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i Marea sârbâtoarc națională 
a poporului nostru

Cu inima plină ȘTEFAN BOUREANU 
de bucurie poporul prjm_secretar ai Comitetului raional 
nostru muncitor p. m. R. Alba
sărbătorește astăzi 

a 17 aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist.

23 August s-a înscris în filele 
glorioase ale istoriei poporului 
nostru ca cea mai mare sărbătoare 
națională, deoarece ea a însemnat 
începutul revoluției populare în ur
ma căreia țara noastră și-a cucerit 
pentru prima dată în istoria ei ade
vărata și deplina independență și 
suveranitate națională.

Inițiatorul, conducătorul încercat 
și organizatorul înflăcărat al insu
recției armate de la 23 August a 
fost Partidul Comunist Romîn. El 
a fost singura forță politică care s-a 
ridicat cu hotărîre împotriva crimi
nalului război antisovietic, 
care a adus și poporului 
mari și adînci suferințe, 
zînd chemării partidului, 
romînă a întors cu hotărîre armele 
împotriva hițlerismului și a conti
nuat apoi lupta, cot la cot cu eroi
ca armată sovietică, pînă la zdro
birea Germaniei hitleriste.

Poporul nostru nutrește sentimen
te de adîncă prețuire și recunoș
tință față de poporul sovietic și ar
matele sale eliberatoare, care pur- 
tînd povara unui război eroic de 
apărare a patriei, au salvat omeni
rea de fascism, ne-au dat un aju
tor frățesc, internaționalist, pentru 
eliberarea țării noastre de sub ju
gul cotropitorilor fasciști, ne-au a- 
jutat să ne luăm soarta în propriile 
mîini și să ne făurim o viață nouă 
și fericită.

Anii care au trecut de la memo
rabila zi de 23 August 1944 au fost 
anii unor mari și profunde transfor
mări în toate domeniile vieții poli-

război 
nostru 

Răspun- 
armata

tice, economice și 
sociale a patriei. 
Sub înțeleaptă con
ducere a partidu

lui, poporul romîn a dobîndit cu
ceriri de însemnătate epocală, a

grăbit cu pași de uriaș ritmul isto
riei, a schimbat fundamental fața 
țării noastre. Rezultatul princi
pal al luptei maselor populare con
duse de partid este faptul că în 
țara noastră a fost creată Daza 
economică a socialismului.

Aplicînd cu consecvență indicația 
leninistă cu privire la industriali
zarea socialistă — dezvoltarea in
dustriei grele cu pivotul ci indus
tria constructoare de mașini, capa
bilă să reorganizeze și agricultura 
— poporul nostru, condus de partid, 
a reușit să transforme Romînia din- 
tr-o țară înapoiată din punct de 
vedere economic într-o țară indus
trială cu o agricultură multilateral 
dezvoltată. Ca urmare a acestui 
fapt, astăzi producția industriei 
noastre depășește de cinci ori ni
velul dinainte de război.

Profunde schimbări înnoitoare 
s-au petrecut în agricultura țării.

Din numărul total al familiilor 
țărănești, 85 la sută fac parte din 
sectorul socialist al agriculturii.

(Continuare în pag. 4-a)

(Revizia de vagoane C.F.R, Coșlariu 
( In zilele de 18, 19 și 20 august, 
>în cadrul schimbului de onoare or
ganizat în cinstea zilei de 23 Au- 
(gust, bilanțul întrecerii socialiste a 
host deosebit de rodnic. Sarcinile de 
(plan au fost depășite pe acest in- 
Sterval cu 5,2 la sută, iar imobiliza
rea vagoanelor redusă față de plan 
Seu 10 la sută. Tot în aceste zile s-a 
(colectat și expediat oțelăriilor 8 tone 
(fontă.
) Cele mai frumoase realizări le-a 
(obținut tura condusă de comunistul 
ÎDomșa Vaier, care și-a depășit în 
(zilele schimbului de onoare sarci- 
(nile de plan cu 27,6 la sută.

Moara „N. Bălcescu“
< Un însuflețit schimb de onoare 
Ss-a desfășurat în zilele de 15-16 au

gust la moara „Nicolae Bălcescu“ < 
In aceste zile harnicul colectiv al( 
morii a obținut o depășire a sarci-? 
nilor de producție zilnică de 11,27( 
la sută. )

Revizia de vagoane C. F. R. Teiuș
Desfășurînd întrecerea socialistă! 

cu mult entuziasm cu ocazia schim-? 
bului de onoare care a avut loc în) 
zilele de 18, 19 și 20 august, co-( 
lectivul reviziei de vagoane C.F.R.( 
Teiuș a obținut rezultate din cele) 
mai bune. Cu această ocazie s-au! 
remarcat în mod deosebit cele două) 
ture . conduse de comuniștii Botoga! 
Romulus și Lazăr Gheorghe, care) 
și-au realizat sarcinile din planul? 
de producție în procentaj de 129 șiS 
respectiv 120 la sută. (

JORZA PAVEL 
șeful brigăzii de tineret 

E. M. Zlatna

Ing. MUNTEAN Ș.
LI.L. „Horia" 

Alba Iulia

Colectivele 
raportează

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, colectivul' de muncitori și 
tehnicieni de la I.G.O. Alba Iulia 
a realizat, pe perioada 1 mai — 20 
august, o depășire a sarcinilor de 
plan de 16 la sută față de 5 la sută 
cît era angajamentul și o economie 
la prețul de cost de ^9.000 lei.

★
Problema economiilor constituie 

un obiectiv de seamă în cadrul în
trecerii socialiste desfășurată de 
colectivul întreprinderii „Vinalcool" 
din Alba Iulia. Pe perioada 1 ia
nuarie — 20 august s-au obținut 
economii la prețul de cost peste 
plan de 270.000 lei și beneficii în 
valoare de 110.000 Iei.

BARTHA ILEANA 
colectivistă G.A.C.

Oiejdea

Cu ocazia zilei de 23 August, ziua eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist, cea mai mare sărbătoare națională a poporului 
nostru, vă felicităm călduros și vă urăm să obțineți noi succese 
hi desăvîrșirea construcției socialiste în scumpa noastră patrie. 

COMITETUL RAIONAL AL P. M. R. _ ALBA

INSTANTANEE ;; FIRESC ȘI TOTUȘI, EMOȚIONANT
Ne-am deprins în acești ani cu 

atîtea și atîtea lucruri care, deși 
neîntîlnite o întreagă viață, îți par 
acum firești, treci pe lîngă ele fără 
să le bagi în seamă. Da! Puterea 
populară a acestor 17 ani de liber-

tate ne-a deprins cu faptele noi de 
parcă așa ar fi fost de cînd lumea. 
Sînt fapte firești și, totuși, emo
ționante.

BOLUNDUȚ PETRU 
tractorist S.M.T.

Alba Iulia

Adunări festive

expunerea

IN CLIȘEU : Unul din noile blocuri construite în ultimul timp 
la Zlatna.

— Poftiți, vă rog, aveți un ioc 
liber în față.

In înghesuiala din autobuzul de 
Abrud, Bulzea Elena nici nu obser
vă că ea era cea invitată să stea 
pe scaun. Fu invitată din nou. Cu 
priviri întrebătoare, Elena străbătu 
coridorul de călători ce-i făcuse loc 
și se așeză împreună cu copilul pe 
scaunul din față. Rămăsese o cli
pă tăcută mirmdu-se în sinea-i de 
atenție. Iși trimite gîndurile peste 
cei aproape 40 de ani. Ii vin în 
minte zilele tinereții cînd femeia 
nici nu era băgată în seamă. Și 
acum? Mîngîie fruntea micuțului 
Ionel și în privirea-i fugară ochii 
i se opresc pe speteaza scaunului. 
Citește: „Loc rezervat pentru mama 
și copilul". Trece din nou mîna pes
te buclele băiatului. Ridică apoi ca
pul sus și-și lasă privirea să zboa
re spre verdele pădurii. Zîmbește 
fericită.

Privesc la omul acesta cu că
mașa ca spuma laptelui de mai 
bine de. o jumătate de oră. Și tot 
de atîta timp Truța I. necăjește 
vînzătorul de la electrice.

— Mai arată-mi și aparatul a- 
cela. Parcă e mai frumos.

— Vreau să-l ascult și pe „Bu
curești 500“.

Cineva îi face reproș.
— Parca-i vrea să iei două apa

rate de radio — nu unul.
— Păi, chiar așa! Vreau să iau 

două. Și, de ce n-aș lua. Dacă pînă 
mai ieri de săraci ce eram n-aveam 
nici după ce bea apă, apoi azi a- 
vem de toate și drept dovadă, iată 
că îmi iau două aparate de radio, 
unul pentru mine și unul pentru 
fata. Că doar și el e colectivist.

★
Fapte firești și, totuși emoționan

te. Ele au intrat în viața obișnuită 
de toate zilele, dar momentul 
tîlnirii lor e încă puternic, 
dată asemenea lucruri nu se 
tîmplau.

în-
Altă 

în-

aici pentru a as- 
tovarășei Borza 
Comitetului re- 

care a vorbit des-

In sala cinematografului din 
Zlatna a avut loc luni, 21 august, o 
entuziastă adunare. Sute de munci
tori, ingineri, funcționari din între
prinderi și instituții, elevi și gospo
dine s-au adunat 
culta
Elena, membră a 
gional de partid, 
pre măreața zi a eliberării patriei 
noastre. La adunare a mai partici
pat tov. Vasile Farcaș, secretar al 
Comitetului raional de partid Alba.

★
Asemenea adunări festive au mai 

avut loc la Atelierul central de re
parații din Alba Iulia, I.R.T.A., în
treprinderea „Floria", 1PRODCOOP, 
Sfatul popular raional, cooperativa 
„Mureșul", I. G. O. Alba Iulia, 
precum și la alte întreprin
deri, instituții, gospodării colective 
și de stat, C.F.R. Alba Iulia și Te
iuș, în satele raionului nostru.

La un mare număr din aceste a- 
dunări, membri ai Comitetului ra
ional de partid au vorbit oameni
lor muncii despre însemnătatea zi
lei de 23 August, despre drumul 
glorios pe care poporul nostru l-a 
parcurs în cei 17 ani de viață li
beră, creatoare.



In numele noii vieți
Sărbătorim o măreață zi din istoria poporului nos

tru. Sărbătorim ziua cînd peste țară a răsunat pentru 
prima dată nestingherită chemarea libertății. Da ! De 17 
ani, din acea memorabilă zi a lui August 23, poporul 
nostru condus de cîrmaciul înțelept — partidul — a 
pășit să-și făurească adevărata viață.

N-a fost ușor. Din mizerie și umilințe să constru
iești o viață plină. îmi aduc aminte despre ce era în 
vechile vremi aici la Zlatna. Capitaliștii nu aveau altă 
grijă decît să exploateze fără milă, să-și umple tot mai 
mult buzunarele din truda muncii noastre. Aceasta le 
era grija. Nu-i interesa condițiile grele de muncă ale 
minerilor, nu-i interesa că bolile făceau ravagii în rîn- 
dul muncitorilor și a familiilor lor, nu-i interesa cum 
trăiesc și ce mănîncă.

După eliberare lucrurile s-au schimbat din rădăcini. 
Am pășit, conduși de partid, spre rosturi noi. Din sil
nicie am dat muncii locul de onoare. Viața se schimbă 
de la o zi la alta. La subteran s-au îmbunătățit condi
țiile de muncă, minerilor și celorlalți muncitori le-au 
fost asigurate cîștiguri omenești. Pentru sănătatea celor 
ce muncesc s-a amenajat aici la Zlatna un spital. Căile 
spre învățătură sînt azi larg deschise tuturor celor ce 
muncesc. In Zlatna funcționează în afară de alte școli 
și o școală medie cu o secție serală, unde se pregătesc 
cei aflați în producție.

De curînd, aici în centrul Zlatnei au fost terminate 
și date în folosință muncitorilor nu mai puțin de 80 de 
apartamente pentru locuințe. Blocurile mari, confortabile 
sînt o completare a grijii pe care partidul o poartă celor 
ce muncesc. M-am mutat de curînd și eu cu familia 
într-un apartament din aceste blocuri. S-au mutat și alfi 
muncitori ca Brădeanu Candin, Milotinescu Ion, Roman 
Gheorghe și alții. Cu toții ne-am bucurat nespus de mult.

Noi răspundem cu dragoste grijii partidului. In nu
mele noii noastre vieți vom munci cu și mai multă hăr
nicie, pentru ca prin munca noastră să punem temelii 
fot mai solide edificiului măreț al socialismului.

IANCU ANDRONIC
muncitor la E. M. „Gh. Doja“ — Zlatna

IN CLIȘEU : Noul local pentru magazin mixt, construit și dat în 
folosință zilele acestea la Feneș.

FKljra COMUNE! NOASTRE

crescut 
în anul

pîna în

Gifre și fapte
★ In cei 17 ani scurși de la 

eliberarea patriei noastre’ au fost 
înființate în raion 29 noi unități 
sanitare medicale înzestrate cu a-

paratura necesară, iar numărul ca
drelor medico-sanitare a crescut 
de la 76 în 1944 la 509 
curent.

★ De la 1 ianuarie și 
prezent, oamenii muncii din raio
nul nostru au prestat 968.352 ore 
de muncă patriotică, economiile 
realizate în acest fel cifrîndu-se 
la peste 2.664.000 lei.

★ Pentru buna deservire a 
populației cu mărfuri de larg con
sum au fost înființate în raionul 
nostru, între anii 1949-1961, un 
număr de 124 noi unități de des
facere.

★ Au fost construite în raionul 
nostru de la eliberare și pînă în 
prezent, 20 școli cu 89 clase.

★ De la începutul anului și 
pînă în prezent, peste 1.100 oa-

' meni ai muncii din raion și-au 
petrecut concediile de odihnă sau 

I au urmat 
’ stațiunile 
1 casele de
> mare.

în
Și
Și

cure de tratament 
balneo-climaterice 
odihnă de la munte

In drum spre noi înfăptuiri
23 August 1944, cea mai mare zi din istoria po

porului nostru— început de viață nouă, după o îndelun
gată și dureroasă umilință și exploatare — este pentru 
noi colectiviștii din Berghin un puternic îndemn spre 
noi înfăptuiri.

Urmînd calea marilor prefaceri din țara noastră, 
cei care am pășit în 1954 pe calea agriculturii socialiste 
în Berghin, am fost la început puțini. îndrumați și spri
jiniți cu căldură părintească de partid, gospodăria noas
tră s-a întărit și dezvoltat an de an. Acum, alături de 
noi, în marea familie a colectiviștilor, este întregul sat. 
Și de unde la început ne sprijineam numai pe producția 
de cereale, iar animale și construcții nu aveam de loc, 
astăzi cu totul alta e situația gospodăriei noastre co
lective.

Sectorul zootehnic, care a luat o puternică dezvol
tare, cuprinde aproape 200 capete bovine, din care 99 
vaci și juninci, 40 scroafe de producție și peste 500 oi. 
Am ridicat un sediu impunător cu mai multe încăperi, 
magazie de cereale, 2 grajduri, o maternitate pentru 50 
scroafe, etc. De la 20.000 lei cît era valoarea fondului 
de bază, astăzi trece de 800.000 lei.

Odată cu creșterea puterii economice a gospodăriei 
s-a îmbunătățit tot mai mult și viața colectiviștilor. Din 
veniturile primite la zi-muncă în anii trecuți, colecti
viștii Luster Martin, Hertz Gustav, Popa Ștefan și mulți 
alții și-au construit case noi. Mulți și-au renovat locu
ințele existente și și-au adăugat la ele încăperi noi, și- 
au cumpărat mobilă și alte lucruri de valoare.

Situația înfloritoare în care se găsește gospodăria 
noastră și zilele fericite pe care le trăim, le datorăm 
partidului nostru drag. Mulțumindu-i pentru toate aces
tea cu recunoștință, în această zi de mare sărbătoare, 
ne angajăm să luptăm pe viitor cu și mai multă dîrze- 
nie pentru întărirea și înflorirea gospodăriei noastre 
colective, pentru împlinirea mărețelor sarcini puse în 
față de partid.

DUȘA ISPAS
președinte G. A. C. — Berghin

O familie unita
Grea era viața pentru noi trudi

torii ogoarelor cînd în țară erau 
stăpîni capitaliștii și moșierii. Eu 
cu bărbatul meu, bunăoară, încă 
de la vîrsta de 9 ani am slugărit 
pe la străini și ne-am ales doar cu 
truda. Iată însă că a venit și ziua 
izbăvirii, 23 August 1944. De atun
ci viața ni s-a schipibat cu totul, 
pămîntul este al nostru, al celor 
ce-1 muncim.

Urmînd calea luminoasă arătată 
de partid, încă din 1959, cele 295 
familii de romîni și maghiari din 
sat, muncim strîns unite în marea 
familie înfrățită a colectivei și mun
ca ne este cu adevărat spornică. 
In acest an hărnicia ne va aduce 
din cultura plantelor și din crește
rea animalelor peste un milion de 
lei venituri.

Cîștigurile frumoase pe care le 
realizăm an de an au făcut posi
bil ca în vatra satului în acești 
ani să apară 107 case noi, printre 
care și a familiei mele. Tineretului 
nostru îi este larg deschisă calea 
spre învățătură. In școli medii și 
superioare învață azi cu aceeași 
căldură și dragoste mulți tineri, ro
mîni și maghiari, din sat. Fii de 
colectiviști, ca Nagy Andrei lui 
Rafila este azi inginer agronom, 
Ferenczi Elena e învățătoare la noi 

în sat, Popa Viorica, profesoară.
Pentru fericirea noastră, noi mul

țumim din inimă partidului și ne 
angajăm să luptăm cu și mai mul
tă însuflețire, pentru a realiza în
făptuiri și mai mărețe.

NAGY ROZALIA
colectivistă în G.A.C.-Oiejdea

Cine nu a văzut de mult Mihal
țul — situat unde Tîrnava și Mu
reșul își unesc apele lor line — nu 
e greu să-și dea seama că și aici, 
la fel ca în întreaga țară, multe 
s-au schimbat în anii luminoși de 
după eliberare. Țăranilor muncitori 
din satele comunei, care pînă în 
August 1944 au cunoscut din plin 
povara greutăților și umilințelor, a- 
cum alta le este viața.

Cisteienii și obrejenil, urmînd cu 
încredere cuvîntul partidului, au 
intrat cu toții în colectivele care au 
luat ființă în satele lor. Convinși 
prin fapte că în colectivă, unde se 
lucrează mecanizat, munca este mai 
ușoară și mai spornică, peste 701a 
sută din Mihălțeni și-au unit for
țele într-o gospodărie colectivă, 
care se dezvoltă pe zi ce trece tot 
mai mult. In aceeași măsură se 
îmbunătățesc și. condițiile de viață 
ale colectiviștilor. In anul trecut, 
colectivistul Breaz Mihăilă Glodea- 
nu, de pildă, pentru zilele-muncă, 
lucrate cu familia în gospodărie a 

primit 2.288 kg grîu, 12.155 kg po
rumb, 2.145 kg cartofi, 92 kg za
hăr, 3.861 lei, precum și alte pro
duse a căror valoare trece în total 
de 35.000 lei. Din veniturile dobîn- 
dite în gospodărie, cei mai mulți 
colectiviști și-au construit case noi. 
Case impunătoare ca ale colectiviș
tilor Sîrbu Simion, Dobîrtă MiW»i 
și a multor altora se construiesc tot 
mai multe.

Becul electric care a pătruns în 
comuna Mihalț în ultimii ani, lumi
nează ulițele și casele colectiviștilor 
din toate satele comunei. Dar la 
Mihalț, Cistei și Obreja semnele 
înnoirii se întîlnesc la tot pasul.

In mijlocul Mihalțului se înalță 
semeț impunătoarea clădire a că
minului cultural, cum nu există al
tul în raion. In cele 3 biblioteci din 
comună sînt peste 6.000 de volume. 
Căminele din fiecare sat, prevăzute 
cu aparate de proiecție, dau posi
bilitatea colectiviștilor să vizioneze 
filme de mai multe ori pe săptămî- 
nă. Cuvîntul scris pătrunde astăzi 
la Mihalț și în celelalte sate ale 
comunei prin 1.640 abonamente la 
diferite publicații.

Un puternic salt s-a realizat 
aici și în ce privește învățămîntul. 
Prin grija permanentă a partidei 
din cei peste 400 neștiutori de carte' 
cîți erau înainte de August 1944, 
astăzi nu mai este nici unul. De la 
4-5 cadre didactice cîte erau la șco
lile din sat, astăzi învață tinerele 
vlăstare în școli de 7 ani 33 în
vățători și profesori.

In'momentul de față peste 100 
fii ai colectiviștilor din satele co
munei studiază la diferite institute 
superioare. Salcău loan din Obre
ja, care a urmat studiile în Uniunea 
Sovietică, este astăzi inginer, Radu 
Aurel din Mihalț este medic, și ca 
aceștia sînt mulți alții.

Deputați ca Stînea Nicolae, Cîr- 
naț Mihai, Dobîrtă Mihai și mulți 
alții se străduiesc ca circumscrip
țiile lor să fie cît mai bine gospo
dărite.

ÎMPLINIRI

MSVOLTAREA
ELECTRIZĂRII 

SATELOR 
PAIONULUI

NOSTRU

Toridă cum e ea, vara poposește 
în aceste zile la Meteș, plină, în
cărcată nu numai cu belșugul me
rilor sau al nucilor. E încărcată cu 
darul anilor aceștia. Și dacă des
pre trecutul Meteșului cuvintele se 
pierd în necunoscut, dacă în cro
nica satului au rămas notate din 
acele vremi doar nașterile și dece
sele, verile care au trecut de la e- 
liberare au găsit aici la Meteș, de 
fiecare dată, peisaje noi, au găsit 
oameni puși pe fapte mari, demne 
de înălțimea piscului ce se profi
lează undeva înspre Dumbravă.

Da! In cronica, altădată nescri
să, a satului de pe Valea Ampoiului, 
s-au scris în acești ani atîtea și a- 
tîtea fapte la care altădată nici 
nu se putea visa. Hărnicind, con
duși de cuvîntul înțelept al parti
dului, meteșenii au durat un că
min cultural, căruia tot prin hăr
nicie i-au dăruit un parc. Se strînge 
aici în duminici și sărbători între
gul sat. Și fiecare meteșan își gă
sește rosturi. Fetele și flăcăii se 
prind în horă, cei cărora anii le-au 

dăruit ghiocei la tîmple ascultă ra
dioul sau răsfoiesc filele unei cărți 
din bibliotecă. Spre seară însă toți 
sînt nelipsiții spectatori ai filmului 
ce se rulează în sala mare a că
minului cultural.

Ne-am obișnuit în acești ani ca 
sărbătorii fierbinți a lui August 
să-i închinăm de fiecare dată în 
dar rodul hărniciei noastre. Și me
teșenii închină acestui August o 
nouă realizare. Ei adaugă la mi
nunatul buchet al împlinirilor fru
moasa construcție a noului dispen
sar, construit cu sprijinul statului 
și prin participarea activă a oame
nilor. Așadar, în satul unde altă
dată medicul venea o dată pe an, 
este azi dispensar, sînt medici ce 
se îngrijesc cu dragoste de sănăta
tea celor ce muncesc. Noul dis
pensar, mîndrie nu numai a mete- 
șenilor, ci și a tuturor satelor din 
jur, este prevăzut și cu o casă de 
naștere.

Duminica trecută, satul întreg a 
fost în sărbătoare. Meteșenii, cu 
mic cu mare, s-au strîns aici la

dispensar și i-au sărbătorit inaugu
rarea. A fost aici cîntec și veselie. 
S-au prins oamenii în horă, au jucat 
cu tot focul. Și de ce n-ar juca, de 
ce n-ai fi vesel cînd îți serbezi o 
victorie, cînd adaugi la șirul fap
telor altele. De ce n-ai fi voios 
cînd sărbătorindu-ți izbînzile, îți 
pui noi temelii fericirii.

Așa, după cum se vede, noul dispensar e frumos.

Și despre fața de astăzi a co
munei Mihalț s-ar mai putea multe 
spune, capi în anii .luminoși pe care 
îi trăim, suflul vieții noi se simte 
din plin la Mihalț.

TRUȚA_PETRU 
președintele brațului popular 

Mihalț



Bilanț rodnic in cinstea măreței zile a eliberării
5  5

Cinstind măreața sărbătoare
Â intrat în tradiția întregului 

•nostru popor muncitor ca, de fie- 
»care dată, atunci cînd se apropie 
ziua măreață a eliberării să dăruie 
acestui eveniment prinosul hărnici
ei, să-i închine întreaga energie a 
muncii creatoare. Și nu. fără temei. 
Semnificația lui 23 August e însăși 
hotarul între două lumi, e ceea ce 
poporul nostru numește azi fericire. 

Colectivul de muncă de la U.M.C. 
Zlatna întîmpină măreața sărbătoa
re a eliberării cu conștiința dato
riei împlinite, cu mîndria că anga
jamentele luate ta întrecerea socia
listă au fost îndeplinite și depășite. 
Da! Pentru fiecare din harnicii 
noștri muncitori respectarea cuvîn- 
tului dat a fost o chestiune de înal
tă răspundere. Sub îndrumarea și 
■cu sprijinul organizației de bază, 
moi am reușit să ne îndeplinim pla
nul producției globale cu 5 zile îna
inte de termen, să dăm asemenea 
.produse a căror calitate să fie nu
mai apreciată. La bilanțul întrecerii 
adaugăm apoi îndeplinirea', la 20 
august, a angajamentelor pe între
gul an privind realizarea unei eco
nomii la prețul de cost de 500.000 
lei, ca și creșterea productivității 
muncii cu 2,5 la sută față de 1 la 

•sută cît era angajamentul. Frun
tașii uzinei ? întregul colectiv, 

-toeopotrivă se poate mîndri colecti
vul secției metalurgice care și-a în
deplinit și depășit angajamentul în 
întrecere încă de la 1 august, ca 
•și cel al secției chimice, care a dat 
peste plan 214 tone produse.

Sărbătorim acest al 17-lea Au
gust liber odată cu un eveniment 
deosebit de important pentru viața 
uzinei, a oamenilor ei: intrarea par
țială în funcție a halelor secției 
metalurgice. Vechea înfățișare a u- 
zinei se pierde tot mai mult în ne
cunoscut, lăsînd loc mecanizării,
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lăsînd loc unor condiții de muncă 
ce diferă ca de la cer la pămînt de 
zilele grele ale exploatării capita
liste. Uzina noastră se ridică așa
dar măreț spre treapta timpului. Și 
dacă azi sărbătorim și acest eveni
ment, apoi se cade să adresăm cal
dele noastre felicitări constructori
lor care, învingînd orice. greutate, 
au dat instalația în funcție ta cin
stea măreței sărbători a eliberării, 
în loc de 1 octombrie.

Mîndru de toate aceste rezultate, 
colectivul nostru de muncitori, in
gineri și tehnicieni va munci cu a- 
ceeași hărnicie pentru noi victorii 
Avem un colectiv entuziast care 
știe să-și tină cuvîntul dat.

MOHAI EMIL 
director U.M.C. Zlatna

Pe comuniști urmăm neîncetat
-------------------- de ȘTEFAN IUREȘ

Clădim, ne cufundăm în tinerețe, 
Dușmanilor le facem zile grele.
Ei tot mai speră — rău au să se-nșele — 
Cu bice și cu plumbi să ne răsfețe.

Ci zi de zi despresurăm din schele 
Construcțiile noi. Le dăm binețe. 
Noi le-am creat întreaga frumusețe 
Și totuși ce uimiți privim spre ele!

La temelia vieții socialiste 
Rămîne crezul celor ce-au luptat 
Ca luminosul August să existe.
Prin noi pășește August înainte 
Și azi, ca-nfrămîntata zi fierbinte, 
Pe comuniști urmăm neîncetat,

Mîndria e justificată. Anga jamentul a fost îndeplinit.
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Azi, în preajma măreței sărbători 
eliberării patriei, muncitorii în- 

„Horia" din Alba Iulia
a
treprinderii

★ Zilele acestea pe raza comu- 
■uei Vințul de Jos a fost terminată 
•construcția unui nou pod. 
vorba de podul de peste rîul 
nului, din satul Sibișeni.

Pentru terminarea acestui 
cinstea zilei de 23 August,

‘ -Jectiviștii din sat au dat un 
țios ajutor. In cele peste 500 
•de muncă patriotică prestate de. ei, 
au transportat toate materialele ne
cesare construcției și au efectuat 
muncile necalificate.

Printre colectiviștii fruntași în 
aceste munci se numără Spinea 
Ion, Moga Ilie, Spinea Avram, An- 
■drone Gligor și mulți alții. (De la 
Josan Nicolae, Vințul de Jos).

★ De la 1 ianuarie a.c., pînă la 
•data de 15 august, tinerii munci
tori de la Complexul C.F.R. Teiuș, 
-utemiștii din comună și elevii școlii

Este
Pia-

pod 
co- 

pre- 
ore

medii au colectat și predat T.C.M.- 
ului peste 49.000 kg metal vechi.

Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut în aceste acțiuni utemiștii de 
la depoul C.F.R., cooperativa „9 
Mai", G.A.C. și elevii școlii medii. 
(De la Oțoi Adrian, Teiuș).

★ Din inițiativa organizației de 
bază și a comitetului sindical, mun
citorii întreprinderii „Horia" 
Alba Iulia au amenajat zilele 
cestea strada Donca Simo.

In cele peste 500 ore de muncă 
patriotică efectuate la săparea șan
țurilor de scurgere pe o lungime de 
aproape 500 m, precum și la astu
parea gropilor de pe stradă s-au e- 
vidențiat muncitorii secției turnăto
rie, lăcătușerie 1 și cei de la secția 
poligrafică. (De la Șuster Iosif, 
Alba Iulia).

din
a-

prezintă un bilanț plin de reali
zări. Și nu fără motiv colectivul 
nostru de muncă este mîndru. Anii 
puterii populare au schimbat fața 
întreprinderii.

înzestrarea întreprinderii cu uti
laje și mașini noi, moderne, avîntul 
în muncă, inovațiile și interesul 
muncitorilor în mărirea producției 
au făcut ca an de an capacitatea 
de producție a întreprinderii să 
crească continuu. Anul acesta, de 
pildă, producția globală în cele 29 
secții ale întreprinderii a crescut 
cu 12 la sută față de anul trecut, 
productivitatea muncii a crescut cu 
7 la sută, iar economiile realizate 
la prețul de cost se ridică la peste 
167.000 lei în perioada 1 ianuarie 
20 august a.c.

Totodată, harnicul colectiv de aici 
raportează că pînă la 23 August 
planul producției globale pe întrea
ga întreprindere a fost îndeplinit în 
proporție de 117 la sută.

GROZA NICOLAE 
maistru Intrepr. „Horia"

In decursul trimestrului 
cestui an, la Depoul de

II al a- 
locomo- 

tive C.F.R. Teiuș întrecerea socia
listă, care a cuprins întregul colec
tiv din ture și din atelier, în frun
tea căreia au fost mereu exemplu 
însuflețitor 
cu rezultate

Astfel, pe 
"timp planul 
tone brute kilometri echivalenți „ 
fost depășit cu 11,34 la sută. Con
sumul specific de combustibil a 
fost redus față ide plan cu 15,88 la 
sută, iar față de norma tehnică cu 
11,03 la sută. De asemenea, econo
miile de combustibil convențional 
sînt în această perioadă de 849,7 
tone. Totodată au fost remorcate pe 
distanța Coșlariu-Sighișoara 221 tre
nuri cu supra tonaj între 5 și 150 tone.

Pentru succesele remarcabile do- 
bîndite în producție pe acest tri
mestru, pentru deplina siguranță și 
regularitate a circulației, Depoul 
C.F.R. Teiuș s-a situat în fruntea 
întrecerii, în cadrul celor 6 depouri 
-din Regionala C.F.R. Cluj, decer-

comuniștii, s-a soldat 
din cele mai frumoase.
această perioadă de 

producției globale în 
a

nîndu-i-se „Diploma de unitate 
fruntașă" pe ramură.

Cu această ocazie, în cadrul șe
dinței festive care a avut loc, tov. 
Boureanu Ștefan, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid, a fe
licitat cu căldură harnicul colectiv 
al Depoului C.F.R. Teiuș și i-a u- 
rat noi succese în muncă.

★
In aceste zile a primit „Diploma 

de unitate fruntașă" pe Regionala 
C.F.R. Timișoara și Secția L 11 
C.F.R. Alba Iulia, pentru îndeplini
rea planului global de producție pe 
această perioadă în procent de 
102,59 la sută și pentru cei mai 
buni indici calitativi ai liniei, din 
cadrul regionalei C.F.R. Timișoara.

Un succes pe deplin meritat a 
obținut și Stația C.F.R. Coșlariu, 
care în ultimii ani a deținut de 3 
ori drapelul roșu de producție pe 
țară, pe ramură, 3 diplome de 
siguranță a circulației, precum 
și două diplome pe Regionala Cluj. 
Pentru îndeplinirea sarcinilor din

planul de producție pe trimestrul 
II în procent de 121,12 la sută în 
perfecte condițiuni de siguranță a 
circulației și de protecție a muncii, 
harnicului colectiv i s-a decernat 
din nou „Diploma de unitate frun
tașă" pe Regionala C.F.R. Cluj.

de 
plan

de

In întrecerea desfășurată în cin
stea zilei de 23 August, colectivul 
de muncă de la I.C.F. Alba Iulia 
a obținut realizări deosebite. La a- 
ceastă unitate, de la începutul anu
lui și pînă la 15 august, planul de 
producție a fost depășit cu 8,7 la 
sută. Față de 9 km drum forestier 
planificat, s-a dat în exploatare 15 
km, din care 4 km în comuna In- 
tregalde. Totodată, colectivul 
aici a realizat economii peste 
la prețul de cost în valoare 
652.000 lei.

Calitatea, mîndria noastră
nătățirii calității, iar una generatoa
re de economii. Inovația comunistu
lui Oprean Ioan I, constînd dintr-un 
dispozitiv pentru ungerea cu soluție 
a ramelor de la încălțăminte, nu nu
mai că aduce o economie antecal- 
culată de aproape 20.000 lei anual, 
dar ea contribuie în mare măsură 
și la îmbunătățirea calității. Se 
poate spune deci, și nu s-ar greși 
de loc, că toate inovațiile propuse 
de muncitori în acest an și aplicate 
în procesul de producție sînt menite 
să ducă la obținerea de încălțămin
te cit mai bună, cît mai durabilă.

In cinstea măreței sărbători a e- 
liberării patriei, colectivul de mun
că al fabricii a îndeplinit la 21 au
gust planul fizic în proporție de 101 
Ia sută. Fruntașă în întrecerea so
cialistă este și în această lună sec
ția pregătit-cusut, care a obținut 
cele mai bune rezultate atît în în
deplinirea planului de producție cît 
și în îmbunătățirea calității încăl
țămintei.

STANCIU IOAN 
maistru la fabrica „Ardeleana"

însuflețit de istoricele hotărîri ale 
Congresului al IlI-lea al partidu
lui, colectivul de muncă de la fa
brica de încălțăminte „Ardeleana" 
din Alba Iulia luptă cu elan sporit 
pentru îndeplinirea planului de pro
ducție și ridicarea continuă a cali
tății produselor, spre a pune la 
dispoziția oamenilor muncii încăl
țăminte cît mai bună, cît mai fru
moasă.

Și, străduințele lor nu sînt za
darnice. In luna iulie, de pildă, in- 
dicile de calitate a fost realizat în 
proporție de 103 la sută, iar în luna 
curentă, în cinstea măreței sărbă
tori a eliberării patriei, muncitorii 
s-au angajat să-l depășească cu un 
procentaj și mai mare.

Din partea fiecărui muncitor al 
fabricii noastre există preocupare 
pentru a munci azi mai bine decît 
ieri, și mîine mai bine decît azi. 
Străduința lor pentru ridicarea ca
lității produselor este exprimată și 
de inovațiile realizate. Din cele 9 
inovații aplicate nu de mult timp, 
8 sînt exclusiv din domeniul îmbu-

REZULTATE IN ÎNTRECERE
In scopul întăririi ei economice 

și organizatorice gospodăria colecti
vă din Teiuș acordă o mare impor
tanță lărgirii ramurilor de produc
ție și îndeosebi dezvoltării creșterii 
animalelor.

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, ca principal mijloc de pro
ducție și, urmărind lună de lună 
îndeplinirea angajamentelor în în
trecere cu colectiviștii din Cistei, 
rezultatele sînt grăitoare. Așa, de 
pildă, ta direcția sporirii măteii de 
vaci din prăsită proprie, gospodă
ria a realizat și depășit cu 5 ca
pete, de pe acum, efectivul prevă
zut să existe la sfîrșitul anului. 
Fiivitor la producția de lapte, de 
la vaci și oi, gospodăria are toate 
condițiile să realizeze și acest o- 
biectiv. Și faptul că în prezent se 
realizează în medie peste 8 litri 
lapte pe cap de vacă mulsă, iar în 
lunile august și septembrie urmea
ză să intre în producție încă 13 
vaci, producția de lapte marfă va

1 o

crește și mai mult. Deosebit de 
grăitoare sîn. rezultatele dob'ndite 
de la oi. Prin furajarea rațională 
pe tarlale a acestora, s-a ajuns ca 
pînă Ia 20 august să se realizeze 
53 litri lapte marfă de la fiecare 
oaie mulgătoare, și stat toate con
dițiile ca pînă la sfîrșitul verii să 
se depășească angajamentul luat 
în întrecere. Au fost obținute re
zultate frumoase și în ce privește 
predarea animatelor contractate. 
Hotărîți să cinstească marea săr- 
bătore a eliberării — 23 August 
1944 — cu rezultate cît mai bune 
în muncă, colectiviștii din Teiuș au 
predat pînă la 20 august pentru 
oamenii muncii 21.164 kg carne, 
iar prin predarea altei cantități de 
18.000 kg carne bovine și porcine, 
angajamentul luat în întrecere se 
va depăși cu peste 10 tone.

Colectiviștii din Teiuș au obținut 
succese frumoase și în ce privește 
producția de cereale. Așa, de exem
plu, la grîu, pe o suprafață de 150 
ha s-a depășit producția planificată 
cu 300 kg la hectar. Gr.îul Ponca 
din lotul scmincer a dat și el o re
coltă mult sporită, iar la porumbul 
din brigada condusă de colectivis
tul Fostoc Cornel producția se în
trevede a fi de asemenea mult spo
rită. Cu multă însuflețire se des
fășoară de asemenea întrecerea în
tre brigăzi și echipe, cele mai bune 
rezultate obținîndu-Ie 
I-a și a IT-a, care au 
moașe recolte.

Rezultatele obținute
de colectiviștii din Teiuș și hotărî- 
rea luată de a realiza noi înfăp
tuiri și tot mai mărețe, sînt o che
zășie sigură că prevederile din pla
nul de perspectivă pe următorii ani 
vor fi îndeplinite și depășite.

brigăzile a 
cele mai fru-

în întrecere

In luna iulie și primele 2 decade din luna august, brigada de pe \ 
locomotiva 50253, a realizat o eco nomie de peste 50 tone combustibil 
convențional. In clișeu : Mecanicul Udrea V. și fochistul Cîmpean ( 
C. verifică locomotiva la sosirea din cursă. (



Actualități din țările socialiste
R. P. ChinezăU. R. S. S.

ELECTRIFICAREA —
un pilon al construcției economiei comunismului

In viitorii 20 de ani, în Uniunea 
Sovietică energetica se va dezvolta 
pe drumul construirii unor mari 
centrale termoelectrice. Ele vor re
prezenta 76-78 la sută din întreaga 
putere instalată. In același timp în 
viitorii 5-6 ani puterea unor cen
trale electrice va atinge 2-4 mili
oane kW.

Intr-un viitor apropiat se vor folosi 
centrale electrice cu turbine de gaz, 
precum și centrale electrice cu turbine 
cu abur. Înzestrarea centralelor ter
moelectrice cu mari blocuri de tur
bine generatoare, folosirea pe scară 
largă a agregatelor pentru termofi- 
care pentru producția combinată de 
energie termică și electrică, precum 
și a turbinelor cu abur, vor contri
bui la realizarea unor mari eco
nomii. Potrivit unor date prelimi
nare se va putea realiza astfel în

O navă gigant
Colectivul șantierului naval din 

Navașino de pe Oka (regiunea 
Gorki) a construit, după un pro
iect al inginerilor sovietici, Motona
va „Volga-Don-1“. Lungimea cor
pului navei este de 135 m, lățimea 
— de peste 16 m și înălțimea bor
dului — de 5,5 m. O navă de ase
menea dimensiuni nu a navigat 
încă pe nici o apă din U.R.S.S.

Nava-gigant va putea transporta 
în cala sa pînă la 5.000 tone de 
încărcături. Pentru a transporta o 
asemenea cantitate pe calea-ferată

R. P. Bulgaria

0 nouă termocentrală
Recent a intrat în funcțiune ter- 

, mocentrala Gorna Oreahoviț, cea 
mai mare centrală de acest fel din 
nordul Bulgariei. Ea va alimenta 
cu abur fabricile de zahăr de la pe
riferia orașului, care vor prelucra 
zilnic cîte 4.000 tone de sfeclă de 
zahăr.

Noua centrală furnizează cîte 150 
tone de abur pe oră. înainte de a 
ajunge la fabricile de zahăr, acest 
abur pune în mișcare două turbine, 
care produc cîte 12.000 kWh.

Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia au publicat recent 
comunicatul comun cu privire la si
tuația de la granița Berlinului oc
cidental în care se spune că pute
rile occidentale nu numai că nu au 
depus eforturi în vederea normali
zării situației din acest oraș dar 
continuă să-1 folosească intens ca 
centru de activitate subversivă îm
potriva R. D. G. și a celorlalte țări 
ale comunității socialiste. De subli
niat că în nici o parte a globului 
pămîntesc nu există un loc în care 
să fie concentrate atîtea centre de 
spionaj și de activitate subversivă 
și unde ele să poată activa atît de 
nestingherit, ca în Berlinul occi
dental. Fie că este vorba de „Bi
roul răsăritean" al U.C.D. al lui 
Adenauer, fie că este vorba de o 
organizație subversivă a P.S.D.G. 
care acționează sub aceeași firmă 
(„Biroul de informații-vest") sau 
de „Comitetul de anchetă al juriș
tilor liberi" — toate aceste organi
zații își trimit agenții pe teritoriul 
R.D.G. și al altor țări socialiste. 
Acte teroriste, ca distrugerea de în
treprinderi, de poduri, de ecluze, 
provocarea de incendii, crearea u- 
nor depozite secrete de armament, 
recrutarea de spioni — iată cu ce 
se ocupă aceste organizații subver
sive. Pot fi date numeroase exem
ple de acest fel. Astfel, organele 
securității de stat ale Republicii 
Democrate Germane au reținut pe 
un oarecare Weigel înainte ca el 
să poată arunca în aer un vas în 
portul Warnemiinde. Dacă Weigel 
ar fi reușit să facă aceasta el ar 
fi trecut apoi să îndeplinească o 
altă „sarcină": să scoată din func
țiune o linie de înaltă tensiune

anul 1980 economii de aproximativ 
500 milioane tone combustibil con
dițional.

Puterea utilă a agregatelor va a- 
junge la unele hidrocentrale elec
trice pînă la 1 milion kW.

Energeticienii sovietici se ocupă 
de căutarea unor noi surse de e- 
nergie, a unor noi metode .de trans
formare a diferitelor feluri de e- 
nergie în electricitate.

Problema principală a întregii 
științe și tehnici contemporane este 
înfăptuirea dirijării reacțiilor ter
monucleare.

A devenit foarte reală perspecti
va folosirii căldurii din adîncul pă- 
mîntului. O mare perspectivă are 
de asemenea ideea folosirii ener
giei fluxurilor maritime pentru pro
ducția de energie electrică.

ar fi necesare 100 vagoane de 
marfă.

Pe navă au fost instalate apa
rate moderne de navigație, o sta
ție de radiolocație, două motoare 
principale de peste 1.000 c.p. fie
care. Rolul cîrmei este îndeplinit 
de ajutaje de ghidaj' pe elice navale. 
Virajul vasului se realizează prin 
îndreptarea unui jet de apă de la 
unul din motoare și instalația de 
subguvernare la proră.

După încercare, nava-gigant' a 
plecat în prima sa cursă, încărcată 
cu lemn pentru șantierele din Don
bas. La înapoiere ea va aduce la 
Gorki mărfuri din sudul țării.

R. P.

Dezvoltarea Combinatului „V.
Recent, la Combinatul metalurgic 

„V. I. Lenin" de la Nowa Huța a 
fost dat în exploatare cel de-al 10- 
lea cuptor Martin. Acest gigant al 
siderurgiei poloneze se dezvoltă an 
de an. In curînd, la Nowa Huța va 
începe construirea unui nou obiec
tiv — o mare fabrică de aglome
rare cu o capacitate anuală de 8 

Comentariul zilei

La frontierele Berlinului 
occidental trebuie să fie ordine
care alimentează orașele Rostock și 
Schwerin.

Au fost reținuți, de asemenea, a- 
genții Heinrich și Junge care din 
ordinul stăpînilor lor din „Comite
tul de anchetă al juriștilor liberi" 
se ocupau cu strîngerea de infor
mații despre întreprinderile popu
lare și obiectivele de apărare din 
R. D. Germană.

Semnificativ este și următorul 
caz. Camionul cu numărul B-Ak- 
119, venind din Berlinul occiden
tal, a fost oprit la ipunctul de con
trol de frontieră în raionul Dre- 
witz. In documentele însoțitoare fi
gura adresa destinatarului — Darm
stadt — Eberstadt, Bundesstrasse 
nr. 3, întreprinderea de construcții 
„Strabag Bau A. G.“. Vameșii au 
descoperit însă că încărcătura ca
mionului era destinată Bundesweh- 
rului!

In spatele lui Weigel și al altor 
spioni și diversioniști se află, prin
tre altele, faimoasa organizație de 
spionaj a generalului hitlerist Geh- 
len, subvenționată de Bonn, o fi
lială a acestei organizații fiind în 
Berlinul occidental.

Pentru desfășurarea activității di
versioniste împotriva Republicii De
mocrate Germane și a altor țări so
cialiste a fost creat chiar un fond 
special. Recent cancelarul Germa
niei Federale, Adenauer, s-a adre
sat guvernelor N.A.T.O. cu cererea 
de a se mări acest fond.

Se extind 
minele de eărbune
In minele de cărbune din China 

se deschid mereu noi abataje în 
vederea creșterii producției. Potrivit 
unor date recente, într-'un număr de 
150 de galerii din diferite provincii 
ale țării se extind suprafețele ex
ploatate. La aproape jumătate din 
acestea, lucrările de extindere vor 
fi terminate în cursul anului acesta.

Paralel cu aceasta au loc și îm
bunătățiri tehnice în minele mai 
mici. Numai în minele din provin
cia Heilunțzian se lucrează la per
fecționarea tehnică a peste 30 de 
perechi de galerii. După ce aceste 
lucrări vor fi terminate, producti
vitatea va crește considerabil și pe
rioada de exploatare va fi prelun
gită. Lucrări similare au loc în 
multe alte mine din țară.

Ceasornicele chinezești
Anul acesta, fabricile de ceasor

nice din Șanhai au pus la punct 
producția a 69 tipuri de ceasornice, 
printre care ceasornice de masă, de 
mînă și diferite cronometre. 27 din 
aceste tipuri au fost introduse în 
producția de serie.

In trecut, industria de ceasornice 
din Șanhai producea numai cîteva 
tipuri de ceasornice, copiind mo
dele străine. Principalele piese de 
ceasornice, în special arcurile, erau 
importate. In prezent toate piesele 
necesare producției de ceasornice 
sînt executate în întreprinderile chi
neze.

In anul 1960, în China s-au pro
dus peste 8 milioane de ceasorni
ce. In anii viitori această industrie 
va lua o dezvoltare și mai mare.

Polonă

I. Lenin" de la Nowa Huța
milioane tone de minereu aglomerat. 
Noua fabrică face parte din obiec
tivele în curs de construcție ale 
celei de-a doua părți a „combinatu
lui. După darea în exploatare a 
acestor obiective, Combinatul meta
lurgic „V. I. Lenin" va da anual 
economiei naționale a Poloniei a- 
proximativ 3.500.000 tone de oțel.

—---------------

Pe de altă parte Berlinul occi
dental a devenit țara făgăduinței a- 
tît pentru organizațiile fasciste cît 
și pentru cele militariste ca, de pil
dă, „Casca de oțel", „Uniunea sol- 
daților germani", „Uniunea Kuff- 
hauser", „Uniunea persoanelor 
strămutate", „Partidul german al 
Reichului", „Uniunea națională a 
studenților", „Organizația S.S.-istă 
„Hiag", liderii lor fiind revanșarzi 
înveterați, supuși pînă în măduva 
oaselor ideilor din „Mein Kampf". 
Din această adunătură fac parte 
fostul locotenent-colonel S.S. Nar- 
dius, generalii-locotenenți hitleriști 
Von Astfcld și contraamiralul Spie
gel, colaborator al aparatului pro
pagandistic al partidului fascist 
Jungblut, care participă la atacuri 
provocatoare împotriva R.D.G. și 
a altor țări socialiste, la persecu
tarea antifasciștilor și a luptători
lor pentru pace din Berlinul occi
dental. La întrunirile lor ei cer prin 
chemări revanșarde de a se resta
bili frontierele „celui de-al treilea 
Reich".

Este caracteristic faptul că acti
vitatea subversivă pornită din Ber
linul occidental s-a intensificat 
mult în ultima vreme și aceasta 
tocmai în momentul cînd Uniunea 
Sovietică, R.D.G. și celelalte țări 
socialiste au făcut propuneri pentru 
o reglementare pașnică neîntîrziată 
a problemei germane.

Guvernele statelor participante la

ȘCOALA PROFESIONALĂ | 
| DE MECANICI AGRICOLI ALBA-IULIA j 

I PROSPECT DE ADMITERE j
Școala profesională de mecanici agricoli din Alba- § 

§ Iulia, cu o durată de trei ani, primește în anul I pentru § 
g anul școlar 1961—1962, absolvenți ai școlilor elementare g 
= de 7 ani, în vîrstă de 15-17 ani împliniți la 15 septem- = 
g brie 1961.

Admiterea în școală se face cu examen de admitere, g 
g scris și oral la limba romînă și matematică.

Examenul începe la data de 5 septembrie 1961. -
înscrierile se fac zilnic între orele 8- 14, pînă la 3 g 

§ septembrie 1961, la secretariatul școlii din Alba-Iulia, g 
g Platoul Romanilor nr. 24, pe baza unei cereri însoțită g 
g de următoarele acte: Ș;

— Certificat de naștere - copie legalizată.
— Certificat de absolvire a șapte clase elementare g 

g - în original.
— Certificat medical.
— Declarație tip de stare materială.
Cei admiși în școală vor primi gratuit masa, îm- g 

g brăcăminte, cărți și rechizite școlare pe întreaga pe- g 
§ rioadă de școlarizare. g

La înscriere părinții elevilor vor încheia un contract =. 
g cu un S.M.T. din regiunea Hunedoara.

Orice informație în plus se poate obține de la se- g 
g cretariatul școlii din Alba-Iulia (telefon 39).
| DIRECȚIUNEA 1
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Marco sărbătoare națională 
a poporului nostru

(LJrmare din pag. l-a)
Totodată, partidul șl guvernul 

nostru s-au preocupat în permanen
ță de ridicarea tuturor regiunilor 
țării. Regiuni rămase în trecut în 
urmă, cunosc astăzi o puternică și 
continuă înflorire economică și cul
turală. Progresul neîntrerupt al 
construcției socialiste, sporirea con
tinuă a venitului național a dat 
posibilitate partidului și guvernu
lui nostru să ia o scrie de măsuri 
importante pentru ridicarea nivelu
lui de trai al celor ce muncesc. Au 
fost sporite salariile tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii. S-a 
redus impozitul pe salarii, iar la 
unele categorii a fost desființat. 
Pensiile au fost sporite și s-au e- 
fectuat numeroase reduceri de pre
țuri. Pentru construcții de locuințe 
statul a alocat numai în anii 1960- 
1961 cu 600 milioane de lei mai 
mult decît prevedeau pentru aceas-

Tratatul de la Varșovia au propus, 
după cum se știe, Camerei popu
lare și guvernului R. D. Germane, 
tuturor oamenilor muncii din Re
publica Democrată Germană să in
troducă la granițele cu Berlinul oc
cidental măsuri de natură să îm
piedice activitatea subversivă îm
potriva țărilor lagărului socialist 
și prin care să se asigure în jurul 
întregului teritoriu al Berlinului 
occidental, inclusiv la granița cu 
Berlinul democrat, o pază sigură și 
un control eficient. Firește, aceste 
măsuri nu trebuie să afecteze ac
tualul sistem de circulație și de 
control al comunicațiilor dintre Ber
linul occidental și Germania occi
dentală.

Totodată, guvernele țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
consideră necesar să sublinieze că 
rătnînerea în vigoare a acestor mă
suri încetează de îndată ce va fi 
înfăptuită reglementarea pașnică cu 
Germania.

In baza acestei declarații Consi
liul de Miniștri al R. D. Germane 
a adoptat hotărîrea cu privire la 
instituirea la frontierele țării a u- 
nei paze și a unui control eficient.

Aceste măsuri sînt conforme cu 
principiile recunoscute de drept in
ternațional potrivit cărora fiecare 
țară suverană are dreptul de a-și 
apăra cetățenii împotriva uneltirilor 
din afară.

Oamenii muncii din R. D. Ger
mană au primit cu vie/ satisfacție 
măsurile adoptate și Ie sprijină cu 
toată încrederea, știind că acestea 
slujesc interesele întregului popor 
german, ale păcii și securității în 
lume.

P. ALEXEEV 
Comentator al agenției Novosti 

tă perioadă Directivele Congresului 
al III-lea al P.M.R.

Satele noastre au cunoscut adînci 
prefaceri, ele au devenit tot mai 
înfloritoare. In ele au fost construi
te sute de mii de case de locuit, 
precum și numeroase școli, cămine 
culturale, cinematografe, dispen
sare, case de naștere, etc.

Directivele celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. au deschis în 
fața poporului nostru pespectivele 
însuflețitoare ale desăvîrșirii cons
trucției socialiste și ale trecerii 
treptate la construirea societății co
muniste.

Dezvoltarea economiei socialiste 
se desfășoară într-un ritm fără pre
cedent, ceea ce demonstrează su
perioritatea incontestabilă a orîn- 
duirii socialiste asupra capitalismu
lui.

Adîncile prefaceri revoluționare 
și minunatele realizări obținute 
țara noastră de către oamenii mun 
cii sub conducerea partidului își 
găsesc oglindirea și în dezvoltarea 
raionului nostru. O mare dezvoltare 
a luat în raionul nostru agricultura 
socialist-cooperatistă. In momen
tul de față întreaga suprafață a- 
gricolă a raionului este coope- 
rativizată, iar 26 sate sînt com
plet colectivizate.

Crește văzînd cu ochii, cu fie
care zi ce trece, bunăstarea țără
nimii muncitoare. Lumina electrică 
a pătruns în anii puterii populare 
în 22 sate ale raionului. Se dez
voltă tot mai mult cultura. Față de 
anul 1944 astăzi avem 68 cămine 
culturale, numeroase cinematografe 
sătești, biblioteci cu mii de volume, 
care stau la îndemîna fiecărui omi 
al muncii.

Cu prilejul măreței sărbători, po
porul nostru își reafirmă hotărîrea 
de a lupta fără șovăire pentru con
solidarea și apărarea orînduirii 
noastre socialiste, pentru întărirea 
necontenită a prieteniei și alianței 
cu Uniunea Sovietică și cu toate- 
celelalte țări socialiste, pentru co
existență pașnică între țările cu o- 
rînduri sociale diferite.

Sărbătorind ziua eliberării pa
triei, oamenii muncii din raion, ală
turi de întregul nostru popor mun
citor, raportează cu mîndrie parti
dului că și-au îndeplinit cu cinste 
sarcinile izvorîte din Directivele 
Congresului al III-lea cu privire la 
sporirea producției, calitatea produ
selor, mărirea productivității mun
cii și scăderea prețului de cost. In 
această zi de 23 August, oamenii 
muncii din țara noastră își string 
și mai mult rîndurile în jurul 
P.M.R., conștienți fiind că unitatea 
poporului în jurul partidului și gu
vernului constituie chezășia mersu
lui nostru înainte.
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