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Aclrvișii ctilitiretli!

Pregătifi-vă din timp pentru 
activitatea culturală din timpul iernii!
Toamna e pe sfîrșite. Pe drumuri 
și căi de hotar ultimele care încăr
cate cu știuleți aurii trec scîrțîind 
sub greutatea poverii. A fost bogat 
anul. In hambare s-a strîns grîu 
cu bobul greu, în pătule se așează 
cu grijă porumbul. Dar, cîmpul 
încă mai e animat. In brazde proas
păt răsturnate, țăranii muncitori 
nu-și găsesc astîmp'ăr presărînd să- 
mînță bună pentru recolta anului 
viitor.

Peste puțin timp însă, cu lucră
rile pe ogoare terminate, sătenii își 
vor muta centrul preocupărilor din 
cîmp în sat. Și bucuriei muncii Îm
plinite, care le-a adus belșug de 
roade, așteaptă să-i adauge alte 
bucurii. Încă de pe acum atîția și 
atiția săteni se gîndesc cu drag la 
zilele cînd la căminul cultural sau 
bibliotecă, la cercul agrotehnic sau 
în jurul aparatului de radio ei vor 
avea prilejul să-și sporească cu- 
noștirrțele, de altfel an de an tot 

^kai bogate.
Față de gîndurile nutrite de oa

menii satelor, care trebuie să fie 
oare preocuparea activiștilor cul
turali? Răspunsul e simplu. Ei tre
buie să se pregătească din timp 
pentru a satisface setea de a cu
noaște a sătenilor. Și directorii că
minelor culturale, ai caselor de citit, 
responsabilii caselor culturale din 
gospodăriile agricole colective, din
tre care unii sînt, ca să zicem așa, 
„veteranii" în munca culturală, știu 
din propria lor experiență că atunci 
cînd au luat din vreme măsuri pentru 
asigurarea condițiilor materiale 
(reparații, incă’zit, iluminat, etc.), 
cînd ău procedat din timp la com- 
t ietarea colectivelor de muncă și 
au orientat activitatea culturală spre 
-ele mai actuale și arzătoare pro
bleme ale satului, ei au obținut re
zultate din cele mai frumoase.

Iată de ce, folosind experiența 
anilor trecuți, datoria activiștilor 

«"ulturali este de a întîmpina iarna 
u to*ul gata, cu totul la îndemînă. 
)e altfel, pentru unii iarna și poate 

să vină. La căminul cultural din 
Galda de Jos, ca și la biblioteca 
de aici, au fost făcute reparații, s-a 
făcut aprovizionarea cu combusti
bil, a fost completat colectivul și 
s-au luat măsuri pentru activizarea 
formațiilor artistice. Bine se pre
zintă apoi din acest punct de ve- 
■ere și căminele culturale din 

Stremț, Vințul de Jos și Hăpria.
O veche zicere, născută din în

țelepciunea poporului rrstru, sună 
așa : „Omul gospodar își face vara 
an-e și iama căruță". Referindu- 

ne la aceasta, oare cei care răs
pund de bunul mers al lucrurilor la 
căminul cultural din Ighiu pot fi 
numiți g'srodari? Să vedem. Pen
tru uni ăți’e culturale din raza Ighiu- 
’ui, secția învățămîn* și cultură a sfa

dei popular raional a repartizat 
încă la începutul acesbii an 4 sobe 
■*e încălzit, fiind înștiințați cei tn 
drent să le ridice. Sobele reparti- 

4| ate însă n-au „binevoi*" să se 
d°plas“ze singure la des'inație și 
iată că, astf»l stînd. lucrurile, atît 
căminul cît și biblioteca din Ighiu 
sînt în prezent fără sobe. Ba în

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

Sute de ore muncă voluntară
Dor'nța de a term na și da in 

/closin'ă cît mai repede ctăd’rea 
căminului cultural din c~muna 
ZI a! na, a unit forțele a zeci și su'e 
de oamen4 ai muncii de aici. In 
cadrul p'anul ui de măsuri în'ocmit 
in dcest srns d' care com'e'ul 
executiv al sfatului ropu'ar, c~ndu- 
c°r le înfr prinderilor află'oTe pe 
raza comunei și-au oferit to4 spri
jinul. Așa, e’e ex mplu, d 'g^er'i 
d- la U MC. Zlatna s-au angajat 
sd execu e lucrărde de I /rnd. 
•ar pentru transportul materialelor

Vineri, 16 octombrie 1959

bibliotecă, pe lîngă coș lipsind o 
bucată de tablă, apa ploilor își face 
cunoscută prezența în tavan. O si
tuație și mai rea persistă apoi la 
Bucerdea-Vinoasă. Aici, pe lîngă 
taptul că lipsește soba, căminul 
este vitregit și de una din ferestre 
care a fost smulsă cu ramă cu tot 
în împrejurări pe care conducerea 
căminului caută să le justifice cu 
prea multă ușurință.

Situații care denotă că încă nu 
s-a depus destulă strădanie în di
recția pregătirii unităților culturale 
pentru activitatea de iarnă mai pot 
fi întîlnite și în alte părți. La Mi
halț, primind din partea statului un 
neprecupețit sprijin, țăranii munci
tori și-au ridicat în inima satului 
un adevărat palat cultural. Răul 
constă însă în faptul că sfatul 
popular și conducerea căminului nu 
s-au preocupat în continuare mai 
îndeaproape de terminarea com
pletă a clădirii. Neîndeajuns pre
gătiți întîmpină iarna apoi, pînă în 
prezent, și căminele culturale din 
Tăuți, Cetea și altele, unde lipsu
rilor mărunte de natura asigurării 
bazei materiale, li se adaugă și 
cele privind preocuparea creării de 
noi formații artistice.

Timpul pentru ca la unitățile 
culturale unde nu s-au luat încă 
măsuri, în vederea desfășurării u- 
nei susținute activități, să se ia, 
încă nu-i trecut. De un lucru însă 
trebuie să țină seamă atît condu
cerile sfaturilor populare cît și cele 
ale căminelor culturale: hmpul nu 
așteaptă. „Nu lăsa lucrul de azi 
pe miine" este o zicere a poporului 
nos'ru. Și e atîta adevăr întrînsa.

Intcnsificînd pregătirile, nu tre- 
bu:e nici o clipă scăpată din vedere 
problema dominantă: transforma
rea socialistă a agriculturii. Apoi 
de o deosebită atenție din partea 
activiștilor culturali trebuie să se 
bucure pregătirile în vederea zilei 
de 7 Noiembrie, marea sărbătoare 
a oamenilor muncii de pretutindeni, 
și a zilei de 30 Decembrie, glorioa
sa aniversare a proclamării Republi
cii noastre dragi. Cu seriozitate tre
buie privită -organizarea și desfă
șurarea învățămîntului agricol de 
masă și a cercurilor de cultu
ră generală, în același timp creîn- 
du-se toate condițiile în vederea 
reușitei concursului bienal de tea
tru. Problema Îmbunătățirii pro
pagând- i prin conferințe și a infor
mări politice a oamenilor muncii 
de asemenea trebuie să fie în agen
ția activișHkr culturali. Cu aceeași 
răstr’n Jero fr°b”ie anoi privită pro
blema s"h:mbultfi din*re oraș și sat, 
și mobilizarea săteni'or la acțiuni 
patriotice pentru continua înfrumu
sețare a satelor.

MiThe și mari sînt sarcinile acti
viștilor culturali în lunile ce nr- 
m-ază. Dar, în același timp, mare 
va fi si prețuirea celor ce vor mun
ci pentru realizarea lor. De aceea, 
cu efrturi unite trebuie să se 
porne?s"ă din partea tuturor acti- 
'’iș'ilor cuîhtrali o muncă stărui
toare. constructivă, pentru înflori
rea s'i;nț-i. culturii și ariei în toate 
•’s»zâril» raionului nostru.

la locul construcției s-au angajat 
să-și d a concursul munci'orii de 
la tn're'Tinderea „Gh. Doja".

In număr mare au răspuns ce
tățenii comunei Zlatna și pen'ru e- 
fectuarea muncilor brute. In aces' 
sens, la div rse lucrări, elevii școlii 
profesional ”, salrriatii sfatu'ui 
po u'ar, sa'arntii de la OC.L. A- 
limen'ara, O. C. L. Indus4rial șt că
ci rd '':d"c‘ice din comună au pres
tat pînă acm peste 500 ore mun
că voluntară.

Ccresp. S. MAIOR
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IPIE HmiUMlUIL ? 
agriculturii socialiste \ 
In orașul Alba-Iulia, numărul S 

de membri și suprafața de teren ? 
din unitățile agricole cooperatiste ( 
continuă să crească zi de zi.

Convinși prin fapte, de recol- ? 
tele sporite obținute de întovără- < 
șiri și gospodăria colectivă dino- ) 
raș, prin lucrarea pămîntului în ( 
comun pe suprafețe întinse, ceea J 
ce face posibilă aplicarea pe ) 
scară tot mai largă’ a agroteh- < 
nicii înaintate, peste 100 de fa- t 
milii, membre ale întovărășirii a- ? 
gricole „Horia, Cloșca și Crișan" ( 
din Alba-Iulia și-au înscris de cu- ) I 
rînd în întovărășire din suprafața I 
avută înafară, peste 180 hectare S 
teren agricol. )

Numeroși întovărășiți, ca Gli- ( 
gor Toma, Coșeru Petru, Petraș- j 
cu Iosif, Micu Trifan și alții, au ) 
înscris întreaga lor suprafață de ( 
teren arabil, fînaț și vie in înto- > 
vărășire. ?

Dintre membrii întovărășirii ( 
„Mureșana" din cartierul Par- ) 
toș, peste 30 de familii, în frunte ? 
eu întovărășiții Sasu Gheorghe, J 
Mărginean Gheorghe, Săliștean > 
Nicolae și alții, au cerut să in- < 
tre în gospodăria colectivă. J★ !

Și în satele comunei Ighiu un < 
număr tot mai mare de întovără- $ 
șiți și țărani cu gospodărie indivi- ? 
duală și-au înscris în întovără- < 
șiri pămîntul avut înafara înto- 1 
vărășirilor. ?

Astfel, zilele trecute, un număr j 
de aproape 150 familii au înscris ) 
în în'ovărăș’rile și gospodării!1* ? 
colective din comună o suprafață \ 
de peste 230 hectare teren agricol. )

c din nou in rindul fruntașilor
De timpul cînd Ferenczi Gheza a, 

pășit pragul fostei fabrici „Helia", 
puțini dintre munci'orii actua'ei 
fabrici își mai aduc amin'e. Des
tul că a veni4. S-a apucat omul stă- 
rui'or de treabă și, încă din zilele 
începutului s-a dovedit harnic cu 
toate că stăplnului de atunci al 
fabricii puțin îi păsa de condițiile 
în care lucrau muncitorii.

Cu munca in fabrică anii au tre
cut apoi, rînd pe rînd, peste Fe
renczi Gheza ca peste atîția alții 
ca rl. Bucurii în acea vreme, ce-i 
drep4, n-a avut. Dar, dacă n-a a- 
vut //arte de așa ceva, apoi spe
ranța unor vremi mai bune i-a fost 
ortac de viață chiar și în momen
tele cele mai grele. Și speranța lui 
Ferenczi Gheza, speranțele a mili
oane de oameni din țara noastră 
au înflorit deosebit de promițătoare 
în'r-una din zilele calde ale anu
lui 1944.

☆
Anul 1948. Pe coșurile uzinelor 

și fabricilor munci'orii și-au înscris 
rentru totdeauna leg'timul 'or drept 
de a le stăplni. Au făcut la fel și 
c ti ce ani de-a rindul au muncit 
la „H lia". Și după ce s-au desco- 
‘orosit de patron, au schimbat și 
numele fabricii, ca nimic din ce a 
frst vechi și pu'red să nu mai ră- 
mînă. Au pornit apoi m"ncitorii de 
aici la o altfel de muncă deci' cea 
de pe vr m a pa'ronului: o muncă 
porni'ă din inimă.

Alături de multi alții, în lupta 
pen'ru ț roducție sporită și de cali- 
a'e, mereu in primele rînduri a 

păș i și Ferenczi Gheza. Nimic nu 
i s” părea pr a greu la gîndul că 
muncește pen'ru sine, pen'ru ai săi. 
Și în îndîrj’ "a întrecere, pe drum 
cD urcuș s re titlul de fruntaș, 
harnicul muncilor a înscris rezul
tate după r zulta'e.

lată-ne cu trei ani în urmă. Prin
tre fruntași, la panoul de onoare, 
a apărut și Ferenczi Gheza. Numele

An'renați în întrecere pentru în
deplinirea planului de producție, 
pentru cît mai multe economii, 
muncitorii de la fabrica de încălță
minte „Ardeleana" din Alba-Iulia 
și-au intensifeat eforturile în cin
stea zilei de 7 Noiembrie.

Ca urmare a străduințelor depuse, 
harnicul colectiv de aici și-a înde
plinit planul producției globale pe 
trimes'rul III în proporție de 100,65 
la sută și cel al producției marfă 
cu 100,72 la sută. Productivitatea 
muncii valoric orară a crescut cu 
5,16 la sută, iar cea fizică cu 15 
la sută.

Acordîndu-se o atenție sporită re-

Noi s u
De la începutul anului, meșteșu

garii de la cooperativa „Munca 
nouă" din Alba-Iulia și-au îndepli
nit lună de lună planul producției 
pe cooperativă. Și în trimestrul III, 
antrenați în întrecerea pentru în- 
tîmpinarea zilei de 7 Noiembrie cu 
nci succese, cooperatorii de aici

In satele de munte, altă dală lă- 
sa'e în negura neștiinței de carte, 
s-au construit în anii puterii popu
lare numer ase școli.

In clișeu: Școala de la Almaș, 
construi'ă în anii puterii populare.

său a trecut din secție în secție, 
din gură în gură, bucuria prilejui'ă 
de ac st fapt fiind a sa și a tutu
rora. Apoi, timp de 37 de luni Fe
renczi Gheza a fost același, mereu 
fruntaș în producție, mereu în me- 
d e cu 9 la sută depășire de plan 
și 1 la sută depășire a indicelui de 
catitaie.

Veni apoi luna iunie a acestui 
an. La panoul d- onoare au fost 
din nou exruși fruntașii: Beldean 
Gligor, Ș'rdean Margareta, Schiau 
Paraschiva, Costea Eugen, Hațegan 
An'inia, C'ulea T eodor și multi 
alții. Ferenczi Gheza n-a mai fost 
prin4re ei. Ce s-a în'împlat? — se 
întrebau munci'orii. S rînși în ju
rul panoului, mulți discutau cu a- 
prindere despre munca depusă și 
rezuF^tele obținute, despre planuri 
de vii or. Cu un ghimpe în inimă 
însă, Ferenczi G'’eza, care în a- 
ceas'ă lună lipsise nemo'ivat de la 
f brică, s a deoparte chinuit de o 
in'rebar': poale fi cineva fruntaș 
lipsind nemotivai ?

In rebar a cu pr cina l-a urmă
rit o 'lină încheia'ă. Animat însă 
d? dorința de a dovdi tovarășilor 
săi că gr'șea!a sa a fost în'îmrlă- 
toar-, Ferenczi Gheza și-a închinat 
în z'lele c'-au urmat toate forțele 
lup G pen'ru r zulta'e. Ș: b'lanțu' 
p- luna urmă oare i-a fost încunu
na4 d- ’a' r'i i-bînzv : planul înde
plinit în proporție de 120 ta sută, 
iar ind'ce'e de cali'a'e 101,5 la sută.

In fața pan u'ui de onoare s-au 
strîns din nou m'tnci'orii de ta fa
brica „Ardel'an't". Din nou an'ma- 
ție. De astădată însă, pr’n’re e' era 
ș' F r~nczi Gh”za. Și-a sc's ghim- 
p le din inimă cu mvnile lui '~ar- 
n-'ce. Și cînd unul din tovarășii să', 
citind num le frun’așlcr, exclamă, 
„F r nezi Gheza e din nou în rîn- 
d'Tile fruntașilor", pe b"Z"le '<u 
Ferenczi G'e-a, car'-și auzise nu
mele, s-a înfiripat un zîmbet de nes
pusă bucurie.

ducerii consumurilor specifice de 
materiale, de la începutul anului și 
pînă Ia sjirșitul lunii septembrie 
s-au înregistrat, pe bază de con
turi, economii de 64.597 dm.p. de 
piele. Numai în ultimul trimes4ru 
au fost realizate economii de 25.569
dm.p. piele pentru fețe de încălță
minte.

Fruntași s-au situat tovarășii 
Dani Ștefan, Schiau Paraschiva, 
Bădilă Teodora, O pre an Ion II, 
Moldovan Ana, Hațegan Ardinia 
și alții, care și-au îndeplinit planul 
între 102-130 la sută și au realizat 
însemnate economii.

c c e s e
și-au îndeplinit planul producției 
globale în proporție de 107,3 la 
sută, iar cel al producției marfă 
l-au depășit cu 16,4 la sută. Va
loarea producției prestări de ser
vicii și de construcții a fost depă
șită cu 84,2 la sută și respectiv cu 
12,6 la sutăi

Au terminat însămîntările
Antrenați în întrecere socia'istă 

cu colectiviștii din Nădăștia Infe
rioară, raionul Hunedoara, mem
brii gospodăriei colective din Țel- 
na s-au s'răduit să obțină rezul
tate cît mai bune în campania a- 
gricolă de toamnă.

Organizîndu-și bine munca, co
lectiviștii, ajutați de S.M 'I. Alba, 
care a făcut lucrări de bună cali
tate, au pregătit terenul pentru 
însămînțările de toamnă după tri
foi, borceag și porumb. Tot cu a- 
jutorul S.M.T.-ului au executat și 
însămînțările, folosind numai să- 
mînță al asă, tratată și cu putere 
mare de germinație. Muncind cu 
hărnicie, colectiviștii din Țel na au 
reușit să termine de însămînțat 
pînă la 15 octombrie, întreaga su
prafață prevăzută a se însămînța 
în toamna aceasta cu grîu și alte 
păioase.

Muncind cu mult etan în între
cere, c'le mai frumoase rezultate 
au fost obținute de colectiviștii 
B'rz N colde, Docolfna Candin, 
Had a Vasile l. G tigor, FI or ea Ion 
l. Glig r, Țîrlea Ion și alții.

Reoolfă sporită 
la sfeela de zahăr
Trad"cînd tn fapt ho'ărîrile ple

narei C. C. a' P.M.R. d'n noiem
brie 1958, rroducătorii agrcoli din 
raion au cultiva4 în acest an cu 
r 'rclă de zahăr o s pralață dublă 
față de anul tr cu', făcînd să creas
că simț' or • rrxlucția de sfeclă in 
raionul nostru.

In'ovărășirea a gridă din co
mun'1 Mihalț a cu'tivat în acest an 
cu sfeclă de zahăr o suprafață de 
peste 50 h c'are. A-ticlnd îngrășă
minte chimice, executînd la timp 
4 praș'le și a''e lucrări de într -ți- 
n~re, în’ov'răș'ții dh Mihalț au 
reușit să obțină în acest an o pro- 
d"cțir‘ medie de p~s'e 26.CV kg 
s^rfă la '-ec'ar. A”4fi, dacă se 
soco'cc banii prim ți pe sfdă, 
z-ti-iărul pr'mit gra'uit, borhoiul de 
-lec'ă d” 'a f brică, co'Hele și 
f-’mz-'e care s'n' fade valoroase, 
fiecar° hec'ar de s’ c'ă a^uce în 
acnst an in'o’i'rășitilcr un venit 
d- pese 12FO0 lei. ccn'r'b'tindu se 
în același timp și la sporirea pro
ducției de zahăr.



Luna prieteniei romîno-sovietice

Seară literară
Conducerea Casei raionale de 

cultură, în colaborare cu Consiliul 
raional. A.R.L.U.S. și școlile medii 
din localitate, au organizat la Casa 
raională de cultură, sîmbătă 10 oc
tombrie, o seară literară cu tema : 
„Octombr'e Roșu în poezia autori
lor sovietici". Au participat tineri 
muncitori fruntași din întreprinderi 
și elevi fruntași la învățătură.

Tovarășul profesor Alexandru 
Androne, în prezentarea făcută a 
scos în evidență activitatea celor 
mai de seamă poeți sovietici, care 
au cîntat în versurile lor Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie.

In continuare, s-au citit versuri 
din „Poemul lui Octombrie" de 
Vladimir Maiakovski, „Octombrie 
1917“ de Valerii Briusov, „Lenin" 
de Serglri Esenin și alte poezii de 
Viktor Avdeev, Alexandr Blănii și 
alții. Și-au dat concursul la recita
rea versurilor elevi și eleve din 
clasele X și XI de la școlile medii 
nr. 1 și 2 din Alba-Iulia ca Aldea 
Ion, Dioda Silvia, Popescu Titus, 
Negruțac. Margareta, Haiduc Ze- 
novie, Oprita Afirela. Dad Marian, 
Popa Lucia, Adam Ion, Opriș Ma
ria și alții.

Seara literară s-a bucurat de un 
deosebit succes. Cei prezenți au 
ascultat cu multă atenție minuna
tele versuri în care poeții sovietici 
au slăvit victoria proletariatului 
rus în lupta pentru crearea primu
lui s*at socialist, al muncitorilor și 
țăranilor. Această seară literară a 
constituit un bun prilej de întărire 
a legă'urilcr între tinerii muncitori 
fruntași din întreprinderi și elevii, 
fr-nfasi la învătă’ură, de ridicarea! 
nivelului cultural al tineretului, j

Adunări festive la comune
Sala căminului cultural din co

muna Galda de Jos a devenit ne
încăpătoare, duminica trecută, cu 
ocazia deschiderii Lunii prieteniei 
romino-sovietice. Aproape 250 de 
țărani munci'ori, tineri, vîrs'nici și 
femei au ascultat conferința pre
zentată de către tov. Vîn’u Ironim, 
directorul școlii de 7 ani din co
mună.

’ Conferențiarul a vorbit printre 
al'ele de colaborarea și sprijinul 
frățesc, internaționalist al Uniunii 
Sovietice de care s-a bucurat țar3 
noastră, desore prietenia de nez
druncinat dintre poporul nostru și 
poporul s vietic, unite în marea 
familie a țărilor socialiste.

După conferință a avut loc un 
program artistic. S-au prezentat 

recitări, dansuri populare romînești 
și sovietice, solo voce : Gliga Do
minic, Ucenic Ana și alții.

★
Asemenea adunări au mai avut 

loc la căminele culturale din co
munele Zlatna, Stremț, Vințul de 
Jos, Benic, Cricău, Ig'niu și în ce
lelalte centre de comună.

Seară de basm
In cadrul manifestărilor pe care 

le organizează, în cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, biblio
teca raională, sînt incluse și serile 
de basme pentru copii.

O as* fel de seară de basm va 
avea loc în sala bibliotecii raionale 
în ziua de 17 octombrie la ora 18. 
Se va prezenta „Povestea pescaru
lui și a peștișorului" de A. S. Puș- 
chin, urmată de ghicitori ilustrare 
ale autorilor ruși și sovietici.

Concurs 
„Cine știe., cîștigă"

Elevii școlii medii „Horia, Cloș
ca și Crișan" din Alba-Iulia se 
pregătesc intens pentru a prezenta 
un concurs : „Cine știe... cîștigă", 
pe tema: „Roadele colaborării ro
mîno-sovietice în cei 15 ani de ia 
eliberare".

Concursul se va ține la 24 oc
tombrie în sala de spectacole a Ca
sei raionale de cultură.

PENTRU 
ÎNFLORIREA 

PATRIEI

2Ve scriu corespondenții 

0 situație grăitoare
Pentru a-ți da seama de bunăs

tarea colectiviștilor din raionul nos
tru, rui-i numaidecît nevoie să le 
calci pragul/ Despre acest lucru 
poți să te convingi chiar și numai 
vizitînd depozitul de cherestea și 
materiale de cons'rucții din Teiuș.

La depozit, materiale din abun
dență, dar și zarvă multă. Cine 
sin' cumpărătorii? li recunoști cu 
ușurință. Sînt colectiviști din Cis- 
‘ei si Obreja, din Bțnic, Teiuș, 
Oiejdea și alte gospodării 'care din 
veniturile dbîndite, le dă mina să-și 
construiască case noi și au venit 
după materiale.

Despre volumul materialelor de 
cons'rucții vîndute colectiviștilor 
grăiește deosebit de viu situația de 
la depozit încheiată pe trimestrul 
trei: materiale vîndute în sumă de 
252.C 00 lei în loc de 90.000 cit pre
vedea planul. A. OȚOI

Oe ce așa și nu altfel ?
Magaz'nul O.C.L. Industrial din 

sectorul m-'nier Haneș. este un 
magazin bine amenajat și bogat a- 
previzionat cu mărfuri, de această 
stare de lucruri oamenii muncii 
fiind complec1 mulțumiți. Dar, dacă 
despr- felul cum este aprovizionat ma
gazinul, oamenii din partea locu
lui n-au de spus decit cuvinte bun°, 
nu același lucru îl pot spune și des
pre felul cum își face da oria ges
tionarul acestuia. Adesea magazi
nul e ținut închis în timp ce n-ar 
trebui să fie. Adesea gestionarul se 
închide în magazin și nu se sin- 
chisrș*e cit uși de puțin de faptul că 
în fala ușii închise așteaptă mul
țime de cumpărători.

Față de această si'nație, munci
torii din sec'oru! Haneș se adre
sează cu întrebarea: de ce așa și 
nu altfel, tovarășe gestionar? Și 
întrebarea își aș'eaptă răspunsul, 
dacă nu din partea gestionarului, 
din partea conducerii O.C.L. In
dustrial Alba. E. FARA

K. Marx — F. Engels
Opere alese voi. 9

Volumul al 9-lea cuprinde arti- 
i • le scrise de Marx și Engels in 
perioada martie-decembrie 1853, în 
cate ei demască racilele șl viciile 
orinduirii capitaliste, rînduîelile 
reacționare din statele europene și 
fundamentează poziția si tactica 
proletariatului in cele nud impor- 
rante probleme ale politicii interne 
și externe a diferitelor țări.

★
„P.M.R. — partid n.arxist-leni- 

r.’st al clasei muncitoare. Sorta con
ducătoare a poporului in lu./a pen
tru construirea socialsmului". 
(Colecția „In ajutorul celor care 

studiază Statutul P.M.R")

Pentru o mai largă participare 
la crearea fondului central de cereale

Zi de zi, ceas de ceas, țărănimea 
noastră muncitoare primește din 
part a statului nostru democrat 
popular un uriaș ajutor pentru 
continua îmbunătățire a nivelului 
de viață. Din fabrici și uzine sînt 
trimise satului din ce în ce tot mai 
multe mărfuri industriale și agro- 
alimentare, se electrifică noi sate 
iar ca urmare a grijii statului pen
tru sporirea producției agricole și 
ușurar a muncii, ia un avînt tot 
mai'mare mecanizarea agriculturii.

Acestui mare ajutor, țărănimea 
rractră are datoria de onoare de a-i 
răspunde prin fapte, adueîndu-și în 
egală măsură contribuția Ia înde- 
linirea sarcinilor mărețe pe care 

■e ridică construcția socialismului 
n țara noastră. Iată de ce în mo

mentul de față, cînd s-a trecut la 
formarea fondului central de pro
duse agricole al statului, pe baza 
contractărilor și achizițiilor, sarcina 
de căpetenie a fiecărui om al mun
cii din agricultură — colectivist, în- 
■ovărășit sau țăran muncitor este 
să-și aducă o largă contribuție la 
Urmarea fondului central de cereale.

In acest an, de pe ogoarele ra
ionului s-au strîns recolte deosebit 
de frumoase. Aceasta înseamnă că 
există toate posibilitățile pentru a 
ne spori participarea la formarea 
fondului central. Colectiviștii din 
rai n, de pildă, primesc în acest an 
ÎTre 5-7 kg porumb și chiar mai 
mult după fiecare zi-muncă. Aceasta 
înseamnă că fiecare familie va pri
mi, pe puțin 3.000-4.000 kg porumb. 
Din această cantitate pentru nevoi
le personale nu se folosește nici ju
mătate, restul rămînînd pentru va- 
'rrîficat. De altfel mnlți colectiviști 
in Cistei, Micești, Obreja și din 

alte gospodării colective, înțele- 
fînd just importanța mare a con
tractărilor și achizițiilor, ca și sar
cina de onoare ce le revine în a- 
ceasfă direcție, au contractat su
plimentar, în mod individual, mari 
•'antități de grîu și de porumb. Așa, 
de pildă, colectivistul Man Stoica a 
'or'ractat în mod individual 200 
1 g grîu și 200 kg porumb, Dobîrtă 
•lihai și Lodi Ștefan cîte 100 kg 

grîu și 200 porumb fiecare, etc. 
Fx-mple de acest fel sînt nenumă
rate în raion și ele trebuie urmate 
de către fiecare colectivist. Fiecare 
să considere valorificarea unei can- 
'ități cit mai mari de produse agri
cole statului drept o mare îndato
rire cetățenească, de la care ni
meni nu are dreptul să se retragă. 
Trebuie ca organizațiile de bază 
din gospodării și consiliile de con
ducere să facă o largă populari
zare a acestei importante acțiuni, 
astfel ca nici un colectivist să nu 

rămînă fără a contracta sau preda 
prin achiziții o anumită cantitate 
de grîu și porumb. In această di
recție trebuie urmat exemplul con
ducerii gospodăriei și a organiza
ției de bază din gospodăria colec
tivă din Cistei, care a acordat a- 
cestei acțiuni toată atenția, condu
cătorii gospodăriei fiind în primul 
rînd exemplu și participînd perso
nal la munca de lămurire a co
lectiviștilor.

O mai largă contribuție la crea
rea fondului central al statului tre
buie să-și aducă și membrii întovă
rășirilor agricole. In momentul de 
față, cînd aproape întreaga țărăni
me muncitoare din raion a pășit pe 
calea întovărășirii agricole, partici
parea și în afară de unitățile so
cialiste în mod individual la for
mar-a fondului central are o im
portanță deosebită și pe întregul 
raion s-ar strînge o mare cantitate 
de cereale. Pentru aceasta este ne- 
vqie ca acum cînd se face recol
tarea porumbului să se ducă o lar
gă muncă Hn a în+ovără-
șiților, arătîndu-li-se că, valorifi- 
cînd statului surplusul de porumb, 
pe lîngă că răspund ai'dorn'iii nri- 
nlit din partea s*at"I,,:. ei benefi
ciază de avantajul d“ a primi pre
țuri b'm», munca fiinHu-l" as*fel 
răsplătită.

Pentru a se asigura o mai largă 
participare a colectiviștilor și în- 
tovărășiților la formar a fondului 
central, e nevoie absolută de îmbu
nătățirea- muncii organelo- coo-e- 
rației sătești. Este adevărat că față 
de trecut munca s-a mai îmbunătă
țit și pe lîngă preluări au fost a- 
chiziționate peste 1CO.COO lg grîu, 
dar fot așa de adevăra* este că se 
mai fac simțite încă drshib linșuri. 
Unele conduceri de cooperative ca 
cele din Stremț, Vințul de Jos și 
altele se ocupă slab de lămurirea 
producătorilor spre a-și valorifica 
produsele prin co-perativ5. tin o 
slabă legătură cu masa largă de 
cooperatori. De asemena, în unele 
comune ca Mihalț și r r~'Ț- 
ducăfcrii cooperativelor așt aptăsă 
meargă colectiviștii la ei, în loc să 
fie ei aceia care să convin<vi -n'-r 
tiviștii despre sarcina mare ce o 
au de a contribui fiecare și indivi
dual la formarea fon'r.lui central 
de produse.

Raionul nostru poa‘e 
să-și aducă o mai mare contribuție 
la formarea fondului central de 
produse. Este însă nevoie ca fie
care colectivist, fiecare întovărășit 
să fie pătruns de importanța aces
tei sarcini și din veniturile reali-, 
zate să vîndă statului o cantitate 
cît mai mare de produse agricole.

Să cuneațtom grandioasele rooliziri «le constructorilor comunismului

(V) Date edificative dintr-o mare expoziție
Pavilioanele R.S.F.S.R.

(Urmare din numărul trecut)

Republica Rusă este reprezentată 
la expoziție prin 3 pavilioane. Pri
mul dintre ele este rezervat indus
triei. al doilea agriculturii și al 
treilea culturii și vieții cotidiene a 
popoarelor R.S.F.S.R.

R.S.F.S.R. este cea mai mare 
dintre cele 15 republici care 
fac parte din Uniunea Sovie
tică. Pavilioanele sale permit să-ți 
faci o idee- despre lupta dusă de 
poporul rus pentru transformarea 
Rusiei agrare înapoiate, intr-un 
sat industrial puternic, cu o agri
cultură dezvoltată și o cultură îna
intată.

Vastul teritoriu al Republicii Fe
derative Ruse este extrem de va
riat ca compoziție socială, condiții 
economice și naturale. Plecîrtd de 
la aceste condiții, s-au constituit 
68 de regiuni economice adminis
trative, R.S.F.S.R. furnizează mai 
mult de două treimi din producția 
industrială și mai mult de jumă
tate din produsele agricole ale U- 
niunii Sovietice.

In pavilionul Industria R.S.F.S.R. 
care arată realizările și pers
pectivele dezvoltării republicii în 
acest domeniu, un loc de frunte 
este rezervat siderurgiei. Sub pu
terea sovietică s-au construit și 
pus în funcțiune mari uzine meta
lurgice, in Ural și Siberia, și s-a 

procedat la reconstruirea radicală 
și la mărirea uzinelor existente.

Introducerea unei tehnici noi și 
a unor metode progresiste de or
gan za re a producției a favorizat 
avîntul rapid al siderurgiei. Inafa- 
ră de siderurgie a luat o mare dez
voltare metalurgia neferoaselor. 
Lucrările de punere în exploatare 
a zăcămintelor de minereu de fier 
din Kursk, prevăzute în planul sep
ie nai, V'r avea o importanță con
siderabilă. Unul dintre cele mai 
mari centre mondiale de extracție 
de diamante va fi organizat în Re
publica Autonomă Iakută. Un loc 
important ocupă și industriile de 
huilă și petrol. In acest pavilion se 
arată punerea în valoare a zăcă- 
mirielor de petrol din regiunile 
Volgei și Uralului.

In timpul cincinalelor sovietice 
au fost create. puternice ceri re e- 
nergetice și o industrie chimică 
dezvoltată.

Construcțiile mecanice sînt o 
ramură cheie a republicii. Ele pro
duc actualmente, în serii, tipuri 
noi de mașini unelte, turbine cu a- 
buri de mare putere, un aparataj 
modern de înaltă tensiune, aparate 
de măsurare și mijloace de auto- 
ma'izare. Intr-un pavilion se arată 
realizările industriei materialelor 
de construcție care s-au extins 
mult. întreprinderile sale produc 
ciment, produse necesare zidăriei, 

piese din beton armat și blocuri de 
zid prefabricate.

Industria forestieră, a hirtiei, a 
prelucrării lemnului sînt reprezen
tate prin machete. Un loc de prim 
ordin este rezervai industriei u- 
șoare a republicii, care este o pro
ducătoare importantă de țesături 
de bumbac, de in, de mătase, de 
articole de sticlărie, de confecții și 
de încălțăminte.

Industria alimentară expune mo- 
s'rele produselor alimentare, a pro
duselor din carne, lactate, piscicole, 
etc. Republica dispune de resurse 
considerabile de materii prime și 
de un mare potențial energetic, ne
cesar progresului industriei sale. 
Repartiția bogățiilor naturale și 
dezvoltarea forțelor sale productive 
sînt reprezentate printr-o hartă e- 
lectrificată. O colecție foarte inte- 
resan'ă a bogățiilor subsolului poa
te fi văzută în această sală.

O sală specială este rezervată 
dezvoltării anumi or regiuni ale re
publicii, în viitorul septenal.

Problema amenajării Angarei și 
Jeniseiului este trata'ă amănunțit. 
Energia ieftină, produsă de hidro
centralele celor două fluvii va per
mite o dezvoltare a întreprinderi
lor metalurgice, a construcțiilor 
mecan'ce, a fabricilor de celuloză 
și hîrtie, etc.

Statul investește capitaluri enor
me în economia Siberiei. Aceasta 
va permite să se folosească mai 
mult bogățiile naturale ale acestei 
regiuni, ceea ce va mări avîntul e- 
conomiei generale a Uniunii Sovie
tice.

Pavilionul agriculturii R.S.F.S.R. 
prezintă progresele realizate în 
toate ramurile principale aid e

conomiei agricole. Un panou mare 
oglindește succesele obținute de 
republică în dezvoltarea producției 
de cereale. In 1958 recolta globală 
de cereale s-a urcat în R.S.F.S.R. 
la 4,8 miliarde de puduri; ea va_ a- 
tinge 6,6 miliarde de puduri în 
1965. Centrele principale ale pro
ducției de cereale-marfă se găsesc 
în regiumTe din Siberia și Ural, în 
zona cen'rală a cernoziomului, în 
regiunea Volgei și în Caucazul de 
Nord.

Porumbul este o sursă importan
tă de mărire a producției cerealelor 
și furajelor. Acum 5 ani această 
cultură ocupa în republică 800.000 
hectare, iar în 1958 au fost semă
nate 10.000.000 hec'are. In 1959 
suprafețele rezervate porumbului 
au crescut cu 3-4 milioane hectare.

Porumbul este semănat în pă'rat, 
ceea ce permite mecanizarea cul
turii. Cartofii și sfecla de zahăr 
sînt principalele furaje din nume
roase regiuni ale republicii. Se 
depune un mare efort pentru a ex
tinde culturile vogate în albumină: 
trifoiul, lucerna, soia și altele. Un 
rol deos bit în producția cerealelor 
îl joacă sovhozurile, ale căror me
tode de muncă sînt prezentate în 
acest pavilion. Mai multe standuri 
sînt rezervate gospodăriilor model 
care cultivă: sfecla de zahăr, inul 
cu fibră lungă, oleaginoasele, plan
tele aromate, livezile și vița de 
vie.

In acest pavilion se pot vedea 
multe documente, referitoare iFT ex
periența colhozurilor și sovhozuri
lor fruntașe.

In pavilionul „Cultura și viața 
zilnică în R.S.F.S.R. sînt reprezen
tate succesele obținute în domeniul 

culturii și a buneistări a popoare
lor republicii. Datele, care ilus
trează avîntul culturii republicilor 
autonome din R. S. F. S. R., 
ca șl formarea cadrelor de 
irielectuali, originari din aceste re
publici, prezintă Un interes deose
bit. O mare parte a pavilionului 
este consacrată activității cluburi
lor, caselor de cultură și a parcu
rilor de odihnă. Un toc special este 
rezervat, presei, cinema' ograf u'ui, 
radiodifuziunii, televiziunii, teatre
lor, muzeelor, literaturii și artei. 
Colecțiile de mostre de artă popu
lară a'rag atenția vizitatorilor. Se 
pot vedea pînzeturi și covoare de 
înal'ă va'oare artistică, broderii, 
dantelă, sculptură în lemn, metal 
sau piatră și altele. Una din're să
lile pavilionului . este destinată îm
bunătățirii bunăstării muncitorilor. 
Un mare interes preziriă partea 
pavilionului care arată îmbinarea 
urbanismului în construcția locuin
țelor.

O seamă de diagrame arată creș
terea venitului național al R.S.F.S.R. 
Acesta a crescut mai mult de 5 
ori, din 1940 pină în 1958.

Asistența medicală a populației, 
problemele sănătății publice, pro
tecția de care se bucură mama și 
copilul, odihna muncitorilor, dez
voltarea culturii fizice și a sporiu- 
'ui, sînt reprezentate amănunțit. 
Inafara celor trei pavilioane spe
ciale ale R.S.F.S.R., un pavilion 
este rezervat regiunii Moscovei, 
care ilustrează realizările și pers
pectivele acestei regiuni în dome
niul industriei, agriculturii și cul
turii.

(Continuare în numărul viitor)



Alegerile în organizațiile de partid

Dc la început tara lipsuri Să terminăm grabnic însămînțările !
De peste două săptămîni au în

ceput adunările generale de dare 
de seamă și alegeri în organizațiile 
de bază din întreprinderi și insti- 

iar organizațiile de partid de 
la sate se pregătesc și ele în ve
derea acestui însemnat eveniment.

Recent, biroul Comitetului raio- 
njd de partid, pe baza unui con
trol temeinic, a analizat într-o șe
dință a sa, felul cum s-au desfă
șurat primele adunări generale ale 
organizațiilor de bază din între
prinderi și instituții și felul cum 
s-au pregătit în acest sens organi
zațiile de partid de la sate.

Pentru a se cunoaște concluziile 
biroului, a fost organizată o șe
dință cu activul Comitetului raionaL 
Cu această ocazie, tov. Cormoș 
Vasile, secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid, tov. Cîmpean 
Aurel, secretar al comitetului de 
partid de Ia U.M.C. Zlatna și tov. 
Filus Mihai, secretar al comitetului 
comunal de partid Galda de Jos, 
au prezentat informări.

Din informări s-a desprins fap
tul că, în majoritatea lor, organi
zațiile de bază, care au ținut pînă 
in prezent adunări generale pentru 
dare de seamă și alegeri, au res
pectat Instrucțiunile C. C. al 
P.M.R. în legătură cu alegerea or
ganelor conducătoare in organiza
țiile de partid și sarcinile Comite
tului raional de partid trasate în 
acest sens.

Pregătirea temeinică, cu simț de 
răspundere, de care au dat dovadă 
comitetul orășenesc de partid, co- 
mi'etele de partid de la U.M.C.

a'.ra și Complexul Cf.R. Teiuș- 

^^erale ale organizațiilor de bază 
pentru dare de seamă și alegeri să 
se desfășoare la un înalt nivel. 
Dările de seamă ale birourilor or
ganizațiilor de bază au fost axate pe 
sarcinile de la locul de muncă, ele 
cons'ituind o analiză critică a ac
tivității politice și economice cum a 
fost de pildă, la organizațiile de bază 
de Ia Depoul C.F.R. Teiuș, Întreprin
derea „Ardealul" și altele. Aceasta 
a făcut ca discuțiile să se desfă
șoare Ia un nivel înalt și să fie 
criticate cu tărie, în mod princi
pia' și tovărășesc, lipsurile din 

r munca birourilor organizațiilor de 
bază.

In general, adunările au adoptat 
hotăriri în care, pe baza lipsurilor 
constatate și a discuțiilor purtate, 
au fost trasate sarcini pentru acti
vitatea de viitor a noilor organe 
de conducere.

Biroul Comitetului raional a a- 
«eciat că rezultatele obținute se

toresc în primul rînd faptului că 
organizațiile de bază și fiecare 
membru de partid a fost pătruns 
de răspunderea ce o au față de 
o sarcină așa de importantă.

Sarcini imediate
Analiza făcută de biroul Comite

tului raional a scos în evidență 
că nu peste tot organizațiile de

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

Toată atenția lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare în satul Oiejdea

U .'.cordind toată importanța lucră- 
r r de îmbunătățiri funciare, or- 
ganr'e de partid și Comitetul exe- 
cu io al sfatului popular din comu- 
na Cricău, dsfășurînd o largă mo
bilizare a țăranilor muncitori din 
C'rr.ună, aceștia au curățit și adîn- 
cii : alea Craivei pe o lungime de 
peste 1.000 metri, să-înd sute de 
metri cubi de pămini.

Nu același lucru se poate spune 
insă despre colectiviș'ii din satul 
O'ejdea, unde această vale trece 
pes'e terenul lor pe o lungime de 
1-500 me'ri. Pcn'ru canalizarea văii 
Craiva-Oiejdea, organele tehnice de 
la Serviciul apelor au executat de 
mai multe săotămîni lucrările de 
trasare și gabaritaj pe întregul tra
seu al văii. Aici insă, datorită fap
tul::' că organele de partid și de 
s'ai din comuna Galda de Jos, de 
car ■ aparține satul Oiejdea și in 
primul rînd organizația de partid 
(secretar tov. Tamaș Francisc), 
ccns liiil de conducere din gospo
dărie (președinte tov. Vass Geza) și 
deputății Rusan Florea, Crt'șan Au
rel si Tamaș Arpad, nu au luat nici 
o măsură pentru mobilizarea co- 
lectitrștilor la executarea lucrărilor 
ce îmbunătățiri funciare, pînă la 12 

bază și mai cu seamă comitetele 
de partid au respectat întocmai sar 
cinile ce le-au stat în față în legă
tură cu adunările de dare de sea
mă și alegeri. Astfel, unele birouri 
ale organizațiilor de bază, lipsite 
de îndrumarea comitetelor de par
tid nu pregătesc din timp membrii 
despre importanța alegerilor, nu 
prelucrează cu aceștia instruc
țiunile C. C. al P.M.R. în legătură 
cu această problemă. Pentru lichi
darea acestei lipse, birourile orga
nizațiilor de bază, mai ales cele de 
la sate, trebuie să organizeze dez
baterea instrucțiunilor de către 
membrii de partid, în așa fel ca 
fiecare să cunoască cît mai temei
nic importanța acestui document.

Darea de seamă trebuie întocmită 
din vreme, cu 10 zile înainte de data 
cînd va avea Ioc adunarea gene
rală, pentru ca ea să poată fi ana
lizată și complectată dacă va fi 
cazul, nu așa cum a procedat bi
roul organizației de bază de la 
1.1. L. „Horia", care a întocmit 
darea de seamă în ultimele 2-3 zile.

Slabul control exercitat de comi
tetul comunal de partid Teiuș (se
cretar tov. Farcaș Traian), asupra 
felului cum a fost pregătită adu
narea generală pentru dare de sea
mă și alegeri de la Școala medie, 
a făcut ca aici adunarea să se des
fășoare cu multe lipsuri. In primul 
rînd darea de seamă a fost slabă 
și întocmită în mod superficial, ea 
nu a criticat lipsurile membrilor 
de partid și nici nu a făcut o ana
liză temeinică a acestora.

Anunțarea din vreme, cu cel pu
țin 5 zile înainte, a datei, orei 
și locului cînd va avea loc aduna
rea este o sarcină care trebuie În
deplinită, pentru ca membri de par
tid să se pregătească pentru 
a putea participa atît Ia adunare 
cît și la discuții. Trebuie, de ase
menea, luate toate măsurile ca nici 
un membru de partid să nu l.ip- 
sască nemotivat de la adunare. 
Dacă totuși unii lipsesc nemotivat, 
să fie cercetat cazul lor și să fie 
puși în discuția adunării generale 
a organizației de bază și trași Ia 
răspundere.

In curind și organizațiile de 
bază de la sate vor începe adună
rile generale de dare de seamă și 
aleg’ri. Pentru aceasta comitetele 
comunale de partid au datoria să 
îndrume birourile organizațiilor de 
bază să ia toate măsurile, așa cum 
sînt stabilite în instrucțiunile C. C. 
al P.M.R. și sarcinile trasate de 
Comitetul raional de partid, în așa 
fel ca acest eveniment să ridice ac
tivitatea de partid în raionul nos
tru pe o treaptă și mai înaltă. Nu 
trebuie uitat fapul că rezultatele a- 
cesfei munci se oglindesc în rezul
tatele economice ce se obțin. In 
înfreprinderi, îndeplinirea angaja
mentelor luate de a realiza eco
nomii, iar la sate, atragerea țără
nimii pe calea agriculturii socia
liste.

octombrie nu s-a săpat nici un me
tru cub de pămint din această lu
crare. Și dacă în direcția lucrărilor 
de hidroameliorațiuni la Oiejdea, 
nu sînt rezultate aceasta se dalo- 
rește și colec'ivului raional, care răs
punde de lucrările de îmbunătățiri 
funciare și îndeosebi tov. inginer 
Suciu Matei, care nu destul de ho- 
tărît s-a ocupat de această problemă.

Tinînd seamă de rolul important 
pe care îl au lucrările de îmbună
tățiri funciare in sporirea produc
ției agricole, organele de partid 
si de stat din comună trebuie să 
desfășoare o largă muncă politică 
și organiza’orică în rîndul colecti
viștilor. împletind munca lucrărilor 
gospodăireș'i și de însămînțări cu 
cea de îmbunătățiri funciare, orga
nele locale trebuie să mobilizeze co
lectiviștii la executarea de ur
gență a lucrărilor de canali
zare a văii Craiva-Oiejdea, arătîn- 
du-le că este în primul rînd 
în interesul lor să exe elite a- 
ceastă lucrare, căci prin ferirea de 
inundații a terenului agricol și îm
bunătățirea structurii solului pe sute 
de hectare, se vor obține recolte 
sporite care vor aduce în plus co
lectiviștilor multe vagoane de cereale.

Rezultate
Muncind cu multă însuflețire la 

recoltări, arături și însămințări, co
lectiviștii din Bertic obțin rezultate 
frumoase în campania agricolă de 
toamnă.

Hotărîți să obțină o recoltă spo- 
ri’ă de cereale în anul viitor, co
lectiviștii au grăbit însămînțările. 
In acest scop, ei au recoltat și au 
eliberat de culturile tîrzii în primul 
rînd terenul ce se însămînțează în 
toamnă. Cu ajutorul S.M.T.-ului 
l-au arat la adîncimea de 22-25 cm, 
au împrăștiat îngrășăminte chimice

Di și ne găsim într-o perioadă 
cînd însămînțările de toamnă tre
buie să fie pe terminate, în comu
na Teiuș membrii întovărășirii a- 
gricole din această comună tără
gănează nepermis lucrările de a- 
rături și însămînțări, deși organe’e 
telin’ce agricole au efectua’ din 
vreme tarlalizarea și asolarea tere
nului. Faptul că recoltările au fost 
efectua'e de peste 80 la sută, în 
timp ce terenul este eliberat doar 
circa 30 la sută, iar arăturile șl 
însămînțările s-au făcut pe supra
fețe cu totul neînsemnate, scoate șl 
mai puternic în evidență lipsa de

Mai multă
Dacă membrii întovărășirii agri

cole „Cel de-al II-lea Congres al 
P.M.R." din comuna Oarda de Jos 
dovedesc preocupare pentru recol
tări, arături și însămînțări, fiind 
avansați cu aceste lucrări, trebuie 
arătat însă că nu același interes 
manifestă în această direcție mem
brii celorlalte întovărășiri agricole 
din comună. -7

Așa, de exemplu, în satul Oar
da de Sus, datorită slabului ajutor 
pe care-1 dau organele de partid și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din comună, membrii întovără
șirii agricole „Ordeana" (președin
te tov. Jibotean Gheorghe), deși au 
recoltat porumbul în proporție de 
p-ste 90 la sută, întîrzie în mod 
nejustificat cu eliberarea terenului 
de coceni. Din această cauză, aici 
solul nu este pregătit pentru însă
mînțări decît pe 20 la sută din su
prafață, iar procentul la însămîn
țări este și mai mic. In satul Pî- 
clișa, datorită slabei preocupări a 
tehnicianei Susan Dorina, centrul 
de condiționat și tratat semințe 
nici n-a fost încă organizat și ca 
urmare, în acest sat condiționarea 
semințelor nu se face.

De ce nu vă țineți de cuvîntul dat, tovarăși?
Răspunzînd chemării celor 8 în

treprinderi din Capitală, numeroa
se colective de muncă din cuprin
sul raionului nostru, atît din in
dustrie cit și din agricultură, și-au 
luat angajamente sporite de a rea
liza în acest an un volum sporit 
de economii. Cu prilejul prelucrării 
documentelor plenarei C. C. al 
P.M.R. din 13-14 iulie, ca răspuns 
măsurilor de îmbună ățire a traiu
lui celor ce muncesc luate de par- 
id, muncitorii, tehnicienii, ingi

nerii și funcționarii din întreprin
derile raionului și-au sporit și mai 
mult angajamentele, hotărîți fiind 
de a-și aduce o contribuție cît mai 
largă la realizarea miliardului 
prevăzut în sarcinile plenarei.

Și nu se poate spune că n-au 
fost dobîndite rezultate frumoase 
în îndeplinirea angajamentelor. Nu! 
Din con’ră, unele colective de 
muncă, ca cel de la Uzinele metalo- 
chimice Zlatna, pe lingă faptul că 
și-a propus să realizeze la econo
mii o sumă însemnată zilele aces
tea, pe baza unui nou studiu a 
posibilităților existente și finind 
cont de realizările mari de pînă a- 
cum, a hotărît să-și sporească an
gajamentul cu aproape încă odată fa
ță de cel luat la începutul anului. 
Sub îndrumarea comitetului de partid 
din uzină, conducerea administra
tivă a întocmit un grafic operativ 
de urmărire a realizării angaja
mentelor, în timp ce în sectoare 
au fost scrise lozinci mobilizatoare 
cu angajamentul concret. luat pe 
fiecare sector. O seamă de rezul
tate frumoase au fost obținute și 
de către depourile de locomotivă 
din Teiuș și AlFd-Iulia. Depoul

f r o sn o a s «
și au semănat cu griu Cenad 117, 
condiționat și tratat, pină la 15 
octombrie, peste 80 la sută din 
suprafața preoăzu'ă a se însămința 
în această toamnă, in cîteva zile 
urmind să termine în întregime re
coltările și însămînțările.

Printre fruntași la recol'ărișiîn
sămînțări sînt colectiviștii Dără- 
muș Gheorghe, Hulea Partenie, 
Preja Cornel, Nicoară Maria, Anca 
Ileana, Goia Petru, Crucița Marta 
și alții.

în urmn
preocupare pentru in a: !,
vedită de conducerea in ovărășirit. 
Și dezinteresul pen ru ară uri și 
însămînțări apare cu lotu’ de ne
explicat, deoarece este binecunoscut 
faptul că la conducerea întovărășirii 
se găsesc țărani destoinici ca Cion
tea Alexandru, preș dinte, Coman 
Gheorghe și Muntean Nelu Iui. 
Cucu, vicepreședinți și alții, care 
printr-o muncă bine organizată, cu 
ajutorul S.M.T.-ului și f rț le de. 
muncă de care dispune întovărăși
rea pot să termine ară'urile și în
sămînțările în’r-un timp scurt și în 
condițiuni optime.

preocupare
Țihînd seamă de timpul înaintat 

în care ne găsim, -organele de par
tid și de stat din comuna Oarda 
de Jos, trebuie să sprijine cu tca.tă 
hotărîrea conducerile întovărășiri
lor la arături și însămînțări, lu
crări care trebuie să se termine în- 
tr-un timn cît mai scurt.

In acest an, la gospodăria agricolă de stat din Oarda de Jos s-a 
obținut o recoltă bogată de mere.

IN. CLIȘEU: Recoltarea merelor la subsrcția Țelna.

C.F.R. din Alba-Iulia, de pildă, 
deși undate mică, a realizai pînă 
în prezent economii de aproape 
100.000 lei.

Nu peste tot însă cotectivele de 
muncă își țin cuvîntul dat, nu pes
te tot sarcina realizării angajamen
telor stă în centrul atenției. Și a- 
cest lucru nu e cîtuși de puțin un 
punct de laudă. Cum consideră 
oare conducerea cooperativei „Mu
reșul" din Alba-Iulia și organiza
ția de bază de aici că-și vor putea 
îndeplini angajamentul luat cînd, 
cu toate că e mult sub posibilități, 
angajamentul luat n-a fost realizat 
pină la 1 octombrie decît în pro
porție de 30 la sută? Acestei în
trebări trebuie să i se răspundă 
prin măsuri concrete care să ducă 
la în’ăturarea risipei de materiale, 
la folosirea mai judicioasă a tim
pului de lucru și la înlăturarea 
cheltuielilor inutile. O astfel de si
tuație poate fi întîlnită’ și la Gru
pul de șantiere din Alba-Iulia. Aici, 
din cauza slabei preocupări pentru 
o mai bună organizare a muncii, 
se face încă destulă risipă de ma
teriale, se înregistrează consumuri 
exagerate de benzină și în plus, 
mașinile grupului sînt prost între
ținui, folosite nerațional, din care 
cauză se defectează des, prcvocînd 
greutăți în desfășurarea muncii,

Mult mai gravă este situația la 
întreprinderea „Horia" din orașul 
nostru, la întreprinderea „Gh. Do- 
ja" din Zlatna și Iprodcoop Alba- 
Iulia care, în loc să realizeze eco
nomii, înregistrează pierderi. O 
astfel de atitudine este de netole
rat și trebuie să i se pună capăt, 
cum de altfel trebuie să i se pună

Să fie grăbit ritmul 
însamîntărilor la Stremț
La în ovărășirea agricolă „Dru

mul lui Lenin" din comuna Stremț 
arăturile și însămînțările sînt mult 
rămase în urmă. Și faptul că pînă 
ia 13 octombrie întovărășirea nu a 
însămînțat decît 15 la sută din 
■•uorafața prevăzută a se însămința 
în această toamnă doved»ște pe 
d plin acest lucru. Analizînd tap
ele pen'ru care se întîrzie însă

mînțările în această comună, nu e 
greu de văzut că principala cauză 
ste tărăgănarea dovedită de unii 

întovărășiți în eliberarea terenului 
de culturile tîrzii. Așa, de exemplu, 
de pe sola planificată a se însă- 
mînța cu grîu, care în acest an a 
fost cultivată în cea mai mare par- 
e cu sfeclă de zahăr, unii întovă

rășiți ca Pop Iuliu, Mărginean 
Me'inte, Foia Dumitru, Bulgărea 
Ion pînă la 13 octombrie nici nu 
recoltas ră încă sfecla, fapt cecau- 
z-'ază mari greutăți în pregătirea 
terenului și execu‘area înbunecon- 
diți’.ini a însăinînțări'.or. Același 
lucru se petree și în terenul însă
mînțat cu porumb unde deși po
rumbul a fost cules în cea mai 
mare parte, cocenii se găsesc a- 
proape toți n-tăiati pe teren.

Această întovărășire, care posedă 
si un număr important de oi, dat >- 
rită slabei preocupări a comitetu
lui de conducere al întovărășirii 
(președinte tov. Galdea Nieolae) nu 
a strîns încă furajele necesare cilor.

Pen'ru ca în comuna Stremț rit
mul însămînfârilor să fie intensi
ficat, organele de partid și comite
tul executiv ai sfatului popular din 
comună au datoria să dovedească 
mai mult interes în această direcție.

capă! și superficialității cu care se 
urmăresc economiile în întreprin
deri. Nu se poate numi decît ne
păsare și superficialitate atitudinea 
unor conducători de unități ca cei 
de la întreprinderea „Vinalcool" —- 
Alba-Iulia, Secția de drumuri, care 
comunică realizări de economii ne
reale, luate fără o temeinică ana
liză a stuați.i. Or, trebuie să fie 
clar că aceasta înseamnă nici mai 
mult nici mai puțin decît ducerea 
in eroare a organelor de partid și 
de stai și acest lucru e inadmisi
bil.

Realizarea angajamentelor luate 
în întrecere este o datorie de o- 
noare a fiecărui colectiv de muncă. 
E un lucru de cinste ca făcînd bi
lanțul realizărilor, să poți raporta 
partidului nu numai că ți-ai înde
plinit angajamentul, dar că l-ai și 
depășit. Organizațiile de bază "și 
conducerile administrative din în
treprinderile rămase în urmă tre
buie să analizeze temeinic cauzele 
care au condus la această situație 
și să ia măsuri concrete de recu
perare a restanțelor și de asigurare 
a îndeplinirii întocmai a angaja- 
men elor luate. Numai atunci se 
pot declara salisfăcuți, atît condu
cerea admhus rativă, organizația 
d: bază și întregul colectiv, cinci 
muncind cu hărnicie vor putea spu
ne că s-au ținut de cuvîni. Deo
camdată însă numai o parte din 
unități se ped rrândri cu astfel de 
realizări. Multe colective de mun
că sînt încă datoare să răspundă 
pr 'n fapte întrebării: De ce nu 
vă țineți cuvîntul dat, tovarăși ? 
Deci întrebarea își așteaptă răs
punsul.



Succesele industriei sovietice

Mesajul lui N. S. Hrușciov 
către D. Eisenhower

MOSCOVA (Agerpres). —TASS 
arfunță: N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R S.S., a trimis lui Dwight Ei
senhower, președintele S.U.A., un 
mesaj cordial de jelicit are cu pri
lejul zilei de naștere.

N. S. Hrușciov arată că a rămas 
cu cele mai hune impresii despre 
convorbirile sincere avute cu pre
ședintele.

------------------------H------------------------

Telegrama ini N. S. Hrușciov 
către H. nacmillan

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
anunță: Președintele Consiliului
de Miniștri al U.R.S'.S., Nikita 
Hrușciov a adresat lui Harold Mac
millan o telegramă de felicitare cu 
prilejul alegerii acestuia, pentru a 
doua cară, în funcția de prim-mi- 
nistru al Marii Britanii.

Conducătorul guvernului sovie
tic și-a exprimat speranța că „bu- 
curîndu-vă de sprijinul și încrede
rea majorității poporului veți de
pune în viitor, împreună cu noi și 
guvernele celorlalte țări eforturi în 
vederea rezolvării problemei de-

Comunicatul 
Comandamentului 

Suprem al Armatei 
algeriene de eliberare

CAIRO (Agerpres). — Potrivit 
comunicatului dat publicității de 
Comandamentul Suprem al Arma
tei de eliberare națională din Al
geria în legă'ură cu operațiile mi
litare, în zilele de 9 și 10 octom
brie insurgenții algerieni au ucis 
130 d? soldați francezi, au rănit 
119 și au doborît două elicoptere 
aparținând forțelor armate franceze 
din Algeria.

Să făurim din spadă plug
In viața internațională de azi se 

pot desluși două procese con'radic- 
torii. Pe de o parte, o anumită slă
bire a încordării, o încălzire a re- 
laȚilor dintre s‘aie, extinderea le
găturilor economice, a contactelor 
poli'ice și a sch:mb urilor culturale; 
pe de altă parte, acumularea mai 
departe a mijloacelor de război, a 
mijloace'or de ex'erminare în masă 
a oamenilor. Aceste două tendințe 
sini ncom-atibile.

Es'e adevărat că există teoreti
cieni care susțin că ‘ocmai puterea 
distrugătoare a armelor moderne 
și echilibrul în înarmare ar consti
tui o „bază materială" prntru ate
nuarea încordării I Logica lor este 
nu numai vicioasă, ci și periculoasă.

Ce constau'e reale se ascund în 
spat'Ie formulei „echilibru în înar
mam" 2

Adunați la un loc toate mij’oa- 
cele de dis'cgere pe care le-a 
creat omn'rea de-a lung"l în'regii 
sale isterii. Ceea ce veți obține nu 
reprezintă decît o parte infimă din 
mij'oacrle de distrug-re de care 
d'spun în prezent dottă-'rei mari 
pu'nri.

Acum, închipuiți-vă că toate ex- 
ploz'ile care au răsunat vreodată în 
timpul războaplor pe plan-ta noa
stră s-ar con'opi într-o singură ex- 
plcz'e. Prin forța de distrugerea a 
ar fi mai mică decît exnlozia un i 
singure b-mbe cu hidrogen. Si cine 
ști' cî'e bomb" de aces' fel sînt păs
tra' e în d^pozite’e cele mai secrete!

Pentru a distruge inamicul, dis

Intilnirile și convorbirile noas
tre, scrie N. S. Hrușciov, mi-au în
tărit convingerea că sînteți hotărit 
să manifestați inițiativa și să de
puneți eforturile necesare pentru 
a realiza o deplină înțelegere între 
țările noastre, a instaura pentru tot
deauna relații de prietenie între noi 
și a obține rezolvarea problemelor 
actuale în interesele consolidării 
păcii generale.

zarmării și a celorlalte probleme 
internaționale".

N. S. Hrușciov subliniază în te
legramă dezvoltarea favorabilă a 
relațiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Marea Britane, ceea ce după 
cum a arătat el, constituie un re
zultat al eforturilor guvernelor ce
lor două state, și în mare parte 
— un rezultat al în'îlnirilor și con
vorbirilor de la Moscova.

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

In S. V. A. — 
scandalul cu diplomele false

WASHINGTON (Agerpres). — 
„Comitetul Național pen'ru educa
ție", o organizație particulară a- 
mericană, a adus la cunoștința o- 
piniei publice americane rezultatele 
unei anchete făcută în rînduri'e a 
peste 1.000 de institute universitare 
din Statele Unite, anchetă care a 
scos la iveală scandalul cu diplo
mele false, decernate din belșug 
de false universități sub eticheta 
cursuri'or prin corespondență. Co- 
mi'etul ara'ă că cel puțin 250 de 
aceste așa-zise institute universi
tare, deși nu aveau nimic de-a face 
cu o universitate adevărată, au 
reușit totuși să strîngă ca „taxe" 
o sumă de peste 75 milioane de 
dolari, vînzînd titluri de diplomă la 
circa 750.000 de studenți.

In comunicarea comitetului se 

tanțele de mii și zeci de mii* de ki
lometri nu mai consti'uie în pre
zent o piedică. Ele pot fi străbătute 
în citeva m'nute cu ajutorul rache
telor moderne.

Nu se poa'e merge mai departe 
pe capa înarmării. Arma cea mai 
put-mică și cu cea mai mare rază 
de acțiune poate fi pusă as'ăzi în 
funcțiune chiar printr-o simplă în- 
tîmplare. Pe planeta noas'ră, care 
este cuprinsă de cercurile de fier 
ale pactelor militare, orice scînieie 
poate provoca o reacție în lanț, un 
incendiu mondial.

In opoziție cu această perspecti
vă înfioră'oare, guvrnul sovietica 
pro- us o altă perspec'ivă — aceea 
a d-zirmărv generale și totale.

Dintre toate proiec'ele de acest 
fel, programul sovietic de dezar
mare generală și totală este cel 
mai în'răzn'd și cu perspec'ivele 
e le mai mari. E carac'eristic însă 
— și aceasta poate c-ns'i'ui un 
semn al vremii — că el a provo
cat nu numai reacția entuzias'ă a 
cerc-ri'or largi ale op'niei publice 
mondiale, ci și o atitudine ptinăde 
s riozita'e d'n par'ea multor ra- 
pr°zentanți ai cercurilor guverna
mentale ale puterilor occ'den'aie.

Ae-s'a. es'e al trm'lea rwmăr al 
rev'stei noastre în care publicăm e- 
couri. la propunerile sovie'ice cu pri- 
v're la dezarmare. PriMre oamenii 
carp și-au sous cuvlnt’d în p^gini'e 
rev's'e' s° numără și ideolog' care 
au îticăr"nțit în lvp'a împo'riva 
„propagandei comuniste", precum 

Președintele A. Scharf: 

Poporul austriac ar fi fericit 
dacă marile puteri ar 
ajunge la o înțelegere

MOSCOVA (Agerpres). In seara 
zilei de 13 octombrie președintele 
Republicii Austria, Adolf Scharf, a 
rostit o cuvîntare la postul de tele
viziune din Moscova.

In cuvîntarea adresată poporului 
sovietic, președintele Federal al 
Republicii Austria a declarai că 
în ultimii 14 ani Uniunea Sovieti
că a obținut succese care au uimit 
întreaga lume.

Referindu-se la vizita lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A., Scharf a de
clarat că poporul austriac ar fi fe
ricit dacă marile puteri ar reuși 
să ajungă la o destindere a încor
dării iniernat'onale. Am fi fericiți, 
a adăugat Scharf, dacă marile pu
teri ar reuși să obțină un acord cu 
privire la dezarmarea generală, con
trolată în comun. Președintele Re
publicii Austria și-a exprimat con
vingerea că călătoria sa în Uniu
nea Sovietică a contribuit la întă
rirea relațiilor dintre cele două 
state.

spune că aceste false „colegii" au 
dat o grea lovitură prestigiului e- 
ducației americane în special în 
străinătate.

Comitetul arată că aceste „uni
versități" există adesea numai pe 
hârtie. „Sediul universitar", alunei 
clnd există, se prezintă de cele mai 
mu'te ori sub forma unei căsuțe 
poștale și a unei camere. Studenții 
care cer înșcr'erea la cursuri nu 
sini în general calificați pen'ru stu
dii la nivel superior. Situația este 
complicată de faptul că în Statele 
Unite nu există un M'nister al E- 
ducației care să control ze activi
tatea pedagogică. Comitetul a a- 
nunțat că va cere Guvernului Fe
deral să supună unui con'rol mai 
sever instituțiile universitare ame
ricane.

și politicieni lucizi, cu experiență 
îndelunga'ă, care nu pot fi ademe
niți cu proiecte utopice.

Un lucru este însă comun tutu
ror opiniilor exprimate: abordarea 
serioasă și construc'ivă a proble
mei dezarmării, această principală 
prblemă internațională. Firește, 
noi nu sîn'em de acord cu toate 
consid rațiunile care se expun in 
legătură cu aceasta. Astfel, este 
îndoe'nic ca forțele polițienești in
ternaționale, despre care scriu unii, 
să poată dev'ni, în condițiile de
zarmării generale și totale, un fac
tor de pacificare pe arena interna
țională.

Schimbul de păreri cu privire la 
toate asp ct le problemei dezarmă
rii este absolut necesar și pe de
plin justificat. Lucrurile serioase 
se cer examinate cu s riozitate. Pa
cea este indivizibilă. Ea nu poate 
fi asigurată prin efor'uri un'late- 
rale. Trebuie căuală o platformă 
com’-nă, o rezolvare care să creeze 
Wr-adevăr încredere și care să a- 
sigure d zarrmrea și coexistența 
pașnică între state.

Part a sovetică a d-clarat că ea 
ccndderă rropuner'le sale drept o 
bază pentru un acord; că este gata 
să discute orice amendamente la 
ae st- propuneri: că este gata 
să ia în discuție și al'e propuneri, 
dacă ele vor urmări aceleași țeluri.

Fie ca ziua c'nd întreaga ome
nire va putea spune „Adio, arme!" 
să v 'nă cît mai cur nd ?

(Din „Timpuri noi“ nr. 41)

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
anunță: Industria Uniunii Sovie
tice a depășit cu peste 4 la sută 
panul producției globale pe pri
mele nouă luni ale anului 1959.

In comunicatul oficial al Direc
ției Centrale de Statistică se arată 
că în comparație cu perioada ianua- 
rie-septembrie 1958, vo'umul pro
ducției industriale a crescut cu 12%.

A fost pusă la punct producția 
în serie a peste 250 noi și impor
tante mașini, utilaje, instrumente 
și materiale.

In comparație cu perioada cores
punzătoare a anului trecut, pro- 
duc'iv'la'ea muncii în industrie a 
crescut cu 8 la sută.

In comparație cu perioada co
respunzătoare a anului 1958, s-au 
produs cu 2,7 milioane de tone 
mai multă fontă; cu 3,6 mi

Campionatul regional de fotbal
Unirea Aiba-luîia—Metalul Cugir 2—1

Meciul de duminică a fost aș
teptat cu viu interes de publicul 
spectator, ținînd seamă de forma 
bună a echipei Metalul. Intr-ade
văr, jocul desfășurat de ambele e- 
chipe a plăcut, dar numai o parte, 
și aceasta din cauza slabului ar
bitraj. Deciziile eronate, oprirea 
jocului prea des a enervat jucătorii. 
Apoi, ceea ce a mai contribuit la 
aceasta a fost și aceea că din ju
cătorii de la Unirea, Popa și Goia, 
accidentîndu-se nu au mai dat ran

Auriii Zlatna—C.F.R.
Joc de o factură tehnică medio

cră. Prima repriză aparține echi
pai oaspe, care de altfel își și con
cretizează superioritatea prin go
lul marcat de Canija în min. 4. 
Tot din această repriză mai este 
de reținut și bara lui Podoleanu 
(Aurul Z'atna) din min. 6.

Cea de a doua repriză se carac
terizează printr-o ușoară dominare 
a echipei gazde, explicabilă de alt
fel prin aceea că din echipa cefe
riștilor doi jucători au părăsit te
renul fiind accidentați, în urma u- 
nor ciocniri și care uneori ar pu
tea fi imputate jucătorilor gazde 
care au jucat dur.

Ca urmare a inferiorității nume
rice a ceferiștilor din Teiuș, echipa 
gazdă forțează egalarea și reușește

Știa fi că...?
... primul monument ridicat la 

Moscova a fost statuia lui Minin 
și Pojarski situată în Piața Roșie. 
Monumentul a fos turnat din bronz 
după proiectul sculptorului Martos, 
iar în 1818 a fost așezat pe un pos
tament de granit.

... cel mai vechi document scris 
feste o tăbliță de argilă cu scrierea 
sumenlană (ideografică), găsită în 
Mesopotamia unde nu exista nici 
lemn, nici piatră, materia de bază 
pentru construcții fiind argila. Cer- 
c'tările au arătat că această tăbli
ță datează din anul 3500 î.e.n. Ea 
se păstrează la Muzeul Ermitaj din 
Leningrad.

... cea mai veche floare se pare 
că treb iie să fie considerată un 
trandafir care crește în orașul ger
man Hildesheim. Vîrsta lui este a- 
preciată la 800 sau chiar 1000 d@ 
ani. Acest trandafir continuă să 
înflorească și în zilele noastre.

. .cel mai vechi cașcaval a fost 
consumat în Elveția în ziua în care 
s-a aniversat 120 de ani d“ păs
trare. Oaspeții susțin că „sărbăto- 
ritul" s-a dovedit a fi foarte gustos.

... cel mai mare pește este ba- 
lena-rechin. Lungimea unor exem
plare ajunge pînă la 15 metri. Cu 
toată mărimea sa, balena-rechin nu 
nrezintă importanță industrială. 
Carnea acesteia, este foarte tare 
și cu un gust neplăcut.

... într-o legendă a poporului 
'•h’n-z s-' arată că împăratul Huang 
Ti (anul 2360 î.e.n.), urmărind un 
dușman în întuneric l-a descoperit 
cit aitdorul unei figurine și l-a 
nimicit. O asemenea figurină a e- 
xistet în rna!i*ate. Ea se put°a roti 
și in^ra întotdeauna sudul. Aceas
tă prorrietate se explică prin acera 
că ea conținea lin mic magnet. 
T>in un le d-cum-mfe datînd din 
anul 120 î.e.n. rei'se că în acele 
tinmuri în China se cuncș*eau pro
prietățile acului mapne+ic. Patru 
veacuri mai tîrziu marinarii chi- 
n-zi au folosit acul magnetic în 
navigați\ 

lioane de tone mai mult oțel; cu 2,6 
milioane de tone mai multe lami
nate ; cu 8,6 milioane de tone mai 
mult cărbune, cu 11,9 milioane de 
tone mai mult petrol.

Producția de gaze a crescut cu 
5 miliarde metri cubi, iar cea de 
energie electrică cu 18 miliarde kwh.

Producția industriei chimice a 
crescut considerabil. Datorită în
făptuirii măsurilor de introducere 
continuă a celor mai moderne rea
lizări ale științei și tehnicii, în 
Uniunea Sovie'ică au fost create- 
și puse la punct în ultimele nouă 
luni aproximativ 1.500 de rtoi ti
puri de mașini, mecanisme, aparate..

întreprinderile cons'ructoare de- 
mașini au modernizat peste 30.00(7 
de mașini-unelte pentru aschmrea 
metalelor, prese de forjat și alt u- 
tilaj tehnologic.

♦♦-----------

damentul cerut.
Ceea ce a dus mai mult la ne

mulțumiri, atît din partea jucăto
rilor de la Unirea, cît și a publi
cului spectator a fpst decizia ar
bitrului de a-1 elimina din joc pe 
Rotaru. Decizia a fost luată cu mul
tă ușurință, fără cercetarea cazu
lui.

Gblurile au fost înscrise de Ro- 4 
taru și Nagy. In acest joc Cosma. 
I., Străjan, Nagy și Pleșa au fost 
cei mai buni.

Teiuș 1 — 1 (C—1)
mai mult cu concursul arbitrului,, 
care acordă cu multă ușurință de 
două ori 11 m, cel de-al doilea^ 
fiind concretizat. Astfel partida 
sfîrșit cu scorul de 1-1.

Arbitrul Vizeși Mihai, ajutat de 
Pancu Emil, au deziluzionat în li
nele cazuri prin deciziile eronate- 
date-, fapt dezaprobat de publicul* 
spectator.

Etapa viitoare
Minerul Deva—Șurianul Petreș- 

ti; Aurul Zlatna—-Aurul Brad r 
CJ-'.R. Teiuș—U.M. Cugir; Sebe
șul Sebeș—Aurul Certej; Locomo
tiva Alba—Unirea Alba ; Rapid 
Deva—Metalul Crișcior ; Recolta: 
Deva—Metalul Cugir.

S1SRIA II~a
CLASAM

Aurul Brad 7
Minerul Deva 7
C.F.R. Teiuș 7
U.M. Cugir 7
Sebeșul Sebeș 7
Unirea A.-Iulia 7
Aurul Zlatna 7
Metalul Cugir 7
Metalul Crișcior 7
Locomot. Alba 7
Rapid Deva 7
Aurul Certej 6
Șurianul Peirești 7
Kesolta Deva 6

E N TU L
6 1 0 41:5 13’
5 2 0 25:1 12
5 2 0 188 12
4 2 1 14:5 10
5 0 2 17:8 10
3
3

2
2

2
2

18:12 ăgk
1210 -W

2 3 2 9:7 7
2 2 3 7:19 6
1 1 5 7.20 3
1 1 5 5:19 3 •
1 1 4 3 2i 3
0 1 6 314 1
0 0 6 3:33 0

Anunțuri
^liiniiiiiiiiiiriiniiiiiiHiidiiiiiniiiinuHiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiii^ 
s Membrii cooperatori, a- Ș 
g sociați ai coopt rativei „30 g 
e Decembrie 1947“ din Alba» g 
s lulia, sint invitați a se = 
g prezenta zilnic între orele g 
s 8 și 15 la sediul coopera- g 
= tivei din strada Unirii nr. 5, =f 
g cu c rnetele de asociați, g 
g în vederea identificării g 
= valorii fondului social de- g 
g pus și a preschin bării car- s 
= netelor. Această opera- 
g țiune se închide la 25 oc- g 
g tombrie 1959, dată pînă la g 
g care trebuie să se prezinte = 
g toți membrii cooperatori, g
■^liioawsaififflraiînmiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiJiiiiiiiiiilF

I
 Oficiul Raional P.T.T.R. 

aduce la cunoștință abo- 
naților că serviciul tele
fonic nu se mai suspend a 
pentru neplata în termen 
a taxelor, acest sistem în- 
locuindu-te prin aplicarea 
de major ri de întîrziere.

Pentru detalii abonații 
H sînt rugați să ceară relații 
S oficiului la prima plată ce 
H oefectueaz , sau telefonic 

la telefon 309 și 15.
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