Vedeam 
o faptă bună, descopeream un 
crv r.ou. scriam ziarului.

Cu vreo trei ani în urmă, din 
țiativa ziarului a fost înființat 
noi la Mihalț, ca de altfel și în 
comune din raion, un punct de co
respondenți. La propunerea comite
tului comunal de partid, am fost și 
roi cuprinși în acest punct Ni s-au 
făcut apoi instructaje, am avut con
sfătuiri. prilej cu care am fost spri- 
îiniți în activitatea noastră. De un
de, dacă la început scriam ziarului 
numai diferite informații scurte, am 
început să scriem ziarului despre 
probleme mai mari, am popularizat 
experiența pozitivă a gospodăriei 
noastre colective. In aceeași măsură 
am informat ziarul și despre unele 
lipsuri ce se făceau simțite în cu
prinsul comunei.

Pentru noi scrierea materialelor 
la ziar a constituit de la bun înce
put o muncă plină de răspundere, 

aceea, de fiecare dată cînd 
Scriem un material ne documentăm 
temeinic, verificăm exactitatea da
telor și apoj informăm ziarul. In 

--------------- C33---------------------Ajutor concret, eficace

Cuvîntul acesta suna 
urmă, pe timpul asu-

lu-

ini- 
la 

alte

mod concret primim ajutorul secre
tarului comitetului comunal de 
partid, tov. Ion Nicoară, care ne 
îndrumă despre ce să scriem ziaru
lui, ce anume lipsuri trebuie criti
cate, ne ajută la culegerea materia
lului. De fiecare dată cînd apar 
sarcini noi, sîntem informați opera
tiv asupra problemelor de viitor.

Corespondenții punctului 
vor munci în viitor cu 
multă hctărîre. Sîntem 
conștienți de importanța 
noastre de corespondent, 
tribuția mare ce o putem aduce 
la înfăptuirea mărețelor sarcini tra
sate de partid.

Florea Ana, Giura Aurel, 
brescu Ana, Șerbu Eugen, 
mitru Longhin, Usca Ioan, 
punctul de corespondenți 

comuna Mihalț

nostru 
și mai 
cu toții 
muncii 

de con-

Responsabilul punctului de corespondenți din Oarda de Jos, 
Limbeanu Iojn a venit în documentare la gospodăria colectivă.

GAZETELE DE PERETE IN ACȚIUNE

Prezența permanentă a gazetei

!

le a i
Uzina Metalo-Chimică Zlatna se 

numără printre întreprinderile raio
nului nostru a cărui colectiv de mun
că s-a străduit și se străduiește să 
ocupe în raion un ioc de unitate frun
tașă. Și am avut satisfacția nu o 
dată să cîștigăm un astfel de loc.

E adevărat, au fost și cazuri cînd 
din cauza unor deficiențe am rămas 
în urmă. Chiar și în primul trimes
tru al acestui an. Pe lingă faptul că 
nu ne-am realizat sarcinile de plan, 
am depășit și prețul de cost.

Și de data aceasta, ca și de alt? 
dăți, am primit ajutorul ziarului 
„Steaua roșie". Constatînd rămîne- 
rea în urmă, ziarul a publicat un 
amplu material în care am fost cri
ticați, arăitîndu-se lipsurile și ce tre
buie făcut pentru lichidarea lor. A- 
tât conducerea administrativă cit și 
comitetul de partid au analizat lip
surile semnalate și au luat o serie

înlăture defi- 
acestui ajutor 
la sfirșitul lu- 

măsurilor

Rolul și importanța gazetei de pe
rete, organ de presă al organizației 
de partid este îndeobște cunoscut și 
apreciat de fiecare muncitor din ea
ch ul atelierului nostru.

Sub îndrumarea organizației de. 
bază, prin grija colectivului de re
dacție, prin materialele publicate, 
gazeta de perete a venit operativ în 
sprijinul muncii noastre. Ea consti
tuie pentru noi o tribună de popu
larizare a fruntașilor și a metodelor 
lor de muncă, de generalizarea ce
lor mai bune inițiative în producție.

De pildă. materialul intitulat 
..Prin inovații și raționalizări la 
creșterea productivității muncii și 
reducerea efortului fizic" tratează 
efectul pozitiv al celor trei inovații 
ale tovarășilor Bolea Tom a, Crigă- 
nuță Gh., Cristian D. și Cioancă L, 
care au contribuit 4a 
ductivității muncii și 
țului de cost.

creșterea pro- 
reducerea pre-

Alte materiale publicate la gazeta 
de perete se referă la munca econo
mică și financiară, desfășurarea în
trecerii socialiste, îndeplinirea pla
nului de producție, în care sînt sti
mulați cei mai buni muncitori.

Aș putea spune că nu există pro
blemă care frămîntă colectivul nos
tru de muncă în care gazeta de pe
rete să niu intervină, adueîndu-și un 
aport de preț la mobilizarea mase
lor de muncitori ia îndeplinirea- sar
cinilor, ea fiind un ajutor de preț 
în munca noastră, aceasta și ca ur
mare a faptului că organizația de 
bază acordă atenție deosebită și per
manentă organului său de presă, a- 
nalizînd periodic activitatea colecti
vului de redacție.

TUDOSE DUMITRU
secretar al org. de bază P.M.R. 
Atelierul de Zonă C.F.R. Alba Iuliade măsuri menite să 

ciențele. Rezultatul 
s-a văzut de curînd, 
nii iulie,. cînd, în baza 
luate, sarcinile de plan au fost în
deplinite și depășite, recuperîndu-se 
și rămînerea în urmă. De asemenea, 
în ce privește prețul de cost depăși
rea de peste 1 milion a fost și ea 
recuperată.

Dar, ajutorul ziarului noi îl simțim 
permanent. In coloanele ziarului 
„Steaua roșie", ca de altfel în ale în
tregii noastre prese găsim zi de zi 
fapte noi, găsim o bogată experien
ță pe care o valorificăm cu cea mai 
mare atenție. De aceea, ne vom stră
dui să sprijinim munca desfășurată 
de ziar, ca ea să se ridice tot mai 
mult la nivelul sarcinilor trasate de 
partid.

CIMPEAN AUREL 
Secretarul Comitetului de partid 

la U.M.C. Zlatna

In pas cu
Colectivul de redacție al gazetei 

de perete „Recolta", organ al orga
nizației de bază din G.A.C. Vințul 
de Jos, se preocupă în permanență 
ca prin materialele publicate să 
contribuie din plin la extinderea și 
generalizarea metodelor 
muncă.

Astfel. îa ultima ediție 
Ie perete a fost publicai
rial semnait de brigadierul Albu Ni-

bune de

a gazetei 
un mate

colac (Ioanei), care împărtășește 
din experiența în organizarea muncii 
în brigada pe care o conduce, în 
vederea executării lucrărilor din 
campania de vară și rezultatele ob
ținute. Toate acestea au contribuit 
la mobilizarea și mai activă a co
lectiviștilor la îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin.

COLECTIVUL DE REDACȚIE

Din scrisorile J 
corespondenților

Membrii gospodăriei colecții: j 
din Drîmbar s-au dovedit a fi^i 
în zilele secerișului din acest an 
deosebit de harnici. Din zori și 
pînă noaptea tîrziu echipele au 
muncit fără oboseală. Duminica 
trecută, aproape de mijlocul zilei, 
colectiviștii au terminat secerișul 
aducînd spre sat tradiționala 
„Peana" din spice de grîu. A fost 
o adevărată sărbătoare, cu care 
prilej țăranii colectiviști iau petre
cut acea zi în joc și voie bună.

Acum, întregul sat muncește la 
transportatul griului la arie și la 
treierat, astfel ca gospodăria co
lectivă să-și mențină și pe mai 
departe titlul de fruntașă pe co
mună. C. DUNGACIU

★
Pentru a sprijinii cadrele sani

tare în îmbunătățirea nivelului de 
cunoștințe profesionale, organiza
ția de Cruce Roșie de la Spitalul 
de bolnavi cronici din Alba Iulia, 
îndrumată permanent de organi
zația' de partid, desfășoară o vie 
activitate cultural-educativă.

In afara conferințelor, serilor 
tematice, serilor de întrebări și 
răspunsuri, aici se organizează 
cu regularitate o seamă de con
cursuri pe teme diferite. Nu de 
mult în cadrul spitalului a fost 
organizat un concurs „Cine știe 
cîștigă" pe tema: „Mica chirur“ 
gie“

Pregătindu-se temeinic în vede
rea acestui concurs, U.T.M.-istele 
Adam Maria, Bîscă 
tea Maria au dat 
cele mai bune.

Elena și Cris- 
răspunsurile

C. VIRGIL

0 tribună a experienței înaintate
Cu mai bine de 7 luni în urmă, 

activiștii culturali din Stremț au 
pornit o prețioasă inițiativă axată 
pe organizarea activității cultural- 
educative de masă la căminul cul
tural în fiecare zi.

Socotind că această inițiativă e 
valoroasă, ziarul „Steaua roșie" a 
făcut o largă popularizare a meto
delor activiștilor culturali din 
Stremț, ba a publicat și program-.! 
zilnic pentru o mai bună orientare 
a activiștilor culturali. In scopul ex
tinderii inițiativei în întregull raion, 
redacția ziarului a organizat o con
sfătuire demonstrativă la Stremț, la 
care ,au .participat toți activiștii cul
turali din raion.

In activitatea pe care o desfășor 
ca directoare a căminului cultural 
din Benic, toate aceste măsuri, ca 
și materialele publicate ulterior au 
constituit un prețios ajutor în mun
ca mea. La noi, la Benic, înainte de 
pornirea inițiativei, activitatea cul
turală se desfășura mai mult dumi
nica. Invățînd din materialele pu
blicate în ziar ne-am organizat și 
noi activitate zilnică la cămin, acti
vitate la care am antrenat și parti-

cipă întreaga masă de activiști cul
turali și un număr mare de colecti
viști. Așadar, ajutorul dat de 
a fost cît se poate de prețios.

VIOLETA FRINCU 
Directoarea căminului cultural 

din Benic
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SLUJIND UN ȚEL MĂREȚ
Mecanicul de locomotivă

Intîmplarea petrecută cu mai bine 
de șase ani în urmă își păstrează și 
azi semnificația ei adîncă. Atunci, 
într-una din zile, pe cînd mecanicul 
de locomotivă Păcurar loan se în
torcea de la drum, fu așteptat. La 
coborîre de pe locomotivă, un grup 
de colegi de muncă îi înmînă 
Păcurar un ziar.

— Privește-te — i-au spus 
| ești la loc de cinste.

i'
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Tehnicianul colectivei
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Păcurar a luat ziarul, a citit scur
ta informație, a recitit de cîteva ori 
explicația de sub fotografie...

Au trecut zilele rînd pe rînd. Din 
acel moment, însă, în inima lui Pă
curar s-a aprins o dorință — să 
scrie și el la ziar. Dar cum să în
ceapă? S-a hotărî-t. Scrisese prima 
scrisoare despre munca sa, despre 
felul cum reușește el să realizeze cît 
mai multe economii de combustibil. 
A așteptat apoi o șăptămînă cuprins 
de nerăbdarea firească a unui înce
pător. iși punea întrebări după în
trebări.

— Mi se va publica oare scrisoa
rea? Am scris-o bine? Răspunsul a- 
vea să-l dea tot ziarul. In primul nu
măr apărut după trimiterea scrisorii, 
apăru și materialul trimis de Pă
curar. O bucurie de nedescris, ur
mată de hotărîrea de a fi nelipsit 
din paginile ziarului. Și Păcurar s-a 
ținut de cuvînt. De ani de zile, me
canicul de locomotivă Păcurar loan 
își găsește regulat timp să scrie 
ziarului. Timidul de la început a 
devenit azi un corespondent de nă
dejde, un om care înfățișează cu 
toată căldura viața nouă a ceferiș
tilor din Teiuș, și critică cu asprime 
tot ce a rău, dăunător. Așa e acum 
Păcurar. Modest, perseverent, en
tuziast.

Rîndurile scrise pe foaia albă de 
hîrtie exprimau o dorință fierbinte. 
„Aș vrea să devin și eu corespon
dent la ziar". Scrisoarea poposi în 
poșta redacției, coborînd dintr-un 
colț îndepărtat al raionului, de la 
Berghin. Purta semnătura scrisă ci
teț: Giura Aurel, tehnician agricol.

Da! Acesta e începutul harnicu
lui corespondent Giura. De aici a 
pornit și vremea ce-a urmat i-a în
scris pe drept cuvînt numele în rîn- 
dul fruntașilor. Acum Giura e la 
Mihalț. Scrie și de alici. Nu trece 
șăptămînă, ca ei să nu trimită cel 
puțin o scrisoare ziarului. Scrie des
pre tot ce-1 înconjoară. Cuprinde în 
cuvinte meșteșugite belșugul colec
tivei, recoltele mari. Dar, Giura e 
neiertător și față die rele. A infor
mat la timp ziarul despre o serie de 
defecțiuni ce se mai manifesta în 
sat și astfel, prin intermediul zia
rului, a contribuit la lichidarea lor.

Giura /Aurel nu e numai un co
respondent fruntaș. Hărnicia lui 
e prezentă pe ogoarele colecti
vei, în mijlocul oamenilor. I-a fost 
încredințată sarcina să răspundă de 
porumbul de 5.000. Cine privește po
rumbul nu poate avea 
de laudă.

Și cite alte sarcini 
Dar e mereu tînăr și 
fruntaș în muncă, e 
dent de nădejde. Așa-1 cunosc mi- 
hălțenii... ................ j

decît cuvinte

n-are Giura. 
neobosit. E 

un corespon-



Proprietatea pleased, 
baza înfloririi economice a gospodăriei colective

Gospodăria colectivă „23 August" 
din satul Obreja s-a dezvdltat și se 
întărește permanent. Acest lucru se 
■datorește muncii entuziaste a colec
tiviștilor care an de an au' obținut 
producții sporite la hectar, avîhd în 
•permanență sprijinul și îndrumarea 
partidului.

Una clin problemele principale 
care a preocupat și preocupă atît 
consiliul de conducere a-1 gospodă
riei colective cît și pe fiecare colec
tivist, este creșterea permanentă a 
proprietății obștești, baza înfloririi 
■gospodăriei colective. Ținînd cont de 
-experiența proprie, învățînd din prac
tica înaintată a altor gospodării 
colective fruntașe și, aplicînd în 
viață sarcinile trasate de partid, noi 
am obținut rezultate pozitive în ce 
privește creșterea proprietății ob
ștești.

In urmă c>u opt ani, adică în 1954, 
averea obștească a gospodăriei 
noastre colective era de 320.000 lei. 
In anul 1959 a fost de peste o ju
mătate milion lei, continuînd să 
creadă în. fiecare an, ea constituind 
•cu aCTvărat temelia dezvoltării gos
podăriei colective.

Ca urmare a faptului că noi am 
repartizat la fondul de bază sume 
tot mai mari din veniturile realizate 
în gospodăria colectivă, la sfîrșitul 
anului 1961 valoarea proprietății 
■obștești s-a ridicat la 980.000 lei. 
Din sumele alocate la fondul de 
bază, gospodăria noastră colectivă 
a cumpărat animale de reproducție, 
am ridicat noi construcții, am în-
ființat pepinieră de viță de vie, to- 
■tr-un cuvînt gospodăria s-a dezvol
tat multilateral.

In prezent. G.A.C. „23 August" 
din satul Obreja are în proprietate 
obștească peste 190 capete bovine, 35 
scroafe fătătoare, 520 oi, un număr 
însemnat de păsări. La acestea se 
-maî adaugă construcțiile gospodă
rești și zootehnice, mașinile și unel
tele agricole, uin camion și alte bu- 
tiuri proprietate obștească procurate 
din veniturile realizate în cadrul 
gospodăriei.

Țin să arăt că cele mai importan
te venituri le-am realizat prin vîn
zarea către start, pe bază de con
tract, a diferitelor produse agricole 
-și animaliere, ca cereale, lapte, lină, 
•carne, legume. In anul 1961, numai 
din vînzarea viței de vie am obți- 

venit de 595.000 lei. Dezvol- In clișeu : Casa nouă a colectivistului Florea Cornel din Obreja.

Cele mai importante probleme în dezbaterea comuniștilor
Gospodăria noastră colectivă a 

•cunoscut în ultimul timp o dezvol
tare tot mai mare, o întărire perma
nentă, iar odată cu aceasta a cres
cut nivelul nostru de viață.

In activitatea pentru continua în
tărire economică a gospodăriei co
lective, rolul hotărîtor l-a avut or
ganizația de bază, care a analizat 
în adunări generale cele mai impor
tante probleime legate de viața gos
podăriei și printr-o susținută mun
că politică larg desfășurată a mobi
lizat masa largă a colectiviștilor la 
îndeplinirea obiectivelor propuse a 
fi îndeplinite. Și putem spune că, de 
fiecare dată, măsurile luate de or
ganizația de bază au dus la obține
rea de rezultate bune.

Ce probleme a analizat adunarea 
generală a organizației de bază în 
primul semestru al anului 1962?

Ținînd cont de importanța deose
bită ce o are organizarea muncii 
în gospodăria colectivă pentru exe
cutarea tuturor lucrărilor în cele 
tnai bune condițiuni și la timpul po
trivit, organizația de bază, la pro
punerea biroului, a analizat în adu
narea generală ținută în luna fe
bruarie a.c. cum s-a organizat mun
ca în cadrul gospodăriei noastre co
lective.

Acordînd atenție deosebită acestei 
importante probleme, membrii de 
partid, printre care Lupea V., Sal
cău 1. și alții, au făcut propuneri ca 
în toate sectoarele de activitate din 
cadrul gospodăriei colective să fie 
repartizați membri și candidați de 
partid. Ținînd seamă de recoman
dările făcute de organizația de ba

tînd această ramură de mari veni
turi și în acest an, pepiniera de viță 
de vie se prezintă bine și cred că 
vom obține venituri tot așa de fru
moase. Venituri mari vom obține a- 
poi prin vînzarea pe bază de con
tract a 12G porci grași, care-i vom 
livra pînă la sfîrșitul anului. Din 
totalul veniturilor realizate în acest 
an, noi r.e-am propus să vărsăm la 
fondul cie bază 10 la sută, astfel că 
la sfîrșitul anului 1962 valoarea pro
prietății obștești a gospodăriei noas
tre colective va fi de 1.310.000 lei.

Creșterea an de an a fon
dului de bază a dus, cum e 
și firesc, la bunăstarea în casele 
colectiviștilor. Valoarea zilei-muncă 
a crescut an de an. In acest an, pe 
primul semestru -noi am repartizat 
colectiviștilor ca avans în bani cîte 
10 lei la zi-muncă. Multi colectiviști 
au primit între 2.000-2.500 lei.

S a schimbat complet traiul co
lectiviștilor. Casele vechi sînt dărî- 
rnate iar în locul lor apar case noi, 
luminoase, frumos mobilate. Lumina 
electrică este o binefacere a regi
mului nostru democrat-popular de 
care colectiviștii din Obreja se bu
cură din plin.

Așadar; dezvoltarea gospodăriei a 
schimbat traiul colectiviștior și în
fățișarea satului. Și în viitor noi 
vom face totul pentru continua dez
voltare a gospodăriei noastre co
lective, pentru bunăstarea colecti
viștilor.

SALCAU IONEL
Președintele G.A.C. — Obreja 

ză, consiliul de conducere al G.A.C. 
le-a dus la îndeplinire, iar măsurile 
luate au dus la o activitate mai vie 
in gospodăria colectivă.

O altă problemă, tot atît de im
portantă, care a fost discutată de 
adunarea generală a organizației de 
bază este felul ctm se desfășoară 
munca în sectorul zootehnic pentru 
a se obține cantități sporite de pro
duse animaliere.

Analiza făcută de organizația 
noastră de bază în luna martie a.c. 
nu a fost întîmplătoare, ci pe baza u- 
nor sesizări ale membrilor de partid 
care lucrează în acest sector. S-a 
constatat, de exemplu, că se face ri
sipă de furaie, că animalele tinere 
nu sînt hrănite rațional, din care 
cauză ele nu se dezvoltă în greuta
te. Dezbătînd aceste probleme, pre
cum și altele ridicate de membrii și 
candidații de partid, adunarea gene
rală a organizației de bază a criti
cat pe tov. Salcău lonuț și Meteș 
Ioan pentru neglijența de care au 
dat dovadă în ce privește îngrijirea 
animalelor. Tot pentru asemenea a- 
titud'ni au fost criticați și tov. Bo
bi an I. și Ganga L. Măsurile luate 
ulterior, ca urmare a hotărîrii 
adunării generale a organiza
ției de bază, au dus la lichidarea 
lipsurilor ce s-au manifestat în a- 
cest sector al gospodăriei colective. 
Tot în legătură cu creșterea și dez
voltarea animalelor, organizația de 
bază într-o adunare generală a a- 
nalizat felul cum se preocupă consi
liul de conducere de asigurarea ba
zei furajere, factor important în 
creșterea animalelor și a producției

Cifre și fapte

I
iț Odată cu întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriei 
colective au crescut an de an și 
veniturile colectiviștilor, iar pe a- 
ceastă bază nivelul lor de trai 
material și cultural. Astfel, din 
veniturile realizate, peste 110 co
lectiviști, adică mai mult de jumă
tate din populația satului, și-au 
construit case noi.

•Ar Prin grija statului nostru, 
și satul Obreja a fost electrificat 
Astăzi la Obreja în peste 95 la 

isută din numărul caselor a pă
truns lumina electrică, iar lampa 
cu petrol în curînd va rămine o 
piesă de muzeu.

■Ar In urmă cu zece ani, apa
ratul de radio pentru țăranii mun
citori din Obreja era un obiect 
rar cunoscut. La noi azi — spu
nea un colectivist — aparatul de 
radio este un lucru pe care-1 gă
sești în casele a peste 100 de co
lectiviști și numărul celor care-și 
cumpără acest obiect din venitu
rile realizate în gospodăria colec
tivă crește an de an.

■Ar In primul semestru al anu
lui 1962, colectiviștii din Obreja 

ț au primit, numai ca avans, sume 
< importante de bani. Colectivistul 
S Salcău Nicolae a primit 2.500 lei, 
? Cle:a Ioan — 2.200 lei, Breazu 
ț Midu — 2.000 lei și ca ei mai 
Isînt mulți alții.

•Ar Peste 30 la sută din familii
le colectiviștilor și-au cumpărat 
mobilă nouă, un însemnat număr 
au mașini de cusut, aragaze și 

; alte obiecte electrice de uz casnic,

acestora. Prin măsurile luate și cele 
ce vor mai fi luate de consiliul de 
conducere a! gospodăriei noastre co
lective, ca urmare a sarcinilor reie
șite din hotărirea adunării generale 
a organizației de bază, noi avem a- 
sigurate toate condițiile necesare 
hrănirii animalelor cu furaje de 

•>ă calitate.
In afară de cele arătate mai sus, 

biroul organizației de bază, în șe
dințele ce le-a ținut, a analizat di
ferite aspecte ale muncii din cadrul 
gospodăriei colective. Astfel, într-o 

dința cctmună cu consiliul decon- 
’ducere, noi am analizat felul cum se 
muncește în sectorul zootehnic. In 
altă ședință, biroul organizației de 
bază a dezbătut măsurile luate de 
consiliul de conducere al G.A.C. 
pentru a se obține de pe o supra
față de 20 ha 5.000 kg porumb boa
be la hectar în teren neirigat.

De un real sprijin în muncă, atît 
în brigăzile de cîmp cît și la cea 
zootehnică, ca de altfel în toate sec
toarele din cadrul gospodăriei sînt 
grupele de partid. Cu sprijinul bi
roului organizației de bază, ele dez
bat sarcinile curente de la locul de 
muncă și iau măsuri operative pen
tru lichidarea lipsurilor ce se mani
festă.

Organizația de bază, ocupîndu-se 
permanent de problemele esențiale 
ale gospodăriei colective, contribuie 
din plin la întărirea continuă a gos
podăriei noastre colective.

BREAZ VASILE 
meimbru al biroului organizației 

de bază

Femeile iau parte activă la efec tuarea lucrărilor în G.A.C. In clișeu: 
O parte dm fruntașele gospodăriei colective din Obreja.

Din an in an producții tot mai mari
îndrumați îndeaproape de către 

organizația de bază, noi, colecti
viștii din Obreja acordăm an de an 
o tot mai mare artenție creșterii pro
ducției de cereale la hectar. Avind 
o experiență tot mai bogată și «pli
cind cu strictețe regulile agrotehni
ce. rezultatele obținute pînă to pre
zent ne îndreptățesc să credem că 
pe viitor vom realiza producții și 
mai sporite pe întreaga suprafață 
cultivată cu cereale. Datorită măsu
rilor luate încă din vara anului tre
cut, ca executarea arăturilor adinei 
de vară, îngrășarea terenului cu cîte 
20-25 tone gunoi de grajd și semă- 
nînd în toamnă la timp șî în teren 
bine pregătit grîu din soiurile de 
înaltă productivitate, ca Ponca și 

• Harac, producțiile planificate au fost 
cu mult depășite. De exemplu, cele 
32 ha cultivate experimental cu so
iurile de grîu arătate mai sus ne-aiu 
adus o producție medie de 2.200 kg 
la hectar, iar pe locul numit „dea
lul părului" griul semănat după tri
foi a rezultat o producție de 2.500 
kg la hectar. Și producția de orz 
cultivată pe cele 20 ha a depășit ou 
200 kg media planificată la ha.

Pentru a spori șf mai mult pro
ducția aouilui viitor, de asemenea,

Creșterea animalelor — sursă 
importantă de venituri

Dezvoltarea multilaterală a gos
podăriei noastre colective ne asigu
ră pe zi ce trece venituri tot mai 
mari. Un.a diin sectoarele cele mai 
rentabile care aduce în timp scurt 
venituri mari este sectorul zooteh
nic. Experiența de pînă acum ne-a 
dovedit că, acolo unde se acordă a- 
tenție cuvenită îngrijirii și furajării 
animalelor nu întîrzie să se arate 
nici rezultatele. Acest lucru a făcut 
ca sectorul zootehnic să cunoască o 
dezvoltare tot mai mare și în gospo
dăria noastră colectivă. De exem
plu. pînă la sfîrșitul acestui an, e- 
fectivuil de bovine trebuie să ajungă 
la 224 capete, din care 60 vaci cu 
lapte cu o producție de 2.200 litri 
lapte pe cap de vacă furajată.

Folosind cu pricepere împrumu
tul acordat precum și fondurile pro
prii, planul la vaci ia și fost reali
zat, urmînd ca în aceste zile să pro
curăm restul de tineret planificat.

De asemenea, o atenție deosebită 
acordăm și creșterii porcilor, a că
ror efectiv, pînă la sfîrșitul anului,

In G.A.C.-uri se acordă o atenție tot mai mare crelșferii porcilor.. 
In clișeu: O parte din scroafele gospodăriei colective din Obreja.

s-au luat măsuri din timp. Imediat 
după recoltare s-a început executa
rea arăturii adinei de vară, iar în
treaga suprafață ce va fi însămîn- 
țată o vom îngrășa cu cîte 25-30 
tone gunoi de grajd și vom semăna 
semințe din soiurile de grîu care se 
adaptează cel mai bine la terenul 
nostru. i

Insămînțate în teren bine pregă
tit și executînd la timp lucrările de 
întreținere, culturile de porumb ale 
gospodăriei noastre colective se pre
zintă foarte frumos. După densitate 
și felul cum se prezintă plantele, 
credem că vom depăși cu mult pro
ducția planificată de 2.100 kg la 
hectar, realizînd o producție medie 
de peste 2.800 kg pe întreaga su
prafață cultivată cu porumb și în loc 
de 20 ha cît ne-am propus la înce- 
nirt să realizăm în acest an 5.000 
kg porumb boabe la ha în teren ne
irigat de pe suprafața de 40 ha.

Folosind din plin experiența gos
podăriilor colective fruntașe și, apii- 
cînd tot mai bine regulile agroteh
nicii, ne vom strădui ca pe viitor să 
obținem producții tot mai sporite de 
cereale la hectar.

LUPEA VASILE 
brigadier de cîmp în G.A.C. Obreja

trebuie să ajungă la 150 capete, din 
care 30 scroafe. Și la această spe
cie de animale am realizat și chiar 
depășit numărul de. scroafe, avem în 
prezent 35 scroafe și .peste 90 de 
porci. Dacă pînă mal ieri media de 
purcei la o fătare era de 7-8, acum 
prin metoda de încrucișare a soiu
lui Bazna cu Landrâs, media de 
purcei la o fătare a crescut la 11 
capete.

îngrijind bine și aplicînd o fura
jare tot mai raționala după pro
ducția și greutatea animalelor, har
nicii îngrijitori, ca Nicuila Iulian, 
Breaz Mihăilă, lancu Pavel și Sal
cău Simian, se sttăduiesc zi de zi 
să muncească tot mai bine pentru a 
realiza și depăși producția de carne 
si lapte planificată pe fiecare ani
mal în parte, în așa fel ca la sfîr
șitul anului venitul realizat din va
lorificarea produselor obținute din 
sectorul zootehnic să depășească 
.1)0.000 lei.

PĂCURAR EUGEN 
brigadier zootehnic în G.A.C. Obreja



A 17-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII COREEI Stegar al luptei 
pentru socialism și pace

Salut frățesc poporului coreean!
Poporul R.P.D. Coreene sărbătorește la 15 august cea de-a 17-a a- 

niversare a eliberării Coreei de sub dominația militarismului japonez 
de către glorioasa armată sovietică.

Eliberarea Coreei a marcat o cotitură istorică în destinele poporu
lui ei. Instaurînd puterea populară, oamenii muncii din partea de nord 
a Coreei au pășit cu elan să înlăture înapoierea multiseculară a ță
rii, să ridice economia ei distrusă de colonialiștii japonezi, să trans
forme R.P.D. Coreeană într-o țară socialistă prosperă.

Strîns unit în jurul partidului său marxfet-lenini-st, Partidul Muncii 
din Coreea, al Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Kim ir 
Sen, harnicul popor al Coreei popu’are a obținut succese remarcabile 
în opera de construire a socialismului.

In prezent, Coreea populară este un stat socialist, industrial agrar, 
în care se produc de aproape opt ori mai multe produse industriale de- 
cît înainte de eliberare. In anii puterii populare s-a pus o temelie so
lidă industrializării socialiste, a fost creată o bază puternică a indus
triei grele, se dezvoltă industria ușoară.

'n agricultură, a cărei transformare socialistă a fost terminată, se 
îndeplinește cu succes sarcina rid carii nivelului producției agricole. 
S-a îmbunătățit cu mult nivelul de trai al poporului, înflorește cultura 
națională. Coreea de nord este o țară în care nu mai există analfabe
tism, care dispune de o vastă rețea e instituții de învățămînt și cul
tură.

Cu prilejul măreței sărbători a eliberării, poporul romîn urează po
porului coreean să obțină noi succese în opera de construire a socia
lismului în patria sa, în lupta lui dreaptă pentru unificarea pașnică și 
democratică a Coreei, în apărarea păcii.

Scurte stirs din industrie
La oțelăria de la Soncijin s-au 

terminat în linii generale lucră
rile de instalare și montare a uti
lajului în secția de tablă laminată 
de oțel de dimensiuni medii în 
curs de construire, care va avea 
o capacitate de 80.000 de tone. In 
curînd va începe punerea în func
țiune de probă a utilajului secției.

In ajunul intrării în exploatare 
se află ș' o altă construcție nouă 
a septenalului R.P.D. Coreene — 
fabrica de hîrtie din orașul He- 
san. Aici '-au terminat aproape 
toate lucrările. Fabrica va produ

Din munca
In Marea Japoniei și Marea Gal

benă. ale căror ape scaldă țărmurile 
de est și de vest ale R.P.D. Coree
ne, în acest sezon de vară activita
tea pescarilor este în toi. Pescarii 
coreeni îndeplinesc cu succes sarci
nile trasate de Partidul Muncii din 
Coreea — de a obține în acest an 
800 61’9 tone de pește.

Mult mai devreme ca.de obicei au 
apărut In sectoarele de pescuit din

Insula Vaudo
Din portul Hampho se poate a- 

iunge cu o barcă în 20 de minute pe 
insula Vaudo, care pînă acum cîțiva 
ani era nelocuită. Stîncite ei, pe 
care cresc pini și salcîmi, se înălțau 
singuratice deasupra mării.

In timp ce în portul Hampho, pe 
albastrul întins al mării și pe cul
mile de munte care se profilau în 
zarea ei bătea pulsul unei vieți noi 
și fericite, pe insula Vaudo cufun
dată în tăcere nu se auzea glas de 
om.

Viața nouă pătrunde însă acum și 
pe insulă. Locuitorii orașului Ham
pho, năzuind șă-și facă patria și 
■nai frumoasă, au transformat prin 
muncă patriotică insula Vaudo în- 

Copiii Coreei populare au azi o tinerețe fericită.

ce anual 27.000 tone de hîrtie de 
diferite sortimente.

Recent, la uzina chimică din 
Aodi a fost dată în exploatare o 
mare coloană de rectificare a me
tanolului, care va contribui într-o 
importantă măsură la chimizarea 
economiei naționale a R.P.D. Co
reene. Noua coloană va permite 
uzinei să realizeze în 1965 o pro
ducție de 90.000 tone de metanol. 
Coloana are diametrul de 2,4 m, 
înălțimea de 30 m și o capacitate 
anuală de 45.000 tone de metanol. 
Ea a fost construită în numai 8 
luni.

pescarilor
Marea Japoniei hamsii și alți pești 
migratori. Bancurile de pești sînt 
descoperite în largul mării cu aju
torul aviației și al vaselor pescărești 
de cercetare.

Pescarii din R.P.D. Coreeană și-au 
luat angajamentul ca în perioa
da actualului sezon de vară să pes
cuiască de două ori mai mult pește 
decît în tot cursul anului trecut.

trezita la viață
tr-un minunat parc de cultură și 
odihnă. Aici au fost construite fru
moase pavilioane și chioșcuri în stil 
național, interesante ansambluri de 
case de odihnă, au fost deschise 
cantirte, magazine, cluburi, s-au a- 
menajat o plajă, un debarcader, te
renuri sportive, ringuri de dans etc. 
De asemenea aici a fost construită 
o șosea care leagă insula Vaudo cu 
uscatul.

In curînd, înfățișarea insulei se 
va schimba și mai mult. Pe insulă 
se va planta un parc pentru copii, 
se va construi un teatru de vară, se 
vor amenaja terenuri pentru jocuri 
de masă, etc.

Phenianul devine pe zi ce trece tot mai frumos.

Cooperativa agricolă „Censanri"
La poalele munților Scctusan, pe 

șoseaua dintre Phenian-Hampho se 
află satul Censanri. Casele arătoa
se. cu etaj, înșirate de-a lungul șo
selei, cele două școli medii, școala 
agricolă superioară, clubul, punc
tul sanitar — toate acestea sînt 
mărturii ale noului în satul Cen
sanri.

Cum s-a ajuns aici ?
In anul 1954, un număr de 16 fa

milii de țărani săraci și-au unit pă- 
mfcirturile — în total vreo 30 de ha. 
Cooperativa a continuat însă să 
crească și la numai 4 ani mai tîr
ziu ea s-a transformat într-o pu
ternică gospodărie colectivă, care 
unea laolaltă 600 de familii țără
nești și peste 1.000 ha de teren a- 
gr.icol.

O dată cu întărirea cooperativei 
s-a întărit și baza tehnico-materiaiă 
a acesteia. Peste 60 la sută din su
prafața arabilă a fost irigată, au

Din activitatea oamenilor de știință
Oamenii de știință din R.P.D. Co

reeană aduc o contribuție însemna
tă la dezvoltarea economiei națio
nale a țării. <

Geologii studiază zăcămintele) de 
minereuri utile, formarea straturilor 
de minereuri, elaborează noi metode 
de prospectare a bogățiilor subte
rane, de extracție și de înnobilare a 
minereurilor în conformitate cu con
dițiile țării.

Oamenii de știință desfășoară o 
intensă activitate în domeniul va
lorificării unor mari întinderi de pă- 
mînt, al lărgirii sistemelor de iri
gații. O deosebită atenție se acordă 

Institut de artă din Phenian
'Peste 100 de tineri artiști ai tea

trelor, colectivelor muzicale și co
regrafice din Phenian au fost ad
miși la Institutul de artă, deschis nu 
de mult pe lingă Teatrul mare din 
capitala R.P.D. Coreene. Studenții 
ver îmbina la acest institut studiul 
cu jccul de scenă. Institutul a fost 
completat cu cadre de specialiști ex
perimentați din rîndul artiștilor de 
mare renume.

Institutul are catedre de muzică 
națională, de muzică vocală și in
strumentală modernă, precum și de 
dansuri naționale. Scopul principal 
al institutului este ridicarea măes- 
triei interpretative a artiștilor. Du
rata cui surilor este de 3 ani.

; Orase-sateliti
9 •

In împrejurimile orașului Phenian 
și ale altor orașe mari din R.P.D. Co
reeană se construiesc orașe-safeliți.

fn anii de după război orașele 
tării au fosl refăcute și amenajate, 
iar construirea la marginea lor a 
orașele,r-sateliți le va transforma în 
frumoase ansambluri arhitectonice 
unice.

In carcerele de locuit ale orașe- 
lor-sateliți se vor construi cinema
tografe, teatre, biblioteci, spitale, 
magazine, diferite instituții sociale, 
iar rețeaua de transport va lega o- 
rașele-sateliți cu centrele orașelor în 
jurul cărora se construiesc.

Anul acesta, în orașul-satelit al 
Phenianului se vor construi 3.000 de 
apartamente.

fost achiziționate 6 tractoare și alte 
mașini. I

Anul trecut, ca Urmare a lucrări
lor de valorificare și de irigare a 
unor noi pămînturi, suprafața ore- 
zăriilor a crescut cu 27 lai sută, față 
de anul 1959, suprafața- însămînțată 
cu porumb a crescut cu 251 la sută, 
iar producția medie la hectar a sporit 
cu mai mult de o tonă. S-a acordat 
o mare atenție și dezvoltării creș
terii animalelor, pomiculturii, cul
turilor tehnice și altor ramuri ale 
agriculturii.

In cooperativa „Censanri" sînt 
mecanizate aproape toate muncile a- 
gricole : treieratul, decorticatul ore
zului, muncile la ferme etc.

An de an a crescut nivelul de trai 
al țăranilor. Numai anul trecut s-au 
construit 180 de case noi, în care 
s-au mutat multe familii de coope
ratori.

folosirii unor noi surse de energie 
atomică și solară, temperatura sub
solului, energia fluxurilor și reflu
xurilor.

După realizarea primei mașini e- 
lectronice de calcul se va construi 
o mașină de calcul mai mare, care 
va fi introdusă în diferite ramuri ale 
economiei naționale.

Pe baza succeselor obținute în 
domeniul producției vinalonului, po- 
liclorurii de vinii, oamenii de știin
ță din R.P.D. Coreeană vor continua 
cercetările în vederea obținerii de 
noi fibre, rășini și cauciuc sintetic 
de calitate superioară, agrochimica- 
le, îngrășăminte chimice, coloranți, 
medicamente.

In atenția oamenilor de știință se 
află, de asemenea, lucrări în dome
niul hidraulicii, dezvoltării teoriei 
științelor fundamentale — matema
tica, fizica, chimia, biologia.

CINSTIRE
Cu puține zile în urmă, pe pero

nul gării din Teiuș s-a petrecut 
un fapt puțin obișnuit. Numeroși 
ceferiști din toate sectoarele com
plexului, pionieri, formația orches
trală a clubului sindicatului 
C.F.R. așteptau sosirea trenului 
2002, dinspre Coșlariu. Cu el a- 
vea să sosească în stație lăcătu
șul de revizie Mihăilescu Joan și 
șeful reviziei C.F.R. Coșlariu, La- 
zăr Iacob. Acești neobosiți cefe
riști își încheiau în acea zi peste 
40 de ani de muncă, ieșiseră la 
pensie.

La coborîre din tren a fost un 
moment deosebit de emoționant. 
In timp ce muzica intona un cîn- 

h Ar
De curînd, în circumscripția sa

nitară Berghin, prin grija organe
lor locale, s-a destinat pentru se
diul dispensarului medical un nou 
local care cu sprijinul' Secției sa
nitare raionale a fost amenajat.

Muncitorii sanitari de la această 
circumscripție au lucrat cot la cot 
cu colectiviștii cu multă însuflețire 
la înfrumusețarea noului dispensar. 
Grija lor atentă față de această in
stituție, care veghează la sănătatea 

țărănimii muncitoare, se poate ve-

(Urmare din pag. l-a) 
în slujba exploatatorilor, a sacului 
cu bani patronal. N-a existat și nu 
poate exista în lume o presă atît de 
puternică, atît de principială, com
bativă, atît de legată de om cum 
este presa comunistă.

Sub conducerea P.M.R., presa 
din țara noastră în frunte cu „Scân
teia", folosind în mod creator expe
riența presei sovietice, a presei co
muniste internaționale, acordînd o 
atdnție deosebită valorificării pro
priilor ei tradiții revoluționare, își 
îndeplinește cu fidelitate rolul de 
luptător pentru răspîndirea și apli
carea politicii partidului, a ideilor 
marxism-leninismului.

In prezent, întreaga presă din 
țara noastră militează activ pentru 
mobilizarea celor mai largi mase 
la înfăptuirea hotărîrilor celui de-aî 
IH-lea Congres al partidului nostru, 
la luptă hotărîtă pentru triumful 
păcii în lumea întreagă.

Sarcinile tot mai mărețe pe care 
te pune partidul în fața oamenilor 
muncii pun cu tărie în fața presei 
noastre necesitatea ridicării pe o 
treaptă mai înaltă a eficacitățiijprti- 
vitătii sale în toate domeniile 
muncii.

Alături de presa din țara noastră 
și ziarul „Steaua roșie", sub condu
cerea Comitetului raional de partid, 
a obținut o seamă de rezultate po
zitive. In coloanele ziarului nostru 
apar tot mai multe materiale scrise 
te cititori și corespondenți volun
tari. Ziarul nostru local a folosit tot 
mai mult scrisorile și sesizările ci
titorilor în redactarea unor mate
rialo de diferite genuri. Corespon
denți voluntari si cititori ca Cîmnearr 
Aurei de la Uzinele Zlatna, Strem- 
tan Vasile, de la C.F.R. Teiuș, Ser- 
bu Virgil din Alba lulia, Longhin 
Dumitru din Cistei. Păcurar Ion de 
'a Denoul C.F.R. Teiuș, Crișan Vic
toria din G.A.C. Teius si multi alții 
’ti contribuit prin activitatea lor 
însuflețită la îmbunătățirea conti
nuă a conținutului ziarului nostru. 
De Ziua presei, felicităm cu căldură 
ne toti acei ce au înțeles ca ne lingă 
mun-a 1or în producție să-și aducă 
o contribuție de seamă și pe linia 
cuvîntului scris.

Pe această cale vă chemăm din 
toată inima, dragi cititori, corespon
denți voluntari, colaboratori ai zia
rului nostru să participați tot mar 
activ neutru a ridica permanent con
ținutul ziarului nostru, pentru ea 
el să-si îndeplinească tot mai. 
rolul de agitator, propagandist șt 
organizator colectiv.

Sub conducerea partidului, dez- 
voltînd tradițiile revoluționare ale 
presei noastre de partid, învătînd 
din experiența bogată și multilate
rală a presei sovietice, presa din 
tara noastră va aduce o contribute 
însemnată la desăvîrșirea construiri 
socialismului în Republica Populari 
Rornînă, la triumful ideilor păcii îr 
lumea întreagă.

MUNC1I
tec muncitoresc, pionierii au do
nat celor doi veterani insigne și 
cravate, iar tovarășii de muncă 
le-au urat mult noroc, sănătate și 
viață lungă și fericită.

— Ies la pensie — a arătat tov 
Lazăr Iacob —- fără grija zilei dt 
mîine. Statul nostru ne-a asigu 
rat cu adevărat o bătrînețe fru 
moașă, lipsită de griji.

Sărbătorirea celor doi harnic 
ceferiști s-a prelungit pînă sear; 
tîrziu, colegii de muncă înconju 
rîndu-i cu toată dragostea și feli 
citîndu-i pentru hărnicia anilor d 
muncă ce-i încheie.

STREMTAN VASILE si 
T1RTESCU V1NTILA core:

NICI E
dea din cele mai mici amănuir 
Totul strălucește de ordine și ou 
țenie. Bolnavii au o sală de așt 
tare încăpătoare, cu bănci conf 
tabiile. Pe o măsuță sînt așezate 
vedere diferite broșuri de educ; 
sanitară.

Personalul sanitar are o atitud 
corespunzătoare față de nevoile 1 
navilor. E un colectiv mic, dare 
prin abnegația cu care munci 
reușește să facă față cu cinste : 
cinilor. Coresp. FARCAȘ MAI
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