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Două decenii de viată nouă
Ne mai despart 

doar două zile oînă 
la 23 August — 
ziua cînd poporul 

.JjM4ru, cu satisfacția 
: ‘■jnite și a roadelor bogate care au 

mcununat munca lui însuflețită, va 
sărbători într-o atmosferă de puter
nic entuziasm împlinirea a două de
cenii de la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist.

Glorioasa zi de 23 August, este 
cea mai mare sărbătoare națională a 
poporului romîn. Ea a marcat o 
piatră de hotar în istoria țării — în- 

Jk ceputul revoluției populare — des- 
■^"“ishizînd calea unor adînci transfor

mări revoluționare, care au culmi
nat cu victoria deplină și definitivă 
a socialismului în patria noastră. 

Răsturnarea
prin insurecția armată din august 
1944 a fost opera maselor largi ale 
poporului, a luptei lor pline de a- 
vînt și abnegație, pentru eliberarea 
patriei, pentru cucerirea adevăratei 
independențe naționale. Inițiatorul, 
organizatorul și conducătorul aces
tui act de uriașă însemnătate pentru 
soarta poporului romîn a fost eroi
cul nostru partid, exponentul cel mai 
credincios al intereselor vitale ale 
celor ce muncesc.

De la neuitatul 23 August 1944 au 
trecut 20 de ani. In această pe
rioadă,. poporul romîn, condus cu 
hotărîre de partid pe drumul pro
fundelor transformări înnoitoare 

^k.schise de insurecția armată, a 
^Kbținut realizări de însemnătate is- 
” torică. fără precedent, care au 

schimbat din temelii viața sa, înfă
țișarea întregii țări.

Victoria definitivă a socialismu
lui la orașe și sate constituie cea 
mai măreață cucerire. Prin aceasta 
a fost lichidată pentru totdeauna 
exploatarea și asuprirea omului de 
către om, a devenit realitate dreptul 
celor ce muncesc de a fi singurii stă- 
pîni ai țării și de a-și făuri un trai 
fot mai luminos.

După două decenii de la eliberare, 
„Romînia socialistă se înfățișează 
— așa cum a subliniat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — ca o țâră 
în continuu, progres, cu 
complexă și o cultură 
puse pe de-a întregul în 
terii bunăstării celor ce

Călăuzindu-se în mod 
vrițupă învățătura marxist-leninistă, 
Wțartidul nostru chiar din primii ani 

de după eliberare a fixat ca obiectiv

ȘTEFAN BOUREANU 
trim-secretar al Comitetului raional 

Alba al P. M. R.

dorințelor îm-

dictaturii fasciste

o economie 
înfloritoare, 
slujba creș- 
muncesc".
consecvent

central al întregii 
sale politici, creș
terea forțelor de 
producție, făurirea 

bazei tehnico-mate- 
in- 

a
în procesul

și dezvoltarea 
riale a socialismului pe calea 
dustrializării — temelia trainică 
marilor transformări 
construcției socialiste.

Caracterul științific, profund crea
tor și realist al politicii partidului 
de industrializare socialistă a țării 
este oglindit de marile realizări do- 
bîncfi'e în cei douăzeci de ani de 
la eliberare. Numai anul trecut, pro
ducția mijloacelor de producție a 
depășit de 10 ori, iar producția bu
nurilor de consum de peste 4.8 ori 
nivelul anului 1938. In perioada 
1960-1963, producția industrială a 
sporit într-un ritm mediu anual de 
15 la sută față de 13 Ia sută cît era 
prevăzut pentru întreaga perioadă 
1960—1965.

Schimbările intervenite în peisa
jul întregii economii naționale a 
tării, realizările dobîndite an de an 
prin munca rodnică a poporului no
stru condus de partid, ne apropie 
treptat, de țelul luminos stabilit de 
partid: transformarea patriei noas
tre într-o țară industrială dezvolta
tă, la nivelul celor mai avansate țări 
în privința producției și consumu
lui pe locuitor.

Datorită politicii înțelepte a parti
dului. agricultura țării noastre, în 
trecut înapoiată, lipsită de mijloa
ce tehnice cunoaște astăzi un a- 
vint fără precedent.

Aplicînd în mod creator linia sa 
leninistă de colectivizare a agricul
turii, partidul nostru a înfăptuit cu 
succes programul de transformare 
socialistă a agriculturii cuprins în 
raportul prezentat de tovarășul

/’Continuare în pag. 4-a)

timoului. primăverile 
de flori, verile ca au- 
toamnele

cu
cu rodul lor 
dantele de 

înscriu ca de 
cronologică, 

înregistrează

In cronica 
cu buchetele 
rul holdelor, 
bogat sau iernile 
gheață și cîmp alb se
obicei în ordinea lor 
Luate în sine, anii le 
și deschid filele altora. Proces o- 
bișnuit. Pentru noi, pentru patria

IN CLIȘEU: Complexul cooperativei „Mureșul" din Alba lulia, dat 
de curînd in folosință la Zlatna.
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Angajamentele au fost îndeplinite

Vineri, 21 august 1964

PE SCURT
plină de avînt a co- 
muncitori ai Intre- 
panificație din ora- 
făcut ca angajamen- 
cinstea măreței săr-

★ Munca 
lectivului de 
prinderii de 
șui nostru a 
tele luate în 
bători de la 23 August să fie rea
lizat cu mult timp înainte. Astfel, 
față de angajamentul luat de a 
economisi suma de 54.000 lei, co
lectivul de muncă de aici a rea
lizat pînă la data de 21 august 
peste 325.000 lei economii.

-*• Harnicii muncitori ai între
prinderii de morărit din Alba Iu- 
Iia au raportat încă la data de 
1 august că valoarea economiilor 
realizate a fost de 548.000 lei față 
de 400.000 cît a fost angajamen
tul. Pînă în prezent, valoarea e- 
conomiilor realizate depășește su
ma de 575.000 lei.

noastră, adevărata primăvară a în
ceput spre sfîrșit de vară, în acel 
fierbinte 23 August 1944. Atunci 
poporul condus de partid a scuturat 
lanțurile robiei și a deschis larg fe
restrele spre viitor.

23 August 1944, piatră de teme
lie pentru cea de a doua viață a 
patriei, piatra de început pentru iz- 
bînzi viitoare. Descătușînd energii 
creatoare, partidul a Condus 
poporul spre victorii tot mai mă
rețe. Și fiecare an din șirul celor 
douăzeci care s-au scurs de la a- 
cea memorabilă zi a însemnat tot 
atîtea cununi de flori așezate pe 
fruntea liberă a patriei. Douăzeci 
de ani, douăzeci de pași uriași spre 
fericire. Privească oricine și se 
poate convinge. Și pentru aceasta 
nu este nevoie să parcurgem între
gul întins al patriei. Nu! Privește 
doar în juru-ți cititorule și vei în- 
tîlni măreția vremurilor noi pe care 
le trăim la fiecare pas. La Alba lu
lia, la Zlatna sau la Teiuș, în sa
tele cu pămînturi fără haturi, pre
tutindeni. De vei poposi la Atelie
rul central vei găsi „actul de naș
tere" purtînd anul 1954. Vei întîlni 
atîtea și atîtea lucruri noi. In anii 
puterii populare s-a schimbat fața 
fabricii „Ardeleana", a întreprin
derii de morărit. Industria locala 
este și ea rod al regimului demo-

Raportează un colectiv harnic
Colectivul de muncitori, ingineri 

. și tehnicieni de la U.C.AL Zlatna în- 
tîmpină marea sărbătoare a elibe
rării patriei cu îndeplinirea planului 
de producție globală -și 
primele 8 luni ale anului 
mai devreme.

Anga jamentele luate în

marfă pe. 
cu 10 .zile

cinstea zi-

lei de 23 August au fost îndeplinite 
și depășite cu 1.304.000 lei la pro
ducția globală și cu peste 3.950.000 
lei la producția marfă. De aseme
nea, harnicul colectiv de muncitori 
de aici a obținut beneficii în' va
loare de 4.250..000 lei față de 
3.400.000 lei, cît era angajamentul.

Importante depășiri
Sub îndrumarea organizației de 

partid, colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni din cadrul sec
ției Ateliere centrale din Alba lu- 
lia a obținut în cursul acestui an 
rezultate de seamă în întrecerea so
cialistă. Desfășurînd cu avînt spo

crat-popular. Fabrică „Ardeleana" 
din oraș produce azi într-o lună cît 
producea vechea fabrică într-un an. 
S-a schimbat fața orașului și a sa
telor. La Alba lulia s-au dat zeci 
de apartamente în folosință, iar la 
Zlatna sute de apartamente. De-ar 
fi să luăm în considerare doar sim
plul fapt că în 1944 circula pe dru
murile raionului un singur autobus, 
iar azi au fost deschise trasee în 
mai toate comunele și este suficient 
să demonstrăm cîtă diferență între 
ieri și azi. înainte în raion nu era 
nici un cămin cultural. Azi avem 
în fiecare sat. Avem școli și biblio
teci în toate satele. Cea mai mă
reață înfăptuire în istoria satului este 
însă, colectivizarea raionului. Robul 
pămîntului de altădată a devenit sta- 
pînul lui. A pătruns în casele co
lectiviștilor radioul, televizorul, bu
curia și fericirea. Ce salt măreț am 
înregistrat dacă ne gîndim căci cu 
douăzeci de ani în urmă sate între
gi nici nu văzuseră aparate de ra
dio! A avut partidul și are întreaga 
grijă și pentru sănătate. O dovedesc 
aceasta dispensarele noi de la Al- 
mașul Mare, Meteș și Feneș. din a- 
tîtea și atîtea comune, o dovedesc 
casele de naștere și cîte multe al
tele.

Urcuș în anii de viață nouă. Este 
un urcuș impresionant cum numai un 
popor liber condus de un partid le
gat trup și suflet de popor poate să 
înfăptuiască.

rit întrecerea socialistă pentru rea-< 
Uzarea angajamentelor luate în cins
tea zilei de 23 August, harnicul co
lectiv de muncitori de aici a rapor
tat încă la data de 12 august că 
planul la producția globală și marfă 
pe primele 8 luni ale anului a fost 
îndeplinit.

Rod al acestor succese, producti
vitatea muncii a crescut pe această 
perioadă cu 7,9 la sută față de plan, 
iar valoarea economiilor realizate la 
prețul de cost se cifrează la suma' 
de 230.000 lei.

Coresp. MOLDOVAN S«

Balcoane și flori...



&

/
JțjcMARCEL BRESLAȘU

7. Mi jfi

Frumoasă ești, mlădie și sprințară
și cum te prind cununile de laur!
Cum te-a visat Partidul-Meșter-Faur, 
aievea brațele-i te înălțară.

Te-a smuls din gheara cruntului balaur 
al sărăciei în bogata țară, 
și orice meșteșug îți e brățară
— de-abia acum, cu — adevărat — de aur!

In locul vechil, peticitei rochii 
porți azi mantia mîndră, fără haturi, 
desfășurată cît cuprinzi cu ochii;

și-asemenl caselor cu multe caturi, 
an după an urci steagurile noastre 
mai sus, mereu, spre zări tot mai albastre.

11

La început a fost cîmp deschis, 
apoi au venit oameni și excavatoare. 
Acum, aici lingă Bărăbanț, se con
turează tot mai mult noua unitate a 
industriei socialiste din raion — 
fabrica de produse refractare.

IN CLIȘEU : Aspect de pe șan
tierul noii fabrici de produse refrac
tare din Alba lulia.

TREPTELE ANULUI XX
Mina iscusită a unui vechi pictor 

de prin părțile locului căuta cu 
vreo 50 de ani în urmă să înfăți
șeze cu măiestria penelului așeza
rea aceasta de la poalele unor dea
luri ce poartă pe umeri adevărate 
cununi de verdeață. Intr-un colț 
alături de cîteva căsuțe așezate a- 
proape de Valea Morii a imortalizat 
vechea uzină a Zlatnei. De fapt 
întorcîndu-ne la timpul pictorului 
altceva mai mult din înfățișarea a- 
eestei vechi așezări, nici nu se pu
tea zugrăvi. Zlatna — bătrînul cen
tru aurifer al Ardealului — con
trasta cît se poate de puternic cu 
ceea ce-i ascundea măruntaiele pă- 
mîntului. Da! Cu ani în urmă, aici 
la Zlatna sărăcia era stăpîna celor 
ce munceau să făurească bogății 
pentru un pumn de exploatatori. Din 
vechea istorie a Zlatnei poți des
prinde bine acest lucru. Cu toate că 
încă acum 217 ani, aici s-a construit 
prima uzină pentru extracția direc
tă a aurului și a argintului nativ 
ce se ornseau pe aceste meleaguri, 
fața Zlatnei a rămas aceiași. 
Nucleul exploatării închegat o dată 
cu construcția uzinei, s-a dezvoltat 

-atît de puternic. încîtîn perioada a- 
nilor ce au urmat pînă în 1848. mun
citorii nemaiputînd îndura mizeria au 
distrus din temelii uzina. A fost 

■refăcută din nou și din nou exploa
tarea și-a prins rădăcini înfingîn- 
du-le adînc, foarte adînc. în munca 
truditorilor. In acest timp Zlatna nu 
s-a schimbat cu nimic. Nici chiar u- 
zina. Se scoteau bogății fabuloase, 
dar în uzină nu se făcea nimic pen
tru ușurarea muncii. Comuna n-a- 
vea școală, n-avea nici cel puțin 
un medic pentru îngrijirea sănătății 
Avea în schimb crîșme pentru 
„prostime", cum îi socoteau ca
pitaliștii pe cei ce le umpleau bu
zunarul cu aur.

Iată cîteva crîmpeie din tabloul 
adevărat al Zlatnei așa cum a fost 
ținută ea în 
capitaliste.

mai rămas nimic în adevăratul în
țeles al cuvîntului. Totul își are 
azi temelii socialiste. In anii pu
terii populare, cu investițiile acor
date de stat s-a construit aici o fa
brică de acid sulfuric, un nou sec
tor metalurgic, alte și alte instalații 
au fost date în funcțiune, ajungîn- 
du-se ca acum în anul XX de la eli
berare U.C.M. Zlatna să fie o uzină 
modernă, cu procesele de producție 
mecanizate și automatizate. Tot în 
zilele anilor vieții noi «șî înscrie 
„actul de naștere" și uzina de pre
parare. Cu vreo șase ani în urmă 
cînd aici la poalele „Dumbrăvii" au 
început să sosească excavatoare și 
să se sape primul metru de pămînt. 
oamenii Zlainei ca și oricare trecă
tor s-au întrebat mirați: „Oare ce 
se face acolo"? întrebarea și-a gă- 
șit răspunsul. La început mai vag. 
dar complet mai acum cîțivâ ani 
la poalele dealului a fost dată

ZLATNA IN ANII PUTERII 
POPULARE

tot timpul exploatării

★
de prin satele din îm- 
întîlnești în drumeție

Pe oamenii 
prejurimi de-i 
și-i întrebi încotro își poartă pașii 
îți răspund fără sfială: la oraș. Zi- 
cînd1 oraș ei îți dau a înțelege că 
ZJatna de azi, comparată cu cea 
din trecut îsi . merită cu prisosință 
denumirea. Prezența de azi a Zlat
nei te impresionează. In anii aceș
tia, în viața acestui important cen
tru muncitoresc oamenii zilelor noa
stre au înscris adevărate poeme ale 
drumului spre fericire. Politica în
țeleaptă a partidului nostru a tra
sat coordonatele pe care oamenii 
prin hărnicia lor au schimbat fața 
Zlatnei. Din vechea uzină construită 
cu peste două secole în urmă n-a

în exploatare o modernă și fru
moasă uzină de preparare a mine
reurilor. Acum 
neș sau Alrr.aș.
cu funicularul. care și el face 
egală măsură 
nouă a Zlatnei.

Pentru ca să afli și alte fapte din 
viața nouă, statornicită aici la 
Zlatna în anii puterii populare, nu 
e nevoie să răsfoiești file de mono
grafie. Nu! Este suficient doar să 
privești prezentul în față și să te 
convingi. Centrul Zlatnei se contu
rează tot mai puternic printr-o ar
hitectură nouă, modernă. Blocuri cu 
siluete zvelte.
dau Zlatnei o înfățișare de te in
cintă. In ultimii ani. aici la Zlatna 
s-au construit pentru oamenii mun
cii aproape 200 de apartamente noi, 
o școală medie cu 16 săli de cla
să. In așezarea unde altădată nu 
aveai cum să-ți pansezi o rană, 
fie ea cît de ușoară, întîlnești azi 
un spital cu mai multe secții. Pen
tru minele din împrejurimi Școala 
profesională din Zlatna pregătește 
în fiecare an zeci și zeci de mineri, 
electricieni și alte cadre de specia
litate. Magazine spațioase, bine a- 
provizionate satisfac într-o măsură 
tot mai mare cererile oamenilor 
muncii. Cinematograful este priete
nul nedesoărtit al oamenilor. Iată 
cum aici la Zlatna. pe temelii as
cunse în vremi îndepărtate, se înalță, 
ca rod al politicii partidului, o așe
zare nouă, cu largi ferestre deschi
se spre viitor.

★
Am fost zilele trecute martorul u-

nuî eveniment deosebit. In sala 
spațioasă a Exploatării miniere din 
Zlatna s-au strîns mineri din toate 
sectoarele. Veneau să sărbătorească 
pe acei ce în luptă cu timpul au dat 
patriei minereu mai mult și mai 
bogat în conținut. II văd pe Roșea 
Petru, pe Hodiș Vasile și pe mulți 
alții ca ei purtînd în strălucirea o- 
chilor lacrimile bucuriei. Pe piept li 
se prind medalii, răsplată a hărni
ciei. Am făcut o legătură firească cu 
un alt eveniment petrecut la Uzi
nele chimice metalurgice. Intr-una 
din zilele acestei primăveri, pe 
cînd pe pieptul unora din fruntași 
ca Valacic ’ —- - - -
alții li se 
„Fruntaș în 
mine rosti 
festivității, 
pîni:

— Cită strălucire a căpătat munca 
în zilele noastre.

Da. In zilele vieții noi, munca, în
treaga noastră viață, au căpătat un 
nou sens. Strălucesc toate, ase
meni măreției drumurilor pe care ne 
conduce partidul iubit.

N. GIURGIU

loan, Filus Francisc și 
prindeau insigna de 
muncă" cineva de lîngă 
în plină desfășurare a 
fără să se poată stă-

■

din sus dinspre Ha- 
minereul este adus 

în 
parte tot din viața

cu fețe multicolore

+ In urmă cu 20 de ani existau în 
raion doar patru sate electrificate.

+ Numărul neștiutorilor 
se ridica la 14.220.

de carte

★ In anul 1938 școlile 
servite de 203 învățători 
sori.

erau de
și profe-

★ înainte de 23 August 1944, u- 
nitățile sanitare erau deservite d'e 
25 medici și 125 cadre sanitare cu 
pregătire medie și elementară.

★ In anul 1938 în raionul Alba 
existau două cămine culturale și 
două biblioteci cu 160 volume.

★ Nici un sat din cuprinsul raio- 
aaiui r.u avea cinematograf.

A 7L I!
■4r In prezent sînt electrificate 34 

sate din cuprinsul raionului nostru.
★ Analfabetismul a fost complet 

lichidat.
★ Numărul cadrelor didactice 

este de 750 în afara celor ce predau 
la școlile profesionale și de meserii

★ In anul școlar 1963—1964 au 
fost distribuite elevilor cărți în mod 
gratuit, în valoare de 450.000 lei.

-jir De sănătatea oamenilor muncii 
se îngrijesc cei 93 medici și 366 ca
dre sanitare.

★ Cele 13 biblioteci comunale, 79 
biblioteci sătești dispun de un fond 
de 123.700 cărți.

★ Întreg raionul este cineficat.

I

at
te " ' ■

Recunoștință partidului
Sînt unul din tinerii care în acest 

an împlinesc 20 de ani. Tot atîția 
cîți au trecut de la eliberarea patriei 
noastre. Ani de lumină și viață fe
ricită.

Lucrez, alături de alți tineri la 
I.R.I.L. Alba lulia ca mecanic au
to. De mic copil m-a atras această 
meserie. După terminarea școlii e- 
lementare în anul 1958 am intrat 
la întreprinderea de industrie loca
lă. Nu eram calificat. Cu sprijinul 
comuniștilor din întreprindere am 
reușit să mă calific și să-mi reali
zez ceea ce îmi doream.

Ascultînd îndemnul comuniștilor 
și al organizației U.T.M., din rîn- 
durile căreia fac parte, m-am în
scris la liceul seral. In prezent sini 
elev in clasa a X-a. Gindu! meu este

să termin liceul seral. jSr apoi 
urmez o școală tehnic^ pentru 
deveni un muncitor cu o înaltă c 
lificare. Sînt convins că dorința m 
se va îndeplini întocmai. Pârtie 
ne-a creat condiții neasemutre, pe 
tru care îmi îndrept gîndurile plî 
de recunoștință.

GRAPA VICTOR II 
muncitor la

Pe un drum ■fcu
I.R.I.L. Alba lulia

oamenii muncii.Alături de 
întregul popor, noi colectiviștii ca 
lucrăm pe ogoarele fără haturi. î 
tîmpinăm cu rezultate tot mai fr 
moașe, măreața zi a eliberării p 
triei. Pentru noi, ziua de 23 Xugi 
înseamnă începutul unei vieți no 

îndrumați de partid să pășim 
calea cea nouă, să ne unim

Unul din noile blocuri date de curînd in Folosință la Zlatna.

EVIDENȚIAȚI IN IT

NTSTOR PETRU 
prim topitor, 

U.C.M. Zlatna

COSMA IOAN 
miner șef de echipă 

mina Haneș

RANCEA AUREL 
mecanic de locomotivă, 

Depoul C.F.R. Tefuș

MOLDOVAN ANA 
muncitoare, fabrica 

„Ardeleana" Alba luli



Itinerarul salului colectivizat

r'

fi înfrățiți să muncim în 
a colectivă, în urmă cuspotffHa

ii bine de 14 ani, in anul 1950 
i am ascultat sfatul partidului și 
i început o viață nouă. Anii 
cut repede, belșugul a 
i, gospodăria noastră, 
rniciei colectiviștilor

și a 
nă de

au 
crescut, 
datorită 

s-a dezvol- 
inflorit, viața noastră este 
bucurii. Aproape fiecare co

și-a construit casă nouă, 
electrică, radioul, mobila 

uă sint nelipsite din casele noas- 
. Gospodăria agricolă colectivă 
asigură din belșug toate cele ne- 

iare pentru un trai bun si fericit. 
ȘF.RBU TRAIAN 

colectivist G.A.C. Cistei

Pregătim cadre pentru 
agricultura socialistă

de
so-

a-

In anii regimului democrat-popu- 
•, învățămintul de toate gradele a 
it un avînt fără precedent. Au 
it ființă noi instituții și facultăți, 
i școli medii, tehnice și profesio- 
le, iar numărul acelora care au 
șit pe porțile acestora a crescut 
r-un ritm uimitor.
Școala de mecanici agricoli a luat 
iță—ju urmă cu 11 ani. De la pri- 
i ^^promoție și pînă în prezent 

dat un număr de 885 
iflrpentru unitățile agricole 
liste din regiunea noastră.
Ca profesor și ca director al 
iței școli am căutat în permanență 
fiu mereu aproape de fiecare e- 

, de a-1 cunoaște și a fi în același 
ip părintele lui.
Vlă bucur din inimă de aceste suc- 
>e cu atit mai mult cu cît activi- 
ea mea este permanent apre- 
tă. Recent am primit titlul de 
rofesor fruntaș". Această distinc- 
îmi dă noi forțe.

Vlă voi strădui și 
>une tot elanul în 
itinua pregătire a 
, pentru ca ei să fie din plin folo- 
>ri unităților noastre agricole.

ISPAS SEBASTIAN 
ectorul Școlii de mecanici agricoli

< ♦ Alba Iuliaw

în viitor de a 
munca pentru 

elevilor ast-

ECEREA SOCIALISTĂ

DAVA MARIA 
wrantă, U.C.M. Zlatna

In raion

șesenalului, pe temeiul 
în ritm susținut a indus- 

economico-organi—

In anii 
dezvoltării 
triei, a întăririi 
zatorice a gospodăriilor agricole co
lective, a sporirii substanțiale a ve
niturilor oamenilor muncii — la 
care și-a adus contribuția și majo
rările de salarii efectuate, cît și re
ducerile de prețuri la o serie de măr
furi, prin unitățile comerțului de 
stat au fost desfăcute populației un 
volum tot mai mare de produse ali
mentare și industriale.

In anii de după eliberarea patriei 
noastre, ca urmare a reorganizării 
comerțului pe baze noi. socialiste, 
prin unitățile O.C.L. Comerț-mixt 
Alba Iulia. an de an. a crescut vo
lumul de mărfuri vindute oamenilor 
muncii din raionul nostru.

Astfel, in comparație cu anul 1961. 
volumul de mărfuri vindute popu
lației în 1963, a crescut cu 
sută, iar sarcinile de plan 
arată o creștere de 26.63 
față de aceeași perioadă, 
rind realizările obținute de 
putui anului 1964 și pină in 
rent, cu aceeași perioadă a anului 
1961. rezultă că volumul mărfurilor 
desfăcute in acest interval a cres
cut cu 24.60 la sută, fapt ce de
monstrează creșterea permanentă a 
bunei aprovizionări a oamenilor 
muncii din orașul și raionul nostru.

Trebuie subliniat faptul că. nu a 
avut loc numai o creștere cantitati
vă a volumului desfacerilor de măr
furi ci, totodată, au avut loc schim
bări în structura mărfurilor desfă
cute, mărindu-se în însemnată mă
sură numărul sortimentelor puse 
în vînzare. Structura vînzărilor de

16.47 la 
pe 1964 
la sută 
Compa- 
I?. înce-

pre-

An de an gospodăriile colective dezvoltă tot mai mult sectorul zootehnic.

Dezvoltarea invățămîntului și culturii
a a■ a ■■ aîn anii puterii populare

Politica consecventă marxist-leni- 
nistă, de satisfacere cît mai depli
nă a năzuințelor spre lumină și 
progres a poporului muncitor, pro
movată de partidul și statul nostru 
democrat-popular în cei 20 de anî 
de la eliberare, au transformat în- 
vățămîntul și cultura într-un bun de 
neprețuit a celor mai largi mase.

In comparație cu situația din tre
cut, realizările din cele două decenți 
de viață liberă, pun în evidență cu 

MARIAN AMOS
colectivist, G.A.C. 
Bucerdea Vinoasă

BOLDUR VALENTIN 
maistru, U.C.M. Zlatna

mărfuri alimentare s-a schimbat în 
direcția creșterii ponderii produse
lor cu valoare nutritivă și calorică 
ridicată. Față de anul 1961, în a- 
nul 1963 s-a vîndut către populație 
cu 16,61 la sută mai multă pîine in
tegrală și semi, cu 15.98 la sută 
mai multă carne, cu 19.05 la sută 
mai mult ulei comestibil, cu 12.951a 
sută mai mult unt. cu 13,11 la sută 
mai< mult zahăr etc.

O creștere însemnată s-a înre
gistrat și la produsele nealimentare 
și în special la cele cu folosință în
delungată. Față de volumul produ
selor desfăcute în 1961. în cursul 
anului 1963 s-au vîndut mai multe 
țesături, confecții, încălțăminte și 
fricotaie cu 10.88 la sută, ia măr
furi metalo-chimice cu 12,73 la sută, 
la mobilă cu 9.12 la sută, la ma
teriale de construcții cu 10.27 la 
sută, la frigidere cu 391,80 la sută 
etc.

O dată cu creșterea continuă a 
volumului de produse alimentare și 
industriale a fost lărgită și rețeaua 
de desfacere prin deschiderea de 
noi unități. In această perioadă nu
mărul unităților de desfacere a cres
cut cu 12 la sută. In prezent O.C.L. 
Comerț-mixt dispune de 145 unități, 
unele din ele fiind dotate cu utilaj 
modem.

Buna aprovizionare a populației 
cu produse din ce în ce mai multe 
și de calitate superioară la prețuri 
tot mai scăzute este urmarea fi
rească a politicii partidului și statu
lui nostru pentru creșterea continuă 
a nivelului de trai material al celor 
ce muncesc.

strălucire, eforturile uriașe depuse 
pentru lichidarea cruntei înapoieri 
culturale, moștenite de Ia burghezie 
și dezvoltarea invățămîntului și cul
turii pe calea unui avînt continuu. 
Analfabetismul a fost lichidat în ra
ionul nostru incă în anii primului de
ceniu de la eliberare. Invățămîntul 
a fost așezat pe baze realist-științi- 
fice, iar cultura a fost pusă Ia înde- 
mîna tuturor oamenilor muncii, 

locul sălilor insalubre și a lo-

ORB PETRU 
artificier, mina Stănija

„Ca o chemare de bucium, che
marea noastră să răsune în inimi
le pline de avînt și 
întregii țărănimii", 
mare s-au încheiat I 
tuirii colectiviștilor 
din agricultură în 
Și așa a fost. Anul 1962 a început 
sub semnul acestui măreț docu
ment. In fiecare zi, pagina întîia a 
ziarelor făcea cunoscut încheierea 
colectivizării în raioanele și regiu
nile țării. La 18 martie, s-a anunțat 
încheierea procesului de transfor
mare socialistă a agriculturii în 
întreaga tară, iar în preaima zilei 
de 1 Mai 1962, tovarășul 
Ghenrohiu-Dej anunță de 
Sesiunii Extraordinare a 
dunări Naționale că prin 
colectivizării agriculturii 
publica Populară Romînă socialis
mul a învins definitiv la orașe și 
la sate". Momentul a fost istoric.

După istorica nlenară a Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Romîn din 3-5 martie 1949, în 
vara anului 1950 au luat ființă șî 
în raionul nostru primele gospodării 
agricole colective în Benic, Obreja, 
Căpud și Cistei. Ele cunrindeau la 
început doar citeva zeci de familii 
cu pămînt puțin. La sfîrsitul anului 
1960, numărul gospodăriilor colecti
ve a crescut la 24 și cuprindeau 
4.641 familii cu o suprafață de 8.683 
ba. Exista deci aproape în fiecare 
comună din raion cite una sau chiar 
două unități agricole socialiste. O 
dată cu chemarea consfătuirii pe 
țară a țăramlor colectiviști, proce
sul intra în faza finală. încheierea 
colectivizării fusese prevăzută de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. în 
jurul anului 1965. la sfirșitul planu
lui de șase ani. Cu toate acestea. în 
mai puțin de doi ani de la Congres, 
s-a reușit să se ajungă la încheierea 
colectivizării cu aproape patru ani 
înainte decît se prevăzuse inițial. 
Sfîrșitul anului 1961 și începutul lui 
1962 a fost marcat de o mișcare ge- 

i încredere ale 
Cu această che- 
lucrările consfă- 
si muncitorilor 
decembrie 1961.

Gheorghe 
la tribuna 
Marii A- 

încheierea 
„In Re-

calurilor total necorespunzătoare în 
care se desfășura învățămîntul s-au 
ridicat noi localuri și săli de clasă. 
In comuna Meteș, Feneș, Intregal- 
de. Valea Dosului, Zlatna, Almașul 
Mare, Ampoița, Galda de Jos și 
altele, aproape în fiecare sat s-au 
înălțat construcții școlare noi cu 
sprijinul statului și cu contribuția 
voluntară a cetățenilor. Numai în 
ultimii 10 ani s-au dat în folosință 
peste 90 săli de clasă, iar alte 60 
sînt în construcție. In raionul nos
tru își desfășoară activitatea 32 
școli de 8 ani, 64 unități cu clasele 
Î-IV ale școlilor de 8 ani, 3 școli 
medii și 5 școli profesionale care 
cuprind peste 15.000 de elevi. Față 
de 4.000 de elevi cîți frecventau 
școlile în 1938, aceasta reprezintă 
o creștere de peste 3 ori. Numai în 
școala generală de 8 ani au fost 
cuprinși în anul școlar 1963-1964 
neste 12.500 elevi. La începutul anu
lui școlar trecut în clasa a VlII-a 
a Scolii medii din Alba Iulia au 
fost primiți 280 de elevi, cam tot 
atîția cît cuprindea întregul liceu 
de băieți și fete din 
anul 1938.

Pentru tineretul și 
cii din producție funcționează 
vățămîntul seral și fără frecvență 
care cuprinde peste 600 elevi.

In școlile profesionale și tehnice 
din raion se pregătesc anual 2.000 
de elevi în cele mai variate me
serii.

Cheltuielile statului pentru nevoi
le invățămîntului au sporit an de an 
ca o expresie a grijii deosebite a 
partidului și guvernului. Numai în 
ultimii 10 ani s-a confecționat mo
bilier nou pentru școli în valoare de 

întregul liceu 
Alba Iulia în

oamenii mun-
Tn-

nerală, care cuprinsese toată țara, 
de la o margine la alta, în favoarea 
colectivizării. Se culegeau roadele 
muncii îndelungate de lămurire a 
maselor. Exemplele strălucite au con
vins țărănimea, că singura cale 
pentru avîntul general in agricultu
ră. este colectivizarea.

Toate acestea se cunosc. Se cu
nosc eforturile statului nostru de 
ridicare economică a gospodăriei ță
rănești, de îngrădire a exploatării, 
de lichidare a puterii economice 
chiaburești. Se cunoaște și contri
buția țărănimii la dezvoltarea eco
nomiei naționale, la creșterea ne
contenită a producției agricole.

Transformarea socialistă a agri
culturii a determinat și în raionul 
nostru o creștere considerabilă a 
producției agricole vegetale. Lucrarea 
pămîntului după cele mai noi re
guli ale științei agricole, mecaniza
rea celor mai importante lucrări a- 
gricole au constituit baza principală 
a obținerii de producții sporite. Pe 
ogoarele fără haturi ale raionului 
lucrează în prezent 188 tractoare, 
57 combine de cereale, 14 combine 
pentru recoltat porumb siloz, peste 
200 pluguri diferite, sute de semă
nători și multe alte mașini agricole 
modeme cu o mare capacitate de 
lucru. Un puternic avînt a luat șî 
creșterea animalelor. Față de data 
înființării «rosnodăriilor colective, e- 
fectivele de animale au crescut de 
17 ori la taurine și 21 ori la vaci. 
Numărul porcinelor a crescut cu 
4.002 capete din care 848 scroafe, al 
ovinelor cu 16.239 din care 8.343 
oi fătătoare, iar al păsărilor cu 
11.118.

Paralel cu dezvoltarea și întări
rea gospodăriilor colective a cres
cut și fondul de bază. El se ridică 
în prezent la peste 25.000.000 lei, 
iar valoarea avuției obștești la peste 
43.000.000 lei. Gospodăriile colective 
cum sînt cele din Mihalț, Galda de 
Jos. Cistei, Teiuș, au 
bază ce se ridică între 
lioane lei.

O dată cu aceasta 
transformări profunde 
menilor. In casele colectiviștilor s-a 
instaurat pentru totdeauna bunăsta
rea. Au crescut oameni noi. Raionul 
nostru se mîndrește cu colectiviștii 
Marian Amos, Nistor Florean, Mi- 
clea Ioan, Truța Florea din Bucer
dea Vinoasă, Susan Viorel. Dreghi- 
ci Rafila, Stoia loan. Lăncrănian Za. 
harie din Oarda de Jos, și multi alții 
care prin hărnicia lor contribuie din 
plin la întărirea economică a gospo
dăriei colective.

Succesele frumoase obținute în 
dezvoltarea sectorului socialist al a- 
griculturii ne umplu inima de bu
curie. Perspective și mai luminoase 
se deschid în viitor. Sub îndruma
rea organelor și organizațiilor de 
partid, colectiviștii din raionul Alba 
vor obține an de an succese tot mai 
de seamă pe drumul înfloririi agri
culturii noastre socialiste.

fonduri de
1,8 și 2,1 mi-

s-au produs 
în viata oa-

în valoare de peste 800.000

de prețuirea și stima oame-
lor în-

cca 3.000.000 lei, sau procurat ma
terial didactic în valoare de aproape 
2.000.000 lei, iar pentru cele 10 
internate și cantine s-au asigurat ma
teriale 
lei.

Cele peste 750 cadre didactice se 
bucură ’ . ’
nilor muncii. Pentru munca 
suflețită și plină de abnegație, pen
tru contribuția adusă la dezvoltarea 
invățămîntului sînt distinși cu tit
luri, ordine și medalii.

Pentru ridicarea nivelului cultu
ral și dezvoltarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii de la 
oraș și sate își desfășoară activi
tatea 68 cămine culturale, 13 biblio
teci comunale, 79 biblioteci sătești, 
22 case de citit și alte așezăminte 
de artă și cultură. Intelectualii raio
nului nostru, îndrumați de organiza
țiile de partid duc o largă acțiune 
de răspîndire a cunoștințelor cultu
ral-științifice în rîndul maselor prin 
conferințe, brigăzi științifice, simpo
zioane etc. La satisfacerea cerințelor 
artistice și valorificarea tezaurului 
folcloric, îmbogățit cu. noile realități 
ale vieții poporului nostru, o contri
buție de seamă aduc cei peste 4.000 
artiști amatori încadrați în forma-_ 
țiuni muzicale, coregrafice, soliști 
etc.

Invățămîntul și cultura din țara 
noastră au fost puse în întregime în 
slujba împlinirii năzuințelor și as
pirațiilor oamenilor muncii spre o 
viață cît mai fericită, luminoasă și 
înfloritoare.

PĂȘTEANU VICTOR 
profesor emerit 

șeful Secției învătămînt a raionului 
Alba

coregrafice, soliști

puse în întregime în



Două decenii de vleițâ noua Revizia de vagoane Coșlariu în 20 ani
(Urmare din pag. l-a)

Gheorghe Gheorgbiu-nei la plenara 
C. C. al P.M.P. din 3-5 martie 1949 
orientjndu-se în mod statorn'C. de 
multi ani. snre dezvoltarea intensi
vă și multilaterală a producției a- 
gricole.

Statul nostru democrat-popular a 
acordat în tot timpul și acordă în 
continuare ti'1 puternic spriiin tără- 
n:mii prin mi jloacele mecanizate ale 
stațiunilor de mașini si tractoare, 
cadre de ingineri si tehnicieni ?- 
gricoli, prin cred'te, materiale de 
construcții, semințe selecționate, 
material săditor. pomiviticol, ani
male de rasă si multe altele.

Victoria definitivă a socialismu
lui la orașe si sate a ridicat pe o 
treaptă mai înaltă alianța muncito- 
rească-tărănească, a inaugurat o 
nouă etaoă în dezvoltarea auricu1- 
turii, asiuurînd o premisă foarte 
importantă rentau avîntul întregii e- 
conomii naționale și creșterea bu
năstării oamenilor muncii din patria 
noastră.

După două decenii de la eliberare, 
ra'onul nostru, ca si întreaga noas
tră patrie, se înfățișează ca o gră
dină tot mai înfloritoare cu o eco
nomie care se dezvoltă complex și 
multilateral, pe o linie continuu as
cendentă.

1” trecut în raionul nostru pu
tinele unități industriale erau mici, 
primitive, cu utilaj vechi. Astăzi ele 
s-au dezvoltat în asa măsură încît 
sînt de nerecunoscut. Așa de exem
plu, la U.C.M. Zlatna. locul insta
lațiilor vechi l-au luat agregatele 
noi cu o capacitate simțitor mărită, 
o tehnicitate avansată și un flux 
tehnologic în majoritate mecanizat.

Fabrica „Ardeleana" în anii vieții 
noi a fost transformată și utilată 
complet. De asemenea, s-a dezvol
tat simțitor -și întreprinderea de 
morărit din Alba lulia.

O dată cu dezvoltarea unităților 
industriale existente, în anii de de
mocrație populară au luat ființă al
tele noi. Printre acestea se numără 
și l.R.I.L. care a cunoscut o largă 
dezvoltare an de an. La fel Secția 
Ateliere centrale care a luat ființă 
în 1954 a fost înzestrată cu utilaje 
noi, mărindu-și continuu capacitatea 
de producție.

In prezent, harnicii constructori ai 
Șantierului 4 construcții muncesc cu 
entuziasm pentru a da în funcțiune 
încă o nouă unitate industrială — 
fabrica de produse refractare.

In anii regimului democrat-popu
lar a cunoscut o mare dezvoltare și 
agricultura raionului. Cele 22 gos
podării agricole colective avînd spri
jinul permanent și multilateral al 
statului, înfloresc zi de zi. O dată cu 
dezvoltarea și întărirea lor, gospo
dăriile agricole colective și-au spo
rit continuu fondul de bază, care 
se ridică în prezent la peste 25 mi
lioane lei, iar valoarea avuției ob
ștești la peste 43.000.000 Iei.

Gospodăriile colective cum sînt 
cele din Mihalț. Galda de Jos, Cis- 
tei, Teiuș, au fonduri de bază ce 
se ridică între 1,8 și 2,1 milioane 
lei. Perspectivele ce se deschid în 
fața agriculturii raionului nostru 
sînt deosebit de luminoase.

Satul din trecut a rămas doar o

ȘCOALA PROFESIONALĂ 
DE MECANICI AGRICOLI 

ALBA IULIA

Anunță
că primește înscrieri pentru 
concursul de admitere în 
anul I — pînă la data de 

21 august 1964.

Concursul de admitere are loc 
între 1 — 10 septembrie a. c. 

La înscriere candidații, pe 
lîngă actele obișnuite, vor 
prezenta și o recomandare 
din partea unui S.M.T. din 

regiunea Hunedoara.

Informații suplimentare 
se pot obține la sediul școlii 
din Alba lulia, str. Platoul 
Romanilor nr. 24, telefon 39. 

tristă amintire. In casele oamenilor 
din comunele și satele raionului no
stru. sporește an de an belșugul. Lu
mina electrică, tot mai multe apa
rate de radio, televizoare, obiecte 
moderne de uz casnic, mobila 
nouă și modernă. casele noi 
și confortabile' au luat locul mizeriei 
si întunericului din timpul regimu
lui burghezo-moșieresc.

Realizări de seamă s-au obținut în 
cei 20 de ani de la eliberare și 
în domeniul culturii și învățămîntu- 
Iu>. In anul 1938 în raion existau 
14.220 neștiutori de carte, erau doar 
2 cămine culturale, două biblioteci 
sătești leu un număr de 160 volu
me) și 3 cinematografe. Astăzi, ne- 
stiinței de carte i-a luat locul o cul
tură mereu înfloritoare. La dispozi
ția țărănimii colectiviste stau 68 
de cămine culturale, 22 case de ci
tit. 13 biblioteci comunale, 79 bi
blioteci sătesti. 35 de cinematografe 
care toate le oferă mari posibilități 
de continuă lărgire a cunoștințelor 
culturale. Un avînt fără precedent 
a luat mișcarea artistică de amatori 
în care sînt cuprinși peste 4.100 de 
oameni ai muncii care valorifică tot 
ce are mai frumos și mai măreț fol- 
clor,d nostru

Drumul înfloritor al culturii și în- 
vățămîntului este oglindit si de numă
rul mare de construcții de școli, de 
săli, de clasă, precum- și de cei peste 
15.000 de elevi din raionul nostru 
care însușesc în condiții minunate 
bazele cunoștințelor științifice.

Profunde transformări au avut 
loc și în domeniul sanitar. Dacă în 
timpul regimului burghezo-moșieresc 
numărul de instituții de sănătate și 
cadre de specialitate era foarte re
dus, astăzi prin grija partidului și 
guvernului, numărul lor este în con
tinuă creștere. Astfel, în anii vieții 
noi, numărul medicilor a crescut de 
la 25 cîți erau' în 1944 la 93 în 
prezent.

A XX-a aniversare a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist gă
sește pe oamenii muncii din raionul 
nostru în plină activitate pentru 
realizarea sarcinilor trasate de 
partid.

In aceste zile cînd ne apropiem 
tot mai mult de sărbătorirea celei de 
a XX-a aniversări a eliberării, gîn- 
durile oamenilor muncii din raionul 
nostru se îndreaptă cu profundă re
cunoștință spre partidul nostru care 
a dat imbold muncii lor creatoare, a 
sădit un nou caracter și a dat un 
nou sens vieții lor, i-a adus și ra
ionului nostru înflorirea de astăzi.

Intîmpinînd marea sărbătoare a 
eliberării, oamenii muncii din raio
nul nostru desfășoară o largă și 
însuflețită întrecere socialistă pentru 
a cinsti aniversarea a 20 de ani de 

Cu prilejul zilei de 23 AUGUST — cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist 
— conducerea O. C. L. COMERȚ MIXT — ALBA IULIA, 
felicită călduros întregul colectiv de muncă, consumatorii 

și furnizorii, dorindu-le noi succese în activitatea lor.

«

♦ Cu prilejul zilei de 25 MUCSOSTT — cea de-a XX-a aniver- ♦
♦ sare a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist — conducerea X
J Întreprinderii raionale de industrie locală Alba lulia, £
♦ felicită întregul său colectiv de muncă, pe toți furnizorii și ♦
+ beneficiarii, dorindu-le noi succese în munca ce o desfășoară 4.J pentru binele și fericirea patriei noastre dragi. J
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

la eliberare cu noi și importante 
succese. Aceasta este concretizată în 
faptul că în cele 7 luni ale anului, 
producția globală pe raion a fost 
realizată în proporție de 104,8 la 
sută, valoarea ei dublîndu-se față 
de anul 1959. Aceasta reprezintă o 
depășire de 8.705.000 lei față de an
gajamentul anual care a fost de 
6.086.CCO lei din care pînă Ia 23 
August 4.674.000 lei. Producția mar
fă s-a realizat în proporție de 106,1 
la sută, realizindu-se peste plan pro
duse în valoare de 20.358.000 lei, 
fată de 11.34~.(X)0 Iei cît a fost anga
jamentul. din care pînă Ia 23 Au
gust. 8.322.COO lei.

A crescut continuu productivita
tea muncii și s-a redus simțitor pre
țui de cost.

In dosul acestor cifre, noi, vedem 
oamenii, munca lor creatoare, fru
musețea lor spirituală dezvoltată și 
stimulată de partid, vedem hotărîrea 
lor nestăvilită de a contribui tot 
mai mult la înflorirea patriei noas
tre, de a da viață mărețului pro
gram de construire a socialismului.

Intîmpinînd cea de a XX-a aniver
sare a eliberării patriei cu un bo
gat bilanț al realizărilor, oamenii 
muncii din raionul nostru alături de 
întregul popor din patria noastră, 
privește cu încredere și optimism 
viitorul său luminos, manifestîndu-și 
hotărîrea fermă de a munci cu și 
mai multă însuflețire și pricepere 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid, pentru construirea socia
lismului și comunismului — cale a 
bunăstării și progresului necontenit.

Formația de dansuri a căminului cultural din Stremț participantă la faza finală a celui de al VlI-lea 
concurs al formațiilor artistice de amatori.
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Din punct de vedere geografic, 
Stația C.F.R. Coșlariu este situată 

I la intersecția a trei regionale de 
cale ferată: Cluj—Brașov—Timișoa
ra.

Datorită acestei așezări. Revi
ziei de vagoane Coșlariu îi revin 
sarcini deosebit de importante în 
ceea ce privește starea tehnică a 
vagoanelor care intră în compune
rea trenurilor.

Pentru a asigura pregătirea co- 
| respunzătoare a trenurilor, Revizia 
i de vagoane Coșlariu nu a fost In- 
I zestrată întotdeauna așa cum este 
J în prezent.

„Clădirea principală" a reviziei 
j era de fapt o baracă în care-și des

fășura activitatea atît conducerea 
I cît și personalul operativ al reviziei. 
I Despre alte instalații, utilaje, mași

ni nu se putea vorbi și cu atît mai 
puțin de condiții de igienă. Singura 
anexă a reviziei era un atelier de 
fierărie care de fapt era o improvi
zație din cîteva bucăți de tablă sub 
care se afla o nicovală, o forjă de 
cîmp și cîteva scule rudimentare.

După eliberarea patriei de sub 
jugul fascist. Revizia de vagoane 
Coșlariu. la fel ca toate ramurile e- 
conomiei naționale a cunoscut o 
dezvoltare tot mai amplă, mai com
pletă. Astfel, a fost construită o 
clădire cu încăperi pentru lăcătușii 
de revizie, montatori de reparație, 
birouri, pentru șefii de tură, pentru 
conducerea reviziei, sală pentru 
școala personalului etc. S-a con
struit clădirea centrului de frînă, a 
atelierului mecanic, atelier de fieră
rie, tîmplărie, sudură etc. Unitatea 
a fost dotată cu diferite utilaje mo
derne care ușurează munca oame
nilor.

; METALURGICE ZLATNA
Felicită cu prilejul celei de-a XX-a ANIVERSĂRI A

' ELIBERĂRII PATRIEI NOASTRE DE SUB JUGUL FASCIST, 
J colectivul său de muncă și adresează un călduros salut 
; tuturor oamenilor muncii din raion, care prin munca lor"> 

harnică contribuie la îndeplinirea și depășirea sarcinilor, .
> la continua înflorire economică, social-culturală, a patriei ; 
< noastre socialiste. <

Activitatea pe linie de inovații a 
fost o preocupare permanentă a 
colectivului de muncă. Numai în 
ultimii 5 ani au fost aplicate în 
producție 20 inovații care pe lingă 
însemnate economii, aduc o impor
tantă contribuție la reducerea efor
tului fizic al muncitorilor, la creș
terea productivității muncii.

Din fondurile de mică mecanizare 
s-au terminat lucrările unei instala
ții de transport mecanic al uleiului 
necesar ungerii vagoanelor. Această 
instalație a dus la creșterea pro
ductivității muncii, realizîndu-se în 
același timp economii de peste 
40.000 lei anual. Pentru crearea u- 
nor condiții tot mai bune de mun
că au fost luate și înfăptuite o se
rie de măsuri cum sînt: introduce
rea apei potabile, s-a instalat lumi
nă fluorescentă în încăperile unde 
se lucrează mai mult noaptea, pre
cum și în exterior unde a fost nece
sar, s-a amenajat o baie etc.

Organizația de partid și conduce-r 
rea reviziei au acordat multă aten
ție școlarizării și specializării, mai 
ales a tineretului. Astfel numai în 
ultimii 2 ani au fost trimiși la școlf 
de maiștri de revizie, de lăcătuși de 
revizie, montatori de frînă automa
tă un număr de 23 salariați, iar în 
prezent alți 4 salariați se pregătesc 
pentru examenul la școala de mai
ștri.

Pe pieptul multor muncitori str '^_- 
cesc diferite distincții ca prețu.'.As 
muncii , lor dusă zi cu zi în vede® 
asigurării unui transport pe calea 
ferată în cele mai bune condiții de 
siguranță a circulației.

Coresp. CR1SAN IOA\ 
și PADURARU ALEX.
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