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Marea sărbătoare a solidarității 
internaționale a celor ce muncesc

ȘTEFAN BOUREANU 
prim-secretar al Comitetului 

raional Alba al P. M. R.
el își 

pre- 
asupra 
în ceei

Oamenii muncii 
din patria noastră 
se pregătesc să săr
bătorească cu multă 
însuflețire 1 Mai, tradiționala zi a
Solidarității de luptă a oamenilor 
muncii de pretutindeni, a frăției 
muncitorilor din toate țările.

A devenit o tradiție scumpă ca la 
această sărbătoare a primăverii o- 
menirea muncitoare să treacă în re
vistă forțele sale, succesele ei in 
lupta pentru o viață liberă, pace și 
progres social.

De fiecare dată, și în ultimul timp 
in mod deosebit ,faptele dovedesc că 
nicicînd forțele care luptă pentru pa
ce, democrație și socialism n-au fost 
atit de puternice ca acum, nicicînd 
n-a apărut mai clar că lor le apar
ține viitorul.

In fiecare an — de la 1 Mai 1890 
cînd muncitorilor americani din Chi
cago, care revendicau condiții o- 
menești de viață; capitaliștii le-au 
răspuns cu gloanțe — indiferent de 
meridiane sau paralele, oamenii 
muncii ridică tot mai sus, în bătaia 
v intui ui, flamura roșie 
simbol al înfrățirii și 1 
progres, bunăstare și 1

Chemarea celor doi i 
iubiți, Marx și Engels: „Proletari din 
toate țările, uniți-vă!“ — a pătruns, 
cu fiecare zi ce a trecut, tot mai a- 
liine în conștiința maselor largi 
muncitorești, transformîndu-se în- 
tr-o gigantică forță materială, înrîu- 
ritoare a istoriei. Această chemare 
răsună cu tot mai multă vigoare. An 
de an, întreaga omenire muncitoare 
a obținut victorii tot mai răsună
toare pe drumul de luptă pentru tri
umful civilizației și al progresului 
social. Socialismul a repurtat vic
torii hotărîtoare pe scara întregului 
sistem, confirmînd strălucit trium
ful marxism-leninismului și demon
strând popoarelor aflate sub domi
nația capitalismului că singurul 
drum spre înflorirea economie’ și 
culturii, spre ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, spre fău
rirea unei vieți pașnice este drumul 
revoluției socialiste. Astăzi sistemul 
mondial socialist ocupă circa 26 la 
sută din suprafața globului și peste 
35 la sută din populația sa. Siste
mul mondial socialist pășește 
ferm spre victoria hotărîtoare în în
trecerea economică cu capitalismul.

Intr-un viitor foar
te apropiat 
va asigura 
cumpănirea 

sistemului mondial capitalist
ce privește volumul global al pro
ducției industriale și agricole.

Țările socialiste puternice, pline 
de avînt, mereu înfloritoare, aseme
nea primăverii, au obținut mari suc
cese în dezvoltarea lor economică și 
culturală. Bilanțul victoriilor cu care 
popoarele țărilor lagărului socialist 
intimpină în acest an ziua de 1 Mai 
este cu adevărat impresionant. Pon
derea țărilor socialiste in producția 
industrială mondială era în 1955 de 
27 la sută, iar in 1961 de peste 36 
la sută. In 1980, partea țărilor so
cialiste in producția industrială mon
dială va fi de 66 la sută.

In perioada 1956-1960, ritmul mediu 
anual die creștere a producției indus
triale în țările socialiste a fost de 
13,4 la sută, în timp ce in țările ca
pitaliste a fost sub 4 la sută. Ță
rile socialiste în ansamblu și-au du
blat din 6 în 6 ani producția indus
trială, în timp ce țărilor capitaliste 
le-au trebuit, în perioade compara
bile circa 20 de ani.

Industria țărilor socialiste s-a dez
voltat în 1961 de 4 ori mai repede 
decît industria lumii capitaliste. In 
întrecerea economică cu capitalis
mul, sistemul mondial socialist își 
va asigura într-un viitor foarte 
propiat precumpănirea asupra 
ternului mondial capitalist în 
ce privește volumul global a! 
ducției industriale și agricole, 
poarele lumii întregi urmăresc 
o deosebită admirație dezvoltarea 
gigantică a industriei LJ.R.S.S. In 
ultimii patru ani volumul producției 
industriale a crescut în Uniunea So
vietică cu aproximativ 46,5 la sută, 
iar în S.U.A. numai cu 9 la sută. 
In comparație cu 1960, volumul pro
ducției industriale a crescut în 1961 
în U.R.S.S. cu 9,2 la sută, iar în 
S.U.A. numai cu 1 la sută. Marile 
victorii ale Uniunii Sovietice în dez
voltarea economică, avîntul științei 
și tehnicii capabile să rezolve cele 
mai noi și mai complexe probleme 
din multiple domenii și-au găsit cea 
mai strălucită expresie în succesele 
pe drumul cuceririi Cosmosului. Rea-

ÎNTÎMPINÎND MĂREAȚA 
r------- ZI DE 1 MAI - ----- J

i Calitatea în primul rînd , 
j Obiectivul principal al întrecerii) 
[socialiste ce se desfășoară la fabri-t 
ca „Ardei;ana“ este calitatea încă!-' 
Ițămintei. Pe trimestrul I al anului; 
>1962, planul la acest indicator a( 
(fost îndeplinit in proporție de 10!) 
ila sută. In același timp au fost rea-' 
(lizate economii din care se pot con-j 
fecționa peste 800 perechi bocanci. ) 

[ Rezultate deosebite au fost obți-; 
(mite și in cinstea zilei del Mai. Ast-j 
[fel, în cea de a doua decadă a lunii ' 
(aprilie pianul indicelui de calitate! 
[a fost depășit cu 1 la sută.

î Au terminat însămînțârile 
J îndrumați îndeaproape de către) 
[organizația de partid, harnicii co-? 
țlectiviști din Sard, folosind din plin) 
[timpul prielnic din primăvara accs-> 
tui an și printr-o organizare judi-< 
Jcioasâ a folosirii întregii capacități) 
[de atelaje, ei au terminat printre? 
(primii însămînțârile din epoca f-a.) 
[Apoi, sprijiniți de S.M.Ț., au trecut) 
la pregătirea terenului și la însă-( 
tnînțarea porumbului, astfel că pînă) 
[la data de 24 aprilie colectiviștii din? 
Șard au terminat și cu semănatul) 

(porumbului pe întreaga suprafață. ) 
Coresp. HEIUȘ ILIE ?

I

ma

In zilele de 23-25-aprilie a.c. a a- 
vut loc ședința plenară a Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Romîn.

La ședință au luat parte membrii 
și membrii supleanți ai Comitetului 
Central, miniștrii, șefii secțiilor C.C. 
al P.M.R., primii secretari ai Comi
tetelor regionale de partid, preșe
dinții Comitetelor executive ale sfa
turilor populare regionale, cadre de 
conducere din Ministerul Agricul
turii și din institutele de cercetări 
agricole. ’r; i

In cadrul dezbaterilor, la care au 
luat parte numeroși vorbitori, ple
nara a făcut bilanțul activității des
fășurate de partid in domeniul trans
formări socialiste s agriculturii. în
cheierea cu mult înainte de terme
nul stabilit de Congresul al II 1-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn a 
colectivizării agriculturii a fost a- 
preciată de plenară ca o mare vic
torie a partidului și a întregului po
por in opera de desăvârșire a con
strucție: socialismului, — ca o ex
presie strălucită a încrederii și ho- 
tăririi cu care țărănimea urmează 
calea arătată de partid.

Plenara a dezbătut propunerile

(Continuare în pag. 4-a)

• biruitoare, 
luptei pentru 
fericire.
mari dascăli

— a pătruns,

prezentate de Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R. cu privire la:

— reorganizarea conduceri agri
culturii potrivit cu necesitățile noii 
etape de dezvoltare a ei, pentru a i 
se asigura o conducere științifică și 
unitară, a crea condiții pentru par
ticiparea la conducerea agriculturii 
a celor mai pregătite cadre, care 
lucrează nemijlocit în producție, și 
a se asigura o legătură strînsă a 
organelor de conducere cu unitățile 
agricole de producție;

— redistribuirea cadrelor în agri
cultură pentru a se asigura încă în 
acest an cadre de specialiști cu stu
dii superioare pentru fiecare gospo
dărie agricolă colectivă ;

— îmbunătățirea organizării și 
conținutului învățămîntului agricol, 
legarea lui mai strînsă de practică, 
pentru ca numărul și nivelul de pre
gătire a cadrelor pe care le formează 
să corespundă cerințelor agriculturii 
socialiste în continuă dezvoltare;

— răspîndirea cunoștințelor agri
cole în masele țărănimii colectiviste.

Toate propunerile au fost adoptate 
In unanimitate.

Propunerile privind reorganizarea 
conducerii agriculturii vor fi puse 
in dezbaterea Sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale.

Plenara a adoptat o hotărîre cu 
privire la întărirea continuă a rîn- 
durilor partidului. Sarcinile stabilite 
de Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn în această pri
vință se îndeplinesc cu succes. S-a 
asigurat o compoziție bună a parti
dului, nivelul conștiinței și pregătirii 
politico-ideolcgice a membrilor și 
candidaților de partid este în continuă 
creștere, s-au întărit și mai mult 
unitatea și coeziunea rîndurilor 
partidului, combativitatea membri
lor și candidaților de partid.

Organele și organizațiile de partid 
vor trebui să acorde în continuare 
atenție deosebită primirii în partid

(Continuare în pag. 4-a)

Marii A-La lucrările Sesiunii
dunări Naționale participă și nu
meroși invitați din raionul nos
tru. In clișeu : Feneșer Nicolae, 
președintele G.A.C. Bucerde-1 Vi- 
noasă, Zaharie Ștefan, lăcătuș 
U.M.C. Zlatna și Bedeleanu Gh., 
președintele G.A.C. Mihalț, invi
tați la sesiune.

lin eveniment măreț

BILDEA GHIȚA 
muncitoare la fabrica 

„Ardeleana1-1

Ing. DARĂMUȘ IOAN
G.A.C. Cistei

DEBRECZENI EDITH 
colectivistă G.A.C.

Galda de Jos

ADAM PETRU 
miner la E. M. „Gh. Doja“

Azi, 27 aprilie 1962, în Capitala patriei noastre, se deschid lucrările 
sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romine, cu ocazia încheierii colectivizării agriculturii. La sesiu
ne pe lingă deputății Marii Adunări Naționale, participă ca invitați, 
muncitori, ingineri și tehnicieni din diferite întreprinderi, colectiviști, 
specialiști în agricultură.

De Ia tribuna Marelui Sfat al Țării vor răsuna cuvinte de mulțumire 
aduse Partidului Muncitoresc Romîn, care a luminat calea țărănimii pe 
drumul agriculturii socialiste, făcîndu-i traiul tot mai îmbelșugat.

Procesul transformării socialiste a agriculturii, început acum trei
sprezece ani, condus cu înaltă înțelepciune de partidul clasei munci
toare, constituie una din cele mai de seamă sarcini ale revoluției so
cialiste. Și iată că, în urma strădaniei comuniștilor, a oamenilor îna
intați de la orașe și sate, s-a încheiat procesul colectivizării agricultu
rii și începe o eră nouă care încheie istoria frămîntată a maselor țără
nești. Sarcina trasată de cel de al IH-lea Congres al P.M.R. a fost ast
fel îndeplinită înainte de termen.

Cuvîntul partidului, adevăratul îndemn spre fericire a cucerit inimile 
milioanelor de țărani muncitori, uniți azi în marea familie a țărăni
mii colectiviste.

Despre îndemnul spre mai bine, despre ajutorul permanent primit/ 
despre grija părintească a partidului pentru interesele poporului mun
citor, vor vorbi cu multă însuflețire și invitații raionului nostru pre- 
zenți la această istorică sesiune a Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
și vor mulțumi din inimă, în numele oamenilor muncii din raion, aceluia 
care conduce poporul nostru spre culmile luminoase ale socialismului — 
Partidul Muncitoresc Romîn.



cu tinerejeaLa drum

Sînt unul dintre muncitorii tineri 
de la Atelierul central de reparații 
al întreprinderii „Ardealul" din Al
ba lulia, unul dintre acei muncitori 
crescuți și educați de partid, care 
nu am cunoscut, decît din auzite, ce 
înseamnă exploatarea, ce înseamnă 
patronul. Meseria, de strungar în 
metal, am învățat-o la una din șco
lile profesionale din Brașov. Despre 
condițiile de învățămînt si de trai 
create de statul nostru ta această 
școală, ca de altfel la toate școlile, 
s-ar putea spune multe. Amintesc 
doar că am primit în mod gratuit 
îmbrăcăminte și încălțăm;nte, hra
nă și cărți și tot ceea ce este nece
sar pentru a putea într-adevăr învă
ța. La acestea se mai adaugă încă 
grija deosebită de care ne am bucu
rat pentru sănătatea noastră, pentrj 
ridicarea nivelului nostru culturai- 
educativ.

Deși tinăr, ca urmare a educației 
primite in școală, mi-am dat seama 
de necesitatea de a învăța cît mai 
bine, pentru ca să devin un munci
tor temeinic pregătit și a răspunde 
prin aceasta grijii ce ne-o poartă 
partidul.

Lucrez ca muncitor la Atelierul 
central de reparații din anul 1956. 
Aici, încă de la venirea mea. am 
fost înconjurat cu dragoste de co-

Iți mulțumesc partid iubit
ani de 
nostru 
am ce-

Au trecut mai bine de 7 
cînd, la îndemnul partidului 
drag, în toamna anului 1954 
rut să fiu primit în gospodăria a- 
gricolă colectivă „Nicolae Bălces- 
cu“ din Șard. De atunci, viața mea, 
ca de altfel a tuturor colectiviștilor 
care muncesc cu spor și multă hăr
nicie în gospodăria colectivă, s-a 
schimbat. Viața ne-a devenit cu a- 
devărat fericită, iar munca noastră 
este răsplătită din belșug.

De cînd am devenit colectivist, 
muncesc cu drag și tragere de ini
mă împreună cu toți ceilalți colec
tiviști pentru a face din colectiva 
noastră un izvor bogat de belșug și 
bunăstare. Acest lucru l-am realizat. 
Gospodăria noastră este azi milio
nară și ne putem mindri cu rezul
tatele frumoase pe care le-am obți
nut în sporirea producțiilor de ce
reale la hectar și în creșterea ani
malelor. An de an venitul nostru a 
crescut. De exemplu, eu, împreună 
cu soția, în anul care ? trecut, pen
tru cele 360 zile lucrate în gospodă
rie am primit 3.000 de lei, 2.000 kg 
porumb, 1.500 kg griu, 180 litri vin. 
30 kg țuică și alte produse care, 
toate transformate în bani, depă
șesc valoarea de 35 lei la zi-muncă.

Ca rezultat al muncii și cu spriji
nul gospodăriei colective, in anul 
trecut, eu, ca și mulți alți colectiviș
ti, mi-am construit o casă frumoasă

--------♦♦-------
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Lurnina electrică pătrunde tot 
mai mult în satele raionului 
nostru.

In clișeu: Transformatorul e- 
lectric din satul Totoi, sat elec
trificat de curind. 

lectivul de muncă, iar membru de 
partid au fost aceia care mi-au că
lăuzit pașii în fiecare zi. Ca tînăr 
muncitor întâmpinam anumite greu
tăți în muncă. Le-am învins însă, cu 
ajutorul comuniștilor, cu ajutorul 
colectivului. Dragostea mea de mun
că, de a cunoaște cit mai mult, con
dițiile minunate create de partid, e- 
ducația primită la școala comuniști
lor, m-au ajutat să pot face față cu 
succes sarcinilor pentru îndeplinirea 
planului de producție.

Atelierul unde lucrez, piin grija 
statului nostru, este înzestrat cu 
mașini și utilaje modeme și de mare 
randament. La o asemenea mașină 
lucrez și eu. Conducerea și dirijarea 
acestor mașini presupune ridicarea 
continuă a nivelului de pregătire 
profesională. De aceea mă strădu
iesc să fiu la înălțimea acestei ce
rințe.

Acum. în preajma zilei de 1 Mai, 
gindurile mele se îndreaptă pline de 
recunoștință către acel ce m-a cres
cut și educat pentru a deveni un 
om folositor patriei noastre, către 
Partidul Muncitoresc Romîn, din 
rîndurile căruia și eu fac parte.

ȚIMPEA ANDREI
Atelierul central de reparații 

Alba lulia

de locuit, am cumpărat mobilă nouă, 
iar acum am bani strînși pentru un 
aparat de radio și alte obiecte.

Pentru viața nouă pe care o tră
iesc muncind într-o mare și înflo
ritoare gospodărie colectivă, avînd 
asigurat un trai tot mai îmbelșugat, 
mulțumesc din inimă partidului 
nostru drag, care ne călăuzește cu 
mîini sigure pe drumul bunăstării.

HADA IOAN 
colectivist G.A.C. — Șard

IN CLIȘEE : Casa nouă a colectivistului Cleja Simion din G.A.C. 
,.23 August" — Obreja.

Trei așezări — o singură inimă
Zi caldă de primăvară. Sub sal

cia pletoasă de la marginea satului 
un pîlc de copii își răcoresc focul 
obrajilor. Sînt fiii și fiicele colecti
viștilor din Galda de Jos. silitori la 
învățătură, dar la fel de harnici și 
cînd e vorba de vreo altă treabă.

— Voi voinicilor, ia spuneți-mi 
cîte mușuroaie ați împrăștiat? — se 
adresă o pionieră, cu codițele prinse 
în funde albe, unui grup de băieți 
strînși ciorchină mai la o parte.

— Auzi întrebare! Doar n-am sfat 
să le numărăm. I-am dat înainte. 
Și-acum, uite cum arată pășunea.

Zeci de priviri se îndreptară spre 
pășunea netedă. Și, în sinea fiecă
ruia se născu dorința de a fi pri
mul care să-i ducă tovarășului Te- 
berean Vasile, președintele gospo
dăriei, vestea că au făcut treabă 
bună.

Pîfcul de copii se puse apoi în 
mișcare spre sat într-un șir lung, 
care se strîngea și se întindea ca o 
armonică.

Dar, iată și primele case. Cornii 
se împărțesc. Se întîlnesc cu cămi
nele lor, din ferestrele cărora ie 
surîd mușcăți roșii, roz, albe. Case 
noi, durate în anii din urmă. Să le 
numeri? Trebuie să dai ocol satului. 
Sînt aproape 300. Și-apoi mai tre
buie să te abați și la Oiejdea și la

Scrisori de departe
* ?

Plecat în concediu la Herculane, 
Groza Ion, turnător la întreprin
derea „Horia“ din Alba lulia, n-a 
fost- nici o clipă despărțit de to
varășii săi de muncă. Muncitorii ’ 
secției l-au urmărit cu gîndul, iar 
el, de departe, le-a trimis m saj ' 

I1 de viață nouă:
.Din frumoasa stațiune Hercu- 1 

lane vă trimit, dragi tovarăși, în
demn de noi succese".

Cîteva cuvinte, dar care, prin 
conținutul lor, reflectă pe deplin 
realitatea vieții noastre noi. Ceea 

( ce altădată nu puteau nici măcar 
• visa oamenii muncii, prin grija 
) părintească a partidului, a devenit 
< în zilele noastre fapt împlinit. 
{.Muncitori și muncitoare rși petrec 
( concediul de odihnă în cele mai 
) pitorești și mai frumoase colțuri 
’ de țară. Iși refac forțele de muncă 
Isub bătaia soarelui pe malul mă

rii, la munte înconjurați de aerul 
ozonat din zona bradului sau în 
stațiunile unde din pămîntul scump 
al patriei țîșnesc ape miraculoase. 
Și de oriunde s-ar afla, ei trimit 
tovarășilor lor de muncă, mineri la 
E. M. „Gh. Doja“, muncitori Ia 
U..M.C. Zlatna, la Depoul C.F.R. 
Teiuș, fabrica „Ardeleana" sau 
constructori la T.R.C.H. rînduri ' 
dragi, mulțumesc partidului pen
tru viața lor nouă.

Mesentea. Nu mai poți vorbi numai 
de Galda de cînd cele trei gospo
darii colective s-au unit înțr-una 
singură.

Noul și-a înfipt adînc rădăcinile 
tn toate cele trei așezări. Lămpii cu 
petrol i-au spus adio găldenii, dar 
nu se vor lăsa mai prejos n:ci oiej- 
denii. Antenele de radio se înalță 
zvelte deasupra a 115 case, iar fac
torul, așteptat în portițe de colecti
viști, le împarte zilnic aproape 600 
de ziaije și reviste.

Trei așezări, au acum o singură 
inimă — gospodăria colectivă „Pro
gresul" — și viitorului îi sînt rezer
vate toate condițiile să se afirme. 
Pentru aceasta muncesc romînii din 
Galda și Mesentea laolaltă cu ma
ghiarii din Oiejdea. Ei. altădată ar- 
gați pe moșie grotească sînt stă- 
pîni pe aproape 2.000 hectare 
teren. Și-au ridicat colecti
viștii construcții gospodărești în 
care adăpostesc roadele pămîntului. 
sute de animale. Și ferestrele spre 
viitorul tot mai fericit fiecare le are 
deschise. Acest lucru îl desprind co
lectiviștii din învățătura partidului. 
Despre succese prezente și viitoare 
ga vorbi președintele gospodăriei, 
invitat la Sesiunea Marii Adunări 
Naționale.

Pe ogoarele celor trei gosoodării

Sosit de, pe drumul Sighișoarei, 
mecanicul Stremțan Alexandru II 
intră în depou vesel ca întotdeauna. 
Sări sprinten de pe treptele locomo
tivei și-i făcu înconjurul.

— Toate bune — își zise el abia 
auzit. O fi ea „bătrînă" 50.573, dar 
îngrijită, face treabă bună.

— Face, face! — își făcu auzit 
glasul și fochistul Rusan Vasile. Su
flul îi e același și cînd urcă, ca și 
cînd trage după ea supratonaj.

Intîlnindu-și unul altuia privirile, 
cei doi tovarăși de drum zîmbiră 
mulțumiți. Apoi, fără vorbe de pri
sos, se apucară să-i facă mașinii 
toaleta. Cînd, iată și schimbul...

— Merge? merge? — șefule.
— Ceas, -nu alta! — le răspunse 

voios Stremțan Alexandru JI. Și a- 
poi, să vă mai spună și el — zise 
rîzînd mecanicul arătînd spre fo
chist.

Față în față, mecanicul și fochis
tul întorși din tură schimbară cî
teva cuvinte cu cei gata de nlecare. 
In aparență lucruri obișnuite. Dar...

— Știți..., trenul trebuie băgat în 
viteză încă de la pornire. Și-apoi 
menținerea presiunii normale în ca
zan are iarăși mare importanță.

Celor cîteva cuvinte le urmară a- 
poi strîngeri de mină, urări de drum 
bun, de succese. Lucru obișnuit în
tre membrii brigăzii de pe locomo
tiva 50.573, al cărei șef este Strem
țan Alexandru II. un tînăr plin de 
viață, de inițiativă și de dorință de 
a-și ajuta tovarășii, de asemenea ti
neri. A învățat să fie așa de la co
muniștii depoului în anii cînd pentru 
intîia oară a urcat la parbriz. Și 
ășa face în toate ocaziile. întors din 
drum, Stremțan Alexandru II le îm
părtășește de fiecare dată mecanici
lor Scrobotă Ion și Conț Iacob fe
lul de comportare a mașinii, în ce 
direcții să-și îndrepte atenția. In 
adunările organizației de partid este 
întotdeauna principial atît în apre
cieri cît și în critică, iar în consfă
tuirile de producție, prin propunerile 
pe care le face, se dovedește stăpîn 
pe meserie, în drept să-i fie ascul
tate sfaturile.

Cu un asemenea șef, brigada de 
~e locomotiva 50.573 merge înainte. 
Dovadă grăitoare îi sînt rezultatele: 
Membrii brigăzii condusă de btrem-

țan Alexandru II au economi 
la începutul anului și pînă îi 
zent 115,1 tone combustibil cc 
țional, 179 kg uleiuri, valoare, 
nomiilor trecînd de 21.000 le 
tot ei au remorcat în fiecare li 
u;’die 10 trenuri cu supratona

Din Depoul C.F.R. Teiuș ] 
zilnic zeci de locomotive. Prin 
cestca se numără și cea cu nr. t 
Pleacă la drum cu tinerețea, 
gînd noi și noi kilometri la cei 
70.000 km parcurși deja în pe 
stare și în cea mai deplină siț 
ță a circulației.

Educați de partid, tinerii d 
locomotiva 50.573 luptă și înv

d:n G.A.S. Galda 
în clasa a V-a au 
numai note bune, 
Mihai din G.A.C.

Ce m ruinată ești tu... primăvara noastră !

A sunat de intrai
—...Și, mă rog de ce.nu ti 

la treabă? Uite e șapte, și- 
vin profesorii!

Cel care vorbește, un colec 
trecut de patruzeci de ani, pă 
primul pragul clasei. Apoi, 
cîte imul, cu toții fac la fel. 
zeci și cinci de colectiviști dir 
halț, din Cistei și Obreja, 1 
Galda de Jos și Zărieș, aserr 
unor școlari cuminți, își ocuț 
fiecare seară locurile în banc 
după munca de peste zi ei

Unii, ce-i drept, sînt al

unite a poposit în acest an o primă.- 
vară mai înnoitoare ca orieînd. Pe 
453 de hectare unduiește griul. Po
rumbul s-a înfrățit și el cu pămîn- 
tul pe aproape 500 de hectare. Din 
grădina de legume nu este departe 
timpul cîr.d vor fi culese nrimele 
roade, iar animalele gospodăriei, 
bine îngrijite, constituie mîndria fie
cărui colectivist. Inima celor trei a- 
șezări bate puternic. oamenii
cîntă imnul izbînzii.

început. Alții, în schimb, sîni 
pragul examenului de absoh 

Pentru cei optzeci și cinci i 
lectiviști care-și completează 
chile a 7 clase la cursul ser; 
pe lingă școala din Mihalț, c< 
tru mulți alții, trecutul a fos 
ireg. Nu le-a dat răgaz să îr 
Prin grija partidului însă, e 
vață acum. Și sînt la fel de 
nici la învățătură ca șim tr 
pe ogoare. Fruntași în gospo 
d;n Mihalț, colectiviștii Ce 
dean Toma,. Cîmpean Ion, S 
Gheorghe, elevi în clasa a 
sînt fruntași și la învățătur; 
fel ca și Cîrnaț losif dintr-a 
Pană Nicolae din G.A.C. 1 
Roșea Vasile din G.A.C. OI 
Cioca Ion 
Jos, elevi 
asemenea, 
și Ciortea 
tei sau Crișan Victor din / 
care in acest an vor absolvi 
a VH-a.

Optzeci și cinci de colect 
din Mihalț și din așezările 
jur se string seară de seal 
școală. învață. Cîtă semnifi 
în acest fapt!



Pe dramul adevăratei școli

Cifre și fapte

Tractoriștii

anului 1961, prin 
nostru democrat-

■■
SA

Muncind în schimburi prelungite și folosind fiecare oră bună de Iu
ta arat și semănat, mecanizatorii din brigada a 8-a S.M.T. Alba, 

e lucrează pe ogoarele gospodăriilor colective din Cistei si Obrcja, 
realizat planul pe campanie in proporție de 80 la sută, f ind frun- 

i pe stațiune.
N CLIȘEU: Colectivul brigăzii a 8-a, brigadă fruntașă pe stațiune.

înserase de-a binelea. In timp 
depărtare duduitul tractoare- 

ntinua să se audă — semn că 
oare freamătul muncii însufle- 
! peste zi stăruia încă — la 
gospodăriei colective dinCis- 

eȘedintele, brigadierii de cîmp. 
rul gospodăriei și șeful de 
lă de la S.M.T. s-au adunat 

a analiza munca din ziua 
-a scurs și a stabili planul lu- 
r pentru ziua următoare. Din 
ezenți a vorbit fiecare. S-au 
rezultatele obținute și ceea 

este de făcut. Inginerul a pre- 
:arc sînt cerințele pentru ziua 
tare și cum trebuie împărțite 
le și tractoarele. „Un tractor 
ră cu discuitul arăturii de 
ă, două tractoare ară mai de- 
oentru porumb, iar al patrulea 

la semănat porumb hibrid", 
are brigadier și-a notat hotă- 
luate și a trecut la îndeplini-

Sabin, tractorist cu bogată experien
ță care totdeauna pune calitatea pe 
primul plan. Terenul pregătit de el 
este ca stratul, iar urmele rămase 
după semănătoare sînt drepte ca 
trase după sfoară.

Prezent tot timpul între tractoare, 
comunistul Popa Ion, șeful brigăzii, 
urmărește cu atenție mersul fiecărui 
tractor, fiecărei mașini și intervine 
prompt unde este nevoie. Cînd la 
mașina de semănat s-a ivit o defec
țiune la un schimbător de să- 
mînță, tractoristul și șeful de bri
gadă au remediat-o pe loc, în mai 
puțin timp decît ai fuma o țigară.

Tot ce a fost prevăzut a se rea
liza în acea zi de tractoriști la gos
podăria colectivă din Cistei a fost 
îndeplinit.

oua zi, cînd primele raze de 
își făcură apariția de după 
dealului, toate tractoarele lu- 

lin plin.
re drimAiri", Opruța Ion și 
Aihai cu tractoarele lor ară 
r. Nu departe de aceștia, Go- 
olae, cel mai tînăr dintre trac- 

discuiește ultimele hectare, 
ul experimental, destinat pen- 
rirmbul cu productivitate ridi- 
lucrează la semănat Varvara

★
In același timp, bună treabă au 

făcut și tractoriștii Kiss Romulus și 
Șerdean loan, ce lucrează pe ogoa
rele gospodăriei din Obreja. Deși 
sînt numai de 3 luni pe tractor, în
drumați cu grijă de tractoriștii mai 
bătrîni în meserie, ei reușesc să a- 
ducă un prețios ajutor colectiviștilor.

Cu asemenea oameni cu conștiin
ță înaintată, iscusiți și prioepuți 
mînuitori ai tehnicii, buni organiza
tori și gospodari, S.M.T. Alba Iulia 
va asigura un sprijin tot mai larg 
gospodăriilor colective în bătălia 
pentru obținerea de recolte sporite.

FI. BARABAȘ

lectivul de muncă de la Sec
ta L. 11 Alba Iulia întîmpină 
ța zi de 1 Mai cu succese tot 
isemnate în muncă. După ce 
nul trimestru harnicii munci- 
: aici și-au depășit sarcinile de 
a producția globală cu 4,61 la 
au fost obținute succese de 
și pe tuna aprilie, planul lu- 

nd îndeplinit cu 3 zile înainte 
men. S-a înregistrat de ase- 

creștcrca considerabilă a in
do calitate, care este mai 

:u 27 la sută față de perioada 
unzătoare din anul trecut.
:e privesc economiile, valoa- 
r se ridică pînă în prezent ia 
>e 40.000 lei. (Neamțu E„ teh- 
Alba lulia).

) e curind, formația teatrală 
•*—' Sindicatului I.Ă.S. Alba Ii

gospodăria colectivă din Cis
tei, ca urmare a .veniturilor 
te, a avut loc zilele trecute 
irea de avansuri bănești co- 
«tilor. Pentru fiecare zi-mun- 
ectiviștilor li s-au repartizat 
'ans
Șt., Domșa 1-, Domșa N„ 

a ei au primit între 800 și 
lei. (Dumitru Lor.ghin,

cîte 5 lei. Colectiviștii 
și

•A In cursul 
grija statului 
popular, peste 1.440 de oameni ai 
muncii din raionul nostru și-au 
petrecut concediul de odihnă și 
tratament in stațiunile balneo-cli- 
materice.

■Ar In cele 99 școli din raion în
vață în prezent 12.080 elevi, din 
care 719 la cursurile serale.

-A- Lumina electrică pătrunde , 
azi în 19 sate ale raionului, iar 
în anul 1963, alte 13 sate vor fi 
electrificate.

■A- In trimestrul I al anului 
1962, au fost vîndute populației ' 
de la sate, prin unitățile coopera
ției de consum, cu 9 la sută mai 
multe produse alimentare și cu 7 
la sută mai multe produse indus
triale în comparație cu aceeași 
perioadă a anului 1961.

-Ar Populația raionului r.ostru a ‘ 
primit prin comerțul de stat, în ( 
anul 1961, produse industriale și * 1 * 1 2 3 
alimentare în valoare de 121 mi
lioane lei.

1 e curind, formația teatrala a 
•*—' Sindicatului I.Ă.S. Alba Iulia 
a nrezentat în cadrul concursului 
bienal „1. L. Caragiale" în fața pu
blicului albaiulian un reușit specta
col cu piesa Luciei Demetrius „Cînd 
cîntă privighetorile". Interpretată la 
un înalt nivel artistic, de un grup 
de inimoși artiști amatori piesa pre
zentată de 3 ori a fost îndelung a- 
plaudată, cum de altfel aplaudat,a 
fost și montajul literar „Cîntare săr
bătorii muncii". (Simion Virgil, 
B.R.P.R. Alba Iulia).

I J entru a satisface într o măsură 
tot mai mare necesitățile popu

lației, colectivul de muncă de la 
cooperativa „Mureșul" Alba Iulia se 
străduiește să înființeze tot mai 
multe unități pentru deservire. Ast
fel, în ultimul timp au fost deschise 
încă 4 unități de deservire a popu
lației la Teiuș și Alba Iulia. Secțiile 
deschise sînt secția croitorie femei 
cat. I la Alba lulia și secțiile de 
croitorie1 femei cat. II, de lenjerie și 
coafură la Teiuș. (Bucșeru Nicolae, 
Alba Iulia).

IN FOTO:
1. Gospodăria colectivă din Totoi 

și-a asigurat din vreme rrăsadul ne
cesar.

2. Semănatul porumbului pe 
experimental.

3. Noul grajd, construit de 
lcctiviști și o parte din vacile 
nod ariei,

1 Oile gospodăriei la pășune.

-------------------- 0
COLECTIVA
DIN TOTOI------ —-------—

âoricol,

Tînăra gospodărie colectivă din 
Totoi — înființată în anul trecut — 
care cuprinde 270 familii și o supra
față de 651 hectare teren 
obține rezultate de seamă pe linia 
întăririi ei economice și organizato
rice.

Organizați pe brigăzi și echipe, a- 
jutați de S.M.T. și cu forțele proprii 
Colectiviștii au însămînțat orzul, o- 
văzul și floarea-soarelui pe toat” su
prafața planificată, au plantat cu car
tofi 18 ha și aproape 1 hectar cu 
mentă. Totodată, au pregătit tere
nul și au semănat cu porumb 90 la 
sută din suprafața destinată a se 
însămânța cu această cultură, ur- 
mînd ca restul de porumb să fie 
semănat pe măsură ce terenul per
mite. Pentru a-și mări venitu
rile, colectiviștii și-au propus 
sporească suprafața cultivată 
legume la 20 ha. In acest scop 
asigurat din vreme 
calitate și în cantitate 
re, au 
cipale

a

să
cu

s-a
derăsad 

îndestulătoa- 
fost construite canalele prin
de irigație pe o lungime de

și ea la 700

Rețin și azi, deși s-au scurs multi 
ani de atunci, citeva amintiri ale'u- 
nui vechi dascăl de aici din părțile 
Zlatnei. Și le destăinuia cu întreaga 
ură și parcă cuprins fiind de revol
tă, îi era și silă să-și mai aducă a- 
minte.

— Da, tinere! — îmi spunea. Pe 
întinderile acestea, ondulate de cu
tele dealurilor și munților, creșteau 
oamenii pînă mai ieri-alaltăieri, pe 
vremea burgheziei, ca și copacul în 
pădure. N-aveau parte de nici o 
școală. Se trezeau la mijlocul vieții 
și încă nu apucau să lege b;ne nici 
citeva litere spre a-și iscăli numele. 
Se înmulțeau analfabeții de la un 
an la altul...

Tabloul acesta impresionant re
flecta realitatea crudă a învățămîn- 
tului în perioada anilor burgheziei, 
nu numai de aici de la Zlatna, ci și 
din întreaga țară. Și urmele acestei 
situații n-au fost ușor de șters. A 
fost nevoie de eforturi uriașe, efor
turi care, sub conducerea încercată 
a partidului nostru, au fost încunu
nate de succese deosebite, care au 
schimbat din temelii viața oameni
lor muncii din aceste locuri.

Astăzi, Zlatna, comuna aceasta 
cu împrejurimile ei. ce altădată bă- 
tea recordul în analfabeți, cunoaște 
cu adevărat o viață senină. Copiii 
minerilor, a metalurgiștilor trăiesc o 
copilărie fără griji. Școala și-a des
chis larg porțile. In an:i puterii 
populare, datorită grijii deosebite a 
partidului și guvernului nostru, pen
tru copiii oamenilor muncii și-a des
chis porțile o școală medie în care

peste 300 metri. Prin plantarea cu 
pomi în acest an a unei suprafețe 
de 20 ha teren erodat, gospodăria 
și-a creiat o nouă ramură de pro
ducție.

O deosebită atenție acordă colec
tiviștii din Totoi dezvoltării creșterii 
animalelor. Cu împrumut de la stat 
și din venituri proprii, ei au ajuns în 
prezent la un număr de 125 bovine, 
iar pînă la sfîrșitul anului numărul 
lor va crește pînă la 210 capete, din 
care 130 vaci și juninci. De la 17 
scroafe de reproducție cite sînt în 
prezent, numărul lor în cursul anu
lui va spori la 35. De ăsețnenea tur
ma de oi se va ridica 
de capete, iar veni
turile realizate din 
valorificarea produ
selor cerealiere și 
animaliere pe bază 
de contract, va 
duce gos[*>dăriei în 
acest an un venit de 
peste 800.000 lei. 

învață aproape 1000 elevi. Vințan 
Viorel, fiul minerului Vințan Nico- 
dim, surorile Filus Maria și Doina 

■ și alți zeci și zeci ca ei învață azi 
în școala medie, învață ceea ce pă
rinților lor nu le-a fost dat să poată 
învăța în trecut. Dacă am lua situa
ția de azi a învățămîntului și am 
compara-o cu cea din vremea bur
gheziei, ea se deosebește ca de la cer 
la pămînt. In timp ce înainte 60-70 la 
sută din copiii oamenilor muncii în- 
groșau anual rîndurile analfabeților, 
am reușit să școlarizăm toți corii de 
ne raza comunei de vîrstă școlară. 
In trecut întreaga masă a cornilor 
oamenilor muncii din Zlatna și îm
prejurimi avea 7-8 învățători. Azi nu
mai la Zlatna, la Școala medie, sînt 
40 cadre didactice temeinic pregă
tite.

Au fost create condiții pentru con
tinua ridicare a nivelului de învăță
tură al muncitorilor. In cadrul școlii 
noastre funcționează o secție serală 
a școlii medii care de asemenea cu
prinde aproape 200 elevi din rîndul 
muncitorilor mineri și metalurgist: 
și a altor categorii de muncitori din 
Zlatna și împrejurimi. Elevii munci
tori ca Rotaru Matei, Todea Toma, 
Cărăbeț Cornet, Păunescu Gh. și 
alții nu numai că se mîndresc cu 
faptul că sînt fruntași în muncă, dar 
se numără, pe drept cuvînt și în rîn
dul elevilor fruntași.

Acum, în prag de 1 Mai, copiii 
oamenilor muncii din Zlatna pri
mesc în dar, din partea partidului 
si guvernului, un splendid local de 
școală cu 16 clase, 2 ateliere, două 
laboratoare, bibliotecă etc. Pentru 
noi, cei ce lucrăm în aceăstă 
scoal”, pentru oamenii muncii din 
Zlatna, această nouă realizare 
ne bucură și ne mobilizea
ză și mai mult de a munci fără o- 
boseală, pentru a crește și educa în 
mod comunist copiii oamenilor mun
cii, a-i forma spre a deveni con
structori de nădejde ai noii noastre 
vieți socialiste.

IOAN SCORȚEA 
directorul Școlii medii din Zlatna

La Zlatna s-a terminat con
strucția și va fi dat in folo cută 
noul local al Școlii medii — o 
minunam rea'izare a regimului 
nostru democrat-popular.

lotul

co- 
gos-
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COMUNICAT
(Urmare din oag. l-a)

a muncitorilor din industrie și con
strucții.

Plenara constată că un mare, nu
măr de țărani care participă activ 
la viața politică și obștească, mun
cesc cu răspundere si devotament 
oentru înfăptuirea politicii partidu
lui. doresc să intre în partid. Pentru 
îndeplin'rea sarcinilor mari care 
stau în fata partidului la sat®, ple
nara consideră necesar să fie primiți 
în partid un număr mai mare de co
lectiviști, spre ?. se întări organiza
țiile de partid din gospodăriile co
lective.

Intrucît un număr însemnat de 
intelectuali, care au adus o contri
buție activă valoroasă la mfăntm’-'’? 
politic'! paHH’d'ii, solicită să fie 
orinrți în rîndurile lui, este necesară 
îmbunătățirea muncii die primire în 
partid a intelectualilor.

Organele și organizațiile de partid 
să se preocupe sistematic de munca 
în rîndurile femeilor, atrăgîndu-le în 
toate acțiunile politice, economice, 
sociale; să fie primit în partid un 
număr mai mare de femei de la o- 
rașe și sate, fruntașe în producție 
și active în munca obștească.

♦♦-------------

Lucrări însuflețite pe ogoare
Qrganizîndu-și bine munca, co

lectiviștii din Bucerdea, ajutati de 
mecanizatorii stațiunii de mașini și 
tractoare, la data de 26 aprilie au 
terminat însămînțările pe cele 300 
ha planificate pentru a fi însămîn- 
țate cu porumb, orz, plante de nu
treț și alte culturi de primăvară. O- 
dată cu aceasta, pentru menținerea 
apei în sol, au executat lucrări de 
grăpare pe cele 200 ha însămînțate

Plenara a hotărît modificarea u- 
nor prevederi ale Statutului partidului 
corespunzător măsurilor adoptate.

!n încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul GheorMie 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Rom,în, care a evidențiat în- ‘ 
seninătatea istorică a încheierii co- I 
lectivizării, și în numele biroului 
Politic a adus calde felicitări orga
nelor și organizațiilor de partid, ac
tivului de partid, tuturor membrilor 
partidului, activului fără de partid 
care au desfășurat o perseverentă și 
entuziastă muncă politico-organiza- 
torică în vederea încheierii transfor
mării socialiste a agriculturii.

Vorbitorul a caracterizat impor
tanta deosebită a măsurilor adopta
te de plenară și a înfățișat sarcinile 
ce stau în fața organelor și organi
zațiilor de partid cu privire la dez
voltarea continuă a agriculturii so
cialiste, creșterea producției agrico
le, întărirea continuă a activității 
partidului la sat», realizarea cu suc
ces a obiectivelor mărețe trasate de 
Congresul al IlI-Iea al Partidului 
Muncitoresc Romîn în toate dome
niile construcției socialiste.

din toamnă cu grîu. Sînt avansați 
cu lucrările și pe cele 116 ha de vie 
ale gospodăriei, unde în zilele tre
cute a început sapa mare.

★
De asemenea* gospodăriile agri

cole colective din Țelna, Igliiel, Cistei, 
Obreja, Micești șî Stremț, la 26 apri
lie, au terminat cu însămînțările cul
turilor de primăvară pe întreaga su
prafață planificată.

STEAUA ROȘIE
--------------------- T~

Sesiunea Sovietului Suprem 
al U. R. S. S. și-a încheiat lucrările

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Miercuri au continuat lucrările se
siunii Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In ședința comună a Sovietului 
Uniunii și Sovietului naționalităților 
s-au desfășurat dezbaterile pe mar
ginea raportului cu privire la trata
tivele de la Geneva, prezentat de A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. Au luat cuvîntul 
deputății Saraf Rașidov, Alexandr 
Korneiciuk, Zoia Pușkareva, Ale
xandr Vitașkevici, Ghivi Djavahiș- 
vili, Anatoli Alexandrov, Ivan Se- 
mionov și Serghei Pavlov. La sfîr- 
șitul dezbaterilor deputății ambelor 
camere ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au adoptat în unanimitate 
o hotărțîre prin care aprobă întru 
totul politica externă a guvernului 
sovietic.

In continuarea ședinței, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a prezentat 
spre aprobare Sovietului Suprem 
propunerea cu privire la componen
ța noului guvern al Uniunii Sovie
tice.

N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a a- 
dus mulțumiri sincere pentru încre
derea de care s-a bucurat.

In numele său personal și în nu
mele tuturor membrilor guvernului, a 
cărui componență a fost prezentată 
spre examinare Sovietului Suprem, 
N. S. Hrușciov a dat deputaților a- 

| sigurări că ei vor munci, neprecu- 

pețindu-și forțele, pentru a îndeplini 
cu succes sarcinile trasate în Pro
gramul P.C.U.S., vor lupta neobosit 
pentru realizarea mărețelor planuri 
ale construirii comunismului în 
U.R.S.S.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a a- 
probat apoi câmiponența guvernului 
U.R.S.S. — Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., prezentată de către Nikita 
Hrușciov.

Președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Nikita Hrușciov.

Prim-vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. — Alexei 
Kosîghin și Anastas Mikoian.

Vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.;

președinte al Consiliului Econo
mic și Științific de Stat de pe iîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. — 
Alexandr Zaseadko;

președinte al Comitetului de Stat 
pentru achiziții de pe Iîngă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. — Ni
kolai Ignatov ;

președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S. — Vla
dimir Novikov ;

Noi iulijurâri
CIUDAD DE GUATEMALA (A- 

gerpres). —
Agenția France Presse relatează 

despre noi tulburări care s-au pro
dus în capitala guatemaleză în ur
ma unei manifestații organizată 
pentru a cere demisia președintelui

președinte al Comitetului de Stat 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru coordonarea lucrărilor de 
cercetări științifice — Konstantin 
Rudnev ;

Dmitri Ustinov.
Din guvernul U.R.S.S. mai fac 

parte : Andrei Gromîko — ministru 
al Afacerilor Externe; Rodion M.i- 
linovski — ministru al Apărării ; 
Vasili Garbuzov — ministru al Fi
nanțelor: Nicolai Patolicev — mi
nistru al Comerțului Exterior; Eka
terina Furțeva — ministru al Cul
turii; Serghei Kurașov — ministru 
al Ocrotirii Sănătății; Konstantin 
Pîsin — ministru . al Agriculturii, 
miniștri conducători ai ministerelor 
economice, vicepreședinți ai Gos- 
plan, președinți de comitete și co
misii de stat, precum și președinții 
Consiliilor de A’iniștri ale Republici
lor unionale. _

Sovietul Suprem al Ll.R.S.S,- a 
ales Tribunalul Suprem al U.R.S.S. 
Președintele Tribunalului Suprem a 
fost ales Alexandr Gorkin.

KZX—-----------------------------

în Guatemala
Ydigoras Fuentes. Manifestația s-a 
desfășurat in pofida stării de asediu 
prelungită din ordinul guvernului. 
Poliția a atacat cu focuri de armă 
și gaze lacrimogene pe manifestanțiî 
care încercau să se apropie dc pala
tul prezidențial. Se semnalează un 
mare număr de răniți.

turaie. ilustrind cu forța faptelor 
împlinite că sarcinile istorice trasa
te de Congresul al Hl-lea al parti
dului au devenit o cauză a întregu
lui nostru popor.

An de an de Ia eliberarea patriei, 
ziua de 1 Mai a fost și este pentru 
oamenii muncii din patria noastră 
prilej de bogate bilanțuri, de mărețe 
perspective pe drumul luminos al 
construcției socialiste.

Ca de la cer la pămint se deose
bește astăzi viața noastră de cea 
din anii regimului burghezo-moșie- 
resc. Nenumărate fabrici și uzine iși 
înalță mărețe coșurile spre albastrul 
cerului. Pe harta țării s-au înscris 
în anii de la eliberare nume de ora
șe noi. Romînia considerată altădată 
o țară „eminamente agricolă"1 pro
duce astăzi mașini și utilaje, trac
toare, autocamioane, televizoare etc.

(Urmare din pag. l-a)_____
lizările epocale ale oamenilor so
vietici în toate domeniile sînt o stră
lucită confirmare a justeței liniei 
politice a P.C.U.S. Indepiinindu-și 
cu succes misiunea istorică mondia
lă de a fi primul organizator și in
spirator al construirii societății co
muniste, P.C.U.S. realizează cu suc
ces planul concret de construire a 
comunismului cuprins în Programul 
său adoptat de Congresul al XXII- 
lea a! partidului.

Schimbările radicale petrecute :n 
lume, transformarea sistemului so
cialist în forța hotăritoare a dezvol
tării istorice fac posibil ca proble
mele cele mai importante ale t;m- 
ourilor noastre să fie rezolvate în- 
tr-un fel nou, în interesul păcii, de
mocrației și soHa’ismuhii.

Realizările fără seamăn ale țări
lor socialiste exercită o imensă forță 
de atracție asupra oamenilor mun
cii de pretutindeni. Mase tot mai 
largi de oameni ai muncii se ridică 

ootriva exploatării capitaliste. 
Crește totodată valul luptei de elibe
rare națională a popoarelor, care se 
desfășoară cu succes în condițiile 
ex'stenței și spri jinului lagărului so
cialist. Majoritatea țărilor din Asia 
și Africa s-au eliberat din depen
dența colonială. In America Latină 
se ridică un puternic val de elibe
rare națională.

Cu profundă bucurie și înalte sen
timente de mîndrie că face parte din 
marea familie a țărilor socialiste, 
poporul nostru sărbătorește anul a- 
cesta ziua de 1 Mai sub semnul 
muncii însuflețite și pline de avînt 
sporit pentru a traduce în viață mă
rețul program elaborat de Congre
sul al III-lea al partidului. Deschi- 
zind înaintea țării perspectiva lumi
noasă a desăvîrșirii construcției so
cialiste, acest program a mobilizat 
toate energiile, a însuflețit toate ini
mile, a dat un nou impuls inițiativei 
creatoare a maselor. Răspunsul ma
selor la chemarea partidului de a 
înfăptui obiectivele stabilitei prin 
planul de șase ani se concretizează 
zi de zi, lună de lună în însemnate 
realizări, dobîndite în toate domenii
le activității economice și soc'al-cul-

Sutele de fabrici și uzine construi
te din temelii, puternicele hidro și 
termocentrale, numărul tot mai soo- 
rit de mașini agricole, noile orașe și 
centre muncitorești, proaspetele șco
li și așezăminte de cultură au adus 
o permanentă tinerețe înapoiatei țări 
de odinioară.

In 1938, Romînia producea de 1,2 
ori mai puțin cărbune pe locuitor 
decit Norvegia, pe cînd în 1958 a 
produs de 4,9 ori mai mult. încă în 
1958, țara noastră a produs mai 
mult oțel și fontă de fiecare locuitor 
decît Finlanda, față de care era în 
urmă înainte de război.

In domeniul construcției socialiste 
Ia sate, în anul acesta s-a dobindit 
unul din cele mai însemnate succe
se ale poporului nostru sub condu
cerea înțeleaptă a partidului — în
cheierea procesului de colectivizare 
a agriculturii. Pe ogoarele azi înfră
țite, semn al victoriei agriculturii 
socialiste, harnica țărănime colecti
vistă muncește în aceste zile cu în
suflețire pentru ca pămînlul să dea 
fbade cît mai bogate.

Viața oamenilor muncii, eliberați 
pentru totdeauna de exploatare, de
vine cu fiecare zi tot mai îmbelșu
gată, tot mai frumoasă și mai lumi
noasă, se ridică la nivelul cel mai 
înalt.

Alături de întregul popor munci

tor și oamenii muncii din raionul 
nostru se pregătesc să intimpine ziua 
de I Mai cu deosebite succese în 
muncă.

Desfășurind larg întrecerea socia
listă. harnicii muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la Complexul C.F.R. 
Teiuș—Coșlar, Uzinele Zlatna, A- 
telierul Central Alba lulia, „Ar
deleana", Moara „Nicolae Băl- 
cescu" au realizat și depășit 
angajamentele luate în produc
ție. Cu realizări valoroase în 
muncă intîmpină ziua de 1 Mai și 
harnicii noștri colectiviști din Cis- 
tei, Șard, Țelna, Bucerdea care au 
terminat însămînțările și au executat 
lucrările agricole necesare în aceas
tă perioadă.

Cu fiecare an ce trece se profi
lează tot mai clar înfățișarea nouă, 
olină de frumusețe, a țării renăscu
te. Odată cu fiecare colț de țară 
înflorește și raionul nostru.

Tabloul minunat al vieții noastre 
noi este completat în aceste zile de 
noua școală de la Zlatna, în care 
copiii muncitorilor de aici vor a- 
vea condiții din cele mai bune pen
tru învățătură. Marele bloc munci
toresc din centrul orașului Alba lu
lia, care va fi dat în folosință în a- 
ceste zile crează de asemenea con
diții confortabile pentru cei ce vor 
locui aici. Noile magazine universale 
din comunele Mihalț si Cricău, 
precum și alte multe realizări do
bîndite în anii vieții noi sînt tot a- 
tîtea dovezi că totul se face pentru 
om, pentru satisfacerea cerințelor lui. 
Toate victoriile noastre sînt legate 
de lupta și conducerea înțeleptului 
și neînfricatului nostru partid, spre 
care poporul întreg își îndreaptă 
azi gîndurile cu recunoștință.

Sărbătorind ziua de 1 Mai, oa
menii muncii din patria noastră, 
mîndri de succesele dobîndite, pă- 
șesc plini de încredere în viitorul lu
minos spre care-i călăuzește parti
dul și își manifestă hotărîrea de a 
lupta cu forțe tot mai sporite oentru 
a contribui din plin la triumful so
cialismului și al păcii.

Trăiască 1 Mai — ziua solidari
tății de luptă a oamenilor muncii de 
pretutindeni 1
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I EXPLOATAREA MINIERĂ I
j „GHEORGHE DOJA“-ZLATNA |
| angajea_ză_; 1 maistru minier I
f Solicitanțiî trebuie să îndeplinească condițiile de studii l.

prevăzute de H.C.M. nr. 1061/1959. Concursul pentru f 
ocuparea acestui postjva avea loc la 25 mai 1962:

| 1 tehnician electromecanic | | 1 tehnician învățămînt ’ I'

f 1 tehnician diriginte șantier ' J-

ș Solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile de preg tire
J și stagiu conform anexei IV la H. C. M. nr. >053/1960. f

Informații suplimentare se primesc zilnic la f
E. M. „GHEOR3ME |
Tel. 27, Serviciul organizarea muncii. ș
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CWRAPI DIN REEON 

pentru femei, precum și produse cosmetice găsiți la: 

Magazinele Tricotaje și Parfumerie din Aiba-Iuiia 
Imprimeuri de mătase și bumbac, modele noi, găsiți la: 

MAGAZINUL TEXTIL, din Piața 1 Mai nr. 20 
ALO. C, L, COMERȚ MIXT — ALBA HJIJ
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AUTOBAZĂ I.R.T.A. ALBA IULIA r
Pune la dispoziția instituțiilor și organizațiilor 
de masă autobuze confortabile și de mare 
capacitate pe orice distanță pentru excursii.

Pentru exsursssle organizate în grujsur 
se acordă mari recuceri tarifare.

Doritorii se pot adresa conducerii Autobazei 
prin comenzi scrise. Informații se dau zilnic 
la sediul Autobazei sau la telefon 451—-452.
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