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£a mulți ani, tovarăși!
Prag de an nou! Peste puține zile 

ultima filă a calendarului va fi 
ruptă, iar la porțile lumii va bate 
încă un an. In tic-tacul uniform al 
ceasornicului secunda de pe cleșta
rul timpului vestește emoționant 
enmpăna nopții. An Nou! Anul 1962!

Ultima bătaie a gongului coincide 
cu prima bătaie a începutului de 
an nou. Clipele sînt puternice, emo
ționante. Am trecut în cartea tinerei 
istorii a patriei noi, socaliste, încă 
tm an încărcat cu roade. Ij privești 
și din peisajul de necuprins al pa
triei dragi realcătuiești tabloul ma
rilor înfăptuiri. Aici, la Bicaz, a prins 
viață uzina luminilor strălucitoare. 
La Galați s-a pus prima piatră de 
temelie și se conturează cu fiecare 
zi marele gigant al siderurgiei, în 
timp >cfe la Hunedoara, la Reșița, pe 
intKgul cuprins al țării, se ridică 
noi uzine și fabrici. Peste întinsuri 
s-a statornicit înfrățirea între oameni 
și pământuri. Din zori de primăvară 
și pînă în pragul anotimpului alb, 
oamenii ogoarelor plămădesc în du
duit de tractor pîinea muncitorului, 
a țăranului. Ce minunate sînt pri
veliștile patriei dragi, acum cînd cu
vîntul libertate și-a căpătat înțelesul 
lui deplin! Partidul ne-a fost și ne 
este cîrmaciul înțelept spre aceste 
drumuri de bucurii. El ne dă forța 
spre izbînzile viitoare, spre fericire. 
Privească oricine vrea azi fața Pa
triei. Nimeni nu va putea să ros
tească vreun cuvînt de tăgadă. In 
fața faptelor cuvintele sînt prea 
6ărace spre a putea reda întreaga 
măreție a drumului nostru spre so
cialism. Privească noile orașe so
cialiste ce se înalță peste tot. De 
la însoritul litoral pînă în satele a- 
șezate pe vîrf de munte viața a că
pătat și capătă sensul ei adevărat. 
Se ridică blocuri pentru harnica 
noastră clasă muncitoare, se înalță 
șțoli, lăcașuri de cultură; în sate, 
unde altă dată fumega opaițul, se 
aprind luminile lui Ilici. Pe pedesta- 
lul înălțător al bunăstării se așează 
an de an fapte noi, la înălțimea 
vremurilor minunate spre care pășim 
conduși de partid. Și, anul care-1 în
cheiem a consemnat în filele bogate 
ale istoriei toate aceste înfăptuiri.

Pășim acum spre noul an ! Per
spectiva viitorului apare și tnai mă
reață. întrezărim culmile tot mai 
luminoase ale socialismului. Ne aș
teaptă în același timp sarcini și mai 
mari. Marele sfat al țării a aprobat 
planul anului spre care pornim în 
nou! an ce începe. E un program 
înălțător ce va întări și mai mult 
temelia succeselor de pînă acum. Nu 
sînt sarcini ce nu vor putea fi înde
plinite. Nu! Se cere însă hărnicie. 
Și muncitorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderilor raionului nostru vor

1962. Să-l primim încreză- 
să-i sărbătorim sosirea

ști să dovedească această hărnicie. 
Chemării partidului vor răspunde ca 
unul minerii Haneșului și Văii Do
sului, metalurgiștii Zlatnei și harnicii 
ceferiști ai Teiușului și Coșlariului, 
vor răspunde toți cei ce și pînă a- 
cum prin sîrguința lor au dat glas 
cifrelor, au transformat cuvîntul dat 
în faptă împlinită. Vor răspunde oa
menii harnici ai agriculturii noastre 
socialiste, acei ce înfruntînd ploaia 
sau vîntul, știu să înalțe holde aurii, 
să transforme brazda reavănă a 
pămîntului în lanuri nesfîrșite, rodi
toare.

Noaptea minunată a noului an! 
Să întîmpinăm la miezul nopții 
pe 
tori, 
ciocnind pahare cu vin rubiniu. Să 
ne urăm, dragi tovarăși, „La mulți 
ani!" Să ne cinstim succesele de 
pînă acum și să deschidem drum 
larg altora, viitoare. „La mulți ani!" 
La mulți ani, minerule, ce scoți bo
găția adîncurilor, la mulți ani, me
talurgistele, strungarule și lăcătu- 
șule, la mulți ani, mecanicule, ce în 
aceste clipe emoționante străbați 
pe drum de fier, cu ochii pironiți 
spre nesfîrșit, lungul și latul patriei. 
La mulți ani, dragi lucrători ai o- 
goarelor înfrățite, la mulți ani vouă 
tuturor făuritori de frumos, de bună
stare.

Pentru îmbunătățirea muncii de viitor
Sub conducere Comitetului raional de partid, Consiliul sindical 

ional a organizat ieri o ședință de lucru cu președinții comitetelor 
sindicat din întreprinderi și responsabilii cu întrecerea socialistă,
cadrul ședinței s-a făcut o analiză temeinică asupra felului în care s-a. 
organizat și desfășurat întrecerea socialistă în 1961, care au fost re
zultatele practice obținute în cadrul întrecerii.

Tot în cadrul acestei ședințe, în baza dezbaterilor ce au avut loc, 
s-au adoptat o serie de măsuri im portante menite să contribuie și 
mai mult la organizarea și desfășu rarea întrecerii socialiste în 1962 în 
cele mai bune condiții.

Prima zăpadă — bucuria celor mici.
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Marți dimineață, la Palatul Marii 

Adunări Naționale s-au deschis lu
crările celei de-a doua sesiuni ordi
nare a celei de a patra legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Deputății au primit cu puternice 
aplauze pe conducătorii partidului 
și statului.

In loja din dreapta incintei au 
luat loc tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Matuer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Mi
hai Daîea, Alexandru Bîrlădeanu.

In loja din stingă incintei au luat 
loc tovarășii Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretar al Con
siliului de Stat și membrii Consiliu
lui de Stat.

La sesiune participă conducători 
ai instituțiilor centrale, ai organiza
țiilor obștești, fruntași în muncă 
din întreprinderile Capitalei, oameni 
de știință și cultură, ziariști roinîni 
și corespondenți ai presei străine.

La deschiderea sesiunii au asistat 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la București.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Ștefan Voitec, a des
chis lucrările sesiunii.

înainte de a se intra în ordinea de

Ziua Republicii noastre iubite
La 30 decembrie, poporul nostru țătură marxist-leninistă, far călăuzi- 

sărbătorește cu inima plină de bu? ■ tor pe drumul construirii socialis- 
curie cea de-a 14-a aniversare a a- 
lungării monarhiei și a proclamării 
Republicii Populare Romîne.

Actul de la 30 Decembrie 1947 a 
însemnat pentru oamenii muncii d:n 
patria noastră o măreață victorie 
istorică, o încununare a luptelor pen
tru libertate, independență și progres 
social, purtate de-a lungul veacuri
lor, de poporul nostru, lupte ridicate 
pe o treaptă mai înaltă și duse la 
izbîndă de revoluția socialistă des
fășurată cu succes în țara noastră sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn. Poporul nostru descătușat 
pentru totdeauna de robia capita
listă și-a pus întreaga sa energie 
creatoare în slujba făuririi unei 
vieți noi. Sub gloriosul stindard al 
partidului, el luptă cu înflăcărare să 
traducă în viață biruitoarea învă-
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Vineri, 29 decembrie 1961

zi, deputății au păstrat un moment 
de reculegere în memoria deputați- 
lor care s-au stins din viață în pe
rioada dintre cele două sesiuni: An
ton Nițescu, președintele Sfatului 
popular al regiunii Dobrogea, depu
tat în circumscripția electorală Bă- 
neasa, regiunea Dobrogea și Va- 
leriu Cotîrlă, strungar la Uzinele 
„Oțelul Roșu", deputat în circum
scripția electorală Caransebeș, re
giunea Banat.

Marea Adunare Națională a apro
bat în unanimitate următoarea or
dine de zi:

1. — Validarea alegerii de depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
pentru circumscripțiile electorale 
Caransebeș, regiunea Banat, și Bă- 
neasa, regiunea Dobrogea.

2. — Proiectul de lege pentru a- 
probarea bugetului de stat pe anul 
1962.

3. — Darea de seamă asupra în
făptuirii planului de stat pe anul 
1961 și cu privire la planul de stat 
pe anul 1962.

4. — Proiectul de lege privind re
glementarea regimului vamal al Re
publicii Populare Romîne,

5. — Proiectul de lege pentru ra
tificarea decretelor normative emise 
de Consiliul de Stat al R.P.R. în 
perioada de la 23 martie pînă la 
26 decembrie 1961.

La primul punct al ordinei de zi, 

inului.
Republica noastră-i tînără — are 

doar 14 ani, dar în această perioadă, 
istoricește destul de scurtă, ea a 
străbătut un drum plin de victorii, 
care nu ar fi fost posibile chiar nici 
în zeci de ani de stăpînire a. claselor 
exploatatoare. In cei 14 ani care au 
trecut de la proclamarea republicii 
s-a schimbat din temelii înfățișarea 
și viața poporului.

Republica Populară Romînă este 
astăzi o țară cu o economie puter
nică, în dezvoltare continuă și as
cendentă. Profundele transformări 
revoluționare petrecute în viața țării 
au dus la lichidarea pentru totdeauna 
a exploatării omului de către om, la 
făurirea bazei economice a socialis
mului.

Cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R., care a avut loc în iunie 
1960, făcînd bilanțul drumului stră
bătut de poporul romîn, a consfințit 
victoria socialismului în țara noas
tră, a adoptat planul economic de 6 
ani, trasînd perspectiva desăvîrșirii 
construcției socialiste. Acestei măre
țe chemări a partidului, oamenii 
muncii i-au răspuns cu înflăcărare. 
Și faptele sînt cea mai puternică 
dovadă a dragostei și recunoștinței 
față de conducătorul ei încercat, a 
hotărîrii lor de neclintit de a fi 
demni de măreția sarcinilor ce le 
stau în față. Aceste fapte sînt o- 
glindite în rezultatele tot mai în
semnate obținute de oamenii muncii 
în anul 1960, primul an al planului 
de șase ani, precum și în anul în 
curs în ceea ce privește dezvoltarea 
economică și culturală a țării. In 
primul an al șesenalului, volumul 
producției industriale a crescut cu 
16,9 la sută față de 14 la sută cît 
a fost planificat, iar în acest an 
planul producției globale indus
triale a fost îndeplinit la 19 de
cembrie.

In viața satelor s-au petrecut 
mari transformări. In prezent, gos
podăriile agricole colective dețin ro
iul preponderent în agricultură; ele 
cuprind 67 la sută din suprafața a- 
rabilă colectivizabilă, fără localită
țile de munte, ceea ce înseamnă pes
te 5.000.000 hectare, și grupează
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deputatul Demostene Botez, a expus 
raportul Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

Marea Adunare Națională a va
lidat alegerea deputaților Nicolae 
Magda în circumscripția electorală 
Caransebeș, regiunea Banat și Pe
tre Ionescu în circumscripția elec
torală Băneasa, regiunea Dobrogea.

In continuare a luat cuvîntul to
varășul Aurel Vijoli, ministrul Fi
nanțelor, care din însărcinarea Con
siliului de Aliniștri, a prezentat pro
iectul Bugetului de Stat pe- anul 
1962.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
a prezentat apoi darea de seamă a- 
supra înfăptuirii Planului de Stat 
pe anul 1961 și cu privire la Planul 
de Stat pe anul 1962.

Miercuri și joi au continuat lucră
rile sesiunii ordinare a Mariii Adu
nări Naționale a Republicii Populare 
Romîne. A început discuția generală 
la proiectul de lege pentru aproba
rea bugetului de stat pe anul 1962 
și la darea de seamă asupra înfăp
tuirii planului de stat pe anul 1961 
și cu privire la planul de stat pe 
1962. Tot joi, după discutarea pe ar
ticole, Marea Adunare Națională a 
votat legea pentru aprobarea buge
tului de stat pe anul 1962

Lucrările sesiunii continuă.

aproape 2 milioane de familii de 
țărani colectiviști. Aceste rezultate 
confirmă pe deplin justețea., aprecie
rii făcute de Plenara C.C.W P:M.R. 
din 30 iunie—1 iulie a.c., că ceea ce 
caracterizează în prezent procesul 
construcției socialiste la sate este 
faptul că trecerea țărănimii spre 
gospodării colective a căpătat un 
caracter de masă, dovedind că 
există depline posibilități ca sar
cina încheierii colectivizării să fie 
îndeplinită mai devreme.

Pe temelia sănătoasă a avîntului 
economiei țării noastre a crescut 
an de an nivelul de trai al populației 
de la orașe și sate.

Odată cu celelalte raioane ale țării 
și raionul nostru a cunoscut mari și 
adînci transformări. In acești ani, în 
raion, au luat ființă noi întreprinderi 
industriale, iar cele existente au fost 
dezvoltate. Sub conducerea organi
zațiilor de partid, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni dih 
întreprinderile raionului au obținut 
succese deosebite, îndeplinindu-șf 
sarcinile de plan înainte de termen. 
Printre acestea se numără colecti
vele de muncă de la E. M. „Gh. 
Doja", întreprinderea „Horia", Ate
lierul central de reparații, stația 
C.F.R. Coșlariu, Depoul C.F.R. Te- 
iuș și altele. In 11 luni, întreprinde
rile din raion 
peste plan în 
18.540.000 lei. 
fost construite 
și în Alba lulia.

Importante sînt realizările obți
nute în raionul nostru pe linia dez
voltării și întăririi sectorului socia
list al agriculturii. Convingîndu-se- 
de superioritatea muncii în comun, 
un număr tot mai mare de țărani 
muncitori cer să intre în Q.A.C. Nu
mai de curînd au intrat în cele 421 
gospodării colective existente în ra
ion un număr de peste 400 familii 
de țărani muncitori.

S-au obținut succese însemnate în 
acțiunea de electrificare a satelor, 
electrificîndu-se 22 sate. Au fost 
construite numai în anul acesta noi 
cămine culturale, cum sînt cele de 
la Valea Mică, Ampoița, Valea Do
sului și altele. De asemenea au fost

au realizat economii 
valoare de peste 

Pentru muncitori au 
noi blocuri la Zlatna

(Continuare în pag. 2-aj
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Obiective mărețe pentru viitor
Întîmpinăm noul an cu inimile 

pline de însuflețire. Perspectivele ce 
fii le-a deschis Congresul al 
Ill-lea al partidului, obiectivele ce 
le avem de cucerit în 1962 ne en
tuziasmează, ne stimulează pentru 
a obține rezultate din cele mai bune. 
Succesele obținute de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii întreprinderii 
„Horia" în anul ce s-a scurs ne dă 
satisfacția datoriei îhdeplinite și ne 
îndreptățește hotărîrea de a realiza 
fapte și mai mari, de a pune la 
dispoziția oamenilor muncii în a- 
nul ce vine produse de larg consum, 
mai multe, mai bune și mai ieftine.

In acest scop sîntem hotărîți ca 
din prima zi să nu ne precupețim 
nici un efort spre a face totul pentru 
ca la finele anului viitor bilanțul 
nostru să fie și mai bogat și mai 
îmbucurător. Printre numeroasele o- 
biective pe care ni le-am propus 
pentru anul viitor este și punerea în

Drumul bunăstării
E)e cînd a luat ființă gospodăria 

noastră a cunoscut o continuă în
florire. Recoltele bune pe care le-am 
obținut în acest an la grîu și po
rumb, precum Și veniturile fru
moase realizate din valorificarea pe 
bază de contract a produselor ve
getale și animaliere ne-au dat 
■posibilitatea să sporim valoarea 
fondului de bază la 1.026.000 lei, 
.să ridicăm nbi construcții gospo
dărești, printre care un grajd 
■pentru IOD bovine și o maternitate 
pentru 50 Scroafe de prăsilâ. Toto
dată am mai împărțit colectiviștilor 
produse și bani în valoate de 33 
lei la zi-muncă.

Acum, cînd ne aflăm în prag de 
an nou, gîndul nostru se îndreaptă 
spre viitor, spre un belșug tot mai 
mare. Pentru a obține în anul 1962 
o recoltă mai mare de grîu, noi am 
însămînțat în toamnă grîu de înaltă 
productivitate pe o suprafață de 318 
hectare, care ne vâ aduce, față 
de acest an, un spor de recoltă 
de 16 vagoane. Am îngrășat cu 30 
tone gunoi de grajd fiecare ha și am 
executat arătură la adîncimea de 
peSte 30 cm pe un lot semincer, de 
la care să obținem 5.000 kg po
rumb boabe la hectar în cultură ne
irigată.

In planul de producție pe anul 
1962 am prevăzut pe lîngă spo
rirea producției de cetțeale și o 
creștere simțitoare a numărului de 
animale, să ajungem la 430 capete 
bovine, 950 oi, 300 porcine 
păsări.

Ca să obținem venituri 
mari vom vinde statului 
de contract 70 tone grîu, 
porumb, 10 tone fasole, 30 tone car
tofi, 17 tone fioarea-soarelui, 25 tone

și 1000

bănești 
pc bază 
52 tone

----------------- -Oi------------------

Răspunderea noastră
Mai mult ca oricînd, acum, la 

început de an nou, fiecare din noi 
aruncăm o privire înapoi și facem 
un bilanț al anului care s-a scurs. 
Și bucuria nu poate fi mai mare 
ca atunci cînd, făcînd bilanțul anu
lui ce-1 încheiem, avem satisfacția 
datoriei împlinite. Să muncești la 
creșterea și educarea tinerei gene
rații, să formezi constructorii noii 
vieți, e o sarcină de mare răspun
dere pusă în fața cadrelor didactice. 
Și partidul a creat, pentru desfășu
rarea acestei munci, condiții minu
nate. S-au ridicat școli noi, în care 
predau cadre didactice temeinic 
pregătite.

Ca urmare a grijii partidului, 
pentru fiii oamenilor muncii, în 
anul trecut, s-a introdus gratuitatea 
completă a manualelor școlare pen
tru toți elevii pînă la clasa a Vll-a 
inclusiv. An de an numărul celor 
pe care-i educăm și cărora le predăm 
temeinice cunoștințe crește mereu. 
Iată cîteva doar din faptele ce-ți 
umplu inima de bucurie, ce-ți îna
ripează elanul de muncă. La noi, 
la Ighiu, cu cîțiva ani în urmă, fiii 
colectiviștilor 
primit în dar

Și anul pe 
cum, ne pune 
didactice, noi 
de îndeplinit. Pentru continua îmbu
nătățire a condițiilor de învățămînt 

și întovărășiților au 
o școală nouă.
care-1 întîmpinăm a- 
în față, nouă cadrelor 
sarcini, noi obiective

producție .a noi tipuri de mobilă co
respunzătoare noilor apartamente ce 
se construiesc, mărirea producției 
cu 3 milioane cărămizi la sectorul 
ceramic, în scopul sprijinirii con
structorilor, folosirea tuturor rezer
velor interne ale întreprinderii pen
tru producerea de obiecte de uz cas
nic, găsirea de metode noi care să 
contribuie la reducerea Consumurilor 
specifice, al prețului de cost și la 
mărirea continuă a productivității 
muncii.

Sîntem convinși că prin aportul 
întregului colectiv de mutică obiec
tivele ce ne stau în față vor fi înde
plinite cu succes, că întreprinderea 
noastră va figura și în anul ce vine 
printre întreprinderile fruntașe nu 
numai J!- ------ -- —
giune.

din raion ci chiar din re-

POPA OCTAVIAN 
directorul întreprinderii 

„Horia" — Alba lulia

ne e larg deschis
semințe de trifoi și lucerna, 155.000 
litri lapte de vacă și de oaie, carne, 
lînă și alte produse, care ne vor a- 
duce un venit de 1.000.000 lei.

Stimulați de prețioasele învăță
minte dobîndite din lucrările Cons
fătuirii pe țară a țăranilor colecti
viști, membrii gospodăriei colective 
sînt hotărîți să depună tot efortul 
pentru a obține noi succese pe calea 
întăririi și înfloririi gospodăriei 
noastre colective.

DUȘA ISPAS 
președintele G.A.C. Berghin I

Cu încredere spre noi
Rezultatele bune care au fost ob

ținute în acest an de către munci
torii fabricii de încălțăminte „Ar
deleana" și în special de brigada 
nr. 1, unde lucrez și eu, mă îndrep
tățesc să pășesc cu încredere în 
noul an. In anul care s-a scurs, ală
turi de întreg colectivul de muncă 
al fabricii ne-am îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan pe întregul 
an. La însemnatele economii reali
zate de muncitorii din fabrică am 
reușit să contribui personal Cu peste 
â.odO dm. p. piele. Anul care vine 
ridică în fața noastră, a muncitorilor 
și tehnicienilor din fabrică, Sarcini 
noi de mare importanță, pe. care 
trebuie să le îndeplinim în cele 
mai bune condiții. In acest fel vom 
răspunde chemării partidului de a 
da produse tot mai multe și mai 
bune, iar munca noastră înflăcă
rată va fi expresia dragostei și re
cunoștinței ce o purtăm partidului 
nostru drag, care ne călăuzește 
pașii pe un drum tot mai luminos.

Secția noastră de croi s-a angajat 

ne-am propus, de pildă, să înființăm 
în comună, în anul viitor, cursuri 
serale pentru clasele V—VII. Pers
pectiva anilor ce vin ne oferă toate 
condițiile pentru desvoltarea școlii 
de 8 ani.

Cadrele didactice din comuna I- 
ghiu sînt convinse că, depunînd tot 
interesul și puterea lor de muncă, 
minunatele țeluri propuse vor fi 
duse lâ bun sfîrșit. Sub conducerea 
organizației de partid, vom reuși să 
dăm patriei elevi temeinic pregătiți 
pentru viata noastră nouă.

HERLEA IULIAN
directorul Școlii de 7 ani — Ighiu

Ziua Republicii
(Urmare din pag. l-a)

construite noi școli și s-a lărgit spa
țiul existent.

Uriașele realizări pe care le-a ob
ținut și le obține poporul nostru în 
făurirea noii sale vieți se datoresc 
faptului că în fruntea lui se află 
Partidul Muncitoresc Romîn. Da
torită acestei conduceri înțelepte, 
patria noastră este tot mai frumoasă, 
tot mâi bogată Și mai iubită de hoi.

Poporul nostru este conștient că 
toate realizările de pînă acum Sînt 
strîns legate de faptul că el constru
iește noua orînduire socială în ca-

Rezultate tot mai frumoase
In munca desfășurată pentru în

frumusețarea satelor comunei noas
tre, ’precum și de atragere a țără
nimii muncitoare pe făgașul gospo
dăriei colective, putem spune că 
în anul care s-a scurs am obținut 
fezitltate cu care pe drept cttvînt ne 
putem minări. Așa, de exemplu, 
transportul a 380 metri cubi pietriș 
și munca efectuată voluntar de ță
ranii muncitori la construirea ma
gazinului universal din Mihalț, să
patul a 6.140 m. 1. șanț, construirea 
de podețe etc., în urma Căruia s-a 
realizat o economie de peste 2O0.OOO 
iei, colectivizarea în procent de pes
te 95 la Sută a comunei, vin să 
confirme Cu putere cele spuse.

Acum, cînd noul an bate lă ușă, 
gîndurile mele ca și ale tuturor lu
crătorilor ogoarelor din comuna 
noastră, se îndreaptă spre înfăptuiri 
și mai mărețe. Printre altele, în a- 
nul care vine ne propunem să cons
truim 2 săli de clasă la Mihalț, o 
școală de 8 ani, cu etaj, la Cistei, 
să împrejmuim incinta căminelor 
culturale, să extindem electrificarea 
în Mihalț încă pe trei ulițe.

Vom sprijini tot mai mult cele 3 
gospodării colective din satele comu
nei, care se întăresc zi de zi, pentru 
a-și dezvolta tot mai mult ramurile 
de producție, le vom ajuta să-și ri
dice rloi construcții gospodărești.

Dragostea cu care masele de co
lectiviști contribuie la înfrumuseța
rea satelor și întărirea gospodăriilor 
lor colective este o chezășie sigură 
că ce ne-am propus se va înfăptui.ce ne-am propus se va înfăptui.

TRUȚA PETRU 
Sfatului popular Mihalțpreșed.

înfăptuiri
1962 Să rtealizeze o eco- 
23.000 dm. p. piele, 

să depășim acest

ca în anul 
nomie de 
Sîntem hotărîți 
angajament. Tocmai do acea noi 
am și trecut la o mai bună organi
zare a muncii. Totodată, ne stră
duim să ne ridicăm continuu cali
ficarea profesională la cursurile or
ganizate în fabrică, știind că în 
acest fel munca noastră se va des
fășura lă un nivel mai înalt.

Prin grija partidului, astăzi noi 
avem condiții minunate de muncă 
și de învățătură. Tocmai de aceasta 
dorința și hotărîrea noastră de a 
contribui tot mai mult la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid nu cu
noaște margini. Și acestea le vom 
concretiza prin rezultatele muncii 
noastre entuziaste.

BOITOR RAVECA 
muncitoare la fabrica 

„Ardeleana" din Alba lulia

Un grup de delegați la Conferința U. T. M. — în pauză.

noastre iubite
drul familiei unite a lagărului socia
list. Acest fapt constituie o puternică 
pîighic care accelerează progresul 
fiecărei țări. Ajutorul multilateral, 
ajutor internațional frățesc acordat 
de Uniunea Sovietică are o impor
tanță hotărîtoare pentru țara noa
stră.

Făcînd bilanțul rodnic străbătut 
în anii vieții noi, poporul nostru pă
șește, în cel de-al 15-lea an al repu
blicii, hotărît de a obține sub condu
cerea partidului, noi realizări în 
lupta pentru victoria deplină a so
cialismului în țara noastră, pentru 
trimful păcii în lume.

Pe marginea lucrărilor Conferinței raionale U. T. M.

Participarea tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid

In ziua de 23 decembrie 1961 și-a 
desfășurat lucrările Conferința raio
nală U.T.M.

La Conferință au participat dele
gați ai organizațiilor U.T.M. din în
treprinderi, G.A.S., S.M.T., G.A.C., 
școli și instituțiile din raionul nos
tru, activiști de partid și de stat, in
vitați.

Din partea Comitetului raional de 
partid la Conferință a participat tov. 
Ion Mărginean, secretar; iar din 
partea Comitetului regional U.T.M. 
tov. Carol Szabo, prim-secretar.

Activitatea Comitetului raional 
U.T.M., privind îndeplinirea sarci
nilor ce i-au revenit, a fost oglindită 
în darea de seamă precum Și în 
discuțiile purtate de un mare număr 
de delegați ce au luat cuvîntul în 
cadrul lucrărilor Conferinței.

O problemă larg dezbătută în ca
drul lucrărilor Conferinței a fost e- 
ducarea comunistă a tineretului. In 
această privință - așa cum s-â arătat 
în darea de seamă — s-au luat de 
către Comitetul raional U.T.M. o 
serie de măsuri care să asigure în
deplinirea acestei importante sarcini 
și anume: cuprinderea unui număr 
cît mai mare de tineri în învățămîntul 
politic, asigurarea unui învățămînt 
de calitate prin recrutarea celor mai 
buni propagandiști, folosirea celor 
mai variate metode care să asigure 
însușirea de către tineri a celor stu
diate. Astfel, în anul de învățămînt 
politic U.T.M. 1961—1962 studiază 
un număr de peste 7.500 tineri. Au 
obținut rezultate bune cercurile con
duse de tov. Avram Maria din Ber
ghin, Ursa Salvina din Ampoița 
și mulți alți propagandiști. Organi
zațiile U.T.M. de la U.M.C., „Gh. 
Doja“, din comunele Cricău, Teiuș 
s-au preocupat permanent de buna 
desfășurare a muncii de educare po
litică a tineretului și au obținut re
zultate pozitive.

Pentru cunoașterea de către tineri 
a trecutului de luptă a partidului 
Rostrtt, al clasei muncitoare, a rea
lizărilor regimului 
Iar, s-a organizat 
conferințe pe diferite teme. La cele 
148 conferințe tehnice și științifice 
expuse au participat peste 4.500 ti
neri. In afară de acestea un mare 
număr de tineri au vizionat, în mod 
organizat, cele 7 expoziții organi
zate în raion despre „Originea și 
evoluția omului".

Prin grijă organizațiilor U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, au mai fost organizate și 
alte activități care au contribuit la 
educarea comunistă a tineretului ca, 
de pildă: „Concursul iubiți Cartea", 
prezeritări de cărți, recenzii, seri li
terare, Concursul „Drumeții veseli", 
întîlniri ale tinerilor cu activiști de 
partid, simpozioane, seri științifice.

democrat-popu- 
expunerea de

------------♦♦------------

Plenara agitatorilor
Comitetul de partid de la U.M.C. 

Zlatrta a organizat în ziua de 27 
decembrie a. c. o ședință plenară cu 
agitatorii din cadrul uzinei. Cu a- 
ceastă ocazie, a fost prezentat de 
către tov. Vasile Apostol, responsa
bil cu munca de propagandă și a- 
gitâție ă comitetului de partid, un 
referat despre felul cum au muncit 
agitatorii pentru mobilizarea mase
lor la îndeplinirea și depășirea sar
cinilor economice ce au stat în fața 
colectivului de muncă în anul 1961.

Referatul a scos în evidență me
todele bune folosite de un număr

Măsurile luate de către Comitetul 
raional U.T.M., privind educarea co
munistă a tineretului și rezultatele 
obținute, sînt Oglindite în aportul ti
nerilor, alături de vîrstnici, la înde
plinirea saftinilor economice.

In perioada la care se referă da
rea de seamă aii fost organizate 232 
brigăzi de muncă patriotică care au 
efectuat peste 600 mii ore muncă pa
triotică, economiile realizate ridieîn- 
du-se la peste 1 milion lei. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut-* brigă
zile de muncă patriotică de la U.M.C. 
Zlatnă, Școala medie Horia, Cloșca 
și Crișăn, Școala de mecanici agri
coli și altele..

In întreprinderile din raionul nos
tru au fost organizate 67 brigăzi de 
producție, care și-au adus un aport 
deosebit la îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

Darea de seamă apreciază aportul 
adus de organizațiile U.T.M. din 
S.M.T., G.A.S. și G.A.C. în mobili
zarea tinerilor la îndeplinirea obiec
tivelor ce au stat în față acestor 
unități, obiective reieșite din docu
mentele celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R.

Rezultatele pozitive obținute de 
tineretul din raionul nostru sînt o 
urmare firească a faptului că orga
nizațiile U.T.M. au muncit mai bine, 
că, conducerea lor de către organi
zațiile de partid a fost mai concretă, 
mai calificată, lucru reieșit și din 
dezbaterile ce au avut loc în cadrul 
lucrărilor Conferinței raionale U.T.M.

Cu toate acestea, delegații M'arcu 
Simion, de la S.M.T., Kast loan din 
G.A.C. Berghin, Cerghidean Mihai 
din Mihalț, Sîrbu Sabina din Geo- 
mal și alții au criticat Comitetul 
raional U.T.M. pentru unele aspecte 
negative din munca sa.

Referindu-se la unele lipsuri, tdv. 
Sîrbu Sabina din Geomal a spus 
printre altele: „Organizația noastră 
de bază n-a primit suficient ajutor 
din partea Comitetului raional 
U.T.M.". Asemenea apreciere au mai 
făcut-o și tov. Cerghidean Mihai, 
Suciți Adelina, Vlăscianu Gheorghe 
și alții..

Comitetul raional U.T.M. a fost 
criticat pentru faptul că s-a ocupat 
puțin de organizațiile mai mici, de 
activitatea cultural-educativă di» 
G.A.C. și nu a ajutat în mod mai 
concret munca de educare comunistă 
din școli, unde s-au manifestat a 
seamă de lipsuri.

Luînd cuvîntul în numele Comi
tetului raional de partid, tov. Io» 
Mărginean, a scoS în evidentă â- 
portul tineretului din raionul nvMrti 
la îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid, ca urmare a mobilizării a- 
cestuia de către organizațiile U.T.M., 
sub conducerea directă și cu spriji
nul organizațiilor de partid. Tor. 
Mărginean a arătat sarcinile de 
seamă ce stau în fața organizațiilor 
U.T.M. și cum va trebui să muncească 
în viitor noul comitet raional 
U.T.M. pentru a obține rezultați și 
mai bune în îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid.

In încheierea dezbaterilor Con
ferinței, tov. Carol Szabo, luînd ca- 
vîntul din partea Comitetului regio
nal U.T.M., a apreciat succesele 
obținute de organizația raională 
U.T.M., ca rezultat al conducerii de 
către partid. Vorbitorul a criticat 
însă lipsurile din activitatea Comi
tetului raional U.T.M., oprindu-se 
în mod deosebit asupra stilului săa 
de muncă și a recomandat metode 
de muncă bune care să ducă la 
continua îmbunătățire a muncii în 
viitor, la ridicarea activității tine
retului la nivelul sarcinilor trasate 
de partid.

mare de agitatori și rezultatele deo
sebite obținute, evidențiind în mod 
deosebit pe tov. Nistor Sabin, Avram 
Nicolae, Jid Moise, Magda Ioan, 
Cantor Ioan și alții. Referatul a a- 
cordat o atenție deosebit de mare sar
cinilor economice ce stau în fața co
lectivului de muncă al uzinei pe anul 
1962, și cum vor trebui să muncească 
agitatorii la fiecare loc de muncă îft 
vederea mobilizării maselor de 
muncitori pentru îndeplinire* aces
tor sarcini.



STeâGĂ

Aho, ho, tovarăși frați, 
stați acrim Și ascultați 
tS, pornind-o cu tractorul, 
va sosește plugușorui; 
•pluguȘor cu iurgalăi 
■să vă cînte: mînați măi!

Măi, hăi!

Anul Nou acum sosește
-și la Case poposește
•cu urări tovărășești 
după datini bătrînești, 
emu să se veselească 
și cu bine să-l primească!

La popas de întîlnire, 
■cri urări de fericire 
și belșug la fiecare,
Spor în fabrici și ogoare 
■Și cu pace-ntre popoare, 

■ la mulți ani, măi frățioare!
Alinați măi!

Insă cînd vorbim de „bine“, 
•cred că știe orișicine 
că nu vine... de la sine, 
sau ca vorba cea glumeață 
•despre... pară mălăiață, 
ct prin muncă îndrăzneață, 
vjm partidul ne învață!

fel ne-arată tuturor
< alea către viitor 

K, și ne sprijină mereu
să învingem orce greu.

ȘEI e gîndul înțelept, 
■âsul care calcă drept 
‘ prin el încep să vină 
pele să dea lumină, 

<razda, holde aurii 
_si adîncul, bogății.

El ni-i sfat și mîngîiere, 
’•conștiință și putere. 
. Pentru tot ce-ai făurit,
Lâ mulți ani, partid iubit!

Anul vechi își stinge zorii 
și încununat de glorii 
Se așază la istorii,

1 ’Căci cu el s-au însemnat 
fapte mari de neuitat;

Fapta care a deschis 
cartea cerului, de vis, 
cînd Gagarin he vestea 
că zbura în chip de stea 
st în Cosmos strălucea;

tă faptă în ăst an 
■ost marele Program 

ce din Răsărit vestește 
■comunismul ce-nflorește 

va fi între popoare 
oteaua clasei muncitoare. 
Pentru toate ce ne-ai dat, 
să trăiești an neuitat!

Mînați măi!

no, ho, copii și frați, 
dacă stați și judecați, 
Anul Nou ne vine iar 
numai după calendar; 

. dar de-o iei muncitorește 
Anul Nou se socotește 
după cel care muncește: 
astfel, se măsoară anul 

‘după cum te ții cu planul!

Zlatna mîndră să se țină, 
că la dînsa în Uzină, 
iese-nfiecare an 
tot cu depășiri de plan. 
Apoi, cum poți să te lași 
cînd la muncă ai primași 

■ două sute de fruntași! 
Cum e Magda și Mădean, 
cum e harnicul Avram 
cinste lor și, La mulți ani!

Hăi, hăi!

iată, plugul se coboară 
și oprește la o gară 
cu patru fruntași de fală 
de rețea regională.
E Teiușul, știți de ce, 
vechi fruntaș în C.F.R. 
dar acum așa se ține 
parcă s-a-ntrecut pe sine: 

‘patru diplome să iei 

ăsta-i lucru, dragii mei! 
Munca-i muncă, dar să știi 
cinste e să fii întîi.

După cum se vede cazul, 
ei la toate știu... macazul: 
la revizii, lă cărbuni 
comuniștii vechi și buni 
știu să fie minți istețe 
și pe tineri să-i învețe; 
să-i deprindă cu mașina, 
tehnica și disciplina.

Buni mecanici: Păcurăr, 
Cristea, Palko și Kadar!
Iar de cinstea lor, firește, 
tot raionul se mîndrește. 
La mulți ani, tovărășește!

Mînați măi!

Haide, plugul să ni-1 dregem 
și la Horia toți să mergem, 
Căci și-aici ni se vestește 
planul că se depășește 
că dau zor la calitate; 
cărămizi tari și frumoase 
pentru blocuri, pentru case, 
iar la mobila cea fină 
au pricepere deplină; 
lucru bun, model frumos, 
pe deasupra și... bănos. 
Depășirile la ei 
bat un milion de Lei; 
ia gîndește: ce bani grei!

Și-am ura, măre ura, 
căci avem ce lăuda, 
oameni a felicita,

.binele a-1 îndruma 
și ce-i rău, a... înțepa.

Iată, Doja ce prosperă 
în extracția minieră, 
întreprindere fruntașă, 
harnică și serioasă, 
dar adesea... se Cam lasă 
Cu bilanțul la stagnare 
și cu sume la stocare 
ce apoi cu rîvnă măre 
și le scot prin., asaltate. 
Planul iese, ce are-a late, 
dar metoda nu ne place.

Iată, I.RIT.A. și Progresul 
cum își dau tot interesul 
și la plan să fie-ritîi, 
dar și lă economii.
Ia, strigați cu lung ecou: 
La mulți ani, de Anul Nou!

Hăi, hăt!

Iată, Trustul ce zidește, 
blocuri mari de construiește, 
Zlatna de-o întinerește; 
trainic și corect lucrează 
pînă ce le finisează;
dar socot că acest Trust 
să gîndească și mai just 
în problemele de... gust, 
căci a finisa, noi știm, 
e atunci cînd pe deplin 
ai dus lucru pîn-la „fin". 
Mult ne-ar place de urat, 
pe la fabrici de umblat, 
dar ni-i timpul limitat. 
De-om veni la toți, apoi, 
ar da Anul peste noi 
și ne-ar da la însemnări 
că ne ținem de cîntări. 
și apoi nu avem motiv 
chiar noi să stăm negativ. 
Să urăm cu bucurie 
pentru cei din industrie, 
din comerț, sau din birou: 
La mulți ani de Anul Nou!

Mînați mii!

Și acum, măi frățioare, 
hai să mergem pe ogoare 
izbăvite de rozoare, 
Unde harnicii țărani 
string bucate și iau bani 
într-un ân, ca în doi arii; 
sate colectivizate, 
cu gospodării bogate.

Astăzi satul tot unit 
procedează chibzuit; 

toată munca, de cu vreme 
și-o socoate pe probleme: 
grîu de soi, pc mari tarlale; 
suS, livezi; grădini pe vale; 
grajduri largi, din ziduri noi 
și saivane pentru oi;
iar problema cea dintîi 
e porumbul de „cinci mii"; 
fără a lăsa uitării 
și problema furajării 
care crește în tot anul 
carnea, laptele și banul. 
Pentru -noua țărănime: 
La mulți ani, mereu cu bine!

Mînați măi!

Chiar așa au procedat 
mai în fiecare sat 
hărnicite colective 
care sînt mereu active, 
orișicînd operative, 
cum e Țelna și Ighiu, 
Berghinul cel grijuliu 
și Mihalțul, precum știu. 
Din Teiuș și din Micești, 
de la toate ne vin vești 
mimai să te veselești! 
Că făcîndu-și socoteală 
după toată împărțeala, 
pentru fiecare fi; 
ce-au primit și ce-or primi, 
le revine între ei 
peste patruzeci de Lei, 
BfăVb, frate, ce mai Vrei! 
La multi ani, iubitii mei!

Hăi, hăi!

Pentru anul tare vine, 
6â Să meargă și mai bine, 
hai, să terminării cu hatul 
și să facem întreg salul 
o familie unită, 
colectivă înstărită, 
după turn ne-au dat de știre 
cei de ia Consfătuire, 
fifcînd clară orișicui 
liniă partidului, 
de-nflorire-a Satului.
Să-i convingern, așadară, 
și pe cei rămași afară 
bă fiind tu toți uniți 
și la murită înfrățiți, 
vom avea la noi în casă 
foade și belșug la friasă, 
dar și muncă mai frumoasă.

Ia sunați din zurgălăi 
pggte dealuri, peste văi, 
peste munte și coline 
să s-audă iâ Benic, 
iă Cricău și la Mihalț 
să se-nscrie și ceilalți.

Bucuria noastră e 
să urăm la S.M.T., 
unitatea care știe 
să ne umple de mîndrie. 
Mult îmi place la vedere 
miile de cai-putere 
puși pc roate la ședere! 
Văd tractoarele la rînd 
și combinele lucind 
primăvara așteptînd; 
iar batozele, îmi pare 
că tînjcsc nerăbdătoare 
după grîul cu bob mare.

Vouă, mîndri tractoriști, 
comuniști și utemiști, 
ce cu muncă răbdătoare 
scoateți aur din ogoare, 
vă dorim succes în muncă, 
brazdă bună și adîncă, 
cu mulți hantri peste pian, 
cum e Șerbănuț Ștefan! 
La mulți ani, de Nouț An!

Mînați măi!

Să urăm în astă seară 
și cultura, așa dară!
Cartea, filmul, conferința, 

cîritul, teatrul și știința, 
fcâfe au de combătut 
fgiita veacului trecut 
Și ifesthid pentru popdr 
porțile Spre viitor.

An de an răsar la noi 
tot școli noi, cămine noi 
înzestrate cu de toate, 
tot de specialitate, 
pentru bune rezultate. 
Altădată, nici în vis 
cred că nu ți-ai fi permis 
să gîndești că cineva 
o să vină și-o să dea 
ajutor de-așa natură 
în domeniu de cultură.

Avem oameni ce muncesc 
și cu cinste făuresc 
chipul omului cel nou: 
tînăr, îndrăzneț, erou. 
Pentru ei, iubiții mei, 
ia sunați din zurgălăi!

Iar efe-i care-s mai la... coadă, 
le urăm să nu mai șadă, 
ci la treabă să pornească, 
cinste Să-și agonisească!

Bine e să fii întîi,
Hăi, hăi! 

și nu... coada! Mînați măi!

Hai, să facem o urare 
și-n problemele școlare, 
pentru tinerii ce-nvață 
cărțile din scoarță-n scoarță, 
pentru muncă, pentru viață; 
legi, principii, teoreme, 
hărți, formule și sisteme, 
oțelindu-și ca minerul 
disciplina, caracterul, 
firea calmă, optimistă 
și morala comunistă, 
ca să țină sus și tare 
steagul clasei muncitoare..

Mîine, mulți din ei să fie 
ingineri, în industrie, 
medici și învățători, 
agronomi și profesori, 
cadre în agricultură, 
activiști buni în cultură!

biritre tineri să se spele 
bei ce dău exemple rele. 
Le dorim, să le ajungă: 
păr riiai scurt, dat minte lungă 
și sriccese la purtare 
și nu visuri cu... oftare:

Lă mulți arii și note mari, 
cei Cfe sîhteți exemplari, 
dragii noștri, buni școlari!

Hăi, hăi!

Puneți fierul la brăzdar 
și să mergem așa dar 
și la Certul Literar 
unde chiar nici cei ce scriu 
tiu pot afirma că știu 
cînd e... mort și cînd e viu.

Veselul Alecsandri 
tiu se sătura â seri 
și în vers a zugrăvi 
cînd vedea în toată țara 
înflorind iar primăvara, 
insă voi, iubiții mei 
ce-aveți rîvnă la condei, 
nu vedeți că-n toată vara, 
toamna, iarna, primăvara 
înflorește la noi țara?

E frumoasă floarea, pomul, 
dar mai mult, ce face omul! 
Ca urmare, am de ce 
că atât să spun aș vre: 
Scoală-te și seri, bre!
Scrie proză, scrie versuri 
cu frumoase înțelesuri, 
ca poporul să desfacă 
să citească și să-i placă, 
educație să-i facă
Ia creionul și hîrtia! 
La mulți ani! — și fantezia!

Mînați măi!

Pentru anul ce sosește 
să-i urăm tovărășește: 
Bun sosit în lumea largă 
și în țara noastră dragă! 
Să-l primim cu bucurie, 
cu belșug și veselie, 
iar la muncă, hărnicie! 
să ne-ntrecem fiecare 
arătînd ce e în stare 
la belșugul cel mai mare.

Noi, pe drumul nostru drept, 
cu partidul înțelept, 
sîntem mîndri că muncim 
țară nouă să zidim — 
patrie muncitorească, 
Republica Romînească.
Pentru fapte mari și noi, 
An Nou, vino între noi!

Aho — ho!

Directoarea căminului cultural din Șard, tov. Olteana 
Elisaleta dă fotirtejut pe la cămin.

Greu te miști, tovărășico 1 
însă Moșul, evident, 
cîtid te ia Cu săniuță, 
e’âtent, dat..; indulgent

In timpul ’spectacolelor, la cărftinul cultural din Vințul 
de Jăs unii'spectatori consumă semințe.

Moș Gerilă — om subțire — 
Mîncătorilor de sîmburi, 
ea gunoi să nu mai facă, 
le oferă în dar... coșuri.
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B E V IE LII O NUL 
LA 

RESTAURANTUL „DACIA" 
d i n

ALBA IULIA
care vă oferă un bogat sortiment 
de mîncări calde și reci, precum 

și băuturi alese.
MUZICĂ — DANS — SURPRIZE !
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FEBRUARIE MARTIE IULIE AUGUST
1

DATE IMPORTANTE
mai 18779

mai 19459

1 iunie

iunie 194811

20 iunie 1960
martie 1945

1922
23 august 1944

aprilie 1961

1870

30 Luni 31 Luni

martie 
martie

26
27
28
29
30

1
2
3
4

aprilie 
mai

Joi 
Vineri 
Sîmbătă 
Duminică

mai 1818 
mai 1921

Joi
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri

24 septembrie 1952
25 octombrie

7 noiembrie 1917

10 noiembrie
28 noiembrie 1820
30 decembrie 1947

26 Luni
27 Marți
28 Miercuri

Unirea Țărilor Romine '
Eroicele lupte ale muncitorilor de la 
Atelierele C.F.R. „Grivifa", conduse 
de P.C.R.
Ziua Armatei Sovietice
A avut loc ședinfa plenară a C.C. 
al P.M.R. care a adoptat rezoluția 
asupra sarcinilor partidului in lupta 
pentru întărirea alianfei clasei mun
citoare cu țărănimea muncitoare și 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii
Instaurarea puterii detr.ocrat-popu- 
lare
Ziua internafională a femeii
40 de ani de la întemeierea Organi
zației revoluționare de tineret din 
Romînia U. T. C.
U. R. S. S. a înfăptuit zborul pri
mului om in Cosmos
S-a născut V. I. Lenin
Ziua solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc
S-a născut Karl Marx
Crearea Partidului Comunist din 
Romînia

NOIEMBRIE I DECEMBttlE
1 Sîmbătă
2 Duminică

S

mg

1962 MM 1962
IANUARIE

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

8 Luni
9 Marți

10 Miercuri
11 Joi
12 Vineri
13
14

Sîmbătă
Duminică

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

APRILIE
1 Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Sîmbătă 
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Sîmbătă 
Duminică

Luni
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă 
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică
Luni
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Sîmbătă 
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

MA(
Marți
Miercuri 
Joi
Vineri 
Sîmbătă
Duminică
Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Sîmbătă 
Duminică

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

28 Luni
29 Marți
30 Miercuri
31 Joi

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

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

IUNIE
1 Vineri
2 Sîmbătă
3 Duminică

4 Luni
5 Marți
6 Miercuri
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

24 ianuarie 1859
15—16 febr. 1933

23 februarie
3—5 martie 1949

85 de ani de la proclamarea inde
pendentei de stat a Rominiei 
Capitularea necondifionată a Ger
maniei hitleriste in urma istoricelor 
victorii ale Armatei Sovietice. Ziua 
Victoriei
Ziua internafională pentru apărarea 
copilului
Marea Adunare Nafională a votat; 
legea nofionalizării principalelor 
mijloace de producție
S-a deschis cel de-al ll'-lea Con-‘ 
greș al Partidului Muncitoresc i 
Romîn care a adoptat pionul de 
șase ani în vederea desăvîrșirii con
strucției socieliste in R. P. R.
Ziua eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist
Ziua Constituției R. P. R.
Ziua Forfelor Armate ale R. P. R. 
45 de ani de la victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
Ziua mondială a tineretului
S-a născut F. Engels
15 ani de la proclamarea Republicii 
Populare Romine

1 Duminică
Luni
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă 
Duminică
Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă 
Duminică

OCTOMBRIE

16 Luni
17 Marți
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

1 Miercuri
2 Joi
3 Vineri
4 Sîmbătă
5 Duminică
6 Luni
7 Marti
8 Miercuri
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 Marți
29 Miercuri
30 Joi
31 Vineri

SEPTEMBRIE
1 Sîmbătă
2 Duminică

3
4
5
6
7
8
9

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

24
25
26
27
28
29
30

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă
Duminică

Luni
Marți
Miercuri 
Joi
Vineri 
Sîmbătă
Duminică
Luni
Marți
Miercuri
Jc»

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

29 Luni
30 Marți
31 Miercuri

5
6
7
8
9

10
11

Luni
Marți 
Miercuri
Joi
Vineri
Sîmbătă
Duminică

12
13

* 14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă
Duminică

3
4
5
6
7
8
9

Luni
IVlarți 
Miercuri
Joi
Vineri 
Sîmbătă 
Duminică

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

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă
Duminică

Luni
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă 
Duminică


