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SESIUNEA FESTIVA A
SFA TULU1 POPULAR REGIONAL

Vineri, 21 august 1959, a avut loc la Deva sesiunea festivă a Sfa
tului popular regional, închinată celei de a XV-a aniversări a elibe
rării patriei noastre de sub jugul fascist.

La sesiune au participat deputății Sfatului popular regional și nu
meroși invitați din întreprinderile Văii Jiului, Combinatul siderurgic 
Hunedoara, I.C.S.H. și din alte întreprinderi ale regiunii.

In aplauzele prelungite ale celor prezenți, în prezidiul sesiunii au 
luat loc tovarășii: Petru Furdui, prim-secretar al Comitetului regio
nal Hunedoara al P.M.R., Dumitru Dejeu, președintele Comitetului e- 
xecufiv al Sfatului popular regional, Carol Szabo, prim-secretar al 
Comitetului regional al U.T.M., Sanda Ciuceanu, președinta Comitetu
lui regional al femeilor, Lt. colonel Alexandru Roman, Lucreția Costa, 
președinta G.A.G. din satul Lăpușnic, raionul Ilia, Ion Ocolișan, șe
ful producției Atelierele C.F.R. Simeria.

După ce tov. Dumitru Dejeu a declarat deschisă sesiunea festivă a 
luat cuvîntul tov. Petru Furdui, care a făcut o amplă expunere asu
pra importanței zilei de 23 August, subliniind mărețele succese obți
nute de poporul muncitor, sub conducerea partidului, în cei 15 ani 
de Ia eliberarea patriei.

J.ftita|22ețite sc£itn,(ku>d de o.KO.a>ie.

Rominiei 
jugul fascist, 
ziriîă cea mai mare 
țională a poporului romin, deoarece 
ea a însemnat o piatră de hotar in 
istoria sa, a marcai un moment is
toric în dezvoltarea Romîniei, a 
deschis poporului nostru calea spre 
eliberare nu numai de sub jugul 
fascist, dar și de sub crunta exploa
tare a moșierilor și capitaliștilor, 
autoh oni și străini. Ea a însemnat 
începutul revoluției populare în 
țara noastră, in cursul căreia țara 
noastră și-a cucerit pentru prima 
oară în istoria sa zbuciumată ade
vărata independență și suveranitate 
națională. Poporul muncitor a de
venit cu adevărat stăpîn, a instau
rat regimul democrat-popular și a 
j/iceput să-și făurească o orînduire 

orînduirea socialistă.
F Insurecția armată care a învins 
la 23 August 1944, a fost înfăptuită 
prin acțiunea coordonată a forțelor 
pa’riotice populare și a soldaților, 
ofițerilor și generalilor patrioți, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Romîn, în condițiile loviturilor ni
micitoare date armatelor fasciste de 
către armatele sovietice eliberatoa
re. Insurecția arma'ă a biruit dato
rită rolului conducător și organi
zator pe care l-a avut Partidul Co
mun st Romîn în acele momente 
grele în viața poporului romîn. Vic- 
cria insurecției este rezultatul lup- 

~et duse de comuniști de-a lungul 
a-.Hor împotriva pregătirilor de răz- 
' •i si ulterior împotriva războiului 
an'isovietic.

Instaurarea dictaturii fasciste și 
■:.r-a Romîniei în războiul antiso- 

.: tic de către cercurile reacționare 
. • burghez'ei si moșierimii, spriji- 

de cercurile imperialiste, au a- 
gravat in măsură și mai mare mi
zeria maselor, au dus la pierderea 
' -lă a independenței țării. O săl- 
■ a ică teroare încerca să înăbușe o- 
rice încercare de apărare a drepturi
lor cetățenești, orice manifestare 
îinpo'rrva sîngeroasei politici fas
ciste. Țara întreagă a fost împîn- 
zdă cu lagăre și închisori în care 
erau azvîrliți cei mai buni fii ai 
poporului muncitor, in frunte cu 
comuniștii.

Partidul Comunist Romîn a fost 
singura forță cu adevărat patrioti
că care a chemat masele la luptă, 
împotriva marii primejdii ce s-a a- 
hătut asupra țării. Comuniștii, în 
fritn'ea clasei muncitoare și a ce
lorlalți patrioți, au organ’zat lupta 
'■’ p triva mașinii de război futle- 
riste.

In ciuda condițiilor extrem de 
grele de activitate, cadrele de bază 
din închisori, împreună cu cadrele 
devotate partidului din afară, sub 
c nducerea tovarășului Gheorghe 
G' orghiu-Dej, au trasat sarcinile 
rar se puneau în fața partidului în 

ȘTEFAN BOUREANU 
prim-secretar al Comitetului 

raional Alba al P. M. R.

coaliției antihitleriste, au pregătit 
și organizat insurecția armată 
la 23 August 1944.

In seara zilei de 23 August 1944, 
formațiile de luptă patriotice au 
arestai căpeteniile guvernului fas
cist și au ocupat principalele insti
tuții și obiective militare. împreună 
cu unitățile armate, ele au dezarmat 
trupele hitleriste și au asigurat a- 
părarea Capitalei. Insurecția arma
tă, organizară și condusă de Parti
dul Comunist Romîn, a biruit la 23 
August 1944. Regimul fascist a fost 
dobortt. Rominia a ieșit din coali
ția antisovietică, iar armata romtnă 
însuflețită de un nobil elan patrio
tic a întors armele împotriva impe
rialismului german — dușmanul de 
moarte al poporului.

Prin victoria insurecției armate 
a început revoluția populară, în 
care s-a afirmat rolul hotărttor al 
maselor în dezvoltarea Romîniei.

23 August a fost punctul de por- 
nre al procesului revoluționar ne
întrerupt, al unor mari acțiuni po
litice ale clasei muncitoare și ale 
celorlalți oameni ai muncii, care 
au dus la instaurarea regimului de
mocrat-popular.

Prin lupta maselor conduse de 
partid a fost adus la cîrma țării, 
la 6 martie 1945, primul guvern de
mocratic în care clasa muncitoare 
deținea rolul conducător. Regimul 
democrat popular este opera poporu
lui — adevăratul 
toriei.

Pășind pe drumul deschis de in
surecția armată de la 23 August, 
clasa muncitoare în alianță cu ță
rănimea muncitoare, sub conduce
rea partidului, a răsturnat orîndui-

Un. moment de răgaz pe frontul antihitlerist. — 
sovietic făcîndu-și cîte o țigară în tranșee.

(Continuare în pag. 4-a)

R In ziua schimbului de onoare, 
muncitorii de la fabrica de încălță
minte „Ardeleana" din ■ Alba-Iulia 
au înregistrat frumoase succese.

Frun'așă s-a situat secția finisaj, 
și tovarășii Morar Teodor, Hațegan 
Antenia, Bîrs Ana, Schiau Paras- 
chiva și Bădiță Teodora, care și-au 
realizat sarcinile de plan în propor-

Raportăm partidului
R In bătălia pentru cît mai multe 

economii, colectivul de muncă de 
la fabrica „Ardeleana" din Alba-Iu- 
lia a realizat numai în luna iulie 
și primele 17 zile din luna august 
economii de peste 7.800 d.p. piele, 
precum și însemnate cantități de 
pinză și meșină.

In cinstea zilei de 23 August, 
mecanizatorii de la S.M.T. au rea
lizat economii de peste 70.000 lei. 
Numai în ultima lună valoarea eco
nomiilor se ridică la aproape 12.500 
ie>i.

R La autobaza transporturi auto, 
colectivul de muncă a realizat, pe 
baza reducerii consumurilor speci
fice și a recondiționării pieselor, 
economii la materiale ce întrec su
ma de 26.000 lei.

R Cooperativa meșteșugărească 
„Mureșul" pentru buna deservire a 
populației a deschis noi secții ca : 
ceasornicărie, croitorie confecții pen
tru tîrg, o secție croitorie pentru 
bărbați categoria I.

R La cooperativa meșteșugăreas
că „Munca nouă" valoarea lucrări
lor cu caracter industrial pentru 
copulație a fost realizată în propor
ție de 107,4 la sută.

R Producătorii agricoli din co
munele Ciugud și Bărăbanț, care 
au muncit cu mult elan în campa
nia de vara, au reușit să termine 
treierișul primii pe raion. 

fie de 101,36 șl 147 la sută.
★ Și colectivul de muncă de la 

Iprodcoop — Alba-Iulia, cu ocazia 
schimbului de onoare a depășit pla
nul zilnic cu 5,5 la sută. S-au evi
dențiat muncitorii 
Florian, Soos Iosif, Truțălon ș.a.

R Nici muncitorii ceferiști de la !B 
Atelierul de zonă din Alba-Iulia nu - 
s-au lăsat mai prejos. Ei și-au de- ■* 
pășit norma zilnică în ziua schim
bului de onoare cu 30 la sută. Echi
pa de lăcătuși condusă de comunis
tul Dreghici Artenie și-a depășit 
planul cu 38 la sută, iar cele de 
tîmplari conduse de comuniștii Na
di ti Vasile și Bunaci Nicolae —cu 
34 la sută.

R
Asemenea schimburi de onoare 

au avut loc în toate întreprinderile 
d:n raionul nostru.

Depoul din Teiuș îți oferă și azi 
și ieri același peisaj cotidian. 

Locomotive intră și ies snflînd spre 
înălțimi un fum negru, asemenea 
cărbunelui scos din adîncuri. Totul 
e aici în.tr-o ordine desăvîrșilă. 
De-ai vrea să asemeni munca a- 
ceasta intensă pentru acel „pre
cis", atît de important în circula
ția la C.F.R. nil o poți decît să o 
compari cu tic-tac.ul regulat al ce
lui mai perfect ceasornic. Da! Nu
mai așa se poate compara. Și nu 
întîmplător. Aici la depou minutele 
sînt așa de însemnate îneît nu pot 
fi irosite nici atunci cînd le împărți 
în două sau în patru. Aici trebuie, 
și de aceea este nevoie de multă, 
foarte multă precizie.

Vasile Stremțan lucrează aici la 
Depoul C.F.R. din Teiuș de mai 
bine de 15 ani. A cunoscut și cu
noaște bine nu numai depoul, ci și

TANISLAV PETRU 
maistru 

Uzinele Zlatna

COSTEA ELENA 
colectivistă 

G.A.C. Ighiel

CADAR ERNEST 
fochist

Dapoul C.F.R. Teiuș

oamenii lui. Cunoaște apoi tot așa 
de bine pagini întregi din istoria 
lui. Și nu de puține ori răsfoind a- 
ceste pagini el se oprește asupra 
aceleia care evocă fapte de eroism 
ale unor ceferiști de aici, care cu 
prețul vieții au luptat pentru a asi
gura, în zilele grele ale lui septem
brie 1944, desfășurarea normală a 
circulației spre front.

— îmi amintesc și acum perfect 
de bine eroismul oamenilor noștri 
— începu să-mi povestească, în- 
fr-una din aceste zile tov. Strem- 
țan. In acele clipe grele cînd se 
cerea totul spre a asigura aprovi
zionarea frontului și deci a circula
ției intense a trenurilor, oamenii 
noștri s-au avînlat să țină piept 
greutăților cu prețul vieții...

N. GIURGIU
(Continuare în pag. 4-a)



anilor
Radu lacob, a'tădată 

a învățat.

vieții noastre noi, in

s

pro-'

CINCISPF

Industria locală In plin aviniprima, siOameni și ani , Din

Drtimul spre învățătură est 
IN CLIȘEU-: Un grup de 

intra în clas

lUguule

Viața comunistului Radu lacob 
se aseamănă cu viața multor oa
meni ai muncii. Născut în familia 
unul fierar, rămîne fără tată la 
vîrsta de 3 ani. A fost crescut de 
eeilalți frați, mai mari, șase la nu
măr.

Cu mare greutate a intrat în a- 
nul 1922 ca ucenic la depoul de lo
comotive din Teiuș. Umilințele la 
gare erau supuși ucenicii pe timpul 
burgheziei, condițiile grele de mun
că și învățătură le-a îndurat din 
plin și ucenicul Radu lacob. Cu 
chiu cu vai a reușit, datorită voin
ței de care a dat dovada, să devi
nă calfă. Au urmat insă anii 1929- 
1933, ani negri pentru clasa mun
citoare, pe care și tînărul Radu I. 
i-a simțit din plin. întors din ar
mată, altă umilință și mizerie. N-a 
mai fost primit în depou, a fost 
nevoit să muncească la întreținere la 
C.F.R. Teiuș, ca lucrător, deși era 
calificat lăcătuș.

După multă stăruință a fost pri
mit ca lăcătuș la depoul C.F.R. 
Dej, apoi în 1932 este detașat Iaa- 
telierul de zonă C.F.R. Coșlariu.

Ziua de 23 August 1944 îl gă
sește pe lăcătușul Radu lacob la 
revizia de vagoane C.F.R. Coșlariu. 
Aci, alături de ceilalți muncitori, a 
contribuit din plin la sprijinirea 
frontului antihitlerist. Au fost cazuri 
sini se cereau eforturi deosebite șt 
spirit de sacrificiu. Voința de care 
au dat dovadă muncitorii a fost în
să mai puternică ca orice.

Acum 13 ani, tov. Radu lacob 
demne membru al P.C.R. Alături de 
ceilalți comuniști, acest om simplu, 
modest dar hotărit în muncă, des
fășoară o susținută muncă politică 
și organizatorică în rîndîil munci
torilor, mobilizlndu-i la acțiunile 
întreprinse de partid. Și, nu~a fost 
acțiune la care comunistul Radu 
lacob să nu-și aducă contribuția, 
ca agita'or în rîndul țărănimii la

sate, ca lucrător în echipele de re
parat unelte sau în campaniile elec
torale ce au avut loc.

In anul 1947, comuniș'ii de la re
vizia de vagoane din Coșlariu l-au 
ales secretar al organizației de bază.

— „Nu mi-a fost ușor — spune 
too. Radu — dar dorința de a răs
plăti prin fapte încrederea ce mi-au 
acordat-o membrii de partid, m-a 
făcut să înving toate greutățile". 
Și, despre acest lucru vorbesc nu 
numai tovarășii săi de muncă, dar 
vorbesc și faptele. Dorința acestui 
muncitor de a învăța, de a ști mat 
mult, nu a putut fi îndeplinită de
ed in anii 
anii puterii populare. In acești am 
și lăcătușul . .............................   '
desconsiderat și umilit, 
și-a însușit mai adine tainele me
seriei și în 1946 a fost numit șef 
de tură. O sarcină pe cit de grea, 
pe atîi de importantă. îndrumarea

unui colectiv de muncă, instruirea 
și supravegherea lui, asigurarea 
circulației trenurilor, apărarea bu
nului obș'esc de stricăciuni impun 
multă conștiinciozitate în muncă. 
De acest lucru a dat dovadă comu
nistul Radu lacob și întregul co
lectiv pe care îl conduce.

In cei 13 ani de cînd este șef de 
tură, tov. Radu s-a ocupat cu grijă 
de educarea oamenilor. I-a îndru
mat, le-a explicat cu multă răbdare 
lucruri mai greu înțelese. Tinerii 
Indrei Virgil, Domșa Porfirie și 
alții, educați și crescuți de comu
nistul Radu, au devenit și ei can
didați de partid.

Multe vorbe de laudă, demne de 
un adevărat comunist, se mai pot 
spune despre tov. Radu lacob, des
pre acest om care, educat de par
tid, și-a închinat întreaga sa ac
tivitate cauzei clasei muncitoare 
din care face și el parte.

Cifre și fapte
A In comparație cu anul 1956 

valoarea producției industriale în 
raionul nostru a crescut în 
porție de 111 la sută.

■R Față de anul 1953, prin 
tățile comerțului de stat și 
peratist au fost vîndute oamenilor 
muncii din raion cu 74 la sută 

, mai multe produse industriale și 
alimentare.

R In anul 1958 numărul patu
rilor în spitale a crescut cu 134 
la sută față de 1948, iar al medi
cilor cu 270 la sută.

-R Ca urmare a creșterii nive
lului de trai al țărănimii munci
toare, în satele raionului au fost 
construite în perioada 
1957-1958 peste 1.000 case de lo
cuit.

A Analfabetismul — rușinoasă 
plagă moștenită de la burghezie 
— a fost lichidat încă cu ani în 
urmă în raionul nostru.

A In comparație cu anul 1938, 
numărul abonaților la radio a 
crescut în proporție de 348 la 
sută, iar al abonaților la radiofi- 
care a crescut față de 1954 
57 la sută.

•R Ia raion funcționează 
prezent 89 cămine culturale 
case de citit, în timp ce în anul 
1938 existau abia 2.

Ar Față de anul 1938, numărul 
cinematografelor din raion a cres
cut cu peste 400 la sută.

A- Numărul cadrelor didactice 
a crescut în anii puterii populare 
cu 256 la sută față de anul 1938.

A Numărul grădinițelor 
copii a crescut față de 4938 
proporție de 178 la sută, iar 
copiilor din aceste grădinițe 
proporție de 236 la sută.

10. Dear fi să
această

De aici de 
sus, din dealul 
Obrejți,^ Ciste- 
iul îți apare în 
fața ochilor în 
întregul lui. 
Cuprinzi în pri
viri totul — sa
tul și împreju
rimile. Frumu
sețea peisajului 
ce-1 ai în față

e întregită nu numai de casele noi 
ridicate în ultimii ani, ci și de stîlpii 
înalți ce poartă lumina electrică, 
de zecile de antene de radio, ce se 
ridică semețe peste sat.

Cu ani în urmă, aici la Cistei 
viața se scurgea neluată de nimeni 
în seamă. Oamenii satului simțeau 
doar exploatarea și batjocura stă- 
pînirii burghezo-moșierești. Odată 
însă cu noua viață a patriei înce
pută din ziua eliberării a început 
o viață nouă și Ia Cistei.

★
1950, septembrie,

trecem cu vederea peste 
dată ar însemna să trecem peste u- 
nul din cele mai de seamă eveni
mente din viața satului. Și ar fi ne
drept. Ar fi nedrept pentru că a- 
tunci, la 10 septembrie 1950, în is
toria satului a fost înscrisă o rea
lizare măreață. Au fost puse bazele 
gospodăriei colective „Partizanii 
păcii". Moment de cotitură în viața 
satului. 23 de familii de țărani 
muncitori în frunte cu comuniștii 
Dobîrtă Mihai, Marcu Achim, Âl- 
dea Petru, Cîrnaț Vaier și alții au 
rupt-o în acea zi cu trecutul și an 
pășit să-și făurească o nouă viață.

E drept, începutul n-a fost ușor. 
Dar hotărîrea celor ce au pășit pe 
acest drum a fost mai puternică 
decît orice. Au început să se 
nească în sat cîte și mai cîte. 
frunte cu Dobîrtă Mihai însă 
muniștii demascau fără cruțare 
te manevrele pornite împotriva

zvo- 
In 

co- 
toa- 
gos- 

podăriei colective. Da! Dobîrtă Mi
hai era în fruntea luptei pentru în
tărirea gospodăriei și tocmai pen
tru aceasta noii colectiviști și-au 
pus în el toată nădejdea alegîndu-1 
președinte.

De atunci au trecut nouă ani. 
Puțini la număr. Comparați însă

prin fapte, pentru colectiviștii din 
Cistei ei sînt egali cu multe decenii. 
Atunci cînd Dobîrtă Mihai, a luat 
cuvîntul la adunarea de inaugurare 
a rostit doar eîteva cuvinte.

— Tovarăși, vă promit din inimă 
că nu vă voi înșela încrederea. A- 
lături de dumneavoastră și împreu
nă vom face din gospodăria noas 
tră adevărat izvor de belșug și 
fericire. Și anii trecuți de atunci, 
au conturat puterrite cele spuse de 
Dobîrtă.

A venit primul avans și apoi pri
mul venit după un an de muncă în 
colectiv. Care încărcate cn grîu, po
rumb și alte produse au dus co
lectiviștii acasă. S-au încins hore, 
s-au ciocnit pahare. Valul de min
ciuni se risipea ca ceața prinsă în 
razele călduroase ale soarelui de 
mai. Alte șl alte familii au venit 
apoi spre gospodărie. Gospodăria 
se întărea an de an. Dobîrtă Mihai 
— era omul neobosit, mereu în 
fruntea luptei pentru înflorirea gos
podăriei. Nu de puține ori greută- 
țile-1 puneau pe gînduri pe Dobîrtă. 
Ăvea însă încredere în sfatul par
tidului, în ajutorul comuniștilor și 
acest fapt îl îmbărbăta. Pășea a- 
poi încrezător spre noi fapte. In cî- 
țiva ani gospodăria era de nerecu- 
ncscut. Ramuri noi de producție au 
fost înființate, s-au realizat cons
trucții noi.De la 28.000 lei, cît era 
la înființare, fondul de bază a a- 
juns îm cîțiva 
lei. Odată cu 
a crescut și 
tilor.

Anul acesta 
ță a fost înscrisă în istoria satului. 
Cu eîteva luni în urmă întregul sat 
a intrat în gospodăria colectivă. Azi 
averea obștească a gospodăriei tre
ce de un milion și jumătate.

A
De nouă ani de zile Dobîrtă Mi

hai conduce gospodăria colectivă 
din Cistei. Și o conduce pe drumul 
succeselor tot mai mari. Și, 
ca și pînă acum, Dobîrtă 
Mihai va ști să muncească așa cum 
l-a învățat partidul iar angajamen
tul luat cu nouă ani în urmă îl vede 
zi de zi tradus în fapte, îl vede 
în fericirea acelora care l-au ales 
să Ie fie conducător de nădejde...

Pe harta raionului nostru a apă
rut în anul 1950 o nouă întreprin
dere, întreprinderea de industrie lo
cală „Horia". Ea dispunea la înce
put doar de clteva unități mici, dar 
care au crescut an de an. Azi, a- 
ceastă industrie a devenit o indus
trie puternic dezvoltată și în plin 
avînt, disputând de 49 de unități 
mari, care produc cele mai variate 
sortimente de larg consum cerute de 
populația raionului nostru.

In anii puterii populare, printre 
altele, au fost construite și date în 
folosință atelierul de turnătorie, 
care produce tucerie comercială, a- 
telierul pentru confecționarea so
belor tip „VESTA" și complexul 
pentru prelucrarea lemnului unde 
se lucrează mobilă tip camere com
binate.

Paralel 
unități și 
taților de 
lor, inovațiilor și a micii mecani
zări la utilajele existente, volumul 
producției globale a crescut simți-

tor. Astfel, față de anul 1950, 
anul 1955, volumul producției 
crescut cu 370 la sută, în 1958~ 
500 la sută, iar în 1959 cu 702 
sută.

Numărul sortimentelor a crescut, 
ajungînd ca in prezent să se pro
ducă 35 de produse de larg consum 
necesare populației.

Pentru 
eforturile, 
mai mult 
sarcinilor 
populației 
de larg consum.

POPA OCTAVIAN 
director — 1.1. L. „Horia" 

Alba-Iulia

viitor, noi ne vom spori 
pentru a contribui și 
la traducerea în viață a 
trasate de partid, dind 
noi și variate sortimente

Pe poarta vremii, bătută i 
prima zi, slăvită zi de August 2 
Strălucirea ta însă a împurpui 
tul muncii căreia i-ai înălța! 
brici, uzine. Soarele tău a îl 
deschis drum spre bogate ad 
rezlețe și să se legene în vînt

Viața a învins. Ne-ai dăru: 
Și fie-ți înalță cînt muUj^le 
tale, sau de-i moșneag 
rora cuvîntul partid și 
mină minerul, răstoarnă bra 
locul copiilor învățătorul.

Cincisprezece ani! Cincisp 
ruitului partid în ogorul strop 
veacuri s-au înscris cu fiert 
de uzină steagul biruinței a 
de-a unsprezecea zi a lui iunie

Pașii celor altădată socotiț 
sate și orașe. Aluatul din care 
căzuți pentru dreapta cauză 1 
In mîinii tremurînde de emoție 
lumină. Bătrînii și-au pus car 
Tinerețea a înflorit pe bănc 
care clocotește fonta, pe î

S-au încrustat pe răbojul vi 
mîini vînjoase, pe steagul nu 
nale. Și sub al păcii stindai 
mai strînse muncitorii pentru 
tenii pe pîrtia deschisă de ac

Tu, copile, căruia ți-a mijit 
cincisprezece. Nu-ți poți da se 
nostru August 23. Dar, nici n 
fericirea zilelor tale de azi. 
prin caierul anilor înf nd
asa de bine ce înseami U[
rit al soarelui. Ai fost martoru 
brațele și simțirea. Ai luptat 
frățească năzuință cu al fiilo 
rie. S-au frînt lanțuri, s-au r 
dru primăvara petalele florilor

De atunci, meșter făurar dc 
sus, făclii de zile viitoare, 
de-a lungul și de-a latul. Se 
de viață ecouri : Trăiască pai

¥ Pe poarta vremii, bătută îr 
V prima zi, slăvită zi de Augus 
A cincisprezece...

ani la peste 400.000 
creșterea gospodăriei 
bunăstarea colectiviș-

o nouă faptă mărea-

cu mărirea numărului de 
datorită folosirii posibili- 
aplicare a raționalizări-

In anii regimului democrat-popular, mișcarea artiștilor amatori, ca si cea a culturii fizice si sportului, 
au luat uri mare avînt. Mii de tineri urcă treptele scenei, mii de tineri sînt prezenți pe terenurile de sport.

noi.De


Viață nouă, în țară nouă
23 August a însemnat pentru mine, ca și 

pentru întregul popor, început de viață nouă în 
țară nouă, deoarece eliberarea patriei a însem
nat și eliberarea mea. Această zi m-a ajutat să 
ies din întuneric și să ajung om. Ce eram eu 
înainte de această dată? Un ins umilit care 
lucra în dijmă la bogătanii din satul Galda 
de Sus.

După 23 August, partidul m-a ajutat să învăț. 
In 1953 m-am calificat în meseria de lăcătuș- 
mecanic la Atelierul întreprinderii „Ardealul" 
din Alba-Iulia. In prezent muncesc la Atelierul 
central de reparații și mă bucur de fiecare suc
ces, de fiecare realizare. Și este normal să fie 
așa. Azi munca noastră, indiferent unde lucrăm, 
este prețuită și răsplătită cum se cuvine. Eu, 
de pildă, primesc lunar un salar mediu de 
800 lei.

In trecut, pentru copiii de țărani și muncitori 
taxele școlare erau o stavilă de netrecut. Azi, 
cei doi copii ai mei, Nicolae și Ion, au posibi
litatea să învețe, să se dedice profesiei dorite. 
Ei sînt elevi, primul în clasa Vill-a și al doilea 
în clasa Vl-a.

De aceea, eu îi port lui»23 August o dragoste 
caldă și o consider cea mai importantă zi din 
viața poporului nostru.

CRIȘAN CLEMENT
muncitor la Atelierul central — Alba-Iulia.

In anii vieții noi
3

In trecut, cînd în țară stăpîneau moșierii și 
capitaliștii noi truditorii ogoarelor duceam o 
viață grea, plină de suferințe. In august 1944 
însă, firul suferințelor amare a fost curmat pen
tru totdeauna. Acum alta ne e viața, multe s-au 
făcut spre binele nostru.

Cu sprijinul partidului, în comuna noastră în 
anul 1954 a luat ființă gospodăria colectivă. 
Munca în comun și sprijinul statului ne-a ajutat 
să obținem recolte și venituri mari. Aceasta a 
îndemnat pe producătorii agricoli din comună 
să vină alături da noi. Astăzi, în gospodărie sîn- 
tem 329 familii cu peste 500 ha. Avem 115 a- 
nimale mari și peste 200 oi. Am construit un 
grajd încăpător și avem materialele pentru o 
maternitate de scroafe. Odată cu dezvoltarea 
gospodăriei a crescut și bunăstarea colectiviști
lor. Pentru cele 317 zile-muncă, colectivistul 
Eghed Martin a primit în acest an ca avans de 
40 la sută 2.108 kg. produse agricole și 1.427 
lei. Ca el au primit și alți colectiviști.

Toate aceste prefaceri, care urmăresc îmbu
nătățirea continuă a vieții noastre, înfăptuite în 
anii de la eliberare, le datorăm partidului nos
tru drag, căruia îi mulțumim din suflet.

PICOS IULIAN 
președintele G. A. C. — Teiuș

:his astăzi oamenilor muncii, 
fa cursul de pregătire pentru a 
— curs seral.

ECE ANI...
strălucitoare ca și-n . 

:e-atunci ani cincisprezece. 
viu orizonturile, iar în vuie

ți înscris actul de naștere fa-
ii altădată «eci, vlăguite, a ? 
acut să se adune pămînturi 
: spicele. A
eagă, adevărată, slăvită zi. y 
ne născut în anii vieții =î
te. ^Bl . .
Cu^ffe în gînd coboară în V 
omul ogorului, stăruie în mij- =î 

tinse văpăi! Sub steagul nebi- y 
: în 1907, năzuințe nutrite de =ș 
i. înfipt apoi în coșuri înalte A 
amintească peste veacuri cea V 

lege, au prins apoi a cutreiera A 
nădițî era același cu a celor -/ 
la Lupeni. Și nu le da răgaz, g 

e au străbătut din beznă spre A 
tîi și și-au trăit zilele dintîi. -ș 
ilă nouă, în fața furnalelor în șș 
line Ia strinsul pîinii. A
urii de viață nouă. Purtat de Ș 

-rise mărețe cinci- A 
ard. Se string în rinduri tot .( 

fi-au ales drum de belșug să-
3-5 martie 1949. Â

clocotitorul an 1944 numeri ani A 
fi însemnat fără al tău și-al ? 

i afli. De ce să-ți fie întunecată =? 
citorule însă, care-ai stăbătut A 
, mj^Mp și biciul vătafilor ști “/ 
te ^^îecoasă, mîndrul rasă- =ț 
ie tumult. Partidul ți-a oțetit A 
is. Cu sîngele tău, unit într-o y 
ului, s-a scris început de isto- Ș 
azuri, s-au deschis tot mai mîn- A 

lartid iubit, ții mereu, tot mai =J 
i se împlinesc. Răsună cînt A 
Hașuri, se întîlnesc pe drum y 
ăiască August 23 1 ?}

te, stai strălucitoare ca și-n '( 
u trecut de-atunci doar ani **

S. POPESCU Â

n rîndul celor peste două mii
Valeria Lupea e o tînără și hâr
că colectivistă. Valeria Lupea 
să nu-i numai atît. Ea este în a- 
lași timp o talentată solistă, în- 
drîndu-se astfel în rîndul celor 
ste două mii de tineri artiști a- 
itori care activează în cadrul ca
nelor culturale din raion.
Care ar fi fost viața acestor ti- 
ri fără luminosul nostru August 
? O știu cei care au trăit vremile 
cnintă exploatare, de mizerie și 
i^ți.

In anii care au urmat măreței 
e a eliberării însă, poporul nos- 
i condus de partid a devenit stă- 
1 nu numai al bogățiilor materia- 
ci și al bogatului nostru tezaur

Cifre și fapte
)

ic In prezent în raion funcțio- 
) nează un număr de 117 biblioteci, 
t care posedă zeci de mii de vo- 
< lume.

; ic In anii puterii populare ra- 
Idioficarea satelor a luat un mare 

avint. Astfel, în raion au fost ra- 
dioficate — in afară 
lia încă 4 comune —

r iuș, Vințul de los și

de Alba-Iu-
Zlatna, Țe- 
Stremț. ~~

primesc o 
cele 8 case

ic Femeile lehuze 
calificată îngrijire în 
de naștere înființate în anii regi
mului democrat-popular. Despre 
așa ceva nu putea fi vorba în 
trecut.

) ic Dacă în trecut, pentru a-și 
( procura cele mai simple medica
id mente, țăranii muncitori din ra-
< ionul nostru trebuiau să parcurgă 
; zeci de kilometri, in prezent la
< îndemîna lor stau 18 puncte far- 
? maceutice bine aprovizionate.

ic In urma reorganizării acti
vității de cultură fizică și sport, 
numărul membrilor asociațiilor 
sportive din raionul nostru au a- 
juns la peste 9.000 față de 5.120 
ctți erau înainte.

cultural. Au fost puse în valoare 
minunatele noastre cîntece și dan
suri, au crescut an de an pe lîngă 
zecile de cămine culturale sute de 
artiști amatori. Și slavă partidului, 
vieții celei noi, fericite, îi înalță 
deopotrivă Leontina Cristea din 
Stremț, Maria Luister și Mihai 
Szeghedi din Berghin, Petru Po- 
povici din Sibișeni. Cîntul biruinței 
stăruie în inimile tuturor celor peste 
două mii de tineri care urcă treptele 
scenei.i

Alta este azi fața satelor, alta 
este viața sătenilor, în casele că
rora aii intrat pe uși larg deschise 
bunăstarea, știința și cultura.

Locuitorii salului Obreja, sat 
situat pe creasta dealului ce stră
juiește malul sting, la cotitura 
mare a Tîrnavei, au cunoscut pînă 
în august 1944 o viață grea, umi
litoare. Pe acele timpuri pămin- 
ful din jurul satului era în între
gime al moșierului, care stăpinea 
de altfel și castelul de aici.

Dar 23 August 1944, ziua 
scumpă a eliberării, a pus capăt 
pe vecie acelor timpuri vitrege.

Acum, în anii vieții noi, alta e 
viața obrejenilor.

Istorica plenară a C. C. al 
P. M. R. din 3—5 martie 1949 a 
deschis și țăranilor muncitori din 
acest sat drumul spre o viață nouă, 
îmbelșugată și fericită. Și de unde 
în 1950, cînd cu sprijinul partidu
lui obrejenii au pus bazele gospo
dăriei colective, erau doar cîteva fa
milii care au pășit pe acest drum, 
acum în gospodăria colectivă se 
află întregul sat.

Astăzi gospodăria este puternică. 
Ea are peste 600 hectare teren ara
bil, mai bine de 100 capete vite 
mari, o maternitate cu scroafe de 

iișoecța din.

prăsită, o fermă cu vaci de lapte, 
o turmă de peste 300 oi. Fondul de 
bază cu averea gospodăriei este 
acum mai mare de 1.000.000 lei.

An de an, cu ajutorul S.M.T.-ului 
colectiviștii smulg pămîntului roade 
tot mai mari. Pepiniera de viță, 
grădina de legume și sectorul zoo
tehnic aduc gospodăriei In fiecare 
an venituri de sute de mii de lei. 
Odată cu creșterea puterii economice 
a gospodăriei a crescut și belșugul 
și bunăstarea colectiviștilor. Multi 
colectiviști ca Ciontea Gheorghe,

In anii aceștia
Sirbu Simion, Bobițan Izidor și 
alții au primit pentru zilele-muncă 
făcu'e anul trecut în gospodărie 
produse și bani în valoare de peste 
30.000 lei fiecare.

Din veniturile dobindite în colec
tivă mulți colectiviști ca Bobițan 
Eugen, Salcău Ionel, Salcău Si
mion, Lupea Vălean și mulți alții 
și-au făcut case noi, în care au in

gospodăriile agricole colective

trodus lumină electrică. Pentru ne
voile casei, fiecare familie de co
lectivist are astăzi vacă de lapte. 
Spre a-și face viața mai frumoasă, 
mulți colectiviști și-au luat aparate 
de radio și mulți dintre aceștia și-au 
cumpărat mobilă nouă. Ca urmare 
a Hotărîrii Plenarei C. C. al P.M.R. 
din 13-14 iulie cu privire la crește
rea salariului și scăderea prețurilor 
puterea de cumpărare crește și mai 
mult.

Semnele înnoirii sînt puternice la 
Obreja. "Azi, la grădinița sezonieră 
copiii colectiviștilor sînt îngrijiți cu 
dragoste de mamă de educatoare. 
Cei de școală învață tainele slovei 
în sa'til lor. Prin grija părintească 
a partidului, Salcău Ioan — copilul 
necăjit de altădată — a fost trimis 
să-și facă studiile în U.R.S.S., Cleja 
Nicolae este astăzi inginer, iar 
mulți alți tineri studiază în diferite 
facultăți.

Despre colectiviștii din Obreja, 
despre întregul sat de aici, s-ar pu
tea încă multe scrie, căci la Obreja, 
în anii luminoși pe care îi trăim, 
suflul vieții noi se simte din plin.

FI. BARABAȘ



Marea noastră sărbătoare CU PREȚUL VIEȚII
(Urmare din pag. l-a) 

rea burghezo-moșierească, a dobo- 
rît monarhia trădătoare de țară, a 
cucerit întreaga putere politică și a 
trecut la construirea orînduirii noi, 
socialiste.

Au trecut 15 ani de la 23 August 
1944. Aceștia au fost anii unor 
mari realizări, a unor progrese u- 
riașe, în toate domeniile vieții po
litice, economice și sociale. Romî- 
nia, ținută în trecut îfltr-o adlncă 
înapoiere economică, s-a transfor
mat intr-o perioadă isterică scurtă, 
intr-o țară cu o industrie puternică 
și cu o agricultură în plin progres 
pe calea transformării socialiste.

Dezvoltarea industriei noastre își 
găsește o expresie în faptul că în
treaga producție a anului 1938 se 
realizează în anul 1959 la oțel in 
numai 63 de zile, la construcții de 
mașini — în 42 de zile, la energia 
electrică — in 60 de zile, la produ
se sodice — in 75 de zile. Intr-un 
singur trimestru se realizează o 
producție industrială mai mare de
cît a întregului an 1938. La sfîrși- 
tul anului 1959, volumul produc
ției industriale a țării noastre va 
depăși nivelul anului 1938 de a- 
proape 4,5 ori. Ritmul de dezvol
tare a industriei noastre socialiste 
arată că sarcina trasată de Con
gresul al II-lea al partidului cu pri
vire la creșterea producției indus
triale va fi îndeplinită, iar la o se
rie de produse de bază chiar depă
șită.

Pe baza aplicării în viață a poli
ticii de industrializare socialistă a 
țării duse de partid, între anii 1949- 
1959 s-au construit 138 de între
prinderi industriale și 70 de secții 
noi. Tot în această perioadă, s-au 
dezvoltai și modernizat capacitățile 
de producție a 326 de întreprinderi 
indus'riale existente. Alte mari o- 
biecHve industriale se află în cons
trucție.

In cei 15 ani care au trecut de la 
eliberare, și industria raionului nos
tru a cunoscut o frumoasă dezvol
tare. A luat ființă întreprinderea 
„Ardealul", U zinele Zlat na și-au mă
rit capacitatea de producție, fabrica 
„Ardeleana" a fost înzestrată cu 
utilaje moderne. A luat ființă in
dustria locală și cooperația mește
șugărească care acoperă din pro
ducția lor o bună parte din nevoile 
raionului. Producția industrială a 
raionului a crescut în anul 1959 
față de anul 1956' în proporție de 
111 la sută.

Partidul nostru a aplicat cu con
secvență indicația leninistă, potri
vit căreia electrificarea trebuie să 
meargă cu un pas înaintea dezvol
tării celorlalte ramuri industriale. 
Anul acesta producția de energie e- 
lectrică se va apropia de 7 miliar
de kWh, cît a fost stabilit pentru 
anul 1960, ceea ce reprezintă o de
pășire a producției anului 1938 de 
6 ori. Intr-un mod asemănător s-au 
dezvoltat și celelalte ramuri ale e- 
conomiei naționale, ca extracția de 
cărbune, cea a metalelor neferoa
se, industria petroliferă ele.

In anii puterii populare un mare 
avînt l-a luat industria constructoa
re de mașini. In prezent, producția 
industriei contructoare de mașini 
este de 8,5 ori mai mare decît în 
1938 și de aproape 10 ori mai mare 
decît în anul 1948.

Pe baza, indicațiilor celui de-al

Puternicile aripi ale tării sovietice
La 23 august se sărbătorește în 

Uniunea Sovietică Ziua Flotei Ae
riene. Această sărbătoare este în- 
tîmpinată de poporul sovietic cu o 
leg't'mă mîndrie.

întreaga istorie mondială a avi
ației este indisolubil legată de dez
voltarea științei aviatice ruse.

Genialii oameni de ș'iință ruși 
Mihail Lomonosov și Dimitri Men
deleev, depășindu-și vremea, au lu
crat cu succes la problemele zbo
rului și rezistenței aerului. In vara 
anului 1882, Alexandr Mojaiski, cu 
mult înaintea fraților Wright, a 
construit și încercat după o înde
lungată și perseverentă muncă crea
toare, primul avion din lume, des- 
chizînd astfel era aviației. Prin lu
crările sale, profesorul Nicolai lu- 
kovski, pe care Lemn l-a numit 
„părintele aviației ruse" a pus ba
zele teoretice ale aviației moderne. 
Konstantin Țiolkovski a elaborai 
pentru prima oară bazele dinamicii 
rachetelor și a mișcării reactive. 
Discipolul lui Iukovski, Serghei 
Ceaplîghin, este întemeietorul aero- 
dinamcii vitezelor mari. Ar mai 
putea fi citați încă mulți oameni de 

II-lea Congres al partidului, aluat 
un avînt deosebit industria chimi
că. In comparație cu anul 1938, 
producția industriei textile este mai 
mare de 3,5 ori, a industriei con
fecțiilor de 5,8 ori, iar a industriei 
alimentare de 2,3 ori.

Agricultura țării noastre, în tre
cut înapoiată, lipsită de cele mai 
elementare mijloace tehnice, cunoaș
te o puternică dezvoltare.

Țărănimea muncitoare a primit și 
primește din partea statului un pu
ternic sprijin în vederea creșterii și 
dezvoltării multilaterale a produc
ției agricole. însemnate investiții au 
fost făcute pentru crearea unei pu
ternice baze tehn’ce-materiale. Nu
mai între anii 1956-1959 investițiile 
în agricultură s-au ridicat la 8,7 
miliarde lei.

In anul 1938 se aflau în țara 
noastră doar 4858 tractoare conven
ționale de 15 CP, toate ale moșieri
lor și chiaburilor. La începutul a- 
tmlui 1959, agricultura dispunea de 
45.144 tractoare convenționale de 
15 CP, 31.739 de semănători și 
cultivatoare mecanice, 9.045 auto- 
combine și combine, 14.665 batoze 
pentru păioase. In anul 1960, în a- 
gricultură vor lucra 58.000 detrac
toare convenționale.

Și în raionul nostru, în urmă cu 
10 ani a luat ființă o stațiune de 
mașini agricole și tractoare, care 
dispune de 65 tractoare convențio
nale, 33 batoze, 5 combine și alte 
utilaje agricole. S.M.T. din raionul 
nostru și-a adus o contribuție de 
seamă la mărirea producției în a- 
gricultura raionului.

S-au împlinit anul acesta 10 ani 
de la plenara C. C. al P.M.R. din 
3-5 martie 1949. In răstimpul cale 
a trecut de atunci, îndrumate de 
partid și convingîndu-se de avanta
jele muncii în comun, mase largi 
de țărani muncitori au pășit — pe 
calea agriculturii socialiste. In pre
zent, sec'orul socialist cil agricul
turii cuprinde peste 67 la sută din 
suprafața arabilă a țării și aproape 
2.500.000 familii de țărani munci
tori. Avem în țară o regiune — 
Constanța — cu agricultura com
plect colectivizară. 49 de raioane 
din diferite alte regiuni au agricul
tura complect cooperativizată.

Țărănimea muncitoare din raio
nul nostru, ascultind îndemnul par
tidului, a pășit cu încredere pe ca
lea agriculturii socialiste. Astăzi 
sate întregi, printre care Cistei, Obre- 
ja și Oiejdea sînt complect colectivi
zate. In satele Sîntimbru, Totoi, 
Coșlariu, Almașul Mare și altele 
toți țăranii muncitori s-au unit în 
forme socialiste de lucru în comun 
a pămîn'ului. Peste 20.000 familii 
din raion s-au unit în cele 15 gos
podării colective și 94 întovărășiri 
agricole și agrozootehnice. Supra
fața cooperativizată reprezintă pes
te 70 la sută din suprafața arabilă 
a raionului.

In cei 15 ani care s-au scurs de 
la eliberare, pe baza dezvoltării in
dustriei și agriculturii, s-au obținut 
însemnate succese pe calea ridicării 
nivelului de frai material și cultu
ral al celor ce muncesc. In compa
rație cu 1955, în anul 1958 venitu
rile bănești ale oamenilor muncii, 
provenite din salarii, alocații de stat 
pentru copii și din pensii au sporit 
în to*al cu circa 8,4 m-'liarde lei.

Plenara C. C. al P.M.R. din 13- 

știință și constructori ruși talentați 
care au adus o importantă contri
bute la făurirea științei și tehnicii 
aeronautice.

Aviatorii sovietici, inzes'rați cu 
avioane de prim rang, au inaugu
rat traseuri necunoscute înainte în 
is'oria aviației. In anii premergă
tori celui de-al doilea război mon
dial, aviatorii sovietici au realizai 
230 recorduri mondiale de distanță, 
viteză și înălțime. întreaga lume 
a urmărit plină de emoție zborurile 
transarctice ale lui Valeri Cicalov 
și Mihail Gromov de la Moscova 
deasupra polului nord în Statele 
Unite ale America. Aceste zboruri 
au constituit mărturii vii ale uria
șelor realizări obținute de aviația 
sovietică.

Forța, aviației sovietice, eroismul 
și înalta măestrie a piloților sovi
etici s-au manifestat îndeosebi în 
anii Marelui Război pentru apăra
rea Patriei 1941-1945. In colabo
rare cu trupele terestle și cu forțele 
maritime militare, aviația sovietică 
a respins vitejește în primele luni 
ale războiului atacurile dușmanului, 

14 iulie a.c. a adoptat un ansam
blu de măsuri pentru o nouă creș
tere a nivelului de trai a poporului 
muncitor.

In condițiile regimului democrat- 
popular, statul pline la dispoziția 
oamenilor muncii, gratuit sau cu 
plată redusă, mijloace materiale 
importante pentru concedii și trimi
teri la odihnă, învățămînt, ocroti
rea sănătății, ajutoare pentru copii, 
etc., ceea ce se răsfrînge în mod 
pozitiv asupra nivelului lor de trai.

In anii care au urmat de la ins
taurarea regimului democrat-popu
lar, în țara noastră au avut loc 
prefaceri nu numai economice și so
ciale. Sub conducerea partidului se 
desfășoară larg revoluția culturală. 
Starea de înapoiere culturală a ma
selor muncitoare, vremurile cînd 
numeroase sate nu aveau scoli și 
învățători, cînd cartea, radioul nu 
pătrundeau aproape de loc în car
tierele muncitorești și la sate, cînd 
din 100 de locuitori 43 erau complect 
analfabeți, iar 37 știau abia să is
călească au rămas și rămîn tot mai 
mult în urmă.

Pe baza aplicării consecvente de 
către partid a politicii naționale le
niniste, în Republica Populară Ro- 
mînă problema națională a fost re
zolvată.

Marile succese dobîndite de po
porul romîn în cei 15 ani care au 
trecut de la eliberarea țării în toate 
domeniile de activitate sînt rodul 
muncii eroice pentru construirea so
cialismului, rezultatul eforturilor 
depuse de oamenii muncii pentru 
aplicarea în viață a politicii parti
dului. Victoriile obținute de po
porul nostru constituie o confirmare 
strălucită a justeței politicii parti
dului, justețea politicii lui, izvorăsc 
din faptul că el se călăuzește după 
învățătura marxist-leninistă.

In dobîndirea succeselor de în
semnătate istorică pe calea cons
truirii socialismului, un rol hotărî- 
tor îl are într-ajutorarea cu cele
lalte țări din lagărul socialist și în 
mod deosebit ajutorul tehnic, eco
nomic, științific al marii noastre 
prietene Uniunea SoviePică.

Alături de întregul popor munci
tor, șl oamenii muncii din raionul 
nostru au îniîmpinat măreața săr
bătoare națională cu noi și însem
nate realizări în toate domeniile de 
activitate. La Depoul C.F.R. Teiuș, 
Uzinele Zlatna, fabrica „Ardelea
na", Atelierul central și alte între
prinderi muncitorii s-au angajat să 
cinstească ziua de 23 August cu 
noi rezultate în lupta pentru o pro
ductivitate mărită și cu realizarea 
a cît mai multe economii.

Și în agricultura raionului, mai 
ales în sectorul socialist al agricul
turii rezultatele obținute în cinstea 
zilei eliberării patriei Sînt grăitoare. 
Lărgirea și consolidarea sectorului 
soc;alist din agricultură, recoltele 
mari de cereale obținute etc., do
vedesc eforturile depuse de oamenii 
muncii de pe ogoarele raionului. 
Toate rezultatele obținute, oamenii 
muncii din raionul nostru le-au în
chinai zilei eliberării patriei.

Pe drumul deschis de 23 August 
1944, oamenii muncii sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Romîn, 
înaintează cu ho'ărîre spre victoria 
deplină a socialismului în scumpa 
noastră patrie — Republica Populară 
Romînă.

iar dună aceea, a obținu t supre
mația în aer.

In ultimii ani ai războiului indus
tria sovietică furniza frontului pînă 
la 40.000 avioane. Sprijinul căldu
ros al poporului i-a însuflețit pe 
avialori, ca șj pe toți ostașii so
vietici, la acte de eroism. In cro- 
n'ca Marelui Război pentru apăra
rea Patriei au fost înscrise cu litere 
de aur numele aviatorilor sovietici 
Nico'ai Gastello, Viktor Talalihin, 
Boris Safonov, Ivan Polbin și ale 
muVor altora. Peste 200.000 de 
aviatori au fost decorați cu ordine 
și m-dalii, peste 2.000 au fost dis
tinși cu înaltul titlu de erou al 
Uniunii Sovietice, aproximativ 70 
de piloți și ofițeri de bord au fost 
de două ori distinși cu acest titlu, 
iar glorioșilor aviatori sovietici Alex
andr Pokrîșkm și Ivan Kojedub li 
s-au conferit de trei ori acest înalt 
titlu.

Aviatorii sovietici își însușesc 
noile metode tactice în zborurile cu 
vi'eză supersonică și realizează în 
stratosferă o mărire a vitezei, înăl
țimii și distanței zborurilor. In 
areas'ci privință este edificator zbo
rul fără escală la mare dis'anță al 
avioanelor deasupra teritoriului U-

_____(Urmare din p a g. 1 - a)
Tăcu apoi. In minte însă filmul în- 

tîmplării de acum 15 ani se desfă
șură nestingherit...

★
...început de septembrie 1944. 

Sub loviturile nimicitoare ale ar
matelor eliberatoare sovietice și ro- 
mînești, trupele hitleriste pierdeau 
poziție după poziție. In retragerea 
lor însă monștrii hitleriști căutau 
pe toate căile să oprească înainta
rea ostașilor sovietici și romîni, să 
distrugă tot ce le stătea în cale. 
Și cum depoul C.F.R. Teiuș prezen
ta un punct important în aprovizio
narea frontului, ținta lor a fost în
dreptată și aici. A încercat în pri
mul rînd să distrugă parcul de lo
comotive. N-au reușit însă. Cefe
riștii din cadrul depoului au dove
dit adevărat eroism și au salvat pe 
cît le-a stat în putință locomotivele 
de la distrugere.

Intr-una din zilele aceluiași sep
tembrie, pe vremea cînd ziua se 
îngîna cu noaptea, deasupra de
poului apăru un avion hitlerist. Cî- 
teva rafale de mitralieră trase în 
plin ciuruiră toate rezervoarele de 
păcură. Peste 40 de găuri lăsau a- 
cum păcura să se împrăștie în jur. 
Acesta nu era cîtuși de puțin un 
lucru de neluat în seamă. A nu a- 
vea combustibil pentru locomotive 
însemna paralizarea complectă a 
circulației spre front. Or, acest lu
cru nu putea fi admis nici într-un 
chip. Trebuia urgent asigurată sal
varea păcurii. Dar cum? Să se 
treacă la sudarea găurilor? Era cu 
neputință. Ar fi însemnat să aprinzi 
păcura în rezervoare. Și totuși pă
cura trebuia salvată.

Intr-una din camerele dirt apro
pierea depoului, problema salvării 
păcurii se discuta aprins. Se cău
tau soluții imediate. Nu era timp 
de așteptat.

— Să mergem la fața locului —
---------------------- ♦♦

Impart ca avans cantități mari de produse
Colectiviștii din Ighiel, au sărbă

torit duminica trecută împărțirea 
avansului de 40 la sută, primul bi
lanț al muncii lor harnice din acest 
an. Și la această sărbătoare multi 
invitați din sat și din jur au venit 
să ia și ei parte la bucuria colecti
viștilor..

Darea de seamă a arătat cum au 
muncit colectiviștii și rezultatele do- 
bîndite, ajutorul și sprijinul dat de 
organele de partid și de stat din 
comună pentru întărirea gospodă
riei, pentru asigurarea . unei vieți 
îmbelșugate și fericite colectiviștilor. 
Și despre toate acestea vorbesc fap
tele. Așa, de pildă, la grîul semănat 
după trifoi, colectiviștii din Ighiel 
au obținut o producție de 2.800 kg 
la hectar.

Recolta bogată de cereale obți

K M O R Ț
Uniunea raională a cooperative

lor de consum Alba, aduce la cu
noștința celor interesați că școlile 
tehnice de cooperație cu durata de 
doi ani, primesc pentru specialitățile 
de contabili și merceologi, absol
venți cu diplome de maturitate ai 
școlilor medii în anul școlar 1959- 
1960 pentru anul I, pe baza exame
nului de admitere.

niunii Sovietice. Un avion militar 
de serie a parcurs 16.950 km în 
21Ț)2 ore fără escală și fără apro
vizionare în aer cu combustibil. Un 
al doilea avion de același tip a 
parcurs 17.150 km în 21,15 ore, iar 
în rezervorul de combustibil al fie
căruia din aceste avioane a mai ră
mas combustibil pentru un zbor de 
peste o oră. Aceste zborurț depășesc 
cu mult, în ce privește distanța și 
durata, zborurile analoage efectuate 
peste hotare.

Uniunea Sovietică ocupă primul 
loc din lume în ceea te privește 
lungimea liniilor civile aeriene. 
Principalele artere aeriene sînt de
servite de trei ani de avioane turbo
reactoare „Tu-104". Anul acesta pe 
liniile aeriene au apărut avioanele 
turbopropulsoare de călători ale lui 
Serghei Iliușin „11-18" și Oleg 
Antonov „Ari-10". Cel mai mare și 
mai rapid avion turbopropulsor de 
călători din lume, „Tu-114" - con
struit de Andrei Tupolev a efectuai 
de curînd zborurile fără escală 
Moscova-Nev-York în 11 ore 06 mi
nute și Nev-York-Moscova în 9 ore 
și 48 minute. Aceasta reprezintă un 
succes remarcabil al aviației sovi
etice.

In anii septenalului Y1959-1965j 

se. adresă atunci mecanicului Șop- 
tăreanu Petru fochistului Rațitl 
Ioan și mecanicului Lazăr Ariton. 
Vom vedea apoi ce avem de făcut.

In noapteei întunecoasă de sep
tembrie 3 siluete se îndreptau spre 
rezervoare. Nu se vedea nimic decît la 
orizont înspre Aiuri, din cînd în cînd 
lumină de explozie. In jurul rezervoa
relor păcura ajunsese pînă la o înăl
țime de om. Ce era de făcut? Cum 
să intri și cum să astupi găurile?

Deodată în mintea mecanicului 
Soptăreanu străfulgera o idee.

— Știți ce, fraților? Ne dezbră
căm și vom astupa găurile cu do
puri de lemn.

N-a mai fost nevoie de nici o a- 
probare. Cei. trei bravi ceferiști 
și-au lepădat hainele în grabă și 
au trecut la fapte. Unul lucra do
purile și ceilalți doi astupau găuri
le. Mergea destul de greu. Păcura 
le ajunsese pînă la subțiori. Dar cînd 
e vorba de a ajuta frontul, de a 
sprijini1 lupta eroică a ostașilor so
vietici și romîni pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, nu e- 
xisTă greutăți nici chiar de-ar fi să 
le înfrunți cu prețul vieții. Da! A- 
ceasta i-a călăuzit pe cei trei bravi 
ceferiști din depou să se avînte în 
bătălia pentru salvarea păcurii. Și 
munca lor a fost încununată de suc
ces. Ua capătul a cîtorva ore de 
muncă încordată, exact atunci cînd 
păcura îi amenința sa le acopere 
trupurile, astuparea tuturor găuri
lor a fost terminată.

★
Cincisprezece ani au trecut de la 

acea noapte de septembrie 1944, 
cînd trei ceferiști din* depoul Te- 
iuș au muncit eroic pentru a asi
gura cu combustibil locomotivele 
trebuiau să aprovizioneze frontuM 
Dar cu toate astea anii nu au aș" 
temut uitarea peste fapta lor pa
triotică. O asemenea faptă nu poa
te fi uitată.

nută în acest an a dat posibilita>e 
colectiviștilor să împartă la zr- 
muncă 3,750 kg de grîu. Astfel, co
lectivistul Costea Nicolae, pentru 
cele 253 zile-muncă făcute în gos
podărie, a dus acasă ca avans de 
40 la sută 950 kg grîu. El a mai 
primit de asemenea 13 kg lînă, a- 
proape 20 kg caș și o sumă im. 
portantă de bani. Cantități sporite 
de cereale și .alte produse, precum 
și sume importante de bani aii mai 
primit și alți colectiviști ca Florea. 
Gligor, Opriș loan, Samoilă Petru, 
și alții.

Aflați în întrecere cu colectiviștii 
din Nădăștia Inferioară, rai’on^k 
Hunedoara, membrii gospodăriei c^P 
lective din Ighiel luptă cu hotărîre 
pentru întărirea și dezvoltarea gos, 
podăriei lor.

Elevii care îndeplinesc condițiile 
cerute primesc lunar burse.

Examenul de admitere începe la 
data de 25 septembrie a.c. ora 8 
dimineața la sediul, școlilor.

înscrierile se primesc pînă la data 
de 15 septembrie a.c. Ia serviciul 
organizare și cadre al Uniunii ra
ionale Alba de unde se pot lua. și. 
informații amănunțite.

transportul aerian va deveni unul . 
din principalele mijloace de tran- * 
sport al călătorilor. Traficul de că
lători va crește aproximativ de șase 
ori. Pen'ru a se asigura exploa
tarea noilor avioane grele se pre
vede reconstruirea și construirea a 
peste 90 de aeroporturi.

La 13 iulie a. c. aviatorul sovietic 
Vladimir Smirnov pilofînd un avion 
„Rv" și avîrtd la bord o încărcă
tură d- o tonă, a atins înălțimea 
de 20.300 metri, iar la 14 iulie,' 
inginerul aviator Vladimir Iliușin a 
atins cu avionul „T-431" înălțimea 
de 28.760 metri, depășind recordul 
la înălțimea zborului de 27.881 m 
stabilit anul trecut în S.U.A.

Ziua flotei aeriene a U.R.S.S., 
una din cele mai iubite sărbători 
ale poporului sovietic, a fost stabi
lită în 1933 în cinstea marilor suc
cese obținute în dezvoltarea avia
ției sovietice. In această zi pe ca
targele aerodromurilor vor flutura 
steagurile albastre cu raze aurii ale 
forțelor aeriene militare sovietice, t

simbolul forței aviației sovietice
care alături de armată și flotă stă 
de strajă muncii pașnice a cons
tructorilor comunismului, stă de 
strajă țării sovietice și tuturor țări
lor marelui lagăr socialist.
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