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A Spre succese și mai mari în îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor!

prețului de cost al 
îmbunătățirea caii- 
Desfășurind cu un

muncă din întreprin-

4

Oamenii muncii din cuprinsul 
raionului nostru au întimpinat c?n 
de-a 15-a aniversare a eliberării 
patriei noastre cu succese deosebite 
in lupta pentru creșterea produc
ției și productivității muncii, pen
tru reducerea - 
produselor și 
tatii acestora.----,....
avînt sporit întrecerea socialistă, 
colectivele de muncă din întreprin
derile raionului au raportat parti
dului că și-au îndeplinit angaja
mentele luate, dînd patriei mari, 
cantități de produse peste plan și 
realizînd în același timp economii 
ce trec cu mult de 1 milion lei.

Bilanțul bogat pe care fiecare 
colectiv de muncă din întreprinderi 
l-a făcut cu prilejul zilei de 23 Au
gust, este urmarea firească a ela
nului cu care oamenii muncii au 
pornit să îndeplinească sarcinile 
plenarei C. C. al P.M.R. din 13-14 
iulie, a hotărîrii lor de a obține re
zultate cit mai mari în viitor. Și 
pe drept cuvînt se poate spune că 

•irul de victorii obținute este recu- 
hșfința fierbinte pe care oamenii 
nuncii din raion o aduc partidului 

și guvernului pentru noile măsuri 
luate în vederea continuei îmbună
tățiri a traiului celor ce muncesc. 
La Uzinele Metalo-Chimice Zlaina, 
Depoul C.F.R. Teiuș, fabrica „Ar
deleana" din Alba-Iulia colectivele 
de muncă și-au îndeplinit în cea 
mai mare parte angajamentele pe 
întregul an. La Depoul C.F.R.Te- 
tuș, de pildă, ca urmare a folosirii 
metodelor înaintate de muncă în 
ce privește folosirea forței vii a 
trenului, a remorcării trenurilor cu 
supratonaj, s-au economisit în a- 
sest an peste 1.400 tone combus
tibil convențional, iar in cinstea 
:ui 23 Augiis’ valoarea economiilor 
reaiiza'e trece de 100.000 lei. De 
asemenea, la fabrica „Ardeleana . 
volumul economiilor realizate pînă 
la sftrsitul lunii august este de 
peste 120.000 lei.

Rezultatele frumoase obținute 
•tina în prezent de majoritatea CO- 

f-cflvelor de muncă dovedesc cu 
oală puterea că în întreprinderile 

raionului sînt încă mari posibili
tăți ce trebuie folosite, posibilități 
care attrnă greu la bilanțul mun
cii de fiecare zi. Și dacă pe lîngă 
șirul de victorii obținute pînă a- 
cum mai ex stă încă cazuri cînd 
unde colective de muncă nu-și în
deplinesc angajamentele luate,_ a- 
poi cauza principală trebuie căuta
tă în modul defectuos de organi
zare a munci’, în slaba preocupare 
a organizațiilor de partid și a or
ganelor sindicale pentru extinderea 
experienței înaintate. Faptele con
firmă cu toată pu’erea acest lucru. 
Grupul de șantiere al T.R.C.L.H. 
din Alba-Iulia, de pilda, s-a anga
jat ca pînă la 23 August să ter
mine complect 2 din blocurile mun- 
ci‘or~sti ce se construiesc în sta
ția Coslar 'u. Angajamentul n-a fost 
însă înd°dinit. Și hu pentru că ar 
fi ex stat, chipurile, cauze obiec
tive. Nu! N-a fost îndeplinit pen-
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IN CLIȘEU: Noul magazin mixt din satul Presaca.
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tru faptul că conducerea grupului 
de șantiere n-a asigurat toate con
dițiile bunei desfășurări a muncii. 
Nu odată muncitorii care lucrează 
aci au fost nevoiți să înceapă lu
crul la ora 8 în loc de ora 7, de
oarece nu era asigurat transportul 
la locul de muncă. In felul acesta 
s-au pierdut sute de ore de muncă 
prețioase, și ca urmare angaja
mentul luat n-a fost realizat. Ca
zuri cînd colectivele de muncă nu 
și-au realizat angajamentele luate 
mai sînt încă și altele în* raion. De 
pildă, Atelierul central ,'.Ardealul", 
deși și-a propus să realizeze un vo
lum sporit de economii, nu s-a ți
nut nici pe departe de cuvîntul dat, 
iar întreprinderea „Gh. Doja", față 
de angajament, nu a realizat nici 
un leu la capitolul economii. Se 
pune întrebarea: pot fi oare mul
țumite aceste colective de muncă 
cu faptul că nu și-au respectat an
gajamentele ? In mod firesc răs
punsul ar trebui să fie: nu! Iar 
cauzele pentru care nu și-au ținut 
angajamentul trebuie căutate fie 
in slaba preocupare pentru înlătu
rarea complectă a cheltuielilor inu
tile, fie în slaba organizare a mun
cii și ne punerea în valoare a re
zervelor interne care mai există în 
fiecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă. Nu se poate apoi trece 
cu vederea peste faptul că o serie 
de unități ca O.C.L. Produse indus
triale Alba-Iulia, I.C.I.A., U.R.C.C. 
Alba si altele plătesc mii de lei drept 
locații. De asemenea, unele unități, 
ca Secția L. 11 Alba-Iulia, execută 
lucrări de construcții pe raza sec
ției la prețuri de devize umflate, 
stimulînd astfel risipa pe șantiere.

Plenara C. C. al P.M.R. din 13- 
14 iulie anul acesta, stabilind și 
luînd măsurile necesare pentru con
tinua îmbunătățire a traiului celor 
ce muncesc, a subliniat în același 
timp sarcinile mari ce revin oame
nilor muncii în vederea creării de 
noi condiții care să ducă la îmbu
nătățirea nivelului de trai al oa
menilor muncii. In lumina sarcini
lor trasate, colectivele de muncă 
și-au sporit angajamentele în între
cere, propunîndu-și să lupte cu 
forțe sporite pen'ru noi realizări. 
Acest lucru însă nu e deajuns.Tre-

(Continuare în pag. 4-a)
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Cu forte proprii <

Cuvintele îmi revin în minte ca 
și atunci. Din mulțimea de oameni 
ce participau la lucrările conferin
ței raionale a U.R.C.C., un glas 
răzbi în sală și apoi ultimele cu
vinte jură acoperite în ropote de a- 
plauze.

— Tovarăși! In numele mem
brilor cooperatori din satul Presa- 
ca, aduc conferinței la cunoștință 
că am hotărit cu toții să construim 
în sat un nou local de cooperati
vă, mai mare și mai frumos...

Cuvîntul rostit acum un an de
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Lupta pentru locul
de tură, fruntașă,

Ea toate unitățile din complexul 
C.F.R. Teiuș-Coșlariu, întrecerea 
socialistă continuă să se desfășoare 
cu avînt pentru cîștigarea titlului 
de unitate fruntașă. La stația 
C.F.R. Teiuș, întrecerea se desfă
șoară între ture, pentru locul de 
tură fruntașă. Și locul acesta îl o- 
cupă tura care realizează cele mai 
multe puncte în întrecere.

Pe luna august a.c., locul de 
tură fruntașa pe stație îl ocupă tura 
formată din impiegații de mișcare 
Inccan loan și Dumitru Stoichiță, 
care și-au realizat sarcinile de plan 
în proporție de peste 119 la sută. 
Cu 117,4 la sută și-a îndeplinit 
sarcinile de plan și tura compusă 
din tov. G. Lazăr și Cornel Că- 
tarsa.

Aspect de la inaugurarea G.A.C. „23 August"
------------♦♦------------

Mesentea.

Primele garnituri de moBiîa
De aproape o lună de zile, la 

întreprinderea de industrie locală 
„Horia" din Alba-Iulia s-a intro
dus confecționarea în serie a unui 
nou produs. Este vorba de camere 
studio tip Sibiu I. Datorită utila
jului modern, cu care este înzes
trat complexul de prelucrarea lem
nului, ca și sîrguinței de care dă 
dovadă colectivul de muncă -din 
complex, mobila ce se confecționea
ză aici este deosebit de frumoasă. 
Este de remarcat faptul că munca

UN NOU LOCAL
președintele cooperativei din Feneș, 
tov'. Tomuța Viorel, era angaja
mentul oamenilor din Presaca, do
rința lor. Și de fiecare dată, oa
menii de aici au știut să-și țină 
cuvîntul dat. ,

Trecătorul care se abate acum 
prin satul Presaca nu poate să nu 
rămînă mirat de ce-i întîlnesc o- 
chii. In inima salului a apărut ca 
peste noapte un foarte frumos lo
cal. E localul cel nou al coopera
tivei, e angajamentul oamenilor de 
aici, tradus în fapte.

începutul n-a fost cîtușl de pu
țin ușor. Să construiești din nimi
ca un local înseamnă că e nevoie 
de o largă participare, de contribu
ția tuturor oamenilor din sat. Și de 
fapt oam''tui și-au adus întreaga 
lor contribuție. Mobilizați de orga
nizația de bază din sat, și primind 
sprijinul permanent al sfatului popu
lar și al conducerii cooperativei, 
presecanii au găsit mari posibili
tăți locale care au asigurat o 
mare parte din materiale. Astfel, 
s-a hotărît demolarea unei cons
trucții vechi care nu avea nici o 
întrebuințare.

Piatra de temelie a fost_ pusă la 
22 mai 1959. In aceasta zi, în 
frun'e cu tov. Nicula loan, secreta
rul crgamzatiei de bază din sat 
și președintele consiliului sătesc, 
întregul sat a ieșit la muncă vo- 
’un’ară. Cu un en'uz'asm deose
bit s-a trecut la demolarea cons
trucției vechF'si la începerea cons
trucției noi. Bărbați, femei șl ti-

Duminica trecută, la Mesentea a 
avut loc sărbătorirea unui eveni
ment din cele mai importante din 
istoria satului — trecerea țăranilor 
muncitori din sat de la întovărăși
rea agricolă, la gospodăria co- 
'e<Satul întreg, îmbrăcat de sărbă- 

a fost organizată în așa fel încît 
toate lucrările inclusiv tapițeria' se 
efectuează în cadrul complexului.

Peste cîteva zile, ca urmare a 
muncii avîntate desfășurata de har
nicul colectiv din complex, co
merțului socialist îi vor fi livrate 
primele garnituri din noul produs. 
Această realizare înseamnă un fru
mos succes, pe care întreprinderea 
„Horia" va trebui să-l continue cu 
și mai multă îndrăzneală în viitor.

neri, prinși intr-un iureș nestăvi
lit, au început să dea viață unui 
frumos angajament. Și de atunci au 
trecui doar 86 de zile. E adevă
rat, zile de muncă entuziastă. Oa
menii din sat au efectuat 4.236 ore 
muncă voluntară cu brațele și 
360 ore muncă voluntară cu atela
jele. La capătul acestor zile însă 
în istoria satului a fost înscrisă o 
nouă realizare: un frumos local de 
magazin cu 3 încăperi destinate ca 
magazin pentru desfacerea produ
selor industriale și alimentare, bu
fet si magazie pentru mărfuri. De 
altfel, despre participarea maselor 
de cooperatori la construirea localu
lui, despre contribuția adusă de ei 
vorbesc șl alte cifre: De pildă, va
loarea devizului pentru magazin 
este de 53.000 Di. Din această su
mă peste 38.400 lei au fost econo
misiți prin contribuția cooperatori
lor,' fJ.R.C.C. Alba contribuind și 
ea cu mobilier și alte materiale în 
valoare de peste 14.000 lei.

Țăranii munci'ori din Presaca 
au acum un nou local de coope
rativă, cu care se pot mîndri pe 
bună dreptate. Și meritul pentru a- 
ceastă frumoasă realizare îl au 
ioti oamenii satului. II are organi
zația de bază în frunte cu secre
tarul ei, tov. Nicula loan, îl are 
comitetul de inițiativă, al cărui 
președinte a fost tov. Nicula Remus, 
îl au at'îț’a și a’îția țărani munci
tori ca Haneș Traian, Sîrbu Anica, 
Irmie Dum'tru, Haneș Petru, Stă- 
n lăloan, Micu loan, Gligor Adrian, 
Gligor Floarea, Cristian Maria, 

N. G. 
(Continuare în pag. 4-a)

purpurii și 
puternică a- 
această im

Conducători de partid și de stat 
în regiunea Hunedoara

In zilele de 31 august și 1 septembrie a. c., tovarășii 
Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Petre Borilă, Leonte Răutu, 
Gh' Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și Carol Loncear, ministrul Industriei Grele, au vi
zitat Combinatul siderurgic Hunedoara și Uzinele metalurgice 
Cugir. Ei au fost întîmpinați de tovarășii Petru Furdui, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Hunedoara, Du
mitru Dejeu, președintele Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional, Nicolae Cătană, director general al Combi
natului siderurgic Hunedoara, Nicodim Roșea, director general 
al Uzinelor metalurgice Cugir, precum și de activiști de partid 
și de stat din regiunea Hunedoara.

Conducătorii de partid și de stat s-au interesat îndea
proape de mersul producției în aceste întreprinderi. Au 
fost vizitate apoi cartierele de locuințe muncitorești de la 
Hunedoara. , . .

Oamenii muncii de la Hunedoara și Cugir au făcut o 
primire călduroasă conducătorilor de partid și de stat.

---------------------♦♦--------------------

La Mesentea a luat ființă gospodăria 
colectivă „23 August“

toare, gătit cu drapele 
tricolore, a cunoscut o 
nimație în acea zi. La
portantă sărbătoare a venit să ia 
parte un mare număr de oaspeți.

Darea de seamă a comitetului de 
inițiativă, care a scos în evidență 
felul cum s-a muncit pentru înfiin
țarea gospodăriei, a fost ascultată 
cu multă atenție de cei prezenți.

— Ca să trecem la colectivă — 
a spus tovarășul Tebereanu, preșe
dintele comitetului de inițiativa — 
îndemn ne-a fost cuvîntul partidu
lui și izbînda colectivelor mai 
vechi, ca cele dinOiejdea, Cistei,O- 
breja,' Țelna și alte gospodării, 
care au obținut an de an recolte și 
venituri mari, asigurînd colectiviș
tilor o viață tot mai îmbelșugată. 
Printre primii în gospodăria din 
Mesentea s-au înscris comuniștii 
Chirilă Gligor, Miron Simion, ță
ranii muncitori Florea Pamfir, Gr- 
naț Ion, Miron Enfrosina, Florea 
Traian și alții.

Cu sprijinul organelor de partid, 
în scurt timp în colectivă s-a în
scris întregul sat, compus din 64 fa
milii și 127 hectare teren agricol. 

Numeroși colectiviști și invitați 
au luat apoi cuvîntul la discuții.

— Eu — a spus colectivistul Flo
rea Pamfir — care am slugărit în 
trecutul întunecos ani de-a rîndul 
pe moșia lui Rusan Ion, ce stăpî- 
nea mai tot pămîntul din jurul sa
tului, am simtit din greu amarul 
zilelor grele. Acum, cînd țărănimii 
muncitoare îi este larg deschisă 
ca'ea sore o viață nouă, îmbelșu
gată și fericită, mulțumesc din su
flet partidului că mi-a luminat ca
lea să răsese pe drumul gospodă
riei colective.

A fost ales consiliul de condu
cere al gospodăriei, în frunte cu co
lectivistul Florea Pamfir, ca prese-’ 
dinte.

Tovarășii Crișan David, șeful sec
ției agrare a Comitetului regional 
de partid și Crișan Gheorghe, se
cretar al Comitetului raional de 
partid, au dat colectiviștilor pre
țioase sfaturi și îndrumări 
că ducă la continua întărire 
florire a tinerei gospodării 
tive.

menite 
și în- 
colec-

★
La sărbătoarea inaugurării gos

podăriei colective din Mesentea și-a 
dat o frumoasă contribuție forma
ția artistică de cor și orchestră a 
Complexului C.F.R. Teiuș-C/șlariu, 
care a prezentat un bogat pro
gram, făcînd ca voia bună, cîntul 
și jocul să dureze pînă tîrzhi în 
noapte.

Fruntași
ia pregătirile pentru Insămințări

Pentru a obține recolte sporite 
de cereale în anul vii'or, comitetul 
de conducere al întovărășirii agri
cole „7 No'embrie" din comuna 
Vintul de Jos. îndrumat de orga
nizația de partid din întovărășirea 
început din vreme pregătirile pen
tru însămîntări.

Cu sprijinul S.M.T.-ului, întovă
rășirea „7 Noiembrie", care în 
‘oamna acestui an va însămînța 
în comun cu grîu o suprafață de 
"este 300 hectare, a executat pînă 
fn prezent pe terenul eliberat de 
culturi, ce se însămînțează în toam
nă, arături pe o suprafață de pes
te 60 hectare. De asemenea, din 
sămînța de grîu strînsă pentru în- 
sămînțări a condiționat pînă în 
prezent 10.000 kg. și a transportat 
în cîmp cantități însemnate de 
gunoi. . ■. . U

gos-



Campion al R. P. R. la popice
Muncitorul teracotar Cornel So

lomon este unul din fruntașii în 
producție de la cooperativa „Mu
reșul" din Alba-Iulia. In același 
timp insă, el este și unul din 
fruntașii sportului cu bila. Și

seriozitaiea și calmul desăvirșit 
îl caracterizează pe jucătorul de 
popice de la asociația Voința din 
Alba-Iulia la orice întrecere.

Cîștigînd în'recerea pe regiune, pion al R.P.R". la proba de 100 
Cornel Solomon a participat la lovituri izolate și îi urează noi 
finalele campionatului republican succese.

Acasă la colectivistul Avram Nicolae
Cu nouă ani în urmă, atunci 

cînd s-au pus bazele gospodăriei 
colective din Cistei, Avram Nicolae 
a fost și el printre primii care s-a 
hotărît să pășească pe drumul a- 
rătat de partid. Avea omul încre
derea nestrămutată că, intrînd în 
gospodărie, își va croi o nouă via
ță, mai bună, mai îmbelșugată. 
Și oricine poate constata azi că 
încrederea nu i-a fost înșelată. 
Dintr-un om sărac, neluat în sea
mă, colectivistul Avram Nicolae 
este azi un om bogat, are tot ce 
altădată îi linsea.

Dar să lăsăm mai bine să vor
bească faptele. De cînd e în gospo
dăria colectivă, Avram Nicolae și-a 
construit o casă nouă de toată fru
musețea, și-a introdus lumina elec
trică și și-a cumpărat aparat de 
radio. Pe lîngă păsări și porci el 
mai are pe lîngă casă o vacă de 
lapte. Ceea ce nu a putut realiza 
o viață întreagă cînd își lucra pă- 
mîntul de unul singur, a realizat 

în numai
mîntui de unul singur, 
în gospodăria colectivă 
cîțiva ani.

Acum casa lui Avram 
îndestulată cu de toate, 
acest an el primește ca 
40 la sută pentru zilele-muncă fă
cute în gospodărie 972 kg grîu, 
250 kg orz, 15 kg brînză, 9 kg 
lînă și alte produse.

Nicolae e 
numai în 
avans de

Cu treburi la oraș, Ion Mădăraș, 
an țăran isteț și harnic pe carecri- 
căoanii, consătenii săi, îl prețuiesc 
și-l stimează pentru activitatea sa 
ca deputat și cetățean, nu uită ni
ciodată să se abată și pe la libră
rie. Merge omul de se interesează 
de noutăți. Și rar cînd pleacă cu 
mina goală. O carte cel puțin a- 
proape întotdeauna îl însoțește pen
tru a-i îmbogăți biblioteca sa per
sonală.

Multora le va părea poate un lu
cru de mirare faptul că un sătean 
posedă așa ceva. De aceasta însă, 
oricine trece pragul casei lui Ion 
Mădăraș se poate convinge. Și-a- 
poi, de cărțile strinse de acest des
toinic țăran Intr-o mică bibliotecă, 
nu se bucură numai el. Se bucură 
Și vecinii, cărora Ion Mădăraș le 
dă bucuros din cărțile pe care le 
posedă, cu îndemnul de a le citi.

Ca Ion Mădăraș însă, oameni 
'care minați de dorința de a cu
noaște cit mai multe și-au înjghe
bat mici biblioteci personale, sint 
încă mulți muncitori și țărani in 
raionul nostru, căci cartea, acest 
bun de care altădată oamenii mun
cii erau privați, în anii din urmă a 
devenit la îndemina oricui. Cartea 
e prezentă în așezări mici sau mari, 
în biblioteci ca și în rafturile, 
cooperativelor, in casele muncito-

ori 
li- 
în-

de popice de la Arad. De 8 
a mai participat el la aceste 
nale, dar de fiecare dată s-a 
tors învins. In acest an insă 
a noua oară — Cornel Solomon 
s-a pregătit mai mult ca oricînd.

La proba de 100 lovituri izo
late își disputau îniiietatea 13 
concurenți calificați în concursu
rile regionale — unii dintre ei 
reprezerdlnd de mai multe ori cu
lorile țării în întrecerile interna
ționale. Disputa era grea. Dove- 
dindu-se cel mai bine pregătit 
Insă — deși a trăit clipe de mari 
emoții in timpul întrecerii — re
prezentantul regiunii Hunedoara, 
Cornel Solomon, a terminat în
vingător proba de 100 lovituri izo
late cu 497 p.d., reușind astfel să 
ocupe primul loc în clasament.

Ca urmare a acestei victorii, 
sportivul fruntaș al asociației 
Voința din Alba-Iulta a îmbră
cat mult rîvnitul tricou de cam
pion al R.P.R. și a primit meda
lia de aur.

★
Și pe drept cuvînt, colegii de 

echipă și de muncă ai Iui Solo
mon l-au felicitai oălduros la îna
poiere. Ei sînt mîndri că m mij
locul lor se găsește noul cam-

------------------------------ ♦♦♦♦♦♦------------------------------

împărțirea avansurilor in g. a. c.

După muncă și răsplată
Ziua de 30 august pentru colecti

viștii din gospodăria colectivă 
„Gh. Doja“ din comuna Berghin a 
fost zi de sărbătoare. In această zi 
ei au făcut bilanțul muncii depuse 
în primul semestru al anului în 
curs și au primit avansul de 40 Ia 
sută, răsplata muncii lor harnice 
din acest an. In darea de seamă 
prezentată de tovarășul Dușa Is
pas, președintele gospodăriei, în 
fața adunării generale s-au scos în 
evidență creșterea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriei, sprijinul 
acordat de organele de partid și de 
stat în lupta pentru sporirea pro
ducției de cereale la hectar. S-au 
evidențiat în muncile agricole co
lectiviștii Coman Gh., Luister Ște
fan, Seghedi Rozina Nimeș și alții.

Mare a fost bucuria colectiviști
lor la împărțirea avansului. Și avea 
de ce să fie.

Ca urmare a recoltei bogate de 
grîu — 3.650 kg la hectar 
nul însămînțat după trifoi 
ceag — și a veniturilor 
realizate — 62.288 lei — 
viștii au primit la 30 august drept

în tere- 
și bor- 
bănești 
colecti-

O sarcină de mare cinste

Difuzarea

anii regimului 
cu sutele se 

fiecare sat cititorii 
Altădcdă grijile de

u-
Să- 

r:ioă

rilor ca și in cele ale țăranilor, ba 
chiar și în adăposturile improviza
te la mari depărtări ale ciobanilor. 
Și oamenii citesc. învață să-și facă 
viața tot mai frumoasă.

Altădată, in anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc, în satele raionului 
nostru cu sutele se numărau anal- 
fabeții Azi, în 
democrat-popular, 
numără in 
bibliotecilor.
tot felul care împovărau 
merii muncitorului sau ai 
teanului nu-i permiteau să 
cîțiva lei pentru a-și cumpăra o 
carte. In prezent, numai in ulti
mele 6 luni expirate din anul în 
curs, și numai prin cele 72 de stan
duri organizate de „Librăria noas
tră" în orașul, comunele și satele 
raionului, au fost difuzate peste 
6.000 de volume in valoare de 
36.835 lei.

Făcind din difuzarea cărții in 
mase o sarcină de mare cinste, 
mulți sint cei ce nu-și precupețesc

Sătenii din Geoagiu își 
împlinesc o veche dorință,

In urmă cu doi ani, cînd la 
Stremț s-a inaugurat căminul cul
tural, bucuria stremțenilor a fost 
împărtășită și de țăranii muncitori 
din satul Geoagiu. Și, încă de a- 
tunci în mima lor a prins a se în
firipa dorința de a-și zidi și ei un 
asemenea locaș de cultură, unde 
formațiile artistice, existente de alt
fel aici, să-și desfășoare cu mai 
multă rodnicie activitatea.

Timpul a trecut apoi. Dorința să
tenilor din Geoagiu însă n-a rămas 
o simplă dorință. Au cerut oamenii 
sprijinul sfatului popular, au înce
put a strînge materialul trebuin
cios. Apoi, cînd au chibzuit că au 
totul la îndemînă, au început lu
crul. Și n-a fost om din sat care 
să nu-și aducă contribuția. Zeci de 
săteni au muncit zilnic cu atelajele 
și cu brațele, pe măsură ce ziduri
le prinseră a se înălța, munca fiin- 
du-le tot mai spornică.

In prezent, cînd sătenii din Geoa
giu se văd pe zi ce trece tot mai 
aproape de îndeplinirea vechii lor 
dorințe, munca le este și mai îna
ripată. Muncesc cu hărnicie ntemiș- 
fii Tecșa Vasile lui Vasile și Oni- 
che Ion, nu se dau bătuti nici Tec
șa Vasile, Talpaș GavriTă și alți 
săteni mai în virstă. Și-apoi, pen
tru ziua cînd își vor inaugura că
minul. artiștii satului pregătesc 
încă de pe acum un frumos pro
gram artistic.

933 
aceste cantități 
au mai primit 
bani, variind 

lei. Au mai pri
de

răsplată pentru munca depusă, ca 
avans de 40 la sută, 4 kg grîu și 5 
lei la zi-muncă, 0,500 kg alac, 
0,700 kg fîn, lină, lapte și alte pro
duse. Printre colectiviștii care au 
primit importante cantități de grîu, 
pentru munca depusă în gospodărie 
pînă la 1 august, se află familia 
colectivistului Kir Mihai, care a 
primit 994 kg grîu, aproape fB kg 
lînă, peste 1.000 lei etc. Mari can
tități de grîu au mai primif și fa
miliile colectiviștilor Ursu Simion 
— 936 kg grîu, Stoica Ion 
kg grîu. Pe lîngă 
de grîu, colectiviștii 
însemnate sume de 
între 
mit 
lînă,

Și 
riei colective „Gh. Doja 
ghm sînt hotărîți să 
mintului, cu ajutorul 
recolte tot mai bogate, 
pentru creșterea puterii 
gospodăriei, chezășia belșugului, și 
bunăstării colectiviștilor.

1.000 și 1.350
apoi importante cantități 
lapte, fîn, etc.
pe viitor, membrii gospodă- 

“ din Ber- 
smulgă pă- 
S.M.T.-ului, 

să lupte 
economice a

• •cărții în mase
a croi drum larg 

om al
timpul pentru 
cărții spre casa fiecărui 
muncii. In acest' sens demnă de 
scos în evidență este munca tova
rășilor Victor ' Gherman din Infre- 
galde, Mihai Rusu din Ighiel, Va
ier Olea din Cib-Chei, Rozina Mildt 
din Berghin, Viorica Pop din Pi
rita și a altor responsabili de stan
duri.

Setei de cultură a maselor însă, 
nu peste tot i se răspunde la fel. 
Sint și unu tovarăși care, nedind 
destulă importanță difuzării cărții 
în mase, se situează pe poziții care 
nu sînt de natură să le facă cinste. 
Tovarășii Maria Muncuș din Bu- 
cerdea Vinoasă, Gh. Panța din O- 
breja și alții, de pildă, se mulțu
mesc doar să ridice cărțile de la 
librărie, fără insă să fie preocupați 
îndeajuns de difuzarea acestora. 
Or, cărțile sint scrise pentru a fi 
citite și nu pentru a fi ținute fără 
a ști nimeni de existența lor. De

In aceste zile lucrările de 
îmbunătățiri funciare trebuie să se 

desfășoare din plin
Luptind pentru înfăptuirea sarci

nilor ce reies din hotărîrile Plena
rei C. C. al P.M.R. din noiembrie 
1958 și prevederile din planul de 
măsuri al Comitetului raional de 
partid, privitor la lucrările de îm
bunătățiri funciare, se poate spune 
că multe comune din raion au ob
ținut pînă la perioada secerișului 
rezultate frumoase în această di
recție.

Așa, de pildă, oamenii muncii 
din orașul Alba-Iulia, țăranii mun
citori din comuna Oarda de Jos și 
cei din satul Galtiu au executat 
mii de metri dubi de săpături pen
tru lucrări de indiguiri și adlnciri 
de canale, care feresc de inundații 
și contribuie la fertilizarea soțului 
pe suprafețe de sute de hectare.

O contribuție de seamă la execu
tarea acestor lucrări au adus-o or
ganizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
din aceste comune, care arăttnd 
importanța ce o au lucrările fun
care în producția agricolă, au reu
șit să mobilizeze mase largi de ță
rani muncitori la executarea aces
tor importante lucrări de interes 
obștesc.

In același timp sînt însă și unele 
comune ca Vințul de Jos, Galda de 
Jos, Pețelca, Ighiu și altele, unde 
organizațiile de partid și de stat 
dovedind o slabă preocupare în 
problema lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, nu au întreprins a- 
proape nimic în direcția lucrărilor 
de indiguiri, desecări etc.

Așa, de exemplu, în comuna Pe
țelca, unde urmează să se execute 
pe malul sting al Mureșului un 
dig lung de 1.375 metri și lat de 
aproape 12 metri, cu două luni în 
urmă s-a făcut marcarea terenului 
pentru executarea lucrării. Dar lip
sa mare este că de atunci nu s-a 
mai făcut nimic în direcția execu
tării digului. Aișa stînd lucrurile, 
pe drept cuvînt se pune întrebarea: 
Care este activitatea colectivului 
creat în acest scop la Pețelca și 
ce au făcut organele tehnice agri
cole din colectivul raional, care

Crescătorii de animale știu din 
experiență proprie că iarna cînd 
vacile sînt hrănite numai cu nutre
țuri uscate, producția de lapte sca
de simțitor, dar dacă acestea pri
mesc în hrana lor nutreț murat, 
pot da tot afîta lapte ca și în tim
pul verii. De aceea, gospodăriile a- 
gricole de stat, gospodăriile co
lective, precum și toți crescătorii de 
animale din raionul nostru trebuie 

și Slntimbru.
și guvernul, inițiind și 

măreața operă de cultu- 
maselor, a pus la tnde-

acest lucru să nu fie oare convinși , 
acești tovarăși?

O mai mare grijă apoi, pentru 
difuzarea cărții în mase, trebuie să 
manifeste conducerile cooperative
lor din raion. Dacă la cooperativele 
din Teiuș, Vințul de Jos și altele 
rezultatele obținute in acest sens 
sint din cele mai frumoase, nu a- 
celași lucru se poate spune și des
pre cooperativa din Stremț. Aici, 
cărțile în loc să ajungă în mîinile 
sătenilor, stau legate balot în ma
gazie, situații asemănătoare fiind 
și la cooperativele din Galda de 
Jos, Ighiu

Partidul 
conducirtd 
ralizare a 
mina oamenilor muncii totul în a- 
cest sens. La dispoziția cetățenilor 
de la orașe și sate stau case de 
cultură și cămine culturale, cluburi 
și biblioteci. Și dacă din zecile de 
biblioteci cititorii au, ce-i drept, de 
unde alege cărțile pe care Ie do
resc, Un lucru tot atît de adevărat 
este acela că sint mulți cei care 
doresc să aibă in proprietate per
sonală cărțile preferate. Pentru a- 
ceasta însă, făcînd din difuzarea 
cărții o sarcină de cinste, factorii 
de care depinde acest lucru trebuie 
să privească pătrunderea cărții în 
mase cu toată răspunderea.

putut executa pînă 
mai mare parte din

se poate spune și 
de canalizarea văii 
despre lucrările de

răspund de aceste lucrări? Bineîn
țeles, răspunsul ni-l dau tot fap
tele. Dacă ar fi existat o cit uși de 
puțină preocupare din partea celor 
care răspund de executarea acestor 
lucrări, s-ar fi 
în prezent cea 
dig.

Același lucru 
despre lucrările 
Craiva-Oiejdea, 
consolidare a malului sting al rîu- 
lui Ampoi in satul Șard, etc. Dato
rită faptului că comitetele de par
tid și comitetele executive ale sfa
turilor populare din aceste comune, 
precum și organele agricole raio- 
naje nu au luat nici o măsură 
pentru mobilizarea țăranilor munci
tori la executarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, aici nu s-a 
efectuat nici un metru de săpătură.

La Teiuș, unde s-au executat ca
nale de scurgere pe o lungime de 
mai mulți kilometri, datorită faptu
lui că organele de conducere ale 
stației C.F.R. Teiuș și ale regiona
lei C.F.R. Cluj nu iau măsuri pen
tru adîncirea trecerii la podul de 
cale ferată dinspre Mihalț, apa con
tinuă să băltească în canale și pe 
culturi, cauzîrtd pagube agriculturii 
acestei comune.

Acum, cînd campania de vară 
este încheiată și timpul permite a 
se executa lucrări de îmbunătățiri 
funciare în cele mai burie condtțiuni, 
organizațiile de partid și comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare de la comune trebuie să anali
zeze de urgență stadiul lucrărilor 
de hidroameliorațiuni și să ia cele 
mai potrivite măsuri politice și 
ganizaterice pentru a grăbi cxcuJB 
tarea și terminarea lucrărilor dx 
îmbunătățiri funciare înainte de în
ceperea însămințărilor.

Fiecare om al muncii de pe o- 
goare trebuie să știe că in primul 
rind este în interesul său să lucre
ze la indiguiri, adînciri de văi și 
desecări, căci prin lărgirea supra
fețelor arabile și ameliorarea lor 
volumul de produse agro-alimen- 
tare va creste tot mat mult.

FI. BARABAȘ
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lnsilo%area
furajelor

să acorde toată importanța proble
mei însilozării furajelor.

Nutrețul însilozat, care este 
nul din cele mai ieftine și econ 
micoase furaje este la îndemînă 
oricui și se poate prepara cu ușu
rință. Prin folosirea de nutreț mu
rat în hrana animalelor se econo
misesc mari cantități de fînuri și 
nutrețuri concentrate, se ușurează 
asimilarea celorlalte furaje ca fîn, 
paie, de Către animale, crește pofta 
de mîncare a acestora. Ținînd sea
mă de rolul important ce-1 are 
nutrețul murat în hrănirea anima
lelor și îndeosebi a vacilor de lap
te, gospodăria colectivă „Unirea11 
din Alba-Iulia, înființata în acest 
an, a însilozat pînă în prezent pes
te 40.000 kg porumb furajer. De 
asemenea au pregătit gropițe și au 
început însilozarea porumbului și 
gospodăriile colective din Cisfci și 
Obre'ja.

Ținînd seamă de perioada opti
mă de însilozare în care ne găsim, 
trebuie arătat că în această direc
ție rezultatele sînt mult prea slabe 
fața de posibilități. Așa, de pildă, 
în comunele Benic, Pețelca, Ighiu 
și altele, un.de comitetele executive 
ale sfaturilor populare și organele 
tehnice agricole nu sprijină în sufi
cienta măsură conducerile gospo
dăriilor colective din aceste comu
ne, însilozările de furaje se tără
gănează de la o zi la. alta.

Organizațiile de partid și comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare de la comune au datoria să 
desfășoare o muncă politică și or
ganizatorică susținută în rîndurile 
tuturor crescătorilor de animale și 
îndeosebi a colectiviștilor, pentru 
ca aceștia să însilozeze cantități 
sporite de porumb, trifoi, otavă, co- 
lete de sfeclă și chiar orice feluri 
de buruieni. Insilozînd cantități spo
rite de nutreț, vom asigura mai 
mult lapte, mai mult unt, mai mul
tă carne, vom aduce o contribuție 
de seamă la îmbunătățirea condi
țiilor de viață a celor ce muncesc.

*•
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INFORMAȚII DE PARTID

Cei mai buni colectiviști în 
rîndul candidaților de partid
Rindurile organizațiilor de par

tid din raionul nostru au crescut 
și s-au întărit prin primirea de noi 
elemente, cinstite și devotate regi- 
matui democrat-popular, in riadul 
candidați or de partid.

Ccnștienți fiind de justețea poli
ticii partidului, multi țărani mun
citori. după ce au intrat in secto
rul socialist al agriculturii, au ce
nt Să fie primiți în rindul candi
daților de partid. Astfel, în ultime
le două luni, organizația de bază 
din G.A.C. Cistei a primit în rîn- 
durile candidaților de partid 10 co- 
lectiviști, printre care se numără 
Neamțu Cornel, Muntean Elisabe- 
ta, Bota Aurel, Mărginean Ion si 
alții.

Organizația de bază din gos
podăria colectivă din satul Țelita a 
primit patru colectiviști în rîndul

Pentru noul an școlar în învățămîntul de partid

Odată cu închiderea anului șco
lar în învățămîntul de partid, orga
nizațiile de bază au analizat re
zultatele obținute și au luat hotă- 
Ttri ce anume trebuie făcut în vii
tor pentru continua îmbunătățire a 
muncii de propagandă in cercuri și 
cursuri. Printre altele, or ganizațiile 
de bază au hotărît ce anume cercuri 
și cursuri vor organiza în anul 
1959-1960, mergîndu-se pe linia se
lecționării mai temeinice a cursan- 
tilor în raport cu cunoștințele fie
căruia. La safe, conform îndrumă
rilor date de Comitetul raional de 
par'id, organizațiile de bază au 

^^^‘abilit să organizeze mai puține 
^Jcercuri de politică curentă și să or

ganizeze în locul lor cursuri se
rale și cercuri de studiere a isto
riei P.M.R. Astfel, dacă anul tre
cut au fost organizate și au func
ționat la safe 64 cercuri de politică 
curen'ă, în anul ce urmează vor fi 
■organizate numai 14.

In anul școlar 1959-1960 in învă- 
țămînful de partid vor funcționa 
în unitățile industriale mai multe 
cercuri de economie concretă.

Contribuție

Documentele Plenarei C. C. al 
P.M.R. din iulie ac. au fost larg 
■dezbătute mai intii de organizația 
de bază, apoi cu întreg colectivul 
■de muncă de la Depoul de locomo
tive C.F.R. din Alba-fulia. însuflețiți 
de măsurile stabilite de Plenară, 
membrii de partid au analizat po
sibilitățile ce le au pentru a-și a- 

’duce și ei contribuția la realizarea 
k cit mai multe economii. După dis
cuții, comuniștii și-au spus părerea: 
„vom realiza pînă la sfîrșitul anu
lui, printr-o bună organizare a 
muncii, economii în valoare de lei 
80.000". Și, chiar de a doua zi s-a 
trecut la fapte. Membrii de partid 
au popularizai in rîndul muncitori- 

PE TEME ALE SFATURILOR POPULARE

Despre ce nu s—a discutat sn sesiune
Cea de a 16-a sesiune a sfatu

lui popular al comunei Bărăbanț, 
■ce a avut loc zilele trecute, a ana
lizat raportul comitetului executiv 

, cu privire la executarea lucrărilor 
de recoltare, treieriș și dezmiriș- 
tit Din raportul prezentat s-a des
prins felul cum s-a preocupat co- 
-mitetul executiv al sfatului popu
lar comunal de organizarea muncii 
în vederea executării lucrărilor din 
campania agricolă de vară.

întocmirea unui plan, în care 
■s-au stabilit măsuri practice în ve
derea amenajării ariilor, mobiliza
rea cetățenilor de a recolta Ia tim
pul optim, apoi îndrumarea lor la 
treieriș și executarea celorlalte lu
crări agricole din campania de va
ră, au făcut posibil ca comuna Bă- 
răbanț să se numere printre co
munele fruntașe în campania agri
colă din vara acestui an. Aceste 
'fapte s-au desprins din raportul 
prezentat în sesiune. Tot din raport 
s-a mai desprins și aceea că G.A.C. 
din satul Micești, datorită muncii 
desfășurate de colectiviști și prin 
aplicarea pe scară largă a metode
lor agrotehnice înaintate, a obținut 
o recoltă de 2.850 kg grîu la hec- 

•A tar. In cîteva fraze raportul a o- 
glindit activitatea unor organe din 
comună care au sprijinit munca co
mitetului executiv în campania a- 
gricolă de vară, cîteva lipsuri fără 
analiza, cauzelor acestora și cu a- 
ceasta s-a încheiat raportul.

candidaților de partid și anume pe 
tovarășii Fior ea Vasile, Hada la- 
cob, Onichie Ioanși Mihăilă Aurel.

Și alte organizații de bază din 
gospodăriile colective din raion, 
ca cele din Oiejdea și Ighiu, și-au 
lărgit rindurile cu noi candidați de 
partid. După primirea lor în rin
durile organizațiilor de bază, 
candidații se bucură de aten
ție deosebită atît din partea orga
nizației de bază cit și din partea 
membrilor de partid pentru ridica
rea nivelului lor politic și ideo
logic.

Odată cu primirea în partid a 
celor mai buni colectiviști se în
tăresc rindurile organizațiilor de 
bază, se întărește viața de partid 
și, ca urmare firească a acestui 
fapt, se întăresc și se dezvoltă gos
podăriile colective.

O problemă de care S-au ocupat 
mai îndeaproape organizațiile de 
partid a fost selecționarea propa
gandiștilor. In acest sens s-a reu
șit să se numească propagandiști 
din rindul muncitorilor, bine pre- 
gă'iți din punct de vedere politic. 
O parte dintre aceștia au fost pre- 
gă'iți la cursul de pregătire al pro
pagandiștilor de pe lingă- Comite
tul regional de partid. Pentru cei
lalți propagandiști a început pre
gătirea la Comitetul raional. Pînă 
în prezent au fost făcute cinci ex
puneri, printre care: „Despre în
semnătatea insurecției armate de 
la 23 August 1944", „Rolul P.M.R. 
în construirea socialismului în țara 
noastră", „Politica. P.M.R. de întărire 
a alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare și transfor
marea socialistă a agriculturii.

Cele mai bune rezultate privind 
pregă irea deschiderii anului școlar 
în învățămîntul de partid le-au ob
ținut comitetele de partid de la 
I.M.C. Zlatna, Complexul C.F.R. 
Teiuș-Coslariu, comitetul comunal 
de partid Mihalț și altele.

la miliard

lor angajamentul luat, au discutat 
pe larg despre posibilitățile existente 
și măsurile ce vor trebui luate pen
tru îndeplinirea angajamentului.

La începutul lunii august, bilan
țul arăta că pînă la această dată 
valoarea economiilor se ridica la 
6O.DC0 lei. La această sumă se mai 
adaugă 17.000 lei economii în cin
stea zilei de 23 August.

La realizarea acestor economii 
întregul colectiv și-a adus o con
tribuție de seamă. S-au evidențiat 
în mod deosebit comuniștii Hora 
Nicolae, Dăian Mircea, Sîntimbrean 
Iosif, precum și Roman loan, Pui- 
can loan, Fanu Nicolae și alții.

La discuții, cei ce au luat cuvîn- 
tul (puțini la număr) au vorbit 
despre unele aspecte ale muncii în 
general, aceasta ca urmare a fap
tului că însuși raportul comitetu
lui executiv nu a constituit o bază 
largă de discuții.

Despre ce nu s-a vorbit însă în 
sesiune! ?

Se știe că în munca de mobili
zare a cetățenilor la diferitele ac
țiuni inițiate de sfaturile populare 
și pentru buna reușită a acesTora 
un rol de mare importanță și răs
pundere îl au deputății. Lucrul a- 
cesta a fost verificat în practică.

In cea de a 16-a sesiune a Sfa
tului popular a[ comunei Bărăbanț 
nu s-a vorbit însă despre munca de- 
putaților în circumscripțiile electo
rale, despre felul cum și-au organizat 
munca și ce rezultate au obținut. 
Aceasta face ca și în viitor depu
tății să nu se simtă mobilizați și 
controlați de felul cum își îndepli
nesc îndatoririle ce le au față de' 
alegători. Slaba lor activitate în 
circumscripțiile electorale face ca 
ei nici să nu aibă ce raporta în 
sesiune.

Raportul comitetului executiv al 
Sfatului popular comunal trebuia 
să oglindească pe larg activitatea 
deputaților, să vorbească 'despre 
experiența pozitivă a unora și des
pre slaba muncă a altora, iar se
siunea sfatului popular să-i stimu
leze pe cei cu rezultate bune și

Vesti din activitatea culturală

Pentru prima oară 
la Intregalde

Duminica trecută, țăranii munci
tori din Intregalde au trăit un e- 
yeniment deosebit. Pentru prima 
oară în istoria acestei comune de 
munte, pe scena căminului cultu
ral de aici, construit în anii puterii 
populare, și-a desfășurat progra
mul o formație artistică dinafara 
hotarelor comunei.

Ce-i drept, colectivul Teatrului 
de păpuși „PrichindeT1 din Alba- 
Iulia, deplasîndu-se la Intregalde, 
sb aștepta ca entuziasmul să fie 
mai mult al celor mici. Prezenți la 
spectacol au fost însă, alături de 
copii, părinții și chiar și bunicii a- 
cestora.

In sala căminului cultural, fru
mos împodobită cu frunză verde și 
flori, semn că sătenii din Intregal
de și-au așteptat cu drag oaspeții, 
colectivul teatrului de păpuși a 
prezentat în entuziasmul tuturor 
minunata piesă „Aladin și lampa 
fermecată".

Coresp. V. GHERMAN

Muzeul regional vizitat de zeci 
da mii de oameni ai muncii

In anii regimului democrat popu
lar, alături de celelalte instituții 
culturale de masa, Muzeul regio
nal din Alba-Iulia și-a adus și el 
o prețioasă contribuție la educarea 
socialist-patriotică a oamenilor 
muncii.

Reorganizat pe baze noi, mu
zeul a atras an de an tot mai 
mulți vizitatori, numărul acestora 
crescînd de la 3.000 cîți au fost 
în 1944, la 45.000 în 1958.

Demn de remarcat este, de ase
menea, și faptul că muzeul din ora
șul nostru a fost vizitat și de oa
meni de știință din U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Germania, Austria și 
alte țări.

Coresp. Gh. ANGHEL

să-i tragă la răspundere pe cei ce 
nu-și îndeplinesc îndatoririle ce le 
au ca deputați.

O altă latură a muncii, sfaturilor 
populare, despre care nici măcar 
nu s-a amintit în sesiune, este ac
tivitatea comisiilor permanente.

Comisiile permanente pe proble
me constituie un real sprijin în 
munca sfaturilor populare pentru 
îndeplinirea diferitelor sarcini. A- 
ceasta, acolo unde sînt sprijinite și 
îndrumate. Acolo unde munca a- 
cestora este neglijată și rezulta
tele sînt neînsemnate.

In sesiunea Sfatului popular al 
comunei Bărăbanț, despre activita
tea comisiei permanente agricole și 
de gospodărie comunală nici mă
car nu s-a amintit, deși s-ar fi 
căzut să se arate, fie pozitiv, fie 
negativ, care a fost contribuția a- 
cesteia la executarea lucrărilor din 
campania agricolă de vara. De aici 
se desprinde faptul că comisia per
manentă agricolă (președinte tov. 
Tot Dănilă) nu a sprijinit munca 
comitetului executiv la îndeplinirea 
sarcinilor ce le-a avut în campania 
de vară.

Era necesar ca sesiunea a 16-a a 
Sfatului popular al comunei Bă- 
răbanț să fi făcut o analiză a 
muncii atît a deputaților cît și a 
comisiei permanente agricole în 
campanie. In acest fel rezultatele 
sesiunii erau mult mai rodnice.*

Construirea saivanelor — problemă 
importantă pentru-întovărășirile zootehnice

Construirea de saivane constituie 
pentru întovărășirile zootehnice o 
problemă de importanță vitală în 
sporirea averii obștești, în asigu
rarea unei bune adăpostiri și îngri
jiri a oilor, ceea ce duce nemijlocit 
la o producție sporită de lapte și 
lină.

Ținînd cont de această importan
tă sarcină trecută în planurile de 
producție ale în'ovărășirilor, nume
roase comitete de conducere, spri
jinite de organizațiile de partid 
și comitetele executive ale sfaturi
lor populare comunale, deja au_ter- 
minat construcțiile de saivane. La 
Intregalde, întovărășirile „Miorița" 
și „Horia", cele de la Galați, Pre- 
saca, Feneș și altele și-au terminat 
construirea saivanelor cu capacități 
de 300-500 oi. La construirea sai
vanelor s-au folosit materiale din 
resurse locale și fonduri bănești 
din taxele de înscriere și aceste 
saivane vor fi trecute ca mijloace 
ale fondului de bază.

La construirea saivanelor o con
tribuție de seamă o aduc întovără
șiți! care efectuează mii de ore de 
muncă voluntara la transportul 
șl pregătirea materialului lemnos, 
la executarea lucrărilor de construi
re. Exemplu în această direcție 
sînt intovărășiții din Intregalde,

Pregătiri pentru vinificație
Hotărîți să obțină rezultate cît 

mai bune în campania de vinifi
cație din toamna aceasta, colectivul 
de' muncă al întreprinderii Vinal- 
cool din Alba-Iulia a făcut intense 
pregătiri.

Astfel, la centrul de vinificație 
din Ighiu s-a revizuit, reparat și 
vopsit presele mecanice, hidraulice 
și presa continuă de mare randa
ment. Au fost curățate și reparate-, 
șiroadele și căzile de decantare, iar 
în crame și pivnițe s-a făcut în 
bună parte instalația de curent e- 
lectric pentru lumină și forță.

Serioase pregătiri în vederea vi- 
nificației s-au făcut și la centrul 
de vinificație Cricău, unde s-au re
parat bazinele de tescovină, cra
mele și pivnițele, s-a introdus lu
mina electrica!, etc.

La secția de vinificație din Al- 
ba-Iulia, care va funcționa în a-

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

ȘTIAȚI CA...

...mergînd la cîte un spectacol, 
la cinema sau teatru, frizerul Duca 
Nicolae de la cooperativa meșteșu
gărească „Mureșul" prezintă ade
sea el însuși cîte un „spectacol"? 
Cu regrete, dar așa este. Cum însă 
„spectacolele" la care se dedă to
varășul Duca Nicolae sînt de na
tura scandalului, oamenii muncii 
le dezaprobă și cer ca asemenea 
manifestări să fie curmate. Și a- 
cum, amănunte.

Aproape cu regularitate, în sălile 
cinematografelor din localitate sau 
la spectacole teatrale, alături de 
sutele de oameni ai muncii care 
merg să vadă un film sau o piesă 
de teatru, se găsește și tovarășul 
Duca Nicolae. Și este bine că-i 
așa. Răul însă constă în faptul că 
el nu numai că nu privește cu 
luare aminte ecranul sau scena pen
tru a culege învățăminte de preț, 
dar conturbă și pe cei ce se duc 
cu acest scop.

Pentru ca în viitor, comportarea 
tovarășului Duca Nicolae în sălile 
de spectacole să fie cea dorită de 
sutele de spectatori, conducerea 
cooperativei „Mureșul" poate și 
trebuie să intervină.

POD...

Ce se numește un pod? Iată o 
întrebare la care oricine ar piitea 
răspunde. Dacă, de pildă, un șco
lar ar fi întrebat să răspundă la a- 
ceastă întrebare, el ar răspunde ca 

care au construit prin muncă vo
luntară un saivan pe fundamet de 
piatră pentru 4Q0 oi, cu 3 încăperi. 
Fruntași la aceste lucrări s-au si
tuat comuniștii Țîr Vasile, Sularea 
Alexandru, deputatul Hîrbea Au
rel, intovărășiții Popa Izidor, hi
drei Adrian și mulți alții.

Dacă conducerile întovărășirilor 
amintite s-au preocupat de. acțiu
nea de construire a saivanelor, 
trebuie să arătăm că mai sînt u- 
nele întovărășiri, unde conducerile 
acestora în prea puțină măsură s-au 
preocupat de terminarea saivanelor. 
Așa este cazul la întovărășirile 1 
și 2 din Zlatna, Tăuți, Trîmpoiele, 
Nă'dăștie și altele, unde problema 
construirii saivanelor nu este pri
vită de comitetele de conducere 
respective cu destulă seriozitate.

Acolo unde conducerile întovără
șirilor nu au trecut la executarea 
lucrărilor de construire a saivane
lor, cum este cazul la Trîmpoiele 
și Nădăștie, trebuie să se înceapă 
neîntîrziat construcția acestora. In 
acest scop comitetele de partid șl 
sfaturile populare comunale tre
buie să acorde un ajutor mai sub
stanțial conducerilor întovărășiri
lor, pentru a se realiza construcții 
cît mai bune, la timp și cît mai 
ieftine.
---- —----- - ------ 

cest an în cetate, pregătirile de 
asemenea sînt avansate;

Ținînd seamă de experiența ani
lor trecuți și de recolta' mare de 
struguri din acest an, întreprinde
rea a asigurat prin confecționarea 
de butoaie și budane noi, un spa
țiu de depozitare cu 20 la sută mai 
mare față de anul trecut.

Pen'ru a stabili momentul optim 
de cules și vinificație a recoltei de 
struguri djn acest an, laboratorul 
întreprinderii a început de pe a- 
cum să execute diferite probe del 
laborator, determinînd procentul de 
zahăr la struguri, etc.

In cadrul lucrărilor de pregătire, 
cele mai frumoase rezultate le-au' 
obținut pivnicerul Iancău Dumi
tru și mecanicul Coșeru Sever, care 
nu au precupețit nici un efort pen
tru a asigura terminarea în condi- 
țiuni cît mai bune a pregătirilor 
pentru vinificație.

la școală: ,.podul este un mijloc 
de trecere peste o apă". Ar putea 
cineva să spună 4ă nu este asa ? 
Nu. !

Dar, dacă podul de peste o apă 
(sa zicem podul ce trece peste „ia
zul" la Muntean Partenie din co
muna Galda de Jos) este stricat, și 
nil se mai poate trece cu carele pe 
el, tot pod se numește? La această 
întrebare răspunsul este mai com
plicat, dar totuși se poate da. Sta
rea acestui pod, denotă neglijența 
comitetului executiv al sfatului 
popular comunal, care nu i-a mă
suri pentru ca să-l repare.

ATENȚIE !...
.. .-este semnalul des folosit la 
C.F.R. întotdeauna, înainte de a 
trece peste o linie, o tablă mare te 
face atent: „Atenție la Jren" 1 Și 
acest lucru e foarte bun. Altfel s-ar 
mai putea întîmpla și accidente.

N-at fi de loc rău ca astfel de 
măsuri să ia și sfatul popular al 
orașului în vederea evitării unor 
accidente ce s-ar putea Întîmpla pe 
unele trotuare din oraș. Putem in
dica și locul unde să fie așezate a- 
cește table indicatoare. De pildă, 
de una e nevoie pe strada G. Coș- 
buc, de alta pe 30 Decembrie etc., 
etc. Fiecare tablă să poarte inscrip
ția: „Atenție la gropi"! O singură 
tablă care e nevoie să fie așezată 
în fața sfatului popular oraș ar tre
bui să poarte o altă inscripție: 
„Atenție la trotuare, tovarăși de la 
sfat“...i

Ce mai ști? Poate lucrurile s-ar 
îndrepta.



13MI EXTERNE
R. D. Germană este gata să 
extindă legăturile comerciale 

cu țările capitaliste
LEIPZIG. Corespondentul Ager

pres transmite : La 1 septembrie a 
avut loc la Tîrgul internațional de 
toamnă de la Leipzig o conferință 
de presă pentru ziariștii germani 
și s'răini. Luînd cuvîntul la confe
rința de presă, C. Weiss, adjunct 
al ministrului Comerțului Exterior 
și al Comerțului intergerman, a 
subliniat creșterea îns°mnătățiiTîr- 
gului internațional de toamnă de 
la Leipzig în comerțul mondial.

C. Weiss a subliniat în continu
are că formarea blocurilor econo
mice închise cum ar fi „Piața co
mună", „Zona comerțului liber" și 
al'ele, creează piedici în calea dez
voltării comerțului mondial. El a , 
subliniat că pentru țările capita- ,

-------------
împotriva primejdiei unui nou război 

declarația Comitetului national al 
partizanilor păcii din Indonezia

DJAKARTA. (Agerpres). — Lai 
sep'embrie Comitetul național al 
partizanilor păcii din Indonezia a 
dat publicității o declarație in le
gătură cu ziua mondială de luptă 
împotriva primejdiei unui nou răz
boi.

Nenorocirile pricinuite de acest 
război, se spune în declarație, sînt 
încă vii în memoria popoarelor din 
în'reaga lume, inclusiv a poporu
lui indonezian. Nu trebuie să 
chidem ochii în fața 
S.U.A. îndreptată spre 
militarismului japonez, 
în fața faptelor reînvierii militaris
mului german și înzestrarea lui cu 
arma nucleară.

In declarație se subliniază, de a- 
menea, primejdia pe care o repre
zintă situația din Laos cînd S.U.A.

in
activității 
reînvierea 

precum și

Să înceteze amestecul S.U.A în treburile 
interne ale poporului laoțian!

HANOI. (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de informații anunță: 
Ziarul „Lao Man Sat Sieng 
Huang", publică declarația de pro
test a Comitetului Central al Par- 
dului laoțian „Neg Lao Han Saț" 
împotriva hotărîrii S.U.A. de a 
spori ajutorul militar acordat gu
vernului Fui Sananikone.

In declarație se arată că această 
hotărîre periculoasă a guvernului 
S.U.A. dovedește că ele caută să 
extindă războiul civil din Laos. A- 
ceastă măsură a guvernului S.U.A. 
reprezintă o gravă primejdie pen-

DIN VIAȚA INTERNAȚIONALA
Un nou 6usiness
In Wall Street a luat naștere un 

nou proiect de ajutorare a 
slab dezvoltate. Autorii 
proiect sînt doi oameni de 
americani — Peter Volid, 
dintele companiei „King 
Stamp", și Clarence Randall, fostul 
președinte al consiliului de admi
nistrație * al companiei „Inland 
Steel", în prezent consilier special 
al președintelui Statelor Unite. Ro
dul inspirației lor a văzut lumina 
zilei la 17 august, primind numele 
de „Foster business", ceea ce în 
traducere înseamnă „sprijin busi- 
nessului".

Agenția United Press Internatio
nal definește acest proiect ca un 
fel de plan Marshall pentru țările 
slab dezvoltate, numai de proporții 
mai mici. Ideea principală a planu
lui „Foster business" este următoa
rea: un mic întreprinzător ameri
can norocos „înf'ază" o întreorin- 
dere dintr-o altă țară, „îi oferă sfa
turile și experiența sa și o încura
jează".

Judecînd după această informa
ție a agenției, Peter Volid este o- 
cupat acum cu selecționarea a a- 
proximafiv 500 de busines^meni de 
frunte din S.U.A., demni să reore- 
zinte în țările slab dezvoltate busi- 

țărilor 
acestui 
afaceri 
preșe-
Korn
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liste comerțul cu țările socialiste 
devenit o necesitate și capătă 
importanță tot mai mare.

Răspunzînd la întrebările repre
zentanților presei, Heinrich Rau, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, a arătat 
că R. D. Germană este gata să ex
tindă legăturile comerciale cu ță
rile capitaliste. In legătură cu a- 
ceasta Heinrich Rau a declarat că 
R. D. Germană se menține ca r: 
in trecut pe poziția că este necesar 
să se pună capăt urmărilor celui 
de-al doilea război mondial, pe ca
lea încheierii Tratatului de pace cu 
Germana, și lichidarea regimului 
de ocupație și a stuației anormale 
d n Berlinul occidental.

in mod fățiș acestei țărilivrează_ ____ _____  ,__
' muniții, nesocotind acordurile de la 
! Geneva p°ntru Laos, precum și pre

gătirile Franței in vederea experi- I men'ării bombei atomice în Sahara 
pentru a exercita presiuni asupra 
mișcării de eliberare națională, des- 

1 fășurată de popoarele Africii.
Comitetul național îndeamnă pe 

toți partizanii păcii din Indonezia 
să depună eforturi și mai mari pen
tru în'ărirea păcii, să intensifice 

^vigilenta față de acei care tind să 
se îmbogățească de pe urma răz
boiului și de pe urma înrăutățirii 
relațiilor dintre țări. Comitetul sub
liniază necesitatea interzicerii ex
periențelor, a fabricării și stocării 
armelor nucleare, cere lichidarea 
S.E.A.T.O. și a altor pacte militare.
-------------

tru independența și suveranitatea 
poporului laoțian și pentru pace în 
Asia de sud-est și în întreaga 
lume.

Comitetul central al partidului 
„Neg Lao Han Sat" cere țărilor 
care au participat la conferința de 
la Geneva din anul 1954, și în pri
mul rînd Uniunii Sovietice și An
gliei, să ia măsuri urgente în vede
rea încetări ajutorului militar a- 
cordat Laosului și a amestecului în 
treburile interne ale poporului lao
țian.

înnessul american și metodele lui 
lupta de concurență. Acești oameni 
de afaceri vor trebui să propună 
întreprinderi mici din străinătate 
pe care vor să le „înfieze".

Ideea creării un?i asemenea or
ganizații pentru țările slab dezvol
tate nu este absolut nouă. E sufi
cient să amintim că în primăvara 
anului 1958, în Statele Unite a a- 
părut un plan de creare a „Corpo
rației pentru dezvoltarea industria
lă a țărilor din Orientul apropiat și 
mijlociu", pe care propaganda o 
prezenta drept o organizație parti
culară internațională, creată în 
scopuri filantropice. Dar din a- 
ceastă combinație „filantropică" se 
zăreau urechile marelui business. 
Printre fondatori figurau: Bank of 
America, First Boston Corporation 
și alte monopoluri financiare.

In țările Orientului, acest proiect 
a Fst întîmpinat fără nici un 
tuziasm.

Noua invenție a afaceriștilor 
Wall Street urmărește aceleași 
luri ca și proiectul precedent: 
deschidă o nouă portiță pentru 
filtrarea monopolurilor americane 
în economia țărilor slab dezvoltate. 
Daca nu te lasă să intri pe ușă, în
cerci pe fereastră!

De data aceasta, tendințele ex- 
pasioniste ale monopoliștilor au

en-

din 
le
să 
in-

Republica Democrată Vietnam 
pe drumul construirii socialismului

Noi succese tn construirea 
centralelor industriale

Recent au fost elaborate trei pro
iecte de construcții pentru centrul 
indus'rial Viet-Tri din nordulViet- 
namului, situat la aproximativ 80 
km de Hanoi. Proiectele prevăd 
construirea unei fabrici de decor- 
ticat orez cu o capacitate de pro
ducție zilnică de 90 tone, o fabri
că de cărămizi cu o producție a- 
nuală de 4,5 milioane de cărămizi 
și o fabrică de cherestea.

Aceste fabrici sînt cuprinse în
tre cele 10 întreprinderi industriale 
care se vor construi în cursul pla
nului trienal. Cele trei fabrici vor 
ocupa o suprafață de peste 2 km 
de-a lungul Fluviului Roșu.

In centrul atenției se află de a- 
semenea și construirea a încă trei 
obiective industriale mari: o cen
trală electrică cu o capacitate de 
16.000 kW, o fabrică de hîrtie cu 
o capacitate de 20.000 tone și o fa
brică de zahăr cu o capacitate 
de 5.000 tone. O parte din 
construcțiile prevăzute în a- 
ceste trei proiecte au și fost reali
zate. De exemplu: secția de distri
buire a energiei electrice, platfor
me pentru instalația de mașini și 
clteva furnale ale centralei electri
ce : laboratorul de chimie și rafi
năria pentru fabrica de zahăr; o 
bună parte din fabrica de hîrtie 
este de asemenea construită.

Pentru o recoltă bogată de orez 
de toamnă

Țăranii din nordul Vietnamului 
își concentrează eforturile în îngri
jirea plantațiilor de orez, 
cînd plantarea 
a fost în cea 
minată.

Anul acesta

, acum 
orezului de toamnă 

mai mare parte ter

suprafața cultivată

Un nou local
(Urmare din pag. l-a)
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Lupșa Nicolae și multi alții, 
care n-au precupețit nici un 
efort pentru terminarea construcției 
magazinului. II are de asemenea 
conducerea U.R.C.C. Alba și Sfatul 
popular comunal din Feneș, care 
au sprijinit și îndrumat zi de 
întreaga muncă de construcție.

★
Duminica trecută, la Presaca 

fost mare sărbătoare. Țăranii 
muncitori de aici au inaugurat lo
calul noului magazin. Un magazin 
mare șl frumos, cu care se pot 
mîndri. Fapta lor a fost și de data 
aceasta grăitoare dovedind cu tă
rie că a‘unci cînd există hotărîre, 
cînd există voință, se poate reali
za orice. Iată de ce fapta preseca- 
nilor trebuie să fie și pentru alte 
sate punc'ul de plecare spre a rea
liza cit mai multe magazine cu 
posibilități locale.

fost camuflate sub paravanul pre
tinsei griji pentru micul întreprin
zător.

Agenția United Press Interna
tional anunță că noul plan „poate 
să devină o armă eficace a State
lor Unite" în expansiunea lor eco
nomică. Oare aceste speranțe nu 
sînt iluzorii ?

de 
cel 

tea-
de

Scoală fără leac
Sultanul din Maskat s-a îmbol

năvit subit și n-a găsit un loc mai 
bun pentru tratament decît Londra. 
De ce boală suferă sultanul, nu s-a 
comunicat. Se pare că e ceva nou 
în domeniul medicinri, deoarece la 
Londra el își petrece timpul nu cu 
medicii, cît mai ales consultîndu-se 
cu domnul Profumo, ministru de 
stat al afacerilor externe.

Specialiștii afirmă că boala 
care suferă sultanul poate fi 
mai bine definită prin cuvîntul 
mă. El este foarte îngrijorat 
soarta tronului său.

De mai bine de patru ani 
porul din Oman luptă cu arma în 
mînă, sub conducerea imanului Ga
leb ben Aii, împotriva colonialiști
lor englezi și a marionetei lor, sul
tanul din Maskat, care încearcă 
să-și extindă puterea asupra Orna- 
mihu. Acum doi ani, după cum a 
recunoscut la 12 august ziarul en- 
blez „Daily Mail", poporul Oma
nului era cît pe ce să-1 răstoarne pe 

po-

en crez este de peste 1,4 milioane 
ha, adică cu puțin mai mare decît 
suprafața cultivată în anul trecut. 
In această etapă au fost împrăș
tiat o mare cantitate de îngră
șăminte de tot felul, cantitate care 
în anii trecuți a fost întrebuințată 
pentru îngrășarea întregii supra
fețe cultivate cu orez de toamnă, 
pînă la recoltare.

In regiunile care au avut de su
ferit de pe urma ploilor abundente, 
țărani, militari, funcționaripx stu- 
denți și numeroși cetățeni din di
ferite sectoare de activitate au 
muncit zi și noapte pentru a salva 
plantațiile de orez. In acest fel 
peste 6.600 ha din regiunile Tar- 
Tin și Son Tai au fost salvate de 
la inundații. In districtul Bi'n-Luc, 
5.000 de oameni au lucrat zilnic 
pe plantații pentru a le salva de 
inundații.

Grija pentru odihna oamenilor 
muncii

In stațiunea balneo-climaterică 
maritimă din Sam Son, provincia 
Tan-Hoa, partea de Nord a Vietna
mului central, a fost dată în folo
sință o nouă casă de odihnă. A- 
ceasta dispune de patru clădiri a 
cite două etaje fiecare, avind o ca
pacitate de peste 300 locuri și un 
spital. Tot în Sam Son va fi cons
truit în curînd un mare complex 
turistic care va putea găzdui peste 
2.000 persoane.

Mai multă
In comuna Sînțimbru pregătirile 

pentru însămînțări sînt mult ră
mase în urmă. Datorită faptului că 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din comună sprijină în sjabă 
măsură conducerile întovărășirilor 
în activitatea lor, acestea nu a- 
cordă toată importanța muncilor 
agricole și îndeosebi pregătirilor 
pentru însămînțări. Așa se expli
că faptul că la întovărășirile din 
Totoi și Sînțimbru nu s-au execu
tat arături de vară decît pe supra
fețe cu totul neînsemnate și nu s-a 
transportat în cîmp gunoi de grajd 
decît pe o suprafață de numai cî- 
teva hectare. De asemenea, cu toa
te că fiecare din întovărășirile din 
Totoi și Sînțimbru însâmînțează

FOT

Minerul Deva — Unirea 
Alba-lulia 1—1

Primul meci din campionatul re
gional de fotbal al echipei Unirea 
a satisfăcut, ținînd cont de faptul 
că) a jucat în deplasare. Dînd do
vadă de multă voință de a cîștiga, 
jucătorii de la Unirea au prestat 

sultan. El a fost salvat de trupele 
engleze, „aduse în secret din Sin
gapore pe calea aerului".

Acum, pentru sultan au venit ia
răși timpuri grele. Patrioții din O- 
man și-au intensificat presiunea. 
Așa cum a declarat Galeb ben Aii 
într-un interviu publicai la 3 au
gust în săptămînalul „Roz el-Iu- 
sei“ din Cairo, în Oman acționea
ză 400 de detașamente de partizani. 
Ei controlează toate căile mai 
importante de uscat pe care se face 
aprovizionarea trupelor engleze. 
Partizanii apar deseori în aprooie- 
rea reședinței sultanului din Mas- 
kat

Sosind la Londra sub pretextul 
unui tratament medical, sultanul a 
încenut după cum anunță „Daily 
Mail", „să ceară Angliei tancuri și 
artilerie pentru a putea respinge un 
eventual atac din partea răsculati- 
lor". Recunoscînd că forțele mili
tare aeriene ale Angliei acționează 
de pe acum în Oman, iar flota de 
război patrulează de-a lungul țăr
mului, „Daily Mail" scria că pro
babil Anglia va satisface cererea 
sultanului. Și într-ădevăr, așa cum 
a anunțat la 21 august agenția 
Press Asociation, Anglia a accep
tat să-l ajute pe sultanul din Mas- 
kat. S-ar putea ca această promi
siune să-l învioreze întrucîtva pe 
sultan dar este evident că boala lui 
e fără leac.

Spre succese și mai mari 
în îndeplinirea și depășirea 

angajamentelor I
_____(Urmare din pag. l-a) 
buie luptat cu toate forțele, studiate 
și găsite toate căile ca angajamen
tele luate să fie nu numai îndepli
nite, ci chiar și depășite. Sub a- 
cest aspect trebuie văzută contri
buția fiecărui om al muncii la rea
lizarea miliardului prevăzut de 
sarcinile plenarei.

Or, pentru ca fiecare colectiv de 
muncă să-și poată îndeplini anga
jamentul luat, este nevoie de o 
muncă intensă, de o preocupare de 
zi cu zi. In acest scop organizațiile 
de partid și organele sindicale au 
datoria să se preocupe mai temei
nic de organizarea muncii, de des
coperirea rezervelor interne, de mo
bilizarea maselor ca acestea să 
participe cu tot entuziasmul la spo
rirea producției și reducerea prețu
lui de cost. Consfătuirile de pro
ducție trebuie orientate să dezbată 
cît mai larg problemele principale 
ale producției, iar conducerile ad
ministrative obligate să traducă o- 
perativ în viață propunerile juste 
făcute de colectivele de muncă.

Pînă la sfîrșitul anului ne-au mai 
rămas 4 luni. In acest timp, scurt 
de altfel, vor trebui depuse toate 
eforturile pentru recuperarea restan
țelor, pentru obținerea de noi rea
lizări în lupta pentru continua spo
rire a producției și reducerea pre
țului de cost. Să muncim în așa 
fel, îneît sfîrșitul anului să găseas
că toate colectivele de muncă cu 
angajamentele îndeplinite și depă
șite I

preocupare
în toamna aceasta griu pe supra
fețe de sute de hectare, conducerile 
acestor întovărășiri nu dovedesc 
nici o preocupare pentru strîngerea 
și condiționarea seminței. In orga
nizarea centrelor de condiționat și 
tratat semințe a slabă preocupare 
dovedește și tehnicianul agricol 
Cosfin Vasile.

Ținînd seamă de faptul că pe
rioada însămînțărilor bate la ușă,., 
organele de partid și comitetul e- 
xecu'iv al sfatului popular din co
mună au datoria să ia toate măsu
rile politice și organizatorice ca 
pregătirile în vederea însămînțări
lor și îndeosebi pregătirea semin
țelor și executarea arăturilor să se 
iacă din vreme.
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lin joc bine organizat, cu legătur^^ 
între compartimente și pase la om.

Deși scorul la pauză era favora
bil pentru Minerul, albaiulienii nun 
s-au descurajat și au jucat cu a- 
ceeași dorință de a cîștiga. In mi
nutul 53 de joc, Dan înscrie și a- 
duce egalarea (1-1), rezultat ct»a 
care s-a terminat partida.

Rezultatul putea fi favorabil pen
tru Unirea, dar pentru că meciul 
s-a terminat cu acest rezultat i se 
noate imputa arbitrului Staron — 
Hunedoara, care nu a acordat lî 
metri atunci cînd Rotaru a fost ți
nut cu mîna de adversar în careu.

C. F. R. Teiuș — Metalul 
Cugir 3—0 j

Proaspăt promovată în campio
natul regional de fotbal, echipa ce- 
f rișfilor din Teiuș a dispus de Me
talul Cugir cu 3-0. Rezultatul con
firmă faptul că ceferiștii au jucat 
mai bine, cu mai mult elan și ast- 
f 1 au reușit nu numai sa cîștige, 
dar să facă și un joc care în ge
neral a plăcut publicului spectator.

Rezul’a'ele obținute în ultimul 
timp de echipa CF.R. Teiuș confir
mă faptul că echipa a pășit pe 
drumul bun, dar că mai sînt unele 
probleme, cum ar fi, de pilda, ati
tudinea unor jucători față de ad
versar, care trebuie puse la punct,:

Aurul Zlatna — Recolta 
Bucureșci 3—0

In meciul desfășurat pe teren pro
priu, Zlătn-nii au cîștigat cu 3-0. 
Jo-ul a fost mediocru din punct de 
vedere tehnic. S-a observat și de o 
parte și de alta că lipsește condi
ția fizică. Scorul putea fi și mai A 
mare dacă echipa Aurul nu se an
trena în jocul lent al oaspeților.

Golurile au fost înscrise de Bar
bu, Toropan și Zlațky.


