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Bilanțuri rodnice
Zilele acestea în secțiile fabricii de ceramică „Sîn- 

timbru” au avut loc consfătuiri, unde muncitorii și 
tehnicienii au discutat despre dezvoltarea fabricii lor 
în anii regimului de democrație populară, precum și 
despre ajutorul dat de către Uniunea Sovietică și ță
rile de democrație populară, ajutor care a constituit 
un factor important în dezvoltarea fabricii.

Luînd cuvîntul în cadrul consfătuirii, mecanicul Go- 
cea Ioan a arătat cum că fabrica lor pe timpuri era 
a unui grup de capitaliști, iar utilaju' primitiv care e- 
xista înainte în fabrică îngreuna munca muncitorilor 
crunt exploatați. El și alții ca dînsul, a vorbit des
pre cele două escavatoare moderne, despre mașinile 
de înaltă productivitate cu care a fost înzestrată fa
brica cît și despre mecanizarea fabricii cu ajutorul 
electrificării, lucru ce a făcut ca producția să crească 
față de anul 1944 cu 200 la sută.

★
Țărafnii muncitori din comuna Vințul de Jos fac în 

aceste zile un rodnic bilanț al realizărilor dobîndite 
în gloriosul deceniu. Sint fericiți că trăitesc și mun
cesc liberi.

In Vinț, ca în întreaga! patrie s-au schimbat multe 
in cei 10 ani. In comună a luat ființă un dispensar 
și o casă de naștere. Rețeaua electrică a fost extinsă 
și s-au făcut numeroase repalrații la străzi și poduri. 
Prin magazinul universal și prin celelalte secții ale 
cooperativei din comună, țăranii muncitori sînt apro
vizionați cu mărfuri tot mai multe. Anul trecut co
muna a fost radioficată, iar nou! cămin cultural — 
unul dintre cele mai frumoase din raion — a fost 
zilele acestea terminat. Una dintre rea'izăriîe cele 
mai de seamă este întovărășirea agricolă, în care și- 
au unit pămîntul aproape 100 de familii de țărani 
muncitori.

In cinstea zilei de 23 August în centrul comunei ță
ranii muncitori în frunte cu comuniștii, au amenajat 
un frumos parc.

Pe întreg cuprinsul patriei noas
tre poporul romîn, făuritor al vieții 
no'i socialiste, sărbătorește anul a- 
cesta la 23 August primul deceniu 
de libertate și înflorire din istoria sa.

Ziua de 23 August 1944, data 
eliberării Romîniei de către eroica 
Armată Sovietică și a doborîrii dic
taturii fasciste de către forțele pa
triotice organizate și conduse de 
Partidul Comunist Romîn, mar
chează începutul cotiturii radicale 
în istoria țării noastre. O eră nouă 
s-a deschis ta viața poporului ro
mîn. Devenit stăpîn pe soarta sa, 
el a putut scutura lanțurile robiei 
care îl ținuse încătușat veacuri 
de-a rîndul.

Dar eliberarea Romîniei de către 
Armata Sovietică nu a însemnat 
numai eliberarea națională a țării 
noastre. Ea a ferit totodată țara 
noastră de intervenția armată a 
puterilor imperialiste.

Poporul romta; a respins parti
dele reacționare, sprijinite de către 
cercurile imperialiste, le-a izolat 
de mase, le-a demascat și zdro
bit. Izgonirea monarhiei și procla
marea Republicii Populare Romîne 
a marcat preluarea" întregii puteri 
de către clasa muncitoare aliată cu 
țărănimea muncitoare și trecerea 
cu holărîre la construirea bazei 
economice a socialismului.

Pentru fiecare om al muncii bi
lanțul acestor zece ani — glorio
sul deceniu, cum l-a numit pe 
bună dreptate poporul, făuritor al 
istoriei — constituie o ilustrare vie 
a forței creatoare a regimului de
mocrat-popular.

Amploarea acestor transformări 
poate fi și mai bine înțeleasă dacă 

o comparăm cu ceea ce era econo
mia Romîniei înaintea celui de al 
doilea război mondial. Industria 
era extrem de înapoiată, Romînia, 
țară „eminamente agricolă”, era o 
colonie a imperialiștilor. Capitalul 
străin deținea 95 la sută din in
dustria petroliferă, 95 la sută din 
cea de gaze , și electricitate, 94 la 
sută din industria zahărului, 74 la 
sută din cea metalurgică. Nu mai 
puțin dezastruoasă era situația în a- 
gricultură, unde o mînă de moșieri 
stăpîneau suprafețe uriașe în timp 
ce milioane de țărani erau cu de- 
săvîrșire lipsiți de pămînt.

In cei zece ani care au trecut de 
la eliberare, producția industrială a 
atins un nivel de peste 2 ori și ju
mătate mai mare decîtînanul 1938. 
Industria grea și îndeosebi indus- 
tiia constructoare de mașini, creată 
în anii puterii populare, este în 
continuă creștere. Ea produce as
tăzi utilaj petrolifer, minier și de 
construcții, mașini-unelte din cele 
mai perfecționate, mașini agricole, 
turbine, tractoare, rulmenți, utilaj 
pentru industria textilă și alimen
tară, iar producția de oțel a depă
șit încă din 1953, de 4 ori produc
ția anului 1938. In minele din țară, 
uneltele primitive au fost înlocuite 
cu mașini și unelte moderne de 
înaltă productivitate, iar lucrări 
dintre cele mai importante au fost 
mecanizate în proporție de pînă 
la 80 la. sută.

întregul nostru raion a cunoscut 
în cei zece ani de la eliberare, a- 
dînci transformări. Pe lîngă faptul 
că au fost înființate noi ramuri de

Măreața sărbătoare a eliberării
MĂRGINEAN ION 

prim-secretar al Comitetului raional de partid 

producție în cadrul întreprinderilor 
de interes local, fabricile existente 
au fost înzestrate cu utilaj și echi
pament modern trimis de către 
marea noastră prietenă Uniunea 
Sovietică, iar o bună parte din el 
piodus la noi în țară.

Electrificarea țării se înfăptuiește 
cu succes. Au fost terminate și 
dau energie electrică 3 mari ter
mocentrale moderne și 2 hidrocen
trale, precum și alte centrale elec
trice. Continuă cu succes construc
ția hidrocentralei „Vladimir Ilici 
Lenin” de la Bicaz, care va ali
menta teu energie electrică noua 
industrie a Moldovei și va contri
bui într-o măsură însemnată la 
dezvoltarea economică și culturală 
a acestei regiuni.

Datorită măsurilor luate de gu
vern, realizările obținute la princi
palele bunuri de consum în cele 
trei trimestre care au urmat ple
narei C.C. al P.M.R. din august 
1953, arată o creștere importantă 
față de cele trei trimestre anteri
oare. încă de anul trecut, în compa
rație cu anul antebelic 1938, consu
mul unei familii de muncitor cres
cuse cu 120 la sută la pîine, 264 la 
sută la ulei, 148 la sută la zahăr.

O puternică dezvoltare a luat și 
industria ușoară și alimentară din 
raionul nostru. întreprinderile „Ho- 
ria”, „Comraiprod”, cooperativele 
meșteșugărești etc., înființate în a- 
nii regimului democrat-popular se 
dezvoltă necontenit lărgindu-și sor

timentele de articole de larg con
sum, producînd totodată cantități 
însemnate de bunuri necesare 
populației muncitoare.

In anii puterii populare au fost 
create bazele mecanizării agricultu
rii. Cele 220 S.M.T.-uri, înzestrate 
cu aproape 25.000 de tractoare — 
socotite în unități convenționale de 
15 CP, peste 800 combine auto
propulsate și simple, peste 20.000 
cultivatoare, pluguri de tractor, etc. 
stau azi la dispoziția țărănimii 
muncitoare. S.M.T.-ul Alba dispune 
în prezent de tractoare și alt uti
laj agricol perfecționat, iar în cu- 
rînd vor fi terminate noile cons
trucții pentru atelier, remiză, etc.

Transformarea socialistă a agri
culturii progresează continuu. Tot 
mai mulți țărani muncitori, unin- 
du-se pe baza liberului consimță- 
mînt, crează gospodării colective, 
întovărășiri pentru lucrarea în co
mun a pămîntului, se întăresc gos
podăriile existente. Astfel au luat 
ființă 2.045 gospodării agricole co
lective și 2.334 întovărășiri, dintre 
care în raionul nostru sînt 10 gos
podării colective și 14 întovărășiri. 
Țărănimea muncitoare cu gospodă
rii individuale mici și mijlocii este 
sprijinită și ajutată de statul demo- 
ciat-popular cu semințe selecționa
te, animale de rasă, ușurări fis
cale, credite, ajutor agro-zootehnic 
•calificat, etc.

Statul democrat-popular cheltu
iește sume uriașe pentru îmbună
tățirea nivelului de trai al mase
lor, pentru asigurarea protecției și 
securității muncii.

Numai în ultimii ani s-âu cons
truit locuințe muncitorești pe o su
prafață de cca. 720.000 m.p. și se 
vor mai construi, pînă în 1955, lo
cuințe pentru alte 50.000 familii.

Femeile, tineretul se bucură as
tăzi de drepturi la care cei din 
țările supuse exploatării nici nu 
îndrăznesc să viseze. In total, au 
fost încadrați anul acesta în școli 
de diferite grade peste 2.000.000 ti
neri. Neștiința de carte, această 
grea moștenire de la vechiul re
gim, este pe cale de a fi complet 
lichidată și la cei mai în vîrstă. 
Numai anul acesta au fost alfabe
tizați peste 177.000 neștiutori de 
carte, femei și bărbați, ta mare ma
joritate săteni. Și în raionul nos
tru au fost alfabetizați în anii pu
terii populare, din cei peste 13,000 
analfabeți, peste 9.000.

Sărbătorind a zecea aniversare a 
eliberării patriei, din uzine și fa
brici muncitorii vestesc noile suc
cese în îndeplinirea planului de 
producție, în sporirea producției bu
nurilor de larg consum. Cinstind a- 
ceastă măreață zi, colectivele de 
muncă din întreprinderile raionului 
nostru, ca cele de la întreprinderea 
„Gh. Doja”, depoul C.F.R. Teiuș, 
Secția L. 5 Alba-Iulia, fabrica 
„Sîntimbru” și altele, raportează 
partidului și guvernului că și-au în
deplinit și depășit angajamentele 
luate.

De asemenea, oamenii muncii de 
pe ogoarele raionului au întîmpi- 
nat această zi cu noi succese în 
lupta pentru sporirea producției a- 
gricole. In comune, ca Vințul de 
Jos, orașul Alba-Iulia, treierișul a 

(Continuare în pag. 4-a)
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PALOV1CI ȘTEFAN I

Mecanic de întreținere ia întreprin
derea Ziatna. A realizat importante 
inovații și întreține în bune condi- 

țiuni agregatele și instalațiile 
mecanice

JOMOLEAN ECATERINA
Rictuitoare la fabrica „Simion Băr- 
nuțiu” Alba Iulia. Aplicînd metoda 
Lidiei Savelieva dă încălțăminte 
•de bună calitate și depășește zilnic 

norma cu peste 90%

PETROV1C1 PETRU

Medic, directorul Spitalului unificat 
dc copii din Alba lulia. In activi
tatea sa depune toată priceperea 
pentru Buna îngrijire a sănătății 

copiilor
—t •iiriF ~

La depoul C. F. R. Teiuș
Cu cîteva zile în urmă, la intra

rea în depoul de locomotive din Te
iuș au fost înscrise cuvintele: „de
pou fruntaș pe țară”, iar duminica 
trecută, într-un cadru sărbătoresc 
bravilor ceferiști de aici li s-a în- 
mînat drapelul roșu de producție al 
Ministerului Căilor Ferate și al C.C. 
al Sindicatului C.F.R. și P.T.T., 
pentru victoriile lor însemnate do
bîndite în primul semestru al aces
tui an. Acest fapt a dat un nou 
imbold în muncă colectivului din 
depou. In cadrul întrecerii socia
liste au luptat .neobosiți pentru 
a-și îndeplini întocmai angajamen
tele luate în cinstea celei de a 10-a 
aniversări a eliberării patriei. Roa
dele muncii entuziaste au fost, de
sigur, încununate de succes, harni
cul colectiv reușind să-și depășea
scă cu mult angajamentele luate.

Astfel, la producția exprimată în 
km/ungere, angajamentul luat a 
fost depășit cu 3,77% iar parcursul 
între două reparații generale a 
fost și el cu 12,05% depășit față 
de angajament. De asemenea, pe 
depou a fost realizată o economie 
de peste 72.000 lei — cu peste 
11.000 lei mai mult decît s-au an
gajat. S-au eliminat complet defec
tările între spălări și a fost redus 
cu 3% — mai mult decît prevedea 
angajamentul — timpul de imobili
zare a locomotivelor. In același 
timp productivitatea muncii a cres
cut față de angajament cu peste 
6%. Aplicînd cu succes metoda Bli
nov, brigăzile de pe locomotive au 
reușit să remorce un supratonaj de 
peste 3.300 tone.

Dezvoltînd 
lupta pentru economii
Colectivul de muncă de la fabrica 

de încălțăminte „Simion Bărnuțiu” 
din Alba Iulia aplicînd cu succes 
metoda Lidiei Corabelnicova a 
realizat din luna iunie și pînă în 
prezent o economie de peste 22.000 
dm. pătrați piele, din care se pot 
confecționa peste 2.000 perechi pan
tofi pentru copii, îndeplinindu-și 
astfel angajamentul luat în propor
ție de peste 400%. Frumoase rea
lizări au fost dobîndite și în ce pri
vește valorificarea deșeurilor. In ul
timele 2 luni au fost confecționate 
din deșeuri peste 1.500 perechi san
dale pentru copii.

In ce privește celelalte angaja
mente luate, ele au fost de aseme
nea realizate. Astfel, planul de pro
ducție global a fost îndeplinit la zi, 
calitatea produselor s-a îmbunătățit

Angajamentele au fost îndeplinite
In întîmpinarea glorioasei săr

bători a eliberării, oamenii mun
cii din cuprinsul raionului nostru 
au desfășurat întrecerea socia
listă cu un avînt deosebit. Ur- 
mînd exemplul celor 13 între
prinderi din orașul București, 
muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii din întreprinderile 
raionului s-au străduit zi de zi 
ca fiecare angajament luat să fie 
îndeplinit înainte de termen și 
chiar depășit. De rezultatele do
bîndite în întrecere ei raportează 
acum, plini de justificată mîn- 
drie, partidului și guvernului, an- 
gajîndu-se de a dezvolta și mai 
mult lupta pentru dobîndirea de 
noi victorii în înflorirea patriei 
noastre scumpe.

cu 0,45’% față de normativ, iar pro 
ductivitatea muncii a crescut și ea 
în mod simțitor.

Roadele muncii bine 
organizate

La întreprinderea Ziatna între
cerea socialistă a cuprins un nu
măr din ce în ce mai mare de 
muncitori, iar conducerea întreprin
derii, cu sprijinul organizației de 
bază, a luat o serie de măsuri 
tehnico - organizatorice, asigurînd 
condiții optime de desfășurare a în
trecerii. Colectivul din sectorul me
canicului șef și-a îndeplinit în în
tregime angajamentul luat. Astfel, 
el a terminat pînă la data de 17 
august — în loc de 15 septembrie — 
repararea unei mașini, au efectuat 
pînă la 15 august reparațiile capi
tale planificate pe lunile iulie și 
august, au fost terminate și date 
în exploatare alte instalații. De 
asemenea conducerea întreprin
derii a luat toate măsurile 
pentru o mai bună organizare a 
muncii. Avînd acest sprijin, munci
torii din celelalte sectoare au pu
tut dobîndi rezultate bune în înde
plinirea angajamentelor.

Pînă la 17 august colectivul sec
torului II, de pildă, și-a îndeplinit 
în întregime angajamentul luat de- 
pășindu-1 în medie cu 0,20%. Re
zultate frumoase au fost obținute 
și de colectivul, sectorului I, care 
de asemenea a reușit ca unele an
gajamente să le îndeplinească încă 
de mult timp.

Organizația de bază a îndrumat 
îndeaproape și munca tinerilor din 
cadrul întreprinderii. Brigada de 
economii formată din tineri a reu
șit că în cinstea zilei de 23 August 
să realizeze o economie de ma
teriale ce depășește cu 54% an
gajamentul luat.

Puterea cuvîntului dat
„Sîntem hotărîți să ne îndeplinim 

întocmai angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August”. Aceste 
cuvinte au fost rostite cu două luni 
în urmă de numeroși muncitori de 
la moara „Nicolae Bălcescu”... De 
atunci n-au trecut zile prea mul
te, și angajamentele acestui har
nic colectiv au fost traduse zi de zi 
în fapte.

In perioada ce a trecut de atunci 
pe întreprindere au fost dobîndite 
o serie de succese. Astfel, a fost 
realizată o economie la materie 
primă de 35.000 lei, cu 16%, mai 
mult decît era angajamentul, redu- 
cîndu-se în același timp și cheltu
ielile administrative cu 2,5%. O rea
lizare de seamă este și aceea că 
prețul de cost al produselor a fost 
redus cu 4,5%, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 2,5% față de 
saicina planificată.

Datorită unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice luate de către condu
cerea întreprinderii, printre care și 
instalarea unui sorb la magazie, 
timpul de staționare a vagoanelor 
a fost redus cu 11% față de sar
cina planificată.

Un fapt pozitiv în munca colec
tivului este și acela că în întrece
rea socialistă ca obiectiv principal 
a fost lupta pentru calitatea produ
selor, astfel că atît moara cît și fa
brica de arpacaș dau produse nu
mai de bună calitate.

Dînd viață angajamentelor
Membrii gospodăriilor colective 

și ai întovărășirilor agricole din 
raion au răspuns cu însuflețire 
chemării la întrecere lansată de 
cătie unele S.M.T.-uri, gospodării 
colective și întovărășiri agricole din 
regiunea Constanța — de a întîm- 
pina ziua de 23 August cu noi suc
cese în sporirea producției agricole.

Aplicînd regulile agrotehnice la 
toate lucrările agricole, colectiviș
tii și întovărășiții au dobîndit re
colte cu 20-30% mai mari decît ță
ranii cu gospodării individuale. Re
colte sporite se prevăd și la po
rumb.

In bătălia pentru strîngerea re
coltei au fost de asemeni dobîndite 
realizări însemnate. Cu excepția 
gospodăriilor colective din Obreja 
și Teiuș și a întovărășirii din Te
iuș, toate celelalte gospodării co
lective și întovărășiri agricole au 
terminat treierișul. Primii care au 
terminat treierișul în raion sînt 
colectiviștii din Țelna, Benic și 
Oiejdea și întovărășiții din Vințul 
de Jos, Galtiu și Hăprfa.

TUȘINEANU FLAVIU
Mecanic de locomotivă la depoul 
C.F.R. Teiuș. Folosind cu pricepere 
înaintatele metode sovietice, Lunin, 
Klavdia Baranovscaia gospodări
rea chibzuită ele. reduce în medie 

cu 15—20% norma tehnică de 
oonsum la combustibil

CIOBOTA NICOLAE
Directorul „Casei pionierului” Alba 
Iulia, muncește cu multă dragoste 
la organizarea activității ihstructiv- 

educative a pionierilor

JOSAN MANOLE
Mecanic, responsabilul brigăzii de 
tineret de la atelierul „Ardealul”, 
Datorită bunei organizări a muncii 
reușește să depășească zilnic nor

ma cu 80—90%

STĂNCEL ION, combiner la G.A.S. Galda de Jos. Lucrînd pe combina auto propulsată S. 4 își depășește norma zilnic cu peste 15%.DOCOLINA CANDIN, membru al gospodăriei 
colective „Viață Nouă” din satul Țelna, fruntaș la muncile agricole. ALDEA FELICIA, muncitoare la fabrica de cărămidă „Sîntimbru". In cadrul întrecerii socialiste depășește zilnic 
norma cu peste 40%. BELIGAR GHEORGHE, țăran muncitor cu gospodărie individuală din comuna Ciugud, fruntaș la muncile agricole Ide vară și la predarea cotelor către stat. 
CRIȘAN CORNEL, tractorist la S.M.T. Alba, fruntaș în muncile agricole. Prin, folosirea întregii capacități de lucru a mașinilor își depășește zilnic norma. SAFCIUC ANDREI, lu

crător-la „O.C.L.” Produse industriale, Alba Iulia. Se străduiește să deservească în bune condițiuni .cumpărătorii și își depășește zilnic sarcina de plan în medie cu 25%.



VIAȚĂ NOUĂ IN ANII PUTERII POPULARE
Grijă față de oamenii muncii 23 August — marea sărbătoare a eliberării

In anii puterii populare în patria noastră au avut loc prefaceri 
adinei. Pentru oamenii muncii au fost create în acest timp condiții din 
ice în ce mai bune de muncă și viață. Numeroase locuințe munci
torești, spitale, școli și alte construcții de interes social-cultural ridi
cate în cei 10 ani ce au trecut de la eliberare, dovedesc grija deo
sebită pe care partidul și guvernul o acordă îmbunătățirii nivelului

«de trai al celor ce muncesc.
In clișeul de sus: Locuințele mun itorești de la fabrica „Sîntimbru”.
In clișeul de jos: Nouai clădire a casei de naștere și grădiniței de co-

pii de la fabrica „Sîntimbru” ce va fi dată în folosință zilele acestea.

După 23 August 1944 în satele raionului nostru au fost construite 
numeroase școli. In clișeu: Școala elementară din satul Totoi, constru
ită cu cîțiva ani în urmă.

Sărbătorim azi zece ani de 
la eliberarea țării noastre de că
tre glorioasa Armată Sovietică.

Fiecare om cinstit din patria noa
stră își face azi bilanțul realizări
lor obținute în cinstea acestei mari 
sărbători. Minerul din Valea Jiului 
raportează partidului că alte sute 
de tone de cărbune scoase peste 
plan di’r inima pămîintului au luat 
drumul uzinelor. Oțelarul de la 
Hunedoara sau Reșița spune mîn- 
dru că tonele de oțel, elabo
rate peste plan în cinstea acestei 
zile, au fost transformate de con
structori în tractoare și bunuri in
dustriale de larg consum. Țăranii 
colectiviști, întovărășiți și cei cu

îmi aduc bine aminite de acea 
zi de 23 August 1944. Eram încă 
prea tînără să înțeleg importanța a- 
cestei zile, dar treptat, în anii ce 
au trecut am cunoscut din viață, 
cum că această zi constituie cea 
mai scumpă sărbătoare a poporu
lui nostru, deoarece ea a adus eli
berarea țării noastre de către Ar
mata Sovietică de sub jugul fascis
mului, și zorii unei vieți noi.

După terminarea cursului ele
mentar îmi făceam fel și fel de pla
nuri pentru viitor. Unii îmi spu
neau să mă fac tractoristă, alții să 
mă fac strungăriță. N.icj eu nu 
știam cui să-i mai dau ascultare, 
deoarece în mine persista gîndul să

întreprinderea de industrie lo
cală „Horia” a luat ființă în anii 
puterii populare. Zi de zi de la 
înființare, ea s-a dezvoltat lărgin- 
du-și necontenit ramurile de acti
vitate.. Colectivul de muncitori și 
tehnicieni de aici îți vorbesc cu 
toată mîndria despre noile rezul
tate obținute în cinstea zilei de 
23 August.

— Sîntem bucuroși că ați venit pe 
la noi, tovarăși — ne întîmpină 
fruntașul în întrecerea socialistă 
Groza Nicolae. Vedeți, acesta e cu- 
biloul pe care muncitorii de la în
treprinderea noastră l-au dat pro
ducției. Chiar astăzi noi am turnat 
prima șarjă. Din metal fabricăm o- 
biecte de uz casnic și piese pentru 
mașini agricole. Atît cubiloul cît și 
piesele turnate pentru prima 
dată sînt foarte bine reușite și ne 
mîndrim că ne-am îndeplinit acest 
angajament luat în cinstea marei 
noastre sărbători — a zecea ani
versare a eliberării patriei noastre.

In hala mare, nou construită, a 
atelierului de strungărie, munca se 
desfășura intens. Zumzetul strun
gurilor răzbea' pînă departe. Cuți
tele mușcau cu putere din oțelul 

gospodării individuale mici și mij
locii raportează în această zi des
pre succesele lor dobîndite.

Cît de. fericiți se simt oamenii 
muncii din țara noastră în această 
zi. Ei știu că prin contribuția lor, 
sub îndrumarea și conducerea parti
dului, Romînia, dintr^o țară jec
mănită de toți afaceriștii străini și 
interni, a devenit o țară mîndră și 
bogată, o țară în care stâpîn pe 
soarta sa este poporul muncitor.

Dușmanii noștri spumegă de mî- 
nie cînd "văd mărețele realizări în
făptuite în anii ce au trecut de la 
eliberare. Niciodată nu-i vom lăsa 
să-și pună planurile în aplicare. 
Vom întări din zi în zi vigilența, 

Visul meu a devenit o realitate
lucrez undeva într-o fabrică mare, 
cu mașini moderne. Vroiam să în
văț tainele fabricării pielei și a în
călțămintei. Multora le împărtășeam 
acest vis de a ajunge o muncitoare 
în industria de pielărie și a încălță
mintei. Dar cum să fac? îmi puneam 
mereu această întrebare. Răspunsul 
a venit pe neașteptate. Intr-o șe
dință a organizației U.T.M. din sat 
eu am spus visul meu, iar tovară
șii m-au îndreptat spre școala pro
fesională de pielărie din Mediaș. 
Meseria am învățat-o în cîți
va ani. Visul meu de ani se 
transforma în fapt cu fiecare zi ce 
trecea. După terminarea școlii am

Prima șarjă 
masiv, iar șpanul înroșit se sfă- 
rîma împrăștiindu-se în jurul strun
gului.

Nu,departe de aici, în secția de 
fierărie, se auzeau bătăile puter
nice ale ciocanelor automate. Ace
lași clocot de muncă domnește pre- 
tutiîideni.

— Ce părere aveți, tovarăși, vă 
place lucrul ce iese din mîna noas
tră ? — ne întreabă tovarășul Or- 
dean Gheorghe, fruntaș în întrece
rea socialistă. Noi muncim să dăm 
oamenilor muncii tot mai multe 
produse și de bună calitate și să 
contribuim la făurirea unui trai mai 
bun pentru noi și copiii noștri. în
treprinderea noastră a luat ființă 
numai cu cîțiva ani în urmă. Dar, de 
la înființarea întreprinderii și pînă 
în prezent s-au schimbat multe. 
S-au comasat majoritatea ateliere
lor într-un singur loc, s-au dezvol
tat și s-au construit noi hale. Insă 
noi nu ne mulțumim cu ce am rea
lizat pînă acum. Vom face și mai 
multe, să arătăm partidului și gu
vernului că sîntem demni de grija 
ce ne-o poartă.

Ne-am îndreptat spre atelierul de 
tîmplărie. Cu cîtva timp mai îna- 

demascînd fără cruțare pe toți acei 
care caută să distrugă ceea ce a 
clădit un popor care a luat con
ducerea în mîinile sale.

Colectivul întreprinderii „Ardea
lul”, sub permanenta îndrumare a 
organizației de bază, întîmpină și el 
această zi cu realizări deosebite în 
producție, depășind planul global 
cu 12%. Aceasta se datorește 
entuziasmului cu care colectivul a 
muncit pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în cinstea zilei de 
23 August, zi care constituie cea 
mai mare sărbătoare națională a 
poporului nostru muncitor.

IANCU ANDREI 
director al într. „Ardealul”

venit să lucrez la fabrica „Simion 
Bărnuțiu”. Din ziua angajării și 
pînă azi tot ceea ce am învățat am 
căutat să pun în viață. Acest lucru 
m-a ajutat să dau produse de cali
tate. Eu lucrez la secția de croit. E 
o secție deosebit de importantă, de
oarece de felul cum se croiește pie
lea depinde în mare măsură calita
tea produselor.

Pot să spun oricui și răspicat 
că visul unui tînăr poate deveni o 
realitate, numai într-un stat unde 
stăpîn pe soarta sa este întreg po
porul muncitor condus de partid.

POPA PARASCHIVA 
muncitoare Ia fabrica „Simion 

„Bărnuțiu”

inte conducerea întreprinderii revi- 
zuise întreg utilajul de aci și a- 
cum muncitorilor le sînt create con
diții optime de muncă.

— Avem create acum condiții 
bune de muncă — ne spune co
munistul fruntaș Gherman Gheor
ghe. Sub privirea ochilor noștri se 
schimbă și dezvoltă secția noastră. 
In trecut a fost grea viața noas
tră sub patroni. Salar de mizerie, 
înjurături, bătăi, nenumărate acci
dente, datorită lipsei de protecție și 
securitate a muncii. In astfel de 
condiții trebuia să trăim și să 
muncim.

— Nu trebuie să uităm niciodată 
robia din timpul capitaliștilor — 
intră în vorbă tovarășul Danciu 
Ion. El începu apoi să vorbească 
despre noua viață pe care o trăiesc 
oamenii muncii, despre salariul plă
tit fiecăruia după munca sa, des
pre concediile de odihnă și casele 
de odihnă unde muncitorii pot 
să-și petreacă liniștiți timpul con
cediului, cît și despre alte realizări.

Acestea sînt doar cîteva aspecte 
din munca harnicilor muncitori de 
la întreprinderea „Horia”.

GORAN CONSTANTIN

Aspecte din orașul Alba-Iulia de azi

Cu 10 am în urmă orașul Alba Iulia avea cu totul o altă înfățișare. Reprezentanții stăpînirii burghezo-moșierești care s-au perindat ta conducerea orașului, se gîndeau doar să se ghif- 
tuiască cu averi furate din truda poporului muncitor. Altfel arată fața orașului acum. In anii puterii populare s-au ridicat construcții social-culturale, s-au reparat străzile, în locul mlaș-, 

finelor au fost amenajate parcuii minunate. Orașul a fost radioficat. In primele două clișee: Parcurile din centrul orașului. In celălalt clișeu: stația de radioficare a orașului.



Decada manifestărilor culturale
In cadrul „Decadei Culturii” care a 

început la 13 august și continuă 
pînă la 23 August, în orașul și ra
ionul noistru au avut loc o serie 
de manifestații culturale.

Astfel, în ziua de 13 august, în 
sala de spectacole a Casei raionale 
de cultură a avut loc deschiderea 
festivă a „Decadei Culturii”, unde s-a 
ținut conferința „Dezvoltarea știin
ței și culturii în R. P. R.”. Confe
rința a fost urmată de un program 
artistic. In ziua de 14 august co
lectivul artistic al întreprinderii de 
construcții din Orașul Stalin a pre
zentat un frumos program care s-a 
bucurat de o mare popularitate. De 
asemeni, în ziua de 15 august a a- 
vut loc o conferință urmată de un 
spectacol la care și-au dat contri-

Impărțirea avansurilor în
Gospodăria agricolă colectivă 

„Drumul lui Lenin” din satul Ce
tea a luat ființă în toamna anului 
trecut. încă din primele zile colec
tiviștii au pornit cu multă însufle
țire la muncă. Avîn-d îndrumarea 
prețioasă a tehnicienilor, ei au e- 
fectuat lucrările agricole conform 
regulilor agrotehnice, astfel că re
colta a fost cu mult mai bună de- 
cît a țăranilor muncitori cu gospo
dării individuale. La recoltare co
lectiviștii au muncit cu multă în
suflețire, reușind să termine atît 
secerișul păioaselor cît și treieri- 
șul printre primele gospodării din 
raion.

Duminica trecută, la gospodăria 
colectivă din Cetea a avut loc săr
bătoarea împărțirii avansului de 
40%. Pe lîngă cereale-boabe colec
tiviștii au mai primit și lînă. Co
lectivistul Dărămuș Laurean, de 
pildă, pentru zilele-muncă efectuate 
împreună cu familia sa a primit 
ca avans de 40% peste 400 kg.

In clișeu: Colectivistul Mărgineanu Gheorghe de la gospodăria 
colectivă din Țelna, transportîndu-și acasă produsele primite ca avans.

Fruntași pe raion la treieriș
Țăranii muncitori din comunele 

ți satele raionului Alba depun e- 
forturi sporite pentru a întîmpina 
ziua de 23 August cu realizări de 
seamă în lupta pentru asigurarea 
pîinii poporului nostru muncitor, 
întrecerea patriotică ce se desfă
șoară între comune și sate cohsti- 
tuie o puternică forță în mobiliza
rea țăranilor muncitori. Pentru tit
lul de comună fruntașă la treieriș 
se dă o adevărată bătălie. In tfrma 
acestui fapt și datorită folosirii 
timpului prielnic, treierișul se apro
pie de sfîrșit,” iar în unele locuri, 
zilele acestea, a și fost terminat.

In orașul Alba-Iulia, de pildă, 
batozele au funcționat și în timpul 
nopții, astfel că în seara zilei de 
17 august treierișul a fost terminat. 

"De asemenea, în comuna Vințul de 
Jos, pînă în seara zilei de 17 au
gust, au fost treierate toate păioa- 
sele — înafară de un sat de mun

buția mai multe echipe artistice din 
localitate.

Tot în cadrul „Decadei Culturii” au 
fost organizate cinci expoziții de 
cărți, chioșcuri și standuri, iar co
lectivul bibliotecii raionale a orga
nizat expoziții de cărți la ariile din 
orașul nostru.

La căminele culturale din satele 
raionului s-au ținut o serie de con
ferințe urmate de programe artis
tice, iar în ziua de 15 august au 
avut loc seri literare. Numeroase 
recenzii a unor cărți apărute în 
cadrul „Decadei Culturii” au fost ți
nute la stația de radioficare din 
Alba-Iulia.

La manifestațiile desfășurate atît 
în oraș cît și în raion, au partici
pat peste 10.000 de oameni ai mun
cii.

gospodăriile agricole colective 
grîu și peste 6 kg. lînă, iar colecti
vistul Medrea Aurel a primit drept 
avans 410 kg. grîu și 5,5 kg. lînă 
și alte produse. Asemeni acestora 
au mai primit și alți colectiviști.

Cu ocazia împărțirii avansurilor, 
colectiviștii din Cetea și-au luat 
noi angajamente de a munci și 
mai bine, pentru continua dezvol
tare a gospodăriei lor colective.

★
Duminica trecută a mai avut loc 

împărțirea avansurilor de 40% și 
în cadrul gospodăriilor agricole co
lective din Oiejdea și Țeln-a.

Cu. toate că timpul rece din pri
măvară a dăunat culturilor, colec
tiviștii din Țelna și Oiejdea, dato
rită faptului că au aplicat regulile 
agrotehnice, au strîns recolte bo
gate. Colectivistul Giurgiu Nicolae 
din Țelna cu familia a dus acasă 
peste 520 kg. grîu, iar Mărgi.neanu 
Gheorghe a primiit numai ca a- 
vans peste 600 kg. grîu.

te, unde culturile s-au copt mai t-îr- 
ziu. In această comună rezultatele 
dobîndite se datoresc faptului că 
atît comitetul executiv cît și or
ganizația de bază au muncit neo
bosit în această direcție. Deputății 
sfatului popular au fost îndrumați 
să-și defășoare munca pe circums
cripții electorale și cu ajutorul co
lectivelor lărgite, astfel că țăranii 
muncitori s-au prezentat la timp la 
arie, iar batoza a lucrat în plin. 
De asemeni, agitatorii au mers zil
nic pe la oasele țăranilor munci
tori, îndemnîndu-i să nu piardă 
nici o zi prielnică și să-și achite 
toate obligațiile față de stat. Acea
sta a avut drept’rezultat că orașul 
Alba-Iulia și comuna Vințul de Jos 
sînt fruntașe pe raion la treieriș, iar 
cotele la colectare cît și restanțele 
au fost predate cu drag de către 
țăranii muncitori,

„Aceasta
Sub această lozincă patrioții 

francezi duc lupta- împotriva reîn
vierii wehrmachtului.

In Franța, luna august este luna 
tradițională a vacanței. De obicei, 
odată cu intrarea Parlamentului în 
vacanța de vară, în Paris viața po
litică intră într-o fază de acalmie.

Anul acesta, evenimentele au în- 
frînt însă această tradiție. Parla
mentul își va ține ședințele pînă 
cel puțin la sfîrșitul lui august.. 
Pentru 24 august au fost fixate 
dezbaterile în problema „armatei 
europene”. Lupta politică în jurul 
acestei probleme de mare actuali
tate pentru Franța, se ascute pe zi 
ce trece.

In ultimul timp, adepții „armatei 
europene” s-au străduit din răspu
teri să obțină o modificare a regu
lilor de votare a proiectelor de 
lege în Adunarea Națională și în 
Consiliul Republicii. Proiectul de 
reformă a Constituției prevede mo
dificări care ar ușura ratificarea 
tratatelor de la Bonn și Paris. Par
tizanii „armatei europene” au sufe
rit însă o înfrîngere în această 
chestiune.

In timpul dezbaterilor asupra 
problemei reformei Constituției, în 
Parlament a avut loc o ciocnire 
semnificativă între deputați.In mo
mentul cînd radicalul Bady a luat 
cuvîntul pentru a se pronunța îm
potriva ratificării tratatului cu pri
vire la „armata europeană”, el a 
fost întrerupt de Paul Reynaud, 
unul din cei mai fervenți avocați ai 
noului werhma-cht.

— Nu uitați d-lor — a spus 
Reynaud pe un ton amenințător — 
că Senatul american a acordat 
președintelui Eisenhower dreptul de 
a revizui politica privitoare la a- 
părarea Europei, în . cazul cînd Par
lamentul francez nu va ratifica tra
tatul înainte de intrarea în vacanță 
a Parlamentului...

Exclamații de indignare au răsu
nat din diferite colțuri ale sălii ca 
reacție Ia cuvintele acestui lacheu 
al diplomației americane.

Jaques Duclos (comunist): Iată 
o mărturisire! Americanii coman
dă...

Chariot (socialist), adresîndu-se 
lui Reynaud : Este un limbaj inad
misibil !

Bady (radical) : O putere străi
nă nu poate da ordine unor parla
mentari francezi ! (aplauze vii în 
sală).

Cu o majoritate de 360 voturi, 
Adunarea Națională a amînat dis-

ȘAH
Alba lulia 22 VIII 1954

Progresul I.C.T. ora 10 a.m. sala 
Progresul.

TENIS DE MASA
Alba lulia 22 VIII 1954

Flamura roșie—Metalul Alba lu
lia ora 10 a.m., sala Flamura roșie. 

ÎNOT
Alba lulia 22 VIII 1954

Toate colectivele orele 16 la Mu
reș.

(Urmare din pag. l-a) 
fost terminat și au fost realizate 
importante succese la colectări. Ca 
de fiecare dată gospodăriile colecr 
tive și întovărășirile agricole sînt 
în frunte la lucrările agricole, pînă 
in prezent majoritatea terminînd 
tieierișul.

Exprim-înd năzuințele fierbinți de 
pace ale poporului* partidul și gu
vernul au făurit politica externă a 
R.P.R. ca o politică de apărare a

NOTE ȘI COMENTARII EXTERNE

nu trebuie să se repete**
de G. RASSADIN

cutarea proiectului de reformă a 
Constituției. Rezultatele acestui vot 
constituie un serios avertisment 
pentru aceia care încearcă să im
pună Parlamentului francez ratifi
carea tratatului cu privire Ia „ar
mata europeană”.

De nu mai mică importanță este 
declarația unui grup de marcanți 
parlamentari francezi care au cerut 
„tratative comune între puterile in
teresate în vederea studierii posi
bilităților unui acord politic și a 
formelor securității europene”.

In curînd se împlinesc zece ani 
de la eliberarea Franței de sub 
ocupația germano-fascistă. In me
moria francezilor apar din nou zi
lele negre ale dominației străine... 
Aceste amintiri întăresc hotărîrea 
patrioților francezi de a înlătura 
primejdia care a început să ame
nințe Franța, de a respinge proiec
tele de refacere a wehrmachtului 
german...

„Aceasta nu trebuie să se mai re
pete” — iată care este astăzi lo
zinca patrioților francezi. La Pa
ris și Marsilia, în Lille și Stras
bourg, în orașele -mari ca și în 
satele mici, trec din mînă în mînă 
„Caietele Păcii”, în care francezii 
de rînd își exprimă protestul împo
triva tratatelor de la Bonn și Pa
ris.

In legătură cu cea de a zecea a- 
niversare a eliberării Franței, un 
grup numeros de foști membri ai 
mișcării de rezistență națională îm
potriva ocupației germane a publi
cat în presa franceză o declarație 
în care cheamă pe francezi să se 
unească pentru a zădărnici ratifi
carea tratatelor de la Bonn și Pa
ris.

„Toți acei care între 1940-1945, 
îmbrăcați sau nu în uniformă mili
tară, au luptat și au pătimit pen
tru eliberare, nu vor îngădui ca 
wehrmachtul să fie refăcut și ca 
cisim-a germană șă calce din nou 
străzile orașelor noastre” — -scriu 
autorii declarației. Printre cei care 
au semnat acest apel figurează de
putății Forcenal (radical), Duclos 
(comunist), secretarul general al 
C.G.M. din Franța, Frachon, Paul 
Bastide, scriitorii Vercors și Ara
gon, generalul Joinville, colonelul 
Manes și alții.

împotriva manevrelor partizani
lor „armatei europene” care încear
că să obțină începerea cît mai 
grabnică a dezbaterilor parlamen

PROGRAMUL
activității sportive în cinstea zilei de 23 August 1954

VOLEI
Alba-Iulia, 23 VIII 1954

Progresul—I .C. T. ora 10, teren 
I.C.T.

Metalul—Flamura roșie ora 10, 
teren Pompieri.

TENIS DE MASA
Alba lulia, 23 VIII 1954

Flamura roșie—Metalul Alba lu
lia (finala) ora 11 sala FI. roșie.

VOLEI
Tei'uș, 23 VIII 1954 

Măreața sărbătoare a eliberării
păcii, de prietenie și alianță cu 
U.R.S.S. și cu țările de democrație 
populară, o politică de pace și 
prietenie cu toate -popoarele iubi
toare de pace. Poporul romîn este 
convins că coexistența pașnică în
tre țări, indiferent de sistemele lor, 
este posibilă și că toate litigiile pot 
fi aplanate pe calea tratativelor. 
R.P.R. susține întrutotul propune
rile guvernului U.R.S.S. cu privire 
la asigurarea securității colective 

tare în problema ratificării tratate
lor de la Bonn și Paris, se ridică 
personalități de seamă ale vieții 
publice și politice din Franța.

Deputatul francez Michel De- 
bray a publicat în ziarul „Combat”' 
un articol în -care demască caracte
rul antinațional al tratatului cu 
privire la „armata europeană”. Po
trivit cuvintelor lui Debray, „co
munitatea defensivă europeană” ar 
fi un conglomerat al mai multor 
țări europene, care ar lipsi Franța 
„de dreptul de a dispune de soarta 
ei”. Autorul co-nsideră „comunita
tea defensivă europeană” ca un fel 
de complot împotriva Franței. Se 
înțelege, scrie Debray, că țările an- 
glo-saxone ar fi mulțumite dacă 
ar vedea Franța -prinsă în cap
cană. Debray îndeamnă la respin
gerea tratatului cu privire l-a „ar
mata europeană”.

In numărul -său din 10 august, 
ziarul „Information”, a publicat ur. 
articol al deputatului Edouard Da
ladier, fost prim-ministru al Fran
ței, care scrie: „In decurs de doi 
ani, miniștrii fra-ncezi -care au fost 
autorii sau care iau semnat tratatul 
de la Paris, s-au abținut să ceară 
Parlamentului Să ratifice tratatul 
de l-a Paris. Să apreciem așa cum 
se cuvine, prudența lor. Toate comi
siile parlamentare competente au 
condamnat „comunitatea defensivă 
europeană”.

Referindu-se la problema germa
nă, Daladier comentează în arti
colul său ultimele evenimente pe
trecute în Germania occidentală. 
Autorul atribuie o deosebită impor
tanță declarațiilor făcute de Otto- 
John, care dovedesc renașterea na
zismului în Germania occidentală.

Daladier arată că francezii tre- 
' buie să urmărească cu atenție evo

luția evenimentelor în Germania. 
„Adevărata problemă constă în a 
încheia însfîrșit tratatul de pace, 
care ar reda Germaniei unitatea și 
ar asigura securitatea reală a Eu
ropei”.

Opinia publică franceză cere tot 
mai hotărît ca Franța să ren-unțe.la 
aventura creării „armatei europe
ne” și să urmeze calea reglementă
rii pașnice a problemei germane șf 
a stabilirii securității colective a 
întregii Europe. Patrioții trancezî 
înțeleg că propunerea U.R.S.S. cu 
privire la convocarea unei -confe
rințe a miniștrilor Afacerilor Exter
ne ai celor patru puteri deschide 
Franței această cale. (Agerpres), 

(„Pravda”)

Locomotiva Teiuș—Recolta Teiuș, 
orele 17.

FOTBAL
Albai lulia, 23 VIII 1954

Locomotiva C.F.R. Alba—Flamu
ra roșie, orele 11.

In deschidere — Flamura roșie— 
FI. roșie II (pitici) orele 15.

Metalul Alba lulia—Locomotivă
C.F.R. Teiuș, orele 171
Vințul de Jos, 23 VIII 1954.

Recolta Bărăbanț—Vințul de Jos, 
orele 17.

în Europa^ pentru înlăturarea pri
mejdiei unui nou război'.

La cea de a 10-a aniversare a elf 
berării sale poporul romîn care se 
bucură din plin de roadele muncii 
sale pașnice pășește cu încredere 
înainte, alături de forțele iubitoare 
de pace din întreaga lume în frunte 
cu Uniunea Sovietică eliberatoare 
în marele front al păcii și libertății 
popoarelor, pentru construirea de
plină a socialismului în patria sa-.
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