
Marea noastră sărbătoare
Cu inima plină de bucurie și tnîn- 

dria zilelor mărețe pe care le trăim, 
astăzi întregul nostru popor munci
tor sărbătorește 18 ani de la istorica 
zi de 23 August 1944, ziua declan
șării insurecției armate organizată 
si condusă de partidul comunist, 
prin victoria căreia țara noastră a 
fost eliberată de sub jugul fascist.

Prin acțiunea coordonată a forțe
lor patriotice populare, a soldaților, 
ofițerilor și generalilor patrioți, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro- 
mîn, insurecția armată de la 23 Au
gust 1944 a fost înfăptuită în con
dițiile favorabile create de ofensiva 
Armatei Sovietice eliberatoare împo
triva trupelor hitleriste.

Ziua de 23 August s-a înscris cu 
litere de aur în istoria poporului 
nostru, a pătruns adine . în inima 
fiecărui om al muncii, deoarece ea 
; Mp-cat un moment istoric în dez
voltarea Romîniei, a deschis po
porului nostru calea spre eliberare 
nu numai de sub jugul fascist, dar 
și de sub crunta exploatare a mo
șierilor și capitaliștilor autohtoni și 
a imperialismului străin.

Au trecut 18 ani de la eliberare. 
In viața unui popor acești 18 ani 
înseamnă puțin, dar prin amploarea 
si profunzimea transformărilor pe
trecute în răstimpul lor, prin marile 
realizări obținute, anii care au tre
cut de la 23 August 1944 nu-și au 
seamăn î.n întreaga istorie a Romî- 
niei. In acest răstimp întregul popor 
muncitor, condus de partid, a obți
nut succese grandioase, cuceriri de 
însemnătate epocală în dezvoltarea 
industriei și îndeosebi a industriei 
grele, în transformarea socialistă a 
agriculturii, în înfăptuirea revoluției 
culturale și creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Forțele de producție ale țării au 
crescut continuu, relațiile socialiste 
de producție s-au lărgit și s-au con (Continuare în pag. 4-a)

Peisaj albaiulian. Noul bloc și-a primit locatarii.

solidat in toate ramurile economiei 
naționale, clasele exploatatoare au 
fost lichidate, punindu-se capăt peri 
tru totdeauna exploatării omului de 
către om. Socialismul a învins de
finitiv în Republica Populară Rotnî- 
nă. Țara noastră merge victorios și 
obține succese deosebit de însem
nate pe drumul desăvîrșirii cons
trucției socialiste. Cei mulți și umi
liți de ieri — oamenii muncii — 
sînt astăzi stăpîni ai țării, ai tutu
ror bunurilor materiale și spirituale 
pe care le produc.

In anii de democrație populară 
dezvoltării industriei îi este caracte
ristic ritmul rapid de creștere a pro
ducției. In timp ce în Romînia bur- 
ghezo-moșîereiască creșterea medie 
anuală a producției industriale în 
perioada 1929-1938 a fost de circa 
4 la sută, în perioada 1960-1961 a- 
ceastă creștere a fost de peste 16 la 
sută. In 1962, în primele 55 de zile 
s-a realizat întreaga producție in
dustrială a anului 1938.

Deosebit de însemnate sînt și 
transformările petrecute în viața 
satelor noastre.

Sarcina trasată de Congresul a! 
III-lea al partidului cu privire la ter
minarea colectivizării agriculturii a 
fost îndeplinită cu aproape 4 ani 
mai devreme.

Privind țara de la un canat la al
tul, ți se umple inima de bucurie. 
Pretutindeni, chiar și în cele mai 
îndepărtate colțuri ale ei, se simte 
astăzi pulsul vieții noi. Patria noas
tră are pe zi ce trece o față mai tî- 
nără, tot mai proaspătă și mai în
floritoare. Ea este un vast și măreț 
șantier. Sutele de uzine și fabrici, 
construite prin grija partidului pe 
întreg cuprinsul patriei, puternicele 
centrale electrice, noile orașe și cen
tre muncitorești, zecile de mii de
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Cinstind măreața sărbătoare a eliberării
Economii peste pla n Fruntași în muncă

Colectivul de mun
că din Depoul de loco
motive C.F.R. Teiuș s a 
(angajat să cinstească 
măreața zi de 23 Au
gust cu realizarea unor 
însemnate economii. Și 
colectivul de muncă de 
aici s-a ținut de cuvfrit.

Astfel, mecanicii și

fochiștii au realizat e- 
conomii la combustibil 
convențional în valoare 
de peste 69.000 lei. 
Aceasta datorită folo
sirii în cele mai bune 
condițiuni a locomoti
velor, a remorcării tre
nurilor cu tonaj sporit 
și a altor metode îna

Toate brig
Pe ogoarele gospodăriilor colecti

ve din raionul nostru, mecanizatorii 
desfășoară o activitate rodnică în 
întrecerea socialistă organizată în
tre brigăzi și individual între trac
toriști.

Cinstind marea noastră sărbă
toare națională, mecanizatorii din 
toate brigăzile și-au intensificat 
munca și, folosind fiecare zi bună 
de lucru și întreaga capacitate a

Rezultate deosebite
Tot mai frumoase sînt rezultatele 

ce le obțin muncitorii Atelierului 
centarat de reparații din Alba Iulia 
în întrecerea pe brigăzi organizată 
în cinstea zilei de 23 August. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
te către brigada a II-a strungărie. 
condusă de comunistul Beldean Ni- 
■olae, care în ziua de 17 august a 
realizat sarcina de plan în propor
ție de 115,47 la sută. De asemenea, 
tot în această zi, brigada de meca- 

ci condusă de comunistul Dre- 
ghici loan și-a realizat planul in 
proporție de 114,89 la sută, iar bri
gada a IlI-a anexă condusă de co
munistul Pop Iosif — în proporție 
de 114,53 la sută.

Coresp. MOLDOVAN SIMION

Un sat ca multe altele
Așezat pe un deal, Bucerdea Vi- 

noasă e înainte de toate și un loc 
pitoresc. De la poalele dealului, 
viile se văd semețe ca o cunună 
verde în fruntea satului.

Pe ulița principală, un pîrîiaș, 
venit de undeva de departe, sclipo- 
cește molcom făcîndu-și loc în jos 
printre pietrele cînd mai mari, cînd 
mai mici.

Pe o parte și pe alta a uiliții te 
întîmpină case noi, unele complet 
terminate, altele în construcție. De 
la ferestre și din grădini, mușcatele, 
și trandafirii îți trimit miresme pli
ne de prospețime. Peste tot, te în
tîmpină tinerețea satului și întine
rirea oamenilor. Tinerețea le-a dat-o 
viața nouă, munca lor unită, înfră
țită în marea gospodărie colectivă.

Anul acesta ei au strîns întîia re
coltă de grîu de pe ogoarele în în
tregime colectivizate ale satului. 
Brațele harnice și puternice ale co
lectiviștilor au dat pămîntului viață, 
l-au făcut tot mai roditor. Boabele 
aurii de grîu au ieșit mari și multe.

In magazia cu o capacitate de 60 
de vagoane, construită în acest an 
după cel mai modern sistem și cu 
instalație de lumină electrică, e de
pozitată o mare de grîu. Acoilo e 
pîinea — fructul hărniciei colecti
viștilor. Producția' medie de grîu la 
hectar a fost mare. Și din rodnicia 
muncii, fiecare a primit la avans 
cantități mari de grîu. Colectivistul 

intate de muncă. Prin
tre mecanici și fochiști 
în mod deosebit s-au 
evidențiat prin rezul
tatele obținute, tov. 
Picoș loan, Medrea 
Gligor. Tecșa N'ico- 
lae, Ceteraș Darius și 
alții.

Coresp. PĂCURAR I.

ăzile cu planul depășit
tractoarelor și mașinilor, au reușit 
nu numai să-și îndeplinească, ci și 
să-și depășească planul de produc
ție, evidențiindu-se în mod deosebit 
tractoriștii Stoia Nicolae, Gociobea 
Simion, Teodorescu Nicolae II, But- 
ka Iosif, Borza Chirilă, precum și 
șefii de brigadă Covaci Ladislau, 
Popa loan, Schazer Martin.

Coresp. HAIDUCI EUGEN

In clișeu, de sus în jos: Oarga Maria, 
muncitoare la fabrica „Ardeleana11 Alba Iulia; 
Florea Ilie, chimist la U.M.C. Zlatna; Costea 
Dănilă, colectivist la G.A.C. Totoi; Butka Iosif, 
tractorist Ia S.'M. T. Alba și Medrea Gligor, 
mecanic de locomotivă la C. F. R. Teiuș.

Miclea Ion a primit după zilele- 
muncă efectuate numai ca avans 
720 kg grîu, Pop Maria 860 kg, 
Bolea Nicolae 700 kg. Și ca ei sînt 
mulți alții.

Dar munca în colectivă e com
plexă. Paralel cu strîngerea recoltei 
s-a muncit la arături de vară, la în
treținerea viilor, la recoltatul fura
jelor și la cîte alte lucrări nu se 
desfășoară bătălia ?

In curînd grajdul construit în a- 
cest an pentru 100 de capete va fi 
dat în folosință. El va completa un 
alt grajd de 100 capete construit 
anul trecut. S-a mai construit o ma
ternitate pentru 50 de scroafe. Nu 
peste mult timp va fi terminat un 
saivan pentru 1.000 de oi. Capaci
tatea gropilor pentru însilozare a 
fost mărită de la 240 tone la 800 
tone. Porumbul de 5.000 kg boabe 
la hectar în teren neirigat, îngrijit 
cu răspundere de brigada a 4-a 
condusă de candidatul de partid 
Nistor Florian, a crescut înalt și 
promite o recoltă mai mare decît 
cea planificată.

Nicicînd ogoarele Bufcerzii n-aiu 
cunoscut un așa puternic freamăt 
al muncii. Și aceasta pentru că 
munca în colectiv a aduls cu ea în
noirea sufletului omenesc. Da! Bu
cerdea culnoaște acum înflorirea de
plină. S-au șters din sat urmele tre
cutului. Imaginea țăranului, cunos
cut cu opinci și haine zdrențuite, a

dispărut pentru totdeauna. Băla 
Gligor, Benician Ion, Benioian Va- 
sile și ca ei toți ceilalți care în tre
cut n-au cunoscut decît slugărnicia 
și umilința, astăzi în colectivă au 
simțit adevărata demnitate umană. 

Satul capătă tot mai mult profi
lul unei așezări socialiste de tip 
orășenesc. In numai ultimii ani ai 
vieții noi s-au construit peste 320 
case. Ele sînt împodobite cu mobilă 
nouă. Radioul, aragazul, mașinile de 
cusut și multe alte obiecte de uz 
casnic au pătruns în casele colecti
viștilor. Lumina electrică a străbă
tut în tot satul.

Tot mai mulți tineri iau drumul 
școlilor. Sub regimul burghezo-nto- 
șieresc au mers la școli doar cîțiva 
tineri. Acum însă numărul lor a 
trecut peste suită. Cei cinci copii ai 
colectivistului Truță Emiilfan în tre
cut țăran sărac au făcut astăzi stu
dii superioare și sînt cadre de nă
dejde ale statului nostru.

Vorbind de noul ce s-a întronat 
în Bucerdea, nu poți să nu amin
tești și faptul că colectiva a crescut 
oameni minunați, buni organizatori 
ai producției, care s-au afirmat în 
procesul muncii constructive. . Nu 
poți să nu amintești de cel mai tî- 
năr președinte de colectivă din ra
ion, Feneșer Nicolae, sau de bri
gadierii Miclea Ionică, Muncuș Ni
colae, Miclea Cornel, Bolea Ionică 
și mulți ca ei, care împreună cu toți 
colectiviștii muncesc cu dragoste 
centru ca gospodăria să înflorească 
continuu. Fl. DRAGAN



GINDURI DE 23 AUGUST

Am crescut în anii vlcfll noi
Au

de
Sînt unul din generația lui 

gust 1944. Ca și ceilalți tineri 
seama mea, nu am cunoscut ce în
seamnă exploatarea capitalistă, nu
mai din auzite de la muncitorii cat e 
au simțit-o din plin și din cele citite 
din cărți. Despre viața grea pe care 
a dus-o poporul nostru înainte de 23 
August 1944, multe mi-a povestit ta
ta! meu, el însuși muncitor ceferist.

încă de cînd eram copil, gindul 
meu era să mă fac muncitor, să lu
crez la mașini. Prin grija partidului 
și a statului nostru această dorință 
mi s-a îndeplinit.

După terminarea școlii elemen
tare, am urmat și am absolvit Școa
la profesională din Oradea, unde 
m-am calificat in meseria de lăcă
tuș. Încă din primele zile, la această 
scoală am simțit grija părintească 
de care eram înconjurați de maiștri 
și profesori, care se străduiau să ne 
împărtășească din experiența 
pentru 
te. Și 
create

l<x. 
a deveni cadre bine pregăti- 
pentru acest lucru am avut 
toate condițiile: hrană, cărți.

"brăcăminte, etc., și acestea toate 
în med gratuit date de partid și gu
vern.

După terminarea școlii am fost re
partizat în producție, la Depoul de 
locomotive C.F.R. Teiuș. Aici, am 
fost primit de colectivul de muncă 
cu multă căldură și dragoste. Deși 
sînt tînăr și ca vîrstă și în meseria 
de lăcătuș, colectivul în mijlocul că
ruia lucrez m-a îndrumat și m-a a- 
iutat la fiecare pas. Comuniștii au 
fost aceia care m-au sfătuit să-mi 
completez studiile. Urmînd sfaturile 
lor, m-am înscris la liceul seral și 
r-mul an l-am terminat cu rezultate 

bune. Mă voi strădui ca și în viitor 
să obțin rezultate și mai bune atît 
în producție cit și la școală. Doresc 
-a după terminarea liceului seral 
ă urmez și mai departe. Sînt con

vins că dorința mea va fi îndepli
nită. Partidul ne-a creat toate con
dicile.

CHERECHEȘ TRAIAN 
lăcătuș — Depoul C.F.R. Teiuș

Indrumați îndeaproape de către 
organizația de partid, de comuniști, 
ne străduim să facem din gospodă
ria noastră colectivă o unitate tot 
mai puternică și mai înfloritoare. 
Munca noastră însuflețită nu intir- 
zie a-și arăta roadele. Cit se poate 
de convingător s-a văzut acest lu
cru, și acum cîteva zile la împărțirea 
avansului de 40 la sută. Multi co
lectiviști, printre care mă număr și 
eu, au primit numai ca avans 
650-700 kg griu, iar în aceste 
vom primi și însemnate sume 
bani din veniturile realizate 
valorificarea unei părți din produ
sele obținute pină acum. Venitu-

MĂRTURII.

cite 
zHe 
de 

prin

rile cele mai mari le vom dobindi 
de acum înainte din produsele sec
torului zootehn c și din celelalte ra
muri de producție care ne promit, 
după cum se prezintă oină acum, un 
belșug de produse. Si toate aceste 
Htmcase lucruri se înfăptuiesc în 
tînâra noastră gospodărie colecti
vă. unde, un ți. urmăm cu încredere 
calea arătată de partidul nostru iu
bit pentru bunăstarea și fericirea 
poporului muncitor din scumpa 
noastră patrie. Republica Populară 
Renană.

GABOR ANTONIE 
colectivist din G.A.C. Hăpria

• •
In monografia comunei Intregal- 

de, datele din trecutul învățămintu- 
lui sînt mărturii ale unei înapoieri 
total?, ca urmare a politicii regimu
lui burghezo-moșieresc.

Erau pe raza comunei Intregalde. 
înainte de 23 August 1944, la cele 
11 sate, 5 școli și acestea slab în
zestrate cu material didactic. Pe 
raza comunei erau doar trei învăță
tori. Din cei 300 copii înscriși frec
ventau școala doar 120, din cauza 
greutăților materiale, a lipsei de 
cărți, îmbrăcăminte, etc.

Astăzi, situația școlii din comuna 
Intregalde, ca de altfel a tuturor 
școlilor din țara noastră, s-a schim
bat complet. Sînt în comuna noas
tră 8 școli, din care una de 8 ani. 
Ele sînt înzestrate prin grija parti
dului cu tot ceea ce este necesar 
pentru desfășurarea unui învățăinint 
de calitate. Numai in acest an am

primit 70 bănci 
dulapuri și alt 
Față de* 3 învățători, cili eram în 
trecut, acum sîntem 19 învățători și 
profesori.

Cei peste 340 copai au create toate 
condițiile pentru învățătură. Valoa
rea cărților distribuite gratuit in a- 
nul trecut s-a ridicat la aproape 
10.000 lei. De asemenea, internatul 
-olii asigură unui însemnat număr 

de elevi care locuiesc in satele din 
jur condiții de hrană, dormit și în
vățătură. Pentru anul școlar 1962- 
1963 copiii oamenilor muncii din co
muna Intregalde vor primi în dar 
un nou local de școală cu 8 săli de 
clasă, laborator și alte încăperi ne
cesare unui invățămint de calitate, 
si toate acestea prin grija partidului.

CÎRNAȚ I ZI DOR 
director — Școala de S ani 

Intregalde

noi, table școlare, 
material didactic.

Intllnlre ou anii Qenerafia [Uj aUgUSt

23 August 1944! Piatră de hotar, 
zucurii. Florile acestei bucurii au 
inundat inimile tuturor. Sînt floriie 
imaculate ale unei vieți noi, născute 
sub un cer senin. S-a înmormîntat 
un veac și s-a născut altul nou, so
cialist. Odată cu el s-au născut cei 
care au dat binețe vieții noi — ge
nerația iui August.

Virgil Sîntimbreanu, Ion Dobîrtă, 
Liviu Aldea, Anica Dobîrtă. luliu 
Cîrnaț, Sabina Sailcău și alții ca ei 
s-au născut în zorii zilei de August, 
odată cu libertatea. Copii au cres
cut odată cu apele Bistriței, trăind

vîrsta nouă a luminii care zimbește 
și printre crestele abrupte ale mun
ților. ca oglinda albastră a lacului 
de la Bicaz. au crescut odată 
furnalele Hunedoarei și Reșiței. 
pădurile de sonde ale Olteniei, 
străzile largi ale orașelor noi 
Victoria și Onești, cu siluetele
mețe ale Borzeștilor. Săvineștilor și 
Govorei.

Demnitatea, mîndria de a fi mun
citor, de a fi om, iată idealul spre 
care au visat și care s-a înfăptuit 
sub lumina lui August.

Munca! Iată marea
Visele lor s-au îndreptat acolo unde

cu 
cu 
cu

se-

lor bucurie.

Localul școlii medii din Zlatni e frumos și Încăpător.

X>umînă

lare U.M.C. 
cunoscut o 
dezvoltare, 
fost înzestrată an 
an cu utilaje noi, 
fost perfecționate
existente. In ultimul 
timp au intrat în pro
ducție linii tehnologice 
noi, cu o capacitate cu
mult sporită față de 
trecut.

Ellllllilllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllll

In anii putem popti-
Zlatnia a 
puternică

Uzina

Nu mi-ar ajun. 
Această dată s 
Să desfășor po 
O flamură de ț 
Nu mi-ar a juni 
Ca să-i ajung 
Pe urieșii munc 
Lăsînd cetăți d 
Nu mi-ar a juni 
La flacăra de . 
Si versul n-o s 
Și de beton din 
Nu mi-ar a juni 
întreaga dimen 
Nu mi-ar ajun,. 
Cuibarele de m
Dar îmi ajunge 
Timpane exploz 
Și desffav pot 
O flamură de ț.

0 bază, puternică, pentru dezvoltarea agriculturii
Mecanizarea agriculturii, alături de 

chimizare, este factorul hotărâtor în 
sporirea continuă a producției agri
cole, așa cum prevăd Directivele 
celui de-ai 111-lea Congres al P.M.R. 

Dezvoltarea industriei socialiste 
și în mod deosebit a construcției de 
mașini, ca urmare a politicii parti
dului de industrializare socialistă a 
Țării, a creat condiții de înzestrare a 
agriculturii cu tractoare și mașini 
agricole iot mai multe și mai bune, 
din an in an.

S.M.T. .Alba lulia a luat ființă în 
anul 1948. Atunci, atît numărul de 
tractoare cit și de mașini era destul 
de mic. Cu fiecare an însă, prin gri
ja statului. S.M.T.-ui a fost înzes
trat cu un număr tot mai mare de 
tractoare și mașini agricole, astfel 
că in prezent dispunem de peste 150 
tractoare, 168 pluguri. 29 combine 
și alte mașini. Numai anul acesta 
am primit în dotare 55 tractoare.

au fost chemați de glasul inimii și 
al patriei.

Liviu Aldea e azi muncitor la 
Combinatul Chimic din Tîrnăveni. 
Virgil Sîntimbreanu va fi ca mîine 
inginer mecanic într-una din marile 
uzine ale patriei, Iuliu Cîrnaț e mun
citor la Independența Sibiu, iar Sa
bina Salcău, fata bălaie care a în
drăgit mult munca cîmpului, a ră
mas învăluită de mireasma de grăi 
copt, cu cîntec viguros de tractoare 
și combine pe nesf îrșitele ogoare în - 
frățite ale colectivei din Cistei. Cei 
care au dat întîia oară binețe vieții 
fericite sînt azi oameni în pragul 
vieții mature. Ei știu că Augustul 
eliberator le-a deschis drumul. Și de 
aceea dau cu putere glas muncii 
lor care s-a aprins sub luminile lui 
August. V. ȘERBU CISTEIANU

129 pluguri, 20 combine, 60 semănă
tori, 20 cultivatoare și alte mașini 
agricole.

înzestrarea stațiunii noastre -_u 
lot mai multe tractoare și mașini a- 
gricole, r «rcarea permanentă a ca
lificării profesionale a mecanizato
rilor șl ScÎGSiiea rațională a întregii 
capac-tâți de lucru a mașinilor 
tractoarelor re a dat 
executăm an de an ’ 
mai mare de lucrări 
litate tot mai bună, i 
bază să contribuim la creșterea con
tinuă a producției agricole. Volumul 
lucrărilor agricole executate meca
nizat în prezent, depășește cu peste 
10 ori pe acel al lucrărilor executate 
in anul 194S.

In fiecare an, în fiecare campanie 
agricolă. SALT. și-a incfeplimt și 
depășit planul, 
timp însemnate 
de cost.

Colectivizarea 
griculterii raionului a pus și 
•n fața mecanizatorilor noștri 
și importante sarcini, în scopul con
tinuei creșteri a producției de cerea
le. Sintem conștienți 
sarcini ce ne stau în 
șî de aceea vom face 
siunea încredințată mecanizatorilor 
de a fi pirghie importantă în crește
rea producției agricole să fie înde
plinită cu succes.

BOLUNDUȚ AUREL 
director S.M.T. Alba lulia

Și 
: posibilitate să 
un număr tot 
agricole, de ca- 
iar pe această

realtzfctd în același 
economii la prețui

în întregime a a-
pune

noi

de mărețele 
față în viitor 
totul ca mi-

Un bătrîn miner, veteran a 
neșului, îmi povestea într-uoa 
zilele trecute despre viața lui 
trecutul burghezo-moșieresc și 
pre cc i-a adus lui 23 August 
Ani regăsit, în ciudani cu can 
bea despre trecut, tabloul sf 
al vremii. Exploatat cu nemilu 
cest om al adîncului își ducea 
zilelor în condiții cu totul n 
nești. Intra în adînc, îl păștea 
nericuil, îl istoveau condițiile 
de muncă. Ieșea la suprafață, 
teptau necazurile zilei, greutăț 
mi'liei. Salariul de pe o săpt, 
nu-i ajungea nici pentru dou 
încheiate. II păștea, așadar, și 
ieșea la suprafață același into 
al vieții chinuite. Aceasta era 
ța" în care erau siliți să tr; 
toți cei ce munceau : minerul,: 
garuî sau lucrătorul ogorului.

23 August 1944 a schimbat 
totul. Exploatatorii au fost atol 
iar celor ce muncesc le-j, fost 
chisă calea sor
Peste întinsul patriei a str 
puternic soarele eliberării, 
schimbat atunci an de an cont 
de muncă și viața minerilor di 
nloatarea noastră. Duipă actul 
ric iail naționalizării mecanizar 
înlocuit rînd pe rînd munca m; 
lă. Locul primitivului tîr.năco 
fost preluat de perforatoare, ia 

a teniile întunecoase luminate 
de flăcăruia lămpii de carbit, 
lucește lumina electrică. In 
cailor, vaganetele de minereu 
scoase din aidîncuri de locomot 

Intr-un ritm țiemaiîintîlnit s-a 
voltat în ansamblu exp'loa 
noastră. Azi. nu se poate fac 
comparație între ce a fost și c< 
în prezent. Greșterea masivă a 
ducției se îmbină armonios ou 
voltarea și înzestrarea tehnică 
exploatării. Acum cîțiva ani în 
druil exploatării a fost construi' 
dată în folosință o uzină mod 
de preparare care întrece cu

Cifre

Noi tractoare vor brăzda ogoarele raionului.

fi JI

Prin unitățile de desfac 
nostru s-au vîndut populației 
eu 1.372.000 lei mai multe pr 
rioada corespunzătoare a ant

In anul 1950, în raionul
! dactice. Numărul lor a eres 
1901-1962 la 72 educatoare ș

★ In anul școlar 1961-1962 
10.870 cîți au fost cuprinși în

★ Cu fiecare an se dezvolt 
gradele. In ultimii 10 ani în 
clasă și s-a dat în folosință < 
1 ierului cu care au fost dotate 
dică la peste 400.000 lei.

■jir Cele 74 echipe de teatru, 
63 formații de dansuri, 13 for 
măr de peste 4.000 artiști ar
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dineuri
leaga capacitate a flotațiilor de 
Jectoare. A crescut în mod consi- 
libil numărul muncitorilor. In 
|>rii ani exploatarea noastră, da
ltă grijii partidului, va cunoaște 
■ezvoltare și mai puternică.
I o diferență ca de la cer la pă- 
It între viața de ieri a minerului 
lea de azi. Munca de miner a 
fc-nit în zilele noastre o chestiune 
■moare, o mîndrie. Ca semn al 
■tei prețuiri, pe pieptul multor 
feri, ca Guran Nicolae, Neamțu 

an, Hendrea Gh. II, Ciur Iosdf și 
strălucesc ordine și medalii, 

iriull lor e azi răsplătire cinstită 
luncii. Și la acest salar o- 
>sc, la condițiile noi de muncă 
daugă atîtea și atîtea altele, 
intru oricine, cît ar vrea să pară 
earezător, faptele îi apar cu 
e în față. La Zlatna, la Haneș 
maș, ca de altfel în toate sec
te exploatării noastre s-au ridi- 
nimcmase construcții social- 
ralg^H1 
c azîmi 
el, Brădean Candin și mulți al- 
’entru fiii lor statul a construit 
>aitna o frumoasă școală medie, 
spre noile condiții de muncă și 

a minerilor noștri s-ar putea 
încă foarte multe. In splendi- 
sitațiuni bailneo-climaterice de 
ante și de la mare, stațiuni 
e care aici la mină abia se au- 
pleacă în fiecare an tot mai 
mineri. Numai în acest an au 

t la munte și la mare peste 100 
înnoitori din cadrul exploatării 
ft}. » .
utru toate acestea, pentru viața 
oasă de azi, minerii noștri 
mese din inimă partidului și-și 
estă puternic dorința 
' cu forțe sporite spre a 
ninereu tot mai mult și

Gospodăria agricolă colectivă „7 
Noiembrie" din Vințul de Jos este 
tînără, însă după rezultatele obți
nute pînă în prezent se clasează 
printre unitățile fruntașe pe raion. 
Baza succeselor și aici, ca în altă 
parte, o constituie organizarea te
meinică a muncii în toate ramurile 
de activitate.

îndrumată cu competință de or
ganizația de partid și această uni
tate pășește cu pași siguri spre bel
șug. Dezvoltarea multilaterală 
folosirea chibzuită a pămîntultii 
asigură venituri tot mai mari 
lectiviștilor. Linele roade ale muncii 
însuflețite depuse de colectiviști în
cep să se vadă de pe acum, imediat 
după terminarea campaniei de re
coltare și treieriș. Cele aproape 600 
ha cultivate cu păioase le-au dat 
rod bogat. Astfel, numai ca avans 
s-a repartizat colectiviștilor peste 
106.000 kg grîu. 
a făcut ca
Teodor din brigada a ll-a Vințul de 
Jos să primească pentru zilele pres
tate împreună cu familia sa peste 
1.280 kg grîu drept avans. De ase
menea, cantități însemnate de grîu 
au primit și colectiviștii Nistor 
Gheorghe, Muntean Gligor, Topîlțan 
Ana și mulți alții.

Anul de producție nefiind încă în
cheiat, nu se pot desprinde conclu
zii definitive asupra realizărilor a- 
cestui an de muncă unită a colecti
viștilor din Vințul de Jos. Totuși, 
felul cum se prezintă cele 487 ha 
cultivate cu porumb din care peste 
50 ha cu porumb pentru siloz, 
mit o recoltă sporită, depășind 
ducția planificată la ha.

Atenție deosebită șe acordă 
și sectorului zootehnic, care a 
o puternică dezvoltare în acest an, 
pînă în prezent, numărul de bovine 
ajunge la 310 capete, din care 89 
vaci cu lapte, 1.200 păsări și peste 
100 porci care, de asemenea, 
în timp scurt vor aduce importante

și
ie 

co-

Acest lucru 
colectivistul Marian

venituri. Pentru aceasta colectiviștii 
le îngrijesc cu multă pricepere și 
le-au creat toate condițiile bunei a- 
dăpostiri și unei furajări raționale. 
Numai pentru completarea necesa
rului de furaje se vor însiloza peste 
1.000 tone porumb și alte plante fu
rajere.

Recolta bună de grîu și cultura de 
porumb viguroasă, bine întreținută, 
st îi', mărturie a strădaniilor colecti
viștilor pentru obținerea unor pro
ducții în continuă creștere. Grădina 
de legume e încărcată de rod. Dez
voltarea continuă a sectorului zoo
tehnic, precum și celelalte ramuri de 
producție aducătoare de importante 
venituri sint, indiscutabil, semne 
dintre cele mai evidente ale drumu
lui sigur spre belșug. Continuînd e- 
forturile pentru obținerea de pro
ducții sporite, pentru dezvoltarea 
necontenită a avuției obștești, co
lectiviștii din Vințul de Jos luptă 
pentru propria lor bunăstare.

G. SZABO

Imagini despre viața nouă

Oiejdea, terminate de curînd.

pro- 
pro-

aici 
luat

Casele colectiviștilor din

In clișeu: Împărțirea avansului Ia G. A. C. Hăpria.

ÎNSEMNĂRI

Noua tinerețe a castelului

«ase construcții
i-blocurile de la Zlatna lo- 

.'tineri fruntași, ca Jurca

de a 
da pa- 
de ca-

ILEA MATEI
■etarul comitetului de partid 
cploatarea minieră „Gh. Doja ‘

fapte
ției de consum din raionul 
semestrul I al anului 1962, 

le și alimentare față de pc-

cadre 
școlar

36 educatoare și 368 
ajungînd în anul
și învățători.

isi 12.265 elevi fată de 
160-1961.
ă a învățămîntului de toate 
construite 75 noi săli de 
la Zlatna. Valoarea mobi- 

|n cursul anului 1962 se ri- 

brigăzi artistice de agitație, 
itale, etc., cuprind un nu-

---------------------------------- * 
INCURSIUNE PRIN 
SATE DE MUNTE -------------------------------- *
Albia bătrînului Ampoi șerpu

iește și azi pe același loc prin care 
a șerpuit și acum 50-100 de ani. 
Străbate plaiurile raionului pe nu 
mai puțin de 60 km. Oamenii sate
lor ce-i țin, parcă, ortăcie au îndră
git bătrîna apă și, în suferințele vre- 
milor exploatării burghezo-moșiere- 
ști, necazul, silnicia i-a făcut să-l 
cînte, să-l roage să le fie părtaș su
ferințelor. -

O jale și tu amar 
Duce-v-ar Ampoiu-n dar 
Să vă lase la primar 
La cei ce ne pun pe jar.

Izvorîte dintr-o încleștare extra
ordinară cu viața, aceste versuri e- 
rau oglinda fidelă a ceea ce însem
na sităpîniirea burghezo-moșiereaseă. 
Oamenii lipsiți de existență erau lă- 
sați pradă analfabetismului, bolilor. 
Incepînid cu Tăuțul și mergînd sus 
pe firul Ampoiului pînă la Valea 
Dosului, orice statistică s-ar fi fă
cut, același procent de 70-80 la sulă 
de anailfabeți ieșea. Cît despre grija 
față de sănătate, cu a-tît mai puțin, 
lin medic pentru toate aceste sate! 
Acestea aparțin însă trecutului...

Să poposim acum, la 18 ani de la 
memorabila zi de August 1944 
condus de partid, poporul și-a 
soarta în propriile mîini, cînd 
ales noul drum spre fericire, 
mtilni aici cu totul altă viață, 
să pornim împreună, cititorule, 
oprindu-ne în cîteva sate, să dăm 
glas faptelor.

Tăuți. Zilele acestei veri pline îți 
oferă un peisaj pe cît de frumos pe 
atît de atrăgător. în centrul satu
lui, în școala cea nouă am întîlnit 
tinerețea, tinerețea în vacanță, la 
tabără. Chiot și veselie. E parcă 
ceva ce a fost de cînd lumea. Par 
toate firești. Prezentul a' șters ur
mele trecutului. Azi la căminul cjî- 
tural, altădată inexistent, se cîntă 
cjntece de viață nouă. Tîlcul horei 
e azi înțeles de toți tăuțenii, fie ei 
cu multe primăveri str'mse în tîmpie. 
Te întîmpină apoi în sat și un noi:

C

cînd. 
luat 
și -â

Vom 
Dar, 

Și

întec de viață nouă
local de cooperativă.

Să poposim la Meteș. Sătenii de 
aici au fost și ei martorii uriașei 
transformări. Să-l însoțim pe băt’rî- 
nul Ursa. El ne va povesti multe.

— Să începem de aici, din Gău- 
reni, sătucul acesta înșirat pe cres
te. Priviți școala. După cum se și 
vede e nouă. Apoi o școală s-a ridi
cat și la Poiana. Au fost ridicate în 
anii puterii populare. Aici, altădată, 
peste 80 la sută din copii erau a- 
niailfabeți. Azi toți copiii învață. 
Muilți din ei au devenit azi munci
tori de nădejde. Să intrăm acum pe 
ulița cea mare a Meteșului. Vom în- 
tîlni și aici atîtea lucruri noi. Aici e 
căminul cultural înconjurai așa cum 
se și vede de dăruirea omului, de 
florii. Aproape 5n fiecare zi aici vin 
oamenii, ori la cinematograful să
tesc, ori să asculte o muzică la ra
dio sau să citească o carte. Mai în 
jos puțin vom găsi noul dispensar, 
inaugurat cu un an în urmă. Așaceva 
nici nu puteam visa sub trecutele re
gimuri. Azi grija pentru sănătatea 
noastră, a celor ce în trecut mureau 
răpuși de boli, e asigurată.

Dar cîte și cîte n-ar avea de 
vestit moș Ur&ai Ne-ar povesti 
sigur despre școala nouă ce 
construiește, despre viața nouă 
oamenilor.

Feneș. Bilanțul înfăptuirilor e bo
gat și aici. In anii puterii populare, 
la Feneș ca și în satele aparțină
toare s-au ridjlciait construcții noi. 
Alta este viața oamenilor, fn toate 
trei satele comunei s-a ridicat cîte 
un frumos magazin sătesc, care 
sînt azi bine aprovizionate. La Fe
neș s-au construit î.n acești ani o 
școală și un dispensar. Cît despre 
școala din Galați, povestea e mult 
mai interesantă. In vremea burghe
ziei, în timp ce copiii gălățenilor în
vățau într-un grajd mai bine-zis, a 
fost nevoie de cinci ani la rînd pen
tru ca sătenii să obțină cel puțin a- 
probarea terenului pentru școală. Și 
cu toate intervențiile făcute pînă la

guvernul bqrghezo-moșieresc, tot 
n-au reușit să-și ridice școală. Azi 
treacă oricine vrea prin Galați să 
vadă minunata școală. Puterea 
populară le-a izbăvit visul.

Incursiune prin cîteva sate de 
munte. Ce schimbări adînci au a- 
dus acești anii! Și șirul înfăptuirilor 
nu se încheie aici. Acesta e doar 
bilanțul unei etape. Oameni minuna
ți, oamenii acestor așezări pășesc 
cu încredere în ritmul vieții noi. Și 
slăvesc această viață, o cîntă cu fot 
focul inimii, mulțumesc aceluia care 
le-a deschis drum spre bucurii.

Foicică mărgărit
Te slăvim partid iubit 
Pentru traiul fericit.

i. GIURGIU

Celor ce și-au petrecut pruncia în 
anii asupririlor, peisajul de azi ai 
muntelui: cu verdele lui închis, ou 
zgomot și sbuirdălnicie de copii, li 
se pare mai degrada o visare din 
copilăria lor. Ar fi vrut să fi fost 
așa, să fi avut și ei parte de o ade
vărată viață. Dar visarea a prins 
aripi abia din zilele lui August 1944 
încoace, de cînd poporul condus de 
partid a zdrobit lanțurile robiei ca
pitaliste. Abia de atunci peste pla
iurile patriei s-au plămădit zorii 
vieții noi.

Am poposit într-una din zilele a- 
cestun august bogat în de toate aici, 
sus, la Valea Dosului, la castelul 
așezat la poală de munte, unde al
tădată o mină de asupritori iși lă- 
făiau trîndăvia în desfrîu. Locurile, 
oamenii nici nu mai seamănă. Cas
telul își trăiește o nouă tinerețe. Am 
întfflnit aici într-o părintească 
grijă nu mai puțin de 110 pionieri 
și școlari, fii ai oamenilor muncii de 
pe plaiurile bogatei noastre regiuni 
veniți să-și petreacă zilele vacanței. 
Am fost martor cîteva ore la bucuria 
nestăvilită a unei copilării fericite. 
In jurnalul taberei sînt de altfel 
consemnate zi de zi atîtea și atîtea 
lucruri tinerești, atîtea și atîtea 
fapte ale micuților pionieri și șco
lari. Toate au completat cym nu șe 
poate mai bine frumusețile vacan
ței. Drumețiile la șantierul forestier 
Valea Ruzi, la cabana forestieră de 
la Dealul Mare n-au fostnumai ins
tructive, dar ele au dat prilejul cu
noașterii unor frumuseți naturale de 
neuitat. S-au întîlnit apoi micuții eu 
cei ce scot la lumină bogățiile adîn- 
cului. Clipe cu adevărat emoționan
te, care n-au putut opri nici chiar

po
de
sc 
a

putut opri nici chiar 
pe minerul fruntaș 
Ifendirea Gheorghe 
II ca la întîlndre 
să-și umezească pu- 
ți|i ochii în laori-' 
mile fericirii, ale 
bucuriei vieții noi.

In tabăra dc la 
Valea Dosului pes
te 300 ....................
școlari 
doara 
Praștie și 
l'ia și-aiu 
zilele unei 
fericite.. Au 
ci-rînd aici 
ții. Se vor bucura 
de aceeași atenție. 
Părintele lor, parti
dul, se îngrijește zi 
de zi ca toți Copiii 
patriei noastre dra
gi să crească fără 
griji, să aibă o co
pilărie fericită.

N. SPINEANU

de pionieri și 
din Hune- 

și Teliuc, din 
Alba lu
pe trecut 
vacante 
venit de 
și al-

Pionierii și șco
larii petrec o va
canță plăcută.

l



Țările socialista pe calea avintului continuu
u- R- s- s i și omwi | R.S. Cehoslovacă ] Un uriaș rezervor subteran pentru gaze| R.S. Cehoslovacă |

Ce au dat primii trei ani și jumă
tate ai septenailuilui oamenilor 
muncii din regiunea Kaizahstanul de 
est, situată în a dineul continentului 
asiatic? Răspunzînd la această în
trebare, pusă de un corespondent al 
agenției TASS, Daria Pari, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sovietului regional de deputați ai 
oamenilor muncii, a declarat urmă
toarele :

De la începutul septenalului, în 
inedie, una din 10 familii s-a mutat 
într-uin apartament nou. Există zeci 
de sate care sînt pe jumătate alcă
tuite din ease de tip orășenesc.

Datorită reducerii duratei zilei de 
muncă — în muncile în subteran și 
în secțiile cu temperatură înaltă la 
șase ore, iar în rest —• la șapte oie 
— durata totală a timpului liber al 
fiecărui om al muncii a crescut cu 
aproximativ 20 de zile pe an. In a- 
celași timp, salariul lunar medi i i 
crescut cu o sumă echivalentă cu 
costul chiriei.

Toate acestea, a subliniat Daria 
Pari, au necesitat îmbunătățirea or
ganizării timpului liber. In primă

Un nou oraș în munți
In munții din sudul Kirghiziei s? 

va construi în următorii 5-6 ani un 
nou oraș. El va purta numele de 
Toktogul' — în cinstea marelui poet 
popular, cîntăreț și muzician kir- 
ghiz. Toktogul Satilganov, s-a 
născut și a trăit în aceste locuri în
tre anii 1864-1933.

Pregătirile in vederea lucrărilor 
de construcție au și început. Orașul 
va fi situat în valea pitorească 
Kara-Su, unde seva construi în cu- 
rînd o mare hidrocentrală și lacul 
de acumulare Toktogul, cu un vo
lum de peste 17 km c.

Noul oraș, care va avea o popu
lație de peste 20.000 de locuitori, va 
fi cel mai bine amenajat dintre toate 
așezările din Asia Centrală. Străzile 
sale va- fi transformate în adevă
rate alei umbroase. Conform proiec
tului, <în orașul Toktogul se vor 
construi un palat cultural, un sta
dion, instituții de învățămînt. In
tr-uita din suburbiile sale se va 
construi un sanatoriu. Pe baza e- 
nergiei electrice ieftine și a materiei 
prime locale, aici se vor construi și 
cîteva întreprinderi industriale.

OAMENI ȘI FAPTE DIN U. R. S. S.

Uzina noastră, mîndria noastră
Uzina „Vibropribor" din Chiși- 

nău este una din uzinele cu totul 
noi ale industriei R. S. S. Moldo
venească. Ea există de numai trei 
ani. Aici se fabrică oscilografe, a- 
parate complexe și foarte sensibile 
fără de care nu poate funcționa 
nici un laborator de uzină, nici un 
institut de cercetări științifice.

Producția aparatelor de acest 
fel nu este o treabă deloc ușoară. 
Ea necesită o înaltă calificare. In 
fabricarea oscilografelor se recurge 
la cinematica, electronica, măsu
rări electrice, optică. Oscilogra
ful are o mulțime de piese dintre 
care unele sînt prelucrate cu a 
teiia și a treia clasă de precizie. In 

secția de galvanometrie, de pildă, 
se lucrează cu sîrmă avînd o gro
sime c't a doua suta parte dintr-un 
milimetru, adică mult mai subțire 
decît firul de păr.

La această operație migăloasă 
lucrează Tamara Menșikova. Stând 
lingă conveier, intr-un halat alb ca 
zăpada, ea seamănă mai mult cu 
o laborantă sau doctoriță, decît cu 
un lăcătuș montator. Dar nu nu
mai ea. Așa arată toate muncitoa
rele de aici. Fiecare din ele lu
crează cu lupa, deoarece galvano- 

trei ani și jumătate ai septenalului, 
în orașele, așezările muncitorești și 
satele regiunii au fost construite 10 
cinematografe cu ecran lat, palate 
de cultură și cămine culturale, a 
crescut de două cri numărul case
lor de odihnă și bazelor turistice 
Aproximativ fiecare al doilea mun
citor industrial s-a odihnit la un sa
natoriu sau casă de odihnă, bene
ficiind de bilete gratuite sau la un 
preț avantajos. Din mijloacele puse 
la dispoziție de întreprinderi. în re
giunea Kazahstani‘1 de est au fost 
construite spitale unde se aplică hi- 
drcterapie și tratamente cu nămol.

S-a dublat numărul instituțiilor de 
învățămînt superior, au fost deschi
se trei filiale ale institutelor de cer
cetări ale Academiei de Științe a 
R.S.S. Kazahe. Tot mai multi oa
meni studiază arta teatrală și mu
zica. Locuitorii multor raioane au 
posibilitatea acum de a viziona emi- 
sunile de televiziune — au fost puse 
în funcțiune patru stațiuni-releu.

| R. P. Ungară 1 lntr-u 
de locuințe d

Clloi-ut este un nou cartier de 
locuințe din Budapesta, a cărui 
construcție a început acum cîțiva 
ani. A fost terminată cea de-a doua 
parte a cartierului și acum construc- 
! -rii au trecut la ridicarea celei de-a 
treia părți, in direcția sudică.

încă de Ia deschiderea șantierului 
de pe Clloi-ut s-a ivit posibilitatea 
de a se folosi pe scară largă pa
nouri prefabricate, mijlocii și mari. 
Proiectele inițiale, bazate pe folosi
rea materialelor de construcție tra
diționale. au fost modificate. In loc 
de blocuri cu trei etaje, cum preve
deau proiectele inițiale, au început 
să fie construite altele cu patru e- 
taje, ceea ce permite construirea a 
3.014 apartamente în Ioc de 2.560.

Construcțiile social-administrative 
se construiesc sub formă de pavi
lioane, în parte după proiecte tip 
adaptate condițiilor locale. Ținînd 
seama de numărul locuitorilor, se 
construiesc două școli cu 12 săli de 
clasă fiecare, două creșe cu 120 de 
locuri și trei grădinițe de copii cu 
225 de locuri. Se amenajează, de 

semenea, o farmacie, o policlinică, 
n. combinat de alimentație publică, 

metrul nu poate fi montat fără ea.
— Cadrele de bază ale uzine», 

spune directorul M. G. Litvin, sint 
absolvenți ai școlilor de zece clase, 
care au venit să ne ajute la cons
trucția uzinei și treptat au devenit 
buni strungari, frezori, lăcătuși. 
Cultura pe care o posedă i-a aju
tat să-și însușească repede diferite 
specialități. Desigur că însușirea 
specialităților nu s-a făcut de la si
ne. Trebuia muncit mult cu tinere
tul. Trebuia învățat să-și formeze 
deprinderile de producție.

Tânărul colectiv se mîndrește cu 
faptul că a știut să asimileze in
tr-o perioadă scurtă producția a- 
cestei aparaturi complexe și de pre
cizie, începînd totodată, pentru pri
ma oară în U.R.S.S., montajul 
galvanometrelor pe ccnveier.

„Uzina noastră, mîndria noas
tră", scrie pe fațada clădirii Uzi
nei „Vibropribor". Acest sentiment 
de mîndrie îl încearcă întregul co
lectiv. De altfel aceasta reiese și 
din atitudinea membrilor colectivu
lui față de muncă, din ajutorul lor 
reciproc, din prietenia strînsă și 
exigența mare a unuia față de al
tul.

La uzină mulți învață. Circa 300

La fabricarea cocsului se degajă 
o mare cantitate de gaze cu un înalt 
procent de ardere, care ar putea li 
folosite la încălzirea locuințelor . și 
halelor industriale. Intrucîit vara 
consumul de gaze este mai redus, 
iar capacitatea rezervoarelor exis
tente este insuficientă, gazele din 
cocscrii se evaporează. Anual se 
oierde o cantitate de gaze cu care 
s-ar putea umple 20.000 de rezer
voare. Deoarece construirea unor 
asemenea rezervoare nu este renta- 
'vilă, un colectiv de specialiști de la 
'nstitut-.il de cercetări în domeniul 
minelor și petrolului din Brno a e-

| R.P. Polonă I Dezvoltarea industriei electronice
Sfezia Inferioară devine un mare 

centru al industriei electronice polo- 
eze. Alături de cunoscutele uzine 

:'e aparate de radio și televizoare 
Dicn" din Dzierzoniow și de fa

n nou cartier 
in Budapesta

■ rite magazine, o bibliotecă și un 
cămin cultural.

Toate apartamentele celei de-a 3-a 
părți a cartierului vor fi încălzite 
de la o termocentrală.

După terminarea lucrărilor de 
construcție în centrul capitalei un
gare va apare un cartier cu aproxi
mativ 30.000 de locuitori, înzestrat

■ tot ce este caracteristic unui o- 
raș modern.

| R. D. Vietnam | CIFRE
O singură universitate și 5 școli 

profesionale existau în total în în
treaga Indochină intre 1941 și 1945. 
In prezent. în R. D. Vietnam există 
15 instituții de învățămînt superior, 
142 de școli medii tehnice și un 
mare număr de cursuri de speciali
tate la nivelul școlilor tehnice.

In anii puterii populare instituțiile 
de învățămînt superior din R. D. 
Vietnam au pregătit peste 5.000 de 
specialiști calificați, de 17 cri mai 
mulți decît în toți cei 80 de ani de 

minație a colonialiștilor francezi.

de oameni urmează școala medie 
tehnică și cursurile diferitelor școli 
serale, iar peste 100 învață la in
stitutele de învățămînt superior. 
Studiul nu este o chestiune parti
culară, ci un lucru care ține de 
cinstea colectivului.

Patru secții ale Uzinei „Vibro
pribor" au cucerit titlul de colec
tiv de muncă comunistă încă în 
anul 1960. Acum în secțiile respec
tive s-a născut întrebarea: ce tre
buie făcut mai departe? Și răspun
sul a fost: Trebuie justificat titlul 
cucerit, mai cu seamă în condițiile 
actuale cînd compoziția muncitori
lor s-a schimbat, la uzină venind 
mulți oameni noi.

Colectivul uzinei a adoptat ur
mătoarea hotărîre: pentru fiecare 
muncitor nou venit este o cinste să 
cucerească titlul de fruntaș al 
muncii comuniste. Aceasta a făcut 
ca întrecerea să devină mai vie, 
mai intensă. In fiecare lună la șe
dințele comitetului de uzină se face 
analiza rezultatelor întrecerii. Ele 
bucură pe toți: în uzină crește me
reu numărul oamenilor, demni de 
acest titlu înalt, oamenii care mun
cesc, învață și trăiesc în chip co
munist. 

liberat o nouă metodă de depozitare 
subterană a gazelor.

Primul rezervor subteran de gaze 
din Cehoslovacia se va construi la 
Lobodice. Cu ajutorul -unor sonide 
puternice, în nisipurilte umede sub
terane se vor depozita cîteva sute 
de mill ioane met ri cuibi de gaze la o 
.'irtîacime de -peste 200 de metri. A- 
ceastă rezervă este suficientă pen
tru încălzirea locuințelor unui oraș 
'he mărimea Prag ăi. In prezent se 
lucrează 1-a studierea hidrodi-namică 
a solului din zona Lobodice.

Primul rezervor subteran de gaze 
va intra în funcțiune peste doi ani.

brica „Ivro" în Silezia se constru
iesc alte noi obiective a-le industriei 
electronice.

Astfel, l-a Wroclaw se construiește 
•o mare fabrică de lămpi electronice. 
Este vorba de o întreprindere in
dustrială experimentală a Institutu
lui de electronică, unde se vor pro
duce lămpi electronice în serie, în 
special lămpi pentru televizoare șî 
mașini electronice de calcul.

In 1964, la fabrica din Wroclaw, 
unde pa-rțial producția de lămpi e- 
lectron-ice a și fost asimilată, vbr 
lucra 3.000 de muncitori.

La Boleslawiec se construiește o 
fabrică de aparate de absorbție, e- 
lemente necesare pentru lămpile e- 
lectronice.

CONCLUDENTE
Pe măsura progresului industria

lizării socialiste, în R. D. Vietnam 
se deschid noi și noi Instituții de 

vățămînt, care pregătesc cadre 
tehnice calificate.

--------------------♦♦--------------------

Marea noastră sărbătoare
(Urmare din pag. l-a) pere de construire a socialismului

tractoare și mașini agricole, școlile 
și așezănnntele de cultură — toate 
împodobesc țara noastră liberă, și 
o fac tot mai frumoasă.

Odată cu înfățișarea nouă a țării 
s-a schimbat și fața raionului 
nostru. In comune, în sate, 
fie ele cit de îndepărtate, peste tot 
vezi tabloul înnoirilor. Lumina e- 
lectrică a pătruns în peste 20 de 
sate. La Zlatna, localitate de 
munte ținută în anii regimu
lui burghezo-moșieresc în ne
gru întuneric, s-a construit în acest 
an o impunătoare clădire a școlii 
medii, care are larg deschise porțile 
pentru fiii oamenilor muncii. Tot la 
Zlatna, pe o distanță bună se întind 
profilurile zvelte ale blocurilor noi 
de locuințe clădite pentru muncitori 
în ultimii ani.

Ca o ilustrare a bunăstării, atît la 
oraș cit și la sate oamenii muncii 
își înalță case noi. In timp de 3 ani 
s-au construit peste 1.400 de case.

In raion, prin grija partidului și 
guvernului, au apărut zeci de insti
tuții de cultură, școli, biblioteci, dis
pensare, case de nașteri, etc. — toa
te pentru bunăstarea oamenilor.

Acestei griji permanente pe care 
partidul le-o acordă, oamenii muncii 
răspund prin fapte mărețe în pro
ducție.

Oamenii muncii din raion, mun
cind cu însuflețire în întrecerea so
cialistă, raportează partidului că în 
cinstea măreței sărbători a eliberării 
ei și-au depășit angajamentele lua
te, fiind hotărîți să muncească tot 
mai bine pentru a contribui tot mai 
activ la înfăptuirea sarcinilor desă
vârșirii construcției socialiste în pa
tria noastră.

Viata nouă, marile victorii obți
nute de poporul nostru, tot ce s-a 
înfăptuit în anii regimului democrat- 
popular, este rezultatul conducerii 
înțelepte și consecvente a întregii o-

IF O ir O A IL 

Dacia Alba lulia — 
Minerul Aninoasa 1-1

Primul joc din cadrul campiona
tului regional de fotbal, desfășurat 
duminica -trecută s-a terminat cu u-rr 
rezultat de egalitate 1-1. Ținînd sea
ma de faptul că din form-ațiia echi
pei Dacia a-u lips-i-t cîțiva jucători 
de bază, acesta este un -rezultat 
bun. Ceea ce a caracterizat meciul 
cu Minerul Aninoasa este faptul că 
jucătorii de la Dacia au jucat cu 
multă voință. Trebuie subliniat fap
tul că este necesar să se pună un 
accent mai m-are pe pregătirea teh
nică a jucătorilor și pe omogeniza
rea. echipei. De -asemenea, trebuie 
insiistat pe pregătirea fizică a unor 
jucători care la acest ca-pitol sînt 
deficitari.

ALTE REZULTATE
Retezatul Hațeg — C.F.R. Teiuș 

4-0; Constructorul Hunedoara — 
Minerul -Deva 0-3; Victor-iia Călarr 
— P-arîngul Lonea 3-0; Minerul Vul
can — Minerul Gheilar 7-1; Dacia 
Orăștie — Sebeșul Sebeș 1-0; Di
namo Barza — C.F.R. Simeria 3-2; 
Jiul ii Petrila — Siderurgistul^k»,. 
nedoara 0-0. *,

CLASAMENTUL
Retezatul Hațeg 1 1 0 0 4:0 2
Minerul Deva 1 1 0 0 3:0 2
Victoria Călan 1 1 0 0 3:0 2
Dacia Orăștie 1 1 0 0 1:0 2
Minerul Vulcan 1 1 0 0 7:1 2
Dinamo Barza 1 1 0 0 3:2 2
Siderurg. Huned. 1 0 1 0 0:0 1
Jiul II Petrila 1 0 1 0 0:0 1
Dacia Alba 1 0 1 0 1:1 1
Min. Aninoasa 1 0 1 0 1:1 1
C.F.R. Simeria 1 0 0 1 2:3 0
Minerul Ghelar 1 0 0 1 1:7 0
Sebeșul Sebeș 1 0 0 1 0:1 0
Constr. Huned. 1 0 0 1 0:3 0
Parîngul Lonea 1 0 0 1 0:3 0
C.F.R. Teiuș 1 0 0 1 0:4 0

Etapa viitoare
Sebeșul Sebeș — Siderurgistuî 

Hunedoara; Minerul Ghel-ar — Jiul 
II Petrila; Pa-rîngul Lonea — Mine
rul Vulcan; C.F.R. Simeria — Vic
toria Călan; .Minerul Aninoasa — 
Dinamo Barza; Minerul Deva — 
Dacia Alba; C.F.R. Teiuș — Cons
tructorul Hunedoara; Dacia Orăștie 
— Retezatul Hațeg.

de către partid. Milioanele de oa
meni ai muncii de la orașe și sate 
urmează cu dragoste și încredere 
partidul, fiindcă sînt convinși că li
nia sa politică exprimă interesele 
lor vitale, viitorul lor luminos.

Prețuind mărețele cuceriri revolu
ționare dobîndite sub conducerea 
partidului, poporul nostru pășește 
neabătut înainte pentru înfăptuirea 
mărețului program elaborat de Con
gresul al II 1-lea al P.M.R.

In dobîndirea succeselor de însem
nătate istorică pe calea dezvoltării7 
patriei noastre socialiste un rol ho- 
tăritor îl are colaborarea și întra
jutorarea frățească cu țările mare
lui lagăr socialist și îndeosebi spri
jinul multilateral acordat de Uniu
nea Sovietică.

Poporul nostru nutrește o dra
goste nemărgintă și o recunoștință 
fierbinte pentru eroicul popor sovie
tic, constructor al comunismului. Ei 
își aduce toată contribuția la conso
lidarea relațiilor dintre țările socia
liste, la lupta pentru înfăptuirea mi
nunatului nostru ideal — comunis
mul.

Țara noastră duce o politică de 
apărare fermă a păcii și securității 
popoarelor, de preîntâmpinarea unui 
nou război mondial, de promovare 
a principiilor coexistenței pașnice în
tre statele cu orînduiri sociale dife
rite.

Făcînd bilanțul muncii și luptei 
sale din cei 18 ani de viață liberă, 
poporul nostru privește cu încredere 
viitorul.

Alături de întregul nostru popor 
muncitor, oamenii muncii din raio
nul nostru, stfîns uniți în jurul 
Partidului Muncitoresc Romîn, pă
șesc cu hotărîre înainte pe drumul 
luminos deschis de 23 August 1944, 
pentru a obține noi și strălucite suc
cese în munca lor închinată cauzei 
nobile a socialismului și păcii.
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