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In acrie clipe, cînd. ceasul își 
termina ultima bălaie din acest 
fr.e. toate meridianele globului, 
nesfîrșite drumuri de apă, secunda, 
tecului stins și a gongului tre- 
lAurat impresionează. Momentul e 
puternic. Un an. trecut predă șta
feta celui nou, în timp ce pretutin
deni ciocnind pahare e cu vin oa- 
menii-și doresc pacea-, fericirea, 
își urează ca noul an să le aducă 
numai bucurii.

An nou! Optimism, perspective 
pentru întregul nostru popor. Ce 
minunată poezie înscrisă pe ocea
nul nesfîrșit al timpului! Și Contu
rurile se întregesc. Făcînd bilanțul 
muncii pașnice de un an, poporul 
nostru deschide cu îndrăzneală fe
reastra viitorului. Apar în perspec
tiva anilor priveliști mai luminoase 
ca oricînd, apare conturat edificiul 
noii noastre vieți — socialismul — 
în toată măreția lui. Anul pe care-l 
încheiem peste puține ore își. în
scrie și el prezența în noua istorie 
a patriei cu cifre uriașe ale. mer
sului nostru înainte. Bilanțuri bo
gate și drum deschis spre viitor — 
iată în mare notarea anului ce se 
încheie. Și. pornind braț la braț 
din primele ore ale anului nou 
așteptăm la cumpăna nopții, 
drumul deschis de partid spre 
tor, vom păși cu aceeași. încredere 
spre noi înfăptuiri. Sînt. ce e 
drept, sarcini, mari, sarcini, care 
ne cer mult. Dar ce nu face po
porul nostru cînd v'de cum. visu
rile, fie ele oricît de îndrăznețe, se 
transformă sub privirile ochilor în 
fapte, în minunate fapte, ce așază 
tot mai mult viata noastră nouă 
pe piedestalul înălțător al bună
stării.

Avem de îndeplinit așadar sar
cini mari. Partidul, cîrmaciul a- 
cesta atît de înțelept; ne. cere ca a- 
nul 1961 să fie un an al sporirii 
producției, al creșterii, productivi
tății muncii și reducerii, prețului de 
cost, un. an al recoltelor bogate. 
Acestor sarcini oamenii muncii din 
raion le vor răspunde prin fapte. 
Sîntem încredințați de aceasta. 
U.M.C. ” ' ' -----
sau la I.I.L. 
toriilor lui I960 se vor adăuga fap
tele anului. în care pășim, iar pp 
ogoare înfrățite, colectiviștii din 
Cistei. Mihalț sau Teiuș vor smul
ge. păinîntului belșug, tot mai mult 
be'șug. Ciocnind paharul de vin, 
în această minunată noapte a re
vel ionu'ui.. în același gind oameni' 
muncii cinstesc victorii’e celor 12 
luni trecute și se bucură de per
spectiva anului ce începe, hotărîți 
să fie aCeiași neobosiți ostasi 
bătă'iei spre noi îrdăptuiri. Și 
cade ca, cinstindu-le munca, să ri
dicăm paharul, să urăm atît mine
rului de la Haneș, A’maș și Valea 
Dosului, cît și metalurgistului și. 
chimistu’ui de la U.M.C. Zlatna, 
strungarului și lăcătușului de la 
„Horia" un tradițional „La mulți 
an." și spor ia muncă! Ție, meca- 

ia
Zlatna, la C.F.R. Teiuș, 

„Horia", la șirul vic-

ai.
se

nicule de locomotivă, Cp la acea 
oră străbați cu mina pe manetă și 
cu ochii pironiți în noapte întin- 
suril?, oamenii muncii din raion îți 
urează ace'ași cald „La mulțiani"!

Clinchete de pahare în noaptea 
minunată a tntîlnirii cu noul an! 
Bucurii, optimism. Și totul e justi
ficat. Ieri viața a fost mai plină 
de bucurii d cit alaltăieri, azi mai 
plină decit ieri., iar mîine mai plină 
decît azi. Acesta e drumul pe care 
ne duce partidul. Iată de ce pre
țuind ștafeta, noul an ne împarte 
tuturor bucuriile timpurilor noastre 
noi. Ne-am obișnuit însă ca de fie
care da'ă împărtășind, bucuriile să 
pășim la făurirea altora. Nimic mat 
frumos! E de fapt datoria noastră 
de a răspunde chemării viitorului, 
chemării fericirii.

An nou! Optimism, perspective, 
urări de noi biruinți, urări de „La 
mu'ți ani" Da! „La mulți ani", 
tovarăși! Primește urarea caldă la 
început de an nou, muncitorule din 
mine și uzine, din fabrici și de pe 
șantiere, primește urarea făuritor 
de lanuri aurii de grîne, pe nesfâr
șite cîmpuri de belșug. Ridică pa
harul cu vin la Cumpăna nopții, 
atunci cînd vine noul an și împreu
nă să închinăm cu fericirea, urînd 
tuturor tradiționalul La MULȚI 
ANII

ZIUA REPUBLICII
Se împlinesc 13 ani de la procla

marea Republicii Populare Romîne, 
13 ani de prefaceri, de succese, de 
biruinți înălțătoare. Acum 13 ani 
— ia 30 Decembrie 1947 — clasa 
muncitoare în alianță cu țărănimea 
muncitoare, sub conducerea parti
dului, a alungat ultimul stîlp al 
burgheziei și moșierimii, monar
hia, și a proclamat Republica 
Populară Romînă,

30 Decembrie 1947 a însemnat 
pentru toți cei ce muncesc o mă
reață victorie istorică, o încunu
nare a luptelor pentru libertate ș i 
independență națională, purtate 
de-a lungul secolelor cu neasemui
tă vitejia, de poporul romîn. După 
veacuri de suferințe și robie po
porul nostru a devenit pentru pri
ma oară stăpîn pe soarta sa. Cei 
care altădată erau exploatați și a- 
supriți 
terii în 
turi și 
vut și 
trecut, 
nu pot 
tist.

Constituția Republicii Populare 
Romîne și întreaga politică de stat 
asigură tuturor oamenilor muncii 
exercitarea drepturilor și libertăți
lor cu adevărat democratice; Cetă
țenilor Republicii noastre le este

au devenit deținătorii pu- 
stat, bucurîndu-se de drep- 

libertăți pe care nui le-au et
nici nu le puteau avea în 
pentru că ele nu există și 
exista într-un stat capita-

K'Tw
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Către oamenii 
muncii din raion

Anul 1960 își împlinește zilele. J 
Se alătură astfel șiragului de 2 
ani, în care țara noastră, sub ( 
conducerea înțeleaptă a partidu- S 
Z«z, a devenit mereu mai frumoa- 2 
să, mai puternică, iar viața ce- < 
tățenilor ei tot mai îmbelșugată. >

La capătul anului ce se înche- 2 
ie, bilanț de fapte mari, de rod- J 
nicie, alături de toți cei ce mun- j 
cesc în scumpa noastră patrie, ? 
fac și oamenii muncii din raio
nul nostru. Și, pentru munca de
pusă în îndeplinirea sarcinilor ( 
trasate de partid și guvern, pen- < 
tru tot ceea ce au realizat, Co- ( 
mitetul raional a! P.M.R. și Co- i 

i mitetul. executiv al Sfatului po- > 
i pular raional Alba felicită cu căi- ’ 
j dură pe activiștii de partid și de i 

stat, colectivele întreprinderilor și : 
instituțiilor care pășesd în noul j 
an cu sarcinile de plan îndepli- ( 

I nite și depășite, pe harnicii lu- i 
i crători ai ogoarelor, colectiviști j
1 și întovărășiți. i
, Oameni ai muncii din raionul ' 
i Alba! In anul ce s-a scurs, ați ' 
1 muncit și ați izbîndit. Cu forțe ,
> noi în noul an, porniți du și mai 
i multă hotărîre sub steagul birui- 
! torului, partid pentru propășirea
{ raionului nostru, pentru înflorirea 1
> scumpei noastre patrii — Re- i
[ publica Populară Romînă. i
'comitetul raional alba al p.m.rJ
> COMITETUL EXECUTIV <
> AL SFATULUI POPULAR RAIONAL (

Wiănn,

asigurat dreptul la muncă și o- 
dihnă, la asistență socială.

In R. P. R. are loc dezvoltarea 
continuă a democratismului socia
list pe baza centralismului demo
cratic în organizarea și conduce
rea statului, economiei și cul
turii. Statul democrat-popular 
duce o politică consecventă, înte
meiată pe principiile internaționa
lismului proletar, de asigurare a 
egalității depline a oamenilor 
muncii fără deosebire de naționa
litate.

Superioritatea orînduirii noastre 
de stat, viabilitatea acesteia sînt 
confirmate de marile progrese rea
lizate de statul democrat-popular 
în dezvoltarea economiei și cultu
rii, în ridicarea nivelului de trai 
al oopulației.

Romînia bttrghezo-moșierească, 
deși dispunea de imense bogății 
naturale — petrol, gaze naturale, 
metale neferoase — de bogate re
zerve energetice și forestiere, care 
ofereau largi posibilități de dez
voltare industrială, era una dintre 
cele mai înapoiate țări din Europa, 
anexă agrară, furnizoare de materii 
prime statelor 
apus.

In cei 13 ani 
la proclamarea 
porul nostru condus de partid 
obținut succese deosebite în toate

imperialiste din

care au trecut de
R. P. R. po-

a

t f*’
&

Vineri, 30 decembrie lflGO

raionalConstituirea Coosiliuiui 
al Frontului Oemocrafiei Populare

a făcut o 
cu sarcinile 
raional al 
urmează să

Zilele acestea au avut loc plenare 
ale Comitetului raional al P.M.R. 
Alba, Consiliului sindical raional, 
Comitetului raional U.T.M. și a 
altor organizații obștești, în cadrul 
cărora s-au desemnat reprezentanții 
pentru Consiliul raional al F.D.P.

In baz<| propunerilor făcute, a 
avut loc adunarea de constituire 
a Consiliului raional al F. D. P. 
La adunare au participat repre
zentanți ai organelor de partid, 
sindicale și ale U.T.M. și ai organi
zațiilor obștești.

Tov. Boureanu Ștefan 
expunere în legătură 
ce revin Consiliului 
F.D.P. în alegerile ce 
aibă loc.

După expunere, s-au 
nerile pentru constituirea 
liultli raional al F.D.P., 
fac parte 
Boureanu 
Comitetului raional de partid ; 
Mărginean loan și Farcaș Vasil", 
secretari ai Comitetului raional de 
partid ; Mtireșan Grigore, președin-

făcut propu- 
Consi- 

din care 
următorii tovarăși : 

Ștefan, prim-secretar al 
raional de

Colectivele^ de muncă raportează

I
* Muncitorii secției L. 11 C.F.R. Alba-Itdia întîmpină noul an prin ? 
realizarea planului de producție cu 9 zile mai devreme și cu o eco- ) 
nomie la piese și materiale în valoare de 308.000 lei. 2

■rfr Printre succesele colectivului reviziei de vagoane C.F.R. Teiuș ( 
pe acest an se numără realizarea înainte de termen a planului anual, S 
15.700 lei economii la piese și materiale și 8.000 kg fier vechi co- 2 
lectat și expediat. 2

Autobaza I.R.T.A. din Alba-Iulia, la data de 27 decembrie și-a S 
depășit planul global de producție cu 160.000 tone km convenționali, 2 
iar pînă la data de 22 decembrie și-a realizat angajamentul de a < 
da economii peste plan la prețul de cost în valoare de 150.000 lei. )

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

O nouă gospodărie colectivă
decembrie, țăranii munci- 

satul Sibișeni au sărbăto- 
din cele mai importante

La 27 
tori din 
rit unul 
evenimente din viața lor — trece
rea de la întovărășirea agricolă la 
gospodăria colectivă. Noua gospodă
rie care a primit numele de „Sibișa- 
na", cuprinde 123 familii cu o su
prafață de 281 hectare.

Pe drumul luminos al gospodă
riei colective, printre primii care 
au pășit au fost comuniștii Andro
ne Nicolae, Zdrenghea Avram,

domeniile vieții politice, economice 
și culturale, succese cu care 
drept ctivînt oamenii 
mîndresc. Ca urmare

>

pe 
se 

aplicării 
P.M.R. a 
industria- 
reflectată 
a produc-

muncii
a 

cu consecvență de către 
învățăturii leniniste de 
lizare socialistă a țării, 
în creșterea cu precădere 
ției mijloacelor de producție și mai 
ales în industria constructoare de 
mașini, în înzestrarea cu tehnica 
nouă a tuturor ramurilor econo
miei naționale, în îndeplinirea îna-

(Continuare în pag. 3-a)
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popular raional ; Dem- 
președintele Tribuna- 

Benea Viorel, prim-se- 
Cdmitetului raional

tele sfatului 
co Nicolae, 
ltilui Alba ; 
cretar al
U.T.M. ; Bîzgă Aurel, președintele
Consiliului sindical raional : San
du Lucreția, președinta Comitetului 
raional al femeilor; Băiescu Li- 
viu, președintele U.R.C.C. : maior 
Zavidei .Mihai, Comisariatul Mi
litar ; Popa Octavian, director 
1.1. L. „Horia" ; Pienaru Nicolae, 
secretarul sfatului popular raional; 
Puiu Toma, președintele G.A.C. Ciu- 
gud; Avram Nicolae, muncitor 
fruntaș la U.M.C. Zlatna, Gliga 
Emil, redactor șef al ziarului 
„Steaua roșie"; Dr. Mitea Marga
reta, medic, Muntean Livitt, pro
fesor la Școala medie din Teiuș.

Consiliul raional F.D.P. a ales 
apoi Biroul Consiliului alcătuit din 
tovarășii Boureanu Ștefan, Mărgi
nean loan, Mtireșan Grigore, San
du Lucreția și Bîzgă Aurel.

Președinte al Consiliului raional 
al F.D.P. a fost ales tov. Bourea
nu Ștefan.

♦♦----------------------

Ordean Ion, Androne Gligor, 
polzan Gheorghe, Drăghic’l 
lae, deputății Plenar Lucreția, 
ca A. Sorin, țăranii muncitori 
tean Gheorghe, Mureșan

A- 
Nico- 
Stoi- 
Mun- 
lon, 

Zdrenghea Ion l. Iacob și atțti.

Consfințită în marea noastră 2 
/ege — Constituția Republicii ( 
Populare Romîne — vîrsta de S 
18 ani, vîrsta majoratului, cu- 2 
noaste în zilele noastre o deose- ( 
bilă cinstire „Sărbătorirea ma- ) 
joratului". 2

Peste tot în orașe și sate, în 2 
întreprinderi și instituții, școli, ( 
S.M.T.-uri, gospodării de stat și ) 
colective, tinerii care au împlinit > 
în acest an vîrsta celor 18 pri- ( 
măveri sînt sărbătoriți cu toată ) 
dragostea de tovarășii 
muncă și învățătură.

In clișeu: Un moment 
Inmînarea felicitării de cetățeni 
majori unui grup de tineri de la 
fabrica „Ardeleana" și Școala 
tehnică de asistenți medicali din 
Alba-Iulial.

lor de

solemn.



Hai, tovarăși să pornim 
plugușortil să-l tocmim, 
Anul nou să-l prevestim, 
căci e bine să cinstești 
datinele strămoșești, 
obiceiul din popor 
de-a porni cu plugușor 
pe la casa tuturor 
cu urări de viitor I

Cei străvechi — precum se știe 
de trai greu și sărăcie 
sub amara iobăgie 
au scornit un năzdrăvan 
denumit „Badea Traian" 
și puneau pe seama lui 
tot dorul poporului 
în nădejdea binelui : 
că ara, că semăna, 
că spic mare culegea, 
treiera și măcina, 
că ospăț grozav făcea 

>și apoi se veselea 
el și cu muierea sa.

Mînați, măi!
Dară noi de azi, măi frate, 
cu belșug și cu de toate, 
am pornit pe la ferești 
nu cu pilde și povești, 
ci cu fapte petrecute 
îndeobște cunoscute, 
căci în locul lui Traian 
noi avem alt năzdrăvan : 
e poporul suveran, 
iară vitejia lui 
e-n ochii prezentului 
sub forma... concretului : 
fabrici, blocuri și tractoare, 
holde mîndre pe ogoare 
nouă aparținătoare. 
Iar cu plugul ce pornește 
vă urăm tovărășește : 
Anul nou cu voie bună 
să-l petrecem împreună; 
pentru toți și fiecare: 
La mulți ani, și la mai mare I 
pentru voi și pentru mine: 
cu noroc și la mai bine 1

Mînați, măi 1
Roata vremii se rotește, 
viața veșnic se-nnoiește, 
anul vechi ne părăsește. 
Să-i urăm cu bucurie 
cale bună-n veșnicie, 
căci ne-a ajutat de zor 
să avem la muncă spor, 
fericire tuturor, 
cum s-a spus și la Congres : 
țară în deplin progres, 
mărfuri multe la vînzare, 
ieftine la cumpărare, 
și cu leafă tot mai mare I 
Iar la școală, dăruite, 
manuale gratuite 
de copii cu drag primitei
Crește ana la Bicaz 
fără tihnă și răgaz 
lingă marele zăgaz, 
și așteaptă cu nesaț 
să sloboadă din Carpați 
miile de kilowați 
pînă-n vale la Galați,

Urați măi! Hăi! Hăi!

Peste granițele țării, 
peste țărmurile mării, 
peste lumea depărtării, 
anul vechi a fost frumos, 
și bogat și norocos, 
îndrăzneț și optimist 
pentru frontul socialist, 
cu succese la rachete 
trase zdravăn și cu sete, 
ca spionii să regrete ; 
cu succese epocale 
țărilor coloniale 
dezrobite și egale, 
la mulți ani pe noua cale I
Iară pentru Li-Sîn-man 
a fost trist la ramazan, 
căci i-a pus la geamantan 
și guvernul și ideea 
ca s-o șteargă din Coreea ;

Iar acolo la Paris 
lumea a văzut deschis 
cum li s-a venit de hac 
celor ce-ati urzit atac 
și-au fost prinși cu mîța-n sac. 
Faima anului șaizeci 
va rămîne pentru veci 
că a pus precum ne place 
Declarația de pace : 
între țări, cu libertate,

— fără bombe și armate 1 
La mulți ani, cu sănătate 1

Mînați măi 1
Hai cu plugul, frățioare, 
mai aproape de hotare.
In raion să poposim, 
la fruntași să ne oprim 
cinstea să le-o prețuim, 
c-au1 muncit cu hărnicie 
pentru-a țării bogăție, 
tot fruntași în industrie.

Zlatna nouă înflorește 
temelii noi își croiește 
hale largi își făurește 
și se-nalță către creste 
ca viteazul din poveste : 
ce-a fost ieri, azi nu mai este. 
La mulți ani 1 dar, dragi 

tovarăși 
ce aici munciți cu' spor 
și rîvniți prinzînd din goană 
tehnica contemporană.
Iată, dară pentru ce 
ne tnîndrim cu U.M.C.I 
Crește falnică uzină, 
dar și planul și-l termină ; 
încă nu se scurse anul 
și la ei fu gata planul, 
și cu cinste la raion 
ci au strîns un milion, 
sumă strașnică, să știi, 
numai din economii, 
Să-i felicităm, copii I

Hăi 1 Hăi 1

Hai, să îndreptăm brăzdaru 
spre Complex Teiuș-Coșlariu 
căci avem de a ura 
și de a felicita 
și exemplu de a da 
dintre bunii ceferiști 
și fruntașii comuniști 
cum e Mara și Cunțan, 
Picoș și cu Șeușan, 
Dascălu și cu Oltean, 
care au, precum se spune, 
cele mai frumoase sume 
adunate din cărbune, 
economii pe regiune, 
ce-au primit și premii bune 1

Trageți brazda înainte 
să urăm din trei cuvinte 
Fabrica de-ncălțăminte ; 
f-Dria să n-o uităm 
sau ne IGO să-l lăsăm, 
și-n Sîntimbru să mai stăm, 
că-n aceste fabrici, frate, 
conștiința vie bate 
pentru bune rezultate 
și produs de calitate, 
cum e Moldovanu Ana 
ce lucră la Ardeleana : 

/anul vine, anul trece 
și cu forța ce muncește 
parcă nici nu-mbătrînește.
Cinste celor ce muncesc 
și prin rîvnă răsplătesc 
traiul liber ce-1 trăiesc 1 
Fabrici bune și curate, 
înzestrate cu de toate : 
secții noi și instalații, 
benzi rulante, inovații. 
Țara dă, dar ce fac unii ? 
'-ă adeseori stan prost 
tocmai cu prețul de cost 
care crește fără rost 
(singur știe cine-a fost!) 
să-i mai spunem ? șade rău 
tocmai azi de Anul nou ’ 
AAînați măi, c-așa e, zău 1

Hăi 1 hăi !
Hai cu plugul pe ogoare, 
unde crește grîul mare 
căci e colectiva tare 
și țăranii sînt cu stare. 
Ici e Sîrbm din Cistei, 
casă nouă, dragii mei, 

cu cîștig din colectivă 
și cu alții deopotrivă 
căci gospodăria lor 
a avut un mare spor 
de la vița altoită 
cu un milion plătită.

Berghinul și cu Oiejdea 
la contract le-a fost nădejdea, 
căci la stat vînzînd întîi 
au luat sute de mii, 
fă ca ei, dacă te ții 1

Mînați, măi 1 
Hei, măi frate sat-Micești, 
mic ai fost și te mărești, 
la cîștig ști să țintești 1 
tot cu case arătoase 
și ferestre luminoase, 
iar la geam rulete trase 
căci ești harnic și muncești, 
bine te gospodărești 
cu lucrări grădinărești, 
prelungind acel canal, 
vine apa val cu val 
și-ți aduce spor real 
la venitul anual.

Tot așa și la Benid, 
au pornit-o de la mic, 
și muncind pe cald ji frig 
au prins gustul de cîștig 
și-au plantat livadă mare 
tot cu meri zece hectare, 
bravo lor, măi frățioare 1 
De pe coaste deluroase 
merele vor fi gustoase 
dar și sumele frumoase, 
uite, cum obții foloase I

Urați măi I

La Obreja-s gospodari 
și au planuri și mai mari 1 
Ei au acum plantată 
o ilvadă minunată : 
diferite soiuri rare, 
peste patruzeci hectare, 
să le dai felicitare I 
căci sînt harnici și tăcuți 
nu ca cei de la Tăuți, 
din Teiuș sșu Găureni 
care sînt cam... lăsăreni.
Hai să facem o urare 
pentru colectivizare I 
pentru cei de pe ogoare 
ce-au trecut prin transformare 
și în casa lor, și nouă 
ne-au adus o viață nouă, 
de belșug și bucurii 
trainice gospodării.
Sate multe1 și bogate 
sînt azi. colectivizate, 
La mulți ani, zic pentru toate I

Și vorbind acum de ele, 
mă gîndesc mai mult la cele 
care sînt mai tinerele : 
ca Șeușa și Ciugud, 
sau ca Vințul de la sud, 
să-i urăm, că ei ne-aud I 
Cu belșug și cn bucate, 
la mulți' ani’ cu sănătate I
Si din urma lor, pe listă 
luînd formă socialistă 
vor veni și alte sate 
ce-au rămas mai la o parte: 
Bărăbanțul tot gîndește, 
ar porni și se codește 
cumpănind-o bătrînește, 
căci îi țiuie-n urechi 
un... țînțar de la cei vechi. 
Dar la urmă, trecînd puntea 
să vedți că va fi fruntea 
căci e dîrz și muncitor, 
pricnput și silitor.
Colectiva vor porni 
trai mai bun și-or făuri 
precum scrie la Congres, 
toate astea deopotrivă 
doar pășind în colectivă 1 

îndemnați măi I

Trageți boii la tînjală 
să urăm și pe la școală 
și la Casa culturală, 
c.ă-s elevii silitori 
de știință primitori 
mai a,lc-s cei muncitori, 

din comerț și din Central 
ce învață la seral.
Note bune în tot anul 
cum e Buda și Cîmpeanu, 
învățînd cu tot elanul.

Școala 1 s-o urăm, 
Horia să n-o uităm, 
căci cu ele bine stăm 
și mereu ne lăudăm 
că-s exemplu' de silință 
și de bună cuviință, 
combinate de știință.

Pentru Casa culturală 
o urare specială, 
căci în munca teatrală 
și formația corală 
au succese evidente, 
și mai vechi și mai prezente. 
Numai că pe cît se pare, 
i-a lovit durere mare 
c-au avut înmormîntare : 
după grea... paralizie 
le-a murit, precum se știe', 
cu durere și amar 
un cbpil... (ceva mai rar!) 
a fost Cercul literar, 
după care, spun așa 1 
că în conștiința mea 
simt durerea cea mai grea.

Mînați măi !

Azi se pune mare bază 
pe acei ce activează 
și poporul luminează : 
piese bune să se vadă, 
voie bună la brigadă, 
cărți sub lacăt să nu șadă I 
Iară filmele din sate 
să ruleze zi și noapte 
tot cu săli aglomerate, 
și să iasă din popor 
toată vina vremi lor, 
amăgeala babelor 
ce te ține de picior 
să nu mergi spre viitor.

La Cricău sînt cercuri bune, 
care după cum se spune, 
activează foarte bine. 
Stremțul are și-n ăst an 
teatru bun și năzdrăvan 
unde joacă cu elan 
Raica, Borza și cu Stan. 
Cu brigada din AAicești 
orișic.înd te întîlnești 
și plăcut te veselești.
Ia sunați, tovarăși frați, 
să s-audă la Mihalț, 
căci în multe e fruntaș 
însă el, Medriș Cornel 
se lasă cam codăcel 
și e rău să fii astfel 1

Urați măi !

Hei, mă frate pluguraș, 
hai să mergem la Oraș, 
unde parcă ești alt om 
la lumină de neon, 
de te uiți ca nea Ion.
Cu canalul sanitar 
s-a făcut un lucru rar, 
aer bun, curat și clar, 
toată cinstea așadar!
Străzi pavate si curate, 
unele chiar asfaltate 
altele... precum se poate I 
(cine biruie la toate?!)

Mînați măi !

Lumea veche pîrîie, 
cade și se tîrîie, 
Altă lume se ridică 
flu.turînd fără de frică 
peste țări, peste popoare 
steagul clasei muncitoare 
cn idei biruitoare.
Vremuri noi de libertate, 
pace și prosperitate, 
suflu nou prin lume bate. 
Să trăiești An Nou ce vii 
peste țări și colonii 
cu elan și bucurii 1

Să trăiești și să-nflorești 
peste plaiuri romînrști, 
fapte mari muncitorești : 
fabrici, blocuri și furnale, 
sonde și hidrocentrale, 
holde largi cît mările, 
să cuprindă zările, 
toate depărtările I

Vremuri noi ni se deschid 
sub povață de partid.

La mulți ani cu sănătate, 
muncă și prosperitate 1 
La mulți ani cu bucurie, 
pace și prietenie I

Aho I Ho1

^.em a gogul

Delapidatorul

Malagambistul

Infu m. u r a tu 1

'Pentru huliganism
unii indivizi au fost reparti
zați să mediteze Ia... răcoare.

Despre buna comportare 
toți am învățat la soare, 
numai cei cu firea strîmbă 
stau și-nvață,.. mai la umbră).

Gonslatare
d dicată In'reprinderii de E- 
lectricitate pentru desele în
treruperi de lumină.

Soare falnic de lumină 
se înalță peste zări 
și de-ar ține de Uzină 
s-ar fi stins... de zece ori.



ZIUA REPUBLICII
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Cu hotărîre spre înfăptuirea 
sarcinilor viitoare

la s'fîrșitul anului 1960 
realizărilor încheiat cu 
este rodnic și la De- 
de locomotive din Te-

Ne găsim 
și bilanțul 
acest prilej 
pouf nostru 
iuș. Colectivul nostru lucrează încă
de la 30 noiembrie în contul anu
lui viitor, iar economiile realizate 
în 1960 se cifrează la 345.906 lei.

Acum, cînd ne găsim în prag de 
an nou, gîndul colectivului nostru 
de mecanici, fochiști și 
din ateliere se îndreaptă 
ce avem de înfăptuit în 
vine. Și cuvîntul ne este 
■sarcinile de plan în 1961

meseriași 
spre ceea 
anul ce 

ferm, deși 
vor fi în 

unitatea noastră la producția glo
bală mai mari cu 8,73 la sută față 
de 1960, productivitatea muncii va 
t’ebui să crească cu 6,99 la sută, 
iar prețul de cost al producției ur
mează să se reducă cu 1,75 la sută.

Iată de ce noi, mecanicii Depoului 
C.F.R. Teiuș, sîntem hotărîți să ob
ținem rezultate tot mai bune în a- 
nul 1961. In acest scop vom da tot 
mai mult viață chemării mecanici
lor de la Depoul de locomotive 
C.F.R. Fetești, de a remorca la fie
care tren de marfă un supratonaj 
de cel puțin 50 tone, 
ceasta, eu însumi în 
viitor mă voi strădui 
economie de cel puțin 
bustibil convențional, 
forței vii a trenului, prin cunoaște
rea perfectă a secțiilor de remor
cară, asigurînd în același timp o 
deplină siguranță circulației.

CRISTEA VASILE 
mecanic de locomotivă 

Depoul C.F.R. — Teiuș

In plus de a- 
cursul anului 
să realizez o 
40 tone com- 
prin folosirea

Tot mai multe mărfuri pentru cumpărători

s-

In prag de an nou, preocuparea 
deosebită a colectivului de condu
cere al U.R.C.C. Alba și a munci
torilor din cooperația raionului este 
călăuzită de dorința de a satisface 
într-o măsură me-eu crescîndă ce
rințele și exigențele consumatorilor 
de la oraș și sate, cu produse ali
mentare, de alimentație publică și 
-cu produse industriale. Astfel fiind, 
U.R.C.C. își fixează ca principale 
obiective pentru anul viitor să lăr- 
eșscă rețeaua comercială

Ușrea magazinelor mixte
.-Se Feneș și Hăpria, prin

nipuiarea produselor agro-alimen- 
tare la Alba-Iulia și să desfacă cu 
14 la sută mai multe mărfuri 
cooperația de consum față de

BAIESCU LIVIU 
președintele U.R.G.C. —

prin
1960.

Alba

Spre înfăptuiri 
toi mai mărețe
In anul care s-a scurs, ca ur

mare a aplicării în măsură tot mai 
mare a mecanizării în muncile a- 
gricole, 
sporite la toate culturile agricole. 
Prin valorificarea produselor ve
getale și animale contractate și din 
alte venituri aduse de ramurile a- 
nexe am realizat un cîștig in jurul 
unui milion de lei, și a sporit de 
asemenea cîștigul coledtiviștilor.

Acum, cînd doar o zi ne mai 
desparte de noul an, năzuințele 
noastre se îndreaptă spre înfăp
tuiri și mai mari. Călăuziți de Di
rectivele Congresului al III-lea al 
partidului, noi ne-am propus ca 
prinir-o largă, aplicare a regulilor 
agrotehnice să obținem în 
1961 la griul comun 2.000 
hectar și 2.200 kg la griul 
De asemenea, să sporim la 
mărul de vaci și juninci, 
acc nt pe creșterea numărului 
bovine din matcă proprie, să mă
rim la peste 1,000 numărul de oi 
și să înființăm o crescătorie de 
porci, de început cu 30 de scroafe 
de prăsilă.

TIMIȘ GLIGOR 
președinteie G.A.C. — Teiuș

noi am obținut recolte

anul 
kg la 
Ponca. 
95 nu- 
puriind 

de

Yom sprijini cu tot entuziasmul munca pe ogoare

at
struirea unui magazin mixt la 
cău, a unei magazii pentru

prin 
din 

con- 
Cri- 
ma-

In continuu de veghe
noștri noi, încă 

........ zilele. încă un
an în care, de veghe sănătății oa
menilor muncii, 'personalul medico- 
siinitar din raionul nostru și-a îm
plinit cu succ-s munca.

începe un an nou. Și, cu gîndul 
Ia zilele ce vor veni, noi îi pășim 
hotărîți pragul. Ne vom înteți e- 
forturile și nu vom precupeți nimic 
pentru izbîndă. P ntru aceasta, de 
u’tfel, avem la îndemînă și posibi
lități sporite. Anul ce urinează trei 
noi dispensare vor fi date în folo
sință, numărul paturilor la spitalul 
te bolnavi cronici din Alba-Iulia 
J crește cu încă o sută, jar spl
aiului de întreprindere de la Zlat

na i se vor adăuga secții noi: pe
diatrie, chirurgie, interne.

Ce ne mai rămîne de făcut? Răs
punsul este unul pentru noi toți: 
să muncim. Și, vom face acest lu
cru cu toată rîvna.

Dr. FĂRCAȘ VICTOR 
șeful Secției sanitare a 

raionului Alba

Din șirul anilor 
un an își încheie.

Conștient fiind de importantele 
sarcini ce-i revin în lupta pentru 
îndeplinirea obiectivelor ce stau în 
fața agriculturii raionului nostru, 
colectivul S.M.T. Alba-Iulia, care 
în acest an a obținut succese de 
seamă, este hotărît să lupte cu și 
mai mult entuziasm pentru ca 
anul viitor să obțină rezultate 
mai bune.

Muncind cu multă însuflețire 
întrecere, mecanizatorii stațiunii 
realizat planul anual în proporție 
de 110 la sută, au redus prețul de 
cost la hantru cu 10 lei și au făcut 
o economie de 300.000 lei.

însuflețiți de prevederile Direc-

în
Și

în
au

tivelor celui de-al III-lea Congres 
al partidului, a ajutorului acordat 
stațiunii, care va fi înzestrată în 
curînd cu încă 44 tractoare, 44 plu
guri, 70 semănători și alte mașini 
agricole, pentru anul al cărui prag 
îl trecem în aceste zile, colectivul 
stațiunii noastre își propune : să 
termine reparațiile cu 10 zile îna
inte de termen, să execute peste 
plan 500 hantri, să realizeze în 
anul 1961 cu 20 la sută mai multe 
economii față de economiile pla
nificate anul trecut.

BOLUNDUȚ AUREL 
director S.M.T. Alba-Iulia

j o muncă rodnică tractoriștii se întorc în stațiune.

Vorbind despre trecutul lor fără 
nume, pe buze'e oricăror muncitori 
care au răzbătut vremile, stăruie 
ace'eași cuvinte. Lucru de altfel 
firesc, căci și aducerile aminte sînt 
ice'eași.

— Lucram și nu lucram — își 
d apănă ad 'sea gîndurile Marca 
Vasile. Și tinerii care lucrează în 
.r-viru' pe care-l conduce, și care-l 
ascu'tă cu luare aminte, necunos- 
cînd acele vremi de . restriște cu 
greu îl deslușesc spuse'e.

— Dar, cum vine asta, nea Va
sile ? — se pomenesc ei înfrebîn- 
du-l unul cîte unul.

— Păi...! Vin-’ așa cum v-am 
sp"s-o. Cînd nu gîndeai, atunci ră- 
mîneai pe drumuri de-ț! clocotea 
inima de ură. Și-apoi, asta nu era 
to'u.1. Cîte umilințe și vorbe grele 
toate erau pe capul nostru al mun
citorilor.

Da! Așa era pe aturuii. Și despre 
viața lor amară d'n vremi’e hi
doasei coroane, în felul tovarășului 
Marcu Vasile grăiesc mii și mii de 
muncitori.

— Lăsam dîră de sudoare pe pă
mînturile bogătașilor din Galda de 
Sus și rosturile mi le adunam în- 
tr-o traistă — sînt aduc rile amin
te a'e tovarășului Crișan Cement. 
Abia-mi purtam pașii ureînd „Fă- 
gu'ețul" spre căsuța cu ferestre'e 
cit palma după o muncă fără răs
plată — sînt amintiri triste dar a- 
devărate desprinse din trecutul to-

Crîmpeie din doua vieți
Mărginean Iosij dinvarășului 

Z a'na,
V remuri 

sob reci, 
l : sceptrul nefastei conduceri 
burgh zo-moșierimii, a regelui stră
in de țară și dș poporul în fruntea 
căruia se cocoțase.

★
Azi, despre anii de atunci n-au 

mai rămas decît amintiri. Amintiri 
care acuză.

Pe buze cu un cuvînt scump, 
port d, mai 'scump chiar decît cu- 
vtnlul mamă rostit în anii prunciei, 
dlndu-și mina, s-au avîntat în luptă 
munri'orii, țăranii. Au înălțat 
pe înalt" coșuri de fcibrci și uzine 
r șii făinuri, asemeni sîngelui văr
sat de greviștii Griviței sau ai Lu- 
i en ului și au vestit marea izbîndă. 
Cătușle robiei de veacuri au fost 
frîn'e, g'ia a prins a-și hrăni ade- 
vărnți stăpîni, iar oamenii muncii, 
în frunte cu partidul, au pornit 
să-și. z dească din t< inelii o viață 
nouă. Drepturi a'lădoi ă smulse ce- 
or C ' muncesc au fost înscrise în- 

tr-o dreaptă și mare lege și țara 
a prins a înflori de-a lungul și de-a 
latul.

■ „Azi țara ta e casa ta", au în
ceput a stihul poeții. „Mereu îna
inte tovarăși" a prins a răsuna cin

întunecate, mese goale, 
oameni roși de n voi. 

a

tec peste plaiurile țării noastre li
bere. Și îndemnul a încolțit în fie
care inimă. A încolțit în inima mai- 
stru'ui miner Marcu Vasile, cel 
altădată umilit și purtat pe drumuri 
dar care azi se bucură din plin de 
noua-i viață. Crișan Clement a de
venit și el alt om, iar spre casa 
mare și frumoasă de pe „Făguleț" 
construită cu ajutorul statului, Măr
ginean Iosif, șef de echipă la 
U.M.C. Zlatna, urcă fără să-și mai 
simtă pașii grei.

Dev niți stăpîni, oamenii muncii 
conduși de partid au sporit an de 
an zestrea țării. I-au ridicat fabrici 
și uzine, i-au scormonit cu îndrăz
neală adîncuri'e pentru a-i împo
dobi stema. Iar țara, a împărțit 
peste toi daruri. Celor mici le-a 
dăruit creșe, cămine, școli și o co
pilărie fericită, celor mari nume și 
o adevărată viață.

— Poftiți în casă nouă, 
nouă ne e viața! — sînt azi
vinte ce stăruie la tot pasul. Șl 
de-i praznic ori zi de rînd, masa 
muncitorului e la fel de îmbietoa
re, iar pruncii la fel de veseli.

— Sîntem oricîrtd bucuroși de 
oaspeți! — sînt azi vorbele celor 
care unindu-și pămînturile în mîn- 
dre colective și-au statornicit ros
turi de belșug, de bunăstare.

căci
cu-

inte de termen a planului decenal 
de electrificare, dispunem în pre
zent de o bază tehnică-materială 
necesară pentru progresul într-un 
ritm și mai rapid al economiei na
ționale în viitor.

Industria țării noastre a cunos
cut o largă dezvoltare și aceasta 
într-un timp scurt. Producția ei 
depășește de cinci ori volumul an
tebelic, iar în anul 1965, în confor
mitate cu planul de 6 ani, produc
ția globală a industriei noastre va 
fi de peste două ori mai mare de
cît în 1959 — de circa zece ori mai 
mare decît în 1938.

A luat o mare dezvoltare indu
stria siderurgică, industria con
structoare de mașini, industria e- 
n rgetică, chimică și a petrolului. 
Producem azi mașini și unelte di
ferite ca : tractoare, combine și alte 
mașini agricole, mijloace de tran
sport, utilaj electric și minier.

Și industria raionului nostru a 
cunoscut o largă dezvoltare. A cres
cut capacitatea , de producție a 
U.M.C. Zlatna, a fabricii „Ardelea
na". S-a dezvoltat mult industria 
loca'ă și cooperația meșteșugă
rească, a fost utilată cu instalații 
de înaltă tehnicitate stația Teiuș. 
Oamenii muncii din industria ra
ionului și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile din planul de producție pe 
anul 1960, dînd patriei însemnate 
economii peste plan.

Pe baza politicii de 
zare socialistă, statul 
popular a creat baza
t rială a agriculturii, temelie trai
nică a socialismului Ia sate.

In timp ce în trecut pământul mi
lioanelor de țărani era lucrat cu 
mijloace înapoiate de producție, 
astăzi agricultura țării noastre este 
înzestrată cu peste 60.000 de trac
toare, iar pînă la sfîrșitul anului 
1965 va fi complet mecanizată, 
lispunînd de circa 150.000 de trac- 1 
toare, precum și de toate celelalte 
mașini necesare unei agriculturi '
moderne.

Ascultînd îndemnul partidului, 1
țărănimea muncitoare pășește cu 
încredere pe calea agriculturii. so- ( 
ria'iste. Sectorul socialist din a- '
gricultură cuprinde peste 81 la
sută din numărul gospodăriilor ță
rănești și suprafața arabilă a țării. , 

o crescut veniturile colectiviștilor 
și odată cu aceasta nivelul lor de 
trai. '

Și în agricultura raionului no- \
stru s-au produs mari prefaceri. 
Astfel, agricultura raionului este ■
complet cooperativizată, aproape 13 i
la sută din suprafața agricolă a raio- ]-----
Unde «aht petece

industriali- 
democrat- 

tehnico-ma-

nului este colectivizată. Tot mai 
mulți țărani muncitori pășesc pe 
această cale.

Ca urmare a politicii partidului, 
cheltuielile social-culturale s-au 
mărit în ultimii ani de 4,5 ori, a- 
jungînd să reprezinte în 1959 un 
sfert din bugetul total al statului, 
însemnate mijloace materiale au 
fost îndreptate spre dezvoltarea în- 
vățămîntului elementar, mediu și 
superior, pentru ridicarea continuă 
a nivelului cultural al celor ce 
muncesc.

Populației țării îi este asigurată 
o largă deservire medicală gratui
tă;. Țara noastră se numără astăzi 
printre primele zece țări din lume 
în ceea ce privește numărul medi
cilor la mia de locuitori.

Cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn a 
trasat un măreț program de luptă 
și muncă, program de dezvoltare 
a patriei noastre pe drumul con
struirii socialismului și bunăstării.

In expunerea tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la plenară lăr
gită a C. C. al P.M.R. din 31 
octombrie — 1 noiembrie 1960, se 
arată că planul de stat pe 1961 
prevede concentrarea eforturilor 
pentru continuarea în ritm susținut 
a industrializării socialiste, crește
rea mai departe a producției agri
cole, vepetale și animale, ridicarea 
bunăstării materiale și culturale a 
poporului muncitor. In anul viitor 
producția industrială va crește cu 
13,5 la sută față de realizările a- 
nului 1960: producția mijloacelor 
de producție va spori cu 13,8 la 
sută, iar cea a bunurilor de con
sum — cu 13 la sută. In anul 1961 
vor intra în funcțiune 26 de între
prinderi și 34 secții noi, se vor 
utila și dezvolta un mare număr 
de unități industriale, vor fi mo
dernizate transporturile, va fi lăr
gită baza tehnică a agriculturii.

îndeplinirea sarcinilor sabilite de 
partidul nostru pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale deschide 
perspective mărețe țării noastre : 
înflorirea neîncetată a patriei, crea
rea unui trai îmbelșugat poporului.

Peste un an, la 30 Decembrie, 
vom urca o treaptă mai sus. Și an 
de an Republica noastră populară 
va fi mai bogată si mai .puternică 
stînd cu cinste alături de țările 
frățești în lagărul socialist, alături 
de marea Uniune Sovietică. De 
aceea, acum la sfîrșit de an, cînd 
fiecare își revede road°le muncii, 
cînd fiecare se pregătește să intre 
în noul an cu încredere srorităi în 
energiile sale, urarea adresată 
scumpei noastre patrii răsună cu 
putere : Trăiască Republica Popu
lară Romînă 1

-fa Anul acesta, tineretul din o- 
rașul nostru va putea petrece un 
frumos revelion organizat de co
mitetele raional și orășenesc,

Viața a învins, peste tot, în fie
care colț al țării. A învins și în 
raionul nostru. Tinerii muncitori 
Făgădaru Nicolae, Ștef Simion, 
Crișan Ion, de la I.I.L. „Horia" și 
ca ei atîția alții au crescut odată 
cu întreprinderea, cunoscînd doar 
din auzite despre chinul vieții de 
altădată. In ALmașul unde cu ani 
în urmă pîlpîia opaițul, și în multe 
alte așezări, becul a devenit oaspe 
prețuit in mai toate casele, iar la 
In'r-galde, mănunchi, încins cu 
panglica anilor noi, stau căminu- 
cultural,- cinematograful, 
dispensarul. Și-așa-i peste tot. Rod 
bogat la Mihalț, Micești și alte 
colective. Lumină în inimi c'uleasă 
din slovă de carte la Ighiu și 
Stremț, la Berghin și V ințul de 
Jos. Belșug de mărfuri la Feneș, 
la Hăpria și Cistei, blocuri cum 
nici n-au îndrăznit să viseze mun
citorii altor vremi la Zlatna, Coș- 
lariu, Sîntimbru și alte așezări. Și 
în mijlocul tuturor acestor semne 
ale izbînzilor — oamenii. Minu
nății oameni ai zilelor noastre care, 
conduși de partid, pun mereu noi 
cărămizi la temelia zidirii noastre 
socialiste. Luptă și înving. Sevă 
puterii le este viața anilor noi, iar 
că duză partidul.

Despre vremile de altădată sînt 
tot mai rari cei care aduc vorbă. 
Ritmul vieții celei noi nu le dă ră
gaz. Și peste vechi, ei înalță tot 
mai biruitor și mai luminos noul.

U.T.M. la Școala medie „Horia; 
Cloșca și Crișan" din Alba-Iulia.

■fa Și în acest an muncitorii de 
la „Iprodcoop" vor sărbătorii înche
ierea anului împreună. Revelionul 
va1 fi organizat în cadrul întreprin
derii.

★ Un 
oe, de 
P.T.T.R. 
la colțul

★ Salariații de la U.R.C.C. Al
ba-Iulia vor petrece revelionul la 
sediul U.R.C.C.

★ Pentru populația orașului 
nostru, O. C. L. Comerț mixt orga
nizează un plăcut revelion în a- 
cest an la restaurantul „Strugu
rele" din Alba-Iulia1.

revelion plăcut vor petre- 
asemenca, și salariații 

din Alba-Iulia, organizat 
roșu al unității.

școala,

soarele Republicii
cresc fericite tinerele vlăstare ale 
patriei.



IANUARIE
1 Duminică
2 Luni
3 Alarți
4 Miercuri
■5 Joi
6 Vineri
7 Sîmbătă
8 Duminică
9 Luni

10 Marți
11 Miercuri
12 Joi
13 Vineri
14 Sîmbătă
15 Duminică
16 Luni
17 MăVti
18 Miercuri
19 Joi
20 Vineri
21 Sîmbătă
22 Duminică
23 Luni
24 Marți
25 Miercuri
26 Joi -
27 Vineri
28 Sîmbătă
29 Duminică
30 Luni
31 Marți

FEBRUARIE
1 Miercuri
2 Joi
3 Vineri
4 Sîmbătă
5 Duminică

6 Luni
7 Alarți
8 Miercuri
9 Joi

10 Vineri
11 Sîmbătă
12 Duminică

13 Luni
11 Marti
15 Aliercuri
16 Joi
17 Vineri
18 Sîmbătă
19 Duminică

20 Luni
21 Alarți
22 Miercuri
23 Joi
24 Vineri
25 Sîmbătă
26 Duminică

27 Luni
28 Marți

MARTIE
1 Miercuri
2 Joi
3 Vineri
4 Sîmbătă
5 Duminică
6 Luni
7 Marți
8 Aliercuri
9 Joi

10 Vineri
11 Sîmbătă
12 Duminică
13 Luni
14 Marți
15 Miercuri
16 Joi
17 Vineri
18 Sîmbătă
19 Duminică

20 Luni
21 Marti
22 Miercuri
23 Joi
24 Vineri
25 Sîmbătă
26 Duminică

27 Luni
28 Alarți
29 Miercuri
30 Joi
31 Vineri

OHIMIt AlCOHITETIftUl RAI0HA1 P.tl.R. SI A L SFATULUI POPULAR AL RAIOHULUI ALBA

APRILIE
1 Sîmbătă
2 Duminică
3 Luni
4 Marti
5 Miercuri
6 Joi
7 Vineri
8 Sîmbătă
9 Duminică r

10 Luni
11 Alarți
12 Miercuri
13 Joi
14 Vineri
15 Sîmbătă
16 Duminică

17 Luni
18 Alarți
19 Aliercuri
20 Joi
21 Vineri
22 Sîmbătă
23 Duminică

24 Luni
25 Alarți
26 Aliercuri
27 Joi
28 Vineri
29 Sîmbătă
30 Duminică

MAI
1 Luni
2 Marti
3 Aliercuri
4 Joi
5 Vineri
6 Sîmbătă
7 Duminică
8 Luni
9 Marti

10 Aliercuri
11 Joi
12 Vineri
13 Sîmbătă
14 Duminică

15 Luni
16 Marți
17 Aliercuri
18 Joi
19 Vineri
20 Sîmbătă
21 Duminică

22 Luni
23 Alarți
24 Aliercuri
25 Joi

' 26 Vineri
27 Sîmbătă
28 Duminică

29 Luni
30 Marti
31 Miercuri

IUNIE
1 Joi
2 Vineri
3 Sîmbătă
4 Duminică
5
6
7
8
9

10
11

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

12 Luni
,13 Marți
14 Aliercuri
15 Joi
16 Vineri
17 Sîmbătă
18 Duminică

19 Luni
20 Alarți
21 Miercuri
22 Joi
23 Vineri
24 Sîmbătă
25 Duminică

26 Luni
27 Alarți
28 Miercuri
29 Joi
30 Vineri

IULIE
1 Sîmbătă
2 Duminică
3 Luni
4 Marți
5 Miercuri
6 Joi
7 Vineri
8 Sîmbătă
9 Duminică

10 Luni
11 Marți
12 Miercuri
13 Joi
14 Vineri
15 Sîmbătă
16 Duminică
17 Luni
18 Marți
19 Miercuri
20 Joi
21 Vineri
22 Sîmbătă
23 Duminică
24 Luni
25 Marți
26 Miercuri
27 Joi
28 Vineri
29 Sîmbătă
30 Duminică
31 Luni

DATE IMPORTANTE
1 ianuarie

24 ianuarie 1859
15—16 febr. 1933

23 februarie
3—5 martie 1949

6

8
21

1

8

martie 1945

martie
martie 1922

mai

mai 1921

Anul Nou
Unirea Țărilor Romine
Eroicele lupte ale muncitorilor de la 
Atelierele Grivița C.F.R., conduse 
de P. C. R.
Ziua Armata Sovietice
A avut loc ședinfa plenară a C.C. 
al P.M.R. care a adoptat rezoluția 
asupra sarcinilor partidului in lupta 
pentru întărirea alianței clasei mun
citoare cu țărănimea muncitoare și 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii.
Instaurarea puterii democral-popu- 
lare
Ziua internafională a femeii 
întemeierea organizației revoluțio
nare de tineret din Romînia-U.T.C.
Sărbătoare internațională a celor 
ce muncesc.
A luat fiin(ă P.C.R.

9
9
1

11

23
24
4

25

10
30

5
28
22

mai 1877
mai 1945 
iunie

iunie 1948

august 1944 
septembrie 
octombrie 1957

octombrie
noiembrie

noiembrie 
decembrie 1947

mai 1818 
noiembrie 1820 
aprilie 1870

AUGUST
1 Marți
2 Miercuri
3 Joi
4 Vineri
5 Sîmbătă
6 Duminică
7 Luni
8 Marți
9 Miercuri

10 Joi
11 Vineri
12 Sîmbătă
13 Duminică

14 Luni
15 Marți
16 Miercuri
17 Joi
18 Vineri
19 Sîmbătă
20 Duminică
21 Luni
22 Marți
23 Miercuri
24 Joi
25 Vineri
26 Sîmbătă
27 Duminică

28 Luni
29 Marți
30 Miercuri
31 Joi

SEPTEMBRIE
1 Vineri
2 Sîmbătă
3 Duminică

4 Luni
5 Marți
6 Aliercuri
7 Joi
8 Vineri
9 Sîmbătă

10 Duminică

11 Luni
12 Marți
13 Miercuri
14 Joi
15 Vineri
16 Sîmbătă
17 Duminică

18 Luni
19 Marți
20 Miercuri
21 Joi
22 Vineri
23 Sîmbătă
24 Duminică

25 Luni
26 Marți
27 Miercuri
28 Joi
29 Vineri
30 Sîmbătă

Independenta de stat a Romîniei ) 
Ziua victoriei )
Ziua internațională pentru apăra- ( 
rea copilului \
Naționalizarea principalelor mijloa- ( 
ce de producfie )
Ziua eliberării nafionale. \
Ziua Constifujiei R.P.R. (
U.R.S.S lansează primul satelit ar- ’ 
tificial. (
Ziua armatei R.P.R. ?

/ 
Ziua Aniversării Marii Revoluții So- ) 
ctaliste din Octombrie <
Ziua mondială a Tinerelului
Ziua proclamării Republicii Popu- ) 
lare Romine. <

S-a 
Sa 
S-a

născut 
născut 
născut

Karl Marx
F. Engels
V. I. Lenin

OCTOMBRIE
1 Duminică
2 Luni
3 Marți
4 Miercuri
5 Joi
6 Vineri
7 Sîmbătă
8 Duminică
9 Luni

10 Marți
11 Miercuri
12 Joi
13 Vineri 
,14 Sîmbătă
15 Duminică
16 Luni
17 Marți
18 Miercuri
19 Joi
20 Vineri
21 Sîmbătă
22 Duminică

NOIEMBRIE
1 Miercuri
2 Joi
3 Vineri
4 Sîmbătă
5 Duminică

DECEMBRIE
1 Vineri
2 Sîmbătă
3 Duminică

6 Luni
7 Marți
8 Miercuri
9 Joi

10 Vineri
11 Sîmbătă
12 Duminică

4 Luni
5 Marți
6 Miercuri
7 Joi
8 Vineri
9 Sîmbătă

10 Duminică

13 Luni
14 Marți
15 Miercuri
16 Joi
17 Vineri
18 Sîmbătă
19 Duminică

11 Luni
12 Marți
13 Aliercuri
14 Joi
15 Vineri
16 Sîmbătă
17 Duminică

23 Luni
24 Marți
25 Miercuri
26 Joi
27 Vineri
28 Sîmbătă
29 Duminică
30 Luni
31 Marți

20 Luni
21 Marți
22 Miercuri
23 Joi
24 Vineri
25 Sîmbătă
26 Duminică

18 L-uni
19 Alarți
20 Miercuri
21 Joi
22 Vineri
23 Sîmbătă
24 Duminică

27 Luni
28 Marți
29 Miercuri
30 Joi

25 Luni
26 Marți
27 Miercuri
28 Joi
29 Vineri
30 Sîmbătă
31 Duminică


