
?" multi ani tovarăși /
cheie astăzi amil 1964, an 
ncrustat în miez de vară, 
jînte soare de august, împli- 
douăzeci de ani de lumină pe 
triei și tot atîtea trepte spre 
i fericire.

un an nou. La multi ani 
sint inimile stăpînite 

tă emoție, iar literele 
incioase pentru a turna 
întreaga căldură și dra

gare vă adresăm această 
mă urare. La multi ani mun- 
muncitoare din fabrici, uzi- 

e și ateliere, care în anul 
fel ca în toți anii vieții 

noi ați muncit cu rîvnă și 
t entuziasm pentru propăși- 
mpei noastre patrii. Cu min- 
stră îndrăzneață, cu brațele 
harnice, ați pus noi cărămizi 
țul edificiu al socialismului, 
ți fi pe drept cuvînt mîndri 

lucru. La mulți ani harnici 
atori, membri ai cooperati- 

țricole care faceți ca, an de an, 
5 să rodească tot mai spornic, 
'at. La mulți ani oameni de 
și cultură, dascăli ce sădiți în 
nere adevărul despre lume 
. medici ce învingeți suferin- 
faceți să crească voioși și 

pruncii. La mulți ani tu-

■istă noapte, cumpănă în- 
î mijlocul prietenilor și to- 
de muncă, în mijlocui ce- 

.gi și apropiați, vom face bi- 
izbînzilor dobîndite și ne 

i făuri planuri de viitor mai cu- 
ătoare, mai înaripate. A intrat în 
îceiul nostru acest lucru. Și facem 

șa pentru că avem încredere în 
viitorul luminos al patriei. Izvorul 
încrederii ne este partidul, marea 
sa înțelepciune, dragostea și grija 
cu care ne conduce spre desăvîrși- 
rea construcției socialiste, spre co
munism.

An nou bate la poarta vremii.

ANUNȚ
Anunfăm cititorii, colaboratorii și corespondenții noștrii 

că, începînd cu acest număr, ziarul „Steaua roșie“ își înce
tează apariția.

Problemele activității economice, social-culturale și ale 
vieții de partid din raionul Alba, urmează să fie tratate în 
continuare de ziarul „Drumul socialismului", organ al Comi
tetului regional P. M. R. Hunedoara și al Sfatului popular 
regional.

Aducem mulțumiri tuturor cititorilor, colaboratorilor și 
corespondenților voluntari, pentru sprijinul pe care ni l-au a- 
cordat în activitatea noastră.

COLEGIUL REDACȚIONAL

Să-i ieșim cu însuflețire și voie bună 
în întîmpinare. Să facem din zilele 
lui, zile de noi biruinți în adîncul 
minelor, lîngă strunguri, freze și ra- 
boteze, pe înalte schele, pe întinsele 
noastre ogoare, sau veghind copiii 
patriei aplecați asupra cărții. Ince- 
pînd de mîine vom intra în ultimul 
an al șesenalului. Ne stau în față 
sarcini de mare însemnătate și răs
pundere. Să ne angajăm fierbinte 
că le vom înfăptui cu cinste, pentru 
înflorirea patriei dragi, pentru bine
le și fericirea noastră.

...E miezul nopții. Orologiile bat 
sacadat ora douăzeci și patru. Ridi
căm paharul. Rămas bun an 1964! 
Bine-ai venit an nou 1965! La mulți 
ani tovarăși! încheiem încă un an 
de pace, bunul cel mai de preț al o- 
menirii. încheiem, sub conducerea 
partidului, încă un an de mari vic
torii și pășim în altul hotărîți să-l 
facem mai rodnic, mai bogat, mai 
prosper.

Lăsăm gîndul să se întoarcă spre 
prima zi a lui 1964. In noaptea cu 
sclipiri de mărgele, trimise de un
deva din eter, se contopeau într-o 
extraordinară asemănare vise, gîn- 
duri, dorinți.

— Doresc să-mi văd patria mai 
frumoasă, raionul și orașul sau sa
tul la fel, doresc să ne surîdă nu
mai victoriile muncii, doresc să mă 
mut în casă nouă, doresc...

Cîte și cîte dorinți nu și-au dat 
mîna la cumpăna nopții Anului 
Nou. Și explicația acestei profunde 
încrederi în realizarea viselor plă
nuite nu este de loc grea. Nu! Anii
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Dezbaterea cifrelor 

de pian pe 1965 

Succesele de azi — 
la baza celor viitoare

Colectivul de muncă de la secția 
lăcătușerie 2 din cadrul I.R.I.L. Âl- 
ba Iulia a încheiat anul 1964 cu 
rezultate deosebite în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Astfel, au fost 
date peste plan 1.000 panouri de pa- 
razăpezi și s-a realizat o economie 
de 810C0 lei. '

Zilele trecute, în cadrul întreprin
derii noastre a avut loc adunarea 
pentru dezbaterea cifrelor de plan 
pe anul 1965. Numeroși muncitori 
din cadrul secțiilor întreprinderii au 
luat cuvîntul cu acest prilej și au 
făcut propuneri prețioase pentru îm
bunătățirea muncii de viitor. De ase
menea, numeroși muncitori și-au 
luat angajamente sporite pentru 
viitor. Colectivul secției noastre, de 
pildă, și-a luat angajamentul ca în 
1965 să producă peste plan 500 buc 
panouri de parazăpezi metalice.

Coresp. BRAT1MA PETRU

încălțăminte peste plan
Ziiele trecute, la fabrica de încăl

țăminte „Ardeleana" din orașul nos
tru a avut loc prelucrarea cifrelor 
de plan pe 1965. Cu acest prilej, nu
meroși muncitori, care au luat cu
vîntul au arătat posibilitățile pe 
care colectivul de muncă de aici le 
are în ce privește îmbunătățirea ca
lității produselor. In mod special s-a 
aceentuat pe ridicarea calificării ca
drelor. In baza numeroaselor pro
puneri făcute în acest sens în ca
drul fabricii se va deschide un curs 
de calificare pentru manopera cusut 
fețe.

Cu prilejul prelucrării cifrelor de 
plan, colectivul de muncă de aici 
s-a angajat să dea peste plan 1.000 
perechi încălțăminte, să realizeze 
100.000 lei economii la prețul de 
cost, iar productivitatea muncii să 
sporească cu 0,5 la sută.

... 1904
luminoși pe care-i trăim sînt anii 
împlinirilor.

Veneau și altădată ani noi. Sărbă
toream și atunci clipa solemnă, 
cînd pendula ceasornicului a- 
nunța venirea noului an. Dar se a- 
semănau unii cu alții ca două pică
turi de apă. Pentru o mînă de ex
ploatatori ei aduceau venituri în timp 
ce pentru cei mulți, noi și noi sufe- 
rinți. Și totuși poporul nu obosea să 
spere. Dar traiul îi era același, via
ța aceeași. Răul era mereu prezent 
în locuri unde nu se întîmpla nimic.

Acum vedem cu toții. Nu-i an care 
să nu ne aducă ceva nou, nu-i an 
în care visurile noastre să nu se 
contureze precis în fapte. Să-l luăm 
pe ‘64. Parcurgem împreună pe 
itinerariul faptelor. Notăm la înce
putul anului angajamente entuzias
te ale harnicelor colective de mun
că de la U.C.M. Zlatna, Depoul C.F.R. 
Teiuș, fabrica „Ardeleana" și multe 
alte întreprinderi din raion. Era 
doar cuvîntul de început de an. A- 
cum toate aceste colective au rapor
tat îndeplinirea și depășirea anga
jamentului luat, cu mult înainte de 
termen. Și-au dorit în noaptea de 
revelion cîțiva muncitori de la 
U.C.M. și E. M. Zlatna ca anul pe 
care-1 începeam să le aducă numai 
bucurii... și locuințe noi. Iată-le vi
sul împlinit. In luna iunie aici a fost

Constituirea Consiliului raional 
al Frontului democrației Populare

Zilele trecute, în saia de festivi
tăți a sfatului popular raional, a 
avut loc ședința de constituire a 
Consiliului raional al Frontului De
mocrației Populare în vederea vii
toarelor alegeri pentru Marea Adu
nare Națională și sfaturile popu
lare. La ședință au participat repre
zentanți ai organizațiilor de partid, 
ai sindicatelor, organizațiilor coo
peratiste, de tineret, de femei, or
ganizațiilor obștești etc. propuși 
pentru a face parte din Consiliul ra
ional al Frontului Democrației Popu
lare.

Consiliul raional al Frontului De
mocrației Populare este alcătuit din: 
ALBU IOAN, președintele Sfatului 
popular al comunei Berghin, BÎL- 
DEA GH1ȚA, muncitoare la fabrica 
„Ardeleana", BANC1U TRAIAN, 
pensionar Alba Iulia, BOLUNDUȚ 
AUREL, director S.M.T., BELENY 
E1MIL, activist al Comitetului raio
nal de partid, BUCUR NICOLAE, 
președintele Consiliului local al sin
dicatelor, BUDULA MARIA, secre
tara organizației raionale de Cruce 

La I.R.I.L. Alba Iulia se montează util ijul în noua secție de bunuri 
de larg consum.

dat în folosință un bloc frumos cu 
48 apartamente confortabile, iar în 
luna noiembrie altul cu 36 aparta
mente. Recitesc din noianul de ma
teriale apărute în ziar rînduri de 
mulțumire. E semnificativ pentru 
anii noștrii. 2.000 de muncitori, in
gineri, tehnicieni și funcționari, 
2.000 de oameni ai muncii și-au pe
trecut concediul pe malul însorit al 
mării sau la muntele răcoros. Un 
mare număr de copii ai celor ce 
muncesc și-au petrecut vacanța în 
taberele de vară de la Izvorul Ampo- 
iului, Tăuț, Intregalde sau la Năvo
dari. Nici nu se putea visa în trecut 
la asemenea înfăptuiri.

Cînd ne întrebăm ce ne-a adus 
1964 putem înmănunchia un bilanț 
bogat. Aici sus pe Valea Ampoiului 
în sate unde în trecut nu se întîmpla 
nimic s-a aprins lumina electrică în 
casele oamenilor, iar radioul e și el 
prezent la fiecare pas. Da! La Fe- 
neș, Galați, Pătrînjeni, Presaca și 
altele locul lămpii cu petrol a fost 
luat de becul electric. Au fost electri
ficate și Hăpria, Drîmbarul și alte 
sate. începutul noului an școlar a 
fost pentru meteșeni și copiii lor pri
lej de mare bucurie. La 15 septem
brie, copiii meteșenilor au pășit pra
gul unei școli noi, frumoase și în
căpătoare. Dorințe tot mai cuteză
toare devin pe zi ce trece fapte îm
plinite. Satul zilelor noastre își 
schimbă înfățișarea de la o zi la al- 

roșie, CARCULEA IOAN, secretar 
al Comitetului raional de partid, 
COMȘA EMIL, președintele Sfatului 
popular al orașului Alba Iulia, CI- 
BAN MIHAI, președintele coopera
tivei agricole de producție Alba Iu
lia, CATANA CORNEL, secretar al 
Comitetului de partid C.F.R. Teiuș, 
CIOBOTA NICOLAE, secretar al 
Comitetului raional de cultură și 
artă, DRAGAN FLORICA, activistă 
de partid, DRIMBĂREAN MI
TROFAN, vice-președinte al sfatu
lui popular raional, DEMCO NICO
LAE, președintele Tribunalului popu
lar Alba, DOBIRTA MIHAI, preșe
dintele cooperativei agricole de pro
ducție Cistei, DICU LID1A, inginer 
la cooperativa agricolă de producție 
Ciugud, DREGHICI GHEORGHE, 
activist al Comitetului raional de 
partid, FARCAȘ VASILE, secretar 
al Comitetului raional de partid, 
FOROSIGAN MELANIA, economist 
la E. M. Zlatna, FILIP GHEORGHE, 
șeful Stației C.F.R. Alba Iulia,

(Continuare în pag. 3-a)

ta. Se construiesc case noi. Numaî 
în anul acesta au fost construite 
peste 200 case noi. Membrii coopera
tivelor agricole își cumpără televi
zoare.

Cea mai frumoasă dăruire, acum 
la sfîrșit de an, este însă hărnicia 
pe care cei ce poartă steluța rubinie 
au știut s-o dovedească. Se încheie 
cea de a douăsprezecea lună. Pe 
piepturile multora ea strălucește șl 
acum și va mai străluci un an. Va- 
lacic loan, NistOr Petru, Magda 
Ioan, de la U.C.M. Zlatna, Hendrea 
Gheorghe II, Meteșan Aurel, Novă- 
ceanu Aurel de la E. M. Zlatna, 
Moagă Virgil, Moldovan Ana de la 
fabrica „Ardeleana", Dreghici loan, 
Trifu Traian și alții de la secția A- 
teliere centrale își încheie anul în
scriind în dreptul numelui din nou 
„Fruntaș în întrecerea socialistă pe 
1964“. Ce minunat se înscriu aceste 
cuvinte pe fundalul hărniciei. Ce 
minunată răsplată a unui an de bî- 
ruinți continue.

Am urmat în ortăcia lui 1964 un 
scurt itinerar al faptelor. Este 
doar un crîmpei din marele bilanț. 
Cîte nu s-au înfăptuit în anul care-1 
încheiem, cîte din vise nu au deve
nit realitate? Azi privești spre mîî- 
ne cu încredere, iar perspectiva lu
minoasă a viitorului devine realitate. 
Anii care vin se adaugă peste noul 
anilor ce-î încheiem, de aceea te
melia lor e atît de puternică.

A. R.



Jn fața noastră stă un an nou cu toate filele calendarului întregi. Un 
an în care oamenii muncii își doresc, întrecîndu-și propriile succese do- 
bîndite în anul acesta, izbînzi mai depline, împliniri și mai rodnice. Cîți 
oameni, cîte locuri de nobilă strădanie, atîtea dorințe. Ceea ce constitu
ie însă trăsătura comună tuturor, e certitudinea împlinirii lor sub înțe
leaptă conducere a partidului. Iată cîteva din aceste dorinți călăuzite de 
același gînd luminos.

PATRIEI ECONOMII

Colectivul de muncă de la De
poul C.F.R. Teiuș, din care fac și eu 
parte, și-a îndeplinit planul pe anul 
1964 cu 21 zile mai devreme. In a-

BELȘUGUL MUNCII HARNICE

La noul an 1965, în pragul căruia 
ne găsim, am început să m gîn- 
desc de mai mult timp, încă de la 
recoltatul legumelor. Deoa'ece, eu 
împreună cu alte femei lucrez în 
sectorul legumicol al cooperativei a- 
gricole de producție din Oarda de 
Jos de mai mult1 ani, am cîștigato 
experiență bogată în cultura legu
melor și în special a celor timpurii.

In anul <964, pe lingă alte dife
rite legume am cultivat pe 30 ari

SPRE NOI SUCCESE

Încheiem anul 1964 cu fapte deo
sebite m muncă. Colectivul nostru 
de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
ca urmare a muncii însuflețite pe 
cin; a desfășurat-o a raportat încă 
la oembrie că sarcina de plan 

a fost îndeplinită. Acum 
aT 'era ultima filă a calen- 

'latele obținute în anul 
cbeiem sînt cu atît mai 

ceastă perioadă, mecanicii și fo- 
chiștii au economisit o cantitate de 
2.500 tone combustibil convențional 
și au remorcat cu tonaj sporit 1.790 
trenuri, transportînd în plus 186.000 
tone mărfuri. Mă bucur din toată ini
ma că la obținerea acestor succese 
am contribuit și eu.

Ce-mi doresc în anul 1965? Do
resc ca succesele colectivului no
stru să fie mereu sporite la care să 
contribui și eu din plin. Pentru a- 
cesta mă voi strădui să-mi ridic ni
velul de pregătire profesională, să 
studiez și să aplic în practică meto
dele cele mai avansate, să tran
sport un număr sporit de tone în 
plus și să dau patriei tot mai multe 
economii peste plan.

MEDREA GRIGORE 
mecanic la Depoul C.F.R. Teiuș

roșii timpurii protejate sub folii de 
polietilenă care ne-au adus un ve
nit frumos. De asemenea, pe supra
fața de 1 hectar am cultivat cartofi 
iarovizați din valorificarea cărora 
am realizat un venit de 30.000 Iei.

De aceea, obținerea unor produc
ții cît mai mari de legume și zarza
vaturi este un obiectiv asupra căru
ia ne îndreptăm 3e pe acum atenția. 
In anul acesta vom spori suprafața 
de teren cultivată cu cartofi iarovi
zați, vcm extinde cultura roșiilor 
protejate cu material plastic și vom 
încerca să cultivăm castraveții sub 
ochiuri de sticlă pe o suprafață de 
50 ari. Toată suprafața de 25 ha, 
cît vom cultiva în acest an cu legu
me și zarzavaturi o vom iriga.

Pășind în noul an, eu personal 
sînt convinsă că și în anul acesta 
vom obține noi succese în întărirea 
economico-organizatorică a coope
rativei noastre agricole de produc
ție și vom realiza venituri bănești 
tot mai mari.

MALINOVSCHI SANDA 
membră a cooperativei agricole de 

producție Oarda de Jos

îmbucurătoare, cu cît ele au fost 
obținute pe calea creșterii produc
tivității muncii, printr-o continuă 
îmbunătățire a organizării produc
ției. Acum la sfîrșit de an, colectivul 
nostru de muncă se mîndrește cu 
faptul că prin munca avîntată a reu
șit să dea peste planul anual aproa
pe 2.000 tone făină albă și integra
lă. De asemenea, în anul pe care 
l-am încheiat, printr-o permanentă 
preocupare pentru reducerea prețu
lui de cost am reușit să realizăm o 
economie de peste 1 milion lei dînd 
în același timp peste sarcina plani
ficată peste 600.000 lei beneficii. 
Toate aceste rezultate, ca și hotărî- 
rea colectivului nostru de muncă ne 
fac să privim spre 1965 cu încrede
rea deplină că vom ști să adăugăm 
rezultatelor de pînă acum, noi suc
cese, că sarcinile pe. 1965 vor fi șl 
ele înfăptuite înainte de termen, deși 
în comparație cu anul trecut, pla
nul producției va crește cu 7,60 la 
sută. Cu cîteva zile în urmă, în ca-

Vom sprijini și mai mult munca pe ogoare îa slujba unui fel nobil

Fiind conștient de importanța 
sarcinilor care-i revin în lupta pen- 
tru îndeplinirea obiectivelor ce stau 
în fața agriculturii raionului nostru, 
colectivul S.M.T. Alba Iulia, îndru
mat în permanență de către comite
tul raional de partid, a obținut an 
de an succese tot mai de seamă în 
activitatea pe care o desfășoară, zi

Cu deplină încredere

Sînt unul din miile de tineri care, 
crescuți și educați de partid, pă
șesc cu încredere spre viitor.

Cunosc doar din spusele celor 
vîrstnici viața din trecut. Dar, chiar 
și așa, am adunat destule fapte în 
inimă pentru a privi înapoi cu mi- 
nie.

Pentru noi însă, acel trecut întu
necat a apus pentru totdeauna. 
Simt acest lucru în tot ce mă încon
joară. 11 simt în coșuri înalte de fa
brici și uzine ce se înalță mereu mai 
multe spre cerul liber al patriei, în 

drul întreprinderii noastre a avut 
loc adunarea pentru dezbaterea ci
frelor de plan pe 1965. Colectivul 
nostru de muncă a primit cu însu
flețire noile prevederi ale planului 
și pentru realizarea lor a venit cu 
propuneri prețioase, care ne vor a- 
juta să ne achităm cu cinste de 
sarcina încredințată. Mai mult, pe 
baza studierii atente a posibilități
lor existente, prin îmbunătățirea con- 
ti.nuă a organizării muncii, munci
torii, inginerii și tehnicienii din ca
drul întreprinderii noastre s-au an
gajat ca sub conducerea organizați
ei de partid să muncească cu mai 
multă însuflețire și să dea peste 
prevederile planului 126 tone făină 
albă, 188 tone făină integrală și să 
realizeze o economie la prețul de 
cost de 50.000 lei.

Pentru anul 1965 ne exprimăm în
treaga convingere că întregul nos
tru colectiv va munci cu și mai mul
tă însuflețire spre a-și respecta cu- 
vîntul dat.

Ing. CUCU VASILE 
director întreprinderea de morărit 

Alba Iulia 

de zi, în cadrul unităților agricole 
socialiste din raion și este hotărît 
să lupte cu și mai mult entuziasm 
pentru ca în acest an să obțină re
zultate și mai bune.

Muncind cu însuflețire în cadrul 
întrecerii socialiste organizată în
tre brigăzi, mecanizatorii stațiunii 
noastre au executat în anul 1964 
peste 82.000 hectare arătură norma
lă, au făcut lucrări de calitate su
perioară, reducînd totodată prețul de 
cost la hantru și realizînd însemna
te economii peste cele planificate.

Datorită ajutorului multilate
ral acordat de partid, stațiunea noas
tră este înzestrată în prezent cu a- 
proape 200 tractoare, 50 combine de 
păioase, peste 200 de semănători di
ferite și însemnate alte mașini agrico
le moderne. De aceea, colectivul nos
tru își propune ca în noul an al că
rui prag îl trecem în aceste zile, sa 
termine reparațiile cu 10 zile îna
inte de termen, să execute lucrări 
numai de calitate superioară, contri
buind din plin la sporirea produc
țiilor de cereale la hectar.

BOLUNDUȚ AUREL 
director S.M.T. Alba Iulia

în viitor
întinsul holdelor ce se pîrguie în 
miezul verii, în tovarășii mei de 
muncă în preajma cărora ara cres
cut. Proaspăt absolvent al școlii 
profesionale le-am simțit zi de zi 
ajutorul. Și astăzi, în prag de an 
nou. împărtășim împreună bucurii. 
Echipa noastră de mecanici condu
să de tovarășul Chiș Iuliu și-a înde
plinit cu cinste sarcinile de plan pe 
anul 1964 și sîntem cu toții hotă- 
rîți să ne facem și mai rodnică mun
ca în anul ce începe. Iar eu ca mun
citor elev în clasa a IX-a țin să a- 
daug rezultatelor ce le voi obține în 
producție, numai note bune.

barbanțan eugen 
mecanic — Secția Ateliere centrale 

Alba Iulia

Să facem comuna noastră 
tot mai frumoasă

In anii puterii populare, comuna 
Zlatna a cunoscut o permanentă în
florire și dezvoltare, așa cum de 
altfel a cunoscut întreaga noastră 
patrie. In aceste zile cînd facem bi
lanțul unui an de muncă, ne bucu
răm de realizările obținute prin ac
tivitatea rodnică a cetățenilor, pen
tru continua înfrumusețare a comu
nei noastre.

In anul 1964, în cadrul în
trecerii patriotice, peste 6.100 ce
tățeni au executat mai mult de 
92.000 ore muncă patriotică, ceea ce 
corespunde cu o economie în va
loare de peste 300.000 lei. In cadrul 
realizărilor obținute amintim, repa
rații capitale la școala generală de 
8 ani, ridicarea în roșu a dispen
sarului veterinar, amenajarea de zo
ne verzi, plantarea unui însemnat 
număr de arbori ornamentali etc.

In urmă cu aproape î 
părțindu-mă de colegii î 
cultate, am pornit hotă 
închin toate forțele țel 
pentru care m-am pregă 
spune că, an de an, sati; 
răsplătesc tot mai deplin 
Elevii mei pătrund, din ce 
adînc sensul operelor lui 
minescu, Mihail Sadove 
Creangă, Mihai Beniuc : 
altor scriitori și poeți, ca 
goste de țară și de oamei 
și au dăruit poporului nor 
seți neprețuite.

îmi văd elevii crescînc1 
îmi saltă de bucurie Și 
ori adaug un nou succes 
dooîndite, îmi îndrept cu 
tință gîndurile spre parti 
iubi!, care ne-a creat atî' 
drelor didactice, cît și el 
mai bune condiții de învi

Ce i drept, pentru noi 
profesorii și eievii, mul ■ 
începe la mijloc de' 
pentru toți oamenii r. 
bătoarea „Anului N< 
nouă prilej de a ne îr 
durile, de a ne reînoi ii 
Și, astfel fiind, e fire- 
rile să-mi fie animate 
viitoare. Nici un elev coi 
mai puțini elevi mediocr 
gîndurile cu care întîmpin 
care cu siguranță va îns 
un pas pe drumul desăvî 
strucției socialiste în scut 
tră patrie.

ANGHEL EMILI 
prof. Școala medie

Așa cum fiecare colectă 
că din întreprinderi și-a 
s-a angajat ca in anul 196 
ge la succesele obținute 
Sfatul popular al comuna 
propune să obțină, cu 
tățenilor, noi realizăr" 
obștesc.

Obiectivul principal al î. 
patriotice în cursul anului 19 
va constitui ridicarea nivelulu. 
litar-gospodăresc, de înfrumust. 
a comunei și satelor noastre. In l 
cest scop ne propunem să dăm în 
folosință cetățenilor din satul Pirita 
un cămin cultural, să terminăm re
parațiile capitale la școala generală 
de 8 ani. In jurul noilor blocuri date 
recent în folosință oamenilor muncii, 
vom amenaja zone verzi, vom planta 
flori și arbori ornamentali. De ase
menea vom amenaja spații verzi și 
vom planta arbori ornamentali în 
preajma școlilor de la sate și a că
minelor culturale.

Acestea sînt cîteva obiective din 
ceea ce ne propunem să realizăm în 
cursul anului 1965, pentru continua 
înflorire a comunei noastre. S> 
convins că ele vor fi înfăptuite . 
întregime. Avem sprijinul permanent 
al maselor largi de cetățeni.

UNEA ȘTEFAN 
președintele Sfatului popular al 

comunei Zlatna
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!n aceste zile, la cooperativele a- 
cole de producție din raionul nos- 

se face bilanțul realizărilor ob- 
ite în anul 1964 și se pregătește 
ducția anului 1965. La Drîmbar, 

„ exemplu, în anul care a trecut au 
■ost obținute o seamă de rezultate 
?une în majoritatea sectoarelor 
producție. Astfel, de pe cele 334 
cultiva le cu porumb s-a obținut 
producție medie de peste 2.000 
știuJeți la hectar. Brigada a Il-a 
cîmp din Teleac, de pe cele 80 
a recoltat cîte 2.637 kg porumb 
hectar, iar brigada I-a Drîmbar
pe 20 ha a obținut cite 3.730 kg po
rumb. De asemenea, în partea de 
hotar numită „Meal" de pe suprafa
ța de

■"ste
pe 
oh

de 
ha 

o 
kg 
de 
ha 
la 
de

25 ha s-a recoltat în medie 
1.870 kg grîu la hectar, iar 
oparcelă de 12 ha din locul 

pbținut cîte 1.650 
.’ De pe întreaga 

"10 ha cultivată cu sfec- 
Jținut o producție 
000 kg la hectar.
1
ie peste 17.000 kg
a II-a a realizat

£c

c al cooperativei 
ie din Drîmbar a 
nea, o puternică 
a sfîrșitul anului 
, cooperatorii din 
doar de 44 ca- 

n cei 3 ani care 
i, numărul bovi- 

10 ori, în pre- 
m număr de 442 
:are 144 vaci și 
54, numărul por- 
peste 270 capete 
5 au fost îngră- 
pe bază de con- 
16 ovine la înce- 
n prezent s-a a- 
ipete ovine. Coo- 
e producție din 
ie în prezent de 
00 păsări.
sus sînt numai 

ile obținute de 
din Drîmbar la 
îi ce trece altele 
'ă cu acestea se 
ește cooperativa 
ntrerupt venitul 

care, îndru-

Se în» 
care a î 
sub fiert 
nirea a 
cerul pa 
belșug ș 

începe 
tovarăși! 
de o negrăi . 
parcă neput_jri.
în cuvinte >a de către orga- 
goste cu o 
tradițione’ 
citori și 
ne, min 
1964, la 
noastre 
nepotoli 
rea seu, 
tea voa 
voastre 
la măre 
Și, pute 
de acest 
mecaniz 
velor ag 
ogoarelt 
mai bot 
știință : 
inimi ti, 
și viață, 
iele și 1
sănătoși 
turor! 1

In ace; 
tre ani, îr , 
varășilor 
lor dra 
lanțul 
vom 
tez? 
o b

1 ăl ... rîfi
ia este anotimpul 
, bucuria și frea- 
opii ce așteptau, 
ea lui Moș Geri- 
:ă și mai mult at- 
sstei iei ni blînde. 
a de 8 ani nr. 1. 
::ă zilelor de săr- 
peste tot, pe co- 
e clasă, în curtea 
: vorbă cu cîțiva

spui lui Moș Geri- 
;sat unui băiețaș 
i și ochii jucăuși

n că am numai 
disciplinat și că 

iț foarte bine și

nizațiile de partid, de 
nun noi căi aducătoai 
și pun în practică cu 
hotărîre metodele ava 
de către știința agric 
creșterii producțiilor ; 
tale și sporirea prodi 
malelor. Sînt create t< 
materiale, iar prin exponent; 
ceperea harnicilor țărani cooperatori 
cum sînt tov. Bîldea Cornel, Todor 
Nicolae, Petrașcu Teodor, Petraș- 
cu loan, Anghel Teodor, Giurgiu 
Petru, Contor Paraschiva, Simu Cor
nel și a multor altora, în scurt timp 
veniturile de cîteva sute de mii, 
realizate în prezent vor crește la 
milioane. Desigur, pentru realizarea 
unor venituri tot mai sporite, țăranii 
cooperatori din Drîmbar mai au 
încă multe de făcut. Primele măsuri 
pentru creșterea producțiilor de ce
reale la hectar în acest an, au și 
fost luate. Astfel, cu sprijinul meca
nizatorilor de la S.M.T. Alba Iulia 
au fost executate arăturile adînci de 
toamnă pe toate suprafețele planifi
cate. In prezent atela jele cooperati
vei agricole transportă în cîmp în
grășăminte naturale. Pînă în pre
zent au și fost fertilizate 22 ha din 
cele 200 ha care urmează a fi în
grășate pînă la primăvară. S-a asi
gurat întreaga cantitate de semințe 
necesară însămînfărilor din acest an. 
De asemenea, pe baza experienței a- 
cumulate, munca în cadrul brigăzi
lor și echipelor va fi organizată mai 
bine, culturile vor fi amplasate mai 
judicios, iar lucrările de întreținerea 
culturilor vor fi executate la timp. 
Se va acorda o mai mare atenție 
creșterii productivității animale
lor, asigurîndu-se din timp o puter
nică bază fura jeră, se va acorda o 
mai mare atenție îngrijirii și folo
sirii pășunilor și fînețelor naturale.

Cu măsurile luate pînă în prezent, 
precum și cu cele ce vor fi luate pe 
parcurs, încă de la începutul anului, 
țăranii cooperatori din Drîmbar sînt 
hotărîți să realizeze producții și 
mai mari de cereale la hectar, să 
obțină producții animaliere sporite, 
astfel ca la sfîrșitul anului 1965. bi
lanțul realizărilor să fie mai bogat, 
veniturile țăranilor cooperatori tot 
mai mari.

mulțumim din inimă
nă. Colectivul Teatrului de păpuși 
din localitate a prezentat copiilor un 
minunai spectacol, apoi în freamăt 
de voci și-a făcut apariția darnicul 
Moș Gerilă. Și pentru fiecare a a- 
vut un dar, pe buzele fiecărui copil 
au stăruit cuvintele: „Moș Gerilă!... 
îți mulțumim din inimă".

Am ascultat cu emoție ecoul a- 
cestor cuvinte, care de fapt exprimau 
mulțumiri pentru minunatele condi
ții de învățătură create copiilor de 
oamenii muncii conduși de partid.

s. mărgărit

V

numai 10. Eu am 
colo 10. 1 Șî eu!

■vi uk. 11 zec‘ de cop'* din 
i”* *‘’ouit să-mi notez nu- 
vom ne: Eneșel Marcela, 
. in, Petrovici Alexandru, 
o'b' *’ Voicu Florin clasa a 
“st Katharina clasa a Il-a 
;na Maria clasa a IY-a D 

a, multe altele;
îpreună am pășit apoi pragul ci- 
atografului „Victoria" tmde a a- 
loc sărbătoarea pomului de iar-

îcrafiei Populare
mare din pag. l-a)

NICOLAE, muncitor 
I.R.I.L. Alba Iulia, HADA DIONI- 
SIE, președintele Sfatului popular al 
comunei Ighiu, JOLDOȘ PETRU, 
președintele cooperativei agricole de 
producție Cricău, LAZAR AUREL, 
președintele cooperativei agricole 
de producție Teiuș, 
JAN IOAN, 
medie Horia, 
Alba Iulia, MUREȘAN GRIGORE, 
președintele Sfatului popular al ra
ionului Alba, MAN PETRU, preșe
dintele U.C.F.S., MITEA NICOLAE, 
medic, MAN IOAN, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid, MUS
TAȚA PAVEL, secretar al comite
tului de partid Totoi, MILACI IOAN, 
președintele cooperativei agricole 
de producție Șard, MOHAI EMIL, 
director U.C.M. Zlatna, MUNTEAN 
ȘOFRON, inginer șef la I.R.I.L. 
Alba Iulia, MARIAN VALERIA, ță
rancă cooperatistă Totoi, NICO
LAE CONSTANTIN, prim-secretar 
al Comitetului raional U.T.M., O- 
NEA ȘTEFAN, președintele Sfatu
lui popular al comunei Zlatna, PI- 
POȘ IOAN, prim-secretar al Comi
tetului raional de partid, PETRO
VICI AUREL, secretar al Comitetu
lui raional de partid, POPA OCTA
VIAN, director fabrica „Refractara", 
PĂȘTEANU VICTOR, șeful secției 
învățămînt a raionului, PIENARU 
NICOLAE, secretarul sfatului popu
lar raional, P1ENAR TRAIAN, di
rectorul Școlii de 8 ani Vințul de 
Jos, RANCEA VIORICA, director 
Școala medie Teiuș, SANDU LU- 
CREȚIA, președinta Comitetului ra
ional al femeilor, STĂNCULEȚ 
IOAN, președintele U.R.C.C., SA- 
BAU ENEA, procuror șef al raionu
lui, STOLX IOAN, șeful E. M. Zlat
na, SUNZUIANA MARIUS, direc
torul căminului cultural Meteș, SPI- 
NEANU IULIANA, profesoară Școa
la generală de 8 ani nr. 3 Alba Iu
lia, SICOE AVRAM, cooperator la 
cooperativa „Mureșul", TATARU 
IORDAN, secretar al Comitetului 
raional de partid, TRUȚA PETRU, 
președintele sfatului popular al co
munei Mihalț, ȚALNAR CORNEL, 
președintele Sfatului popular al co
munei Șard, ZAVIDEI M1HA1, co
misar militar al raionului Alba.

LANCRA- 
profesor Școala 

Cloșca și Crișan

— Privește-te puțin în oglindă și 
rilă prea convingător!

— Dacă Moș Gerilă ar fi știut că ai să-mi cumperi un mantou de 
blană, poate ți-ar fi adus și ție o cravată mai scumpă!

Obiceiuri de revelion si Anul Nou
Băștinașii din Noua Guinee bat cu 

frenezie tam-tam-ul în tobe din buș
teni scobiți. Spaniolii savurează 12 
boabe de struguri', iar îndrăgostiții 
din Chile se îmbrățișează în voie 
fără ca acest lucru să supere pe ci
neva.

Acestea sînt cîteva din obiceiurile 
de Anul Nou cu care popoarele lu
mii întîmpină sosirea lui 1965.

Pentru membrii triburilor primiti
ve din Noua Guinee sărbătoarea A- 
nului nou, adusă pe meleagurile lor

IN CLIȘEU : Scenă din piesa „In ajun de An Nou".

îndepărtate de europeni, este cunos
cută sub numele de „Neyia". Ei cîn- 
tă, dansează și se ospătează cu pur
cei fripți, tuberculi de yam (o plantă 
care aduce cu cartoful) și banane.

La Madrid cîte un bob de stru
gure consumat la miezul nopții cu 
fiecare bătaie a ceasului înseamnă 
noroc în tot cursul anului.

Tinerii din 
unde morala este de obicei păzită 
cu strășnicie, nu prea au prilejul în 
cursul anului să se sărute, cel pu
țin în public, in noaptea de Anul 
Nou însă, acest lucru le este permis 
fără nici o restricție. In consecință, 
luna ianuarie aduce totdeauna cu 
sine un adevărat val de logodne și 
căsătorii.

In Iugoslavia, țăranii bosnieci se 
îndreaptă la miezul nopții pe pote
cile troienite spre grajduri și hră
nesc vitele cu pîinea cea mai bună, 
proaspăt scoasă din cuptor. Locui
torii Romei aruncă pe ferestre vese
la și mobile vechi, iar cei ai Maltei 
spoiesc cu var treptele de la intra
rea tasei vecinilor, lucru considerat 
de asemenea aducător de noroc.

In insulele Honolulu locuitorii de 
origină japoneză consumă icre, iah- 
nie de fasole și carne de balenă. 
Despre carnea de balenă se spune 
că, pe bărbați îi face puternici, iar 
femeilor le aduce mulți copii.

Multe țări de la sud de Ecuator 
consideră sorirea Anului nou ca dată 
oficială de inaugurare a perioadei

Santiago de Chile,

răra cuvinte

stituie o sărbătoare respectată 
sfințenie. Ajunul Anului nou

vacanței de vară. De obicei, o dată 
cu 1 ianuarie, începe un sezon torid 
și secetos care durează 3-4 luni.

In Anglia, ziua de 1 ianuarie nu 
este sărbătoare oficială, de aseme
nea, petrecerea de Revelion se des
fășoară în liniște și cu moderație. In 
schimb în Scoția, Revelionul este 
prilejul unor petreceri dintre cele 
mai zgomotoase, iar 1 ianuarie con
stituie o sărbătoare respectată cu 
sfințenie. Ajunul Anului nou (sau 
Hogmany) este de fapt sărbătoarea 
cea mai dragă a scoțienilor. Ea este 
întîmpinată în sunetul tradiționale
lor cimpoaie și cu consum... supra- 
normativ de whisky. Toți scoțienii 
se îmbracă, cu această ocazie, în 
costume naționale. Bărbații înalți și 
bruneți sînt oaspeți bineveniți în o- 
rice casă din Scoția în ajunul Anu
lui Nou, în special dacă trec primii 
după miezul nopții pragul unei ca
se. Acesta este semn de noroc pen
tru tot restul anului. Ei sînt și mai 
bineveniți dacă aduc un ciot de căr
bune simboliztnd căldură în tot tim
pul anului, un hering afumat — hra
nă din belșug, precum și nelipsita 
sticlă de whisky.

In Australia, omul cel mai căutat 
de Anul Nou este coșarul, de prefe
rință dacă poartă cu dînsul și un 
purcel. Cel ce la miezul nopții atin
ge hainele pline de funingine ale co
șarului sau mîngîie purcelul va a- 
vea noroc în restul anului. Coșarii 
fac cu această ocazie afaceri fru
moase, întrucît toată lumea se gră
bește să cumpere cîte unul sau mai 
mulți peri smulși din periile cu care 
se curăță coșurile.

Ar fi cazul să-i 
de la etaj cadou 
nuci.

facem vecinului 
un spărgător de

Fara cuvinte



IULIE

20
21
22
23

27 Luni
28 Marți
OO SA:-----

29 Lui ii
30 Marți

1
2
3
4
5

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

10 Duminică

11 Luni
12 Marti
13 Miercuri
14 Joi
15 Vineri
16 Sîmbătă
17 Duminică

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

APRILIE

1 Joi
2 Vineri
3 Sîmbătă
4 Duminică

5 Luni
6 Marți
7 Miercuri
8 Joi
9 Vineri

10 Sîmbătă
11 Duminică

12 Luni
13 Marți
14 Miercuri
15 Joi
16 Vineri
17 Sîmbătă
18 Duminică

19 Luni
20 Marți
21 Miercuri
22 Joi
23 Vineri
24 Sîmbătă
25 Duminică

26 Luni
27 Marti
28 Miercuri
29 Joi '
30 Vineri

FEBRUARIE MARTIE AUGUST SEPTEMBRIE

1
2
3
4
5
6
7

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă
Duminică

Luni
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă 
Duminică

MAI

1 Sîmbătă
2 Duminică

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

17 Luni
18 Marți
19 Miercuri
20 Joi
21 Vineri
22 Sîmbătă
23 Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă 
Duminică
Luni

Luni 
Marți 
Miercuri

Vineri
Sîmbătă
Duminică
Luni
Marți 
Miercuri 
Joi

12 Vineri
13 Sîmbătă
14 Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

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

2
3
4
5
6
7
8

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

1 Miercuri
2 Joi
3 Vineri
4 Sîmbătă
5 Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

22
23
24
25
26
27
28

Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Sîmbătă 
Duminică

29 Luni
30 Marți
31 Miercuri

IUNIE

1
2
3
4
5
f>

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Marți 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Sîmbătă 
Duminică

Luni
Marți
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

28 Luni
29 Marți
30 Miercuri

24 ianuarie 1859
21 februarie
3—5 martie 1949

6 martie 1945

8 martie
22 aprilie 1870
27 aprilie 1962

mai 1818 
mai 1921

t

DATE IMPORTANTE
— Unirea Țărilor Romîne.
— Ziua ceferiștilor.
— Plenara C. C. al P. M. R. cu 

privire la Întărirea alianței cla
sei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare și transformarea so
cialistă a egriculturii.

— Instaurarea guvernului demo
cratic.

— Ziua internațională a femeii.
— S-a născut V. I. Lenin.
— S-a deschis sesiunea extraordi

nară a Marii Adunări Naționale 
consacrată încheierii colectivi
zării agriculturii.

— Ziua solidarități internaționale 
a celor ce muncesc.

— Ziua tineretului din R. P. Ro- 
mină.

— S-a născut Karl Marx.
— Crearea Partidului Comunist 

din Romînia.

V mai 1877

9 mai 1945
1 iunie

11

20
1
8

15
23

iunie 19:8

iunie - 
august 
august 
august 
august 1944

octombrie
25 octombrie
10

7 Noiembrie

28 noiembrie 1820
30 Decembrie 1947

— Proclamarea independenței de 
stat a Rominiei.

— Capitularea Germaniei hitleriste
— Ziua internațională pentru apă

rarea copilului,
— Marea Adunare Națională- a 

votat legea naționalizării prin
cipalelor mijloace de producție.

— Ziua aviației R. P. Romine. 
\— Ziua marinei R. P. Romîne.

- - Ziua minerului.
— Ziua presei romîne.
— Ziua eliberării patriei noastre 

de cib jugul fascist.
— Ziua petrolistului.
— Ziua Forțelor Armate ale R. P. 

Romîne.
— Aniversarea Marii Revoluții So

cialiste din Octombrie.
— S-a născut F. Engels, b
— Proclamarea Republicii . ‘opu- 

lare Romîne.

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

OCTOMBRIE

1 Vineri
2 Sîmbătă
3 Duminică

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

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

31 Duminică

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 Luni
31 Marți

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

NOIEMBRIE

1
2
3
4
5
6
7

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sîmbătă
Duminică y'

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

22
23
24
25

Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi

26 Vineri
27 Sîmbătă
28 Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

Luni 
Marti 
Miercuri

DECEMBRIE

Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

6
7
8
9

10
11
12

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri 
Sîmbătă
Duminică

13
14
15
16
17
18
19

Luni 
Marți 
Miercuri
Joi 
Vineri
Sîmbătă^ 
Duminică

Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi

24 Vineri
25 Sîmbătă
26 Duminică


