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DIN CUPRINSUL RAIONULUIA PROCLAMĂRII
RfFUBUCH POPUIARf RODINE ’

0 aniversare scumpă
ȘTEFAN BOUREANU

prim-«ecretar
al Comitetului raional Alba al P.M.R.

La 30 Decembrie 
întregul nostru po
por sărbătorește cu 
inima plină de bu-

conducerea încercată a parti-

ani care s-au scurs de la in- 
prin

curie și mîndrie patriotică împlini
rea a 15 ani de la proclamarea Re
publicii Populare Romine. Alunga
rea monarhiei — ultimul reazim al 
claselor exploatatoare în conducerea 

— și instaurarea Republicii 
rezultatul direct al luptei 

;^Ke de masele populare, sub con- 
HRcerea Partidului Comunist Romîn 
e și el constituie un eveniment de în

semnătate istorică în viața poporti- 
Fui nostru. Instaurarea Republicii 
populare a marcat cucerirea întregii 
puteri politice de către clasa mun- 
•itoare, aliată cu țărănimea munci
toare și reprezintă cucerirea funda
mentală a oamenilor muncii.

Proclamarea Republicii Populare 
Ronr'ne a însemnat trecerea la o 
etapă nouă, superioară a revoluției 
populare, la etapa revoluției socia- 
fiste.

Republica Populară Ronână, stat 
saralist în care puterea politică a- 
parține în întregime celor ce mun
cesc, se deosebește ca de la cer la 
pănrint de ceea ce a însemnat sta
ted în timpul burgheziei si moș ie
rtării.

Sub
dtAii, poporul nostru a realizat în 
cei 15 '
staurarea Republicii populare, 
*un-a sa creatoare neobosită, trans- 
tormări înnoitoare care au schimbat 
din temelii înfățișarea patriei. In 
Republica Populară Romină socia- 
lisntul a învins definitiv la orașe și 
sale, tara noastră intrind în etapa 
desâvirșirii construcției socialiste.

Ronvnia de altă dată are astăzi o 
iadnstrie în continuă dezvoltare, cu 
• agricultură socialistă mecanizată, 

• au • cultură înfloritoare, unde 
►viata economică, politică și socială 
lisează cu vigoare pretutinde

ni, pînă în cel mai îndepărtat colț 
al țării. Energiile descătușate ale 
aamemlor muncii de pe întreg cu
prins td țării sînt concentrate în pre
zent spre traducerea în viață a mă
rețului program trasat de cel de-al 
Hl-lea Conareș al PJă.R. — pro
gramul înfloririi patriei, al desăvâr
șirii construcției socialiste, al creș
terii continue a nivelului de trai al 
ponociRui.

Cu fiecare an, patria noastră de
vine tot mai puternică și mai îm
belșugată prin munca harnică a 
«riHoanelor de oameni ai muncii de 
la orașe și sate.

Numai în ultimii trei ani, produc
ția industrială globală a crescut în- 
ir-*m ritm mediu anual de 15,8 la 
sută, ritm superior celui prevăzut în 
plamd sesenal. Volumul producției 
globale industriale este de aproape 
sa«e ori mai mare dec't în 
1988. anul cu cea mei înaltă 
dartte a vechii Rcmînii.

Aniversarea a 15 ani de Ia 
berea Renubl'cii coincide cu înche
ierea primei jumătăți a planului e- 
oannmic de sase ani.

Partidul și guvernul cheamă pe 
toți muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii d*n fabricile și uzinele țării 
să desfă'oare în anul ce urmează 
și mat larg întrecerea socialistă 
pentru dezvoltarea necontenită a 
succeselor obținute în anul acesta, 
să-ai concentreze toate eforturile lor 
pentru realizarea sarcinilor ce le re
vin In procesul de producție, să 
muncească cu hărnicie pentru avîn- 
tuî continuu al tuturor ramurilor e- 
conorrvei naționale.

Anul 1962 este anul cînd, în pri
măvară. ponorul nostru, a sărbăto
rit o victorie istorică: încheierea 
prwecuhfi de colectivizare a agri- 
cifHur'i. O d’tă cit încheierea cotor- 
tivizSrii agr’cnt+nrii s-au creat noi 
și mari posibilități pentru creșterea 
producției și productivității muncii

anul 
pro

înfăp-

în toate sectoa
rele agriculturii. 
Partidul și gu
vernul cheamă pe 

toți oamenii muncii din agricultură
să folosească cît mai deplin aceste 
posibilități pentru a întări continuu 
gospodăriile colective din punct de 
vedere economic și organizatoric.

Cei 15 ani de viață liberă, de ne
stăvilit elan constructiv, de uriașe 
transformări au înnoit chipul patriei 
și viața fiecărui om al muncii. Noul, 
progresul a devenit simbolul vre
murilor noastre, al vieții pe care o 
trăiește astăzi poporul nostru. Grija 
deosebită a partidului pentru om se 
reflectă în viața fiecărei familii — 
începînd de la salariu, pensie, aju
tor familial de stat, bursă de studii, 
gratuitatea învățămîntului de toate 
gradele și a cărților școlare pentru 
elevii claselor a l-VII, pînă la con
cediul de odihnă petrecut în minu
natele stațiuni balneo-climaterice la 
munte sau la mare, îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării. Numai în 
anul 1961 cheltuielile social-culturale 
de la bugetul de stat au fost de 15,6 
miliarde de lei, adică de 4,5 ori mai 
mari decît în anul 1950.

Peste tot în țară se înalță mărețe 
construcții noi, blocuri modeme, 
confortabile. Numai între anii 1951 
și 1961 s-au construit la orașe și 
sate, din fondurile statului și 
populației, aproape un milion 
locuințe.

In obținerea succeselor dobîndite 
de poporul nostru un rol deosebit de 
însemnat l-a avut puternicul sprijin 
economic, tehnic, științific pe care 
ni-1 acordă Uniunea Sovietică, pre
cum și relațiile de colaborare și în
trajutorare tovărășească statornicite 
între țările lagărului socialist.

Țara noastră duce, alături de ce
lelalte țări socialiste, o politică de 
pace, promovînd cu fermitate prin
cipiile coexistenței pașnice, luptînd 
neabătut pentru dezarmarea gene
rală și totală.

Sărbătorind cea de-a 15-a aniver
sare a proclamării Republicii, oa
menii muncii din raionul nostru,

(Continuare în pag. 3-a)

Consemnări despre... oameni și fapte
Primitori și gata oricînd să în- 

noade firul vorbei, colectiviștii din 
Stremț se întorc cu fața spre pre
zent, spre viitor, cît ce Ie aduce ci
neva aminte de viața lor de altă
dată. Și au dreptate oamenii să fie 
așa. Ce-a fost, dus să fie! Peste tre
cut, au tras și ei, ca peste tot, braz
dă adîncă și noul a înflorit de-a 
lungul și dc-a latul satului.

A întinerit satul, alții îi sînt și 
oamenii. Mai senini la fețe, mai des
chiși la inimă. Iar îndemnul li peste 
tot același: — Poftiți în casă nouă. 
Te întîmpină în prag cu acest în
demn Mara Ion și Radu Simion, 
Sîrbu Ion și Mara Gheorghe. Și-a
poi de prinzi vorbă afli de la ei și
rag de fapte. O întreagă istorie scri
să cu condeiul muncii în anii 
urmă.

Iți vorbesc oamenii, întîi și 
despre colectivă, ca despre un 
de mare preț. Despre roade, despre 
hărnicie și zestrea colectivei an de 
an sporită. Munca avîntată a co
lectiviștilor Pătrînjan Ion, Dărămuș 
Ion, Cetean Cornelia, Cioplîntă .Ma
ria și a multor altora, a rodit bogat

din

întîi, 
lucru

Contribuția întregului colectiv
Colectivul de muncă de la Atelie

rul de zonă C.F.R. Alba lulia a ra
portat îndeplinirea planului de pro
ducție pe anul 1962, la data de 21 
decembrie. Succesul acesta se da- 
torește organizării mai temeinice a 
întrecerii socialiste, a urmăririi ei 
pe fiecare echipă în parte și stimu

Fier vechi pentru oțelării
încă zece mii kilograme fier vechi 

au fost expediate, zilele acestea, o- 
țelăriilor Hunedoarei de către co
lectivul de muncă al Depoului de 
locomotive C.F.R. Teiuș. Cu aceasta 
angajamentul luat de muncitorii de
poului de a expedia pînă la sfîrșitvl 
lunii decembrie încă un vagon fier 
vechi, a fost îndeplinit.

La colectarea acestei cantități, fie- 
. cate muncitor și-a adus contribuția, 
evidențiindu-se în mod deosebit 
muncitorii de la secțiile auxiliare, 

1NSTANTANEE

Peste puține zile blocul 2 din Alba lulia își va primi locatarii. In pre
zent se lucrează la ultimile finisări.

li ogorul unit. Și-apoî animalele 1 
Bine îngrijite, adăpostite în cele 
două gra jduri noi, ți mai mare dra
gul să le privești.

Dar, istoria cea nouă a satului nu 
se încheie aici. Te întîlnești cu ea, 
din spusele oamenilor sau o întîl
nești aievea, la tot pasul. Uite-1 pe 
Ghirișan Ion, factorul. Are tolba pli
nă. Aduce vești de la cei plecați la 
învățătură, împarte sute de ziare și 
reviste. Lui Tatu Laurean pe ulița 
Bercului, lui Bîrluț Ion ce-și are casa 
lîngă școală și la alți 600 ca ei. Ci
tesc și învață stremțenii, se string 
în fața difuzoarelar nelipsite din 
aproape nici una din case, și ascul
tă cuvîntul partidului care le dă 
tărie. Iar ca mîine, între stîlpii ce 
străjuiesc ulițele vor întinde și fi
rele. Și-atunci cu alai, becul va lua 
pentru totdeauna locul lămpii cu 
care s-au pomenit în case de cînd 
se știu. H ‘I ri'Ș (

S-au înfrățit oamenii cu viața 
nouă și-o cinstesc așa cum se cu
vine. Prin muncă pe ogor și pe uli- 
țile satului, prin veselie și cînt la 
căminul cultural care și-a înscris 
prezența în Stremț în urmă cu cinci 
ani. Și sala freamătă în zile de săr
bătoare ca și în cursul săptămînii. 

larii celor mai bune rezultate la fie
care sfîrșit de lună.

Acest succes este rezultatul mun
cii pline de însuflețire a întregului 
colectiv condus și îndrumat de or
ganizația dc bază.

Coresp. TUDOSE DUMITRU

printre care tov. N icul a loan, Palko 
Ioan, Hâzi Gheorghe și alții.

Ceferiștii noștri .și în viitor vor 
continua această acțiune patriotică, 
dînd oțelăriilor cît mai mult fier 
vechi.

Coresp. STREMȚAN VASILE

Ln acest an, în afară de cereale, 
colectiviștii din Cistei au mai culti
vat legume și zarzavaturi, sfeclă de 
zahăr, viță de vie și altele. Ca ur
mare a vînzării, către unitățile e- 
canomice socialiste de stat, a unor

Urcă pe scenă Cetean Elena, Stan 
Cornelia ți Rusii Marița. Urcă toți 
cei 70 de coriști și înalță cînt de 
slavă partidului. Și alături de ei ur
că dansatorii Puia Adrian și Cristea 
Ștefan, actorii Capătă Nicolae, Sîr
bu Otilia, Florea Cornelia și mulți 
alții. 1

Stremțul cel bătrîn. de altă dată, 
nu mai este. Locul i l-a luat altă a- 
șezare, satul cel întinerit. File albe 
însă mai sînt în istoria satului. Ce 
va înscrie ăi ele viitorul? Au cuvîn
tul stremțenii, comuniștii, toți cei 
ce trăiesc și muncesc aici.
JIINIMIHIUHlllIlilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIMIlllllllllllllllllllllllllllItlII.^

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversari a =
| Republicii și a inului Ttou, Comitetul raional i
| de partid Riba felicită călduros pe toii oa- 1
| menii muncii din raion pentru rezultatele do- i
| bîndite prin hărnicia muncii lor și le urează 1
g noi succese în opera de desăvîrșire a con- 3
| struciiei socialiste în patria noastră, fericire g
| și sănătate. g

£a mulți ani, tovarăși!
wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiinimiiii iiiiiiiiiiiiiiiînnnniiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHniiiiUBiiiniiiiffiiiiiiiiiiuuiiiiiniiHiunmHl^

Muncitoarea Covaci Maria, de la 
fabrica „Ardeleana" din oraș, este 
una dintre fruntașele secției richtutt.

însemnate cantități de produse agri
cole și animaliere, gospodăria co
lectivă a realizat importante venituri 
în bani. Aceasta _a făcut posibil ca 
în afară de cantități însemnate <fe 
cereale, primite la zi-muncă, colec
tiviștii să primească și sume mari 
de bani.

Așa, de exemplu, tovarășii Ciartea 
Vasile și Marcu loan au primit fie
care peste 3.400 lei . Al dea Vasile^ 
Naghi Ștefan au primit mai mult 
de 2.600 lei și ca ei au mai primit 
mulți colectiviști.

Coresp. DUMITRU LONGHIN

mine
Ccrtina s-a ridicat de mult. 

Privirile mulțimii țintuiesc același 
obiectiv — scena, oamenii ce-i 
dau viață. Din cînd în cînd, ca o 
mulțumire firească, spectatorii dă
ruiesc artiștilor prinosul inimilor, 
întreaga dragoste de frumos. Se 
dăruiesc aplauzele, aceste nelipsi
te flori ale scenei.

Sînt furat de scenă, și totuși 
ceva mă face să fiu uneori ab
sent. Lîngă mine e cineva ce-mi 
atrage atenția. Undeva am mai 
întîlnit-o. Am mai întîlnit și pe 
cea de pe scaunul al doilea, pe 
ce-1 de al treilea. Dar ce? Sînt la 
spectacol. De ce-mi bat acum ca
pul cu altceva...

Pauză! Neonul inundă cu o 
lumină alb-albăstruie întreaga 
sală a Casei de cultură. Uite-i și 
pe cei de alături. Ii recunosc. O 
recunosc pe îngrijitoarea Avram 
Maria, pe îngrijitorul Cosma 
Dumitru, pe Beligăr Ana — Toți 
colectiviști de la Ciugud. E pre
zent și președintele. Oamenii de 
Rno-ă mine erau colectiviști.

.Am vizionat apoi în continuare 
spectacolul.

★
Cortina s-a lăsat. S-a lăsat șî 

întunericul peste sală. In drum 
spre casă, însă, mă stăpînea ace
lași tablou plin de bucurie creat 
de tovarășii de lîngă mine, de 
colectiviști. Mi-am zis pentru mi
ne: Cînd oare sub burghezie se 
putea crea un asemenea tablou ? 
Niciodată! N. G.
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Bine-ai venit i 
an nou!

La capăt de drum, anul 1962 
își încheie socotelile. Și bilanțul 
6ău, șirag de fapte mari, îl așază 
la dosarul vremii fără sfială. I-au 
fost spornice zilele. Pe răbojul fie
căreia din ele s-a încrustat cuvîn- 
tul victorie. Victorie în lupta pen
tru oțel și pline, în întrecerea 
pentru ridicarea de sălașe, victo
rie pentru desfătarea minții.

An vechi... Tu pleci! Zestrea în- 
să-ți rămîne să lumineze pașii a- 
nului ce vine.

Și iată-1! Sosește! I se aude gla
sul la ferestre. E el... tînărul 1963. 
Preia ștafeta...

Orologiul a bătut cumpăna nop
ții. Bîne-ai venit an nou! — punte 
a viitorului tot mai luminos spre 
care ne conduce partidul, urcuș 
însoțit de tradiționala urare „La 
mulți ani".

La mulți ani, tovarăși! La rnulți 
ani ție, muncitorule, ce ștrăjuiești 
cuptoarele înalte sau scormonești 
adîncuri bogate. La mulți ani, lu
crători ai ogoarelor unite. Sus 
paharul pentru succese viitoare. 
La mulți ani vouă, grijitori de să
nătate, dascăli ce vegheati ca flo
rile vieții să fie mereu parfumate. 
La multi ani celor ce în noaptea 
de an nou sînt la datorie pe arte
rele de oțel ale patriei. La mulți 
ani creatorilor de frumuseți. La 
mulți ani tuturor.

An nou — 1963! Iți ieșim în 
cale cutezători. Fii binevenit. Te 
poftim la (mese încărcate. Ne ești 
adaus de viață și putere. O nouă 
treăptă spre împlinirea năzuințe
lor. Te purtăm în inimi, hotărîți 
să facem din zilele tale tot atîtea 
biruinți.

I

Mai multă, mai bună, mai frumoasă

Aho, ho! Iubiți tovarăși, 
Anul Nou sosește iarăși 
după roata stelelor, 
după cursul zilelor 
și socoata lunilor.
Bate gongu-n fund de cer 
fără „taină" sau „mister" 
și apare-n veac atomic 
Anul Nou, pur astronomic. 
Ia, sunați din zurgălăi 
să răsune, peste văi, 
să s-audă, să se știe 
cum că plugul din sclavie 
știe azi astronomie, 
și ca 
o să

mîine, mai departe 
meargă pină-n Marte. 

Minați măi! Hăi!
vechi, ce-și duce-n spate 
de rod bogate,

Anul 
zilele 
are dreptul lui la tihnă 
și concediu de odihnă; 
ncate merge liniștit 
și să stea nestingherit 
în tot ce ne-a construit: 
are blocuri și palate, 
fabrici mari si minunate 
'ntreprinderi fel de fel 
ce ne-or aminti de el; 
La Galati, la Hunedoara, 
la Onești sau Timișoara, 
peste tot în largul tării, 
inclusiv pe coasta Mării, 
tmde el, lucrind in toi, 
a fost cot la cot cu noi. 
Măi, An vechi! tu nu cobori, 
nici nu pleci, și nici nu mori, 
ci rămîi mereu cu toți, 
■te la noi, la strănepoți! 
la, sunați din zurgălăi, 
să pornim si pe-alte căi!

Minați măi! Hăi! 
Hei, măi plug fără pereche! 
după datina străveche 
colindai pe la ferești 
cu urări ca în povești: 
He ogoare aurite, 
de coșare ghiftuite, 
de colaci, de șunci și pite: 
iar ponorul ce robea, 
sta la geam și te-asculta, 
da din cap și își zicea: 
bine-ar fi, de-ar fi așa! 
si cînd terminai, ofta. 
Apăi, cum putea să fie 
binele cu boierie? 
Griul nalt cit sabia, 
spicul gras cît vrabia, 
din ogor cît albia? 
Dar acum, ia, te rotește 
cit îi țara și privește 
că-i o singură moșie 
de la munte la cîmpie 
numai o Gospodărie 
' u belșug si hărnicie! 
Țărănimea muncitoare 
a urmat încrezătoare 
a partidului chemare 
si acum, deopotrivă 
toată e în colectivă.
La mulți ani pe noul drum, 
țară dragă, de acum. 
Să-nflorești mereu la față 
iot cu dragoste de viată, 
cum Partidul ne învață!

Minați măi! Hăi! 
Hai, cu plugul să pornim, 
La Partid să poposim, 
să-j cîntăm, să-i mulț«®n

5
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A devenit o tradiție scumpă a în
tregului nostru colectiv de muncă ca 
atunci cînd trecem hotarul dintre 
ani, să ne oprim puțin și să întoar
cem privirea peste anul ce-1 înche
iem, să facem un bilanț. E poate cel 
mai nimerit moment, cel mai impre
sionant. în același timp. încheiem un 
an de fapte mari și avem în același 
timp în față sarcinile tot mai mobi
lizatoare ale anului viitor. Am reușit 
printr-o muncă însuflețită să ne rea
lizăm angajamentul anual, să dăm 
oamenilor muncii încălțăminte bună. 
E o dovadă a înaltei conștiințe fap
tul că în- anul ce se termină n-am 
avut nici o reclamație asupra cali
tății. Putem raporta apoi și despre 
faptul că în 11 luni s-au economisit 
peste 10.000 kg talpă diferită și pes
te 1.200 m.p. piele.

SIPIRtE
Am încheiat anul 1962 cu un bi

lanț rodnic. Numai venitul în bani 
a fost de 900.000 lei. Gospodăria 
noastră colectivă s-a întărit din 
punct de vedere economic. Aplicarea 
științei în producția agricolă ne-a 
adus producții mari. A crescut pro
prietatea obștească și veniturile co
lectiviștilor.

In anul pe care-1 începem ne pro
punem să obținem rezultate și mai 
bune, să dezvoltăm succesele obți
nute în 1962. Vom însămînța mai 
multe cereale și mai ales porumb. 
Suprafața îr.sămînțată cu legume va 
crește de la 9 la 25 ha. Numărul a-

pentru traiul fericit, 
pentru tot ce-a făurit, 
am visat și-am dobîndit! 
El ni-i mintea șt tăria, 
îndrăzneala și mîndria. 
Inteleapta lui povață 
ne dă aripi pentru viață, 
ne îndrumă și ne-nvață 
să muncim și să luptăm 
tară nouă să avem: 
țară m:ndră și bogată 
cum n-a fost ea niciodată.

Hăi, hăi! 
Trageți plugul, măi feciori, 
să pornim la muncitori, 
căci de cind nu ne-am văzut, 
inc-un an a mai trecut, 
fapte mari s-au petrecut; 
an de muncă și de plan 
cum e-n fiecare an. 
dar acum, mai multi not spune 
de succese si mai bune. 
Vezi, că plugul din legendă 
are „notes cu agendă" 
unde toate, clar și fix 
zilnic el le ia la pix, 
le notează pe hîrtie 
și apoi, ca să se știe, 
își pornește urătorii 

să ureze muncitorii, 
harnicii să se cunoască, 
pilda lor să folosească, 
rindul lor mereu să crească. 
La mulți ani, să ne trăiască!

Hăi! hăi!
O urare de An Nou, 
hai, să facem la Depou, 
la Depoul din Teiuș 
unde munca e-n urcuș 
Aici, bunii ceferiști, 
îndrumați de comuniști, 
au dat zor la inovații, 
au redus la reparații. 
Cinstea lor, la Cefereu, 
cîntărește foarte greu 
tone grele, tone bune 
de metal și de cărbune 
toate din economii 
socotite-n zeci de mii. 
La mulți ani cu sănătate, 
tot cu bune rezultate

Pentru anul ce vine, în fața co
lectivului nostru stau sarcini și mai 
mărețe. Va trebui să dăm oamenilor 
muncii cu 16 la sută mai multă în
călțăminte. Ne dăm seama că lă în
ceput nu va fi tocmai ușor. Dara- 
vem un asemenea colectiv de mun
citori și muncitoare care nc fac să 
pășim pragul noului an cu toată în
crederea. Deși sporite, vom îndeplini 
și depăși sarcinile de plan. Și mai 
mult. Ne dorim să auzim la anul 
de la consumatori calificativul: 
călțăminte foarte bună, foarte 
moașă. Spre acest obiectiv ne 
dreptăm în prezent toate forțele.

ALEXANDRU FOGARAS1 
director, fabrica „Ardeleana" 

Alba lulia

SUCCESE
nimatelor va fi la sfîrșitul anului 
1963 de 230 bovine, 600 ovine și un 
însemnat număr de păsări. Pentru 
adăpostirea acestora vom ridica noi 
construcții zootehnice: un grajd de 
100 vite, un saivan pentru 1.000 oi 
și al tete.

Acestea sînt cîteva din obiectivele 
noasire pentru anul viitor. Sînt con
vins că ele vor deveni fapte. Avem 
tot sprijinul din partea partidului și 
guvernului.

MILAC1 IOAN
președintele gospodăriei colective 

Șard

și în muncă de transport 
și in clasament la sport!

Minați măi! Hait 
Aho, ho, tovarăși frați 
ce la Zlatna, sus, lucrați, 
iată vine plugul mare 
să vă dea felicitare, 
bravi mineri neîntrecuți 
si constructori priceputi! 
Undc-i Zlatna de-altădată, 
mică și Întortocheată, 
amărită și uitată?
Zlatna nouă se ridică 
luminoasă și voinică, 
că privind-o, mintenaș 
zici că este un oraș. 
Sensul ei de prospețime 
e in muncă, istețime, 
din adine spre înălțime. 
Dar la voi, cînd ziduri grele 
se înalță dintre schele, 
cresc si oamenii cu ele.
La mulți ani. dragi muncitori, 
voi mineri și topitorii 
Să munciți mereu așa 
să n? crească Patria, 
că-nflorim si noi cu ea!

Minați măi! Hăi! 
Hai. tovarăși plugurași, 
să urăm și alți fruntași, 

căci raionul nostru are 
unități cu cinste mare: 
„Ardeleana", dragii mei, 
are nume cu temei 
și fruntașe din femei 
care au dat economii 
de la pinză, de la piei 
șaptezeci de mii de lei?! 
lată „Horia" und-se face 
mobila care ne place, 
și durabilă și fină, 
și la preț să ne convină! 
Mult se străduiesc acum 
să nu lucre cum și cum; 
ușa bine să se-ncheie, 
luciul să nu se descleie. 
Calitatea ca atare, 
e acum preocupare 
înainte de vînzare.

ia, minați iubiții mei, Hăi! 
lată fabrica de Țiglă, 
cu banchetele la riglă, 
care coace harnică 
cărămidă trainică! 
Vine timpul cu motorul, 
cărămizile-și iau zborul, 
păsărele roșioare 
fdfiie din aripioare 
și s-așază intr-un loc 
Îuînd forma unui bloc

în
tru-
în-

se-mpletesc — cum zice 
cintul —

visul nostru cu pămîntul. 
Minați măi, cu tot avîntul!

Hăi! hăi!
Dați cu plugul brazdă dreaptă 
căci și alții ne așteaptă 
casa să le-o colindăm, 
fabrica să le-o urăm, 
sporul să-l felicităm.
S.M.T.-uI cu tractoare 
zdravene și lucitoare 
și cu tinerii mecanici 
veseli, pricepuți și harnici, 
cît au tras ei, frățioare, 
pm-ati slobozit la soare 
holdele biruitoare 
ce stau grele în hambare?

Hai, cu plug pe deal și vale 
spre întinsele tarlale, 
cu urări de sărbătoare 
țărănimii muncitoare, 
care-a scris prin semnături 
anul marii cotituri, 

largă și definitivă 
către viața colectivă! 
Din Bucerdea la Totoi, 
colective vechi și noi, 
pe întinsele ogoare 
stau ca floare lîngă floare 
singure stăpînitoare. 
Kilometri bați șoseaua 
pîn-se termină tarlaua; 
ici porumb, colo lucerne, 
mai încolo grîu s-așterne, 
iar cînd vine o grădină, 
mergi și nu se mai termină. 
Unde ești, iobag înfrînt 
ce ți-ai dus pîn-la mormnt 
dorul de pămîntul sfînt? 
Uite strănepoții tăi 
cîntă și muncesc pe văi, 
iar în sate luminate, 
casele aliniate 
fși înalță mîndru rostu’ 
unde-a fost bordeiul vostru! 
Ia, sunați iubiții mei,

Hăi! hăi!

Azi e zi de sărbătoare, 
altă grijă omul n-are 
căci avînd în muncă rost, 
e acum la adăpost.
La Teitiș, Gospodăria 
a dat lui Fleșer Maria

Constructorii își 
vor dovedi hărnicia

Nouă, constructorilor, anull nou 
n« aduce de fiecare dată unul din 
cele mai înălțătoare daruri. Să fim 
primașii fabricilor și orașelor vii
toare. Da! Acolo unde pe pămîntul 
încă virgin și-au adus constructorii 
primele unelte, ca mîine se va înălța 
orașul,, uzina sau fabrica, se va înăl
ța viitorul.

Anuil pe care-1 încheiem a fost 
și pentru constructorii noștri bogat 
în fapte. Am reușit printre alte multe 
lucrări ca prin hărnicia oamenilor 
să terminăm într-un timp record și 
de bună calitate noul local al școlii 
profesionale din oraș, unde se for
mează viitoarele cadre ale industriei 
noastre socialiste. De asemenea se 
lucrează intens' la blocul de 24 a- 
partamente din oraș.

In fața constructorilor noștri stau 
în anul ce vine sarcini deosebit, de 
mărețe. Avem de efectuat un volum 
de lucrări de construcții încă o dată ‘ 
mai mare decît în acest an, printre 
care blocuri cu mai multe 
nente și alte construcții s<|B|M

Desigur, sarcinile sînt sporite. 
de 1962. Sub îndrumarea organizai 
ției de bază, harnicul nostru colec
tiv de constructori va munci însă 
în așa fel ea să poată raporta la fi
nele anului 1963 că sarcina încre
dințată a fost îndeplinită și depă
șită. |

Ing. GELU CONSTANTINESCU 
șeful Șantierului Nr. 5 al 

T.R.C.H. — Alba Iulla

pentru zilele lucrate 
15 măji, măi frate, 
socotite în bucate;
iar la bani, i-au fost văzute 

peste 2.500.
Tot așa și la Benic, 
cîștigul n-a fost mai mic; 
astfel, Hulea gospodarul 
de 3 ori a dus cu carul 
cereale și legume: 
la 3 tone, cum se spune; 
iar pe lîngă bănișori 
și 5 măji de strugușori 
ce i-a pus la butoiaș 
să primească plugurași. 
la. mai dați din urătură, 
căci eu m-am uscat la gură!

Hai! hăil

Aho, ho! tovarăși frați, 
stați un pic și nu plecați, 
tot în sat să colindați! J 
Unde-i holda, unde-s pomi® 
azi gătești si agronomii;
cu știința lor deplină, 
munca satului se-mbînă 
cum e matca la albină, 
roade și belșug să vină. 
La imuitți ani, cu noi puteri, 
dragii noștri ingineri 
agronomi, veterinari, 
în mijloc de gospodari! 
Azi cu toții aveți parte 
să lucrați cum scrie-n carte! 
Dați cu plugul mai departe,

Minați măi! Hăi!

Hai, să facem strigătură, 
si-n probleme de cultură. 
Este vorba de știință, 
de cărți noi, de conferință, 
artă nouă și voință 
pentru noua conștiință. 
Pentru omttl din popor 
ajuns harnic cititor 
și pe scenă bun actor, 
la mulți ani. zic tuturor!

Minați măi! Hăi!

Anul Nou ce-acum sosește, 
să-l primim muncitorește. 
Mii de temelii l-așteaptă 
după zidirea dreaptă 
ca să crească imintmate 
blocuri noi și combinate. 
Anul Nou care s-arată, 
face pentru țara toata 
cît lin veac de altădată; 
iar în zare de popoare 
cum stau țările sub soare, 
să-l primim cu bucurie, 
pace și prietenie!
Liniște peste hotare 
și deplină dezarmare! 
Pregătiti-vă flăcăi, 
și sunați din zurgălăi: 
La mulți ani cu bucurie, 
pentru toți cu veselie, 
sănătate, hărnicie!
Muncă spornică, senină 
și viața tot mai plină 
de succese, de lumină.

Opriți plugul! Ho, hol



lăzi visurile ne sini realizabile

Comuna noastrâ tot mai bine gospodărită,

IN ANII REPUBLICII

!

la Alba lulia și Zlatna, 
primele zile ale anului

Sfatul popular comunal Vințul de 
Jos a realizat multe lucruri bune, 
privind buna gospodărire și înfru
musețare a comunei. Au fost cons
truite sau amenajate localuri pentru

un muncitor tînăr și în me- 
ioer:- și ca vîrstă. Am 21 ani. Nu 
-cunosc viața ucenicului din trecut, 
bătst și supus umilințelor exploata- 
■forului. Am crescut în anii Repu
blici. de Ia a cărei proclamare săr- 
băt rim 15 ani, cu care ocazie îmi 
bterept gîndul plin de recunoștință 
■căve partidul și guvernul nostru 
pentru condițiile minunate ce ne-au 
fost create.

Școala profesională de ucenici 
Alba lulia, pe care am absol- 
, m-ain bucurat de toate condi- 
pentru a putea învăța carte și 

Prin grija statului, aici, am 
: gratuit: cărți, îmbrăcăminte, 
: și toate condițiile pentru în- 

In plus am primit și bursă 
a anul 1959, după termina-

Aspect din sala sitelor

!iea din trecut nu s-a deo- 
aceea a celorlalți țărani 
cin patria noastră. Eram 

xploatați, lipsiți de drep- 
x, frămîntați în permanen- 

rilei de mîine. Toate a- 
ie trecutului regim bur- 

c au fost înmormîn- 
deauna.
rea înțeleaptă a parti- 
r.oastră — Republica 

xr.înă — de la procla- 
sărbătorim cu multă 

ani, devine tot mai bo- 
.iritoare. In anii Re- 

namenilor s-a schim- 
-ut capitalistul și mo- 

exploatarea- Crește 
material și cultural 
cesc, crește bunăsta- 
jpor.
unu! partidului, am 

e ceilalți țărani din 
drumul agriculturii 
n învățătura parti
es că numai prin 

e pot obține bunuri de care 
bucura și gospodăria și co

in anul care se încheie, 
rimit de la colectivă, pen- 
: -muncă efectuate, 1.106 kg 
’38 kg porumb, peste 2.800 
x produse. La acestea se 

daugă și cel al soției mele 
te asemenea, a obținut bune 

rea școlii, am fost repartizat la 
1.1. L. „Horia“ din Alba lulia, unde 
muncesc și în prezent ca mecanic de 
întreținere la secția sîrmă. Salariul 
ce-1 primesc, primele de producție, 
premiile ce le primesc îmi asigură 
condiții tot mai bune de trai.

In prezent sînt elev la școala 
medie cu frecvență serală în 
clasa a X-a și cu ajutorul colegi
lor am reușit să obțin rezultate bune 
la învățătură și mă străduiesc să 
devin un muncitor cu o înaltă cali
ficare. Sînt convins că dorința mea 
se va realiza, întrucît partidul și 
guvernul ne-au creat cele mai bune 
condiții de trai și învățătură.

GRUIAN MÂCINIC 
mecanic la I. I. L. „Heria" 

Alba lulia

rezultate. Am reușit în acești 
să-mi construiesc o casă, mi-am in
trodus în locuință lumină electrică, 
mi-am cumpărat aparat de radio și 
alte obiecte de uz casnic, îmbrăcă
minte .pentru cei trei copii.

Trăiesc azi fără grija zilei de 
mîine și sînt fericit că prin munca 
mea contribui și eu la marea bătă
lie pe care o desfășoară poporul 
nostru pentru înflorirea patriei mele 
dragi. Republica Populară Romînă.

M1CLEA NICOLAE 
colectivist G.A.C. — Cricău

Pornind de la un telefon...
Telefonul a sunat scurt. La celă

lalt capăt al firului o voce grăbită.
— Alo, tovarășe, notați. La 25 

decembrie, ora 24, colectivul nostru 
de oameni harnici și-au îndeplinit 
sarcinile de plan pe întregul an. 
Avem realizate și economii ce ajung 
la sute de mii lei...

Am promis să înserez această 
înaltă manifestare a recunoștinței față 
de partid, acest modest dar, închi
nat vieții noi, fericirii. Și făcînd a- 
cest lucru, sînt sigur că am satis

Cîntînd Republica
Vino măi bădiță-n joc 
Că struna-i zice cu foc 
Din hotar pînă-n hotar 
Azi e sărbătoare iar 
Mîndre fete și flăcăi 
La picior cu zurgălăi 
După cîntec de viori 
Saltă hora pînă-n nori 
Uite-așa și iar așa 
Trăiască Republica!

Mai demult n-am fost stăpîni 
Nici pe apa din fîntîni 
Dar acuma pe la noi 
Inflorit-au vremuri noi.
Cine seamănă pe șes 
Merge toamna la cules 
Uite-așa și iar așa 
Trăiască Republica!

Ne-a adus Partidu-n sat 
Traiul liber și bogat 
Și ni-i dorul de horit 
Că prea mult am jeluit 
Zi mai tare ceteraș, 
Bucură-te sat și oraș, 
Că uniți cu toți așa, 
întărim Republica.

Culeasă din corn. Șard, ra 
ionul Alba, de Virgil Serbu.

S£PT£IULUI

VAd-JUrttNCh VITELE

în- 
Și

din 
de

făcut o dorință unanimă a unui co
lectiv de muncitori harnici care se 
vrea și el prezent la uriașa bătălie 
a întregului popor.

★
Mereu tînăr, moș Salvenie Pleșa, 

un adevărat veteran al morii „N. 
Bălcescu“ din oraș, ar sta să-ți po
vestească despre moară așa cum a 
cuno6cut-o și o cunoaște ei zile și 
nopți în șir. Ar începe, desigur, din 
anii grei de cînd moara aparținea 
capitaliștilor. I-au rămas adînc 
tipărite condițiile grele de viață 
de muncă. Și lui ca și altora...

îmi amintesc de o întîmplare 
iarna lui ’44. Afară era un ger 
crăpau lemnele. In moară, de ase
menea. Spre a-și încălzi puțin pi
cioarele, cîțiva muncitori mai inven
tivi au găsit o soluție. Și-au înfășu
rat picioarele în saci. Au potolit ei 
așa frigul cît l-au potolit pînă cînd 
într-o zi a urcat prin moară hatîrul 
de patron. Parcă s-ar fi potopit pă- 
mîntul nu altceva. Cum de-au în
drăznit să-i strice bunătatea de saci? 
Cîțiva erau gata să se aleagă și cu 
concedierea. De fapt, pe vremea lor 
aceasta era poate cea. mai simplă 
formă. Ori acceptai noua reducere 
a salariului, ori primeai liîrtia să-ți 
cauți alt lucru. Nu-1 interesa pe ca
pitalist cu ce-ți vei hrăni familia, ce 
vei face atunci cînd n-ai pita 
masă. Era destul că avea el.

★
Am participat cu cîțiva ani _ 

urmă la o mare sărbătoare a mora
rilor de aici. Drept cinstire pentru

pe

în

(Urmare clin pag. l-a)
alături de întregul popor muncitor 
din patria noastră, întîmpină acest 
însemnat eveniment cu noi succese 
în muncă. însuflețiți de dorința de 
a aduce (marii sărbători drept oma
giu rezultatele muncii lor libere, ma
joritatea colectivelor de muncă din 
întreprinderile raionului și-au înde
plinit înainte de termen sarcinile de 
plan. In frunte s-au situat harnicii 
ceferiști de la Teiuș, Coșlarîu și Al
ba lulia, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la U.M.C. Zlatna, Iprod- 
coop Alba lulia și alte întreprinderi 
ale raionului.

Cu rezultate deosebite în muncă 
sărbătoresc ziua Republicii și colec
tiviștii din raion. Cu hambarele pli
ne de belșugul muncii lor înfrățite, 
pe ogoarele fără haturi, cu holdele 
răsărite pe păminturile semănate din 
toamnă, ei pregătesc cu hărnicie prin 
lucrările în gospodărie, sau la 
cursurile agrozootehnice, recolta a- 
nului viitor.

Și frumusețea acestei munci pline 
de entuziasm este cu atît mai semni
ficativă cu cit în cuprinsul raionului 
în acest an s-au înălțat noi blocuri 

hărnicie, colectivul acesta harnic a 
fost declarat fruntaș pe ramură. Re
țin și azi cîteva fragmente din cu- 
vîntul rostit de un muncitor la a- 
cest moment solemn.

— Noi am muncit din tot sufletul 
nostru, pentru că partidul ne-a creat 
altă viață, ne-a dat o nouă forță. 
Azi, întreprinderea noastră nici nu 
mai seamănă cu cea de ieri, iar ca 
mîine își va schimba și mai mult 
înfățișarea.

Cuvintele acestea simple sînt su
ficiente pentru a oglindi diferența 
dintre trecut și prezent. Moara ca
pitalistă, utilată sărăcăcios, oferea 
aceeași mizerie cotidiană. Să privim 
acum moara de azi. Un neasemuit 
laborator. Locul vechilor mașini l-au 
luat utilajele moderne, l-a luat me
canizarea. Azi, în secțiile morii oa
menii lucrează ca și intr-un labora
tor. E totul parcă un tablou prins în 
culorile vii a-le unui penel. Au dis
părut de pe fețele oamenilor cutele 
ce exprimau silnicia. In anii Repu
blicii moara a devenit o puternică 
unitate socialistă utilată modern cu 
o capacitate de circa 5 ori mai mare 
decît în trecut. In locul frigului 
hale întîlnești azi căldura. Și 
mai puternică căldură ti-o dă 
menii, sufletul și hărnicia lor.

Au crescut și oamenii ce dau 
făina albă de cea mai bună calitate. 
Grund Ernest, Pleșa Salvenie, Bur- 
dulean Nicolae trăiesc azi a doua 
viață, sînt părtașii celei de a doua 
tinereți a morii. Și ca ei sînt încă 
atîția 
goste 
dului 
n ic iei

și atfția, ce în semn de dra- 
și recunoștință închină parti- 
cu toată inima prinosul hăr- 
lor. .«r N. S.

moderne 
iar în 
ce vine un nou bloc cu 24 aparta
mente va fi dat în folosință pentru 
oamenii muncii din Alba lulia. La 
toate acestea se adaugă numărul 
mare de case noi și moderne ale co
lectiviștilor, care au fost construite 
în ultimii ani și înzestrate cu mo- . 
bilă nouă, elegantă, cu radiouri și 
obiecte electrice de uz casnic. Se 
adaugă la ele noile cămine cultura
le, școlile noi și spațioase în care 
copiii primesc lumina culturii. Dar 
viața nouă, socialistă, plină de lu
mină și-a făcut loc pretutindeni în 
raionul nostru. Și fiecare an al Re
publicii marchează noi pași înainte 
pe drumul arătat de partid.

La cea de-a 15-a aniversare a Re
publicii Populare Romîne oamenii 
muncii din raionul nostru, alături 
de întregul popor din patria noastră 
însuflețit de mărețele sarcini ale 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
păsesc hotărîți sub conducerea parti
dului pentru a culege roade și mai 
bogate în anul ce urmează, pentru 
a-și aduce tot mai mult contribuția 
la triumful cauzei socialismului și 
a păcii în lumea întreagă.

unitățile social-culturale, printre 
care: cămin cultura! în satul Mere-., 
teu, în satele Valea Vințului și Si- 
bișeni cîte un local de școală, s-a 
amenajat un local pentru casă de 
nașteri, altui pentru magazinul coo
perativei etc.

In anul 1963, sfatul popular _ își.. 
propune spre realizare noi sarcini cu 
caracter gospodăresc. Astfel, cu a- 
jutorul U.R.C.C. se va construi un 
magazin universal, se vor termina 
lucrările de înfrumusețare a cămi
nului cultural din Vinț-Centru, a- 
menajarea unei săli de dans pentru 
tineret, construirea a două podețe 
din tuburi de beton, vom continua 
cu plantările de pomi, precum și 
alte lucrări de interes general. Cu . 
ajutorul deputaților și contribuția ce
tățenilor și în anul 1963 vom obține - 
rezultate tot mai bune în gospodă
rirea comunei noastre.

STANCIU GHEORGHE 
președintele Sfatului popular 

ai comunei Vințul de Jos

Cifre și fapte
Elevii din raionul nostru au ' 

primit în dar, din partea partidu- < 
lui și guvernului, numai în acest < 
an, cărți școlare în valoare de lei 
390.160. (

Grija statului pentru ocroti- < 
rea sănătății celor ce muncesc J 
este oglindită prin numărul mare < 
de unități saniiare și al cadrelor < 
de specialitate care le deservesc. ) 
In raion există 35 unități sanitare , 
deservite de 89 medici, 186 cadre j 
cu pregătire medie și 136 cadre ' 
sanitare cu pregătire elementară. , 

-£• In cursul anului 1962, aproa- i 
pe 1700 salariati din întreprinde- ' 
rile și instituțiile raionului și-au ' 
petrecut concediul de odihnă la . 
munte, la mare sau în stațiunile 1 
pentru tratament și refacerea să-, 
nătătii.
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IANUARIE!
1 Marți
2 Miercuri
3 Joi
4 Vineri
5 Simbătă
6 țDuminică

7 Luni
8 Marți
9 Miercuri

10 Joi
11 Vineri
12 Simbătă
13 Duminică
14 Luni
15 Marți
16 Miercuri
17 Joi
18 Vineri
19 Simbătă
20 Duminică
21 Luni
22 Marți
23 Miercuri
24 Joi
25 Vineri
2fi Simbătă
27 Duminică
28 Luni
29 Marți
30 Miercuri
31 Joi

aprilie

4 Luni
2 Marți
3 Miercuri
4 Joi
5 Vineri
6 Simbătă
7 Duminică

8 Luni
9 Marți

10 Miercuri
11 Joi
12 Vineri
13 Simbătă
14 Duminicfi

15 Luni
16 Marți
17 Miercuri
18 Joi
19 Vineri
20 Simbătă
21 Duminică

22 Luni
23 Marți
24 Miercuri
25 Joi
26 Vineri
27 Simbătă
28 Duminică

29 Luni
30 Marți

FEBRUARIE
1 Vineri
2 Simbătă
3 Duminică

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

10 Duminică

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

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

25 Luni
26 Marți
27 Miercuri
28 Joi

MAI
1 Miercuri
2 Joi
3 Vineri
4 Simbătă
5 Duminică

6 Luni
7 Marți
8 Miercuri
9 Joi

10 Vineri
11 Simbătă
12 Duminică

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

MARTIE
1 Vineri
2 Simbătă
3 Duminică

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

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 Simbătă
31 Duminică

IUNIE
1 Simbătă
2 Duminică

3 Luni
4 Marți
5 Miercuri
6 Joi
7 Vineri
8 Simbătă
9 Duminică

10 Luni
11 Marți
12 Miercuri
13 Joi
14 Vineri
15 Simbătă
10 Duminică

17 Luni
18 Marți
19 Miercuri 
•30 Joi
21 Vineri
22 Simbătă
23 Duminică

24 Luni
25 Marți
26 Miercuri
27 Joi
28 Vineri
29 Simbătă
30 Duminică

^ORGAtt AICCMITETULUI RAlOHAl P.M.R. SI ALSFATUllI! POPULAR AL RAIOMUIUI ALBA

24 ianuarie 1859 —’Unirea Țărilor Romine. ț
15—16 februarie — Aniversarea a 30 de ani de la C 

eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și pe- ? 
trolișii din ianuarle-februarie 1933, conduse ?' 
de P. C. R. C

17 februarie — Ziua ceferiștilor. H
6 martie 1945 — Instaurarea puterii democrat-popu- v 

lare in țara noastră. H
« martie — Ziua Internațională a femeii. C

12 aprilie 1961 — U.R.S.S. a Înfăptuit primul zbor L 
al omului în Cosmos. c

22 aprilie 1870 — S-a născut V. I. Lenin.
27—30 aprilie 1962 — Sesiunea extraordinară a Marii $1 

Adunări Naționale consacrată Încheierii colec- (' 
tivizArii agriculturii. j

/ Mai —Ziua solidarității internaționale acelor ce b 
muncesc.

2 mai — Ziua tineretului din R. P. RomînA.
5 mai 1818 — S-a născut Karl Marx.
8 mat 1921 — Crearea Partidului Comunist din W

Romlnia. W
9 mai 1887 — Proclamarea independenței de stat a

Romlnlei. L
9 mai 1945 — Ziua victoriei.

1

1 iunie"3— Ziua internațională a copilului.
11 iunie 1948 — Naționalizarea principalelor mij

loace de producție !n țara noastră.
16 iunie — Ziua aviației R. P. Romine.’
20—25 iunie 1960 — Lucrările celui de-al Ili-lea 

Congres al P.M.R.
august — Ziua marinei R. P. Romîne. 
august — Ziua minerului.
august — Ziua presei romîne.
August 1944 — Ziua eliberării patriei noast'e de 

sub jugul fascist.
octombrie 1957 — U.R.S.S. a lansat primul satelit 

artificial al pămtntului.
octombrie — Ziua petrolistului.
octombrie — Începe Luna prieteniei romîno-so- 

vietice.
octombrie — Ziua Forțelor Armate ale Republicii 

Populare Romîne.
Noiembrie — Ziua aniversării [Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie.
28 noiembrie 1820 — S-a născut Friedrich Engels.
30 Decembrie 1947 — Proclamarea Republicii Popu

lare Romîne.
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IULIE
1 Luni
2 Marți
3 Miercuri
4 Joi
5 Vineri
6 Simbătă
7 Duminică

8 Luni
9 Marți

10 Miercuri
11 Jet
12 Vineri
13 Simbătă
14 Duminică

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

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

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

21 Luni
22 Marți
23 Miercuri
24 Joi
25 Vineri
26 Simbătă
27 Duminică
28 Luni
29 .Marți
30 Miercuri
31 Joi

AUGUST
1 Joi
2 Vineri
3 Simbătă
4 Duminică

5 Luni
6 Marți
7 Miercuri
8 Joi
9 Vineri

10 Simbătă
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

NOIEMBRIE
1 Vineri
2 Sîmbătă
3 Duminică

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

10 Duminică

11 Luni
12 Marti
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

SEPTEMBRIE
1 Duminicfi

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

9 Luni
10 Marți
11 Miercuri
12 Joi
13 Vineri
14 Sîmbătă
15 Duminică

16 Luni
17 Marți
18 Miercuri
19 Joi
20 Vineri
21 Sîmbătă
22 Duminicfi

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

30 Luni

DECEMBRIE
1 Duminicfi

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

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


