
Pentru o temeinică pregătire 
a campaniei agricole de vară
Pe ogoarele raionului, culturile de 

grine, înspicate in cea mai mare 
parte, se dezvoltă frumos. Ajutate 
de ploile din ultima vreme, frumos 
se dezvoltă și culturile prășitoare. 
Dar, starea bună de vegetație a 
culturilor nu se datorește numai tim
pului prielnic. Harnici și pricepuți, 
mecanizatori. colectiviștii și toți 
lucrătorii ogoarelor din raionul 
nostru și-air adus și ei la aceasta, 
uartea lor de contribuție. Au apli
cat regulile agrotehnice atît la pre
gătirea solului, la insămințări, cit 
și la întreținerea culturilor, acestea 
promițînd rod bogat.

Practica a dovedit însă că de fe
lul cum prodiftătorul agricol este 
pregătit, de felul cum acesta exe- 
■ ută muncile din ciclul de lucrări 
tg'icole pe cultură, depinde în bună 
parte asigurarea unei recolte bo
gate. De aceea, în aceste zile, prin
cipala sarcină ce se pune în fața 
organelor de partid și de stat de la 
comune, în fața fiecărui om al mun
cii din agricultură, este temeinica 
pregătire a campaniei agricole de 
vara.

Hotărîți să obțină rezultate cit 
mai bune in campania de seceris și 
treieriș, mecaivzatorii de la S.M.T. 
Alba-Iulia, concomitent cu munca 
pe ogoare, au reparat utilajul nece
sar în campania de vară — trac
toare, secerători-legători, combine, 
pluguri etc. — în proporție de 80 la 
sută. Au fost luate, de asemenea, 
măsuri pentru instruirea și pregăti
rea temeinică a combinerilor, bato- 
zarilor etc.

Avansați cu pregătirile pentru 
campania agricolă de vară sint și 
muncitorii gospodăriei agricole de 
stal din Calda de Jos. Pentru ca 

recoltărilor să-i găsească^^brioada
WFc deplin pregătiți, paralel cu des

fășurarea 
culturilor
prașilelor la porumb, cînepă de să- 
mînță, etc., mecanizatorii gospodă
riei au reparat pînă la 4 iunie 9 
tractoare, 2 combine, o secerătoare- 
tegătoare, 4 cositori mecanice, pre
cum și alt utilaj necesar în campa
nia de vară. De asemenea, au în
ceput lucrările de curățire și repa
rarea magaziilor necesare pentru 
depozitarea recoltei. Rezultate bune 
în ce privesc, pregătirile au obținut 
și colectiviștii din Cistei, Obreja și 
alții, care și-au pus la punct mijloa
cele de l'ansport, greblele mecani- 

t vinlurălorile, trioarele. precum
și întregul utilaj necesar la strînge
rea recoltei. De asemenea, temeini
ce pregătiri pentru campania de 
vară s-au făcut și în comuna Gal- 
da de Jos, unde posesorii de garni
turi de treier și-au reparat batozele 
si tractoarele, iar în comună dru-

•
 firile, podurile și podețele au fost 
n vreme și ele reparate.
Dacă ținem seamă însă- de stă

ri'ut în care se găsesc pregătirile în 
vederea bunei desfășurări a cam
paniei de vară, vedem că în raion 
mai sint încă și comune unde pre
gătirile se desfășoară nesatisfăcă- 
ior. De exemplu, în comuna Stremț, 
datorită slabei preocupări de care 
dă dovadă comitetul executiv ăl 
sfatului popular din comună, privi
tor la pregătirea campaniei agricole 
de vară, deținătorii de garnituri de

lucrărilor de îngrijirea 
si îndeosebi a executării
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cdectiviști se string la sfat. Și 
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ap-oape întotdeauna întîi la 
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la

de 
să

treier Pușcaș D., Pușcaș I. tărăgă
nează nepermis repararea batoze
lor și tractoarelor. Același lucru se 
petrece și în comunele Benic, Ciu- 
gud și altele, unde mai sint încă 
și acum batoze și tractoare nere
parate.

O slabă activitate se desfășoară 
și la unele centre de reparat unelte, 
ca cele din Sîntimbru, Berghin și 
altele, unde multe utilaje agricole, 
care, căruțe etc. sint nereparate încă. 
Pentru ca munca de reparații să 
se desfășoare in condițiuni pit mai 
bune, cooperativele trebuie să fie 
tot timpul bine aprovizionate cu fier 
laminat de diferite profile, cu căr
buni și alte materiale necesare re
parațiilor.

Ținlnd seamă de faptul că de 
burta pregătire a campaniei de se
ceriș și treieriș depinde strîngerea 
recoltei la timp și fără pierderi, co
mitetele executive ale- sfaturilor 
populare de la comune trebuie să 
sprijine unitățile agricole socialist- 
cooperatiste ■ și să mobilizeze toți 
oamenii muncii de la sate să se 
pregătească temeinic pentru strîn
gerea recoltei.

In întovărășirile agricole trebuie 
să se organizeze din vreme munca, 
pentru ca secerișul și treierișul să 
se facă în comun.

O sarcină de seamă revine orga
nelor locale de partid și de stat în 
ce privește organizarea ariilor. De 
pe acum sfaturile comunale trebuie 
să studieze posibilitățile pentru am
plasarea ariilor în locurile cele mai 
potrivite, să asigure materialele 
necesare etc.

In cadrul pregătirilor ce se fac, 
în vederea campaniei de recoltare, 
o a'enție deosebită trebuie să se 
acorde lucrărilor de întreținere a 
culturilor, grăbind executarea pră- 
șitului înainte de seceriș și treieriș, 
pentru ca la strîngerea recoltei să 
fie eliberate de alte munci cit mai 
multe brațe de mutică.

In pregătirea campaniei agricole de 
vară, un rol de seamă îl au de aseme
nea inginerii și tehnicienii agricoli de 
ta comune, care au datoria să ara
te producătorilor că este în primul 
riad în interesul lor să întimpine 
campania de seceriș și treieriș pe 
deplin pregătiți.

Luptlnd pentru traducerea în via
ță a sarcinilor ce decurg din Ho- 
tărîrile plenarei C. C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958, în perioada de 
pregătire a campaniei agricole de 
vară organizațiile de partid și co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare de la comune nu trebuie 
să slăbească nici o clipă munca 
politică pentru atragerea țărănimii 
muncitoare pe drumul agriculturii 
socialiste.

Toată atenția trebuie să o acorde 
organele de partid și de stat popu
larizării rezultatelor dobîndite în 
întrecere în munca pe ogoare.
Mecanizatori din G.A.S. și S.M.T., 

colectiviști, țărani întovărășiți și 
cu gospodării individuale! Pregăti- 
ți-vă din vreme pentru campania de 
recoltare! Cu cit mașinile și unelte
le agricole vor fi mai bine reparate 
și puse la punct, cu atît secerișul 
și treierișul se vor executa într-un 
timp mai scurt și mai bine, mai 
economic și fără pierderi de boabe.

știi, măi Vasile, că nici oamenii 
noștri nu-s de lepădat, se amestecă 
în vorbă Jurca Epifan, șeful echi
pei a 7-a.

Voioșiei, care i-a cuprins pe cei 
cîțlva șefi de echipă veniți să sta
bilească cele de trebuință pentru a 
doua zi, îi urmează cîteva clipe de 
tăcere în care timp brigadierul se 
pomenește întrebind:

— -Mai e cineva de venit?
— Iată-mă și eu — își face au

zit glasul Muncuș Ștefan, șeful e- 
chipei a 9-a, care tocmai trece pra
gul încăperii.

Cu toții fiind, brigadierul începe:
— Măi tovarăși! Știți voi că des

pre faptul că am dat gata de săpat, 
în numai 3 zile cele 32 de hectare 
de cucuruz, vorbește iot satul? Și- 
apoi mai știți că vorbe bune au 
cei care nu-s încă alături de noi și 
despre felul cum ne-am lucrat vii
le? De altfel, să pui proptă vițelor 
18.000 de pari, să cercuieșii și să 
rădăcinezi la vreme, șl-apoi pe dea
supra să gați în alte 3 zile și sapa 
mare la atîta vie. ce-i drept, nu-i 
lucru ușor. Dar, le-am făcut pe toate 
cum scrie la carte, de-aia au ce 
vorbi oamenii.

Acum însă, continuă brigadierul, 
alta-i pricina. Ii vremea stropitului
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Pe întinsul raionului nostruProduse peste planRod bogat

IN CLIȘEU: Ing. Micu Augus
tin Și brigadierul Stavăr Grigore 
de la G.A.S. Oarda de. Jos, verifi
cată procentul de înflorire la cul
tura de orz.ÎNGRIJESC

Pentru colectiviștii din Cetea în
grijirea culturilor constituie o prin
cipală preocupare.

Semănat în. teren pregătit cu aju
torul S.M.T.-ului și plivit la vreme 
de buruieni, griul de toamnă al co' 
lectiviștilor din Cetea se dezvoltă 
frumos și promite rod bogat.

Acordînd același interes și îngri
jirii culturilor prășitoare, colecti
viștii au terminat prima prașilă la

Comunicatul secției agricole raionale
GÎNDACUL DIN COLORADO a 

fost descoperit pînă In prezent în 
raionul Alba, în trei focare.

In comuna Bărăbanț pe cultura 
de cartofi a producătorului agricol 
Duma Francisc și în satul Miceșli 
pe cultura de cartofi timpurii a gos
podăriei colective.

In satul Coșlariu a fost găsit pe 
cultura de cartofi a producătorului 
agricol Ciobotă Izidor. Glndacul a 
fost găsit de eleva Hatalmaș Sam- 
flora din clasa a IV-a a școlii de 
4 ani, cu prilejul controlului făcut 

și nici cu treaba asta nu vrem să 
ne dăm bătuți. Și-apoi...

— Alai sint de adus și cele vreo 
60.000 de cărămizi pentru grajd — 
se grăbește să adauge Miclea Cor
nel, șeful echipei l-a, care stătuse 
pînă atunci fără să scoată un cu- 
vînt.

— Păi... le-om face bine și pe 
unele și pe altele, își dau cu păre
rea toți cei 13 șefi de echipă.

Discuțiile continuă apoi. Se fac 
propuneri, se iau hotărîri. La stro
pit la „Biharia", „Hij“ și „Măgu
ră". Pentru adusul cărămizii cu 
toții hotărăsc prima duminică.

Tîrziu apoi, cînd umbrele serii în
văluie cu tot dinadinsul împrejuri
mile și cînd ulițele prind a se li
niști, cei 13 împînzesc satul. In ca
pul satului din sus ca și în cel de 
jos sau pe ulița Verigii se aud cu
vinte de îndemn.

— Ioanei... mîirte la stropit în 
Măgură!

— Sofiei... dimineață la plivit în 
grădina de legume.

E vocea noului din Bucerdea Vi- 
noasă. E vocea ogorului și a oa
menilor noi de pe valea Bucerzii. 
Muncesc cu drag bucerzenii pe o- 

(Continuare în pag-. 3-a)

Vineri, 5 iunie 1959

Muncind cu avlnt în întrecerea 
socialistă și folosind mijloace teh
nice noi care fac munca mai produc
tivă, muncitorii,, tehnicienii și in
ginerii de la întreprinderea „Gh. 
Doja" obțin zi de zi noi succese în 
realizarea sarcinilor de plan.

Eforturile unite depuse de harni
cii muncitori de aici și munca lor 
creatoare își găsesc expresia vie în 
cantitățile de produse date peste 

an. In luna mai colectivul de

Membrii cooperativei „Munca 
nouă" din Alba-Iulia de la începu
tul anului muncesc cu elan pentru 
a da lucru de bună calitate. Lună 
de lună ei au înregistrat succese 
însemnate în întrecerea socialistă, 
depășindu-și cu regularitate planul 
lunar de producție. •

Ca urmare a avîfttului lor, și in 
luna mai harnicii cooperatori de aici 
----------------- ♦♦♦4-----------------CULTURILE
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porumb și floarea-soarelui încă 
săptămîna trecută. Paralel cu 
crările în cîmp, ei au efectuat 
asemenea sapa mare la vie și 
stropit-o împotriva manei.

Printre fruntași în muncile de în
grijirea culturilor sînt colectiviștii 
Bădescu Lepădat, Hălălaie Ni
coiae, Muntean Maria, Mecfrea Ma
rja, Preja Saveta, Dărămiiș/Lau- 
rean și alții.

pe teren de echipa condusă de direc
torul școlii din sat, tov. Rusneac 
Moise. Focarele descoperite 
fost imediat combătute.

Ținlnd seamă de pericolul mare 
ce-l prezintă gîndacul din Colorado 
și pentru 
combate la 
care, toți

au

a descoperi și 
timp și alte fo- 

producătorii agricoli 
sint obligați să controleze cu cea 
mai mare atenție culturile de car
tofi, ardei, roșii și vinete ce pose
dă, anunțînd imediat organele agri
cole din comună, pentru a se lua 
grabnic măsuri de combatere.

In acțiunea de depistare a gînda- 
ciilui din Colorado trebuie să-și a- 
ducă contribuția toți țăranii mun
citori, tineretul și elevii, cunoscînd 
că prin participarea lor la această 
importantă acțiune se achită de o 
înaltă îndatorire patriotică.

Anunțînd din timp apariția dău
nătorului, reușim să-l lichidăm cu 
un consum mic de muncă și mate
riale, salvăm culturile și prevenim 
răspîndirea lui.

Pe acest loc, co
lectiviștii din Bu
cerdea vor construi 
un grajd pentru 100 
de bovine.
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la întreprinderea „Gh. 
îndeplin i planul produc?

muncă de 
Doja" și-a 
ției globale în proporție de 111,11 
la sută, iar cel al producției marfă 
a fost depășit cu 12,45 Ia sută.

In dobîndirea acestor succese 
s-au evidențiat muncitorii Nicula 
Avram, Crampa Gh., Adam Nico- 
lae, Jurca Octavian, duceau Nico- 
lae, Gherman Simion, Bîrz Vasile, 
Danciu Simion, Brădie Ion, Fran- 
cheș Ion și alții.

și-au îndeplinit planul producției 
globale în proporție de 117 la sută, 
iar cel al producției marfă în pro
porție de 142 la sută.

In frunte s-a situat secția de pro
duse zaharoase, care și-a depășit 
planul lunar cu 64 la sută, urmată 
fiind de secția tîmplărie, care șe 
menține fruntașă în întrecerea so
cialistă de mai mult timp.

Crește sectorul socialist

al agriculturii

Noi ogoare unite
In satul Cetea, calea spre o viață 

mai bună, mai îndestulată, calea 
arătată de partid, a fost urmată cu 
încredere de un însemnat număr de 
țărani muncitori de aici.

Convinși prin fapte, că numai 
unindu-și forțele și ogoarele vor 
obține roade mari, duminica trecută 
270 familii de țărani muncitori și-au 
dat mîna, strîngîndu-și la un loc 
ogoarele lor în suprafață de aproa
pe 600 hectare într-o întovărășire 
agricolă puternică, care a' primit 
numele de „Ceteana".

Cînd la Cetea s-a început mun
ca pentru înființarea întovărășirii, 
comunistul Daisa Nicoiae, deputa
tul Chitulea Partenie, țăranul mun
citor Raica Traian și alții s-au în
scris printre primii în întovărășire, 
lămurind apoi 
se înscrie în

Cu prilejul 
șirii, care s-a 
toresc, adunarea generală a ales ca 
președinte pe țăranul muncitor Că- 
dan Traian, unul din cei mai des
toinici întovărășiți.

Acum, în satul Cetea peste 90 la 
sută din terenul agricol este cuprins 
in sector socialist.

și pe alți țărani să 
întovărășire.
constituirii întovără- 
făcut în cadru sărbă-



ȘCOALA NOASTRĂ
în preajma încheierii anului școlar

.Ve găsim în plină desfășurare a 
trimestrului III și, încheierea cu 
succes a anului școlar constituie 
preocuparea de căpetenie a tuturor 
cadrelor didactice de la școala noas
tră. Fiecare învățător sau profesor 
își dorește bilanțul muncii sale cit 
mai rodnic. Fiecare cadru didactic 
este animat de dorința de a rapor
ta partidului că și-a îndeplinit cu 
cinste îndatoririle în măreața ope
ră de instruire și educare a tinerei 
generații. Și, în acest sens întreg 
colectivul școlii muncește fără pre
get.

'Analizată în consiliul pedagogic, 
încă in 9 aprilie 1959, situația la 
învățătură la sfirșitul trimestrului 
// se prezenta astfel: 14 la sută 
elevi corigenți. Cum însă lozinca 
dascălilor de la școala noastră este 
.„Nici un elev căzut la sfirșitul a- 
nulul' ei au stat și au chibzuit în
delung asupra sarcinilor ce le re
veneau și asupra măsurilor ce tre
buiau luate pentru a se ajunge la 
acest țel.

O primă sarcină pe care și-au 
impus-o învățătorii și profesorii 
școlii noastre a fost aceea de a face 
din fiecare lecție o lecție model. Și 
multi au reușii să facă acest lucru. 
La școala noastră au fost organi
zate apoi ore de consultații și me
ditații pe obiecte de învățămint. E- 
levilor mai slabi li s-a venit cu rîv- 
nă în ajutor și faptul că unii elevi, 
ca Bologa Andrei, Popa Zenu și 
alții, au început să înregistreze bune 
rezultate, nu poate decit să dove
dească eficiența măsurilor luate.

S-a îmbunătățit apoi și munca 
diriginților. Dirigirtți cum sini Oan- 
cea Sultana, Danilă Maria, Lascu 
Maria și Repede Sabina analizează 
la intervale scurte situația elevilor 
la Învățătură, îndrumă organizarea 
și .desfășurarea studiului individual, 
fac dese vizite la domiciliul elevi
lor, irdensificînd astfel legăturile 
eu părinții acestora. In ședința CU 
părinții din 21 mai a fost susținut 
referatul „Cum poate veni familia 
în sprijinul elevilor în perioada te
zelor și a încheierii anului școlar", 
în urma cărui fapt tot mai multi 
sini acei părinți care se interesea
ză de situația la învățătură a fiilor 
lor.

Toate cadrele didactice de la școa
la noastră s-au îngrijit apoi din 
timp și „de planificarea muncii în 
perioada de recapitulare care a în
ceput deja la 1 iunie. Planurile de 
recapitulare sînt minuțios întocmi
te. In ele este grăitor oglindită pre
ocuparea slujitorilor școlii noastre 
de a face o puternică legătură în
tre cunoștințele teoretice și practica 
vieții, de a înarma pe elevi, și în 
mod deosebit pe cei din clasa a 
Vll-a. cu cunoștințe temeinice în

PRIN ȘCOALA MUNCII SPRE ÎNVĂȚĂTURĂ

Vor urma cursurile școlii medii serale
Faptul întîmplat, cu cîtva timp în 

urmă, la întreprinderile Zlatna și 
„Gh. Doja" constituie piatră de ho
tar în viața multora din tinerii ce 
muncesc în cele două întreprinderi.

— A sosit comisia pentru recru
tarea celor care vor urma în toam
nă cursurile școlii medii serale — 
a adus vestea într-una din zile un 
tînăr cu inima bătîndu-i de emoție.

Și, într-adevăr, așa era. Sosise 
comisia. Membrii acesteia, au por
nit-o din secție în secție și n-a fost 
tînăr în dreptul căruia să nu se 
oprească, cu care să nu stea de 
vorbă.

— Ce zici, tovarășe Stănculeț, 
eare alături de titlul de muncitor 
fruntaș n-ai putea adăuga și pe cel 
de elev fruntaș?

Cel căruia' unul din membrii co
misiei îi adresă întrebarea, un tî
năr cu priviri vioaie, zîmbi cu în
țeles. Citise și răscitise Hotărîrea 
și avea deja cererea de înscriere 
gata1. De altfel, nu era singurul 
care o citise. Hotărîrea C. C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. cu privire la îmbunătăți
rea învățămîntului seral și fără 
frecvență de cultură generală și 
superior o citiseră toți tinerii din 

vederea intrării lor în școlile profe
sionale sau medii.

Respectînd instrucțiunile Minis
terului Invățămîntului și Culturii, 
conducerea școlii noastre împreună 
cu diriginții și profesorii de specia
litate au organizat încă de pe acum 
practica de vară a elevilor. In pe
rioada de practică (15-30 iunie) e- 
levii claselor a V-a și a VI-a vor 
efectua pe lotul experimental al 
școlii o seamă de lucrări și studii. 
Sub conducerea diriginților și pro
fesorilor de specialitate, elevii a- 
cestor clase vor învăța să miruias
că uneltele, vor face cunoștință cu 
cele mai avansate metode agroteh
nice. Pe cele 7 parcele ale lotului, 
elevii vor face exeperință și obser
vații cu privire la cultura legume
lor, a porumbului și cartofilor, aso- 
lamente, creșterea pomilor, a plan
telor tehnice, industriale, medici
nale și aromate etc. In același timp, 
elevii vor continua cu îngrijirea 
viermilor de mătase, a puilor de 
găină, vor sfrînge plante medici
nale, vor amenaja o bază sportivă, 
vor întreprinde o seamă de lucrări 
pentru înfrumusețarea curții școlii și 
vor efectua periodic controale pe 
terenurile întovărășirilor pentru des
coperirea gîndacului din Colorado.

Măsurile luate în vederea înche
ierii cu succes a anului școlar și 
a practicii de vară a elevilor ne 
dau certitudinea obținerii de suc
cese. Conducerii școlii noastre însă, 
nu-i scapă nici faptul că succeselor 
obținute în anii din urmă, altele tre
buie să li se adauge în anul școlar 
viitor. In acest sens, pentru, asigura
rea bazei materiale, în vederea des
fășurării unui învățămint de cali
tate, s-au procurat o seamă de ma
teriale, lucrările de reparații și a- 
menajări urnund a începe imediat 
după 15 iunie. Părinții elevilor au 
hotărit să sprijine cu toate for
țele această acțiune, multi dintre 
aceștia, cum sini Popa P., Glodean 
I., Androne N., Sărăxăian M., Bar
bu I. și alții, angajîndu-se să trans
porte nisipul și pietrișul necesar sau 
să efectueze muncă cu brațele.

Indeplinindu-și cu succes și im- 
birund în mod armonios sarcinile 
privitoare la încheierea anului șco
lar cu cele ce le revin pe linia prac
ticii de vară a elevilor și cele ale 
pregătirii deschiderii în cele mai 
bune condițiuni a anului școlar vii
tor, cadrele didactice de 'la școala 
noastră vor avea mulțumirea înde
plinirii misiunii ce le este încredin
țată de a da patriei un tineret cu 
vaste cunoștințe și cit mai bine pre
gătit pentru viață.

ADRIANA BULBUCAN 
și

TRAIAN PIENAR
profesori la Școala de 7 ani 

V intui de Jos

întreprindere. Ba mai mult. In a- 
dunările generale ale organizației 
U.T.M., Hotărîrea a fost studiată 
punct cu punct, iar noile condiții 
care deschid tinerilor muncitori 
drum larg spre învățătură au fost 
susținut popularizate.

— Drumul spre învățătură, în
tr-adevăr, nu este ușor — le atrag 
atenția membrii comisiei tinerilor 
cu care stau de vorbă. Dar acest 
lucru să nu vă înspăimînte. Veți 
primi tot sprijinul, tot ajutorul în
treprinderii, profesorilor și ingineri
lor. Va trebui uneori, poate, să re
nunțați Ia o plimbare, la o excursie. 
Va trebui sa fiți mai zgîrciți cu 
timpul vostru liber. Dar nu merită 
oare aceasta învățătura?

Tinerii înțeleg îndemnul mem
brilor comisiei. Cuvintele loc le 
merg la inimă. Și hotărîrea de a 
învăța începe să-i stăpînească. Ast
fel fiind, in scurt timp numele a 
33 tineri, dintre cei mai buni mun
citori, a început să figureze nu nu
mai în scriptele celor două între
prinderi, ci și în evidențele Școlii 
medii mixte din Zlatna pe lîngă 
care funcțioanează cursul seral.

Cu gîndul la timpul cînd vor 
păși pragul clasei a VlII-a a școlii

fPe scurt
din activitatea culturală

In zilele de 30 și 31 mai, la De
va, s-a desfășurat faza regională 
a concursului echipelor artistice de 
amatori ale caselor raionale de cul
tură.

Prezentînd la concurs concertul 
cu temă „Intîlnire la șezătoare", 
formația corală și orchestra casei 
raionale de cultură din orașul nos
tru au făcut o bună impresie. To
tuși date fiind unele deficiențe în 
nternretarea repertoriului, acestei 

formații i s-a acordat locul III.
O victorie Binemeritată a fost 

obținută însă de corul bărbătesc 
care, interpretînd bine cînte- 
cele „Partidul meu“, „Mama", „An- 
daluza", „Bată-te legea de naș" și 
„.Maria neichi marie", a ocupat lo
cul r, calificîndu-se pentru faza in
teri egională.

¥
In aceste zile, echipele artistice 

de amatori din raionul nostru, cali
ficate pentru faza regională a con
cursului echipelor artistice de ama
tori ale căminelor culturale, fac ul
timele pregătiri în vederea partici
pării lor la această importantă ma
nifestare culturală.

La faza regională care se va des
fășura la Sebeș, duminică 7 iunie, 
raionul nostru va fi reprezentat de 
formațiile corale ale căminelor cul
turale din Galda, Mihalț șj Ber- 
nhin, de echipa de dansuri din 
Zlatna, de brigăzile artistice de a- 
gitație din Intregalde și Vințul de Jos.

Luni, 8 iunie, orele 17, la Școala 
de 7 ani Nr. 1 din orașul nostru va ■ 
avea loc un concurs drumeții ve
seli cu tema „Viața și opera lui 
V. Aleicsandri.

La concurs participă elevii cla
selor VII paralele, profesoară exa
minatoare fiind tovarășa Braga 
Maria.

Concurs „Cine știe... cîștigă"
Nu de mult, a avut loc la clubul 

cooperativelor meșteșugărești din 
Alba-Iulia un concurs „Cine știe... 
cîștigă" pe tema: „Să cunoaștem 
statutul și regulamentul de ordine 
interioară a cooperativelor meșteșu
gărești".

Prin răspunsurile bune și concre
te date, cei patru concurenți au do
vedit că au studiat și și-au însușit 
materialul, ei fiind răsplătiți prin- 
tr-o serie de premii. De pilcfă, tqv. 
Stanca Eufrosina, pentru răspunsu
rile foarte bune la întrebările puse, 
a primit un premiu în valoare de 
450 lei, Groza Nicoiae, frizer, a 
primit un premiu de 254 lei, Piesa 
loan, muncitor, a luat un premiu 
de 228 lei, iar tov. Vidican Fran- 
cisc a primit un premiu în valoare 
de 100 lei.

Interesante au fost și întrebările 
fulger, la care cu mult curaj s-au 
ridicat și au răspuns mai mulți to
varăși dini sală.

medii serale, cei înscriși au înce
put a fi și mai harnici la locul lor 
de muncă. Și-apoi de la 9 mai cînd 
a început perioada de pregătire, nu 
mai cunosc alt drum decît cel ce 
duce la întreprindere, acasă sau la 
școală. Tovarășul profesor Florea 
Vicolae, responsabilul cursului de 
pregătire, se interesează îndeaproa
pe de fiecare cursant, și nu-i zi 
cînd aceștia se întrunesc să nu-i 
primească cu cuvinte de îndemn.

Cursantii se prezintă cu regulari
tate și dovedesc mult interes ~față 
de cunoștințele predate. In acest 
sens, încă de pe acum tineri cum 
sînt Stănculeț Nicoiae, Prața Lau- 
rențiu, Sas Nicoiae, Voicu Ilie și 
mulți alții ca ei, constituie adevă
rate exemple de conștiinciozitate și 
comportare.

In marș pe drumul luminos al 
învățăturii, alături de miile de ti
neri din țara noastră, au pornit cu 
încredere șT tinerii muncitori de la 
cele două întreprinderi din Zlatna. 
Și înconjurați de grija atentă a 
partidului, ei vor deveni acei inte
lectuali ai clasei muncitoare care 
vor ști să răspundă cu prisosință 
necesităților mereu crescînde ale 
economiei și culturii.

La centrul de comună .. .

La Sîntimbru, printre alte activi
tăți culturale, ca prezentări de con
ferințe privind susținerea întăririi 
economico-organizatorice a întovă
rășirilor agricole și convingerii în- 
tovărășiților de a păși cu încredere 
pe calea gospodăriei colective, pro
grame artistice, vizionări de filme 
etc., își desfășoară activitatea și o 
formațiune de cor compusă în ma
joritatea ei din tineri.

Tinerii artiști amatori ai căminu
lui cultural din Sîntimbru au parti
cipat la cel de-al V-lea concurs al 
echipelor artistice de la sate pînă 
la faza raională. Formația de cor 
prezentînd din repertoriul său cînte- 
ceTe „La fîntînă", „In. gospodărie", 
„Sub al păcii stindard", „Zi bade 
cu fluiera", „Da’uzi bade ori n-a- 
uzi" s-a bucurat de o frumoasă a- 
preciere. Și solista Rusan Victoria, 
inlerpretînd cîntecele „Pocnid din 
bici" și „Foaie verde ca aluna", a 
fost îndelung aplaudată de publicul 
spectator.

Recent, în cadrul căminului cul
tural a fost organizat rn interesant 
concurs „Drumeții veseli" pe tema 
„Mama și copilul în literatura 
noastră". Au concurat elevi ai cla
selor VI si VII de la școala de 7 
ani din Sîntimbru. Cele mai bune 
răspunsuri au fost date de elevul 
Săbădus Petru din clasa Vll-a, 
Popa Elena și Muntean Elena din 
clasa Vl-ai

Prin activitatea pe care o desfă
șoară, căminul cultural din Sîntim
bru își aduce contribuția la ac
țiunea de culturalizare a maselor 
de țărani muncitori.

... Și în satul Totoi

In satul Totoi, sat pe care doar 
Mureșul îl desparte de Sîntimbru, 
centrul de comuna, despre activi
tatea culturală prea puține lucruri 
bune se pot spune. In acest 
sat, cu o veche tradiție cultu
rală. astăzi țăranii întovărășiți de 
aici au rămas doar cu amintirea, 
deoarece activitatea culturală lîn- 
cezește. Și de această lincezeală se 
fac vinovați pe lîngă conducerea că
minului cultural și alte persoane 
din sat și centrul de comună, care 
stau pasive față de această situație.

Dar. să vedem care este situația 
concretă și să lăsăm faptele să 
vorbească. Țăranii întovărășiți din 
sat sînt dom'd să mai audă vechiul 
lor cor compus din aproape 80 persoa

Zoresc pregătirile 
pentru recoltare și treieriș

Colectivul de mecanizatori de la 
S.M.T. dovedește o deosebită preo
cupare pentru pregătirea utilajului 
necesar în campania de recoltare.

Muncind cu hărnicie, ei au repa
rat pînă la 5 iunie 27 batoze, 2 
combine, 12 secerători-legători, 8 
motoare electrice, precum și alte 
utilaje necesare în campania de 
vară. Printre fruntași la reparații 
sînt mecanizatorii Moldovan Cor
nel, Răhăian Octavian, Bucur Prip, 
Muntean Teodor și alții.

IN CLISEI*: Repararea batoze
lor la S.M.T.

Activitatea culturală 
din comuna Sintimbru

ne, cum era înainte cu 2-3 ani, să 
asculte o conferință sau să asiste la 
un program artistic, dar conduce
rea căminului cultural (director tov. 
Hațegan Carolina) nu se învredni
cește să organizeze astfel de acti
vități decît foarte rar. Activitatea 
căminului cultural se rezumă numai 
la unele conferințe ținute la ani
versări și zile festive, și... atîta tot. 
Din această cauză, duminica și în 
zilele de sărbători cetățenii stau în 
grupuri pe ulițele satului.

Șl tovarășele Giurja Maria, Mus
tață Elena și Bogdan Constanța, 
învățătoare, muncesc prea puțin pe 
linia muncii culturale, complăcîn- 
du-se în aceeași lincezeală.

Cu toate că Ținerilor din sat, în 
frunte cu tov. Birăuță Eumiche, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M., le place să încingă cu foc 

o învîrtită, nu se gindesc să spri
jine activitatea culturală a căminu
lui, Aici, cu tinerii din sat, ș-ar 
putea organiza o brigadă artistică 
de agitație, sau să se înjghebeze 
un cor sau o echipă de dansuri. 
Astfel de preocupări pentru tov. 
Birăuță nu există. In ioc să fie e- 
xemplu pentru tineret în sprijinirea 
activității culturale, el se ocupă 
doar de organizarea de hore și che
furi.

De lipsa de activitate culturală 
din satul Totoi sînt vinovați și di
rectorul căminului cultural din cen
trul de comună, tov. Șerbănescu 
Maria și sfatul popular comunal, 
deoarece s-au interesat prea puțin 
de problema culturală din acest sat. 
Așa se explică de ce nici acum 
s-a înlocuit "actualul director, </<^| 
propunerea s-a făcui și secția de 
învățămint și cultură a sfatului 
popular raional este de acord, iar 
clădirea căminului a rămas tot 
ne reparată.

Față de aspectele negative ce se 
manifestă în activitatea culturală 
din satul Totoi și organizațiile de 
partid din sat (secretari tov. Ma
rian I. și Benga FI.) au stat pasi
ve. Ele Trebuiau să analizeze și să 
ia măsurile corespunzătoare de în
dreptare. lucru ce nu t-au făcut nici 
pînă în prezent. Este timpul ca, 
spre mulțumirea țăranilor întovără
șiți din sat, organizațiile de bază 
și sfatul popular comunal să înlă
ture lîncezeala din activitatea cul
turală.

In sat se găsesc forțe suficiente 
cu spirit de organizare și cu multă 
dragoste de artă pentru a înviq^t 
activitatea culturală și a o rid^f 
la nivelul sarcinilor actuale.

**---------------------

Ira cinstea
festivalului

Brigăzile de muncă patriotică din 
comuna Teiuș desfășoară o rodnică 
activitate încinstea celui de-al VII- 
lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților.

Pînă în prezent, tinerii din aceste 
brigăzi au plantat pentru înfrumu
sețarea comunei 800 de arbori orna
mentali, au împrăștiat mușuroaiele 
și au curățit spinii de pe o supra
față de 30 hectare de pășune. De 
asemenea, pentru salvarea de inun
dații a unei suprafețe de 360 ha, la 
„Balta Laghi" s-a deschis un șan
tier al tineretului. Din totalul de 
8.600 m. liniari de șanț, s-au săpat 
pînă zilele trecute aproape 5000 m., 
economiile cifrîndu-se la terminarea 
lucrărilor la aproximativ 8.400 lei.

Un sprijin prețios aii acordat și 
acordă tinerii din brigăzile de mun
că patriotică și Ocolului silvio. Ei au 
amenajat o pepinieră silvică și au 
însămînțat-o cu semințe strînse de 
ci, iar lucrările de întreținere ur
mează a fi făcute tot de către a- 
ccști tineri.

La aceste acțiuni de folos ob
ștesc, un aport deosebit l-au adus 
tinerii de la Școala medie și cei de 
ta Complexul C.F.R. din localitate.

Coresp. G. VERDEȘ



INFORMAȚII DE PARTID

Se întăresc rîndurile organizațiilor de partid
Întărirea continuă a rîndurilor 

.partidului cu elemente înaintate, 
jruntași in producție și In activita
tea obștească este o sarcină per
manentă ce stă in fața organizații
lor de partid.

Lărgirea numărului activului fără 
Je partid al organizațiilor de bază, 
< a urmare a hotărîrii Conferinței 
raionale de partid, preocuparea pen
tru educarea membrilor acestuia, a 
făcut să crească noi elemente vred
nice de a intra in rîndurile avan
gărzii clasei muncitoare.

In această privință majoritatea 
organizațiilor de partid din raion 
au obținut rezultate frumoase. Așa, 

■de pildă, organizația de bază de 
la Depoul C.F.R. Teiuș (secretar 
țov. Almășan Nicolaej a primit in

Pentru anul ce urmează
In sistemul invățămintului de 

partid cu program de sat, în anul 
1958-1959 au fost organizate 115 
cercuri și cursuri, în care au fost 
încadrați, prin grija organizațiilor 
de partid, peste 2.600 membri și 
candidați de partid și din activul 
fără de partid al organizațiilor de 
bază.

Preocuparea organizațiilor de par
tid în acest an, pentru îmbunătăți
rea muncii de propagandă in rîn
durile celor ce muncesc, a făcut ca 
la sfirșitul anului în sistemul învă- 
^anunțului de partid să se obțină 
frumoase rezultate ații In ce priveș
te însușirea teoretică a principale
lor probleme din programul de stu- 

■ diu cit mai ales în ce privește apli
carea lor la viața practică. Lucrul 
acesta a reieșit cu ocazia convorbi
rilor recapitulative ce au avut loc 
in cercuri și cursuri. In mod deo
sebit, la convorbirile de închidere 
problemele discutate au fost legate 
de viața satului și mai cu seamă de 
problema transformării socialiste a 
■agriculturii.

Participarea marii majorități a 
cursanților Ia convorbirile recapitu
lative, preocuparea lor de a cunoaște 
cit mai mult și cit mai bine politica 
-partidului nostru, dovedește intere
sul ce-l poartă oamenii muncii de 
la sate studierii documentelor de 
partid. La cursul seral anul II, de 

JL pe lingă organizația de bază din 
întovărășirea agricolă din satul Mi- 
cești, din cei 25 cursanți au parti
cipat la discuții 24 tovarăși. Și a- 
semenea exemple sînt multe.

Potrivit indicațiilor date de bi

A făcut instructaj birourilor organizațiilor de bază
La comitetul de partid din comu- 

sia Teiuș s-au strins aproape 40 to
varăși. Erau membrii din birourile 
organizațiilor de bază din întreaga 
comună, adunați intr-o ședință de 
lucru organizată de comitetul co
munal de partid, ca urmare a sar

rindul candidaților de partid pe too. 
Ardeleanu Nistor, Bolog Gheorghe, 
Chiorean Dumitru, lăcătuși, Gea
măn Gheorghe, fochist și alți mun
citori fruntași. Odată cu primirea 
lor în rindul candidaților de par
tid, biroul organizației de bază a- 
cordă aceeași preocupare pentru e- 
ducarea lor, pentru ca intr-adevăr 
perioada stagiului de candidat să 
constituie o adevărată școală, ca 
atunci cînd vor cere să fie primiți 
în rindul membrilor de partid, can
didate să fie bine pregătiți.

Rezultate bune au obținut și or
ganizațiile de. bază din gospodăria 
colectivă din Ighiu, S.M.T. ALba- 
lulia, întreprinderea Zlatna, înto
vărășirile din comuna Mihalț și 
altele.

roul Comitetului raional de partid, 
imediat după încheierea anului de 
învățămînt au avut loc adunări ge
nerale ale organizațiilor de bază, 
care au analizat felul cum s-a des
fășurat învățămîniul de partid în 
anul care s-a scurs, rezultatele ob
ținute și lipsurile ce s-au manifes
tat. Odată cu analiza făcută, or
ganizațiile de bază au luat măsuri 
organizatorice pentru deschiderea 
viitorului an în uivățămîntul de 
partid.

Astfel, au fost aleși și confirmați 
propagandiștii din rindul celor mai 
pregătiți tovarăși. De asemenea au 
fost propuse cercurile și cursurile 
ce vor fi organizate pe lingă orga
nizațiile de -bază.

Spre deosebire de anii trecuți, 
organizațiile de partid au avut în 
acest an o mai mare preocupare 
pentru organizarea invățămintului 
politic.

Va crește în anul viitor numărul 
cercurilor de studiere a istoriei 
P.M.R. de la 14, cite au funcționat 
în anul de învățămînt 1958-1959 la 
26, a cursurilor serale de la 28 la 
56.

Odată cu măsurile organizatorice 
luate de către organizațiile de bază, 
mulți membri de partid au făcut 
propuneri prețioase pentru continua 
îmbunătățire a propagandei de par
tid în cercuri și cursuri, pentru ob
ținerea de rezultate și mai frumoa
se in anul ce urmează, atit in ce 
privește însușirea teoriei marxist- 
leniniste cit mai ales în aplicarea ei 
la viața practică in opera de con
strucție socialistă.

cinilor trasate de Comitetul raional 
de partid.

In această ședință secretarul co
mitetului comunal de partid a făcut 
un instructaj privind felul cum tre
buie să muncească birourile organi
zațiilor de bază, pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le au.

„Ziua agronomului" la Alba-iuila
Inițiată de Consiliul raional 

A.R.L.U.S., pentru prima, oară a- 
nul trecut, „Ziua agronomului" s-a 
bucurat și anul acesta de o largă 
apreciere din partea întregului corp 
tehnic agricol din raion.

Fiind prezent întreg colectivul 
de tehnicieni și ingineri ai secției 
agricole a Sfatului popular raional, 
reprezentanți ai secției învățămînt și 
cultură și alți invitați, in 30 mai la ora 
11 in sala cinematografului ,23 Au
gust" iau loc la masa prezidiului 
tovarășii Farcaș Vasile, secretar al 
Comitetului raional de partid, ing. 
Suciu Matei, vicepreședinte al Sfa
tului popular raional, ing. BicaVir- 
gil, șeful secției agricole, ing. Hruș- 
că Victoria, Găinar Dumitru, secre
tar al Consiliului raional A.R.L.U.S., 
Dorina Susan, tehniciană și Gell- 
ner Rudolf, medic veterinar.

Lucrările din cadrul „Zilei agro
nomului" au fost deschise de 
tovarășul Suciu Matei, iar tov. 
Bica Virgil a prezentat referatul 
„Experiența agriculturii sovietice, 
prețios ajutor în lupta pentru spo
rirea producției agricole". Refera
tul a oglindit dezvoltarea agricul
turii și a întregii economii națio
nale a U.R.S.S., contribuția Uniunii 
Sovietice la întărirea lagărului so
cialist și ajutorul frățesc și direct 
dat țărilor socialiste. In mod deo
sebit a reieșit sprijinul dat țării 
noastre prin folosirea în agricul
tură și în special in unitățile socia
liste a experienței colhoznicilor so
vietici pentru sporirea producției a- 
gricole, pentru întărirea și dezvol
tarea unităților socialist-coopera- 
tiste.

Ca urmare a folosirii metodelor 
și experienței colhoznicilor, colecti
viștii din raionul nostru au obținui 
însemnate succese in întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riilor colective. De pildă, gospodă
ria colectivă „23 August" din sa
tul Obreja a obținut anul trecut ve
nituri bănești de 461.087 Iei. Nu
mai din valorificarea vitei de vie din 
pepinieră colectiviștii de aici au 
realizat un venit de 253.745 lei. Și 
gospodăria colectivă „8 Martie" 
din satul Micești, situată intr-un 
bazin legumicol cu condițiuni pedo
climatice foarte favorabile dezvol
tării culturilor de legume, a reali
zat venituri mari, datorită aplicării 
metodelor agrotehnice avansate de 
cultivare a culturilor succesive. Ca 
rezultat al aplicării acestei metode, 
din valorificarea legumelor, anul 
trecut, gospodăria a realizat un ve
nit de 189.206 lei, majoritatea 
colectiviștilor realiiind un venit lu
nar mediu de 2.000 lei.

Luind cuvintul numeroși vorbi
tori, printre care Gtigor ion, Qell- 
ner Rudolf, Romoșan Gh. și Stoica 
Sorin, au arătat rolul însemnat pe 
care-l are raionarea culturilor în 
sporirea producției la hectar, 
importanța prășitului mecanic 
a porumbului, ajutorul prețios dat 
de medicina veterinară sovietică în 
tratarea „Distomatozei" la animale, 
etc.

Tovarășul Pășteanu Victor a a

dus salutul cadrelor didactice și a 
subliniat că „Ziua agronomului" 
constituie un prețios schimb de ex
periență și de colaborare între in
ginerii și tehnicienii agronomi și 
ceilalți intelectuali. Vorbitorul a a- 
rătat că după prima „Zi a agrono
mului", care a avut loc anul trecui, 
roadele colaborării n-au intirziat să 
se arate.

Astfel, la seminarul care a avut 
loc cu activiștii culturali din raion 

^in comuna Ighiu, participanții au 
vizitat pepiniera de Viță de vie a 
gospodăriei colective din Țel na, iar 
ingineri ai secției agricole le-au 
vorbit despre importanța ramurilor 
de producție anexe în dezvoltarea 
multilaterală a gospodăriilor colec
tive și contribuția lor la sporirea a- 
vuției obștești. Toate acestea au o- 
ferit celor prezenți cunoștințe con
crete și un bun prilej de generali
zare a muncii colective practice din 
gospodăriile colective. De aseme
nea, în comuna Cricău, secția în
vățămînt și cultură, în colaborare 
cu secția agricolă a Sfatului popu
lar raional, au organizat la sfîrși- 
tul lunii octombrie, anul trecut, săr
bătoarea recoltei.

Tov. Farcaș Vasile. secretar al 
Comitetului raional de partid, în 
cuvintul său a felicitat călduros în
tregul colectiv de ingineri și tehni
cieni agronomi pentru contribuția 
adusă în sporirea producției agri
cole și dezvoltarea sectorului socia- 
list-cooperatist al agriculturii. In 
continuare vorbitorul a arătat că în 
fața inginerilor și tehnicienilor a- 
gronomi stau sarcini mărețe și ei 
trebuie să fie cei care să introdu
că folosirea în unitățile socialiste 
din agricultură metodele și expe
riența colhoznicilor sovietici, pen
tru sporirea producției agricole, ast
fel ca gospodăriile colective să de
vină exemple pentru țărănimea 
muncitoare cu gospodărie indivi
duală.

In continuarea programului, par
ticipanta prezenți la această con
sfătuire au vizionat filmul sovietic 
„Mai presus de dragoste", iar la 
orele 17, pe stadionul „Unirea" din 
oraș a avut loc un meci de fotbal 
între agronomi și medici. Colectivul de redacție

IN CLIȘEE : Prășitul porumbului la gospodăria colectivă din Benic

Pe marginea concursului 

„Gazeta de perete în spri
jinul îndeplinirii sarcinilor" 
PARTICIPĂM LA CONCURS
Colectivul de redacție al gazetei 

de perete de la întreprindera Zlat
na, respectînd dorința muncitorilor, 
inginerilor, tehnicienilor și funcțio
narilor, participă la concursul „Ga
zeta de perete în sprijinul îndepli
nirii sarcinilor" inițiat de ziarul 
„Steaua roșie" — organul Comite
tului raional P.M.R. și al Sfatului 
popular raional.

Urmărind să devină un puternic 
sprijin al organizațiilor de bază și 
al comitetului de partid pentru în
deplinirea sarcinilor politice și e- 
conomice, comitetul de redacție, își 
propune pentru întreaga perioadă 
a concursului să realizeze următoa
rele obiective:

— Popularizarea la fiecare edi
ție, a fruntașilor în producție, a 
metodelor lor de muncă și a rezul
tatelor obținute.

— Atragerea colectivelor de mun
că în lupta pentru reducerea consu
murilor specifice de materii prime 
și materiale, la micșorarea cheltu
ielilor gospodărești și grija pentru 
avutul obștesc.

— Oglindirea activității organi
zațiilor de bază și de masă, pentru 
educarea oamenilor muncii și mobi
lizarea lor la realizarea și depăși
rea planului Ia toți indicii.

— Utilizarea suplimentelor de 
satiră și umor pentru realizarea o- 
biectivelor fixate.

— Antrenarea unui număr ctt 
mai mare de corespondenți volun
tari și colaboratori, care vor fi in- 
stririți, pregătiți și îndrumați să 
icrie atît la gazeta de perete cît și 
a organul raional.

Colectivul de redacție consideră, 
•:ă, respectînd aceste obiective, va 
putea deveni de un real folos, în 
sprijinul îndeplinirii sarcinilor.

Lucrărilor dc hidroameliorații — toatâ atenția
Planul de măsuri al Comitetului 

raional de partid și al Comitetului 
executiv al Sfatului popular raional 
-privitor la lucrările de îmbunătă
țiri funciare, întocmit pe baza sar
cinilor ce reies din hotărîrile plena
re- C. G al P.M.R. din noiembrie 

prevede în acest an pentru 
raionul nostm ameliorarea unei su
prafețe însemnate de teren agricol.

Trecînd la fapte, Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular din co
muna Oarda de Jos, care a început 
îndiguirea riului Sebeș încă de 
toamna trecută, și-a prevăzut în 
-pianul de măsuri pentru lucrări de 
îmbunătățiri funciare pe comună să 
termine lucrările de îndiguire în 
acest an. Răspunzînd la această im
portantă acțiune de folos obstesc, 
țăranii muncitori din comuna Oar
da de Jos, mobilizați de organele 
de partid și de stat din comună și 
primind un prețios ajutor din par
tea unui mare număr de tineri din 
Alba-Iulia, mobilizați de organiza
țiile U.T.M., lucrările de îndimiir- 
a riului Sebeș, pe o lungime de 
1.626 metri, au fost duminica tre
cută terminate. In comuna Oarda de 
Jos sînt acum ferite de inundație 
i este 500 hectare teren agricol.

Importante lucrări de îmbunătă
țiri funciare au efectuat de aseme

nea țăranii muncitori din comuna 
Berghin, în frunte cu colectiviștii, 
care au rectificat și adîncit valea 
Berghinului pe o lungime de 5 km, 
ferind de inundație peste 150 hec
tare de grădini, fînețe și teren, a- 
rabil.

Comparînd însă volumul mare de 
lucrări funciare planificate a se e- 
xecuta în comunele și satele raio
nului nostru cu ceea ce s-a făcut 
pînă acum în această direcție se 
poate ușor desprinde că mai sînt 
încă multe de făcut în acest sens. 
In comuna Sîntimbru, satele Coș- 
lariu și Galtiu, deși s-au prelucrat în 
adunări generale planurile lucrărilor 
funciare necesare a se executa, dato
rită slabei preocupări din punct de 
vedere organizatoric de care dă do
vadă comitetul executiv al sfatului 
popular din comună, nu s-au înce
put aceste lucrări. Asemănător stau 
lucrurile și în comuna Vințul de 
Jos, unde deși sînt toate condițiile 
de efectuare a lucrărilor funciare 
stabilite pe comună, se tărăgănea
ză nepermis începerea și executa
rea lor. La Teiuș, de exemplu, unde 
sînt prevăzute a se efectua canale 
pentru desecări pe o lungime de 
5.000 metri și care în cea mai mare 
parte au fost executate, datorită 

faptului că organele tehnice agri
cole din comună (tov. ing. Hrușcă 
Victoria) nu a dat în suficientă 
măsură echipelor indicațiile tehnice 
necesare, o parte din lucrări au 
fost executate neccrespunzător.

Ținînd seamă de rolul important 
pe care îl au lucrările de îmbunătă
țiri funciare în dezvoltarea agricul
turii în raionul nostru, organizații
le de partid și comitetele executive 
ale sfaturilor populare de Ia comu
ne trebuie să lupte cu toată hotă- 
rîrea pentru a da viața planului de 
acțiune, pentru ca lucrările de îm
bunătățiri funciare propuse să se 
înfăptuiască.

Pentru a se lărgi volumul de lu
crări funciare în raport cu cerințele 
comunelor, în plenarele comitetelor 
comunale de partid și la sesiunile 
sfaturilor populare comunale, unde se 
vor prezenta de către organele tehni
ce agricole scurte referate, se vor 
face propuneri -pentru noi lucrări ce 
se pot executa cu posibilități locale.

In organizarea muncii de lucrări 
funciare, un accent deosebit trebuie 
să se pună pe activitatea deputați- 
lor comunali care, prin desfășurarea 
unei largi munci politice de masă 
fn rîndul țăranilor muncitori din 
circumscripțiile lor, să asigure mo

bilizarea totală a acestora la exe
cutarea lucrărilor.

In adunările populare care tre
buie să aibă loc c.ît mai ctirind în 
fiecare comună, se va arăta im
portanța îndiguirilor și foloasele 
mari ce se obțin prin efectuarea a- 
cestor lucrări, atrăgînd la această 
importantă acțiune întregul sat, în
treaga comună.

Ogoare și oameni noi pe valea Bucerzii
(Urmare din pag. l-a) 

porul înfrățit și rivna a început a 
ii se înscrie în istorta satului. ■ Au 
hotărît colectiviștii de aici să-și 
știe a lor o turmă de oi. Au izbu
tit. In „Cărări la Bac ea" cele 167 
de oi și 32 de mioare sînt îngrijite 
ca ochii din cap de Constantin O- 
nisim, Suciu Cornel și Miclea, Ni- 
colae lui Gavrilă. Cei 100 de miei 
valorificați au adus bani multi co
lectiviștilor. Cu predarea celor 
1.000 kg caș sî.nt pe sfîrșite, bani 
frumoși urmlnd a intra in colectiva 
de pe valea Bucerzii și din valori
ficarea linii. „Sub drum" grădina 
de legume, bine 'îngrijită și irigată 
ori de cite ori li e sete pămîntului, 
atrage atenția oricui trece prin 
preajmă, iar materialele de cons- 
strucții strinse, 32 m3 de bușteni,

Efectuînd lucrările de îmbunătă
țiri funciare prevăzute în raionul 
nostru, cele aproape 5.000 hectare 
de teren ce urmează a fi fertilizate 
și ferite de inundații, vor vărsa 
în hambarele producătorilor sute și 
chiar mii de tone de cereale în 
plus.

FI. BARABAȘ

10.000 țigle, stivele mari de pia
tră și cărămidă sini mărturie, fără 
nici un miez de îndoială, că colec
tiviștii își vor construi curînd graj
dul pentru cele 100 de vite pe care 
vor să le crească.

Chiar și cei mici simt suflul nou
lui ce le străbate satul. Și vin la 
școală cu mai mult drag. Ba vin 
aduși de mamele lor și cei ce abia 
gînguresc, căci la grădinița sezo
nieră ei sînt primiți în f ecare di
mineață cu drag.

Pe valea Bucerzii viața cea nouă 
a învins. Și cele aproape 120 de 
familii de colectiviști o salută și In 
zori' cînd pleacă pe ogor, ca și In 
amurg cînd se întorc trudiți, dar 
cu fețele zîmbitoare de mulțumire 
că au mai așezat încă o piatră la 
temelia marii familii.



LUCRĂRILE CONFERINȚEI DE LA GENEVA

cu cartea 
sub suve- 
Cu toate 
in dorința

GENEVA (Agerpres). Corespon
dență specială. — In după-amiaza 
zilei de 2 iunie a avut loc la Gene
va cea de a 14-a ședință plenară a 
Conferinței miniștrilor Afacerilor 
Externe, sub președinția ministrului 
Afacerilor Externe sovietic, .4. -4.
Gromîko.

Primul a luat cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al R. D. Germa
ne. Lothar Bolz, care a subliniat în 
in'ervenția sa că in momentul de 
față Berlinul occidental constituie 
un focar de provocări care pune în 
primejdie pacea în Germania și în 
lumea întreagă. Această activitate 
provocatoare este strins legală de 
pregătirile de război care se fac in 
Germania occidentală, pe baza fap
tului că. în totală contradicție cu 
stalului său legal. Berlinul occidental 
a fost incorporat în mod oficial la 
RepubFca Federală Germană.

L. Bolz a arătat că cea mai justă 
soluție pentru rezolvarea problemei 
Berlinului occidental o constituie u- 
nirea Berlinului de vest 
democratică a Berlinului, 
răni tal ea R. D. Germane, 
acestea. R. D. Ge~mană.
de a găsi o soluție pașnică pen'ru 
problema Berlinului, care să lină 
seama de interesele legitime ale tu
turor ce>or interesat', nu intențio
nează sâ untwnă întregului Berlin 
condițiile sociale ale sectorului de
mocrat al Berlinului. Guvernul R. D. 
Germane a șarmul pe de-a între
gul și sprijină propunerea creării 
unui oraș liber, demilitarizai, cu un 
statut care să împiedice orice acti
vitate de propagandă militaristă 
sau antidemocratică.

In acest sens guvernul R. D. Ger
mane este gata să declare că ga
rantează inviolabilitatea statutului 
orașului liber, demilitarizat al Ber
linului occidental și asigurarea li
bertății comunicațiilor acestui oraș 
cu restul lumii și să depună aceas
tă declarație Ia secretariatul O'ga- 
nfzației Națiunilor Unite.

Resningînd încă odată ideea în
cheierii unui tratat cu cele două sta
te german? și realizarea unei con
federații germane, delegatul 
german. Grewe, care a luat 
cuvîntul, a exprimat părerea că de
pășirea actualelor divergențe ar fi 
imposibilă.

Mergind mai departe, Grewe a 
susținut. în spiritul caracteristic re
vanșarzilor și milifariștilor de la 
Bonn, că guvernul său ar repre- 
zen'a întreaga Germanie și că în 
consecință ar purta răspunderea și 
in problema Berlinului, ceea ce este 
in totală contradicție cu datele is
torice și juridice bine cunoscute.

.4 luat apoi cuvîntul A. A. Gro
mîko, care a analizat propunerile 
prezentate în legătură cu problema 
Berlinului de guvernele celor trei 
puteri occidentale. Propunerile ce
lor trei puteri occidentale conținute 
in așa-numitul lor plan complex, a 
spus el, nu pot contribui nicidecum

vest- 
apoi

la găsirea unei soluții a problemei 
Berlinului.

La 26 mai, a amintit în conti
nuare A. A. Gromîko, secretarul de 
Stat al S.U.A., Chr. Herter, a ex
pus din nou, de data aceasta mai 
amănunțit decît la 14 mai, poziția 
guvernului S. U. A. în prob
lema Berlinului. Din păcate, nici a- 
ceastă expunere n-a putut să nu 
provoace o dezamăgire serioasă. Ea 
n-a făcut decît să întărească păre
rea că guvernele celor trei puteri 
occidentale mai continuă încă să 
acționeze de pe poziții care nu ofe
ră nici o bază pentru realizarea ți
nui acord.

Apoi A. A. Gromîko a analizat 
programul alcătuit din 7 puncte, 
care a fost expus de Chr. Herter. 
Punctul în'ii, a spus .4. Gromî
ko, prevede nici mai mult nici mai 
puțin decît smulgerea Berlinului 
răsăritean din Republica Democrată 
Germană și includerea lui împreu
nă cu Berlinul occidental uitr-un 
„sector unic indiv-zibil", adminis
trat de cele patru puteri de ocupație.

Tot in acest prim punct al pla
nului occidental se propune în con
tinuare, ca cele patru puteri, adică 
S.U.A., U.R.S.S:, .Anglia și Franța 
să dicteze berlinezilor procedura ti
nerii alegerilor orășenești, procedu
ra creării organelor administrative 
orășeneș'i și a elaborării constitu
ției Berb nul ui — toate acestea în 
condițiile aceluiași regim de ocu
pație străină. La punctul doi scrie 
negru pe alb că, fără a ține seama 
nici de alegeri, nici de plebiscit, 
nici de constituția Berlinului des
pre care se vorbește în propunerile 
occidentale, cele patru pu'eri ar a- 
vea dreptul nu numai să mențină 
in acest oraș orice efectiv de trupe, 
dar si să se bucure de toate prero
gativele unor ocupanți.

Subliniind că în același spirit sînt 
redactate și punctele următoare ale 
planului puterilor occidentale, șeful 
delegației U.P-.S.S. a declarat: .4- 
șadar ne aflăm în fața unui pro
gram elaborat în amănunt de per
manentizare a ocupației străine în 
Berlinul occidental și de extindere 
a regimului de ocupație asupra 
Berlinului răsăritean.

Referindu-S" la obiectiunile gu- 
vernelo- S. U. .4., Angliei și Franței 
împotriva propunerilor cu privite la 
retrag°rea trupelor celor frei puteri 
din Berlinul occidental, A. A. Gro
mîko a arătat că tocmai în scopul 
elaborării unui acord unanim ac
ceptabil în problema Berlinului, 
guvernul sovietic a prezentat cele 
două propuneri suplimentare în le
gătură cu modul de rezolvare a 
problemei trupelor străine 'din Ber
linul occidental. Am pute^ cădea 
de acord, a spus el, ca în Berlinul 
occidental să rămină un număr 
simbolic precis stabilit de trupe ale 
S.U.A., Angliei, Franței și U.R.S.S: 
Deoarece guvernele S.U.A., Angliei 
și Franței acordă aiita importantă 
prezentei trupelor străine în Berii-

~nul occidental, s-ar părea că ele 
n-ar trebui să obiecteze împotriva 
unei astfel de rezolvări a proble
mei. Aceasta, dacă doriți. constituie 
o propunere de compromis care ar 
trebui să convină tuturor părților, 
dacă există intr-adevăr dorința de 
a se ajunge la un acord. 6 altă 
variantă posibilă a rezolvării aces
tei probleme ar putea consta în în
locuirea trupelor S.U.A., Angliei și 
Franței din Berlinul occidental cu 
contingente limitate de trupe ale 
unor state neutre.

După părerea delegației sovietice, 
a declarat A. A. Gromîko, discu
țiile care au avut loc pînă în pre
zent asupra problemei Berlinului 
arată că deosebirile dintre pozițiile 
părților sînt esențiale. Sarcina este 
ca guvernele interesate să depună 
eforturi pentru apropierea poziții
lor și obținerea unei soluții de co
mun acord. Și dacă există într-ade- 
văr dorința de a cădea de acord, 
după părerea noastră aceste efor
turi vor aduce roade.

In ceea ce o privește, delegația 
sovietică face totul pentru a ajun
ge la reglementarea problemei Ber
linului pe o bază reciproc accepta
bilă. Sperăm că delegațiile S.U.A., 
Angliei și Franței vor răscunde la 
fel. Dacă în urma eforturilor noas
tre comune se va găsi o rezolvare 
trainică a problemei Berlinului, a- 
cest lucru nu numai că va aduce 
însănătoșirea situației în - Germania 
și Europa, dar va fi un exemplu în
curajator. va prevesti colaborarea 
între statele noastre pentru regle
mentarea celorlalte probleme inter
naționale actuale.

In încheierea cuvîntării sale .4. 
.4. Gromîko a atras atenția asupra 
declarației pe care a făcut-o în ca
drul ședinței din 2 iunie Grewe, re- 
prezen'antul R. F. Germane. Con
ducătorul delegat'd sovietice a sub
liniat că declarația reprezentantulut 
R.F. Germane confirmă fontul că 
politica guvernului R. F. Germane 
este un balast pentru participanții 
la Conferința de la Geneva.

După cuvlnlarea ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a luat 
cuvîntul ministrul Afacerilor Exter
ne al 'Angliei, Lloyd, care a reafir
mai că trebuie să se caute să se a- 
iungă Ia un acord în problema 
Berlinului. Sînt de acord cu dv. — a 
spus ministrul Afacerilor Externe 
britanic adresîndu-se lui A. A. 
Gromîko — cînd spuneți că trebuie 
să ajungem la un acord astfel incit 
locuitorii Berlinului să poată hotărî 
soarta regimului orașului lor liber 
și să se asigure libertatea de cir
culație.-

Dună încheierea ședinței plenare 
din după-anvaza zilei de marți, la 
Geneva s-a anunțai că întrevederea 
neoficială între cei 4 miniștri de 
Externe, care urma să aibă loc 
marți seara, a fost amînată pentru 
dună-amiaza zilei de miercuri la sediul 
delegației americane. Nu a fost a- 
nunțată data viitoarei ședințe plenare.

La Ulan Sator a sosit primul rapid 
international Moscova-Pekin

ULAN BATOR (Agerpres). TASS 
anunță: La 2 iunie a sosit la 
Ulan Bator primul rapid internațio
nal Moscova-Pekin, inauguTîndu-se 
astfel legătura feroviară directă in
tre capitalele Uniunii Sovietice și 
R. P. Chineze, prin capitala R. P. 
Mongole, Ulan Bator.

Prin darea in exploatare a aces
tei magistrale, distanța de la Pe
kin la Moscova se reduce cu 1.130 
km., iar durata unei călătorii — cu 
9 ore și jumătate.

Lungimea magistralei care stră
bate teritoriul Mongoliei este de 
peste 1.500 km.; ea a fost construi
tă cu ajutorul Uniunii Sovietice. 
Sectorul dintre UI an Bator și gra
nița mongolo-chineză, cu y o lungi
me de peste 1.000 km. a fost cons
truit în cea mai mare 
giuni pustii. In R. P. 
traseul noii căi ferate 
rașe și așezări noi, 
--------- 1-------

Proteste în GRECIA împotriva sosirii 
generalului hitlerist Heusinger

parte prin re- 
Mongolă, pe- 
au apărut 'o-

ATENA (Agerpres). — TASSa- 
nunță: La 1 iunie a sosit la Ate
na Heusinger, fost general hitlerist, 
în prezent general in armata vest- 
germană. După părerea ziariștilor 
greci scopul principal al vizitei lut 
Heusinger este de a „determina" 
guvernul grec să amplaseze bazele 
de rachete în Grecia.

Opinia publică din Grecia pro
testează împotriva vizitei in Grecia 
a fostului general hitlerist. Ziarul 
„Avghi" scrie că indignarea popor u-

lui grec a fost nemărginită „cincf 
a aflat că pe teritoriul lui a pășit 
in rolul de apărător al Greciei fos
tul hitlerist Heusinger, omul care 
la timpul său in calitate de coman
dant al biroului de operații al car
tierului general al lui Hitler a în
tocmit planul de atac împotriva- 
Greciei. Guvernul Greciei se gră
bește. să-l prezinte pe acest hitlerist 
in rolul de victimă a nazismului. 
Cazul Heusinger constituie o pro
vocare adresată poporului grec".

Șomajul rămîne în permanență
8. Uridicat în

WASHINGTON (Agerpres). — 
„S-ar putea ca procentul șomajului 
să rămină ridicat in permanentă", 
scrie publicația sindicală AFL-CIO, 
care subliniază că „Statele Unite 
se află in fața primejd!ei reale ca 
șomajul să constituie 5 la sută și 
mai mult din numărul brațelor de 
muncă chiar in cursul perioadelor 
de aparentă prosperitate".

Analizind problema șomajului, Pe
ter Henle, director adjunct al de
partamentului de cercetări al cen
tralei sindicale AFL-CIO, a decla
rat in fața unui comitet al Congre
sului american că „fiecare perioadă 
de depresiune economică de după 
ultimul război a lăsat in economia 
americană un procent tot mai ridi
cat de șomeri". După criza din 1949,

a. arătat el, procentul șomerilor a- 
fost de 3 la sută din numărul bra-t 
țelor de muncă: după criza din 1954' 
acest procent s-a ridicat la 4 la stttă„ 
iar după depresiunea din cursul 
anului trecut ea este de 5 la sută 
și nu se întrevede posibilitatea u- 
nei scăderi. Henle a avertizat că in 
viitor șomajul ar putea deveni „un 
handicap economic serios" pentru 
Statele Unite. Făcînd o comparație 
cu perioadele precedente de criză, 
Henle a spus că în prezent șoma
jul „este mult mai accentuat"' decît 
după anii 1949 și 1954, iar un nu
măr mai mare de șomeri au rămas 
fără lucru perioade îndelungate „tre
buind să facă față unor greutăți care 
depășesc cu mult 'fot ceea ce s-a in- 
timplat in perioada de după război",

o---------------------

Duminică, 31 mai 1959, in orașul 
Alba-Iulia s-a desfășurat concursul 
pe oraș cu micii sportivi, care s-au 
întrecut in cadrul concursului de 
trotinete, triciclete și bicliclete, or
ganizat in cinstea zilei de 1 iunie, 
unde s-au întrecut un număr de

Din viața internațională
N O T E

lui Franco nu prea-i incintă pe alți 
membri ai blocului atlantic. Tocmai 
de aceea încearcă acum departa
mentul de stat să-l reabiliteze 
Franco.

pe

Dezinformare în vederea 
unei reabilitări

La mijlocul lunii mai, departa
mentul de stat al S.U.A. a publicat 
o nouă culegere de documente di
plomatice americane, considerate 
pînă acum secrete. De data aceasta 
au fost divulgate documente care 
se referă in special la relațiile din
tre Statele Unite și Spania 
1941. Culegerea cuprinde 
ale diplomaților americani 
glezi acreditați la Madrid.

Ideea și țelul care se află 
acestei culegeri sînt uluitoare, și a- 
nume: să convingă opinia publică 
mondială că Franco, „El Caudillo", 
ar fi fost în timpul războiului unul 
dintre cei mai hotărîți adversari 
vest-europeni ai lui Hitler. Dacă ar 
fi să dăm crezare unora dintre ra
poartele publicate acum ale diplo
maților americani, Franco a rezis
tat in 1941 la o „presiune teribilă" 
din partea lui Hitler șl Mussolini, 
care voiau să-l determine să intre 
in război. Dar, ca un adevărat hi
dalgo, Franco nu a cedat.

Și i-a fost cu atît mai greu să nu 
cedeze, cu cit la curtea din Madrid 
se aflau și spanioli care-l împin
geau la aceasta. In culegere este 
prezentat drept unul dintre aceștia 
însuși Serrano Suner, care în tim-

în anul 
rapoarte 
și en-

la baza

pul celui de-al doilea război mon
dial era ministru al afacerilor externe 
și un „partizan hoiărit al puterilor A- 
xei“. In unele scrisori din Madrid 
se arată că Suner s-ar fi certat cu 
ambasadorul american Ia Madrid, 
și, pe cit se pare, urmărind scopuri 
de răzbunare personală, împingea 
cu stăruință Spania in brațele Ger- 

■ maniei naziste.
Și toată această poveste, expusă 

în spiritul romanelor de aventuri 
despre „Misterele curții din Ma
drid", departamentul de stat o pre
zintă ca o „întimplare adevărată". 
Numai că povestea este cusută cu 
ață albă. Poziția Spaniei franchiste 
in cursul celui de-al doilea război 
mondial este bine cunoscută. Pe 
frontul sovieto-german a luptat fai
moasa „Divizie albastră", formată 
din soldați și ofițeri franchiști: fără 
nici un fel de dificultate puterile 
Axei căpătau materiale strategice 
din Spania; iar generalul Franco, 
în persoană, a declarat în repetate 
rînduri în mod public că-i sprijină 
pe Hitler și Mussolini.

Cum se face că departamentul de 
stat încearcă tocmai acum o reabi
litare a lui Franco? Este limpede că 
această acțiune este în legătură cu 
intenția Washingtonului de a in
clude Spania tn N.A.T.O. Acest lu
cru îl dorește nu numai Washing
tonul, ci si Bonn-ul. Dar tovărășia

Acompaniamentul 
Bonn-ului

Conferința de la Geneva a miniș
trilor afacerilor externe a provocat 
o reacție furtunoasă în tabăra re
vanșarzilor vest-germani. Aproape 
zilnic se poate citi în presa germa
nă despre diferite intilniri, mitin
guri și declarații provocătoare ale 
organizațiilor revanșarde.

La 16 mai a avut loc la Frank- 
furt-pe-Main congresul „Asociației 
regionale din Germania centrală". 
Conducătorul acestei asociații, Eg
gert, s-a ridicat cu vehemență îm
potriva frontierei Oder-Neisse. S-au 
rostit discursuri revanșarde și la 
congresul de la Kassel al „Uniunii 
strămutaților" și la întîlnirile „Aso
ciației regionale din Pomerania" 
și ale „Asociației regionale din Si- 
lezia superioară", „Rheinische Post", 
organul partidului guvernant Uniu
nea creștin-democrată, a început 
publicarea unei serii de reportaje, 
sub titlul „Patria germană", des
pre regiunile răsăritene care în tre
cut au făcut parte din stalul ger
man...

Revanșarzii și-au ales ca sediu 
principal al manifestărilor lor Ber
linul occidental. La 12 mai, adică 
a doua zi după deschiderea Confe
rinței de la Geneva, în Berlinul oc
cidental au fost organizate festivi-

tăți cu prilejul celei clc.a zecea a- 
niversări a sfîrșitului așa-zisei „blo
cade". Sub acest pretext, ziarele șl 
posturile de radio au revărsat o a- 
valanșă de calomnii asupra politicii 
externe a Uniunii Sovietice. In 'Ber
linul occidental au sosit și cîțiva 
miniștri de la Bonn, președintele 
Bundesratului, Kaisen, generali și 
politiceni americani și englezi. Toți 
aceș'ia au rostit cuvîntări in care 
au proslăvit forța militară a N.A. 
T.O. și au cerut guvernelor occiden
tale sa adopte o „poziție fermă" în 
problema Berlinului. Trei zile mai 
tirziu, aici a avut loc o nouă adu
nare a revanșarzilor: întrunirea 
„Uniunii asociațiilor regionale din 
Prusia orientală".

La 16-17 mai a fost organizată o 
acțiune revanșa'dă și la Vierta. 
Trenuri și autobuse speciale au a- 
dus aici din diferite regiuni ale 
Austriei și Germaniei occidentale, 
ba chiar și din Statele Unite, Cana
da și Australia, aproape 200.0'j()dc 
germani sudeți. Lodgman von 'Ali
en, fost camarad al lui Henlein, 
gauleiterul hitlerist al regiunii su- 
dete, a rostit in ajunul întrunirii 
o cuvîntare în care a formulat teza 
că problema europeană trebuie re
zolvată nu la conferințe, ci numai 
„prin pre goliri de război". Crainicii 
posturilor de radio au arătat că în
trunirea „demonstrează convingerea 
că Cehia și Moravia vor fi incluse 
In viitoarea Germanie mare".

...Iată ce acompaniament sinistru 
pentru Conferința de la Geneva au 
organizat adversarii de la Bonn ai 
reglementării pașnice.

celor mici
pes’e 30 de concurenți, băieți șl 
fete. Astfel, primele locuri au fose 
ciștigate pe categorii de vtrstă du
pă cum urmează:

LA TRICICLETE BĂIEȚI: Radu 
Gheorghe. Oană Cristca și Naho- 
nac Iosif.

LA TRICICLETE FETE: Chi
ria Daniela, Ilea Gabi și Brodan 
Cornelia.

LA TROTINETE. SERIA I: Hor- 
goș Octavian, Mamut Nebi și Cră
ciun Gheorghe:

SERIA II: Scorțescu Amos, Mâ
nu Radu și Ciobanii Costică:

SERIA III: Mărginean Nico- 
dim, Șerban Nicodim și Tihnean 
Ion.

BICICLETE
bulescu Radu, 
Aldea Milu.

BICICLETE
Bera Cornel, 
dean Bujor.

BICICLETE
BĂIEȚI: Ghirean Vasile, 
Marius și Noje loan.

BICICLETE MARI BĂIEȚI: Voi- 
cobschi Emilian, Tureanu Dorin 
și Solomon Cornel.

Minerul Aninoasa 24 182 4 59:tl 38

MICI MIXT : Bar
il ăbean Mari neta șt

MIJLOCII BĂIEȚI: 
Țîrău Paul și Văi-

TREI SFERTURI
Băescu.

Clasamentul campionatului regional

Dacia Orăștie 24145 5 51:26 33
Corvin. Deva 24 12 7 5 38:25 31
Corvim. II Huned. 24 14 3 7 45:34 31
Parîngul Lonea 24 14 1 9 45:28 29
Unirea Alba-Iulia 24 11 4 8 48:36 28
Minerul Vulcan 24 115 8 46:39 27
Corvin. III Huned. 24 9 5 10 41:33 23
Șurianul. Sebeș 24 8 412 47:50 20
Metalul Cugir 24 9 2 13 35:47 20
Victoria Călan 24 7 4 13 31:37 18
Aurul Ziatna 24 7 4 13 35:43 18
Dinamo Orăștie 24 7 413 41:53 18
Victoria Hațeg 24 0 2 22 12:92 2
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