
Măreața noastră sărbătoare
Cu inimile pline de bucuria vieții 

noi pe care si-o făuresc, pătrunși dc 
mîndrie pentru uriașele lor cuceriri 
revoluționare și de încredere nestră
mutată în viFor, oamenii muncii din 
patria noastră sărbătoresc împlini
rea a 19 ani de la eliberarea Romî- 
.liei de sub iugul fascist.

Insurecția armată, din august 1944, 
inițiată, organizată și condusă de 
Partidul Comunist din Romînia, a 
fost opera maselor largi populare în 
frunte cu clasa muncitoare. Marile 
victorii ale Armatei Sovietice, ofen
siva ei eliberatoare pe teritoriul țării 
noastre au dat un mare avînt luptei 
noporului romîn împotriva fascismu
lui, au ascuțit contradicțiile interne 
ale regimului burghezo-moșieresc și 
au adîncit criza dinăuntrul dictaturii 
militaro-fasciste. In aceste condiții 
Partidul Comunist din Romînia a 
trecut la aplicarea planului polîtico- 
militar elaborat de cadrele de bază 
ale partidului în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Glorioasa zi de 23 August 1944 a 
marcat începutul revoluției populare 
în țara noastră, în cursul căreia 
poporul muncitor, luîndu-și soarta în 
propriile sale mîini, a instaurat re
gimul democrat-popular și a pornit 
cu entuziasm, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, să-și făurească 
o orînduire nouă, socialistă, o viață 
liberă, înfloritoare.

După eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, partidul nostru a con
dus cu înțelepciune, fermitate și 
clarviziune lupta maselor pentru de
mocratizarea țării, refacerea econo
miei naționale, instaurarea regimu
lui de democrație populară.

In focul acestor mari bătălii re
voluționare s-a închegat și s-a întă
rit și mai mult alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, 
frăția dintre poporul romîn și mino- 
r’tățile naționale.

In cele aproape două decenii, care 
au trecut de la 23 August 1944, po
porul nostru a obținut, sub conduce
rea partidului, succese de însemnă
tate cu adevărat istorică în făurirea 
orînduirii socialiste. A rămas pentru 
totdeauna de domeniul trecutului i- 
maginea Romîniei din vremea bur-

---------♦♦---------

...O.C.L. Comerț-mixt organizează 
în ziua de 23 August a.c. începînd 
de la orele 11 o serbare cîmpeneas- 
că la ștrandul — Mureș.

...In cadrul etapei raionale a 
„Cupei agriculturii", în ziua de 23 
August pe terenurile sportive din o- 
rașul nostru se vor desfășura inte
resante întreceri la fotbal, voley, 
handbal în 7, trîntă, popice etc.

...In ziua de 24 august orele 20 pe 
scena Casei de cultură, ansamblul 
C.C.S. va prezenta un program de 
cîntece și dansuri.

...La cinematograful „23 August" 
între 22-24 august rulează filmul 
„Chermeza" iar la cinematograful 
„Victoria" vor fi prezentate filmele 
„Secretul cifrului", „Vaca și prizo
nierul" și „Austerlitz".

«rhezo-moșierimii, cu industria ei 
înapoiată și agricultura rudimenta
ră, cu suferințe fără margini, cu 
foamete și mizerie. Republica Popu
lară Romînă este astăzi o țară cu o 
industrie socialistă în plin avînt și 
o agricultură complet colectivizată, 
“u o economie înfloritoare, care creș
te în ritm rapid pe o linie ascenden
tă continuă.

in noua etapă de dezvoltare a ță
rii noastre, partidul orientează efor
turile și activitatea creatoare a ma
selor spre ceea ce este mai hotărîtor 
pentru noi succese în economia țării 
și ridicarea nivelului de trai: dez
voltarea necontenită a bazei tehni- 
co-materiale a socialismului. Planul 
de 6 ani elaborat de Congresul al 
III-lea al partidului, a trasat ca sar
cină centrală dezvoltarea ramurilor 
hotărîtoare ale industriei: construc
ția de mașini, siderurgia, energia e- 
lectrică, industria chimică.

Ideea îndeplinirii planului de 6 
ani stăpînește gîndurile și acțiunile 
oamenilor muncii, care văd în poli
tica partidului propria lor politică. 
Mărturie stă munca entuziastă dusă 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor stabilite de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R., rezultatele re
marcabile obținute în creșterea pro
ducției, în ridicarea nivelului tehnic 
al întregii economii. In această pri
vință realizările pe primul semestru

(Continuare în pag. 4-a)

Inima ferbinte a colectivului
Din depărtare zgomotul pichame- 

rului răsună surd, cu ecou întîrziat. 
De își încetează cîteva clipe bătaia, 
totul de aici de sub pămînt intră într-o 
liniște perfectă. Din cînd în cînd 
semnalul locomotivei te avertizează 
să lași cale liberă.

Aici la Haneș minerii s-au obiș
nuit cu un obicei. Cînd iasă din mi
nă la sfîrșitul schimbului, șefii de 
echipă se pregătesc să răspundă 
fără să stea mult pe gînduri la cî
teva întrebări operative. Mai de fie
care dată comunistul Vasile Marcu, 
maistru la revir așteaptă oamenii 
și în cîteva minute trece în revistă 
întregul sector.

— Cum stai Baban pe ziua de 
azi ?

Băban Gheorghe, un 
întotdeauna pornită pe 
răspunde scurt.

— Cu 10 metri peste 
rășe Marcu. Interviurile 
timp scurt și totul se înregistrează 
cu precizie. Un calcul la sfîrșit și 
situația în mare pe sector se cu
noaște. Planul zilei respective a fost 
realizat și depășit la minereu extras 
cu peste 7 la sută.

★
Sînt aici la Haneș mineri cu care 

nu se mîndrește numai sectorul ci 
întreaga exploatare. In focul hărni-

om cu fața 
zîmbet îi

plan tova- 
au loc în
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Planul pe 8 luni 
a fost îndeplinit

Ieri a sosit la redacția ziarului 
nostru o scrisoare prin care colecti
vul de muncitori, ingineri și t.hai- 
cieni de la Iprodcoop Alba iulia ra
portează că angajamentele luate în 
cinstea zilei de 22 August — marea 
sărbătoare națională a poporului 
nostru — au fost îndeplinite și de
pășite. Astfel, la data de 5 august 
planul producției globale pe 8 luni 
a fost îndeplinit. Economiile peste 
plan realizate la prețul de cost în 
această perioadă se cifrează la 46 
de mii lei.

Cu 10 zile mai devreme
Cinstind măreața sărbătoare a 

poporului nostru - ziua de 23 
August, — colectivul de muncitori 
de la Atelierul Central din Alba Iu
lia a obținut rezultate remarcabile. 
Astfel, planul producției globale pe 
luna august a fost îndeplinit pînă 
la data de 21 august în proporție de 
sută la sută.

De asemenea, ca urmare a preo
cupărilor colectivului de muncitori 
de la Atelierul Central, lucră
rile efectuate au fost de bună 
calitate. Tot în această perioadă 
s-au obținut economii la prețul de 
cost în valoare de peste 76.000 lei.

REZULTATE FRUMOASE
Intîmpinînd ziua de 23 August, 

colectivul de muncă de la Autobaza 
de transport Alba Iulia a obținut 
noi succese în întrecerea socialistă. 
Astfel, la data de 18 august 1963, 
cu 13 zile mai devreme, colectivul 
de aici a raportat că și-a®îndepiinit 
olanul producției globale pe primele 
8 l”ni ale anului în curs.

De asemenea, printr-o mai bună 
gospodărire a materialelor și com
bustibilului, au fost realizate eco
nomii peste cele planificate în va
loare de 40.000 de mii lei.

La obținerea acestui însemnat suc
ces a contribuit întregul colectiv de 
muncă, evidențiindu-se în mod deo
sebit tov. Răducanu Nicolae, Oprean 
Nicolae și echipa condusă de Zdren- 
ghițu Pavel.

ciei se întrec cu timpul, îl înving. 
Guran Nicolae și-a cîștigat prețui
rea oamenilor prin hărnicie. Cînd 
și-a pregătit echipa pentru „atacul" 
de la minus 120 a cerut să i ședea 
oamenii cei mai tineri. Tinerețea e 
vigoarea, entuziasm nemăsurat — 
spunea el. Și și-a ales cei mai ti
neri din oameni. Le-a vorbit de la 
început despre necesitatea ca fie
care din echipă să muncească con
știincios, să caute să fie ' cît mai 
sîrguincios în însușirea metodelor 
înaintate de muncă. Cu astfel de în
drumări a pornit la lucru cea mai 
tînără echipă a sectorului. începu
tului timid i-au urmat succese ast
fel că în întrecerea cu celelalte e- 
chipe, echipa lui Guran a fost întot
deauna prima. Au crescut oamenii 
din echipă nu atît în ani ca în însu
șirea meseriei de miner. Sicoe Con
stantin care cu un an în urmă era 
în echipa lui Guran este azi șef de 
schimb. A muncit pînă acum cîtva 
timp Ia sectorul, poate cel mai im
portant, la „rapidă". Aici alături de 
cei din brigada lui Iancău a mun
cit cu un entuziasm deosebit. De 
fiecare dată la sfîrșitul schimbului, 
graficul întrecerii s-a completat cu 
noi fapte. Zilele premergătoare mă
reței sărbători au fost zilele unui a- 
vînt și mai puternic în muncă. La

Gospodăriile agricole colective din 
terminat treierișulraionul nostru au

Muncind cu multă însuflețire co
lectiviștii din raion au raportat la 21 
august a.c. că toate gospodăriile agri
cole colective au terminat treierișul. 
Acest succes se datorește elanului In 
muncă al colectiviștilor din gos
podăriile colective din raionul nos
tru, care sub conducerea organiza
țiilor, de partid au desfășurat întrea-

Reduc timpul de imobilizare a locomotivelor
Unul din obiectivele în întrecerea 

socialistă ce se desfășoară între e- 
chipele complexe de reparații de la 
Depoul de locomotive din Teiuș, 
este reducerea timpului de imobili
zare a locomotivelor cu ocazia spă
lărilor. Rezultatele acestei între- 

Cooperativă fruntașă pe raion
Zilele trecute lucrătorii cooperati

vei de consum Alba Iulia au sărbă
torit un eveniment deosebit — de
cernarea drapelului de cooperativă 
fruntașă pe raion.

Acest succes bine meritat a fost 
dobîndit ca urmare a rezultatelor pe 
care colectivul de muncă de la uni
tățile cooperativei le-a obținut în 
cursul primului semestru din acest 
an. Astfel, în perioada primului se
mestru sarcina de plan la desfacere 
a fost îndeplinită în proporție de 101,6 
la sută. Au fost de asemenea înre
gistrate rezultate frumoase și în ce 
privește îndeplinirea planului de a- 
chiziții. In acest scop s-au achizi
ționat cu 20 la sută mai multe pro
duse de cît era planificat.

Demnă de scos în evidență, este 
apoi preocuparea conducerii coopera
tivei și hărnicia membrilor coopera
tori pentru crearea de spații cores
punzătoare pentru desfacerea măr
furilor. La Oarda de Jos, Sîntimbru- 
fabrică, Pîclișa, etc. s-au ridicat 
construcții noi pentru magazine, sau 
efectuat lucrări de reamenajare 
a spațiului existent.

sectorul Haneș, oamenii din brigada 
lui Iancău, din echipa lui Băban și 
alții au raportat îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor luate, rodul 
muncii fiind prinosul adus de ei 
măreței sărbători.

★
Sînt aici la Haneș oameni minu

nați, mineri entuziaști, prezenți cu 
toată dragostea în frontul muncii. Și 
nu numai aceștia. Nu! Alături de 
Marcu, Guran, de Sicoe, de Băban 
sau Iancău sînt prezenți în hărnicie 
alte și alte sute. Cu toții ca unul iau 
muntele pieptiș, îl supun, trimețînd 
spre ziuă bogăția ascunsă a pămîn- 
tului. 

Pentru muncitorii mineri se construiesc an de an tot mai multe lo
cuințe. IN CLIȘEU : Un nou bloc construit la Hanes.

ga lor muncă în însuflețite întreceri. 
Fruntașe în terminarea treierișului 
au fost gospodăriile agricole colecti
ve din Straja, Bucerdea Vinoasă, 
Micești și Vințul de Jos. Realizările 
obținute, colectiviștii din raionul 
nostru le închină măreței sărbători 
.de la 23 August.

ceri sînt oglindite în faptul că imo
bilizarea locomotivelor a fost redu
să cu peste 16 la sută față de norma 
de ore. De asemenea echipele de re
parații cu ridicarea de pe osii au 
reușit să reducă timpul de imobili
zare la R.R.D. cu 4,44 la sută față 
de plan.

Cinstind măreața zi de 23 Au
gust echipele de reparații de la De
poul C.F.R. Teiuș au terminat de 
reparat locomotiva 50.643 cu două 
zile înainte de termenul stabilit.

------ -------------
Depuneri de coroane 
la cimitirul ostașilor 

romîni și sovietici
Joi dimineața, numeroși oameni ai 

muncii din orașul nostru au partici
pat la solemnitatea depunerii de co
roane la mormintele ostașilor ro
mîni și sovietici.

O mare de drapele roșii și trico
lore purtate de reprezentanți ai co
lectivelor de muncă din întreprinderi 
și instituții, au însoțit pe purtătorii 
celor peste 50 coroane, care au fost 
depuse la cimitirul ostașilor romîni 
și sovietici.

------------ea------------

Manifestări închinate 
zilei de 23 August

Zilele acestea în întreprinderi, in
stituții și la sate au avut loc adu
nări ale oamenilor muncii închinate 
zilei de 23 August. In cadrul aces
tor adunări au fost făcute expuneri 
și au avut loc manifestări cultural- 
artistice.

La U.C.M. Zlatna, la E. M. Zlat- 
na, fabrica „Ardeleana" Alba Iulia 
și alte unități s-au făcuț, expuneri 
închinate sărbătoririi măreței zile 
d.e 23 August.

însuflețite adunări închinate mă
reței sărbători a eliberării au avut 
loc și în comune și sate. După ex
punerile ce au avut loc, pe scenele 
căminelor culturale au fost prezen
tate bogate programe artistice. La 
Vințul de Jos, de pildă, după expu
nere s-a prezentat piesa de teatru 
„Munte cu munte se întîlnește" ca 
și un bogat program de recitări și 
cîntece.



Fatria mea, cunună de spice și brazi, 
de ziduri avîntate și turle sclipitoare, 
frumoasă ești, sub steaua izbinzilor de azi, 
pe frunte cu lumina izbînzii vi luare!

Electrice uzine —■ prisacă de scîntei, 
barajele, cu norii și apele la trîntă, 
și codrii de cărbune și fluvii de țiței, 
și holda — cît o țară — unde combina cîntă...

Și Dunărea bătrînă, și noul șantier 
acolo unde ursul domnea împărătește, 
și steagurile muncii, între pămînt și cer, 
semn că pe-aceste plaiuri poporul stăpînește.

Dar fiecare piatră și fiecare fir 
de iarbă sau țărînă tresar și se-nfioară 
cînd vîntul amintirii cu degete subțiri, 
mai răscolește jarul încins odinioară. 

Dănțuitoare flăcări pe creste de Carpați, 
de Horia dau veste, de vechile răscoale: 
ceva din focu-acela sclipește-n kilowați, 
cînd munții se-ncunună cu mari hidrocentrale.

Pe unde pionierii la tabără se duc, 
cu trîmbițe și tobe, sub zalele pădurii, 
va fi urcat în vremuri, călare, vreun haiduc, 

ifF3” vor fi venit cu Tudor din Vladimir — pandurii.
De vale, pe tipsia de aur învechit, 
tractoarele se-avîntă în miriște — și ară 
Pe unde tancuri grele curgeau spre asfințit, 
în patruzeci și patru, într-un amurg de vară.

Luceafărul de stra jă pe codri și pe lunci, 
o rază-i din lumina lui August, neînfrîntă...
Și poate în amintirea obuzelor de-atunci 
auzi: în slava țării, o ciocîrlie cîntă!

DAN DEȘLIU

Școală nouă la Pirita
Peste puține zile copiii de pe în

tregul cuprins al patriei vor păși din 
nou pragul școlilor. Evenimentul 
este atît pentru cel ce urcă treptele 
școlii pentru prima oară ca și pen
tru cel ce a pătruns demult taina 
slovelor, impresionant. Revederea cu 
școala e plină de bucurii.

O NOUĂ REALIZARE

IN CLIȘEU : Noua clădire a școlii din satul Pirita.

Peisajul minunat al Intregălzilor 
ă fost completat cu o nouă construc
ție. A fost terminat și dat în folo
sință, cetățenilor de aici, un fru
mos magazin universal. Acesta se 
adaugă celorlalte construcții, ridi
cate în anii puterii populare ca: un 
impunător local de școală, cămin 
cultural cu cinematograf și biblio
tecă, dispensar medical și alte con
strucții, toate în folosul locuitorilor 
acestor meleaguri, despre care în 
trecut nimeni, nici măcar nu amin
tea. Istoria veche a comunei Intre
galde, această așezare de munte, se 
aseamănă mult cu istoria celorlalte 
sate de munte, uitate în mizerie de 
regimul burghezo-moșieresc.

Astăzi și aici, ca peste tot, întîl- 
nești la iot pasul, suflu de viață 
nouă, entuziasm și bucurie, muncă 
însuflețită pentru noi înfăptuiri, pe 
drumul lui August 23.

★

In urmă cu un an, la una din a- 
dunările cetățenești din comuna In
tregalde, cineva a ridicat problema: 
„Moi tovarăși avem în comună școa
lă nouă, dispensar medical, cămin 
cultural, ce-ar fi să ne construim un 
local nou pentru cooperativă? Pro-

Cu atît mai mult va fi emoțio
nantă întîinirea cu școala pentru co
piii oamenilor de la Pirita. Prin 
grija partidului ei vor păși pragul 
unei școli noi, frumoasă și încăpă
toare, asigurîndu-li-se astfel condiții 
tot mai bune pentru desfășurarea 
procesului instructiv-educativ.

punerea făcută a fost bine primită 
de cei prezenți la adunare și toți 
s-au angajat să contribuie cu toate 
forțele la executarea lucrărilor de 
construcție.

In sprijinul realizării acestei pro
puneri a venit U.R.C.C. Alba, cu 
cele necesare pentru începerea lu
crărilor de construcție. La început 
s-au întîmpinat greutăți în executa
rea anumitor lucrări. Dar mobilizați 
de organizația de partid, țăranii 
muncitori de la Intregalde au învins 
greutățile începutului. Și fiecare ar
dea de coiința să vadă terminat cît 
mai repede noul magazin. O dorință 
justificată. Vechiul local al coope
rativei nu mai corespundea cantită
ților tor ma: mari de mărfuri cu care 
este aprovizionată populația.

Și dorința a devenit faptă. Bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici au contri
buit prin muncă patriotică la con
strucția noului magazin.

In cinstea zilei de 23 August, ce
tățenii comunei Intregalde au pri
mit în dar din partea statului de
mocrat-popular, up frumos maga
zin universal înzestrat cu mobilier 
nou la nivelul cerințelor unui co
merț socialist.

La festivitatea inaugurării maga-

Pentru sănătatea oamenilor muncii
Regimul burghezo-moșieresc a 

ținut masele largi de oameni ai 
muncii într-o cruntă înapoiere sa
nitară. Pelagra secera mii de vieți 
omenești. Din cauza malariei mu
reau la sate în fiecare an mii de oa
meni. Grija pentru sănătatea celor 
ce muncesc era ștearsă din toate 
legile. Romînia burghezo-moșiereas- 
că se situa printre țările din Euro
pa cu cel mai ridicat procent de 
mortalitate infantilă, cu cele mai 
multe boli cu extindere în mase. U- 
nități sanitare puține. Cadre medi
cale la fel. Acest scurt dar sumbru 
tablou, reprezintă un act de acuzare 
la « dresa vechiului regim, care a do- 
venit o lipsă totală pentru apărarea 
sănătății populației.

Astăzi, toate acestea sînt de do
meniul trecutului. Asistența sanita
ră a oamenilor muncii de la orașe 
și sate a devenit o problemă de 
stat. Puterea populară a ridicat în 
anii din urmă pe întreg cuprinsul 
patriei noastre numeroase unități 
sanitare înzestrate cu utilaj medical 
modern. Pe lingă spitale, case de 
naștere, puncte sanitare etc, în nu
meroase întreprinderi s-au înființat 
sanatorii de noapte.

An de an sporesc alocațiile de la 
buget pentru ocrotirea sănătății 
populației, ajungînd în 1962 la 4,4 
miliarde lei. In anul 1962 numărul 
medicilor era de 26.700 față de 8234 
cîți erau în 1938.

zinului, au luat parte reprezentanți 
ai U.R.C. Alba, peste 200 cetățeni 
din satele comunei Intregalde, invi
tați. Și fiecare din cei prezenți a- 
veau de spus cîte ceva despre a- 
ceastă nouă construcție. „Nici la o- 
raș nu găsești așa ceva — spunea 
o femeie; este bine aprovizionat, 
completă un alt cetățean.

După festivitatea de inaugurare, 
cei prezenți au sărbătorit această 
nouă realizare, ce se adaugă la is
toria comunei, în cîntec, joc și ve
selie.

IN CLIȘEU : Clădirea noului magar’n un'vcrsal.

In anii puterii 
populare electrifica
rea satelor a luat 
un avînt deosebit. 
Intr-un ritm rapid 
au fost electrificate 
numeroase comune 
și sate. Numai în 
raionul nostru au 
fost electrificate în 
anii puterii populare 
25 de sate față de 
3 cîte erau sub re
gimul capitalist.

In timp de 1 an 
în raionul nostru 
au fost electrificate 
numeroase comune 
și sate ca Stremț, 
Berghin, Geomal, 
Oiejdea și altele.

O rețea largă de instituții sani
tare a luat ființă în anii de după 23 
August 1944 și în raionul nostru. In 
prezent spitalul unificat din Alba 
Iulia dispune de 270 paturi, în ca
drul căruia funcționează 8 secții în
cadrate cu 21 medici și 50 cadre cu 
pregătire medie, față de numai 40 
paturi două secții, și cîteva cadre 
sanitare existente în anul 1944. Po
liclinica teritorială are în prezent 12 
servicii de consultații și 4 servicii 
de diagnostic și tratament. Cele 28 
cadre sanitare cu pregătire supe
rioară și medie acordă o asistență 
medicală calificată oamenilor mun- 
cii.

Pe lîngă spitalul 
funcționează 3 
re urbane, un

O atenție 
îngrijirii 
muncă,

unificat mai 
circumscripții sanita- 
serviciu stomatologic, 
deosebită 
sănătății 
în care
puncte sanitare, în-

se acor- 
la locul 
scop au

dă 
de 
fost organizate 
cadrate cu personal sanitar. Aseme
nea puncte sanitare au fost organi
zate la fabrica „Ardeleana", moara 
„N. Băkescu", S.M.T. Alba Iulia, 
U.C.M. Zlatna și E. M. Zlatna.

Aceeași grijă se acordă pentru a- 
părarea sănătății oamenilor muncii 
de la sate. In satele raionului nostru 
sînt organizate 17 circumscripții sa
nitare încadrate cu cadre bine pre
gătite. La Zlatna a luat ființă un 
spital, diferențiat pe 3 secții cu 65 
paturi încadrat cu un număr de 43 
cadre sanitare. Tot în mediul rural 
funcționează zece puncte sanitare, 
două staționare, șapte case de naș
tere și alte unități sanitare.

An de an partidul și guvernul 
crează sectorului sanitar condiții de 
activitate tot mai bune. Nimic nu 
este precupețit atunci cînd este vor
ba de sănătatea celor ce muncesc.

Dr. AI. IONESCU 
secția sanitară a raionului

Condiții tot mai bune 
— de învățătură —

In anii regimului de democra
ție populară, învățămîntul de toa
te gradele a luat un avînt fără 
precedent. Au luat ființă noi in
stitute și facultăți, noi școlii medii 
și profesionale, iar numărul ace- 
ior care au pășit pe porțile aces
tora a crescut într-un ritm uimi
tor.

Mă număr și eu printre zecile 
de mii de tineri care se bucură 
astăzi de condițiile create de 
partid, învățînd cu dragoste în 
institutele de învățămînt superior.

Astfel, în toamna anului 1960, 
am pășit spre una din cele mai 

importante perioade ale vieții me
le — studenția. Pînă acum citi
sem și auzisem multe lucruri des
pre viața grea a studenților de pe 
vremea burgheziei, despre lipsa 
cantinelor, a căminelor, a cursuri
lor și manualelor, a cadrelor di
dactice.

La predarea lecțiilor, în sălile 
de cursuri, în biblioteci, în labo
ratoarele dotate cu aparatură la 
nivelul tehnicii, în cămine, can
tine, peste tot astăzi se simte gri
ja care o acordă partidul și statul 
nostru dezvoltării învățămîntului 
superior.

Pe drept cuvînt unul din vizita
torii străini sosit în țara noastră 
își exprima părerea că „studenți
mea romînă are condiții azi de 
invidiat în lume".

Da, este adevărat că poporul 
nostru a dat tot ce-i stă în putință 
pentru crearea celor mai optime 
condiții de învățătură, viață și i>- 
dihnă studențimii. Este destul să 
vizitezi Bucureștiul, lașul sau Clu
jul, unde ca vizitatori în orașele 
studențești rămîi profund impre
sionat de aceste condiții.

La Cluj am frecventat cursurile 
facultății de filozofie unde m-am 
bucurat din plin de aceste con
diții și am răspuns cu mult entu
ziasm în muncă. In vara anului tre
cut alături de alți studenți din 
țara noastră am fost trimis pen
tru continuarea studiilor în U- 
niunea Sovietică.

Astăzi cînd sărbătorim al 19-lea 
23 August de la actul istoric cu 
adîncă emoție îmi exprim recunoș
tința fierbinte pentru tot ce-a 
creat partidul nostru, pentru vii
torul luminos ce ni l-a deschis.

G. LANCRĂNJAN 
student ai facultății de filozofie >4a 
Universitatea „A. Jdanov" Leningrad

Prin școala muncii 
spre învățături

Sînt unul dintre miile de mun
citori tineri din patria noastră, u- 
nul dintre acei crescuți și educați 
de partid, care nu am cunoscut 
decît din auzite, ce înseamnă ex
ploatarea, ce înseamnă patronul. 
Meseria de electrician, am învă
țat-o în școala profesională de la 
Zlatna. Imediat după absolvirea 
școlii, m-am încadrat în produc
ție. Am început să lucrez ca elec
trician în cadrul fabricii „Ardelea
na". Aiii, ca și în școală am 
găsit între tovarăși mai în vîrstă — 
comuniștii, care m-au călăuzit în 
viață la tot pasul.

Deși tînăr, ca urmare a condi
țiilor care ne sînt create azi nouă 
muncitorilor, am putut să-mi în
deplinesc dorința mea din copilă
rie de a învăța și iarăși a învăța, 
de a deveni un cadru și mai bine 
pregătit, astfel ca randamentul pe 
care-1 voi aduce să fie și mai pre
țios în opera de desăvîrșire a con
struirii socialismului în patria 
noastră. In urmă cu 2 ani am în
ceput cursurile serale ale școlii 
medii Horia, Cloșca și Crișan din 
Alba Iulia. Astăzi sînt elev în cla
sa a X-a al școlii medii serale. 
Vreau să devin inginer. Și sînt si
gur că voi deveni, datorită grijii 
deosebite pe care o are partidul 
nostru pentru toți oamenii muncii 
din patria noastră, care doresc 
să-și ridice necontenit nivelul pro
fesional.

BUCUR ROMULUS 
electrician la fabrica „Ardeleana" 

Alba Iulia



IN CLIȘEU : Un grup de muncitori de la Atelierul central din oraș 
care au obținut rezultate bune în întrecere.

o 'viață nouă
din șirul 
multe ori 
a-și avea

îmi deapăn amintirile 
anilor ce au trecut. Și de 
iîmi zic în sine, că parcă 
19 ani, cu toate că știu că anii vîr- 
stei mele nu s-au oprit locului. îmi 
aduc cu tristețe aminte de anii di
naintea lui ‘44. De mic copil am 
muncit din zi și pînă în noapte în 
atelierele patronilor. Am învățat cu 
greu meseria.

Zilele însorite ale lui august 1944 
mi-au adus și mie primele bucurii. 
Lucrez în cadrul întreprinderii ,,Ho- 
ria“ ca forjar-fierar încă de cînd a 
luat ființă. Este adevărat că începu
tul a fost mai greu, dar treptat lu
crurile s-au remediat. Și an de an 
condițiile de muncă, ca de altfel și 
întregul utilaj care este în dotare 

-sînt din cele mai bune. Anii regi
mului de democrație-populară au a- 
dus transformări în toate ramurile 

»de activitate. Azi munca noastră a 
'muncitorilor este răsplătită așa cum 
rse cuvine. La locul de muncă nu 

rv

Anii adevăratei fericiri
din alte sectoare un venit de peste 
500.000 lei și încă din grădină de 
abia acum începem să valorificăm 
din plin. Pentru a ne sprijini cît 
mai mult în dezvoltarea noastră, 
prin grija partidului ni s-a reparti
zat un inginer agronom. In momen
tul de față, pentru a asigura legu
me timpurii cît mai multe în cadrul 
gospodăriei a început construcția u- 
nei sere pe o suprafață de 1.000 
m.p.

Acestea sînt doar cîteva fapte din 
atîtea si atîtea realizate în gospo
dărie. Pentru viitor colectivișii noș- 
trii sînt hot.Vrîți ca, mergînd pe dru
mul deschis de „23 August" să do
bândească succese tot mai mari în 
dezvoltarea gospodăriei.

CRICOVEAN IOAN 
brigadier G.A.C. Micești

Pentru noi cei ce lucrăm pe ogoa- 
<are, smulgînd pămîntului rodnicia, 
ziua de 23 August constituie piatra 
de hotar între două vieți. Abia după 

•«eliberare, țărănimii muncitoare i 
s-au deschis asemeni, întregului po
por, calea spre adevărata viață. Și 
anii care au trecut de la acea isto
rică zi au marcat în viața noastră re
zultate după rezultate.

Partidul ne-a îndrumat să pășim 
pe căi noi, să desființăm răzoarele, 
să ne unim și să muncim înfrățiți în 

«gospodăria colectivă. I-am urmat 
sfatul și cu adevărat viața noastră a 
căpătat un sens nou. Azi gospodăria 
noastră s-a dezvoltat și a înflorit în 
pas cu hărnicia noastră. Am dezvol
tat cultura legumelor și creșterea 
^animalelor. Numai în acest an gos- 

’■podărîa noastră colectivă a realizat 
jpînă în prezent de la grădină și

FLORILE GOSPODĂRIEI
Ne-am deprins în acești ani cu a- 

■fîtea și atîtea lucruri, care deși ne- 
maiîntîlnite vreodată, îți par acum 
firești. Treci pe lîngă eie, le privești 
că există, le cunoști și deci sînt o- 
bișnuite. Au trecut astfel 19 ani, și 
tot atîtea primăveri. Puterea popu
lară a imprimat în desfășurarea a- 
nilor realizări după realizări, fapte 
și victorii atîtea la număr încît poate 
ar fi necesar chiar tot atîția ani a le 
depăna, a le consemna.

★
Atunci cînd în iunie 1952 la Te- 

îuș s-au pus bazele gospodăriei a- 
gricole colective s-au întîinit în a-și 
făuri viața nouă doar 24 de familii. 
Au adus cu sine cele 58 ha de 
pămînt care-1 dețineau. Și, ca ori și 
ce început, greul s-a făcut simțit în 
primele zile. Insă aceasta nu i-a 
speriat. Din contră i-a mobilizat, le-a 
«tat dîrzenie în lupta pentru îndepli
nirea dorințelor lor. Și șirul anilor 
care s-a scurs au adus cu ei zi de 
zi, în viața colectivei, noi și noi 
fapte și întîmplări, care au fost con
semnate de fiecare dată la cronica 
colectivei.

— De mîine nu am să mai 
la gospodărie. O să-mi găsesc 
alt loc de muncă. Nu mai vreau 
pace — erau vorbele spuse pe cît de 
repede, pe atît de nesigure ale colec
tivistei Șara Mateș. Și de ce aceasta? 
Doar în gospodărie erau majoritatea 
fe»ei și nu se mai întîmplase una 

vin 
un
Ș'

mai sîntem ca înainte lipsiți de cele 
mai elementare utilaje. Avem în do
tare mașini și unelte din cele mai 
perfecționate. In cadrul atelierului 
de fierărie a întreprinderii „Horia“ 
din Alba Iulia, în secția unde lu
crez eu, avem în exploatare diferite 
mașini de înaltă productivitate, care 
ne sprijină mult în munca noastră 
și obținem zi de zi o productivitate 
tot mai înaltă. Desigur, despre mun
ca noastră de astăzi, despre minu
natele condiții create de partidul 
nostru, nouă muncitorilor s-ar pu
tea scrie multe.

Alături de miile de muncitori din 
patria noastră cărora ziua lui 23 
August 1944 le-a adus eliberarea și 
viața nouă a zilelor noastre și 
muncitorul forjor-fierar îmi ; 
contribuția la făurirea unei vieți 
mai înfloritoare prin munca ce 
desfășor zi de zi.

ORDEAN GHEORGHE 
forjor-fierar ia l.I.L. „Horia“

i eu
aduc

ȘÎ
o

spre un alt sector de muncă, 
rămas în colectivă, iar astăzi 
în brigada de cîmp este prin-

ca asta! Cauza era însă alta. Tînăra 
colectivistă Mateș Șara își închipuia 
că greul din zilele începutului vor fi 
fără sfîrșit. Și hotărînd în pripă, 
vroia să-și părăsească colegele de 
muncă. Dar, numai că în aceste mo
mente puterea colectivă a tovarășe
lor de muncă și-a spus cuvîntul. 
Șara Mateș nu și-a mai îndreptat 
pașii 
ea a 
acolo 
tre fruntașe.

Anii au trecut și odată cu ei a 
crescut și puterea colectivei. Azi gos
podăria agricolă colectivă „30 De
cembrie" din Teiuș, dispune de o 
suprafață de teren de 1.922 ha, iar 
fondul de bază al gospodăriei a 
crescut de la 56.400 cît era în 1952 
la peste 2 milioane lei. In cadrul 
gospodăriei în prezent se află înfră
țiți în muncă peste 1.000 familii.

In toate sectoarele de activitate 
ale gospodăriei se pot întîlni femei, 
care ca urmare a hărniciei au fost 
promovate în locuri de răspundere. 
Așa de exemplu, ca șefe de echipă 
la brigăzile de cîmp întîlnim pe to
varășele Eghet Șara, Barabaș Ra- 
veca. Borza Ana, Muntean Valeria, 
Crișan Anicuța, Rațiu Maria și al
tele, iar la grădina de legume pe 
tovarășele Intzaîfî Margareta, Popa 
Livia și Fleșer Maria. Alături de co
lectivistele din echipele lor, ele des
fășoară zi de zi o muncă susținută,

PAȘII URIAȘI AI UZINEI
J '

De cîte ori în prag de sărbătoare, 
cugetăm asupra a ceea ce anii, lunile 
și zilele au consemnat fapte în noua 
istorie a uzinei avem întotdeauna 
satisfacția că cununa succeselor e 
din ce în ce mai bogată. Se înșiruie, 
asemenea salbelor, fapte după fapte, 
se conturează cu o neasămuită pre
cizie profilul viitorului.

Ca atîtea și atîtea alte uzine de 
pe bogata hartă a patriei, uzina noa
stră a cunoscut avîntul nestăvilit a- 
bia în anii puterii populare. Abia în 
acești ani s-a înscris în file adevă
rata sa istorie. Oricine cunoaște 
Zlatna, cunoaște și uzina. înainte de 
eliberare fața ei aducea mai degra
bă cu niște ateliere infecte, unde nu 
numai că munceai pînă cădei jos, 
dar erai obligat să lucrezi în ase
menea condiții grele de muncă în
cît te aflai zi de zi pradă accidente
lor și bolilor profesionale.

După marele act al naționalizării 
uzina noastră a început să-și schim
be complet înfățișarea. Rînd pe rînd 
în locul instalațiilor rudimentare au 
fost aduse instalații noi, s-a mărit 
capacitatea de producție. încă în 
primii ani după naționalizare uzina 
producea în 5 luni tot atîta cît pro
ducea sub capitaliști într-un an. As
tăzi și față de acei primii ani, situa
ție e incomparabilă. In cadrul uzi
nei și-au găsit aplicarea procedeele 
noi de muncă, s-a extins mecaniza
rea și automatizarea proceselor de 
producție. Astfel s-a mecanizat o- 
perația de transport și alimentare la 
cuptorul de topire, s-a automatizat 
măsurarea și înregistrarea tempe
raturii la noul cuptor metalurgic. La 
pregătirea șar jei, operația care îna
inte se făcea manual — s-a introdus 
mecanizarea în așa grad încît în
tregul proces de pregătire, de for
marea șar jei și de transport *rebuie 
doar supravegheat. Au fost înlocuite 
utilajele s-au dat în 
tehnologice noi, cum 
metalurgică. Numai 
nilor 1960-1961 s-au acordat pentru 
uzină investiții în valoare de peste 
30.000.000 lei.

Măsurile luate pe linia dezvoltării 
capacității de producție, de extinde
rea mecanizării, au avut ca efect o 
considerabilă creștere a productivi
tății muncii. Se poate spune, analizînd 
cifrele că uzina noastră a făcut în 
acești ani pași cu adevărat uriași în 
ce privește dezvoltarea. Față de 
1955 producția globală a uzinei a 

exploatare linii 
este noua linie 
în perioada a-

ce 
din 
_ Și

fiind apreciate și stimate de către 
ceilalți colectiviști.

Un aport deosebit în munca 
se desfășoară aici la colectiva 
Teiuș, își aduce de fiecare dată 
inginera colectivei, tov. Hrușcă Vic
toria, care mereu se află în mijlo
cul oamenilor, călăuzindu-i pas cu 
pas în muncă.

— O stimăm și o prețuim pe in
ginera noastră. Este neobosită și 
mereu preocupată de bunul, mers al 
colectivei — spune deseori colecti
vista Bucur Istina. Și aceasta este 
părerea tuturor celorlalte colectiviste.

— Priveam într-una din aceste zile, 
în prag de seară spre curtea gospo
dăriei. Mulțumirea și bucuria se pu
tea citi pe fețele îmbujorate ale co
lectivistelor. Se terminase o nouă 
zi de muncă. Deși obișnuită, era 
parcă mai deosebită decît celelalte 
zile. In curtea gospodăriei în jurul 
inginerei Hrașcă Victoria și a pre
ședintelui gospodăriei, tov. Ti
miș Gligor, se adunaseră colectiviști 
și colectiviste și discutau cu multă 
însuflețire. Am cunoscut mai tîrziu 
evenimentul. In aceeași zi se anun
țase că au terminat treierișul.

★
— Am adunat ca pe niște flori, într- 

un singur buchet, aceste cîteva fapte 
și aspecte din munca de zi cu zi din 
gospodărie. Sînt fapte modeste și 
tot așa de firești ca atîtea altele. 
Prin graiul lor este oglindită munca 
entuziastă a colectiviștilor care își 
aduc din plin aportul la continua în
florire a gospodăriei lor dragi.

I. PONORAN

iar
s-a 

la 
la

crescut cu 413,7 la sută iar față de 
1959 cu 276,3 la sută. La produsul 
de bază valoarea producției a cres
cut fată de 1959 cu 470 la sută, 
la sectorul chimic creșterea ce 
înregistrat față de 1959 ajunge 
unele sortimente între 200-366 
sută.

Cifrele de mai sus sînt grăitoare 
și ele nu pot fi contestate. Și dacă 
astăzi uzina noastră a ajuns la un 
asemenea grad de dezvoltare este de 

’ la sine înțeles că au crscut- odată cu 
ea și oamenii, acești oameni minu
nați care dau glas cifrelor, care în 
luptă cu timpul ridică zi de zi gra
ficul realizărilor noastre. Avem în 
cadrul uzinei oameni ce anii le-au 
albit tîmplele și avem în acelaș timp 
tineri ce abia au pășit în viață. Dar 
cu toate acestea cu toții formează 
laolaltă un colectiv tînăr, entuzias
mat care luptă cu toate forțele spre 
a-și aduce întreaga contribuție la 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid și .guvern Cu toții sînt con
vinși că luptînd pentru traducerea 
în viață a acestor mărețe sarcini își 
aduc contribuția lor la înflorirea pa
triei noastre socialiste, la continua 
ridicare a nivelului de Uai al celor 
ce muncesc.

Ing. PUSCASIU ȘTEFAN 
U.C.M. Zlatna

Zi de zi, în sprijinul agriculturii 
noastre socialiste

Cu aproape 14 ani în urmă, prin 
grija partidului și guvernului a 
luat ființă aici la Alba lulia, Sta
țiunea de mașini și tractoare, creată 
din necesitatea de a ridica nivelul 
agriculturii raionului din starea de. 
înapoiere moștenită de la burghezie, 
pe o, treaptă superioară. Și anii ce 
au urmat aveau să confirme întru 
totul justețea măsurii deosebit de 
importantă luată de partid.

Istoria S.M.T.-ului nostru se îm
pletește strîns cu toate transformă
rile ce au avut loc în agricultura ra
ionului de la prima gospodărie co
lectivă înființată în 1949 pînă în zi
lele noastre cînd peste haturi a fost 
trasă brazda care a marcat înche
ierea procesului de colectivizare in 
raion. Au fost ani fructuoși, plini de 
rezultate, atît în ce privește dezvol
tarea . materială a unității noastre cît 
și extinderea an de an a mecani
zări, pîrghie principală în sporirea 

Dacă în 1948 la 
avea doar 7 tractoare 

mașini, azi baza

recoltelor, 
înființare 
și alte cîteva 
materială . se compune din peste 
150 tractoare și alte nume
roase mașini. Numai în comparație 
cu 1959 numărul semănătorilor pen
tru păioase a crescut cu 1.300 la 
sută, al combinelor cu 1.000 la sută, 
iar al semănătorilor de porumb cu 
aproape 400 la sută. Cu cîteva zile 
în urmă stațiunea noastră a primit 
primul lot de 4 tractoare U 650 și 
un număr însemnat de combine și 
mașini de semănat etc.

Ca urmare a dezvoltării bazei ma
teriale a stațiunii noastre s-au creat 
condiții tot mai mari de organizare 
a muncii în agricultură, pentru a se 
extinde mecanizarea, pentru a se e- 
fectua lucrările solului în condiții 
noi, la nivelul cerut de știința agri
colă. Datorită încheierii procesului 
de colectivizare am putut lua ase
menea măsuri încît întregul proces 
al muncii mecanizate din agricultu
ră, să-l diri jăm precis, în raport cu

Zi de zi S.M.T.-ul Alba este înzestrat cu mașini tot mai multe.

La castelul de la Valea Dosului, 
așezat într-un pitoresc rar întîinit, 
și-a început de cîteva zile va
canța cea de-a IV-a serie de pio
nieri și școlari. Răsună de dimi
neața și pînă seara tîrziu cîntecul 
și jocul. Bucuria e prezentă pe 
fețe, în inimi. Și de ce n-ar fi așa 
cînd totul le surîde, cînd pentru 
ei se organizează fel de fel de ac
tivități distractive care plac mult 
tinerilor. De neuitat au fost con
cursurile sportive și culturale, dru
mețiile în împrejurmile taberei, 
vizitele la uzină și în mină, focul 
de tabără etc. Pînă în prezent s-au 
organizat concursuri sportive la 
șah, alergări, sărituri etc. Cei mai 
buni cîntăreți s-au afirmat cu o- 
cazia concursului „cel mai bun 
cîntăreț". Pionierilor merituoși 
care s-au clasat pe locul I, II și 
III li s-au înmînat diplome.

Cu puține zile în urmă unitatea 
a vizitat sectorul minier de Ia Va
lea Dosului și-au prezentat un bo
gat program artistic la clubul 
muncitorilor.

Pentru a contribui cît mai mult 
la educarea tinerilor, unitatea 
noastră organizează deseori întîl- 
niri cu minieri fruntași cu acti
viști. O astfel de întîlnire a fost 
organizată în jurul focului de ta
bără. Pînă tîrziu, au răsunat în 
poiana din pădure cîntecul vesel 
al pionierilor, prin care au mul
țumit partidului pentru copilăria 
fericită pe care o trăiesc.

SUCIU ADELA 
instructoare superioară

necesitățile obiective din fiecare gos
podărie colectivă. Pentru întărirea 
răspunderii materiale a mecaniza- 
toriloi față de calitatea lucrărilor, 
pentru a putea efectua un control și 
o îndrumare mai eficientă, am tre
cut la permanentizarea brigăzilor în 
gospodăriile colective. Astfel, în mo
mentul de față, 12 din totalul de 17 
brigăzi sînt permanentizate. Acest 
procedeu a dus la întărirea conside
rabilă a colaborării dintre brigăzile 
de tractoare și brigăzile de cîmp din 
gospodăriile colective, la unificarea 
forțelor în scopul sporirii producții
lor la hectar. Dacă s-ar face 
o medie a producțiilor de cereale 
realizate pe terenurile unde lucră
rile agricole s-au făcut de S.M.T., 
s-ar putea constata diferențe de 
producție, de circa 600-800 kg la ha 
la grîu și 1000-1.500 kg la ha la po
rumb mai mari în comparație cu 
acele obținute pe terenurile unde s-a 
lucrat individual ceea ce reflectă 
superioritatea marii agriculturi 
socialiste. In momentul de față 
majoritatea lucrărilor din gos
podăriile colective ca arat, se
mănat, recoltat etc. se fac complet 
sau în cea mal mare măsură în 
mod mecanizat de cătie stațiunea 
noastră. In toamna lui 1962, toate 
lucrările Me semănat s-au făcut în 
ra'on de către stațiunea noastră, 
înafară de 266 ha teren care este a- 
șezat în pante peste limită admisă la 
executarea acestei lucrări.

Succesele dobîndite pînă în 
zent nu ne mulțumesc. Avem 
sarcini tot mai mari pe 
va trebui să le înfăptuim. Sub 
ducerea partidului, pe drumul 
chis de 23 August 1944, vom 
încrezători pe drumul continuei ri
dicări a agriculturii raionului nostru.

AUREL BOLUNDUȚ 
director S.M.T. Alba

pre- 
încă 
care 
con- 
des- 

pășii
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Litoralul Bucureștîuiui

să potolească 
aproape 10.000 
ștrandul în zi

chioșc din sti- 
pare o căsuță-

...Asfaltul Capitalei a atins 62 de 
grade. E un august neobișnuit de 
torid. Pe o astfel de caniculă, chiar 
și „carnetul nostru bucureștean" 
simte nevoia să evadeze și, pentru 
că totuși marea e destul de depar
te iar însemnările bucureștene trebu
ie să rămînă bucureștene, vă invi
tăm cu noi la Snagov.

Cu trenul special — trei vagoane 
moderne cu etaj — pe șosea, cu 
motocicletele sau în mașini, mii de 
oameni gonesc spre această oază de 
răcoare și apă.

Lacul Snagov —■ unul din cele mai 
bogate bazine naturale de apă din 
apropierea Capitalei: 630 ha supra
față, 10 km lungime. II înconjoară 
pădurile umbroase — pe malul de 
nord-vest pădurea Snagov, rămășiță 
din vechii Codrii ai Vlăsiei, ce se 
întindeau pînă la Dunăre, iar pe 
malul nord-est întinderile de umbră 
și verdeață de la Fundul Sacului și 
Popești.

De la debarcader șapte vaporașe 
transportă într-o singură cursă 550 
de persoane către mult rîvnitul 
ștrand amenajat aici. In orele de 
vîrf funcționează pe lîngă bacul e- 
lectric un nou vas de transbordare, 
iar „flotila lacului s-a îmbogățit cu 
modernul „Lopătar" de 130 locuri.

Bufetul cu răcoritoare este su
prasolicitat. Mii și mii de sticle de 
suc reușesc cu greu 
nestinsa sete a celor 
de oameni ce umplu 
lele de duminică.

Lîngă vestiare, un 
clă de diferite culori 
jucărie din cuburi colorate. Și, ca o 
veritabilă căsuță de basm, el îm
prumută, cu dărnicie, doritorilor (la 
prețuri foarte mici) bărci din cau
ciuc, saltele pneumatice, păsări de 
apă, cai de mare și foci din material 
plastic, aparate de fotografiat și a- 
parate de radio cu transzistori, um
brele de soare, șezlonguri.

Străbătînd de la un capăt la al
tul, lacul apare ca o imensă șopîrlă. 
cu mai multe picioare, — „Cozi" 
(cum li se spune). Sînt vechile văi 
ale afluenților rîului Ialomița, în 
una din albiile căruia se găsește 
Snagovul. Prin apa limpede — ia
cul este alimentat de izvoare natu
rale — poți urmări vegetația de pe 
fund. Mici bijuterii strălucitoare: al
bastre, roșii sau verzi, libelulele se 

-.joacă printre trestiile de pe mal. Li
nele din malurile lacului adăpostesc 
plante rare: nufărul indian (Nelum- 
bo nucifera) cu flori mari de un roz 
pal, alături de specii de nuferi o- 
bișnuiți în țara noastră: nufărul alb 
(Castalia alba) și nufărul galben 
(nupher luteum), precum și planta 
carnivoră acvatică Aldrovandia ve
siculosa, foarte rară în țara noastră.

Un farmec în plus dă lacului in- . 
sula Snagov situată în partea de 
nord. Aici poți vizita mînăstirea 
Snagov datînd din secolul XVI, de 
pe vremea lui Vlad Țepeș care a 
adăpostit multă vreme una din pri
mele tiparnițe romînești, întemeiate 
de Antim Ivireanu.

Pe malurile lacului zîmbesc în 
soare cochete case de odihnă. Tot 
aici se află cîteva tabere de copii

Litoralul romî- 
nesc constituie azi, 
pe bună dreptate 
mîndria întregului 
nostru popor. In lo
curi unde altă dată 
huzureau capitaliș
tii, își petrec azi 
concediul de odih
nă mii și mii de oa
meni ai muncii. 
Construcțiile moder
ne ridicate în anii 
puterii populare fac 
ca acest 
neasămuit 
triei 
an 
mai 
de peste hotare.

In clișeu: Vedere 
din Eforie Nord.

colțișor 
al 
an 
de
oaspeți

pa- 
de 
tot

să fie 
vizitat 

mulți

și pionieri. Schiturile și caiacurile 
suple săgetează apele lacului. Sînt 
sportivii lotului olimpic al țării 
noastre și elevii Școlii sportive din 
București, care au aici bazele de 
antrenament. De altfel, lacul Snagov 
este cunoscut și peste hotare ca un 
minunat loc de întrecere pentru spor
turile nautice.

Localnicii din satele limitrofe și 
cei veniți la odihnă pentru o zi a- 
plaudă în fiecare duminică forma
țiile artistice bucureștene, care evo
luează pe estrada din parcul Sna
gov.

Atrași de farmecul Snagovului 
poți întîlni aici oameni ai muncii 
veniți cu... bicicletele tocmai de la 
Brașov. Alții sosiți din Cluj, Arad, 
Timișoara și alte orașe ale țării își 
petrec și ei aici cîteva zile din con
cediu.

Imbinînd în mod fericit frumuse
țile naturale cu largile posibilități 
recreative, Snagovul este, într-un 
fel, litoralul Bucurestiului.

(AGERPRES)

Luminile Hunedoarei
Privit de la distanță, marele Com

binat siderurgic Hunedoara îți oferă 
priveliști neașteptate, o diversitate 
de agregate, de instalații, de culori. 
Furnalele, mai ales cele mari, auto
matizate, par niște coloși de metal 
îmbrăcați în negru. Iată în zare u- 
zina cocso-chimică, încununată de 
coșuri, de fum și de turnuri care 
comunică între ele prin planuri în
clinate și galerii; fabrica de aglome
rare a minereurilor alcătuită din 
cuptoare, mașini și benzi ce poartă 
minereul; cuptoarele Martin și cele 
electrice, în pîntecele cărora cloco
tește continuu metalul. Dar cea mai 
grandioasă și strălucitoare priveliște 
o oferă combinatul atunci cînd 
noaptea își lasă mantia peste pă- 
mînt. Atunci, din halele laminoa- 
relor străbat raze puternice de lu
mină; flăcări lungi țîșnesc în jerbe 
imense din cuptoare; lingouri mari 
de oțel, roșii, se preling iute, ca 
niște șerpi incandescenți. Te încon
joară o galaxie de lumini. Sînt lu
minile Hunedoarei: flăcări prelungi 
și străluciri fugare; sclipiri galbene, 
roșii, violet care răzbat din furnale 
și cuptoare, din șarjele de fontă și 
oțel, din metalul care iese dintre ci
lindrii laminoarelor și unduiește pe 
încinsele căi cu role ale acestora.

Hunedoara are o istorie veche, dar 
tot ce se vede azi aici este nou. 
Fosta uzină de fier, care datează de 
la sfîrșitul secolului XIX și unde 
toate operațiile principale se făceau 
manual, trăiește numai în amintirea 
acelor oameni care își istoveau pu
terile și sănătatea între flăcări, fum 
și gaze. Atunci fumega un singur 
furnal și siderurgiștii mîncau o sin
gură dată pe zi. Luminile Hunedoa
rei erau palide, abia se zăreau în 
marea de nori întunecați...

Trecutul s-a spulberat însă. S-a 
născut o Hunedoară nouă, socialistă. 
Rînd pe rînd au intrat în producție:

Străinii despre patria noastră

al Siciliei, 
de elanul caracte- 

pe care o trăiește

ziarul „Daily He- 
cu 20 de ani în ur

Totul pentru om
Uzinelor ridicate în ultimii ani, 

înfățișării schimbate a satelor i se 
adaugă ceva și mai important, pu
țin cunoscut în trecut pe aceste me
leaguri: optimismul, bucuria, încre
derea în viață a omului liber. „Cine 
sosește ca mine pentru prima dată 
în București, remarcă profesorul i- 
talian Paulo d‘Antoni, membru al 
guvernului regional 
este impresionat 
ristic vieții noi, 
poporul romîn".

Țara, pe care 
raid" o prezenta 
mă: „O țară de fațadă cu contraste 
de necrezut între speranță și reali
tate, o țară de o sărăcie neagră și 
în același timp de o bogăție fantas
tică, a devenit în prezent, cum scrie 
ziarul „Hofgeismarer Zeitung", 
„Țară în care în ultimii ani s-au 
realizat progrese considerabile în 
toate domeniile, inclusiv în ridica
rea nivelului de viață. Ar fi o gre
șeală primejdioasă ca ele să fie tre
cute cu vederea. Experții economici 
occidentali încep să considere cu 
tot mai multă seriozitate potențialul 
industriei romînești". Iar ,,Neuer 
Zurcher Zeitung" remarcă : „Condi
țiile de viață materiale s-au îmbu
nătățit în mod simțitor, numărul 
mărfurilor de consum a devenit 
mai mare. Calitatea obiectelor de 
îmbrăcăminte s-a îmbunătățit și as
pectul lor este mai frumos". O 
mare atenție acordă observatorii de 
peste hotare impetuoasei construcții 
de locuințe care se desfășoară în 
țara noastră. „Astăzi, scrie ziarul, 
..Die Presse" din Austria, întreaga 
Romînie este un șantier de con
strucție". iar „Times" din Londra 
— „Construcția de apartamente mo
derne și amploarea proiectelor de 
locuințe în curs de construcție sînt 
fti adevăr impresionante". Trimisul 
special al ziarului indian „States
man", din Calcuta, care a publicat 
mai multe materiale despre această 
temă, trăgea următoarea concluzie: 
„Locuinței, care pentru omul de rînd 
însemna altădată o căsuță cu un a- 
coperiș mic, fără apă și fără insta
lații sanitare, i s-a dat o soluție re
marcabilă. Nicăieri nu s-au con
struit mai multe apartamente decît 
în București.

furnalul de 450 mc (primul furnal 
automatizat din țară); noua termo
centrală electrică; uzina cocso-chi- 
mică; fabrica de aglomerare a mi
nereurilor; apoi furnalul automatizat 
de 700 mc; și cel de 1000 mc; oțe- 
lăria electrică; noua oțelărie Martin.

In lunca Peștișului, pe suprafețe 
întinse de teren altă dată acoperit 
de mlaștini și bălării, a apărut un 
mare complex de laminoare. Și aici 
totul este mecanizat și automatizat. 
Prin comenzi, executate de la dis
tanță, lingourile mari de oțel sînt 
purtate printre valțuri și cilindri, că- 
pătînd cele mai diferite forme și di
mensiuni.

Metalul Hunedoarei se transfor
mă în șine de cale ferată, în osii de 
vagoane, în strunguri, în mașini și 
tractoare, în schelării metalice, pen
tru zeci și zeci de șantiere; în utila
je de forat și conducte. De la Hu
nedoara se aprovizionează cu pro
duse siderurgice peste 500 de între
prinderi și unități socialste din țară. 
Și peste tot, pe produsele combina
tului sclipesc luminile Hunedoarei...

FĂURITORII METALULUI
La furnale, oțelării, laminoare și 

cocsefie procesul de producție se 
desfășoară sub puterea focului. A 
fi siderurgist înseamnă să știi să 
lupți cu focul, să-l conduci, să-l di
rijezi. Ori ce operație făcută greșit 
poate însemna irosirea a sute de 
tone de metal. Siderurgiștii știu a- 
ceasta. Iată de ce pretutindeni, în 
locurile de producție, domnește o 
puternică dorință de însușire și per
fecționare a profesiunii. Este în a- 
ceasta o manifestare a dragostei față 
de combinat, de prestigiul său; o 
manifestare a patriotismului în 
muncă.

Tineri și vîrstnici veniți din toate 
regiunile țării, cei mai mulți de la 
țară, au urmat aici cursuri de cali- 

al anului 19 >3 sînt grăitoare. Astfel, 
în această perioadă, planul produc
ției globale industriale a fost înde
plinit în proporție de 102,2 la sută 
realizîndu se o producție cu 11,5 la 
sută mai mare decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut. Cît 
de mult a crescut puterea economi
că a pr trei noastre se vede și din 
faptul că în 1962 producția indus
trială globală a fost de 6,8 ori mai 
mare fată de 1938.

Rezullatele oblinute în dezvoltarea 
țării noaste au făcut să se spulbere 
pentru totdeauna „teoriile" reacțio
nare ale reprezentanților claselor ex
ploatatoare potrivit cărora Romînia 
ar fi sortită să rămînă pentru veșni
cie o țară „eminamente agrară".

Dînd viață mărețelor planuri e- 
laborate de partid, oamenii muncii 
au înălțat, în an’i care au trecut de 
la 23 august 194’, sute de fabrici și 
uzine noi, au obținut succese de sea
mă în toate ramuri’e economiei na
ționale.

Uriașe transformări moitoare s-au 
produs și în viața satelor. Prevede
rile Congresului al Hl-Iea al parti
dului cu privire la colectivizarea a- 
griculturii au fost înfăptuite cu a- 
proape 4 ani mai devreme. An de 
an statul investește fonduri însem
nate pentru dezvoltarea agriculturii. 
In perioada 1950-1962 s-au investit 
în agricultură 28,4 miliarde lei, din 
care cea mai mare parte pentru ma
șini și utilaje agricole. Numai în 
primii trei ani ai șesenalului, agri
cultura a primit 33.000 de tractoare, 
40.000 pluguri de tractor, 6.200 cul
tivatoare mecanice, 17.200 combine 
pentru păioase, precum și un nu
măr important de alte mașini agri
cole noi și perfecționate.

Pe baza rezultatelor obținute an 
de an în dezvoltarea industriei și a- 
griculturii, a creșterii venitului na
țional s-au creat condiții necesare 
în vederea înfăptuirii sistematice a 
politicii partidului, de ridicare a ni
velului de trai material și cultural al 
tuturor celor ce muncesc. Astfel, în 
perioada 1960-1962 au fost majorate 
salariile tuturor 
lariați.

In repetate 
reduse prețurile 

categoriilor de sa-

rînduri au fost 
de vînzare la nu-

ficare, au devenit siderurgiști price- 
ouți. Școala profesională siderurgi
că a pregătit și dat producției din 
1948 și pînă acum mai mult de 4.000 
de tineri furnaliști, oțelari, lamina
tori, cocsari. Aurel Stanciu, fostul 
argat dintr-un sat de lîngă Alba lu
lia, este acum maistru renumit în 
întreținerea cuptoarelor de 400 de 
tone. Oțelarul Petru Forțu, țăran de 
pe undeva din Moldova, cu șorțul 
său de asbest și cu ochelarii de co
balt pe frunte, conduce cu mare mă
iestrie procesul de încărcare și des
cărcare a cuptoarelor.

Ei au îndrăgit nu numai meseria, 
dar și agregatele la care lucrează. 
Nenumărate sînt faptele de eroism 
ale acestor oameni simpli. Pentru a 
remedia o defecțiune care se ivise 
la unul din cuptoarele cocseriei, 
maistrul Gheorghe Herban a intrat 
în cuptor. înfruntînd o temperatură 
de sute de grade, înlăturînd astfel 
deranjamentul și făcînd ca procesul 
de producție să continue fără între
rupere.

Care siderurgist nu îndrăgește din 
adîncul inimii priveliștea zilnică pe 
care i-o oferă atît de grandios tur- 
bosuflantele de furnale, macaralele 
și podurile rulante de la oțelării ce 
poartă de la un capăt la altul al 
halelor oalele uriașe încărcate cu 
oțel lichid; dansul fascinant al scîn- 
teielor și al flăcărilor din halele de 
turnare; luminile veșnic vii ale Hu
nedoarei?

★
Noaptea senină s-a așternut de 

mult peste oraș. De acolo, de pe co
linele străjuite de veacuri de caste
lul Huniazilor, se vede totul foarte 
bine. Combinatul, o mare de luciri 
și flăcări, își întinde hotarele sclipi
toare pînă departe în dreapta și în 
stînga Cernei. Strălucesc și luminile 
Hunedoarei de azi, în mii și mif de 
stele de neon. Luminile combinatu
lui se contopesc cu ale tînărului o- 
raș, într-o constelație nouă, de pro
porțiile epocii pe care o trăim.

(AGERPRES) 

meroase mărfuri de larg consum 
Au fost micșorate tarifele pentru 
prestarea unor servicii. Se desfășoa
ră pe un front larg construcția de 
locuințe. Mii de familii de oameni ai 
muncii se mută în apartamente con
fortabile.

Statul cheltuiește sume însemnate 
pentru întreținerea elevilor și stu
denților în școli și facultăți, acordă 
alocații de stat pentru aproximativ 
2.100.000 copii, plătește 900.000 de 
pensii, în spitalele și sanatoriile din 
țara noastră îngrijirea medicală este 
gratuită.

Partidul acordă o atenție deose
bită revoluției culturale. Â luat o 
mare dezvoltare învățămîntul de 
toate gradele, s-a creat o vastă re
țea de cluburi, cămine culturale, bi
blioteci, teatre, cinematografe, etc. 
cultura, știința, arta, literatura deve
nind un adevărat bun al poporului. 
Generalizarea învățămîntului de 8 
ani, gratuitatea manualelor școlare 
pentru clasele I-VII, sporirea număt> 
rttlui de studenti — iată cîteva dirF 
elementele revoluției culturale ce 
se desfășoară în patria noastră.

Succesele deosebite obținute îrr 
toate domeniile sînt rodul muncii en
tuziaste a maselor largi a celor ce 
muncesc de la orașe și sate, strîns 
unite în jurul partidului, care ur
mează cu elan și încredere politica 
sa marxist-leninistă. Prestigiul u- 
rias de care se bucură partidul în 
rîndul maselor, chezășuîește noi șî 
noi victorii oe drumul desăvîrșiriî 
construcției socialiste în tara noas
tră.

Odată cu înfățișarea •’ouă a țării 
s-a schimbat și fața raionul m nos
tru. Peste tot în cel mai îndepărta’ 
colț al raionului întîlnești noul, noul 
ce a prins viață și se dezvoltă. S-a 
dezvoltat și continuă să se dezvolte 
industria și agricultura ca urmare 
a sprijinului dat de statul nostru. A 
fost creată o largă bază materială 
pentru desfășurarea unei largi ac
tivități cultural-educative în rîndul 
maselor.

Oamenii muncii din raionul nos
tru muncesc cu însuflețire pentru 
realizarea sarcinilor reieșite din ho- 
tărîrile partidului și guvernului fiind 
convinși că rezultatele ce le obțin 
sînt o contribuție de preț la lupta 
ce o desfășoară întregul nostru 
popor pentru noi succese pe drumul 
deschis de mărețul 23 August 1944. 
Mărturie acesteia, stau rezultatele 
obținute de colectivele de muncă de r 
la U.C.M. și E. M. Zlatna, Depoul ’ 
C.F.R. Teiuș, moara „N. Bălcescu", 
l.I.L. „Horia", fabrica „Ardeleana" 
și altele care și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan pe primul se
mestru a anului 1963 și desfășoară 
cu entuziasm întrecerea socialistă 
pentru noi succese în ce privește în
deplinirea înainte de termen a sar
cinilor de plan pe anul 1963.

Sărbătorirea zilei de 23 August 
găsește poporul nostru strîns unit 
în jurul partidului și guvernului,, 
ferm hotărît să muncească și să 
lupte cu abnegație pentru a da via
ță planurilor viitoare.

Însuflețiți de victoriile obținute pe 
drumul deschis de 23 August, po
porul nostru privește cu încredere’ 
viitorul. El pășește mereu înainte, 
sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui, hotărît să-și consacre toate for
țele sale cauzei mărețe a desăvîrși- 
rii construcției socialiste în Repu
blica Populară Romînă, luptei pen
tru triumful păcii în lumea întreagă.

—------------------------------ <
0. C. L. COMERȚ MIXT 

ALBA-IULIA

anunța
că pînă Ia 31 august 1963, 
desface prin magazinele din 
Alba lulia și Zlatna mărfu
rile sezoniere menționate mai 
jos cu reducere de preț de 

20—25 la sută:
— Țesături bumbac
— Țesături din in
— Țesături mătase
— Tricotaje
— Confecții
— încălțăminte
— Mercerie (poșete, sacoșe)
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