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Toamna anului 1955. Nimic deo
sebii față de toamnele din anii din 
urmă. Belșug de roade, grădini 
zmălțuite de brudnă, frunze rugi
nite p" cărări, g-upuri de copii gu
reși ce se inăreptau spre școală. 
Așa dăinuie in amintirea multora.

Peit’ru muncitoarea Elisabeta 
Coșara insă, toamna anului 1955 
isi are semnificația ei. .4 stat de 

cu sine însuși, cu ai săi, 
cu cei cu care muncea, apoi a por
nit hotărită să învețe. S-a înscris 
in clasa a 8-a a școlii medii se
rale.

In irezenl Elisabeta Coșara este 
in clasa a Xl-a. iar ca muncitoare 

' e tot la Secția L. 11 C.F.R., sec- 
( te-ul de amenajări. Și, cum tot 

timpul s-a dovedit aceeași munci- 
( tcare harnică, aceeași elevă sili- 
Îtoare, ea a fost îndrăgită atît de 

tovarăși’ săi de muncă cît și de 
profesori și colegi. Adesea a fost 
dată exemplu pentru sirguința ei, 

Idar tinăra Elisabeta Coșara a pri
mit cu modestie acest fapt. Soco
tea că e de datoria ei să nu iro- 

Isească timpul. Nu puține au fost 
cazurile cînd unii din cei cu care 
învăța i-att solicitat ajutorul. Har
nica elevă însă niciodată n-a zis

( nu-
Pesle puțin timp, Elisabeta Co

șara se va prezenta la examenul 
de maturitate. Va fi, ce-i drept, o 
probă grea. Felul în care s-a pre
gătit insă in decursul anilor, o în
dreptățește să privească cu opti- 

( mism inainte.

• Cînd lipsește
î

La întovărășirea agricolă „Steaua 
roșie" din comuna Ighiu, îngrijirea 
culturilor se desfășoară nemulțu
mitor. Datorită faptului că con
ducerea întovărășirii (președinte 
Iov. Muntean lacob) nu dovedește 
preocupare pentru efectuarea ia 
timp a lucrărilor de întreținere la 
culturi, în cadrul întovărășirii mai 
sînt suprafețe însemnate semănate 
cu floarea-soarelui îmburuienite, 
neprășite încă niciodată. De ase
menea. pe o suprafață de cîteva 
hectare porumbul a fost prășit nu- 

< mai după ce-1 năpădiseră complect 
buruienile, ceea ce a împiedicat 
ninlt dezvoltarea normală a porum
bului.

Ținînd seamă de rolul important 
ce-l are în obținerea de recolte 
sporite la hectar executarea la vre- 
•le a lucrărilor de întreținere a 

liturilor, comitetului executiv al 
sfatului popular din comună îi re
vine sarcina să acorde mai mult 
sprijin conducerii întovărășirii, 
pentru ca aceasta să mobilizeze

Pentru consolidarea
economico-organizatorică

Munca politică și organizatorică 
desfășurată cu răbdare și perseve
rență în mijlocul țărănimii munci
toare din comunele și satele raionu
lui nostru, a avut ca rezultat o con
tinuă creștere a sectorului socialist 
al agriculturii, a dezvoltării și creă
rii de noi gospodării colective. Ca 
urmare, 1.771 familii de țărani mun
citori din raion și-au unit pentru 
totdeauna 3.894 hectare teren a- 
gncol. satele Cistei, Obreja, Oiej
dea și Mesentea fiind acum com
plect colectivizate.

Situația creată de rezultatele do- 
bîndite în munca de colectivizare 
pînă în prezent pune în fața gos
podăriilor colective, a organelor de 
-partid și a comitetelor executive ale 
sfaturilor populare de la comune 
sarcini deosebit de importante. Ast
fel. sarcina pentru consolidarea e- 
conomico-organizatorică a tuturor 
gospodăriilor devine o necesitate 
imperioasă. In acest scop întocmi
rea planurilor de producție pentru 
gospodăriile noi create și suplimen
tarea planurilor vechi la gospodă
riile unde a crescut numărul de 
membri și suprafața de teren, cons- 
lituie una din cele mai urgente prob
leme ce se cere a fi rezolvată.

Planurile de producție just în
tocmite trebuie să devină un îndrep
tar de zi cu zi în munca colectiviști
lor, care să stimuleze hărnicia a- 
cestora,- să-i mobilizeze și să pună 
în valoare toate resursele existente, 
toate posibilitățile pe care le oferă 
agricultura socialistă, munca în co-
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Să grăbim lucrările agricole
Au executat praștia a do ua
Folosind fiecare zi și fiecare oră 

bună de lucru la muncile agricole 
în cîmp, membrii întovărășirilor a- 
gricole și țăranii muncitori cu gos
podării individuale din comuna 
Oarda de Jos au executat prima 
prașilă la culturile prășitear» pe 
înjtreaga suprafață.

Pentru ca culturile să se dez
volte cît mai bine și ca hrana și 
umezeala din sol să fie folosite 
numai de plante, și astfel sporul 
de recoltă să fie cît mai mare, pro-

podarii

Se pregătesc pentru
Colectivul bazei de recepție din 

comuna Teiuș acordă toată impor
tanța lucrărilor de pregătire în ve
derea primirii noii recolte de grîne. 
Pentru a se asigura condiții cît 
mai bune de depozitare pentru ce
reale, au fost executate reparații 
curente în exterior la toate magazii-

preocuparea
la timp
eulturi-

membrii pentru executarea 
a lucrărilor de îngrijire a 
lor.

sînt și 
cultura

★
Mult rămase în urmă 

lucrările de întreținere la 
de sfeclă de zahăr a întovărășirii 
agricole „Horia, Cloșca și Crișan“ 
din comuna Galda de Jos. Aici, pe 
o suprafață de două hectare sfecla 
de zahăr, neprășită niciodată, nici 
nu se mai vede din buruieni. Cred 
oare conducerea întovărășirii și 
organele de partid și de stat din 
comună, care au datoria să spri
jine pe întovărășiți în munca lor, 
ca îngrijind în felul acesta cultura 
de sfeclă, se va ajunge să se rea
lizeze 
20.000 
după 
țină?
să se 
de răspundere, deoarece numai în
grijind bine culturile, se vor ob
ține recolte sporite la hectar.

u-

munca după principiul socialist 
retribuție în raport de cantita- 
și calitatea muncii și a retribu-

a gospodăriilor colective
mun ne suprafețe întinse și cu 
nelte mecanizate.

Colectiviștii din Ighiu, a căror 
gospodărie a luat ființă cu 3 luni 
în urmă, văd în planul lor de 
producție, dezbătut și aprobat 
de adunarea generală a colectiviș
tilor, călăuza lor de bază, și luptă 
cu toată hotărîrea pentru aplicarea 
lui.

In lupta pentru întărirea econo
mică a gospodăriei, organizarea 
muncii este unul din factorii hotă- 
rîtori. Ținînd seamă de acest fapt, 
colectiviștii din Ighiu și-au organi
zat 
de 
tea 
ției suplimentare pentru depășirile 
de producție, ceea ce face ca mun
ca să fie mai rodnică și se înlătură 
lipsa de răspundere în muncă. Re
partizarea culturilor pentru efectua
rea lucrărilor la vii, porumb, 
celelalte prăsitoare, pe brigăzi, 
chipe și om, dau posibilitatea 
lectiviștilor din Ighiu să facă toate 
lucrările de întreținere în cele mai 
bune condițiuni, să aplice întocmai 
normele de muncă planificate, ceea 
ce duce la o continuă sporire a 
producției agricole.

Pe teren, faptele arată’ că în bă
tălia pentru întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor nu se 
obțin la toate gospodăriile colective 
cele mai bune rezultate. La gos
podăria colectivă „Viață nouă" din 
satul Țelna, la care. în acest an 
a sporit numărul de membri cu în- 

și
e- 

co-

ducătorii agricoli, sprijiniți și în
drumați de organele de partid și 
de stat din comună, au intensificat 
ritmul îngrijirii culturilor. Astfel, 
pînă la 10 iunie ei au executat cea 
de-a doua prașilă la sfecla de za
hăr, floarea-soarelui, porumb și le
gume pe o suprafață de peste 180 
hecita'reL

,Pe comună, în frunte la lucră
rile de întreținerea culturilor se si
tuează întovărășirea agricolă „Cel 
de-al II-lea Congres al P. M. R.“.

primirea noii recolte
le din Teiuș și Stremț și s-au asi
gurat materialele necesare pentru 
executarea lucrărilor de dezinfec
tare în interior. Pentru ca lucrările 
de preluarea cerealelor să se des
fășoare cît mai bine, a fost revizui
tă și verificată din vreme aparatu
ra de laborator, au fost reparate și 
verificate cîntarele. Din utilajele de 
condiționare au fost reparate vîntu- 
rătorile, trioarele și selectoarele.

Fruntași în munca de pregătire a 
magaziilor și a utilajului Tn vede
rea primirii noii recolte de cereale 
sînt tovarășii Barti Andrei, Rusii 
Marian, Florea 

d i n

așa 
ob

Grădina de legu
me asigură impor
tante venituri co
lectiviștilor 
Alba-lulia.

In clișeu: Co
lectiviștii executînd 
lucrări de întreți
nere în grădină.

o producție de cel puțin 
kg. sfeclă la hectar, 

cum și-au propus să 
Socotim că nu. Deci trebuie
muncească cu mai mult simț

și Secheres

că 60 de familii și suprafața de te
ren a crescut cu peste 70 hectare, 
datorită faptului că nu se respectă 
cu strictețe sistemul de retribuire a 
muncii după cantitate și calitate și 
nu se aplică normele de muncă, 
lucrările de întreținerea culturilor 
se fac cu întîrziere. O altă cauză, 
care face ca gospodăria colectivă 
din Țelna să nu se întărească pe 
măsura posibilităților, o constituie 
faptul că organele tehnice agricole 
de la comună și de la secția agri
colă a Sfatului popular raional n-au 
dovedit preocupare pentru a ajuta 
pe colectiviștii de aici să-și supli
menteze planul de producție. A- 
cestea nu au îndrumat pe colecti
viști să-și lărgească ramurile de 
producție existente, să dezvolte noi 
ramuri de producție, să sporească 
numărul de oi și tineret, bovin, spre 
a asigura gospodăriei venituri cît 
mai mari. Ca o necesitate de pri
mă urgență se impune suplimenta
rea planului de producție și la gos
podăriile colective din Cistei, Obre
ja și Oiejdea unde în prezent toți 
țăranii sînt intrați în

Practic s-a dovedit 
continua sporire de 
hectar, un alt factor 
puterea economică a ~ 
să crească tot mai mult, este fon
dul de bază realizat din cota de 
10-15 la sută din totalul veniturilor 
bănești obținute și a produselor a- 
gricole repartizate la acest fond. 
Experiența gospodăriilor colective 
din raionul nostru dovedește că nu
mai mărirea fondului de bază asi
gură posibilitatea de a cumpăra a- 
nimale de producție, de a ridica 
grajduri, magazii și alte construcții

gospodărie.
că pe lîngă 

producție la 
care face ca 
gospodăriilor
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Celui ce urcă spre Intregalde 
îi vor rămîne neșterse frumuseți
le întîlnite. Prin partea locului, 
sălbaticul se îmbină armonios cu 
pitorescul creînd adevărate monu
mente ale naturii.

Crește sectorul socialist al agriculturii

Noi familii înscrise în gospodărie
Drumul agriculturii socialiste, drumul arătat de partid, este urmat 

cu încredere de un număr tot mai mare de țărani muncitori din co
munele si satele raionului nostru.

De curînd, 50 de familii de țărani muncitori din satul Șard, cu o 
suprafață de 65 hectare, teren arabil și vie, convinse de avantajele 
muncii în comun în gospodăria colectivă, unde lucrarea pămîniuliu se 
face mecanizat și după metode avansate, au cerut să fie primite și ele 
în gospodăria colectivă din sat. Dezbătînd duminica trecută în adu
nare generală cererile de înscriere, colectiviștii din satul Șard au pri
mit cu drag în mijlocul lor pe țăranii muncitori Marton Viorel, Dă- 
nuț Cornel, Gherman Gheorghe, Ursaleș Alexandru, Bulza Petru pre
cum și pe toți ceilalți țărani muncitori cinstiți și harnici care au cerut 
să fie primiți și ei în marea familie a colectiviștilor.

întărită cu noi forțe de muncă, cu o suprafață sporită de teren și 
cu un număr mare de animale, puterea economică a gospodăriei și 
bunăstarea colectiviștilor va crește fot mai mult

" "> fie mai ușoară și mai rodnică, nu- 
i "membri ai întovărășirii agricole „Bărbănțana" din comuna Bă-, 

1-u.d adus în întovărășire în ultima săptămînă din terenul din 
suprafață de 106 hectare. In prezent, în această comună peste

Pentru ca în viitor munca să le
me roși -------
răbanț. și-au
^la sută"din "terenul agricol este cuprins in sectorul socialist.

La ordinea zilei

-Bo|fiui ejiiâo-id b ap ‘țjssjepodsojJ 
ce de transport, unelte, de a da o 
puternică dezvoltare proprietății ob
ștești, de a crea o temelie sănătoa
să unei retribuiri tot mai ridicate a 
muncii colectiviștilor. Folosind cu 
chibzuință fondul de bază realizat 
anul trecut, colectiviștii din Obreja 
au cumpărat un camion, iar colec
tiviștii din Cistei, care au repartizat 
anul trecut la fondul de bază suma 
de 50.000 lei, folosesc acum această 
sumă la construirea unui grajd pen
tru 100 vite mari.

Dezvoltarea sectorului zootehnic, 
care constituie unul din principalele 
izvoare ce duce la întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor, 
trebuie să preocupe în mod deose
bit colectiviștii. Călăuziți de acest 
fapt, colectiviștii din Berghin și-au 
sporit simțitor numărul de oi și 
porci și au înființat o fermă cu 10 
vaci de lapte. Simțitor și-au sporit 
numărul de vaci și colectiviștii din 
Obreja.

In timp ce multe gospodării a- 
cordă importanță dezvoltării secto
rului zootehnic, creșterii vitelor mari, 
construirii de grajduri pentru adă- 
postirea vitelor, unele gospodării 
colective, ca cele din Țelna și I- 
ghiel, manifestă tendința de a creș
te numai oi, cu toate că au condi
ții să crească și bovine. De aceea, 
organele agricole competente, orga
nele de partid și comitetele executi
ve ale sfaturilor populare din co
muna fghiu să analizeze acest fapt 
și să recomande colectiviștilor să 
crească animale în raport cu posi
bilitățile ce le au.

(Continuare în pag. 4-a)

Mai multe legume pentru 
aprovizionarea populației

Aprovizionarea populației cu cît 
mai multe legume constituie în mo
mentul de față una din sarcinile de 
seamă ce stau în fața cooperației 
de consum. In ultimul timp, ce e 
drept, spre deosebire de alți ani, se 
poate spune că acestei probleme i 
s-a acordat o mai mare atenție și 
ca urmare populația a fost mai bine 
aprovizionată cu legume.

Analizînd însă condițiile raionu
lui nostm, raion cu o pondere mare 
în cultura legumelor, rezultatele ob
ținute nu sînt încă pe măsura po
sibilităților. Serviciul de achiziții și 
valorificări din cadrul U.R.O.C. 
Alba,direct răspunzător de această 
problemă, n-a făcut totul ca.într-a- 
devăr să se poată spune că în uni
tățile de desfacere se găsesc le
gumele solicitate de consumatori. Și 
acest lucru e dovedit de fapte. In 
timp ce pe piața orașului se găsesc 
diferite legume și fructe din abun
dență, în unitățile cooperației frec 
zile la rînd fără ca să se găsească 
ceapă verde, gulii, salată, cartofi 
sau alte legume. In ce privesc u- 
nele trufandale ca ardei și castra
veți, apoi lipsa de preocupare iese 
cu atit mai mult în evidență cu cît 
în acest an unitățile de desfacere 
ale cooperației au adus asemenea 
legume doar de 2 ori, și atunci așa 
de formă. Consumatorii sînt nemul
țumiți pe bună dreptate, deoarece 
ei văd cum anumite elemente spe
culative au astfel de legume, iar 
unitățile cooperației nu. Și dacă la 
Alba-lulia există lipsuri, apoi 
ele sînt mult mai mari la Teiuș și 
Zlatna, deși aceste centre trebuie să 
stea pe prim plan în aprovizionarea 
cu legume. O lipsă serioasă în di
recția aprovizionării cu legume por
nește tocmai de 
U.R.C.C. Deși s-au încheiat con
tracte cu producătorii pentru vinde
rea a diferite legume, achizitorii nu 
perseverează cu preluarea acestor 
legume, ci admit ca ei să le valori
fice oe piață și numai ce nu cores
punde calitativ să fie predate fn 
contul contractului.

Se poate și trebuie să fie îmbu
nătățită aprovizionarea cu legume 
a populației. Aceasta este o sarcină 
la ordinea zilei și organele de con
ducere ale U.R.O.C. Alba sînt da
toare să ia toate măsurile pentru 
realizarea ei. E o cerință justă a 
oamenilor muncii, care nu poate fi 
neglijată.

la achizitorii



Anul nașterii 1954

sta
diu 
în-

fie-

i

înregistrat în cartea de aur a 
victoriilor obținute de oamenii 
muncii din raionul nostru, actul 
de naștere al Atelierului central de 
reparații din Alba-Iulia poartă 
data de 9 mai 1954.

S-au strîns atunci pentru a săr
bători victoria muncii împlinite și 
pentru a-și soune cuvîntul cu pri
vire la munca ce avea să înceapă., 
sute de oameni: constructori, strun
gari și mecanici, rabotori și lă
cătuși. Și entuziasmul a pus 
pînire pe inimile tuturor cînd 
hala mare a răzbătut pentru 
tîia oară cîntul mașinilor.

Au prins a trece apoi zilele, 
care din acestea întregind succesele 
începutului. In întrecere muncitorii 
de aici s-au călit, s-au maturizat, 
iar ca un semn al unui continuu 
progres atelierul a început a creș
te. In jurul halei mari au apărut 
în decursul anilor clădiri noi. S-a 
clădit hala anexă pentru forje, tra
tament termic, sudură electrică și 
autogenă. S-au construit bancul de 
rodaj, magazia dotată cu ramnă 
de încărcare-descărcare, magazia 
de lubrefianți etc. Pe măsură ce 
timpul a trecut, munca a încenut 
a fi din ce în ce mai spornică, 
căci atelierului i-a fost complectată 
zestrea. Mînuite cu pricepere, cio
canul pneumatic primit dinU.R.S.S., 
ctele două mașini de alezat 
cilindrii, strungul constniit în 
R. P. Ungară, strungurile „Iosif 
Răngheț", frezele, raboteza de rec
tificat supape și celelalte mașini 
moderne, au făcut să crească în 
mod sistematic productivitatea 
muncii. Și, acum, la capătul celor 
cinci ani de existență a Atelierului 
central iată un mic bilanț : me
dia lunară a motoarelor reparate 
aproape 20; planul anual îndepli
nit în 1957 cu trei luni înainte de 
termen; productivitatea muncii mult 
mai mare în 
precedent; 
globale pe 
al anului 1959 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului 1956.

1958 față de 
valoarea 

primul 
mai mare cu

anul 
producției 
trimestru 

285,60

^Trm.I.i959

Oameni noi — 
fapte noi

50.573 
ca-

Locomotiva cu numărul 
ca gindul. De sus din 
de comandă, un om privește 
înainte. Fie zi, fie noapte, 
sau furtună, doi ochi privesc 
înainte. Rămîn în urmă lanu-

fuge 
bina 
drept 
soare 
drept
ri unduind ușor în bătaia viatului, 
rămîn sate, orașe. Și privind spre 
acel colos ce aleargă parcă in in- 
tîmpinarea uraganului, simți cum 
te trec fiorii. Omul însă, acel om 
ce stă cu ochii pironiți spre de
părtare, e ca și acasă. Nu are tea
mă.. Are doar ghidul datoriei... Și 
acestei datorii i se închină din toată 
inima.

★
Mecanicul de locomotivă, Dăscă

lit Ioan, a venit nu de multă vre
me la Teiuș la depou. Cu aproape 
trei ani în urmă. Cînd a pășit pen
tru prima dată pe porțile mari ale 
depoului din Teiuș, mulți l-au pri
vit întrebători: „Cine e"? „Ce-o fi 
vrînd"? Cei care-l cunoșteau insă de 
la Petroșani i-au strîns mîna și i-au 
urat bun venit...

L-am cunoscut pe Dascălu încă 
din primele zile ce venise la Teiuș. 
Atunci, un fost ortac de muncă 
de-al lui m-a oprit și mi-a zis :

— II vezi pe omul acela cu basca 
neagră? E un băiat cum nu prea 
avem mulți. Știi... e și inovator. 
Are ta nună documente...

In anii care au urmat eliberării, și mai ales după revoluționarul act al naționalizării principalelor mij
loace de producție, industria țării noastre a cunoscut un puternic avînt. Au fost construite noi fabrici și 
uzine, au fost descătușate energii creatoare, iar oamenii muncii conduși de partid au raportat, an de 
an, noi și noi victorii pe drumul construirii socialismului.

Trecutului i-au fost șterse urmele
Tovarășul Polhac Alexandru, li

nul din cei mai vechi muncitori de 
la fabrica 
„Sîntimbru" 
care nu-l poate nimeni scoate 
una cu două. De-l întrebi, bunăoa
ră, ce mai e nou prin fabrică, el 
ți-o ia înainte și te duce să vezi 
noul aievea, să-l pipăi. De-i pui 
cumva întrebarea cum o mai duce, 
apoi nu-ți mai lasă nuna dintr-a lui 
pină la el acasă. Aici, îți deschide 
larg ușile și te lasă să te descurci 
singur. Și-apoi oritit de puțin des
curcăreț ai fi, nu se poate să nu te 
dumirești cînd îți vezi chipul în lu
ciul mobilei, cînd simți moalele co- 
voarelor întinse pe jos sau cînd pe 
una din noptiere dai cu ochii de a- 
paratid de radio.

— Ei vezi?... Așa o duc.
Ai tot sta să privești. Dar, ți-ai 

găsit omul care să te lase să pleci 
doar cu edit.

— Haide!... că doar colonia nu 
stă numai din mine!

Il urmezi. Faci ocolul așezării 
și, trecind un prag sau altul, te 
încearcă aceeași emoție. Lazăr Va- 
sile cu ai săi, venit de prin părțile 
Rîmețului, muncește cu sirg la a- 
șezcdul cărămizilor în cuptor, dar 
și are omul ce-i trebuie. Casa îi e 
gătită de parcă ar fi în tot momen
tul în așteptare de oaspeți. Și-apoi 
același lucru se poate spune și des
pre casa locuită de Nichifor Aurel, 
cea a muncitoarei Birluț Maria sau 
ale celor trei frați ai acesteia. Man 
Ioan, Bogani Rozalia și Barbu Lu
cian sînt doar 3 din cei aproape 50 
de posesori de aparate de radio, iar 
fierele de călcat electrice au devenit 
de mult obiecte obișnuite pentru o- 
ricare din muncitorii coloniei.

Dintr-o clădire arătoasă, îndrep- 
tindu-se spre fabrică, pășește un 
ins in halat alb.

— E medicul nostru — se pome
nește tovarășul Polhac Alexandru 
'bind d n nou firul tăcerii. Clădirea

de produse ceramice 
are un fel al său din

Cil

era in 
pe un

Dască-

Am notat atunci in'r-un carnețel 
citeva cuvinte, pe care mi le-am 
reamintit zilele acestea cînd l-am 
reintîlnit. Mi-a străfulgerat imediat 
o idee. O fi oare Dascălu tot omul 
harnic de altădată. .Am căutat să-l 
intilnesc pe secretarul organizației 
de bază. Din păcate nu 
schimb. Am întrebat atunci 
alt comunist din depou.

— Ce fel de om e acum 
lu? Am primit răspunsul mai re
pede de cit mă așteptam.

— Dascălu? E un om cum nu 
prea avem mulți în depou. E co
munist și inovator. Are vreo 5 bre
vete de inovații și în plus zeci de 
tone de combustibil economisit.

Omul ce-mi destăinui cele de 
mai sus greșise ceva. Am aflai a- 
bia atunci cînd l-am rugat pe co
munistul Dascălu să-mi povesteas
că despre muncă, despre preocupări. 
Omul greșise la numărul brevete
lor. Dascălu Ioan nu are numai 5 
brevete de inovator. Nu! Are 7, și 
alte două le va primi în curînd.

Cu cîtva timp în urmă, comunis
tul Dascălu constată că dozarea 
apei cu dezincrustant se face în 
mod neuniform, la apreciere. Și 
cum dozarea apei cu dezincrustant 
are o mare importanță în buna in- 

"treținere a locomotivei, se strădui 
să-i găsească rezolvare. .4 gindit șt

din care a ieșit medicul, și de la 
care văd că nu-ți mai desprinzi o- 
chii, e dispensarul. Avem de toate. 
Uite, colo-i cantina, alături clubul 
și biblioteca. Acolo — și tovarășul 

e 
căminul și 
vor fi date

de tovarășul

Polhac arată o altă clădire 
școala. Dincolo creșa, 
cele două blocuri care 
în curînd în folosință.

★
Gata să mă despart

Polhac, din curtea fabricii răzbăiu 
pină departe în mijlocul timpului 
glasul ascuțit a două fiere izbite 
unul de altul.

— Uite așa se dădea semnalul 
încetării lucrului și pe vremuri — 
îmi zise tovarășul Polhac oprindu- 
mă. Numai că pe alungi, ziua de 
muncă sfîrșea tirziu pe înserat. Lu
cram cite 12 ceasuri în șir. Și-apoi 
nici nu le mai puteai ține socoteala 
îndată ce Abraham Mihai și Martin 
Alfred, șpatui patronului, aveau gri
jă să mu‘e limbile ceasului de la 
poartă după cum le era placul. Iar, 
de ziceai ceva, apoi n-aveai decît 
să-ți faci băgăjelul. De altfel, Ia 
drept vorbind, n-aveai ce pierde. In 
hrubele existente pe atunci în co
lonie dormeam pe paie cile 5-6. In 
cuptoare, siliți să intrăm imediat 
după deschiderea acestora stăteam 
gaia să ne dăm sufletul din cauza 
căldurii. Dar, pe atunci, oriunde 
te-ai fi dus pîinea ți-ar fi fost la 
fel de amară.

Vorbindu-mi despre trecute vre
mi, chipul comunistului Polhac .4- 
Fxandru deveni întunecai și brăz
dat de cuie. I-am privii ochii ce 
stinieiau a ură și am încercat a-i 
citi din ei viața din an i grei. N-am 
reușit însă căci, ghicindu-mi glodu
rile, tovarășul Polhac îmi zise :

— Lasă! Nu încercai Trecutului 
i-au fost șterse urmele.

S. P.

industria 
locala în plin avînt

Creata în 1950, 1.1. L. „Horia“ 
și-a început activitatea cuprinzînd 4 
ramuri de producție cu 20 unități. In 
1958 numărul ramurilor de produc
ție a ajuns la 11, iar al unităților 
la 53.

* Valoarea producției globale 
planificată pentru anul 1959 este de 
10 ori mai mare decît valoarea pro
ducției globale realizată în 1950.

Numărul muncitorilor de la 
1.1. L. „Horia“ a crescut în 1959 
față de 1950 cu 72 la stila.

Suma investită în 1958 pentru 
înzestrarea secțiilor întreprinderii 
cu divers utilaj întrece cea investi
tă în același scop în 1952 cu peste 
80 laț sută.

lucrat multe ore din zi și din noap
te. Pină la urmă soluția a fost gă
sită. El a realizat un aparat pen
tru dozare automată, fără să mai 
fie nevoie de intervenția mîinii. 
Alte și alte inovații se leagă tot 
de numele lui.

Și-apoi, se mai mindrește comu
nistul Dascădu Ioan, și încă de ani 
de zile, cu înaltul titlu de fruntaș 
in producție.

★
Pe timp frumos, pe viscol sau 

furtună, comunistul Dascălu Ioan 
e mereu la datorie. Pe locomotivă 
sau acasă e același. E omul, comu
nistul mereu preocupai de descope
rirea și promovarea noului. Și a- 
ceasta o face pentru că e conștient 
că asa-i stă bine unui comunist.

G. NICOLAE

In clișeele alăturate: Aspecte de la Școala de meserii din Alba-Iulia.

file noi la cronica fabricii
Anii trecutului... File învechite de 

cronică. O cronică a unui ins pus 
numai pe exploatare. Și dacă ar în
cerca cineva să deschidă prima 
filă, din acea cronică a timpurilor 
apuse pentru totdeauna, s-ar afla 
din nou în fața cruntei realități de 
altădată. Exploatare și iar exploa
tare. Un singur trîndav exploata 
sute de oameni, iar în schimbul 
muncii istovitoare le asigura mize
rie și... palme. Da! Aceasta era ve
chea cronică a fabricii de încălță
minte, proprietatea inginerului Mol
dovan. Acestea erau faptele cu care 
el iși umfla zi de zi buzunarul din 
truda celor nevoiași.

Dar filele vechii cronici sînt azi 
mucegăite. Peste ele s-a așternut 
uitarea. Alte file noi sini acum în
scrise la cronica fabricii. Și aceste 
file le scriu acum oamenii, 
oameni care 
și exploatați

acei 
altădată erau asupriți 
cu nemiluita...

★
obișnuită ca atîtea al

de
Dimineață

lele. O fetișcană cu un boboc 
trandafir în mină pășește senină 
spre fabrică. Are in fața-i îmbujo
rată strînși parcă toți macii timpu
lui. Chiar de-ai vrea s-o oprești din 
drunui-i n-ai să reușești. Nu! Nici 
nu încerca. Fata de la panoul de 
onoare nu vrea să întîrzie. Titlul de 
fruntaș e un titlu de cinste... Și ea 
nu e singura preocupată de acest 
lucru. Nu! La fabrica „Ardeleana" 
din Alba-Iulia găsești zeci și zeci 
de astfel de oameni liberi, oameni 
care au scris și scriu zi de zi file 
noi la cronica fabricii, scriu acea cro
nică care poartă pecetea anilor noi.

Am răsfoit de curînd pagini din 
noua cronică a fabricii. Le-am. pus 
față în față cu cele ale trecutului. 
Cită deosebire! Anii din timpul bur
gheziei îi reduci acum la luni, la 
zile chiar.

îmi povestea un vechi muncitor 
de aici :

Cresc cadre noi 
pentru industrie
Făcînd parte din rețeaua școlilor 

de meserii create de statul nostru 
democrat-popular în scopul împros
pătării continue a industriei cu ca
dre tinere și cu o calificare cores
punzătoare noilor cerințe, școala de 
meserii din orașul nostru a reușit 
să devină o adevărată școală a 
muncii. De aici, înarmați cu temei
nice cunoștințe, în ultimii ani au 
plecat spre uzinele patriei 131 strun
gari, 106 lăcătuși, 56 ajustori, 58 
mecanici, 11 fierari și tinichigii, 
alȚi 203 tineri find repartizați 
alte sectoare ale economiei.

Grija -
Cînd minerii ies din șut, la can

tina întreprinderii îi așteaptă • 
masă gustoasă.

— V ezi dumneata fabrica noas
tră de azi? Apoi să știi că-i mare 
diferență între ce era în trecut. Noi 
producem azi de aproape 10 ori mai 
multă încălțăminte decît pe vremea 
capitalistului. Și nu întîmplător. De 
tind fabrica a devenit a noastră, a 
celor ce muncim, multe s-au schim
bat. In secții au fost aduse mașini 
noi care ne ușurează mult munca. 
Dopeliștii lucrează azi cu mașiru^* 
pe care le-am primit din U .R.S.l^B 
iar cei de la vălcuit execută d^^ 
multă vreme operația ce se făcea 
manual cu ajutorul mașinilor cons
truite în țara noastră. Operația de 
uscare o facem acum cu ajutorul 
instalației de raze infraroșii... Și 
omul mi-a deschis filă după filă. 
Cronica e bogată. Am văzut cum în 
anii vieții noi și-au dat mîna suc
cesele cu viața nouă. A crescut fa
brica, au crescut oamenii. Tofan 
Reghina era. altădată o simplă 
muncitoare. Acum, datorită ajutoru
lui primit, comunista Tofan e ajutor 
de maistru. Și ca ea mai sînt încă 
mulți muncitori. Muntean Pavel e 
azi maistru la secția de tras — 
tăi pilit — în timp ce comunistul J 
Staneiu Gheorghe urmează cursuri
le fără frecvență ale școlii de maiș
trii. Alți și alți muncitori și mun
citoare s-au înscris spre a urma 
cursurile serale și fără frecvență ale 
școlii medii. Cită deosebire! Pe vre
muri, muncitorul nu avea asigu^^

■ dreptul la num a. iar 
are deschise toate căile spre șcM^ 
înalte.

Se cade să mai consemnăm aici 
încă un fapt din atîtea alte fapte 
ale noii cronici a fabricii. In timpul 
stăpînirii bur ghezo-moșierești nici
dreptul la concediu nu-ți era asigu
rat, de cum să fi mers la munte sau 
la mare pentru odihnă. Privească 
oricine vrea acum peste evidențele 
de concediu. Va întîlni multe nume 
de oameni în dreptul cărora se poa
te citi: Plecat în concediu la Si
naia, Ttțșnad, Predeal, Olănești. 
Cosma Ion, Breazu Elena sau So- 
'omon loan și-au petrecut concediu! 
la Olănes'i, Buziaș și Tușnad, în 
timp ce Mărcii Eugenia, Boitor Ma
ria și alți muncitori au cunoscut șl , 
vor cunoaște minunatul Predeal sau 
Sinaia încîntătoare. Da! Visele de 
altădată nu mai sînt vise. Ele sînt 
r, alități ale noii noastre vieți.

★
S-au scris în anii de la eliberare 

multe file noi la cronica fabricii 
„Ardeleana". Și multe încă se vor 
mai scrie. In frunte cu comuniștii, 
oamenii aceștia harnici sînt hotărîți 
să pășească cu încredere, cu tot 
mai multă încredere în întîmpina- 
rea luminosului viitor.



VIAȚA DE PARTID

PLENARA COMITETULUI RAIONAL
ÎN ÎNTÎMPINAREA FESTIVALULUI

DE PARTID Scurt bilanț
In ziua de 6 iunie a avut loc 

pienara Comitetului raional de pac
tul. in care s-a dezbătut darea de 
teamă a Comitetului pe perioada ce 
s-a scurs de la Conferința raională 
din decembrie 1958 pînă la data de 
4 iunie 1959. La plenară au mai 
participat și un număr însemnat de 
membrii de partid care au fost de
legați la Conferința raională.

Din darea de seamă prezentată 
de iov. Boureanu Ștefan, prim-secre- 
tar al Comitetului raional de partid 
precum și d.n discuțiile purtate 
de participanții la plenară, a 
reieșit că in perioada ce a trecut 
de la Conferința raională, Comite
tul raional de partid a îndrumat 
mai concret activitatea comitetelor 
de partid și a organizațiilor de bază 
din raion, ceea ce a dus la obține
rea unor rezultate deosebit de im
portante.

In ce privește dezvoltarea activi
tății economice în raion, conferința 
» stabilit că este necesară o mai 
mare preocupare pentru descoperi
rea și valorificarea numeroaselor și 
importantelor rezerve interne din 
întreprinderi, utilizarea mai bună a 
capacității de producție, scurtarea 
termenelor de dare în funcțiune a 
noilor instalații, realizarea de cit 
mai multe economii la materii pri
me și materiale și reducerea conti
nuă a prețului de cost.

In vederea îndeplinirii acestor im
portante obiective. Comitetul raio
nal de partid a luat măsuri ca pla
nurile de producție și sarcinile ce 
se desprind din acestea să fie cu
noscute de fiecare muncitor. In a- 
cest scop au fost organizate adu
nări ale colectivelor de muncă, în 
care s-au dezbăiut cifrele de plan 
și măsurile ce necesitau a fi luate 
fientru îndeplinirea lor.

Pentru descoperirea și folosirea 
rezervelor interne, în fiecare între
prindere au fost organizate colective 
care au studiai posibilitățile reale, 
iar pe baza propunerilor făcute și 
ca urmare a aplicării acestora în 
viață, în multe întreprinderi din ra
ion. printre care întreprinderea Zlat- 
na. Depoul CE.R. Teiuș, fabrica 
„Ardeleana" din Alba-Iulia și altele, 
și-au îndeplinit și depășit planurile 
de producție, realizlnd în același 
timp însemnate economii și redu
când prețul de cost. La fabrica „Ar
deleana", în această perioadă, prin- 
tr-o mai bună organizare a muncii, 
prin aplicarea în producție a unor 
metode de muncă înaintate, s-au 
realizat economii la materiale în 
valoare de aproape 29.000 lei. Co
lectivul de muncă de la Depoul 
C.F.R Teiuș, cu prilejul dezbaterii 
^sarcinilor de producție pe anul 
1959, s-a angajat să realizeze eco
nomii în acest an în valoare de 
280.000 lei. Printr-o bună organi
zare a muncii, sub directa îndru
mare a organizației de partid, s-au 
realizat pînă în prezent economii 
de veste 150.000 lei.

Conferința raională a dezbătut 
pe larg și a trasat sarcina pentru 
viitor de a se lua măsuri pentru 
dezvoltarea industriei locale, pentru 
folosirea largă a resurselor raionu
lui nostru, pentru îmbunătățirea și 
lărgirea sortimentelor. In urma aces
tui fant, întreprinderea de industrie 
locală .Jloria" în această perioadă 
și-a lărgit producția sortimentelor, 
producînd astăzi sobe tip „Vesta", 
iar de curînd a intrat în funcțiune 
parțial combinatul de prelucrare a 
lemnului și o secție pentru împleti
rea sirmei.

In perioada care s-a scurs, unifă-
---------------------

Sarcinile de contractări trebuie îndeplinite
Dacă țineam seamă de puterea e- 

conomică a comunei Cricău și de 
faptul că în această comună coo
perativa și întreprinderea „Recolta" 
nu au încheiat contracte cu produ
cătorii decît pentru 45 la sută la 
griu și 90 la sută porumb, din 
sarcinile propuse, se poate spune pe 
drept cuvînt că aici munca de con
tractări se desfășoară nesatisfăcă
tor.

Analizînd faptele pentru care 
s-an contractat cantități mici de ce
reale în această comună, nu e greu 
de văzut că vinovați de aceasta se 
fac atît conducerile întovărășirilor 
și a unităților de stat și cooperatis
te contractante cît și comitetul exe
cutiv al sfatului popular și organi
zațiile de bază din întovărășiri, care 
nu acordă toată importanța acțiunii 
de contractări.

De altfel faptul că în această co

file industriale din raion s-au dez
voltat mult în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut, se 
gospodăresc mai bine, colectivele de 
conducere dovedesc mai multă ini
țiativă și simț gospodăresc.

Comitetul raional de partid a 
pus un accent deosebit pe legătura 
permanentă cu masele de muncitori, 
organizînd discuții pe diferite prob
leme ce interesau colectivele de 
muncă. Organizațiile de bază din 
întreprinderi, în marea lor majori
tate au analizat felul cum se preo
cupă conducerile administrative de 
problemele producției, aceasta sti- 
mulînd activitatea în producție și 
luarea măsurilor necesare.

Ații darea de seamă cit și discu
țiile purtate pe marginea ei au scos 
în evidență faptul că există încă 
largi posibilități nefolosite pînă a- 
cum pentru creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost 
și pentru îmbunătățirea calității pro
duselor. In unele întreprinderi mai 
există încă slaba preocupare pentru 
stimularea fruntașilor în producție, 
extinderea experienței lor. Pe alo
curi se mai ivesc cazuri de indisci
plină în producție prin nefolosirea 
integrală a timpului de lucru, dar 
față de aceste lipsuri nu în toate 
cazurile organizațiile de partid iau 
atitudine pentru combaterea lor, nu 
desfășoară în această privință o 
permanentă muncă de educare po
litică.

Dacă în majoritatea întreprinde
rilor din raion întrecerea socialistă 
a cuprins întreaga masă de munci
tori, în linele întreprinderi, ca „Gh. 
Ddja". Grupul de Șantiere. Coope
rativa „Mureșul", Șantierul I. L. F. 
Zlat na și altele, întrecerea socialis
tă este inexistentă sau are un ca
racter pur și simplu formal. Princi
pala lipsă este ca in aceste între
prinderi organizațiile de bază nu 
asigură conducerea politică a între
cerii socialiste, nu controlează și 
nu trag la răspundere cu toată ho- 
tărirea comitetele sindicale pentru 
atitudinea de subapreciere a acestei 
metode comuniste de mobilizare a 
muncitorilor pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție.

Conferința raională de partid a 
pus în fața Comitetului raional, a 
organizațiilor de bază și a fiecărui 
comunist din raionul nostru sarcina 
de a lua măsuri corespunzătoare 
care să ducă la creșterea producției 
agricole, potrivit prevederilor celui 
de-al II-lea Congres. al P.M.R., cit 
și la întărirea și dezvoltarea econo- 
mico-organizatorică a unităților a- 
gricole socialiste existente.

Comitelui raional de partid a în
drumat comitetele comunale de par
tid și organizațiile de bază de a se 
preocupa cu mai multă răspundere 
de îndrumarea politică a conducerii 
gospodăriilor agricole colective și în
tovărășirilor agricole în sensul ca a- 
cestea să acorde toată atenția dez
voltării unităților lor, fapt ce în 
mare măsură s-a realizat.

Dacă la data cînd a avut loc 
Conferința raională procentul de 
cooperativizare a agriculturii era 
de 34,6 la sută din suprafața agri
colă a raionului, în prezent este de 
63 la sută. Aceasta înseamnă că 
sarcina trasată de Conferința ra
ională pentru anul 1959 a fost în
deplinită și depășită.

In prezent, satele Cistei, Obreja, 
Oiejdea și Me sent ea sînt complect 
colectivizate. De asemenea, avem 
19 safe complect cooperativizate 
din care 3 comune.

mună procentul de grîu contractat 
este atît de mic nu trebuie sa mire 
pe nimeni. Aici lucrătorii din coo
perație, în frunte cu președintele 
cooperativei, tov. Drăgan Cornel, 
săptămîni de-a rîndul nu stau de 
vorbă cu nici un producător pentru 
a încheia contracte, iar sfatul popu
lar nu analizează decît foarte rar 
problema contractărilor de cereale.

Acum cînd a mai rămas puțin 
timp pînă la strîngerea noii recol
te, comitetul executiv al sfatului 
popular și organizațiile de partid, 
sprijinite și îndrumate de comitetul 
comunal de partid din comună, tre
buie să desfășoare o muncă politică 
și organizatorică susținută, venind 
astfel concret în sprijinul organelor 
de contractări, pentru ca sarcinile 
de contractări să fie îndeplinite în 
întregime.

In munca de transformare socia
listă a agriculturii mai există încă 
lipsuri în sensul că unele comdete 
comunale de partid și sfaturi popu
lare comunale, ca cele din Benic, Pe- 
țelca și altele, nu desfășoară 
o muncă permanentă, ci muncesc 
în salturi cu întreruperi și cu re
zultate sub posibilități.

La baza întregii activități a Co
mitetului raional de partid au stat 
documentele partidului nostru în 
ceea ce privește principiul leninist 
al muncii colective, al respectării 
centralismului democratic și al de
mocrației interne de partid pentru 
întărirea vieții interne de partid.

Ținînd seamă de rolul mare pe 
care-.l are folosirea în muncă a ac
tivului de partid, Comitetul raional 
de partid și-a îmbunătățit mult 
munca cu acesta.

In problema transformării socia
liste a agriculturii, activul de par
tid al Comitetului raional a consti
tuit un real sprijin.

îmbunătățirea metodelor de mun
că ale Comitetului raional de partid 
a dus la generalizarea experienței 
pozitive a comitetelor de partid și 
a organizațiilor de bază, ceea ce a 
avut drept urmare îmbunătățirea 
vieții interne de partid. Comitetele 
comunale de partid_ și organizațiile 
de bază își desfășoară activitatea 
în mod planificat, analizează prob
lemele cele mai arzătoare de la lo
cul lor de muncă, iau hotărîri co
respunzătoare și luptă pentru înde
plinirea lor. In această privința pot 
fi date ca exemple pozitive organi
zațiile de bază de la întreprinderea 
Zlatna, Depoul C.F.R. Teiuș, "Revi- 
z a de vagoane Teiuș-Coșlariu, co
muna Mihalț, Atelierul Central din 
Alba-Iulia și altele. Nu același lu
cru se poate spune despre organiza
țiile de partid din comunele Pețel- 
ca, Benic, Oarda de Jos șl altele. 
O slabă activitate politică desfășoa
ră organizațiile de bază de cartier 
din Alba-Iulia, Zlatna și Teiuș, 
deși ele numără multi membri de 
partid. Organizațiile de bază apar
ținătoare comitetelor comunale de 
partid Almașul Mare, Meteș, Feneș 
și altele nu țin cu regularitate adu
nările generale.

O atenție deosebită s-a acordat 
în această perioadă lărgirii și folo-

(Continuare în pag. 4-a)

IN CLIȘEU : După încheierea cursurilor, elevi din clasele I-1II a 
Școlii medii „Horia, Cloșca si Crisan" la strîns de plante medicinale.

HUȚA, HUȚA...
este noul joc pe care I.G.O. Al- 

ba-Iulia l-a pus la dispoziția copii
lor din strada Bela Brainer de mai 
multe săptămini. Jocul, deși cunos
cut și înainte, se bucură de aprecie
rea unanimă a tuturor copiilor de 
aici, deoarece este realizat după ul
tima cerință a tehnicii. Și în plus 
avantajul mare e că s-au folosit po
sibilitățile locale. E realizat cu aju
torul unei macarale pe care I.G.O. 
a socotit necesar să q sacrifice pen
tru realizarea noului joc. Cit pri
vește funcționarea, e destul de sim
plă și se adaptează la cerințele ce
lor mici. Dacă chiar se găsește vre
un șurub sa încurce socotelile, nu e 
o problemă. Se ia imediat jos de 
către copii.

Și, fiindcă acum piedici în desfă
șurarea jocului nu mai prea sînt, 
deoarece șuruburile de prisos au 
fost luate, copii se simt foarte bine

In îniîmpinarea Festivalului raio
nal ce va avea loc la 14 iunie, pes
te tot in raionul nostru domnește o 
atmosferă de entuziasm tineresc.

Mobilizați de organizațiile U.T.M. 
tinerii din întreprinderi și de pe o- 
goarele raionului, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au partici
pat și participă activ la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern, la îndeplinirea angajamente
lor luate în cinstea Festivalului. Ce
le 81 de brigăzi utemiste create în 
raion au strîns 99 tone fier vechi 
și au efectuat 123.508 ore mun
că voluntară, prin acțiunile între
prinse realizînd economii în valoa
re de 179.826 lei. De asemenea, ti
nerii din brigăzile patriotice au

Gata pentru sărbătorirea cîntecului și dansului
Festivalurile comunale, intercomu- 

naie și orășenesc au constituit un 
bun prilej de mobilizare a forțelor 
tineretului în lupta pentru realiza
rea sarcinilor ce au stat în fața ti
nerilor la locurile lor de muncă și 
de intensificare a activității cultu- 
ral-artistice. Cele 96 de formațiuni 
cultural-artistice și aproape 30 de 
soliști vocali care s-au întrecut cu 
aceste ocazii au demonstrat prin 
programele prezentate nivelul cres- 
cînd al muncii culturale din raion, 
bucurîndu-se de un meritat succes.

La 14 iunie, artiștii amatori se 
vor întrece din nou în măiestria de 
a reda pe scenă, viața nouă care în
florește în fiecare sat, munca cu 
bucuriile și frămîntările ei, obiceiu
rile, portul. Pentru a-și interpreta 
cit mai bine și cu mult simț artistic 
programele, ei se pregătesc intens 
pentru sărbătoarea tinereții — Fes
tivalul raional. Peste 1.300 tineri 
din raion vor evolua pe estradele 
Festivalului raional în formații cul
tural-artistice și pe terenurile de 
sport.

Corul ceferiștilor din Teiuș va in
terpreta cîntecele ,,Marșul muncitori-

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

cinematografe fia sate
In cursul lunilor aprilie și mai, 

pe lingă căminele culturale din co
munele Almașul Mare, Valea Do

și aduc conducerii I.G.O. cele mai 
calde mulțumiri. Noi „de asemenea".

Ca un CEASORNIC...
funcționează toate aparatele la 

stația C.F.R. Teiuș. Chiar și mun
ca ceferiștilor e la fel de punctua
lă. O singură deficiență este însă în 
această stație la mașina care trans
portă muncitorii dimineața și seara 
la serviciu și de la serviciu. Și nu 
că e stricată mașina. Nu! Nici vor
bă. Tot buclucul e că uneori se 
încurcă cărările și se uită orele. 
Pleacă uneori mașina de la Coșla- 
riu la Benic dimineața, apoi vine 
imediat ce trece ora... 11. Ce fac 
oamenii care așteaptă de la ora 8 
în Teiuș? Foarte simplu, așteaptă. 
Dacă nu așteaptă, conducătorul au
to Crasnavet Constantin are și alte 
sfaturi atunci cînd se întoarce pe 
două... cărări. Ii sfătuiește să ple
ce pe jos. 

curățat 920 hectare de pășune și 
au redat agriculturii 605 hectare te
ren.

Pentru rezultatele obținute, meri
tă a fi evidențiate cele 3 brigăzi de 
la întreprinderea Zlatna, care au 
strîns 65 tone fier vechi, au efec
tuat peste 3.000 ore muncă volun
tară, a căror valoare se ridică /*  
17.000 lei și au depus în contul Fes
tivalului suma de 3.780 lei. Elevii 
Școlii medii „Horia, Cloșca și Cri- 
șan din Alba-Iulia și-au adus și. ei 
din plin contribuția la întreținere» 
monumentelor istorice pe care le 
patronează și în alte acțiuni între
prinse, iar elevii Școlii medii din 
Zlatna au prestat pînă în prezent 
54.000 ore muncă voluntară.

lor“, „Cîntec de înfrățire", „Drapelul 
roșu" etc., corul german de la Ber- 
ghin — cîntecele „Cascada", „Iac*-  
așa“ etc., în limbile germană și r©- 
rnînă, iar brigada artistică de agi
tație, prin programul „La șezătoa
re", axat pe problemele transfor
mării socialiste a agriculturii, va 
oglindi viața nouă din sat și avan
tajele muncii în comun. Fluierașii 
din Inuri, soliștii vocali Cristea 
Victoria din Hăpria, Păcurar Ma
ria din Zlatna, Dobîrtă Vasile din 
Teiuș etc. și echipele de dansuri din 
Pețeîca, Micești, Cricău se vor în
trece în interpretarea minunatelor 
noastre cîntece și dansuri populare, 
fiind hotărîți să smulgă spectatori
lor ropote de aplauze pentru măies
tria cu care se vor produce pe sce
nă.

Tinerii din raionul nostru sînt 
gata pentru a participa la măreața 
sărbătoare a cîntecului și dansului 
și în inimile lor dorința de pace, 
de muncă înfrățită și de luptă, îm
potriva acelor care mai încearcă să 
arunce lumea într-un nou război, nu 
se va stinge niciodată.

sului și în satele Cistei și Obreja 
—sate cu agricultura complet co
lectivizată — au fost deschise noi 
cinematografe, iar cinematografele 
de la Vințul de Jos și Cricău au 
fost dotate cu aparate moderne noi.

După aceste realizări în dezvol
tarea rețelei cinematografice în sa
tele raionului nostru, în ziua de 
7 iunie un nou cinematograf a luat 
ființă în comuna Berghin, comună 
cu bogată activitate culturală. La 
lucrările necesare pentru amenaja
rea sălii, și în mod deosebit pen
tru construirea cabinei de proiec
ție, un prețios sprijin s-a primit 
din partea sfatului popular și a to
varășului. Dușa Ispas, deputat, pre
ședintele gospodăriei colective din 
comună.

Cei peste 300 de spectatori, care 
au luat parte la festivitatea inau
gurării noului cinematograf din 
Berghin au vizionat jurnalul 
„Actualitatea" nr. 18/1959 și filmul 
maghiar „Semne particulare".

Coresp. VICTOR NEGRUȚIU

Noi sfătuim organele de conducere 
din stație, să-l sfătuiască și pe el 
să se lase de obicei. Altfel, poate, 
ceferiștii îl vor sfătui să se lase de... 
.meserie.

Vă facem, cunoscut

că am dat dispoziție.,.
Așa sună începutul deciziei data 

de Sfatul popular din Vințul de Jos, 
prin care tehnicianul agronom Ro- 
moșan Gheorghe capătă calitatea de 
conducător al acțiunii de descoperi
re a gîndacului din Colorado.

Prins intr-o stare de in-dispoziție 
însă, „ingeniosul" tehnician a găsit 
repede soluția de a se degaja de 
răspunderea ce-i revenea. A pus 
mina pe condei și, tăind prefixul 
„dis" a rămas în „poziție" de ne- 
respectare a deciziei dată de sfatul 
popular.

N-ar strica dacă Sfatul popular 
din Vințul de Jos ar ,dis"-pune în 
discuție abaterea tovarășului Romo- 
șan Gheorghe. In acest fel cu si
guranță că lucrurile s-ar îndrepta. 
Tehtvcianului agronom i-ar reveni 
„dispoziția", iar secției agricole a 
Sfatului popular raional fișa com
plectată cu rezultatele controalelor, 
din 22 și 28 mai.



Plenara Comitetului raional de partid

Conferința de la Geneva
■n faza finala

I
Irakul s-a retras 

din zona lirei sterline
speciai A- 

transmite : 
se apropie

GENEVA. — Trimisul 
gerpres, G Răducanu, 
Conferința de la Geneva 
de sfîrșitul lucrărilor sale. Secretul 
continuă să înconjoare conținutul 
ultimei discuții, dar cercurile bine 
informate împărtășesc părerea zia
rului ..Times" că „conferința miniș
trilor de Externe continuă să 
miște înain'e încet, dar, după pă
rerea delegaților antbelcr părți, 
direcția întîlnirii la nivel înalt". In 
ce măsură ultimele întîlmri au în
registrat un progres în realizarea 
unui acord, părerile sint împărțite, 
pronos’icnrile de asemenea. Cauza 
acestor aprecieri diverse nu stă bi
neînțeles în „diferențele de tempe
rament", așa cum crede „Gazette 
de Lausanne", ci în diferența de 
p z't'e car» caracterizează încă lu
crările conferinței.

Continuînd să acorde atenția 
principală problemei Berlinului oc
cidental, cercuri din oreaima dele
gațiilor recunosc posibilități de a- 
cord care să permită începerea ela
borării comunicatului final sau a 
„catalogului" de probleme ce va fi 
supus conferinței la nivel înalt. 
I ’n>i ccmen'atori susțin că pe masa 
conf’rintei ar fi apărut primele 
„schite" și că „delegațiile occiden
tale ar nreoăti un 
fmbi>nă‘ătiri,r>r pe care le intențio
nează în actuala 
niihti occidental" 
raid Tribunei. Acest asa-zis docu
ment nare a se referi însă din nou 
la ocolirea problemei esențiale — 
|ichidarv> reprjmu’ui de ocupație — 
ceea ce este un fel de „a te învîrti 
în iitrul casei fără să ai curajul să 
si in*ri  înăuntru", cum scria marți 
ziarul ..Le .Figaro".

Se știe că formularea de către U- 
ninn»a Sovietică a unor propuneri 
„greu de respins" (Linformation) 
în c- privește fixarea unor efective 
militare simbolice cvadripartife sau 
neidre în Berlinul occidental, 
încetarea oricărei propagande sau 
acțiuni subversive împotriva Berli
nului demo-rat, ca si garantarea de 
către R. D. Germană a tuturor căi
lor de comunicație cu Berlinul de 
vest a produs neliniște delegaților 
occidentali linsiți o dată mai mult 
de orice justificare în menținerea 
unui regim de ocupație. Relevînd 
că nrincinahil obstacol Tn calea a- 
jungerii la un acord continuă să 
fie încercările miniștrilor occidenta
li de a susține caracterul artificial 
si linsa de logică a statu quo-ului 
berline/, majoritatea observatorilor 
atrag atenția că pentru delegațiile 
occidentale ..a refuza un compro
mis și a-și lua responsabilitatea u- 
nui eșec înseamnă a se găsi foarte 
curînd în cea mai 
(Le Monde).

Pentru a putea 
exact conturul pe 
zenta rezultatul conferinței, sînt ne
cesare noi elemente în evoluția po
liticii occidentale, solicitate de în
treaga opinie1 publică să răspundă 
inițiativelor Uniunii Sovietice. Dar, 
în loc de aceasta, la conferința de 
presă a delegației americane, după 
întîlnirea neoficială de marți după- 
amiază, purtătorul de cuvînt a con
firmat, prin declarațiile sale, lipsa 
de dorință a delegaților occidentali 
de a renunța la poziția lor în ceea 

, ce privește Berlinul de vest.
★

GENEVA (Agerpres). — La 9 
iunie a avut loc la reședința dele
ga ți ei S.U.A. o nouă întrevedere

miniș- 
întru- 
la 10

TASS
se

in

document asupra

situație a Berii- 
(New York He-

dificilă situație"

întrevedea mai 
care îl va pre-

Greva marinarilor de pe 
vasele comerciale italiene

Agenția 
la 9

ROMA (Agerpres).
France Presse relatează, că 
iunie a început în întreaga Italie 
greva marinarilor și docherilor de 
pe vasele comerciale, grevă decla
rată ca urmare a refuzului cercuri
lor patronale de a examina proble
ma măririi salariului. Agenția Fran
ce Presse subliniază că în diminea
ța zilei de 9 iunie nici un vas nu 
a părăsit porturile italiene. La a- 
ceastă mișcare revendicativă au a- 
derat toate organizațiile sindicale 
din Italia.

neoficială a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai U.R.S.S., S.U.A,, Angli
ei și Franței. S-a hotărît ca 
trii Afacerilor Externe să se 
nească într-o ședință oficială 
iunie ora 15,30.

★
GENEVA (Agerpres). —

anunță: La 9 iunie, A. A. Grornî- 
ko, ministrul Afacerilor Externe al 
LLR.S.S., a avut o întrevedere cu 
dr. L. Bolz, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. D. Germane.

La întrevedere au fost de față 
V. A. Zorin, 1.1. llicev, O. P. Sele- 
ninov, O. XVinzer, H. Toplitz, P. 
Florin.

BAGDAD (Agerpres). — Minis
trul de Finanțe al Irakului, Mo
hammed Hadid, a făcut o declara
ție în legătură cu retragerea Iraku
lui din zona lirei sterline, în care a 
arătat că această măsură nu va a- 
fecta comerțul exterior al Irakului 
și nici valuta sa. Dimpotrivă, a sub- 
bliniat el, această rnăsură va acor
da Irakului libertate" mult mai lar
gă pentru a folosi valuta străină pe 
care o obține, ceea ce va duce la 
consolidarea fondului său valutar. 
Mohammed Hadid a arătat că apar
tenența Irakului la zona lirei ster
line a fost unul din factorii care au 
dus la slăbirea independenței sale 
economice.

sail ca...
__ în Oceanul Pacific există văi 

mai adinei decit cel mai înalt virf 
de pe pâmint — Ciomolungma. 
Cinci dintre cele mai mari văi ale 
Oceanului Pacific atin’g o adinci- 
me de 10.000 rn, iar două — de peste 
9.000 m. Mările dintre America de 
nord și cea de sud, dintre Asia și 
Australia și dintre Europa și Africa 
sînt de asemenea foarte adinei: 
Marea Caraibelor — 7.238 m 
sud de Cuba), marea Banda 
7.260 m și marea Mediterană 
4.594 m. (în sudul Greciei), 
mai mare adincnne a Mării Negre 
este de 2.245 m.

... cea mai ridicată temperatură 
atmosferică s-a înregistrat în Ca
lifornia, Sahara, Arabia, Iran și 
Asia Centrală. Astfel în Valea mar
ții din California la 10 iulie 1913 
temperatura aerului era de 56,7 gra
de, iar la Tripolos (Africa de Nord) 
la 13 septembrie 1922 de 58 grade.

... regiunile cele mai reci de pe 
globul pămintesc se află în Groen
landa, Asia de nord-est și Antarc
tica. La Verhoiansk se înregistrea
ză în ianuarie o temperatură medie 
de minus 50,5 grade. In anul 1892 
temperatura a atins 69.8 grade. In 
1933 la Oimiakone s-a înregistrat 
o temperatură ' 
iar în 1958 în 
87,4 grade.
... albatrosul 

ternică și mai rezistentă pasăre, cu , 
cea mai mare capacitate de orien
tare. După ce au agățat de picioa
rele diferitelor specii de păsări ine- ( 
le, sauanții ornitologi le-au trans
portat cu avionul în niște insule 
din Oceanul Pacific. Albatrosul s-a 
înapoiat după 32 de zile la locul 
de unde fusese transportat, zburînd 
6.630 de km. j

... Animalul care rage cel mai 
puterrve nu este leul, ci gaurul — 1
un taur uriaș sălbatec care trăiește 
în pădurile Indiei. El este lung de 
trei metri și înalt de doi metri. Ră
getul lui este de cinci ori mai pu- i
ternic decit al leului. Pentru om j
gaurul este primejdios numai ara- i
reori, dacă îl atacă și in special i
dacă îl rănește. Carnea gaurului i

------------

Pentru consolidarea 
a gospodăriilor colective 
sprijine pe colectiviști în producție 
în permanență și multilateral.

Sarcini deosebit de importante 
revin organizațiilor de bază din 
gospodării. îndrumate de comitetele 
comunale de partid, ele trebuie să 
îndrume și să sprijine activitatea 
consiliilor de conducere din gospo
dărie și să contribuie prin toate mij
loacele muncii de partid la mobili
zarea brigăzilor pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție, pentru 
continua dezvoltare a gospodăriei.

Acordînd toată importanța orga
nizării muncii, a aplicării princi
piului de retribuire în raport cu 
rezultatele muncii depuse, dezvol- 
tînd multilateral ramurile de pro
ducție, îndeosebi sectorul zootehnic 
și luptînd cu toată hotărîrea pen
tru îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, puterea economică și orga
nizatorică a gospodăriilor va crește 
tot mai mult și odată cu aceasta 
bunăstarea și belșugul colectiviștilor.

din 
din 
se

(Urmare din pag. 3-a) 
sirii activului fără de parFid. Majo
ritatea organizațiilor de bază se 
sprijină pe un larg activ fără de 
partid, acesta contribuind tot mai 
susținut la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid. "De asemenea a 
crescut preocuparea pentru întărirea 
rinduritor partidului cu elemente noi, 
din rîndul celor mai vrednici oameni 
ai muncii.- In această perioadă au 
fost primiți în rindurile candidați- 
lor și membrilor de partid 865 to
varăși. Cele mai bune rezultate le-au 
obținut în această privință organi
zațiile de bază de la întreprinderea 
Zlatna, Comitetul orășenesc de par
tid Alba-Iulia, Complexul C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu, comitetele de partid 
Mihalț și Vințul de los.

Cil toate rezultatele bune obținute 
în munca pentru primirea în par
tid, se mai manifestă din partea 
unor organizații de bază lipsuri 
care necesită a fi lichidate. Orga
nizațiile de bază din comunele Sîn- 
t'mbru, Almașul Mare. Teiuș și 
altele muncesc slab cu activul fără 
partid, din care cauză și în primi
rea de candidați au rezîdtate nesa
tisfăcătoare.

Dacă unele organizații de bază 
au rezulta'e bune în primirea de 
candidați de partid, neglijează 
munca de educare a acestora.

A'ît darea de seamă cit și discu
țiile pe marginea ei s-au ocupat și 
de alte probleme ale muncii de partid, 
cum ar fi educația marxist-leninistă 
a membrilor șl candidaților de par
tid, despre activitatea organizații
lor de masă, activitatea culturală.

Dezbaterile ce au avut loc au

scos în evidență cu putere faptul că 
toate rezultatele dobîndite pînă a- 
cum au fost posibile în primul rtnd 
datoriiă întăririi continue a vieții 
de partid, a dezvoltării democrației 
interne de partid, stimulării criticii 
de jos, întăririi legăturii partidului 
cu 'masele de oameni ai muncii.

Pătrunse de un înalt spirit critic 
și autocritic, dezbaterile plenarei au 
atras a‘enția asupra necesității ca 
organizațiile de partid să lupte îrc 
viitor cil și mai multă hotărîre și 
răspundere pentru creșterea produc
ției și productivității muncii și re
ducerea continuă a prețului de cost.

Dezvoltarea și întărirea continuă 
a sectorului socialist al agriculturii,, 
precum și sporirea producției agri
cole trebuie să constituie preocupa
rea de seamă a tuturor organizații
lor de bază de la sate.

In viitor, organizațiile de bază 
au datoria să se preocupe și mai 
mult de întărirea neîncetată a vie
ții de partid, de creșterea și întări
rea raidurilor partidului, îmbunătă
țind continuu compoziția sa munci
torească. O și mai mare atenție tre
buie acordată educării marxist-leni- 
niste o membrilor și nemembrilor 
de partid.

Dezbaterile în plenară au scos în 
evidentă hotărîrea membrilor de 
partid de a lupta cu toată abnegația 
pentru a-și aduce contribuția la mă
reața operă pe care o desfășoară 
partidul nostru in vederea înfloririi 
pa'riet noastre, în vederea ridicării 
continue a nivelului de trai mate
rial și cultural al poporului nostru 
muncitor.

(la

Cea

de minus 72 grade, 
Antarctica — minus

este cea mai pu-

economico-organizatorică
(Urmare din pag. l-a)

O altă sursă de venituri, de spo
rire a fondului de bază, ce duce la 
întărirea economică și organizato
rică a gospodăriei colective o cons
tituie sporirea veniturilor bănești 
prin vînzarea către stat a unor can
tități cit mai mari de produse ani
male și vegetale.

In bătălia ce se desfășoară pen
tru întărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective, co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare de la comune le revin sar
cini" deosebit de importante. Ele au 
datoria să meargă în mijlocul co
lectiviștilor să-i spriiine în organi
zarea mutjcii și întărirea disciplinei 
în muncă, să-i ajute la procurarea 
și transportul de materiale, la ridi
carea de noi construcții. Organele 
tehnice agricole de la comune și 
raion au datoria să îndrume și să

are un gust asemănător cu al câr
mi de vacă și este foarte apreciată 
de indieni.

... cea mai mare bibliotecă 
lume este Biblioteca „Lenin" 
Moscova, în ale cărei fonduri
numără 12.000.000 titluri de cărți. 
Cea mai mică bibliotecă din lume 
trebu'e considerată biblioteca din 
orașul indian Amritsar. In clădirea 
de marmoră, ornamentată cu po
doabe de aur și cupru a acestei 
bibEioteci se păstrează o singură 
carte sfintă.

... cel mai interesant lac din lu
me in privința compoziției apei este 
un m:c lac de pe insula Kildin din 
nordul U.R.S.S. Apele lui sini îm
părțite în cinci straturi.

Primul strat — cu apă dulce, 
care se formează din topirea gheța
rilor și din precipitațiile care cad 
în el, este populat cu pești obișnuiți 
de apă dulce. Al doilea strai — cu 
apa ceva mai sărată — este populat 
cu meduze și crustacee. In al trei
lea strat — cu apă sărată de mare 
— trăiesc pești marini pitici, acti
nii și stele de mare. In al patrulea 
strat — cu apă de culoare roșie — 
viețuiesc numeroase bacterii purpu
rii. Al cincilea strat de apă este sa
turat cu hidrogen sulfurai.
... cea mai răspîndită limbă de 

pe lume este limba chineză (dia
lectul din Pekin) : 450 milioane de 
oameni vorbesc această limbă. 
Limba engleză este vorbită de 235 
milioane de oameni, limba rusă — 
de 200 milioane oameni, limbile 
hindu și urdu — de aproximativ 
150 milioane, oameni, limba spanio
lă de 140 milioane oameni.

... Bambusul este o iarbă 
graminee arborescentă. Intr-o 
el crește cu 2 cm, atingind în

de 
ord 
de

curs de 5-6 săptămîni înălțimea de 
18 m. ” ' ' • — -
chiar la o înălțime de 38 m.

...în Tanganica crește un arbo
re boabab a cărui vîrstă a fost a- 
preciată la 5.000 de ani. El are 
înălțimea de 22 m, circomferința 
trunchiului — de 47 m și a coroa
nei — de 145 m.

Un bambus bătrîn ajunge

-SPORT-
Campionatele do atletism școlare și de juniori

In zilele de 6 și 7 iunie 1959, pe 
stadionul din Deva s-a desfășurat 
etapa regională a campionatelor 
R.P.R. de atletism, școlare și de ju
niori, la care lotul reprezentativ al 
raionului nostru a ciștigat 19 locuri
l. 12 locuri II. 8 locuri III, 3 locuri 
IV și 1 loc V. Toți acești cîștigă- 
tori se vor întîlni pe stadionul Re
publicii din București, în cadrul 
concursurilor finale în zilele de 26- 
28 iunie.

ÎNĂLȚIME: băieți 15-16 ani, 
locul I Bogdan Gelu 1,65 m., 17-19 
ani, locul III Cristea Ion 1,60 m„ 
fe'e 17-19 ani, locul III Cristea Fe- 
vronia 1,25 m.

GREUTATE: băieți 15-16 ani, 
locu' II Pop Ștefan 9,83 m., fete 
15-16 ani, locul I Buda Ana 9,40
m. , 15-16 ani. locul UI Preja Sil
via 8.97 m., 17-19 ani locul II Is- 
trate Eugenia 6,41 m.

LUNGIME: băieți 15-16 ani, 
locul I Barbu Traian 5,11 m., 17-19 
ani, locul II Barbu Emil 5.94, 
fafp 15-16 ani, locul 1 Diculescu 
Carmen 4,28 m., 15-16 ani, locul II 
Radu Valeria 4,24 m., 17-19 ani, 
locul III Sasu Eugenia 4,17 m.

SU LIȚ Ă: fete 15-16 ani, locul 
III Huza Ileana 14,69 m., fete 17-19 
ani, locul I Negrea Celina 23.91 
m., băieți 15-16 ani, locul I Cibu 
Constantin 42.42 m„ băieți 17-19 
an-, locul V Rotaru Emil 34,16 m.

TRIATLON: băieți 15-16 ani, 
locul I Rarbu Traian, fete 15-1'6 
an;. locul I Trifu Maria.

110 m. GARDURI: băieți 15-16 
ani. locul II Rotaru Gheorghe. 
19,04 sec.. 60 m. garduri fete 15-16 
ani, locul 1 Trifu Mana 13fii sec., 
800 m. plai: băieți 17-19 ani, lo
cul III Unchiu Teodor 2:10,9 min., 
80 m. nlat: băieți 15-16 ani, lo
cul I Cibu Constantin 10 sec., 60 
m. plai: fete 15-16 ani, locul I 
Balaban Gabriela 8,02 sec., 60 m. 
plat: fete 15-16 ani, locul II Ra
du Valeria 8,09 sec., 1000 m. 
băieți 17-19 ani. locul 1 Zgîia 
Ioan 2.58 min.. 100 m. viat: bă
ieți 17-19 ani. locul II Barbu Emil 
12,04 sec., 100 m. plat: fete 17-19

ani, locul III Sasu Eugenia 13 sec.
ȘTAFETE 4x100: fete 15-16 ani. 

Incul I Alba-Iulia 56,8 sec., băieți 
15-16 ani, locul I Alba-Iulia 51 sec., 
fete 17-19 ani, locul I Alba-Iulia: 
58,8 sec., băieți 17-19 ani, locul I 
Alba-Iulia 48,6 sec.. 200m. plat: fete 
17-19 ani, locul II Ciur Sofia 31fi3I 
sec., 200 m. băieți 17-19 ani. locut 
II Istra*e  loan 26,01 sec., 500 m. 
fete 15-16 ani, locul III Viorel Fe
licia 1.36,06 sec., 400 m. fete 15-16 
ani, locul TV GUgor Lucia 78 sec.,. 
400 m. băieți 17-19 ani, locul II Ne- 
grutiu loan 4.07 f)4 sec.

ȘTEFETE 4x400: băieți 17-1R 
am. locul II Alba-Iulia 4.07,04 min.

CIOCAN: băieți 17-19 ani, lo
cul II Pieruiru Ioan 22,14 m.

DISC: băieți 15-16 ani, locul L 
Bolea Mircea 33,02 m„ fete 15-16Î 
am. locul IV Plăcintescu Elena 
18,84 m., băieți 15-16 ani, locul IV 
Pop Ștefan 26,36 m., băieți 17-19 
ani, locul I Plăcintescu Ion 39.39 
m.. fete 17-19 ani, locul I Stan Eli- 
sabeta 23,42 m.

Clasamentul campionatului regional
Min. Aninoasa 
Dacia Orăștie 
Corvin II Huned. 
Parîngul Lonea 
Corvinul Deva 
Unirea A.-Iulia 
Minerul Vulcan 
Corv, III Huned. 
Metalul Cugir 
Șurianul Sebeș 
Dinamo Orăștie 
Victoria Călan 
Aurul Zlatna 
Victoria Hațeg

25 192 4 61:21 40
25 15 5 5 54:27 35
25 15 3 7 47:35 33
25 151 9 48:30 31
25 12 7 6 39:29 31
25 12 4 9 50:41 28
25 11 5 9 43:42 27
25 9 511 42:3523
25 10 2 13 37:48 22 
25 8 4 13 49:53 20’ 
25 8 4 13 45:54 20 
25 8 413 36:49 20 
25 7 4 14 35:45 18
25 0 2 23 13:94 21

Ultima etapă
Corvinul Deva-Șurianul Sebeș,. 

Aurul Zlatna—Victoria Călan, 
U. M. Cugir— Minerul Aninoasa, 
Minerul Vulcan—Corvinul III Hu
nedoara, Dacia Orăștie—Victoria*  
Hațeg, Corvinul II Hunedoara—Di
namo Orăștie, Unirea Alba-Iulia* — 
Parîngul Lonea.

4—0 penfria...;
Convorbirea unui ins, vechi prie

ten cu unul din fotbaliștii echipei 
Recolta din Bărăbanț, ar decurge 
cam așa :

— Âi noroc, Nicule! Ce mai faci ?
— Mulțumesc... de toate.
— Păi cum cu de toate, măi? La- 

să-le încolo pe celelalte și spune-mi ce 
mai fac băieții, cum mai merge Re
colta.

— Recolta, ce să-ți spun, e bună. 
Pînă acum i s-a făcut prima pra- 
șilă. Și-apoi favorizată de ultimele

ploi... îi dă înainte. Cică promite 4 
care.

— Ce prașilă, măi? ce care?
— Apoi să vezi. In primăvară, 

cînd s-a luat măsura să ni 
se are terenul de fotbal și să se 
semene cu porumb, pronosticul a- 
cesta a fost... 4 care. Acum rărnîne 
de văzut la toamnă. Pînă una alta 
însă, ținînd seamă de părerile din 
primăvară rezultatul rărnîne nes
chimbat: 4 la zero pentru acei care- 
au dat asemenea dispoziții.
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