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In cinstea zilei de 23
Plenara Comitetului raional de partid

In ziua de 22 iunie, în sala Casei raionale de cultură a avut loc 
plenara lărgită a Comitetului raional de partid, unde s-a prelucrat 
planul privind acțiunile ce se vor întreprinde în raionul nostru în în- 
tîmrinarea zilei de 23 August. Au participat membri ai Comitetului 
raional de partid, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă, conducători de întreprinderi și instituții etc.

Lucrările plenarei au fost conduse de tovarășul Ștefan Boureanu, 
prim-secretar al Comitetului raional de partid.

După ce tov. Farcaș Vasile, secretar al ComitetuluF raional de par
tid a prezentat plănui, numeroși participanți și-au luat angajamente 
snorite în cinstea zilei de 23 August, pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, în lumina Plenarei C. C. al P.M.R. din noiembrie 
anul trecut.

Angajamente însuflețite

Toate gazetele de perete — 
la nivelul sarcinilor actuale!

In în'îmoinarea măreței sărbă
tori a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist, colectivul de 
muncă al întreprinderii Zlatna des
fășoară o însuflețită întrecere so
cialistă.

In cadrul unei recente consfătuiri 
de producție, muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și funcționarii de aici și- 
au sporit angajamentele. Astfel, ei 
și-au propus ca în cinstea zilei de 
23 August să realizeze o economie 
în valoare de 250.000 lei, să spo
rească productivitatea muncii cu 2

Muncesc cu hărnicie
Membrii 'gospodăriei colective din 

satul Șard, a căror număr a cres
cut, se străduiesc să smulgă pă- 
mîntului roade cît mai mari.

Muncind cu hărnicie, ei au prășit 
întreaga suprafață semănată cu po
rumb și floarea-soarelui de două ori, 
iar sfecla de zahăr și cartofii de 
frei ori. Curate de buruieni, cultu
rile prăsitoare și cele de păioase se 
dezvoltă acum frumos și promit o 
recoltă bogată. Colectiviștii din 
Șard, care posedă și o fermă de va
ci, acordă toată atenția și strîngerii 
furajelor. Astfel, odată cu prășiful, 
ei an cosit, uscat și transportat la 
sediul gospodăriei trifoiul și lucer
na rezultate de la prima coasă, de 
pe întreaga suprafață.

Fruntași la lucrări în cîmp și la 
transportul furajelor sînt colecti
viștii Meteș Cornel, Muntean Mar
gareta, Deji Paraschiva, Gherman 
Dcmnița și alții.

DE „ZBUff iHVĂȚĂTORUILU!66 ‘ GINDURI...
< Zină cu cosițe bălaie și ochi al- 
S baștri... Așa i-a zis în stihurile sale 
fururi din poeți, patriei noastre. Ca- 
're? Să nu-i căutăm acum idenii- 
' :atea. Destul că a făcut-o. Iar noi, 
, cu mic cu mare, să-i mulțumim pen- 
' tru frumoasa asemănare. Numai că, 
Imulțum ndu-i, să nu uităm nici o 

clipă di de spinos a fost drumul 
către lumina vremilor de azi. Căci, 
cîie și cite suferințe a înscris 
trecutul în cartea cea mare a în
tregului popor.

Să întoarcem file de istorie. Vino 
\si le întoarce tu cu mina ta, mun- 
< citorule! N-ai întors prea multe și 
ț fruntea ți s-a întunecat. Strîngi 
l pumnii? Ți-e îndreptățită mtnia! 
(Te vezi, nu-i așa? Pe atunci, chi
upul îți era pămîntiu, stors de vlagă. 
> Casa îți era rece și tristă, femeia 
(fără nădejdi, iar copiii fără zîmbe- 
tul copilăriei.

, Vino și tu, săteanule, în fața căr- 
< ții deschise. Vino, căci la fel ți-a 
yost vața. Ți-amintești? Munceai 
) din zori și pină-n noapte și, iot 
< n-apucai să înnozi firul nevoilor.
< Pe uliță, cînful tristeții te însoțea 
/ și cînd plecai ca și cînd te întorceai 
ftrudit de pe ogor.
\ Da! Tristă era pe atunci ulița. 
; Ști! Odată țe-ai în'îlnit cu un ins 
< ce venise să-ți învețe copiii. Pe ai 

la sută și să reducă prețul de cost 
la reparațiile capitale la construcții 
cu 7 la sută, iar la reparațiile ca
pitale la utilaje cu 5 la sută. Sar
cina de plan la produsele principale 
va fi depășită în medie cu peste 3 
la sută. De asemenea, pînă la data 
de 20 august, prin munca entuzias
tă a întregului colectiv se va ter
mina și da în folosință instalația 
de la secția nr. 3.

In vederea grăbirii construcției 
blocurilor muncitorești, colectivul de 
muncă va efectua peste 2.000 ore 
muncă voluntară, asigurînd termi
narea construcției în roșu a celor 
3 blocuri.

La întreprinderea Zlatna, lucrările de săpături și altă muncă neca
lificată la cele 3 blocuri muncitorești ce se construiesc se fac prin 
muncă voluntară. In clișeu: In prima zi pe șantier.

tăi, pe-ai tuturor. Și, ca și tine a- 
vea vocea stinsă și ochii tulburi. Ii 
ziceai „domnule învățător" și ai 
început să-ți verși năduful. Dar, 
„domnul" din fața ta avea coatele 
roase iar pălăria ce-i acoperea frun
tea îngîndurată era de o vîrstă cu 
copiii pe care-i învăța buchile.

S-a scurs apoi vremea. A prins 
a suna pentru toți sirena lui Roai- 
iă. Semnal de luptă. O luptă pen
tru viață. Cei obidiți s-au prins prin 
legămînt -să învingă. Și-apoi, cine 
nu-și amintește cît de puternic a 
strălucit acel August 23? Tu, mun- 
citorule, ți-ai sumes mînecile și ai 
frînt lanțurile ce-ti zăgăzuiau por
țile viitorului. Tu, săteanule, ai 
strîns cu putere mina care ți-a fost 
întinsă și ai înfipt cu sete plugul 
în brazda pe care ți-o credeai de 
vracuri vrăjmașe. Iar tu, învățăto- 
rule, ai început să semeni în inimi 
adevăr de viață nouă.

Partid! Cu numele tău pe- buze au 
luptat și au învins toți cei fără te
mere. Și, hrănită cu sevă nouă, pe 
tulpina patriei au dat mugurii. Sjîr- 
șit și început de istorie.

Să întoarcem din nou file din 
cartea acum mereu deschisă pentru 
fapte mari.

Patrie! Zîtiă cu cosițe bălaie și

Sectorul socialist 
al agriculturii în continuă 

creștere
Urmînd cuvîntul de îndemn al 

partidului și convinși de rezultatele 
convingătoare ce le au mărturie la 
tot pasul, 262 familii de întovără
șiți din comună, în frunte cu tova
rășii Fostoc Cornel, președintele în
tovărășirii agricole ,,Drumul socia
lismului", Bretoiu Ștefan, președin
ție întovărășirii „16 Februarie", 
Vîrva Nicodim, președintele întovă
rășirii „Recolta", membrii de par
tid Timiș Gligor, Toth Arpad, țăra
nii muncitori Fostoc Ionul și alții, 
au cerut să fie primiți și ci în ma
rea familie a colectiviștilor. Și do
rința lor a fost înfăptuită lunea tre
cută, cînd adunarea generală a 
colectiviștilor le-a aprobat cererile, 
primindu-i cu căldură în gospodărie.

★
In satul Galda de Sus, unde or

ganele de partid și Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular din co
muna Benic au muncit cu răbdare și 
perseverență in riadul țărănimii 
muncitoare, pentru a-i lămurii des
pre avantajele muncii unite în înto
vărășire, rezultatele nu au întîrzlat 
să se arate. Astfel, la 22 iunie, 162 
de familii de crescători de animale, 
cu o suprafață de 336 hectare teren 
agricol și un fond de bază de 162 
oi, au pus in satul lor bazele unei 
întovărășiri agrozootehnice.

ochi albaștri. Ești neasemuit de fru
moasă. Pe întinsurile tale, sub ce
rul tău mereu senin, se înalță azi 
pădure coșurile de fabrici, de uzine. 
Sub soarele tău se pîrguiesc, mîn- 
dre, holdele. Iar fiii tăi în marș 
spre viitor îți înalță imn de slavă.

Tu, învățătorule, ești și tu în pas 
cu sutele de mii. Numele tău, încă 
de mult nu-ți mai sună a ocară. 
Partidul care îți este mereu călăuză, 
ți-a dat un nume de care poți 
fi mîrtdru. Și de ești Dumitru Lo- 
ghin, Ion Santo sau Gheorghc Pan- 
fa din satul întreg colectivizat. de 
ești Vic'or Gherman, Maria Bota, 
Traian Pătrășcanu sau Maria Ro
șu, ce ții mereu nestinsă flacăra 
științei in îndepărtate așezări de 
munte, sau de te numești Marla 
Dragosin, Adriana Bulbucan sau 
Ana Vaier, ție, învățătorule, harnic 
oștean din marea armată a făclie
rilor, poporul îți acordă înaltă cins
tire. Iar acum, la cumpăna anului, 
cînd tu, învățătorule, siringi roa
dele muncii tale de zi cu zi, popo
rul îți dăruiește încă o nestemată 
pe care s-o adaugi șiragului tău 
de 'zlrnzi: „Ziua învățătorului". 
Fă din această zi, învățătorule, 
punte spre izbînzi viitoare!

S. MARGIRIT

Ca parte integrantă a presei de 
partid, gazetele de perete reprezintă 
un important mijloc la îndemîna 
organizațiilor de partid pentru lă
murirea politicii partidului nostru, 
o tribună de popularizare a tot ce 
e nou și înaintat în munca de zi cu 
zi, reprezintă o armă eficace în 
orientarea întregii activități a mase
lor largi de oameni ai muncii spre 
îndeplinirea mărețelor obiective ri
dicate de sarcinile construcției so- 
caliste în patria noastră.

îndrumate și conduse îndeaproa
pe de organizațiile de partid, nume
roase colective de redacție ale ga
zetelor de perete din întreprinderile, 
instituțiile și satele raionului reu
șesc să aducă la ordinea zilei cele 
mai arză‘oare probleme ale locului 
de muncă respectiv. Bazîndu-se pe 
participarea unui larg activ de co
respondenți și colaboratori compe
tent, colectivul de redacție al ga
zetei de perete de la întreprinderea 
Zlatna orientează activitatea gazetei 
de perete spre creșterea producției 
și productivității muncii, spre în
lăturarea rebuturilor șl sporirea vo
lumului de economii. De asemenea, 
în centrul activității gazetei stă ca 
principală sarcină extinderea expe
rienței înaintate și combaterea cu 
toafa tăria a tot ce e dăunător în 
desfășurarea muncii. Deosebit de 
important este apoi faptul că, orien- 
fîndu-se just, colectivul de redacție 
al gazetei de perete de aici a deschis 
rubrici permanente de articole axate 
pe probleme de bază, ca reducerea 
prețului de cost, activitatea A.S.I.T., 
situația internațională etc., care nu 
numai că sînt întocmai respectate 
dar apar cu toată regularitatea. 
Pentru combaterea lipsurilor în 
muncă, în cadru! gazetei apare cu 
regularitate o rubrică de satiră, în 
care sînt biciuite fără cruțare, prin 
caricaturi și epigrame o seamă de 
lipsuri care se fac simțite în mun
ca de zi cu zi. O frumoasă activi
tate desfășoară și gazeta de perete 
de la U.R.C.C. Alba. Orienlînd ac- 
'ivita‘ea gazetei de perete, colecti
vul de redacție de aici, îndrumat 
îndeaproape de organizația de ba
ză, nu numai că asigură apariția 
regulată a edițiilor la gazetă, dar 
se preocupă de legarea activității 
gazetei de sarcinile concrete ce stau 
în fața lucrătorilor din cooperație. 
Meritul deosebit al acestui colectiv 
este că paralel cu editarea gazetei 
editează și o foaie volantă, destina
tă cooperativelor sătești. In cadrul 
foii volante apar cu regularitate ma
teriale din experiența cooperativelor 
fruntașe, materiale critice ca și di
ferite rubrici atractive ca „știați 
că...", în care sînt satirizate lipsu
rile semnalate la unele cooperative 
din raion.

In ultima perioadă s-a îmbunătă
țit mult și activitatea gazetelor de 
perete de la sate. Organizațiile de 
bază, îndrumate fiind de Comitetul 
raional și comitetele comunale de 
partid, se preocupă mai îndeaproa
pe de activitatea colectivelor de re
dacție, le analizează periodic mun
ca și le instruiesc asupra sarcinilor 
ce le revin în diferite perioade de 
activitate. Gazeta de perete de la 
G.A.S. Oarda de Jos, de pildă, edi
tează regulat și o foaie volantă care 
se difuzează la fiecare secție. In 
cadrul foii sînt analizate concret 
rezultatele obținute și -se critică cu 
tărie lipsurile care mai există. In 
cadrul foii sînt publicate cu regula
ritate caricaturi, ceea ce dă foii un 
caracter combativ. De asemenea, me
tode bune de muncă în apariția ga
zetei folosește și colectivul de re
dacție al gazetei de perete din gos

IN CLIȘEU : Stropitul viei la gospodăria colectivă „Viață nouă" 
din Țelna

podăria colectivă din Bucerdea Vi- 
noasă. Aici, pentru a stimula mun
ca fruntașilor din gospodărie, se 
folosesc „scrisorile de mulțumire" 
către frunași, iar celor codași Usc 
adresează, de asemenea, scrisori 
descinse în care li se arată lipsurile 
manifestate și ce anume trebuie fă
cut pentru lichidarea lor. Sînt apoi 
și alte gazete de perete, ca cele ale 
organizațiilor de partid și. sfaturilor 
populare din Vințul de Jos, Mihalț 
etc., care își leagă strîns activitatea 
de sarcinle ac'uale.

In cursu! lunii mai ziarul „Steaua 
roșie" a inițiat un concurs al gaze
telor de perete sub lozinca: „Ga
zeta de perete în sprijinul îndepli
nirii sarcinilor". Cum era și de aș
teptat, numeroase colective ale ga
zetelor de perete și-ap anunțat par
ticiparea la concurs și au luai tot
odată măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii. Acest fapt e deosebit de 
important, deoarece participarea la 
această întrecere este un mijloc im
portant de activizare a gazetelor de 
perete, de antrenare a acestora la 
îndeplinirea sarcinilor actuale. Din 
păcate însă și acum mai sînt gazete 
care nu au făcut nimic în legătură 
cu acest concurs.

Cu toate rezultatele obținute in
să, în această direcție, activitatea 
gazetelor de prete nu este încă la 
n'velul actualelor sarcini. Unele or
ganizații de bază dovedesc o ati
tudine de nepermis față de organe
le lor de presă, nu îndrumă activi
tatea colectivelor de redacție, astfel 
că unele gazete sini rămase ca 
simple af’șiere. Gazeta de perete din 
satul Coșlariu, de pildă, are în lo
cul articolelor diferite anunțuri, în 
timp ce alte gazete, ca cele de l* 
Depoul C.F.R. Teiuș, cooperativele 
meșteșugărești „Munca nouă" și 
„Mureșul", comuna Stremț și altele, 
articolele nu se schimbă cu lunile, 
și chiar a‘unci cînd se schimbă, 
sînt generale, rupte de sarcinile con
crete de la locurile de muncă. Sla
ba activitate a acestor gazete se 
datorește faptului că de cele mai 
multe ori colectivele de redacție 
sînt doar cu numele sau lipsesc cu 
desăvîrșire.

Es‘e știut faptul că o gazetă de 
perete reușește să fie vie, atractivă 
și combativă numai atunci cînd are 
in jurul ei un larg activ de cores
pondenți. Din păcate însă, multe 
colective de redacție nu se preocu
pă de an'renarea maselor largi în 
scrierea articolelor, ci se mulțu
mesc să scrie doar 1-2 membri din 
colectivul de redacție. Gazetele de 
perete de la Galtiu, Ciugud și al
tele apar nu de puține ori în ediții 
complecte, scrise și semnate de că
tre un smgur om. Or, o astfel de 
„metodă" folosită la apariția gaze
tei duce la scrierea de articole ge
nerale, neatractive și lipsite de com
bativitate.

Gazetele de perete sînt instru
mente principale de luptă ale orga
nizațiilor de bază. De aceea, aces
tea au datoria să îndrume și să spri
jine în permanență colectivele de 
redacție, analizînd periodic activi
tatea lor și indrumîndu-le în așa 
fel ca gazetele de perete să devină 
adevărate tribune ale experienței 
înaintate, un mijloc important de 
agitație politică. Este necesar ca 
organizațiile de partid să urmă
rească îndeaproape îndeplinirea pla
nurilor de muncă să analizeze efi
cacitatea materialelor publicate, să 
vegheze ca materialele ce se publi
că să fie strîns legate de mărețele 
sarcini pe care le ridică etapa ac
tuală a construcției socialiste în 
țara noastră.



Te slăvim
Zilele fericite pe care le trăiesc 

cit familia de cînd sînt colectivist, 
mă întăresc și mă îndeamnă să 
muncesc cu tot mai multă dragoste 
și putere de muncă pentru întărirea 
și înflorirea gospodăriei noastre co
lective, adevăratul izvor al belșu
gului și bunăstării noastre.

Dacă în trecut părinții mei au 
trudit din greu muncind pe moșia 
lui Ficher pentru a cîștiga o coajă 
de pîine, și copil fiind, alături de 
ei, am simțit și eu povara apăsă
toare a lipsurilor, acum cu totul alta 
îmi este viața.

Ca membru al gospodăriei colec
tive din Cistei, din anul 1955 — an 
în care am fost lăsat la vatră din 
armată — roadele muncii mele au 
prins a se vedea tot mai mult. Pu- 
rundu-mi toată nădejdea în colec
tivă, unde am muncit zi de zi, am 
realizat cu soția, in fiecare an 300- 
■400 zile-muncă, dobîndind anual un 
venit de 20.000-25.000 lei la care 
s-a adăugat și roadele obținute de 
pe Mul individual de 30 ari.

Ca orice om, năzuind la o viață 
toi mai bună, la un adăpost co
respunzător, am ridicat împreună 
eu părinții din veniturile dobîndite 
în gospodărie, o casă cu 3 camere. 
Veniturile frumoase realizate după 
cele 410 zile-muncă făcute anul tre
cut împreună cu soția în gospodă
rie, mi-au dat posibilitate să-mi in
troduc lumina electrică, să-mi iau 
aparat de radio și o vacă de lapte, 
lăcîndu-mi viata tot mai fericită. 
Dar bucuria și fericirea zilelor noi 
9 simt și o trăiesc și multi alti co
lectiviști ca Ciorlea Cornel, Naghi 
Ș'efan, Avram Nicolae, Clrnaț Mi- 
hăilă, Silvășan Aurel și alții, care 
de asemenea și-au făcut case noi, 
ș.i-au instalat lumină electrică, au 
aparate de radio și mobilă nouă.

Și convinși de faptul că drumul

viață, nouă
gospodăriei colective este drumul 
spre o viață nouă, fericită, alături 
de noi a pășit cu încredere tot sa
tul. Acum, cînd gospodăria noastră 
posedă peste 800 hectare teren a- 
gricol, cu 150 vite mari, o turmă 
cu peste 300 de oi, o crescătorie de 
porci, pepinieră de viță și grădină 
de legume, posibilitățile de dezvol
tare a gospodăriei sporesc și odată 
cu aceasta cresc și veniturile ' co
lectiviștilor. De aceea, noi slăvim 
viața nouă din gospodăria colectivă 
și mulțum'm partidului drag, care 
ne sprijină în permanență să ne 
facem viața tot mai fericită, mai 
îmbelșugată.

SEICEANU ION 
colectivist G.A.C. — Cistei

Creșterea numărului de elevi în școlile din comunele 
și satele raionului

+*--------------

In cei 15 ani de Ia eliberare, j 
în satele patriei noastre au avut loc * 
adînci prefaceri. Agriculturii, îna- j 
poiate și fărâmițate de altădată, ( 
i-a luat locul o agricultură so- ' 
cialistă înfloritoare. Din satele i 
noastre a fost încă de mult smul- ( 
să din rădăcini neștiința de carte, 1 
învățămîntul și cultura luînd un i 
mare avînt. S-au construit pentru 
oamenii satelor școli și cămine cui- ; 
turale, dispensare și case de naș- fi 
teri, iar în multe din sate a fost , 
introdus curentul electric.

Altul este satul de azi, alta f 
este viața sătenilor. <

Cel de-al treilea nume al Măriei Muncuș
Piuă acum clțiva ani, Măriei 

Muncuș, femeie cu rosturi bune în 
partea de sat de-i zice „Insulă", 
ordenii îi rosteau numele simplu, 
fără nici un adaos. Mai apoi, cînd 
harnicei femei, la propunerea ale
gătorilor i-a fost trecut numele pe 
buletinele de vot, sătenii au prins a-i 
zice Maria Muncuș — deputata. 
Azi însă, și acest fel de a o numi 
s-a pierdut din obișnuința ordenilor. 
Oamenii îi spun simplu — deputa
ta. Iată deci că Măriei Muncuș să
tenii i-au a'ribuit un al treilea nu
me. Și, pen'ru aceasta, n-a fost ne
voie să treacă pe la starea civilă.

"Cel de-al treilea nume Insă, Ma
ria Muncuș nu și l-a cîșiigai stînd 
cu coaiele în fereastră. A muncit și 
muncește și astăzi ca și în zilele de 
început. Și-apoi de vrei să-i cunoș
ti munca, n-ai decît să urmărești 
firul faptelor.

Aleasă pentru a-și aduce contri
buția la conducerea treburilor ob
ștești în cadrul comunei, raionului 
și regiunii, Maria Muncuș a pornit 
de la început înarmată pe drum de 
izbînzi. învățătura partidului i-a 
fost mereu călăuză, iar propunerile 
alegătorilor au devenit lege pen
tru neobosita deputată. Au propus 
cetățenii să fie reparate șoselele, de
putata n-a precupețit oboseala pen
tru a-i sprijini în realizarea acestei 
rropuneri. Și, pe șoseaua Alba-Iu- 
lia—Berghin poți azi circula cu u- 
surință. Drumurile au fost reparate 
și la Ciugud, la Hăpria a luat fiin
ță un punct sanitar, iar pentru 
drîmbăreni nu mai e o problemă 
legătura cu orașul acum cînd au 
autobusul la dispoziție.

Nelipsită din mijlocul oamenilor, 
sădindu-le mereu în inimi îndemn 
de fapte mari, deputata Maria Mun
cuș a fost întotdeauna un exemplu 
bun de urmai. Au hotărît ordenii 
să-și lucreze pămlntul în chip nou, 
deputata a fost printre cei dinții 
care și-au înscris întreaga supra
față în întovărășire. A stat apoi de 
vorbă și cu alții. Și ecoul îndemnu
lui său a rodit. Rus Romulus, Dră- 
ghici Eva lui Rîpa, Bera Ileana și 
Istrate Gheorghe sînt doar cîțiva 
din cei mulți care au pornit pe ace
lași drum spre bunăstare. S-au 
plantai în hotarul comunei 800 de 
cireși, deputata Maria Muncuș a 
fost nelipsită de la această acțiune. 
La propunerea deputatei, pe cele 2 
ha de sfeclă de zahăr din perime
trul întovărășirii toate lucrările se 
fac în comun și nu-i în hotar cultură 
mai frumoasă.

Cu vorbe simple dar înțelepte, 
deputata a bătut Ia poarta fiecărei 
inimi. Să învățăm azi dacă n-am a- 
vut putința să facem acest lucru 
odinioară —; esîe îndemnul deputa
tei adresat atît tinerilor cît și celor 
în vîrstă. Și la chemarea ei, sătenii 
se string în casa de la locul numit 
„Insulă", se strîng la Barbu Ion 
Teiu, la Suciu Maria și Lăncrăjan 
Rafila. Se strîng ordenii în cele 5 
cercuri de citit, învață să-și facă, 
viața tot mai frumoasă.

Cine a fost Maria Muncuș între
cut 7 Iată răspunsul. A fost o să- 
teancă a cărei tinerețe s-a ofilit pe 
moșia lui Gliik.

Cine este Maria Muncuș azi 7 
In acest sens, cel de-al treilea ei 
nume este cel mai grăitor răspuns.

Lucruri obîșnuâte POPAS
Pe o viroagă, străjuită de dea

lurile cu vii ale gospodăriei de stat, 
cu lanuri de grîu și porumb ale 
gospodăriei colective se află așe
zată comuna Berghin. Peste tot nu
mai peisaje pitorești. In farmecul a- 
cestor locuri, romînii și germanii 
lucrează înfrățiți în gospodăria co
lectivă ,.Gh. Doja“. Și aici ca și in 
atîtea alte comune de pe întinsul 
patriei se văd cu ușurință transfor
mările ce au avut loc în cei 15 ani 
de viață liberă.

Nenumărate și minunate sînt în
făptuirile din comună înscrise în 
cronica vremurilor noi. Dar, să des
chidem doar una din pagini—pagina 
culturală și să vedem cele scrise: 
Zi de zi cînd soarele se pierde după 
dealuri, pe ulițele comunei, grupuri 
de tineri, tinere și vîrstnici, romîni 
și germani, se îndreaptă spre că
minul cultural. Aici, Luister Maria

Grija față de om
In anii regimului democrat-popu

lar din țara noastră, pentru îngri
jirea sănătății oamenilor muncii, 
se construiesc an de an noi unități 
sanitare, ce sînt înzestrate cu utilaj 
și aparatură modernă, deservite de 
cadre medico-sanitare bine pregă
tite.

IN CLIȘEU: Noul dispensar din 
comuna Intregalde, ridicat cu aju
torul statului. 

și Avram Maria, Vințan Ion și 
Szeghedi Mihai, Dobîrtă Maria, 
Szeghedi Rozina și alții care fac 
par e din brigada artistică de agi
tație repetă. In programul brigăzii 
ei fac bilanțul celor 15 ani de suc
cese ale construcției socialiste : că
min cultural, bibliotecă comunală, 
magazine ale cooperativei de con
sum, gospodărie colectivă, cinema
tograf...

Și acești oameni din comuna 
Berghin nu vor uita niciodată că 
bucuriile vieții le-au cunoscut doar 
în anii regimului nostru democrat- 
popular.

ÎN NOAPTE
Momentul a fost consemnat a- 

unci în cronica Cricăului destul de 
fugitiv. O notare simplă: Azi, 31 
decembrie 1958, cu citeva ore îna
inte de miezul nopții în satul nos- 
ru lumina electrică a risipit întu

nericul. Da! In prag de an nou, a- 
tunci cînd oamenii făceau bilanțuri 
și își făureau încrezători vise de 
viiior, aici în satul acesta așezat la 
poale de vii mănoase becul a înlo
cuit pentru totdeauna lampa cu pe
trol. Un vis ca atîtea multe altele 
și-a găsit, în anii vieții noastre noi, 
împlinirea. *

Așadar, oamenii Cricăului au con
semnat în acel Început de an nou 
o realizare măreață la care pe vre
mea burgheziei nici nu se putea 
gîndi cineva. Și cu toate că cuvîn- 
tul „lumina" a devenit în anii pu
terii populare ceva cotidian pentru 
noua viață a satului, pe lingă con
semnarea laconică se cade să i se 
facă exemplif earea cuvenită.

La început, atunci cînd in prag 
de noapte s-au aprins în sat pri
mele cîteva lumini, bucuria a fost 
nes'ăvilită. Alte și alte lumini s-au 
aprins de atunci. Ca să spunem a- 
șa un recensămint al țăranilor mun
citori care au înlocuit lampa de pe
trol cu becul electric ar oglindi rea
litatea doar o singură zi. Da! A- 
cesta e adevărul. O spun aceasta 
oamenii satului. O spun Crețu Tra
ian, Preja Ioan sau Mădăraș loan
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sz alții 150 ca ei. O spun toți acei 
ce, văzindu-și încă un vis împlinii, 
pășesc cu aceeași cutezanță spre 
viitorul larg deschis. La Cricău nu
mărul celor ce-și introduc lumina 
crește în fiecare zi. Și nu numai 
cricăuanii sînt acei cărora lumina 
electrică le-a risipit întunericul nop
ții. Nu! Becul electric s-a aprins a- 
cum cîteva zile și în Tibru, în sa
tul acesta așezai pe coamă de deal. 
Și aici oamenii au fost martorii in
trării triumfătoare a noului în sat.

Ar fi însă prea îngust să redu
cem cotidianul ,lumină” numai la 
atît. Și nici nu-l vom reduce. Sem
nificația cuvin'ului „lumină" e azi 
mult mai cuprinzătoare. însăși ani
lor aceștia noi pe care îi trăim oa
menii le-au dat numele de anii lu
minii. Și aici la Cricău faptele anilor 
aceștia sînt bogate, strălucesc. îna
inte vreme cricăuanii nici nu vă
zuseră aparatul de radio, decum 
să-l asculte. Acum însă, radio-ul nu 
mai e o noiilate. Antenele, indicele 
existenței lui, străjuiesc deasupra 
a peste 60 de case. Rusu Constan
tin, Pascu Aurel, Sfanciu Loghinși 
multi alții ca ei ascultă azi cu a- 
celași in'eres muzica ușoară sau 
populară ca și opera și opereta sau 
muzica de cameră.

Cu ani în urmă, puțini din oame
nii Cricăului cunoșteau ce e acela 
cinematograf. Acum, pînă și copiii 
satului sînt nelipsiți de la filmele 
ce se prezintă cu regularitate. Cine 

a cunoscut cu ani în urmă Cricăul 
și îl revede abia acum pentru pri
ma dată în anii puterii populare va 
fi nevoit să consemneze existența 
in Cricău a unui cămin cultural de 
toată frumusețea pe care oamenii 
Cricăului l-au primit ca dar în anii 
vieții noi. Și pornind să viziteze 
tot ce e nou in viața oamenilor de 
aici, va trebui să facă, desigur, 
multe popasuri. Va trebui să se o- 
prească la dispensarul comunal, la 
casa de naștere sau la grădinița 
unde copiii țăranilor muncitori în
vață să facă primii pași spre viață. 
Va trebui apoi să se oprească în 
mijlocul acelora care, pășind pe 
drum de viață nouă, și-au unit pă- 
mintul în întovărășiri. Și, stînd de 
vorbă cu ei, se va mira nespus de 
mult. Se va mira că nu mai îniîl- 
nește analfabetul de altădată, ci o- 
mul cu știință de carte, că țăranul 
ce-l are în față nu mai poartă o- 
pinci si nu mai are fruntea încre
țită. De data asta găsește oameni 
adevărați ai zilelor noastre, oameni 
hotărîți să pășească încrezători pe 
drumul arătat de partidul iubit.

★
Aici, la Cricău, a strălucit lumi

nă în întuneric. Nu numai una. Au 
strălucit atîtea și atîtea lumini. Al
tele vor străluci, luminînd puternic 
viitorul. Și la strălucirea lor oame
nii harnici ai Cricăului vor păși ho
tărîți pe drumul deschis de lumino
sul 23 August.

la început de viață
Ștefanei și Bruno nu pot încă 

rosti cuvîntul „mamă''. Sînt abia 
la început de viață. Au doar o 
săptămînă de cînd sînt și ei ce
tățenii minunatei noastre patrii. 
Vor ajunge însă acești micuți de 
azi flăcăii voinici de mîine. Și 
poate stînd atunci peste ani la 
sfat întovărășită Ivanov Maria, 
mama lui Bruno sau Muscă Pa- 
raschiva, mama lui Ștefănel le 
vor povesti despre viață, îi vor 
purta la anii copilăriei și cu si
guranță vor face un scurt popas 
împreună la început de viață...

Ștefănel și Bruno s-au născut 
în alte condiții de cît mamele 
lor. La căpătîiul lor, aici la casa 
de nașteri din Vințul de Jos au 
vegheat oamtni în halate albe, 
au vegheat medici și alt personal 
medical specializat. Au fost su- 
praveghiați pînă și cînd au dor
mit. Au avut nu numai ei totul 
la dispoziție, dar aceeași grijă au 
avut-o șî mamele lor. Și cu sigu
ranță micuții de azi vor afla și 
despre alte 
pre vremile 
ții lor sub 
micuții nu 
condiții. Lipsa de prijă pentru 
sănătatea celor mici era atît de 
mare îneît femeile nășteau pe 
cîmp sau acasă fără nici un spri
jin medical. Burghezia nu avea 
grija asigurării unor condiții o- 
menești de naștere. In schimb se 
avea cea mai mare grijă sa ex
ploateze pînă la singe pe țăranul 
muncitor. Puterea populară 
schimbat totul. Satul 
tre nu mai seamănă 
ieri. Azi, mamele au asigurate 
prin casele de nașteri condiții o- 
menești, au la dispoziție medici 
și personal medical calificat. Mi
cuții se bucură azi din primul 
ceas de grija părintească a par
tidului.

vremi. Vor 
triste trăite 
burghezie, 
nășteau în

afla des- 
de pănn- 
Pe atunci 
astfel de

a
zilelor noas- 
cu cel de



Să se acorde problemei sportului atenția cuvenită
Definind in mod revoluționar 

scopurile culturii fizice, ca o armă 
la indemîna celor ce muncesc, pen
tru a deveni „oameni cu nervi de 
oțel și mușchi de fier", Lenin a 
arătat că: Țării noastre îi trebuie 
armate de milioane de oameni tari 
din punct de vedere fizic, de oa
meni plini de voință, energici și 

-4 erseverenți. Al lor este viitorul și
cu infinite lor au smuls dreptul de 
construire a noilor baze ale socie
tății omenești.

Din aceste precizări rezultă că 
trebuie imprimat in activitatea de 
zi cu zi caracterul de partid al 
culturii fizice și sportului. Călău- 
z:ndu-se după învățătura marxist- 
lenirustă, partidul și guvernul 
nostru în hotărîrea din 2 iulie 
1957, privitoare la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și 
sport din R. P. Romînă, reflectă 
grija partidului pentru dezvoltarea 
multilaterală — morală, spirituală, 
fizică — a oamenilor muncii. Ea a 
marcat un pas important în dezvol
tarea culturii fizicii și a sportului 
în țara noastră.

Cu snrijinul organizațiilor de par
tid, aplicarea acestei hotărîri a creat 
condiții mai bune și în raionul nos
tru pentru cuprinderea unor mase 
mai largi de oameni ai muncii în 

I. activitatea- sportivă. Astfel, după 
recrganizare, numărul colectivelor 
sportive a crescut de la 30 la 35, 
iar numărul membrilor noilor aso
ciații sportive este de aproape 
10.000, față de 5.120 cîți numărau 
vechile asociații. In această direc
ție, este demnă de reliefat munca 
desfășurată de colectivele sportive 
(C.F.R. Teiuș, care are în prezent 
1.100 de membri cu cotizația la zi, 
Mureșul — Vințul de los, cu 1.200 
membri cu cotizația la zi.

Datorită îndrumării și sprijinului 
acordat de comitetul de partid de 
1a Complexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu, 
"in urma analizării activității spor
tive și a măsurilor luate, colectivul 
sportiv de aici, dedicîndu-se sarcinii 
esențiale, aceea de a asigura par
ticiparea largă a lucrătorilor din u- 
nitățile de producție respective — 
-și in primul rind a tinerilor — la 
activitatea sportivă, organizează di
ferite competiții ca : tenis de masă, 
popice, șah. Initlniri de fotba', îna- 
jara campionatului raional, meciuri 

A de volei etc. Ca urmare a preocu- 
păr lor avute, aici s-a asigurat pro
gresul activității sportive. Numeroși 
■tineri fruntași în sport sini și 
fruntași în producție. De pildă, can
didatul de partid Erhan Petru, me- 
can'c de locomotivă la Depoul Te- 

•••iș. a participat la faza regională a 
nartachiadel de iarnă la trîntă. E- 
hica de fotbal C.F.R. Teiuș este 

■campioană raională și susține jo
curile de baraj pentru promovarea 
în campionatul regional.

Rezultate pozitive a obținut și 
col-ctivul C.F.R. Alba-Iulia, unde 
președinte este comunistul Bocăneț 
Mihai. Aici, s-a reușit cu ajutorul 

■organizațiilor de partid să se ame
najeze o popic arie cu 2 piste. In sa
tul Limba, tinerii din echipa de fot
bal, sprijinii de organizația de 
part'd, se mențin în campionatul ra
ional de 3 ani.

Sportul presupune activitate 
fizică, întrecere organizată

Această idee fundamentală trebu- 
ie străbată ca un fir roșu în toa
te organizațiile de partid și în toa
te colectivele sportive. Dar din pă- 
caie încă nu se înțelege peste tot

------------ ♦♦-------------

Din experiența nor întovărășiri agrozootehnice fruntașe

Pe drumul cel bun
Comitetele de conducere și fie

care membru al întovărășirilor a- 
grozootehnice „Miorița" și „Horia" 
din comuna Intregalde acordă toa
tă importanța dezvoltării și întă
ririi întovărășirilor.

In toamna anului trecut la înfiin
țare, întovărășirea „Miorița" avea 
l~ti de familii de țărani muncitori 
din satele Necrilești, Ivăniș, Sfîr- 
cea și Florești, cu o suprafață de 
600 hectare teren agricol și un fond 
de bază de 150 oi. Sprijinită și în
drumată de organizațiile de partid 
și comitetul executiv al sfatului 
popular din comună, întovărășirea 
a continuat să se dezvolte, șl astă
zi numără 250 de membri, cu un 
fond de bază de 252 oi. După inau

VIAȚA DE PARTID

ION MĂRGINEAN 
secretar al Comitetului raional 

de partid Alba

că miezul activității sportive, cen
trul spre care trebuie să graviteze 
munca organizatorică, munca de a- 
gitație și propagandă sportivă, îl 
constituie întrecerea — concursul 
sportiv. Concursul sportiv fiind deci 
o verificare a eficacității sau inefi
cacității muncii organizatorice și 
de propagandă.

Nrglijind problema principală a 
educației fizice a oamenilor mun
cii, caracterul ei de masă, organi
zația de bază de la I.I. L. „Horia" 
din Alba-Iulia a făcut să slăbească 
activitatea colectivului sportiv „Flo
ria". De pildă, acest colectiv dispu
ne de două echipe de volei — 
fete și băieți — în campiona
tul raional, dar în prezent ambele 
s-au destrămat, cu toate că echipa 
masculină a fost campioană pe a- 
nul 1958, și putea să promoveze în 
categoria B. Există în cadrul între
prinderii jucători de tenis de ma
să ca Keresztcș Alexandru, Petrifă- 
lean Mircea,Moldovan Samoilă și 
alții, care în anul 1958 s-au clasat 
la finalele pe țară pe locul III, dar 
nu li se crează condiții de pregă
tire pentru ridicarea măiestriei lor 
sportive.

De asemenea, colectivul sportiv 
„Horia" mai dispune de o bază 
sportivă de popice cu două piste în 
curtea sediului unde se află Con
siliul sindical raional. Dar nici a- 
ceas'ă ponicărie nu este întreținută 
în bune condiții și folosită exclusiv 
pentru sport. Da4orită faptului că 
crnaniznlia de partid nu a analizat 
activitatea colectivului sportiv, con
ducerea acestuia nu vede că 
aici se prac'ică jocul de popice pe 
bani și încasările se fac de către 
responsabilul popicăriei, fără să 
elibereze plătitorului măcar un bon, 
iar cînd plouă, apa se scurge prin 
acoperiș în popicărie.

Concursur le sportive bine orga
nizate antrenează masele de oameni 
a’ muncii în act ivii at ea practică 
sportivă, le crează momente emo
ționante, plăcute și utile, le forti
fică din punct de vedere fizic, le e- 
ducă în sniril colectiv, iar din a- 
ceastă irămîntare ies la iveală ele
mente talentate, crește și se dez
voltă mă:es‘ria sportivă. Or, pentru 
colectivul sportiv „Unirea" din 
Alba-Iulia acest lucru se pare că 
es'e ir-alizabil. Așa se explică că 
aici, înafară de fotbal, nu se mai 
eradică nici o d’sciplină sportivă 
și nici la competițiile organizate pe 
plan raional nu participă decît cu 
echina de fotbal.

Organizațiile de bază, comitetele 
sindicale și conducerile administra
tive din întreprinderile și instituțiile 
care formează colectivul „Unirea" 
trebuie să-l sprijine să-și organize
ze și alte discipline sportive, deoa
rece posibilități există.

Lipsuri serioase se manifestă șl 
în colecHvtie sportive Sănătate și 
Bănci din Alba-Iulia. Avîn'u! Cri- 
cău, Recolta Sîntimbn și altele.

Pentru un stil de muncă 
corespunzător

Desigur că întărirea și consoli
darea organizatorică a colectivelor 
sportive din raion presupune o în
drumare temeinică din partea orga
nizațiilor de partid. Ele trebuie să 
dosfăsoare o muncă asiduă în rîn- 
durile conducerilor colectivelor spor
tive, pentru ca acestea să conlucre- 

gurarea întovărășirii, neexistînd 
conddii de iernare a oilor de la 
fondul de bază în comun, fiecare 
întovărășit a iernat la el acasă oile 
înscrise la fondul de bază.

îndată însă ce s-a desprimăvărat 
și condițiile de climă au permis, în
tovărășiții au strîns oile cele mai 
bune la fondul de bază în comun și 
apoi le-au crotalizat. Tot în primă
vară întovărășiții au trecut la strtn- 
gerea materialelor pentru saivanele 
ce și le-au planificat să le constru
iască în satele Ivăniș și Necrilești. 
Cu sprijinul larg al comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular din co
mună, întovărășiții au și construit 
prin muncă voluntară saivanul de

(Continuare în pag. 4-a) 

ze strîns cu organizațiile U.T.M., 
sindicate, A.V.S.A.P., căminele cul
turale, etc.

Organizațiile de partid trebuie să 
îndrume comitetele sindicale ca a- 
cestea să acorde toată atenția cul
turii fizicii și sportului — parte in
tegrantă a activității sindicale — să 
facă o intensă propagandă sportivă 
printre muncitori și familiile aces
tora, să asigure mijloacele materia
le pentru dezvoltarea sportului de 
masă.

Un factor principal de mobilizare 
a tinerilor în practicarea educației 
fizice, sînt organizațiile U.T.M. Ele 
trebuie să fie acelea care să organi
zeze diferite concursuri, să îndrume 
pe tineri să treacă probele comple
xului G.M.A., să îngrijească bazele 
sportive.

Sfaturile populare, orășenesc și 
comunale trebuie să asigure posibi
lități cit mai largi de dezvoltare a 
culturii fizice și sportului, prin a- 
menajarea de baze sportive cu po
sibilități locale.

O sarcină importantă ce revine 
colectivelor sportive din întreprin
deri este introducerea gimnasticii 
de producție, care contribuie in mod 
direct la ridicarea productivității 
muncii.

La sale mișcarea sportivă este 
încă slabă și se desfășoară fără le
gătură cu activitatea culturală de 
masă. Pentru aceasta Consiliul ra
ional U.C.F.S. trebuie să ia măsuri 
de organizare și impulsionare a ac
tivității sportive, iar în cele 10 co
mune unde nu există asociații spor
tive să se creeze de urgență.

In vederea educării sportivilor, 
colectivele sportive au datoria să 
programeze periodic conferințe cu 
caracter educativ, care să combată 
manifestările necuviincioase de pe 
terenurile de sport, incompatibile cu 
sportul de tip nou. Organizațiile de 
partid trebuie să analizeze periodic 
in adunările lor felul-cum muncesc 
conducerile colectivelor sportive, ac
tivi alea desfășurată de acestea și 
felul cum se traduc în viață sarci
nile izvorîte din Hotărîrea C. C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la reorganizarea activi
tății de cultură fizică și sport, luînd 
măsuri concrete care să ducă ne
mijlocit la îmbunătățirea continuă 
a activității sportive în raionul 
nostru.

In pas cu cerințele
Cu fiecare lună ce trece, semina- 

riile raionale cu activiștii culturali, 
care se țin la locul de muncăi, de
vin tot mai interesante și pline de 
învățăminte, fiind în pas cu cerin
țele dezvoltării muncii politice.

De data aceasta, în ziua de 21 
iunie la Berghin s-a făcut o anali
ză temeinică a modului în care că
minele culturale au sprijinit orga
nele locale în efectuarea muncilor 
agricole la timp și contribuția lor 
prin activitatea culturală la grăbi
rea pregătirilor pentru strîngerea 
recoltei. In acest sens, tov. Ciobotă 
Nicolae, din partea secției învăță- 
mînt și cultură a sfatului popular 
raional a prezentat un referat care a 
oglindit o serie de forme ale acti
vității culturale la locul de muncă, 
ce duc nemijlocit la mobilizarea ma
selor de țărani muncitori pentru 
strîngerea recoltei în timp optim 
și fără pierderi.

In continuarea programului, acti
viștii culturali au vizitat sediu! sec
ției gospodarei agricole de stat și 
al gospodăriei colective „Gh. Doja“, 
după care a avut loc o serbare 
cîmpenească la care a participat 
majoritatea locuitorilor din sat. Cei 
prezenți au ascultat cîntecele co
rului romîn și german din Berghin, 
programul brigăzii artistice de agi
tație din satul Henig și în mod 
deosebit de o largă apreciere s-a bu
curat brigada științifică venită din 
Alba-Iulia.

Membrii brigăzii în scurtele lor 
expuneri au vorbit cetățenilor pre
zenți. Astfel, tov. Elvireanu Ar
mand, profesor de științele naturii, 
tov. Bica Virgil, inginer agronom, 
Ciugudean Nicolae, profesor de fi
zică și Radu Mihai, medic, au vor
bit fiecare în specialitatea lui, des
pre originea omului, despre meto
dele care contribuie la sporirea pro
ducției . agricole, despre unele feno
mene din domeniul științei și des
pre o serie de probleme sanitare 
caracteristice satului, dînd totodată 
indicații prețioase sătenilor.

Examene
Pline de zumzet pînă mai ieri, 

sălile de examene au devenit liniș
tite. Examenele de absolvire s-au 
terminat. Prin sălile de examene 
însă, tot mai stăruie miresmele flo
rilor și ecoul bunelor răspunsuri.

încheind cu succes un an de mun
că, elevii, învățătorii și profesorii 
școlilor din raionul nostru au făcut 
cel din urmă bilanț. Și bilanțul este 
bogat în roade. Stăpîni pe cele în
vățate în cursul anului, elevii și-au 
învins emoțiile, iar dascălii au cu
les un mănunchi de satisfacții.

Iată-ne prin cîteva așezări din ra
ion în zile de examene. La Ampoi- 
ța. Investmîntate sărbătorește. O- 
pruța Sofica și Luha Ana au venit 
la școală mai degrabă ca de obicei. 
Și-au rotit privirile prin clasa un
de urmau să aibă loc examenele și 
au știut ce au de făcut. Au întins 
covorul înadins adus pentru a îm
podobi catedra, au rinduit flori în 
vaze. Apoi, cînd toți elevii clasei 
a IV au fost prezenți, examenul a 
început. Răspunsurile bune s-au ți
nut lanț.

Trecînd pragul clasei a TV-a, Me- 
drea Valeria și Todea Nicolae, O- 
pruța Sofica și Luha Ana se simt

L a practică

In clișeu : Sub supravegherea atentă a strungarului Nagy Geza, 
elevii Bogdan Victor și Lenco Horia, în practică la Atelierul 
central de reparații, pătrund în tainele strungului.

Toată atenția îngrijirii culturilor
Colectiviștii în frunte

Situația bună în care se găsesc 
culturile unităților agricole socialis
te și a țăranilor din sectorul indi
vidual din comuna Bărăbanț, dove
dește grija deosebită pe care aceș
tia o acordă întreținerii culturilor.

Hotărîți să obțină recolte ritmai 
mari, producătorii agricoli din co
muna Bărăbanț, sprijiniți și îndru
mați de organizațiile de partid, au 
prășit a doua oară porumbul pe o

Cînd nu există preocupare
Dacă pentru multe întovărășiri 

agricole, ca cele din comunele Gal
da de los, Bărăbanț, Oarda de los 
și altele, îngrijirea culturii de floa- 
rea-soarelui constituie o deosebită 
preocupare și, ca urmare această 
cultură se dezvoltă frumos și pro
mite o recoltă sporită, nu același 
lucru se poate spune în această di
recție despre întovărășirea agricolă 
„Steaua roșie" din comuna Ighiu. 
Aici, datorită faptului că președin
tele întovărășirii, Munteanu Iacob, 
nu dovedește preocupare pentru bu
na desfășurare a muncilor agricole 
în întovărășire, iar membrii comi
tetului se ocupă doar de interesele 
lor personale, în această întovără
șire mai este și astăzi o suprafață 
însemnată de floarea-soarelui, nă
pădită de buruieni, neprășită încă 
niciodată. Și dacă conducerea în
tovărășirii dovedește o slabă preo
cupare în ce privește îngrijirea cul

Rămași în urmă
Deși ne mai desparte puțin timp 

de vremea secerișului și treierișu- 
lui, în comuna Berghin, pregătirile 
în vederea strîngerii recoltei de 
grîne sînt mult rămase în urmă.

Aici, datorită faptului că comite
tul executiv al sfatului popular nu 
acordă toată importanța pregătiri
lor, în comună mai sînt și acum li
nele drumuri și podețe de hotar ne
reparate încă. De asemenea, unii 
proprietari de garnituri de treier 
nu și-au terminat de reparat încă 
utilajul. Așa stau lucrurile cu Per- 
ța Ion care, deși tărăgănează siste

încă de pe acum în clasa a V-a, 
Și, au tot dreptul să simtă acest 
lucru cînd știu că începlrtd cu anul 
școlar 1959-1960 la Ampoița va 
funcționa școală de 7 ani.

★
La Galda de los, zilele de exa

mene au fost la fel de animate. 
Crețu Parfenie, Oprean Ion Corne- 
liu, Hulea Maria și ca ei marea 
majoritate a elevilor clasei a IV-a au 
tăcut dovada unei temeinice pregă
tiri, iar pe Crișan Traian, Gliga 
Cornelia, Mitrofan Maria și alți e- 
levi dn clasa a Vil-a doar exame
nul de admitere îi oprește să nu se 
considere încă elevi ai școlii medii.

Cu fot curajul dat de buna lor 
pregătire au pășit pragul sălii de 
examene elevii șco’ii de meserii din 
Alba-Iulia. Elevi in anul III, strun
garii Todor Nichifor și Burpe Vic
tor, lăcătușii Neamții Vasite și 
Sicoe Cornet au dat numai răspun
suri bune. Și asemenea lor s-a pre
zentat la examene majoritatea ele
vilor din anul trei care ca mîine 
vor împrospăta cu forțe tinere fa
bricile și uzinele patriei noastre so
cialiste.

suprafață de peste 400 hectare, iar 
Ia sfecla de zahăr au terminat în 
întregime prașila a doua și au în
ceput prașila a treia. Culturile de 
legume din Bărăbanț și Micești, pe 
o suprafață de peste 100 hectare, au 
fost de asemenea săpate-de două și 
trei ori, după nevoie.

In frunte la lucrările de întreține
re se află colectiviștii și întovără
șiții din Micești.

turilor, nu mai puțin vinovate de 
acest fapt sînt și organele de par
tid și comitetul executiv al sfatului 
popular din comună — care nu pri
vesc cu toată răspunderea problema 
mobilizării întovărășiților în vede
rea efectuării la vreme a lucrărilor 
de în‘reținere la culturi. Vinovate 
sînt de asemenea și organele teh
nice agricole, îndeosebi tovarășa in
giner Simescu Maria, care datorită 
faptului că se mulțumește doar cu 
ce-i spun paznicii de timp și nu ie
se pe teren, nu știe că în comună 
mai este floarea-soarelui nesăpată, 
vii neprășite și nestropite încă ni
ciodată.

Organele de partid și de 
stat din comuna Ighiu trebuie să ia 
cele mai potrivite măsuri politice și 
organizatorice, pentru ca în comuna 
Ighiu îngrijirea culturilor să se facă 
la timp și în cele mai bune condi- 
țiuni.

matic repararea batozei, nu se ia 
nici o măsură împotriva lui. Mult 
rămase în urmă sînt și pregătirile 
în vederea organizării ariilor.

Ținînd seama că vremea strînge
rii recoltei se apropie cu pași repe
zi, organele de partid și de stat din 
comuna Berghin trebuie să ia toate 
măsurile pentru a termina grabnic 
pregătirile pentru recoltare. O deo
sebită atenție trebuie să se acorde 
lucrărilor în cîmp, unde prașilele 
trebuie de asemenea grăbite, pentru 
ca la seceriș și treieriș brațele de 
muncă să fie eliberate de alte munci.
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„Omul de fier" al expoziției

Pe drumul cel nun

In pavilionul .Electrificarea 
U.R.S.S." v'zitatorii sînt invitați de 
un robot care pășește țanțoș în fața 
intrării la dreapta, la stingă și de 
jur împrejur. Fiecare vizitator poaie 
să stea de vcrbă cu „Omul de fier" 
— el răspunde la orice întrebare 
refer toare la exponatele pavilionu
lui, iși spune chiar și biografia. Ro
botului i se poate oferi un buchet 
de flori: el va iniinde mina și va 
mulțumi.

Robotul a fost realizat la stațiu
nea tinerilor tehnicieni din Cika- 
lov în colaborare cu consultanti- 
specialiș'i în Cibernetică și radic- 
tehnică. Ei s-a." îngrijit să-l înzes
treze cu o vece plăcută, l-au „edu
cai" să nu fie capricios.

Fără îndoială că pavilionul Jz- 
lectrificarea U.R.S.S." va fi plin de 
vizitatori și fără invitațiile robo
tului.

Dacă într-o zi de arșiță vizita
torii acestui pavilion vor dori să-și 
potolească setea, ei au la dispoziție 
un automat pen'ru vînzarea de apă 
gazoasă limonada, sirop. Pentru a- 
eeas'a este supei-nt să introducă o 
monedă în automat. Aparatul func
ționează pe principiul fotoelectro- 
nic.

In același pavilion există o sală 
unde sînt înfățișate pustiuri, mări 
și cosmosul. Tin rii arhitecti An
drei Kosinski și Rostislav Gvozdev 
au reușit să prezinte în mod suges
tiv tema folosirii energiei solare de 
către om. Explicațiile sini date de 
un automat care ține loc de ghid 
și care poate „vorbi" în cinci 
limbi.

Una din machetele acestei săli 
reprezin'ă o substație solară cu o 
putere egală cu jumătate din pute
rea Dneproghes-ului. In fața aces
tei mach'te vizitatorul se convinge 
că nu este departe timpul etnd o- 
mul sovietic va transforma pustiu
rile într-o sursă inepuizabilă de 
energie.

Alături se poate vedea o geaman-
— oo —

Aparatul fototelegrafic „Beriozka”

Vizitatorii expoziției se vor opri 
desigur îndelung în fața exponate
lor din pavilionul „Radioelectroni- 
ca". Un deosebit interes prezintă 
aici postul de radio „RTM". Dar 
dacă, de pildă, un vizitator dorește 
să consulte prospectul mașinii? Sin
gurul exemplar existent se află la 
dispoziția inginerului de serviciu ; 
ce-i de făcut? Inginerul introduce 
schema intr-un mic aparat. Peste 
3,5 minute va căpăta o fotocopie 
exactă a textului și desenului.

Cum a realizat acest lucru? Foar
te simplu! Cu ajutorul unui aparat 
fototelegrafic, denumit „Beriozka". 
Vizitatorii acest w cavil ion V. pot 
vedea în plină funcțiune. Orice vi
zitator poate ver-'fica buna func
ționare a aparatului: poaie trans
mite și primi pe loc telegrame, 
copii după schițe, desene.

— oo —

Oțel și trandafiri
A ci totul uimește prin frumuse

țea și proporțiile sale, care întru
chipează mărețul avîni al gîndirii 
creatoare, aici totul bucură prin ad
mirabila unitate din're muncă și 
natura supusă ei, prin felul cum se 
îmb'nă în med firesc avionul tur
boreactor cu spicul de griu, oțelul 
eu trandafirii...

Trandafirii... La expoziție s-au 
plantat 55.000 de tufe de trandafiri, 
care se disting în mod deosebit în 
podoaba de verdeață a acestui o- 
raș de basm, formai din 50.000 de 
covaci și 580.000 de tufișuri. Cei 
660.000 de iriși, peonea, cei 350.000 
de crini, lalele, narcise și georghi- 
ne, 3.000.000 de flori de vară și alte 
numeroase flori, formează împreu
nă un minunat crvor viu colorat 
care ocupă o suprafață de 15 ha.

In total, în această grădină gi
gantică sînt reprezentate aproxima
tiv 3000 de denumiri de plante fo
losite la crearea de zone de verdea
ță si culturi silvice.

Pentru a ne forma o oarecare ima
gine asupra expoziției și a propor
țiilor ei să. dăm din nou cuvînt ci
frelor :

Expoziția ocupă o suprafață de 
211 ha pe care se înalță peste 300 
de clădiri — pavilioane și alte 
construcții cu un volum total de 
2.000.000 metri cubi. 

dură solară în funcțiune care ajută 
pe navigatori să se orienteze în tim
pul nopții deoarece noaptea ea 
strălucește pe mare la fel ca soa
rele ziua: în timpul zilei geaman
dura se încarcă cu energie solară.

Mai departe se poate vedea ma
cheta unei stații cosmice interpla
netare. Nu este departe timpul cînd 
oamenii de ș'iintă sovietici vor lan
sa pe o orbită fixa'ă acest original 
institut cosmic care se va monta 
direct intre Pămîn', Lună și Marte. 
Pe machetă se poate vedea apara
tura stației și o instalație de re
transmisie a televiziunii „univer
sal". -i-rta'ă re creas'd s*ație

Un colhoz... a plecat la New York
Un colhrz a plecai peste Ocean, 

în America, pentru a fi prezentai 
la Exroziția sovietică de la New 
York împreună cu serviciile, casele 
și parcurile sale. Este vorba de col
hozul „Ukraina" din satul Leso- 
vodî, regiunea Hmelnițki. Aceasta 
este crima deplasare în Lumea 
Nouă a unui colectiv întreg, a unei 
celule de bază a agriculturii sovie
tice în care se desfășoară lupta 
pen'ru acea mare fericire la care 
țăranul a visat timp de veacuri.

La expoziția de la Moscova, în 
pavilionul „Ukraina" se află un 
stand asemănător celui pe care îl 
vor vedea peste puțin timp și ame
ricanii. Vor înțelege el oare viața 
nouă care a vend aici, în acest sat 
obișnuit din Ucrama?

Datorită măsurilor .luate de Par- 
iidul Comunist pentru dezvoltarea 
agriculturii, satul Lesovodî este azi 
de nerecunoscut. S-au construit 
cvartale de locuințe noi cu acope
rișuri din țiglă, s-au plantat alei de 
plopi, un parc, ceva mai departe 
se zăresc fermele zootehnice. Colho
zul are o fabrică proprie de cără
mizi, un atelier de țiglă, o fabrică 
pentru fasonarea lemnului. Sub um- 
br'șul pomilor se zăresc clădirile 
noului spital, a școlii, creșele, in- 
t matul. Dar toate acestea consti-

Ziua de fuptă pentru retragerea 
trupe tor americane din Goreea de sud

MOSCOVA. (Agepres). —TASS 
transmite următoarea corespondență 
sub semnătura lui Vasili Harkov: 
Data de 25 iunie readuce în minte 
evenimente ale căror învățăminte 
sînt foarte instructive. In această 
zi, a anului 1950, cînd zorile abia 
începuseră să mijească în Coreea, 
la paralela 38 s-au făcut auzite pri
mele salve de artilerie. Așa a în
ceput sîngerosul război de 3 ani 
dezlănțuit de autoritățile sud-coree- 
ne sprijinite de Statele Unite.

După 9 ani, ziua de 25 iunie con
tinuă să amintească faptul că Co
reea rămine focarul cel mai pericu
los din Extremul Orient. Națiunea 
coreeană este sc'ndată în mod arti
ficial. .Armistițiul din Coreea, obți
nut cu prețul unor imense eforturi, 
nu s-a transformat într-o pace trai
nică. Dimpotrivă, la sud de para
lela 38 se agită din nou armele, de 
data aceasta cele atomice.

Acordul de armistițiu prevedea ca 
după expirarea termenului de 3 luni 
de la semnarea lui, trebuie să fie 
convocată o conferință politică a 
cărților interesate în vederea re
zolvării pașnice a problemei coree
ne. De atunci au trecut nu 3 luni, ci 
aproape 6 ani. Conferința n-a fost 
insă convocată și problema coreea
nă rămine una dintre cele mai acu
te probleme a căror rezolvare se 
impun°. De altfel fără reglementa
rea pașnică a problemei coreene, 
esie de neconceput consolidarea 
păcii în Extremul Orient.

Perioada de 6 ani care a trecut 
de la încheierea armistițiului vine 
să confirme cît se poate de preg
nant că partea americană a mers 
pe calea subminării acestui armis
tițiu. Statele Unite au răspuns în
deplinirii întocmai a spiritului și li
terei acordului de către partea co- 
reeano-chineză prin crearea de noi 
divizii, introducerea armei atomice 
în Coreea de sud, constituirea de 
baze pentru rachete, prin numeroase 
provocări în zona demilitarizată și 
prin violarea spațiului aerian, mitra
lierea teritoriului R.P.D. Coreene etc. 

precum și cabinetele confortabile în 
care vor lucra oamenii de știință 
lansați în cosmos.

Vladimir Paramonov este unul 
dintre aceia care au aranjat stan
durile pavilionului „Ocrotirea sănă
tății și asistența medicală". El a 
executat un panou pe care sînt înfăți
șate experiențele de transplantare 
a organelor .Lucrînd la acest panou 
în culori tînărul pictor a urmărit 
cu atenție experiențele făcute în 
laboratorul special de cercetări 
științifice de pe lingă catedra de 
chirurgie operatorie a Institutului 
medical nr.l „I. M. Secenov" din 
Moscova.

tuie doar începutul.
Americanii vor trebui să înțelea

gă și limbajul sec al cifrelor, dia
gramelor și statisticilor.

In decurs de un an colhozul a 
achiziționat de la stat toate mijloa- 
c°le tehnice necesare cultivării pă- 
mirdului (o suprafață de aproape 
3.000 hectare), ă construit un ga
raj pentru mașini, noi ferme de că
rămizi, a mărit septetul de vite, în 
fiecare an pune la îngrășat 2.000 
de porci, a introdus asolamente ra
ționale, a rezolvat toate problemele 
privind îngrășămintele și furajele. 
Anul trecut venitul în bani al col
hozului s-a cifrat la 9.621.61)0 ruble.

F.xam'nînd aceste cifre, vizitato
rul se va întreba poate de ce a fost 
trimis la New York tocmai acest 
colhoz? Este el oare cel mai bun 
din Uniunea Sovietică?

Categoric, nu. Atît în Ucrana 
cît și în alte ținuturi și republici 
ale U.R.S.S. există colhozuri mai 
mari și mai bogate decît acesta. 
S-a hotărît însă să se expună un 
colhoz tipic pentru toate colhozu
rile sovietice atît sub aspect econo
mic, cît și sub aspectul acelor mari 
transformări care se petrec în pre
zent în satul sovietic în urma cu
noscutelor măsuri ale partidului și 
guvernului în domeniul agriculturii.

Unul din reprezentanții Pentago
nului, generalul Saeman, a decla
rat zilele acestea că forțele armate 
americane vor rămine în Coreea 
„in viitorul previzibil". Spusele lui 
sînt întărite de comandantul arma
tei a 8-a americane care, potrivit 
spuselor sale, „nu vede posibilita
tea unificării pașnice a Coreei". In 
aceste zile, comisiile Congresului a- 
merican discută problema sporirii 
alocațiilor pentru pregătirile de răz
boi în Coreea de sud.

'Aceste declarații și altele asemă
nătoare atesta că S.U.A. caută să 
permanentizeze scindarea Coreei, să 
lipsească poporul coreean de drep
tul lui legitim de a trăi într-un stat 
democrat unic. Era un timp cînd 
propaganda americană încerca să 
folosească drept argument în fa
voarea sa staționarea în Coreea de 
nord a voluntarilor chinezi care au 
ajutat poporul coreean să res
pingă agresiunea. Dar voluntarii 
chinezi s-au retras încă de anul 
trecut din Coreea de nord și Sta
tele Unite au rămas și fără acest 
argument formal. Acum, pentru a 
justifica staționarea ilegală a tru
pelor S.U.'A., în Coreea de sud, pro
paganda americană a născocit încă 
un „pretext”. Ea declară că volun
tarii chinezi se află... lingă Coreea. 
Dar trupele americane nu se află oare 
în lapom'a lingă Coreea de sud și în
treaga flotă a 7-a americană nu pa
trulează oare în apropierea coaste
lor Coreei? Nu, acest așa-zis argu
ment al propagandei americane es
te cu totul nefondat. El nu poate 
ascunde faptul că S.U'.A. jertfesc 
interesele păcii și securității în Ex
tremul Orient strategiei lor atomice.

Anul acesta popoarele marchează 
ziua de 25 iunie ca zi de luptă pen
tru re'ragerea trupelor americane 
din Coreea de sud. Și pretutindeni 
în această zi se va exprima, fără 
îndoială solidaritatea cu poporul 
coreean, se va cere ca irupele a- 
mericane să plece din Coreea pen
tru ca în această regiune să dom
nească pacea și liniștea.

(Urmare din pag. 3-a) 
la Ivăniș și au sirius materialul 
lemnos necesar pentru saivanul de 
la N crileșli.

Hotărîți să-și dezvolte și ei tot 
mai mult unitatea lor socialist-coo- 
peratisiă, membrii întovărășirii a- 
grozootehnice „floria" din aceeași 
czmună, care posedă la fonduț de 
bază 256 oi, și-au construit și ei un 
saivan, pe fundament de piatră, 
pen'ru 400 de oi, prevăzut cu 3 în
căperi. Saivanul a fost ridicat prin 
muncă voluntară, iar în frunte la 
lucrări au fost comun știi TecșaZa- 
harie, Sularea Alexandru, Țîr Va
cile, deputatul Hîrbea Aurel, țăra
nii muncitori Ilie Toma, Indrei_ A- 
dr an, Popa Izidor, Marian Silves
tru și alții care au muncit voluntar 
la transportatul materialului și la 
ridicarea saivanului zile de-a rîndul.

Pentru a realiza venituri mai 
mari și pentru o folosire mai rațio
nală a pășunilor, întovărășirile 
„Miorița" și „Horia" și-au unit cele 
508 oi de la fondul de bază într-o 
singură turmă, cu un baci și 3 cio
bani. Membrii celor două întovără
șiri au contractat cu statul, în co
mun, 1.500 kg. caș și 700 kg. de 
lînă. Din valorificarea linei, a ca
șului obținut pînă în prezent și a 
mieilor vînduți cele două înto
vărășiri au realizat un venit de 
51.400 lei. După valorificareaînlre- 
gii cantități de caș contractat, ve
niturile celor două întovărășiri rea
lizate de la oi urmează să treacă 
de 60.000 lei.

Acordînd un interes deosebit dez
voltării fondului de bază pentru lăr
girea fondului obștesc de oi, mem
brii celor două întovărășiri au hotă
rît să repartizeze la fondul de bază 
20 la sută din veniturile bănești 
realizate, iar pentru construcții și 
inventar pentru stînă 10 la sută- 
Celelalte sume vor fi repartizate în- 
tovărășiților și se va face plata cio
banilor. Intovărășiții vor primii 
pe lingă bani și cașul ce va rezulta 
după predarea cantității contracta
te. Tot din acest caș urmează să 
se repartizeze președinților și secre-
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tardor de întovărășiri pentru acti
vitatea depusă în cadrul unităților.

Dezvoltarea ramurilor anexe de 
producție este de asemenea în a- 
te/iția în'dvărășiților. Astfel, pentru 
a-și crea venituri cît mai mari, ei 
cresc acum la stînă o scroafă de' 
prăsită și opt grăsuni.

Pen'ru ca oile să fie cît mai bine 
hrănite, să fie mai bune și să dea 
o producție sporită de lapte, înto
vărășită au organizat pășunatul pe 
tarlale, în raport de dezvoltarea șl 
flora pășunii. Pășunatul în comun “ 
pe tarlale și-a dovedit evident su
perioritatea, deoarece oile ce for
mează averea obștească a întovă
rășirilor au dat o cantitate de lapte 
mult sporită față de producția ob
ținută de la oile din sectorul indi
vidual, în aceeași perioadă de timp.. 
Pentru o mai bună iernare a oilor, 
comitetele de conducere a celor două 
întovărășiri, sprijinite de organiza
țiile de partid, au organizat de pe 
acum strîngerea în comun la sai
vane a furajelor pentru oi, de pe 
terenul înscris în întovărășire în 
acest scop, asigurîndu-se cite 300 
kg fin pentru fiecare oaie.

Datorită muncii politice desfășu
rate de organizațiile de partid și 
de stai, de căminul cultural și or
ganizațiile U.T.M. și comitetul co
munal de femei, comuna Intregalde 
a fost cooperativizată în proporție 
de 95 la sută și sînt condiții ca în 
ctirînd procentul de cooperativizare 
să crească. 1

Experiența de pînă acum a în
tovărășirilor „Miorița" șt „Horia", 
care și-au propus ca în viitor să 
mărească simțitor numărul de oi șt 
să dea o largă dezvoltare ramurilor 
anexe, dovedesc că la baza succe
selor de pînă acum stă buna 
ganizare a muncii și interesul fie-^^ 
cărui întovărășit pen'ru dezvoltarea^? 
continuă a fondului de bază.

Sprijinite în permanență de orga
nizațiile de partid și de stat din. 
comună, întovărășirile din comuna 
Intregalde se vor întări tot mai 
mult, iar țăranii întovărășiți vor 
trăi o viată mai bună, mat înflori
toare. FI. BARABAȘ

ireir -
Duminică, 21 iunie a.c., pe tere

nul sportiv „23 August" și cel al 
Școlii profesionale din Alba-lulia, 
s-a desfășurat faza regională a 
campionatului republican de juniori 
pe anul 1958-1959 la volei. Dînd 
dovadă de o bună pregătire tehni
că și fizică, echipele din raionul 
nostru s-au clasat pe primele 
locuri în seriile respective.

La junioare, locul I Știința 
Zlatna cu 6 puncte, pe locul II — 
Ș'iința Simeria cu 5 puncte, pe 
locul III -— Șurianul Sebeș cu 4 
puncte și pe locul IV — Știința 
Lupeni, cu 3 puncte.

La juniori, locul 1 Școala spor
tivă Alba-lulia cu 6 puncte, locul 
II — Rapid Simeria cu 5 puncte, 
locul III — Minerul Lupeni cu 4 
puncte și pe locul IV — Tineretul 
nou Sebeș cu 3 puncte.

★
Tot duminică, la orele 17, a în

ceput pe stad:onul sportiv „Uni
rea" din Alba-lulia meciul de fotbal 
între echipele Unirea din Alba- 
lulia si Aurul Zlatna, contînd pen
tru Cupa R.P.R. pe anul 1959-1960.

lucind cu mai mult elan și mai 
închegat, oaspeții au reușit ca încă 
de la începutul meciului să pună 
stăpinire pe joc. In minutul 25 de 
joc, în urma unei greșeli a stope
rului Popa, de la echipa Unirea Al

ba-lulia, un atacant al oaspeților 
scapă singur în fața porții și mar
chează primul punct al întîinirii. In 
minutul 39, Nagy reușește să ega- 4 
leze, rezultat cu care se termină 
prima repriză.

In cea de-a doua repriză mar
chează tot oaspeții în minutul 52.. 
Scor final 2-1 pentru oaspeți.

întreprinderea de industrie locală
j „ H O R I « Y

Alba-lulia, str. Moților, 10-12
< TELEFON 502.

< anunța deschiderea unei
? secții de împletit sîrmă cu
i următoarele produse:
( — sîrmă împletiți de orice
1 dimensiuni, neagră și gal-
t vanizată;
? — panouri pentru garduri din
!i sîrmă împletită și p o r ț i
< metalice;
( — somiere;
) — coșuri de hîrtii pentru bi-
) rouri, grădini publice și
( străzi.

ț
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| « N U N Ț J
I COOPEMTIVA MEȘTEȘUGĂREASCA „MUREȘUL" DIH ALBA-IULIA |

1 execută pentru populație cu material pro- 1
Ș priu sau cu al clientului lucrări de :

— Zugrăveli, vopsitorie, reparații de zidării și con- 1 
ș strucții noi. ș

— Curățat, reparat și montat sobe de teracotă' 
f — Lucrări de tinichigerie pentru uz casnic și pentru g
|ș construcții. g

— Reparații la mașini de cusut, în atelier sau la do- g 
miciliu. g

— Confecționat mobilier la comandă (dormitoare, bu- = 
cătării, binale etc) și reparații.

— Lucrări de mecanică, sudură, instalații sanitare, de g 
apă și de electricitate.
Confecții Ia comandă pentru bărbați, femei și copii, g v 

i; Comenzile și lămuririle necesare se primesc zilnic la sediu! cooperativei §
= ’ in str. Unirii nr. 2. =
^iHiHlHllllllllllllilIilIIIIIUIIillIIlIlllllllllllilIllllllllllllllllllllllllllllllinN

Redacția și administrația : Alba-lulia, Piața „1 Mai“ nr. 14. Tei. 739 — Tiparul: Intr. ,.Horia“ — unit Poligrafică A.-Iulia, tel. 501. — c. 1.559 — STAS 3452-52.


