
începe annl școlar 
in învățămîntul de partid ia sate
La 1 noiembrie a.c. toate cercu

rile și cursurile învățămintului de 
partid de la sate iși vor începe ac
tivitatea. Este un eveniment de 
seamă pentru organizațiile de bază 
si pentru fiecare membru de par
tid.

In scopul obținerii unor rezultate 
din ce în ce mai frumoase privind 
munca de propagandă în cercuri 
si cursuri, în acest an organele și 
organizațiile de bază de la sate, 
tnlnd corii de sarcinile trasate de 
Comitetul raional de partid, au luat 
măsuri din timp. Astfel, au fost re
crutați și confirmați în adunări ge
nerale ale organizațiilor de bază 
propagandiștii și s-a stabilit ce a- 
nume cerc sau curs va funcționa 
pe Fingă fiecare organizație de 
bază. S-a trecut apoi la recrutarea 
cursanților, ținîndu-se cont de ni
velul lor politic și de dorința dea 
studia în‘r-un curs sau altul.

Pentru anul de învățămîni poli
tic 1959-1960 au fost organizate și 
iși vor desfășura activitatea 125 
cercuri și cursuri față de 70 cite 
au funcționat în anul 1958-1959.1n 
acest an s-a mers pe linia micșo
rării numărului cercurilor de poli
tică curentă, ca urmare a creșterii 
continue a nivelului politic al mem
brilor de partid și organizării mai 
miTltor cursuri serale. De aseme
nea, ca urmare a creșterii numă
rului de candidați de partid primiți 
în organizațiile de bază, s-au or
ganizat anul acesta 30 cercuri de 
studiere a statutului P.M.R. față 
de 5 cite au funcționat în anul ce 
s-a scurs.

Odată cu creșterea numărului de 
cercuri și cursuri a crescut și nu
mărul cursanților de la 1.100, cili 
au fost în anul de învățămîni poli
tic 1958-1959, la aproape 11900 in 
acest an, membri și candidați de 
partid. In afară de aceștia, alți 
peste 700 tovarăși ce fac parte din 
activul fără de partid al organiza
țiilor de bază au fost încadrați în 
cercurile și cursurile învățămintului 
de partid.

Cele ară'ate mai sus dovedesc că 
organele și organizațiile de partid 
de la sate au dovedii și în acest an 
mult interes și preocupare pentru o 
iot mai bună organizare a propa
gandei de partid și in același timp 
mai multă grijă pentru ca nici un 
membru și candidat de partid să 
nu rămînă înafara învățămintului 
de partid. In această privință, co
mitetele de partid din comunele 
Mihalț, S'remț, Vințul de Jos 
altele au obținut cele mai bune re
zultate.

Una din laturile importante 
muncii de propagandă o constituie 
preocuparea pentru încadrarea cer
curilor și cursurilor cu cei mai buni 
propagandiști. Ca urmare a sarci
nilor trasate de Comitetul raional 
de partid, organele și organizațiile 
de bază de la sate și în această di
recție au muncit mai bine în acest 
an. Propagandiștii au fost recru
tați dintre acei membri de partid 
care au dovedit dragoste pentru a- 
ceastă sarcină frumoasă și de mare 
răspundere, înlocuindu-i pe 
care nu s-au achitat cu cinste 
încrederea ce le-a 
către organizațiile 
cursul verii ei au 
grija Comitetului 
netul de partid.

Toate aceste pregătiri, precum și 
altele mai mărunte, dar de impor- 
tanță mare, sînt o garanție că în anul 
școlar al învățămintului de partid 
ce tnc'pe în zilele ce urmează, or
ganizațiile de bază vor obține re
zultate frumoase în munca de pro
pagandă în cercuri și cursuri, în 
educarea marxist-leninistă a mem
brilor și cartdidaților de partid.

Odată cu începerea anului școlar 
în învățămîntul de par id trebuie a- 
vut în vedere ca lipsurile ce s-au 
manifestat anul precedent să nu 
se mai repete. Astfel, în unele cer
curi și cursuri, din cauza unei sla- 
t'-o pregătiri a proragandiș'ilor și 
a lipsei de preocupare a organiza
țiilor de partid pentru desfășura
rea învățămintului, convorbirile au 
avut un nivel scăzut, au fost ca
re ri de interpretări și afirmații con
fuze sau de necunoaștere a unor 
probleme elementare.

Comitetul raional acordă o mare 
a'nție pregătirii propagandiștilor, 
organizînd, în acest sens, pe baza 
unui program, expuneri de lecții, 
c: nverbiri, consultații etc., la care 

majoritatea lor propagandiștii 
participă. In această privință pot 
fi dați ca exemplu tov. Dumitru

sî

ale

acei 
de 

fost acordată de 
de bază. In 

fost pregătiți prin 
raional, la cabi-

propagau-

Longhin, Salcău Ionel, Cornescu 
Gh„ Bocănici Ilie și alții.

Totuși,mai sînt unii propagan- 
■ diști ca, de pildă tov. Chirilă Ște
fan din comuna Hăpria, Țălnar 
Romulus din . satul Totoi, Chiorean 
Cornel din G.A.C. Căpud, care au 
o slabă participare la pregătirile 
ce se fac la cabinetul de partid. 
Pen'ru a se lichida această situație 
este necesar ca organizațiile de 
bază să nu tolereze asemenea lip
suri și să ia măsuri statutare îm
potriva acelora care nu înțeleg să-și 
îndeplinească o sarcină de partid.

Succesele obținute anul trecut în 
învățămîntul de partid trebuie con
solidate. Problema esențială a în- 
vățămîntului de partid este conți
nutul, nivelul său ideologic, efica
citatea practică pe care o are. Este 
necesar ca de la început să se acorde 
cea mai mare atenție conținutului 
propagandei în cercuri și cursuri, 
dezbaterii tezelor teoretice în strîn- 
să legătură cu problemele econo
mice și politice ale statului.

Organizațiile de partid trebuie să 
se ocupe sistematic și cu perseve
rență de legarea în și mai mare 
măsură a propagandei de viață, de 
sarcina consolidării succeselor ob
ținute în munca pentru transforma
rea socialistă a agriculturii, de lă
murirea țărănimii de a păși pe a- 
ceastă cale. Propaganda de partid 
trebuie să fie concretă, analitică și 
combativă, să contribuie din plin 
la rezolvarea diferitelor probleme 
ale construcției socialiste la sate. 
Cu cît rezultatele practice obținute 
in comuna, satul sau gospodăria 
colectivă sînt mai frumoase, cu a- 
tît rezultatele muncii de propagan
dă înseamnă că au fest mai eficace.

E nevoie să se ducă o luptă per
manentă împotriva tratării superfi
ciale și de suprafață a problemelor, 
împotriva [razelor pompoase lipsite 
de conținut.

Comitetele comunale de partid 
trebuie să dovedească mai multă 
preocupare pentru îndrumarea cu 
mai multă competență a muncii de 
propagandă în cercuri și cursuri, 
iar acolo unde constată anumite 
lipsuri, să ia de îndată măsuri pen
tru lichidarea lor.

Organizațiile de partid să dove
dească mai multă atenție pentru 
activitatea propagandiștilor, să-i 
îndrume la pregătirile ce se fac la 
cabinetul de partid, să le analizeze 
periodic munca în adunări gene
rale, ajutîndu-î să-și îndeplinească 
cu succes sarcina încredințată. Pe 
lingă acestea, comitetele comunale 
de partid sînt datoare să dovedeas
că multă grijă pentru îndrumarea 
învățămintului politic U.T.M. și 
al cadrelor didactice, învățâmint ce 
va trebui ridicat pe o treaptă supe
rioară.

Ținînd cont de sarcinile trasate 
de documentele celui de-al 11-lea 
Ccngres al P.M.R., precum și de 
celelalte documente ale partidului 
nostru, trăgind învățăminte din ex
periența anilor trecuți și din lipsu
rile semnalate, organele și organi
zațiile de partid de la sate vor ob
ține în acest an noi rezultate în 
munca de educare marxist-leninistă 
a oamenilor muncii de pe ogoare, noi 
și însemnate rezultate practice în 
opera de transformare socialistă a 
salului.

IN CLIȘEU: Cu prilejul constituirii gospodăriei agricole colective 
din comuna Mihalț, la masa prezidiului au luat loc tovarășii Bulgă
rea Aurel, secretar al Comitetului regional de partid, Boureanu Ște
fan, prim-secretar al Comitetului raional de partid, Lascu Ioan, vice
președintele Sfatului popular regional, Mureșan Grigore, președintele 
Sfatului popular raional, activiști de partid și de stat din comună, 
colectiviști.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-YM

kUUhl'E

4 PAGINI 20 BANIANUL XI. — Nr. 524 Vineri, 23 octombrie 1959

adunarea arga
ta Statia C.F.R.

IV-a,

Cind a avut loc 
nizației de bază de 
Ccșlariu, tura a IV-a, comuniștii 
au analizat felul cum au muncit 
pentru îndeplinirea sarcinilor. Au 
fost scoase în evidență rezultatele 
bune și au fost criticate lipsurile.

La discuții a luat cuvîntul și iov. 
Bucur Remus. El a vorbit scurt dar 
în cuvinte puține a spus multe: 
„Pentru a cinsti marea sărbătoare 
de la 7 Noiembrie și conferința pen
tru alegeri de la Complexul C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu, mă angajez să con
duc un tren de marfă pe distanța 
Dej-Hunedoara în mod voluntar, în

Contribuția unui colectiv harnic
Colectivul de muncă de la în

treprinderea „Ardealul" Alba-Iulia 
desfășoară o susținută întrecere în 
vederea îndeplinirii angajamentului 
luat privind realizarea în acest an 
de cît mai multe economii.

In primul semestru al acestui an, 
ca urmare a unor condiții speciale, 
s-a înregistrat o pierdere la pre
țul de cest de 800.000 lei. Așa cum 
era și firesc, colectivul de muncă 
de aici și-a propus să recupereze 
toate pierderile, iar pînă la sfîrși- 
tul anului să realizeze în plus o 
economie de 300.000 lei. Ca urmare

Au terminat
Antrenați în întrecerea socialistă 

în cinstea zilei de 7 Noiembrie, co
lectiviștii din Bucerdea Vinoasă 
au reușit să obțină rezultate fru
moase în muncile agricole de 
toamnă.

Pentru a însămînța culturile pă- 
ioase cît mai timpuriu, ei au con
diționat din vreme sămînța și au 
controlat prin laborator puterea de 
germinație a acesteia, au arat eu 
ajutorul tractoarelor de la S.M,T. 
întreaga suprafață de teren prevă
zută pentru însamînțări și au se
mănat grîul cu atelajele proprii pe 
întreaga suprafață planificată. Ast-

La Mihalț a luat ființă G.A.C. „Mihălfana
Uniți

sărbătoare, cu 
flori, drapele 

și tricolore, Mihalțul, 
mare putere economică,

Inveșmîntat de 
ghirlande de brad, 
purpurii 
sat cu 
așezat pe malul stîng al Tîmavei

Crist ea V a- 
alții și-au 
a conduce 

trenuri.

timpul meu liber".
Inițiativa și angajamentul comu

nistului Bucur au fost urmate apoi 
și de tovarășii din stația Te- 
iuș. Astfel, tov. Radu I., Pojar Va- 
sile, Butureânu Traian, 
sile II, Bărbuț Iuliu și 
luat angajamentul de 
și ei în timpul liber 5

Organizațiile de partid și condu
cerile administrative ale stațiilor 
Teiuș și Coșlariu au datoria să 
sprijine și să extindă această ini
țiativă în toate turele de serviciu, 
realizînd prin aceasta însemnate 
economii.

a unui eniuziasm deosebit, colecti
vul de muncă al întreprinderii „Ar
dealul", mobilizat de organizațiile 
de partid și organele sindicale, a 
reușit ca pînă la 1 octombrie sa 
recupereze în întregime restan
țele și să economisească în plus 
suma de 262.030 lei.

In prezent, colectivul de muncă 
de aici desfășoară întrecerea pen
tru a înlîmpina ziua de 7 Noiem
brie cu angajamentul îndeplinit și 
depășit, contribuind astfel la reali
zarea miliardului.

însămînțârile
fel, muncind cu hărnicie și price
pere, colectiviștii din Bucerdea Vi- 
noasă au reușit să termine însă- 
mînțările de toamnă încă de săp- 
tămîna trecută. Avînd recolta boga
tă de porumb culeasă și așezată în 
pătule și culturile de păioase însă- 
mînțate, ei lucrează acum de zor 
la pregătirea inventarului de cuLes 
și de cramă, în vederea strîngerii 
recoltei bogate de struguri.

Printre fruntași în muncile agri
cole, în cadrul brigăzii, se situea
ză colectiviștii din echipele condu
se de colectiviștii Truța Candin, 
Bolea Ion și alții.

Imensa

acolo unde aceasta-și unește aptele cu 
cele ale Mureșului, a sărbătorit du
minica trecută unul din cele mai 
importante evenimente din viața sa
tului — constituirea gospodăriei a- 
gricole colective.

Încă dih primele ore ale zilei, 
grunuri, grupuri de țărani munci
tori, bărbați, femei, vîrstnici și ti
neri, localnici și invitați s-au în
dreptat spre căminul cultural din 
comună — impunătoare construc
ție a anilor de democrație poptdară 
— unde avea să aibă loc sărbăto
rirea acestui eveniment.
sală a căminului cultural devenise 
neîncăpătoare.

Ală'uri de cei sărbătoriți, pe fe
țele cărora radia bucuria și încre
derea nestrămutată în drumul pe 
care și l-au ales, se puteau vedea 
în sală delegații de colectiviști din 
Obreja, Cistei, Căpud, Micești și 
chiar din raioanele vecine, colecti
viști din Daia, raionul Sebeș, Bu
cerdea Grînoasă, raionul Tîrnăveni 
etc.

Despre felul cum s-a 
tru atragerea țărănimii 
din Mihalț pe .drumul 
socialiste, pe drumul 
colctive, a vorbit tovarășul Truța 
Petru, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular din co
mună.

muncit pen- 
muncitoare 
agriculturii 
gospodăriei

Cu gîndul ia yoî, bravi ostași ai patriei j
Sînt 15 ani de atunci. Era s 

toamnă ca și acum. Pe drumurile ) 
patriei 
răsune 
oșteni 
vi etici.
marea , . __ ..
cleștare cu fiara fascistă, porniră 
în nestăvilit iureș și oștile romîne.

Fluturînd steagul libertății pes
te așezări mici și mari, înfrățiți 
pentru totdeauna, bravii oșteni 
au dat lovitură după lovityră 
dușmanului comun. Și, în lupte 
grela> la Sf. Gheorghe și Cluj, la 
Arad, Tîrgu Mureș, Satu Mare, 
Oradea și alte localități, alături 
de invincibila armată sovietică, 
trupele romîne s-au acoperit de 
glorie nepieritoare.

25 octombrie 1944. Dușmanul 
a fost izgonit dincolo de grani
țele Romîniei. De-a lungul și de-a 
latul patriei noastre, poporul a 
răsuflat ușurat. Iși împlinise prin 
jertfa sîngelui năzuința nutrită 
ani de-a rîndul de a scăpa de

noastre treceau făcînd să 
cînt de libertate, vitejii 

ai răsăritului, ostașii so- 
Și, alături de ei, la che- 
partidului, în crîncena în- 

H-

ani de-a rîndul de a scăpa 
sub jugul fascist.

Lupta pentru libertate însă nu 
se terminase. Pînă la victoria 
nală se mai cereau încă multe 
jertfe. Pentru aceasta, 16 divizii 
romîncști trecînd fruntariile, prin
tre care diviziile a 9-a și a fi-a 
infanterie, divizia „Tudor Vladi- 
mirescu", un corp aerian și alte 
formații, au luptat pînă la com
pleta nimicire a dușmanului, pes
te 300.000 de soldați, subofițeri 
și ofițeri romîni fiind decorați cu 
ordine și medalii de război romî- 
nești, sovietice, ungurești și ce
hoslovace. Faptele de arme ale 
trupelor romîne din războiul an
tihitlerist au fost evidențiate prin 
7 ordine de zi ale Comandamen
tului Suprem Sovietic și 21 co
municate de război sovietice.

Au trecut 15 ani de la marea 
victorie. Poporul romîn păstrea
ză însă o vie amintire bravilor 
ostași care și-au vărsat sîngele 
pentm eliberarea sa. Iar acum, 
cu prilejul zilc-i de 25 octombrie, 
Ziua forțelor armate ale R.P.R., 
gîndurile oamenilor muncii de la 
orașe și sate se îndreaptă cu ne
țărmurită dragoste spre cei ce 
stau de strajă muncii lor pașnice.

Exemple despre viața nouă, des
pre roadele muncii în comun pe 
suprafețe întinse — a spus vorbi
torul — au cunoscut țăranii mun
citori din Mihalț, din însăși viața 
comunei, de la colectiviștii din Cis- 
tei și Obreja, a căror sate sînt 
complect coiecii vizate, unde belșu
gul și bunăstarea au pătruns tot 
mai adînc în. casele acestora.

Mulți dintre invitați, ca de pildă, 
tovarășii Dusa Ispas, președintele 
gospodări i colective din Berghin, 
Feneșer Nicolae, președintele gos
podăriei colective din Bucerdea Vi- 
noasă și alții, au vorbit și ei des
pre viața îndestulată a zilelor noi 
pe care le trăiesc în colectivă.

Entuziasmați de rezultate, cu 
prilejul inaugurării gospodăriei, ță
ranii muncitori Munteanu Nicolae, 
Breaz Petru lui Culița, Panta Lau- 
rean, Pădureanu Eronim și alții au 
cerut să fie primiți și ei cu pă- 
mintul și inventarul lor agricol în 
gospodărie. Averea colectiviștilor 
din Mihalț se compune acum din 
470 hectare teren, 45 boi, vaci și 
cai, peste 50 care și căruțe, semă
nători, pluguri, grape, etc.

La conducerea gospodăriei colec
tiviștii au ales pe țăranii Bedelea- 
nu Gheorghe, președinte si Cîrnat 

FI. BARABAȘ
(Continuare în pag. ?-a)



La Wlihalț a luat ființă G. A.C. „Mihălțana“ Luna prieteniei romîno-sovietice
(Urmare din pag. l-a)

Ion Ciobii, Vicepreședinte și alții, 
oameni destoinici, de încredere și 
care se bucură de prestigiu și sti
clă din partea sătenilor.

In încheierea festivităților, tova
rășii Bulgărea Aurel, secretar al 
Comitetului regional de partid, 
Boureanu Ștefan, prim-secretar al 
Comitetului raional P.M.R. . Alba, 
Lascu Ion, vicepreședinte sfatul 
popular regional și Mureșan Gri- 
gore, președintele sfatului popular 
raional Alba, după ce au felicitat 
cu căldură pe noii colectiviști, au 
dat acestora prețioase îndrumări, 
menite să ducă la întărirea și in-

IN CLIȘEU: Tovarășul Bede leanu Ghecrghe, președintele gos
podăriei colective „Mihălțana", în mijlocul unui grup de oaspeți.

Roadele unei munci susținute
Evenimentul a fost sărbătorit du

minica trecută. La capătul unei 
susținute munci poli.ice, 193 familii 
de țărani muncitori din Mihalț, cu 
aproape 500 ha teren și un bogat 
inventar — animal’ de muncă, 
•aci de lapte, utilaj agricol etc. 
— au pus bazeie gospodăriei agri- 
oole colective „Mihătana". Alături 
de atitea și aiitea înfăptuiri ce au 
avut loc In ultimii ani la Mihalț, 
ca electrificarea comunei, construc
ția impunătorului cămin cultural 
etc., înființarea gspodăriei colec
tive trebuie de asemenea consem
nată ca un pas important pe drumul 
transformării socialiste a satului.

★
Munca pentru atragerea țărani

lor muncitori din Mihalț pe calea 
gospodăriei colective a început cu 
multe luni în urmă. La una din 
p'enarele comite ului comunal, ți
nută în pragul primăverii anului 
acesta, comuniștii din organizațiile 
de bază din sat au analizat cu răs
pundere felul în care se desfășura 
munca politică pentru cooperativi
zarea satului. Și cum era de fapt 
situația, a reieșit că s-au obținut 
rezuitate bune, că aproape toți mi- 
hălțenii s-au înscris in cele 5 înto
vărășiri din sat. Dar puteau oare 
să se mulțumească comuniștii din 
Mihalț numai cu acest lucru, cind 
în jurul lor, la Obreja și Cistei s-au 
dezvoltat in ultimii ani gospodării 
agricole colective care constituie 
azi mîndria întregului raion? Răs
punsul comuniștilor din Mihalț nu 
putea fi altul declt nu! Nu puteau 
fi mulțumiți și tocmai de aceea au 
hotărîi încă din acea zi să înceapă 
munca pentru înființarea în sat a 
unei gospodării mari și puternice 
care să facă viața țăranilor tot mai 
îmbelșugată.

Comitetul comunal de partid, in 
urma angajamentelor luate de co
muniști, a întocmit un plan con
cret de acțiune, în baza căruia s-a 
trecut la muncă. In acest scop in 
organizațiile de bază au fost ți
nute adunări în cadrul cărora s-a 
stat de vorbă cu fiecare comunist. 
Pe de altă parte același lucru l-au 
făcut și organizațiile U.T.M. și co
mitetul executiv al sfatului popular 
comunal. Ințelegtnd justețea dru
mului arătat de partid, comuniști 
ca Fînttnă Petru, Clrnaț loan, Ha- 
țegan Gheorghe și alții și-au îna
intat cereri de înscriere în gospo
dărie. Hațegan Gheorghe a fost 
primul din sat care și-a înaintat 
cererea. Exemplul lor a fost urmat 
apoi și de alți comuniști, ca Hațe
gan Marian și Comșa Cornel, 
deputății Cîrnaț Matei și Breazu 
Petru, Sabău Nicolae, Usca 

flor^ea tinerei gospodării, pentru 
prosperitatea și fericirea colectiviș
tilor.

★
O frumoasă contribuție și-au dj<t 

la sărbătorirea constituirii tinerei 
gospodării brigada artistică de a- 
gitație de la Daia, raionul Sebeș, 
formația de cor și orchestră a an
samblului C.F.R. Teiuș-Coșlariu, 
taraful căminului cultural din co
muna Ighiu, fanfara căminului cul
tural din comuna Berghin și alte 
formații, care au făcut ca suflul 
vieții noi să se afirme tot mai pu
ternic, ca voia bună și jocul să du
reze pînă noaptea tîrziu.

loan, Cerghedean Ioan și Barna 
Petru, membri ai organizațiilor 
U.T.M. și alții. După ce un mare 
număr de comuniști, utemiști și 
deputați și-au înaintat cererile, or
ganizațiile de bază au instruit te
meinic toți agitatorii, i-a repartizai 
pe sectoare, indicîndu-le în mod 
deosebit ca in munca pe care o 
desfășoară de la om la om să fo
losească nenumăratele exemple pe 
care le cunosc din viața colectiviș
tilor din Obreja și Cistei, unde 
majorita'ea colectiviștilor și-au 
construit case noi, au aparate de 
radio și duc o viață îndestulată. 
Periodic, comitetul comunal de par
tid a analizat felul cum se desfă- 
șoară munca. Și in acest scop s-au 
folosit cu bune rezultate și plena
rele agitatorilor, cu care prilej a- 
gitatorii făceau cunoscute meto
dele de muncă folosite și greutățile 
pe care le intimpină.

Pentru a iritări munca agitatori
lor, comitetul comunal de partid 
a îndrumat organizațiile de bază 
să acorde mai multă atenție antre
nării în munca de lămurire a acti
vului fără de partid. Astfel, peste 
50 de țărani muncitori dintre cei 
mai harnici din sat, care aveau și 
ci înaintate cereri pen ru înființarea 
gospodăriei, au fost antrenați în 
desfășurarea muncii de lămurire. 
Țăranii muncitori din activul fără 
de partid, ca Breaz Simion, Comșa 
Aurel, Breaz Victor și mulți alții, 
după ce și-au înaintai cererile de 
înscriere, -au desfășura! o muncă 
rodnică, atrăgînd noi familii în 
gospodăria colectivă.

Astfel desfășurată, munca politi
că pentru înființarea gospodăriei 
colective a . început să dea roade. 
Cu fiecare zi ce trecea numărul ce
lor ce-și înaintau cereri pentru în
ființarea gospodăriei creștea tot 
mai mult. Au existat însă și des
tule greutăți. Anumite elemente 
înapoiate căutau să semene neîn
credere în rîndul țăranilor munci
tori, zvonind verzi și uscate despre 
gospodăria colectivă. Datorită în
să muncii politice desfășurată de 
comuniști și de celelalte forte din 
sat, toate uneltirile lor au fost în
vinse. Țăranii muncitori, avînd în
demnul prețios al comuniștilor, au 
pășit cu încredere pe noul drum, 
fiind convinși că, pășind în gospo
dăria colectivă, pășesc spre belșug 
și bunăstare.

Comuniștii din gospodărie ca și 
ceilalți colectiviști cu siguranță că 
nu se vor opri la ce au realizat 
pînă acum. Ei vor munci cu și 
mai multă hotărîre, pentru a face 
gospodăria lor colectivă tot mai 
mare, tot mai bogată și înfloritoare.

Din cuvîntul participantilor la constituirea gospodăriei
— La început, în 1950, am avut 

doi boi, doi cai, un fond de bază 
de 28.000 lei. Acum, clnd se îm
plinesc zece ani de la înființare, 
sectorul nostru zootehnic cuprinde 
80 boi, 58 vaci, 350 oi și un nu
măr important de scroafe fătătoare. 
Am ridicat construcții noi pentru 
adăpostirea animalelor, dispunem 
de un autocamion și tractor rutier 
cu platformă, etc., care fac ca fon
dul nostru de bază să treacă de un 
milion de lei — a spus tovarășul 
Dobîrtă Mihai, președintele gospo
dăriei colective din Cistei.

★
său, tovarășul Fene-

din Bucerdea Virioa-

In cuvîntul__ ,_____ _ ___
șer Nicolae, președintele gospodă
riei colective ~____ "_ ______
să, a arătat că recolta bogată de 
porumb din acest an dă posibilita
tea să se repartizeze colectiviștilor 
cite 10 kg porumb la zi-muncă. De 
asemenea, cele 70.000 kg struguri 
ce se vor vinde statului vor aduce 
un venit frumos, care va da posi- 
bili'afe gospodariei să împartă co
lectiviștilor cite 25 lei la zi-muncă.

Tovarășul Decean Florian, mem
bru al gospodăriei colective „Mi- 
hălțana", vorbind despre viața grea 
șl plină de umilinți din trecut, cî'ul 
în țară s'ăpîneau capitaliștii și mo
șierii, a arătat că el și mulți alții 
din Mihalț au suportat din plin 
jugul greutăților amare. August 
1944 a pus însă capăt pentru vecie 
tuturor umilințelor și acum cînd 
am pășit pe drumul gospodăriei co- 
Icctve — a spus în continuare vor
bitorul — mă simt un om cu ade
vărat nou, fericit.

★
Celor aproape 200 familii de ță

rani muncitori din comuna Mihalț, 
care au pășit cu încredere pe dru
mul luminos arătat de partid — 
a spus tovarășul Cristea Simion, 
irginerul agronom al comunei — și 
au pus bazele gospodăriei colective 
„Mihălțana" li se deschid largi 
căi de dezvoltare.

Dezvoltînd multiple ramuri de 
producție, colectiviștii vor ajunge să 
posede un sector zootehnic, puternic, 
să cultive viță de vie în pepinieră 
și să planteze livezi de pomi și vie, 
să cultive legume și plante tehnice, 
care să aducă venituri mari gos
podăriei, să facă viața colectiviști
lor tot mai îndestulată.

Să cunoaștem grandioasele realizări ale constructorilor comunismului 

(Vi) Date editicative dintr-o mare expoziție 
Pavilionul R.S.S. Ecraina

(Urmare din numărul trecut)

După R.S.F.S.R. Ucraina se află 
pe al doilea loc, prin rolul său în 
economia sovietică. Industria și 
agricultura sa sînt bogate și va- 
riale. Sala de la intrare cu pano
rama sa circulară de 600 m.p. per
mite să-ți faci o idee despre con
dițiile materiale, despre economia 
țării și repartiția forțelor de pro
ducție din Ucraina. Harta electri
ficată a republicii, așezată în cen
trul sălii, prezintă întreprinderile 
industriale, zonele naturale și eco
nomice ale agriculturii. Se văd 
mostrele bogățiilor subsolului, ma
chetele întreprinderilor industriale 
și machetele cen'ralelor electrice. 
Standurile consacrate planului sep- 
tenal oglindesc perspectivele gran
dioase, care se deschid înaintea 
Ucrainei. 214-219 miliarde ruble 
vor fi investite în dezvoltarea eco
nomiei sale. Aproape atît cit s-a 
investit în cursul celor 5 cincinale 
precedente.

In sala destinată industriei, 
materialele expuse oglindesc ulti
mele succese cile Ucrainei. In 1958 
au fost extrase 164 milioane tone 
de cărbune, s-au topit peste 20 
milioane tone fontă și 21,6 milioa
ne tone oțel. Muncitorii și tehni
cienii de la furnalele înalte au fost 
primii care au utilizat in practică 
gazul natural, pentru topirea fon
tei. Actualmente se produce în U- 
craina mai multă 'fontă, minereu de 
fier și zahăr, pe cap de locuitor, 
decît in Statele Unite și în alte 
numeroase țări capitaliste ale Eu
ropei. In 1965 extracția cărbunelui

)
Seară de muzică

Sîmbătă după-amiază, în cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice, a 
avut loc o seară muzicală pregătită 
de tov. profesor Alexiu Marin, in
structor de muzică la Casa raio
nală de cultură. S-a prezentat mu
zică de marele artist realist P. I. 
Ceaikovski, imprimată pe discuri.

înaintea începerii audiției, tova
rășul Ghelner Samoilă a făcut o 
succintă prezentare a vieții și acti
vității marelui compozitor, Ceaikov
ski. Printre altele, prezentatorul a 
arătat că Ceaikovski a lăsat moș-

Stafetă
Consiliul raional A.R.L.U.S., în 

colaborare cu secția raională de în- 
vățămînt și cultură, a inițiat în 
cadrul Lunii prieteniei romîno-so
vietice o ștafetă culturală între că
minele culturale din comunele și 
satele raionului nostru. Prima e- 
tapă a avut loc în ziua de 18 oc
tombrie, prezentîndu-și programul 
formațiile de dansuri populare ro- 
mînești și sovietice, corurile, soliști 
vocali și instrumentiști, tarafurile, 
brgăzile artistice de agitație etc. 
ale căminelor culturale.

In afară de comuna Mihalț, unde 
s-a prezentat un bogat program ar
tistic de către formațiunile de 'aici 
și cele din Teiuș, Ighiu și Sîntim- 
bru, de o buni apreciere s-a bucu
rat și întrecerea dintre căminele 
culturale de pe Valea Ampoiului, 
ca: Meteș, Feneș și Ampoița, care 
a avut loc în satul Tăuți și unde 
s-au prezentat cîntece populare, re
voluționare, romînești și sovietice, 
dansuri etc.

Sala căminului cultural din Tăuți 
a devenit heîncăpătoare, iar cei 
prezenți au apreciat prin aplauze 
la scenă deschisă, formațiile care 
se perindau prin fața lor. Corul pe 

CICLU DE FILME SOVIETICE
La cinematograful „Victoria" din Alba-Iulia, cu prilejul „Lunii prie

teniei romîno-sovietice", va rula următorul ciclu de filme sovietice:

1
26 oct. Frunze roșii ’ ?
27 ,, De partea cealaltă

28 ,, Ffâscuți în furtună
29 ,, Fata din Kiev — seria I-a
30 ,, Fata din Kiev — seria II-a >
31 ,, Săgeata albastră (

1 nov. Alarmă la graniță

va fi ridicată la 211 milioane tone. 
Vor intra în funcție 66 mine și 
mai mult de 30 de întreprinderi car
bonifere (și de fabricare a briche
telor). In centrul sălii se văd mo
dele de furnale înalte, cuptoare 
Martin, laminoare, etc. Diapozitive 
colorate reprezintă uzinele meta
lurgice din Ucraina. In această 
sală o atenție deosebită este dată 
perspectivelor de dezvoltare a con
strucțiilor mecanice, care ocupă în 
prezent unul dintre primele locuri 
din Europa în ceea ce privește vo 
lumul de producție.

Uzinele Ucrainei produc nume
roase locomotive Diesel și tractoa
re, 40 la sută din producția totală 
a Uniunii Sovietice de mașini mari 
electrice, aproape 100 la sută din 
încărcătoarele fabricate în U.R.S.S. 
In ceea ce privește nivelul dezvol
tării industriei grele și al produc
ției pe cap de locuitor, în anumite 
ramuri indus*riale Ucraina a depă
șit Marea Britanie, Franța, Italia 
și laponia. Diagramele arată a- 
vîntul producției de energie elec
trică. In 1958 s-au produs în U- 
craina 43,5 miliarde Kw ore de 
energie electrică, adică de 80 ori 
mai mult ca în 1913.

Fotografiile colorate permit să-ți 
faci o idee despre cele mai mari 
hidrocentrale și termocentrale în 
funcțiune în Ucraina. Aproape 9 
milioane de Kw putere energetică 
vor fi puse în funcție în cursul sep- 
tenalAlui. Planul septenal ucrai
nean prevede dezvoltarea cu prio
ritate a tuturor ramurilor indus
triei grele și în primul rînd al si
derurgiei și a minelor care o ali- 

tenire lumii întregi creații muzi
cale nemuritoare, mărturii grăitoare 
asupra epocii sale. Simfoniile și o- 
perele lui oglindesc gîndurile' și 
sentimentele —- viața popoftilui 
rus.

Numeroși iubitori ai muzicii cla
sice ruse și sovietice au audiat 
„Concertul pentru vioară", solist 
David Oistrah și „Simfonia a IV-a". 
Seara de muzică s-a bucurat de un 
deosebit succes, fiind mult aprecia
tă de publicul auditor.

culturală
patru voci al căminului cultural 
din Feneș, interpretînd cîntecele 
„Măreț pămînt al patriei iubite", 
„Privesc din Doftana", „Liliacul", 
„Iubita mea" s-a bucurat de o de
osebită atenție din partea publicu
lui spectator. Duetul „Băbuța" in
terpretat de Meteș Anastasia și 
Breaz Silvia, precum și melodiile 
populare cîntate de solistul Itu 
Moise au fost ascultate cu multă 
atenție, 'fiind răsplătite prin înde
lungi aplauze.

De asemenea, bine au fost exe
cutate dansurile populare de către 
echipa din Tăuți și cîntecul „Tineri 
din lumea întreagă", interpretat de 
corul căminului cultural din acest sat.

Asemenea întreceri au mai avut 
loc și în alte centre de comună. La 
Benic, de pildă, s-au întrecut for
mațiile din comună cu cele ale că
minului cultural din Galda de los: 
la Vinț, cele din Inuri și Oarda de 
los; la Cricău s-a prezentat cămi
nul cultural din Bărăbanț, iar for-, 
țele culturale din Berghin s-au în
trecut cu cele din Henig.

Cu acest prilej a fost prezentată 
conferința cu tema: „Comunismul 
pătrunde în satele sovietice".

r

mentează, a industriei carbonifere,^? 
a industriei chimice, 'de petrol, de 
gaz, a energeticii și a construcții
lor mecanice. Un anumit număr de 
standuri este consacrat realizărilor 
și perspectivelor de dezvoltare a 
transporturilor.

Numai în 1958 s-au pus în func
țiune mai mult de 70 de întreprinderi 
mari industriale și s-au construit 
locuințe pe o suprafață totală de 
11 milioane m.p., înafară de 158.000 
case de locuit construite de colho
zuri. Machetele caselor de locuit și 
planurile satelor colhoznice sînt 
expuse în această sală. Evoluția 
transporturilor feroviare, pe apă, 
în aer, este arătată pe o hartă e- 4 
lectrificată.

Sala agriculturii permite să-ți 
faci o idee despre importantele suc
cese dobîndite de Ucraina în acest 
domeniu. Toată agricultura a de
venit mecanizată. In 1958 s-au re
coltat 1,8 miliarde puduri de grîu. 
Recolta sfeclei de zahăr a atins în 
medie 240 chintale la hectar, cifră 
record în istoria acestei culturi din 
Ucraina. Recolta porumbului a 
crescut de 4 ori în raport cu 1953 
și în prezent depășește un sfert din 
totalul producției cerealelor furni- 
za‘e de colhozurile și sovhozurile 
țării. Numeroase echipe, colhozuri 
și sovhozuri și chiar regiuni întregi 
au recoltat 700-800 chintale cereale 
\a hectar.

In ce privește producția de lapte 
și de carne pe cap de locuitor, U- 
craina a depășit Marea Britanie și 
Italia. Eșantioane de țesături, de 
încălțăminte, blănuri, conserve, pro
duse lactate, articole ale industriei 
ușoare și alimentare de tot felul, 
sînt expuse într-un mare stand.

In sala destinată culturii, se văd 
succesele obținute în domeniul știin
ței și culturii socialiste ucrainiene.

(Continuare în numărul viitor)
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Educarea politică a maselor — 
sarcină de mare răspundere

Fabrica „Ardeleana" din Alba- 
Iu!ia, ca de altfel toate întreprin
derile din patria noastră, a cunos
cut în anii puterii populare o largă 
dezvoltare. Astfel, a crescut numă
rul de muncitori, mașini noi au fost 
puse în funcțiune, odată cu aceasta 
a crescut și productivitatea muncii, 
iar calitatea produselor se bucură 
de aprecierea unanimă a popu
lației. I

Dacă ne referim la planul de pro
ducție al fabricii, cifrele arată 
că colectivul de muncă dovedește 
preocupare pentru îndeplinirea lui. 
Așa, de pildă, planul fizic de la în
cep _ anului și pînă la 30 seo- 
tembrie a.c. a fost îndeplinit în 
proporție de 100,83 la sută, produc
tivitatea muncii a crescut cu 2,59 
la s ită, iar din economiile reali
zate la materia primă și materiale 
se pot confecționa 400 perechi de 
încălțăminte.

Cifrele de mai sus au fost ară
tate în darea de seamă a biroului 
organizației de bază, prezentată a- 
dunării generale pentru dare de 
seamă și alegeri. Din cele arătate 
în darea de seamă s-au mai des
prins și alte multe fapte pozitive 
ca, de pildă, faptul că organizația 
de bază a primit un număr în
semnat de candidați de partid, că 
83 la sută din numărul total al sa- 
lariaților sînt antrenați în întrece
rea socialistă. Ca urmare a îndru
mării organizației de bază, în fa
brică au fost organizate 7 brigăzi 
de tineret, iar munca culturală cu- 
loaște o deosebită înviorare în în- 
reprindere.

★
Membrii și candidații de partid, 

prezenți la adunarea generală pen
tru dare de seamă și alegeri, au 
ascultat rezultatele obținute în 
munca biroului organizației de 
bază de la ultimele alegeri și pînă 
la data ținerii adunării. Cei ce au 
luat cuvântul la discuții — 16 tova
răși — au mai complectat la acti
vitatea biroului organizației de 
bază și alte părți pozitive. Dar, 
membrii și candidații de partid care 
au discutat pe marginea dării de 
seamă au scos fn evidență și lipsurile 
din activitatea biroului organizației 
de bază, care au influențat în mod 
negativ îndeplinirea unor sarcini de 
partid.

Ca un fir roșu a trecut prin dis
cuțiile purtate de cei ce au luat cu
vântul faptul, că biroul organizației 
de bază s-a ocupat insuficient de 
tlucarea politică a membrilor și 

mdidaților de partid și în general 
■de munca politică în rîndul sala- 
riaților din fabrică.

Dacă învățămîntul de partid a 

fost organizat, încadrîndu-se toți 
membrii și candidații de partid în. 
cercuri și cursuri, fiind o preocu
pare pentru aceasta din partea bi
roului organizației de bază, nu a- 
ceeași preocupare a existat în con
tinuare pentru desfășurarea învăță- 
mînlului de partid, din care cauză 
rezultatele obținute n-au fost pe 
măsura posibilităților. „Organiza
ția de bază a primit un însemnat 
număr de muncitori și muncitoare 
în rîndul candidaților de partid. 
Aceasta este o latură pozitivă a 
activității biroului organizației de 
bază — a arătat în discuțiile sale 
tov. Munteanu Maria. Dar trebuie 
arătat — a spus în continuare vor
bitoarea — că atît în perioada de 
pregătire pentru a fi primiți cît 
și în cea a stagiului de candidatură 
a existat din partea biroului orga
nizației de bază o slabă preocuna- 
re pentru educarea politică a aces
tora".

Cele spuse de tov. Munțeanu Ma
ria au fost confirmate apoi și de 
tov. Horvath Gheza, Lidian Matei, 
ing. Văidean Maria și alții.

Aceeași slabă preocupare a exis
tat și pentru educarea celorlalți 
muncitori din fabrică. Biroul orga
nizației de bază nu s-a preocupat 
de a se organiza pe această temă 
diferite conferințe care să ducă’la 
clarificarea unor probleme politice 
și de cultură generală.

In fabrica „Ardeleana" lu
crează un număr mare de femei, 
dar despre felul cum a îndrumat 
biroul organizației de bază munca 
comisiei de femei, darea de seamă 
n-a amintit decît în treacăt. Aceas
ta pentru faptul că preocuparea 
pentru îndeplinirea acestei sarcini 
a fost neînsemnată.

Se știe că un rol de seamă în 
munca de educare a maselor celor 
fără de partid o au sindicatele.'Or, 
din cele discutate de membrii de 
partid la adunarea de dare de sea
mă și alegeri a reieșit că organiza
ția de bază n-a analizat niciodată 
munca comitetului sindical. De aici 
se poate trage concluzia cum s-a 
ocupat organizația de bază de a- 
ceastă muncă.

Pe bună dreptate adunarea gene
rală a organizației de bază de la 
fabrica „Ardeleana", cu ocazia dării 
de seamă și alegerea organului de 
conducere, a discutat problema e- 

’ducației politice, ca o sarcină de 
cea mai mare importanță.

Noul birou ales va trebui să țină 
cont de aprecierea făcută de mem
brii de partid, Să dovedească njult 
interes pentru educarea politică a 
maselor, chezășia tuturor succese
lor în îndeplinirea sarcinilor eco
nomice.

‘Realizări de seamă
In ultimul timp, realizările de la 

Atelierul de zonă C.F.R. din Alba- 
Iulia, spre mulțumirea celor ce 
muncesc aici, se țin lanț. Așa, de 
pildă, în cadrul unității s-au cons
truit un atelier modern de fierărie, 
un atelier pentru turnarea cuzine
ților la vagoane. De asemenea, lo
cul vechiului Transformator devenit 
necorespunzător, a fost luat de un 
transformator nou, iar la tîmplă- 
ria mecanică s-a luat măsura exe
cutării instalației pentru extrage
rea automată a talajului si prafului. 

ALEXANDRU GH.

Jn vizild Ia prieteni
Nu de mult, copiii de la grădinița 

din Galtiu și' elevii școlii de 4 ani 
de aici, au făcut o vizită, copiilor 
de la căminul de zi al fabricii 
„Sîntimbru". Cu acest prilej ei 
au dus în dar prietenilor lor, fii 
ai muncitorilor cărămidari, fructe 
și dulciuri.

După ce au vizitat frumosul că
min, copiii de la .Galtiu ca și cei 
din cămin au vizionat filmele „Pes
cărușul" si „Capra cu trei iezi".

BRETOI EMILIA

C>a moara din darabant
Moara din comuna Bărăbanț, e- 

lectrificată și bine utilată, atrage 
tot mai multi țărani muncitori. Și 
e explicabil să fie așa, dată fiind 
calitatea făinii care se obține aici.

Sătenii sînt atrași însă spre a- 
ceastă moară și din alte motive. A- 
fit morarul cît și magazionerul sînt 
oameni harnici, care se străduiesc 
să deservească populația în cele 
mai bune condițiuni, și în plus, ei 
întrețin moara în cele mai perfecte 
condiții de curățenie.

I. COMȘA

In clișeu : Cuplaj de două trac
toare la G.A.S. Galda de Jos, exe- 
Qutînd ogor de toamnă la adîncimea 
de 40 cm. pe lotul experimental.

Aprovizionarea de iarnă a cantinelor
In perioada actuală, cînd ne a- 

propiem cu fiecare zi ce trece de 
anotimpul iernii, una din cele mai 
importante sarcini care revin con
ducerilor de cantine este aprovizio
narea temeinică pentru iarnă. Pe
rioada de iarnă nu trebuie cîtuși 
de puțin să constituie un motiv de 
a scădea calitatea meselor ce se 
servesc, ci printr-o bună aprovizio
nare cu legume și zarzavaturi să 
se asigure o mîncare consistentă și 
la un preț cît mai scăzut.

Multe conduceri de cantine, cu 
sprijinul întreprinderilor de care 
aparțin, au reușit să-și asigure cea 
mai mare parte din legumele și 
zarzavaturile necesare în perioada de 
iarnă. Cantina C.F.R. Teiuș, de 
pildă, s-a aprovizionat cu întreaga 
cantitate de cartofi și în plus are 
asigurată toată cantitatea de bulion 
și murături. De asemena, aici s-a 
făcut o temeinică aprovizionare și 
cu celelalte sortimente de produse, 
ca fidea, untură, ulei, zahăr, etc. 
Rezultate bune în ce privesc pre
gătirile pentru iarnă au fost obți
nute și de către cantinele de la 
G.A.S. Oarda de Jos, Galda de 
Jos, de către internatele școlilor 
medii și alte cantine.

Față de timpul înaintat în care 
ne găsim, trebuie spus că nu peste 
tot sarcina aprovizionării cantine
lor pentru iarnă este privită cu 
toată răspunderea. Și aceasta, își 
are rădăcinile fie în faptul că res
ponsabilii de cantine nu s-au inte
resat de acest lucru, mtdțumindu-se 
să încheie doar contract cu 
U.R.C.C. Alba, fie că serviciul de 
achiziții și valorificări al U.R.C.C. 
nu dovedește interes pentru satis
facerea angajamentelor contractua- 
le.Cantina T.R.C.I..H. din Alba- 

Să terminăm grabnic însămîntările

Iulia, deși e o cantină puternică, 
este încă slab aprovizionată, lip- 
sindu-i o mare parte din bulion, 
rădăcinoase etc. Conducerea acestei 
cantine se face apoi vinovată și de 
faptul că tărăgănează nejustificat 
preluarea sediului cantinei S.M.T., 
fapt ce provoacă o seamă de greu
tăți multor muncitori de la F. I. L. 
„floria", fabrica „Ardeleana" și 
din alte unități care ar dori să ia 
masa la cantină.

O serie de lipsuri în ce privește 
aprovizionarea pentru iarnă sînt 
și la alte cantine, ca cele de la in
ternatul școlii profesionale Zlatna, 
C.F.R. Âlba-Iulia etc. Dacă con
ducătorii acestor cantine au dove
dit o preocupare slabă față de pro
blema aprovizionării de la gospo
dăriile colective, apoi tot așa de 
adevărat este că o mare vină oare 
și serviciul de achiziții și valorifi
cări al U.R.C.C., care n-a asigurat 
cantinelor legumele și zarzavaturile 
angajate pe baza contractelor în
cheiate. Așa, de pildă, la cantina 
C.F.R. Teiuș nu s-a livrat nici un 
kilogram de fasole, rădăcinoase, 
varză sau ceapă. Și în această si
tuație sînt și alte cantine. E ade
vărat că încă se mai pot aprovi
ziona cu aceste sortimente de le
gume și zarzavaturi, dar tot așa 
de adevărat este că timpul se 
poate schimba de la o zi la alta 
și nu e iot una să te aprovizionezi 
pe vreme bună sau pe îngheț. A- 
provizionarea temeinică a canti
nelor pentru iarnă este o sarcină 
față de care nu pot fi străine nici 
conducerile întreprinderilor care 
le tutelează. Trebuie curmate din 
rădăcini atitudini de felul celor care 
le manifestă conducăorii unități
lor din raza stației C.F.R. Teiuș,
care promit ori de cile ori e nevoie 
ajutor peste ajutor, dar atunci cînd 
se pune problema să-l acorde dau 
din umeri. Aici nu e rezolvată încă 
nici problema afilierii cantinei la 
una din unități, deoarece atît con
ducerea stației cît și cea a depou
lui se sustrag să preia cantina sub 
tutelă.

Timpul scurt care ne-a mai ră
mas pînă la venirea iernii trebuie 
folosit din plin pentru a asigura 
pregătirea temeinică a cantinelor 
pentru iarnă. Și de această sarcină 
au datoria să se preocupe cu mai 
multă răspundere atît organele sindi
cale cît și organizațiile de bază. E 
doar vorba de asigurarea unei min- 
cări cît mai consistente pentru mun
citori și acest lucru nu poate și nu 
trebuie să-i fie nimănui indiferent.

Ajutor mai concret
Pe marginea unei adunări U.T.M. de dare de seamă și alegeri

Bilanț și perspectivă
Incepînd cu 10 octombrie a.c., 

in organizațiile U.T.M. au loc d- 
dunări de dări de seamă și alegeri 
ale noilor organe de conducere. 
Pentru însemnatul eveniment, mii 
de tineri uiemiști din raion se pre
gătesc de zor. Se întocmesc cu gri
jă dările de seamă, se împodobesc 
săliie unde urmează să aibă loc a- 
dunârile, intr-un cuvîni se fac toate 
pregă inie. In același timp însă ti
nerii se preocupă intens și de pro
blemele producției. Fiecare utemist 
ține ca la adunare să se prezinte 
cu angajamentele îndeplinite și de
pășite.

O asemenea adunare, a avut loc 
zilele trecute la I. I.L. „Horia". 
S-au strîns tinerii în sala colțului 
roșu și, în prezența tovarășilor Du
mitru Ciumbrudean, Teodor Sîn- 
timbrean, Nicolae Pîslaru, mem
bri ai biroului organizației de bază 
P.M.R., a tovarășului Octavian Bă- 
neasă, instructor al Comitetului re
gional U.T.M. și a tovarășilor A- 
lexandru Mareș și Alexandru Duca 
din partea Comitetului orășenesc 
U.T.M., adunarea și-a început lu
crările.

In darea de seamă prezentată de 
tovarășul Gh. Popa, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. de la 
1.1. L. „Horia", după ce s-a fă
cut o scurtă privire asupra situa
ției interne și internaționale, s-a 
trecut la oglindirea muncii organi
zației, a biroului său, și în gene
ral a tuturor utemiștilor. Și, nu se 

poate spune că activitatea acestora, 
în răstimpul de la ultimele alegeri, 
n-a fost bogată în fapte. Desfășu- 
rindu-și activitatea în lumina sar
cinilor trasate prin directivele ce
lui de-al Il-lea Congres al P.M.R., 
organizația de bază U.T.M. a im
primat majorității membrilor săi 
vigoare și elan în lupta pentru plan, 
creșterea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost al produ
selor. Ca urmare a acestui fapt, din 
rîrtdurile utemiștilor un număr de 
15 tovarăși, printre care Groza Si- 
mion, Suciu Nicolae, Biro Arpad, 
Schiau Simion și alții au cucerit 
înaltul titlu de fruntași. Apoi, tot 
ca efect al muncii politico-educati
ve desfășurate de organizația U.T.M. 
în rîndurile tinerilor de la secția 
turnătorie, aceștia au înregistrat 
lună de lună depășiri de plan de 
15-30 la sută.

Despre munca organizației U.T.M. 
de la 1.1. L. „Horia" mai vorbesc 
apoi și alte fapte. Brigada utemis- 
tă de muncă patriotică, creată aici, 
și-a adus o contribuție de seamă 
la executarea digului de Ia Oarda 
de Jos, la terminarea cinematogra
fului de vară și la strîngerea recol
tei de pe ogoarele gospodăriei de 
s'at.

Ce-i drept, darea de seamă n-a 
fost lipsită nici de partea critică. 
Discuțiile care au urmat dării de 
scamă însă, au scos în evidență că 
lipsurile sînt mult mai multe și a- 
cest lucru trebuie să dea de gîndit 

fiecărui utemist. S-a arătat, de pil
dă, felul defectuos în care s-a des
fășurat cursul de minim tehnic. 
S-au accentuat de că re o seamă de 
tovarăși lipsurile manifestate în 
desfășurarea învățămînlului politic 
U.T.M. N-avem în acest an nici un 
tînăr purtător al insignei „Prieten 
al cărții" a fost cuvîntul unuia 
dintre utemiști. In perioada la care 
se referă darea de seamă n-a avut 
loc în cadrul organizației noastre 
nici o conferință cu caracter edu
cativ sau altă manifestare de ordin 
cultural — a adăugat un altul

Au mai fost apoi scoase la ivea
lă și alte lipsuri. S-a combătut . în 
prea mică măsură indisciplina la 
locul de muncă, plimbările fără rost 
din timpul producției. Tineri cum 
sînt Ion Nadiu și Ștef Octavian au 
manifestat adesea neseriozitate cu 
prilejul adunărilor generale, iar alții 
ca Gheorghe Luha, Victor Grapa, 
Nicolae Mitrofan și Măcinic Gru- 
ian s-au mulțumit doar să ia cu
noștință de sarcinile trasate de or
ganizație, fără însă să fie preocu
pați de îndeplinirea lor.

S-a trecut apoi la punctul doi 
din ordinea de zi, alegerea nou’ui 
organ de conducere. Dînd dovadă 
de multă răspundere pentru munca 
viitoare, utemiștîi de la 1.1. L. „Ho
ria" au ales în conducerea organi
zației lor pe cei mal buni tovarăși, 
membri și candidați de partid, și

(Continuare în pag. 4-a)

Gospodăria colectivă din Oiejdea, 
care cuprinde pe toți țăranii mun
citori din sat, însămînțează în 
toamna aceasta 250 hectare cu ce
reale păioase. Cultura de secară 
din această gospodărie, semănată 
în condițiuni bune, este acum ră
sărită și se dezvoltă frumos. Pen
tru cultura de grîu, de asemenea, 
gospodăria a arat o suprafață de 
peste 150 hectare.

In sola prevăzută a se îhsămînța 
cu grîu însă, mai este încă teren 
neeliberat de culturile tîrzii, ceea 
ce împiedică executarea arăturilor. 
Ținînd seamă că griul se însămîn
țează în acest an în asolament 
după diferite culturi, se impune cn 
atît mai mult eliberarea din vreme

Mai mult sprijin di
Pentru a obține recolte cît mai 

mari în anul viitor, membrii celor 
4 întovărășiri agricole din comuna 
Sîntimbru, cu satele aparținătoare, 
au ho'ărît ca în acest an să execu
te arăturile pentru însămînțări, a- 
tît cu atelajele proprii, cît și cu 
S.M.T.-ul, în care scop au și în
cheiat contract cu stațiunea.

Datorită unei defectuoase plani
ficări a forțelor de muncă, în ca
drul stațiunii însă, cele două trac
toare repartizate pentru această co
muna, nu după mult timp au fost 
ridicate, deși exista teren eliberat 
unde să lucreze. Și iată că acum 
în plină campanie de arături și în
sămînțări la întovărășirile din co
muna Sîntimbru nu există nici un 
tractor. Dacă S.M.T.-ul ar fi acor
dat mai mult ajutor întovărășirilor 

a terenului și o bună pregătire a 
acestuia — aplicînd îngrășăminte 
naturale și chimice, și lucrind te
renul pț unele porțiuni cu polidis- 
cul, etc. Pentru aplicarea largă a 
agrotehnicii în această gospodărie, 
organele tehnice agricole de la co
mună, secția agricolă a sfatului 
popular raional și S.M.T.-ul sînt 
însă chemate să îndrume mai în
deaproape gospodăria, insistînd mai 
mult asupra calității lucrărilor.

Organizația de bază din gospo
dărie și comitetul executiv al sfa
tului popular din comună trebuie 
să acorde tot sprijinul consiliului 
de conducere din gospodărie pentru 
buna organizare a muncilor agri
cole, pentru mobilizarea tuturor 
forțelor la arături și îhsămînțări.

partea S.M.T.-ului
din comuna Sîntimbru și comitetul 
executiv al sfatului popular din co
mună ar fi sprijinit mai hotărît în
tovărășirile, îndrumîndu-le să folo
sească toate forțele de care dispun 
la arat și semănat, aceste lucrări 
ar fi fost mult mai avansate.

Ca arăturile și însămînțările să 
roată fi terminate în cel mai scurt 
timp în întovărășirile agricole din 
această comună, S.M.T.-ul are da
toria să sprijine la timp pe întovă- 
vărășiți, asigurîndu-Ie utilajul ne
cesar pentru muncile agricole. To
todată, organele de partid și co
mitetul executiv al sfatului popular 
din comună să asigure o largă 
mobilizare a întovărășiților, pentru 
ca aceștia să folosească toate for
țele de muncă de care dispun la 
arat și însămînțât.



Oamenii muncii sovietici salută cu înflăcărare 
rezultatele vizitei iul N. S. Hrușciov în S.O.
MOSCOV A ( Agerpres). — T ASS 

transmite: La 19 octombrie au a- 
vut loc la Moscova, Le ni grad, în 
capitalele republicilor unionale și 
în alte orașe adunări ale oamenilor 
muncii consacrate rezultatelor că
lătoriei in S.U.A. a conducătorului 
sovietic.

Participanții la adunarea de la 
Uzina „Kompressor" din Moscova 
au aprobat cu înflăcărare rezulta
tele vizitei lui Nikita Hrușciov in 
S.U.A. Succesul misiunii nobile a 
lui N. S. Hrușciov in S.U.A., se 
spune in rezoluția adoptată, întă
rește încrederea noastră in posibi
litatea preîntîmpinării războiului, in 
posibilitatea și necesitatea pen'ru 
toate popoarele de a trăi in pace 
și prietenie, ca buni vecini.

La adunarea muncitorilor de la
--------------------- rzs---------------------

Importante capitaluri americane investite în 
industria de război vest-germană

NEW YORK — Agerpres: Mo
nopolurile americane investesc ca
pitaluri însemnate în industria vest- 
germană de armament. Se prevede 
că în viitorii șase sau șapte ani 
aceste investiții se vor ridica la 
cifra de 1 miliard de dolari. In 
prezent societățile americane achi
ziționează masiv acțiuni ale socie
tăților vestgermane sau încheie cu

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

In Comitetul Politic

Declarația delegatului britanic in problema dezarmării
NEW YORK (Agerpres). — In 

ședința din după-amiaza zilei de 
19 octombrie a Comitetului Politic 
a luat cuvîntul în problema dezar
mării David Ormsby-Gore, minis
tru de stat al Angliei pentru afa
cerile externe. El a declarat că An
glia este pe deplin pregătită să 
s'udieze cu atenție, în mod cons
tructiv și detailat propunerile so
vietice cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. El a relevat că în 
unele aspecte ale dezarmării pozi
țiile Uniunii Sovietice și ale țărilor

Prin Republicile Unionale ale U.R.S.S.
Creșterea bunăstării oa
menilor muncii din Gruzia
La sfîrșitul anului trecut, venitul 

anual mediu al unei familii din 
Gruzia era cu 22 la sută mai mare 
decît în 1952.

Aceste date au fost obținute pe 
baza analizei bugetelor personale 
întocmite de 1000 de familii de 
muncitori, funcționari și colhoznici 
la cererea Direcției de Statistică 
a R. S. S. Gruzine.

S-a calculat că consumul de 
carne și de preparate de carne a 
crescut în această perioadă cu 43 
la sută, consumul de lapte și pro
duse lactate — cu 77 la sută, de 
grăsimi animale — cu 28 la sută. 
Totodată au crescut considerabil 
cumpărăturile de încălțăminte, hai
ne, țesături și alte mărfuri indus
triale.

Potrivit prevederilor, veniturile 
reale ale oamenilor muncii din Gru
zia vor crește în 1965 cil aproxi
mativ 40 Ia sută.

Pentru a satisface cererile cres- 
cînde de mărfuri industriale și a- 
limentare ale populației, în Gruzia 
se construiesc zeci de uzine și Ja- 
brici,

Construcții hidrotehnice 
în Kazahstan

Lucrările de construcție a unuia 
dintre cele mai mari lacuri de acu
mulare din Uniunea Sovietică — 
de la Ceardara de pe rîul Sîr-Da- 
ria (Kazahstanul de Sud} — ău 

marea filatură „Kirov" din Lenin
grad a luat cuvîntul electricianul 
V. Sucikov. El a spus: Călătoria 
lui Hrușciov în S.U.A. a contribuit 
la slăbirea încordării internaționale. 
Cuvîn'area rostită de conducătorul 
guvernului sovietic Ia sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U. a pus 
pe gînduri pe mulți partizani ai 
„războiului rece". Acum puterile 
occidentale trebuie să dea răspun
sul la propunerile sovietice cu pri
vire ta dezarmarea generală și 
toială.

La Kiev, la adunarea muncitori
lor de la Uzina „Krasnii Ekskâva- 
tor" a fost adoptată o rezoluție în 
care se spune că vizita lui Nikita 
Hrușciov în S.U.A. a confirmat cu 
o nouă tărie că Uniunea Sovietică 
pășește în avangarda luptei penru 
pace.

aces‘ea așa-numite ,.acorduri de 
colaborare". Interesul crescînd pe 
care îl arată marile societății ame
ricane industriei vestgermane se 
explică prin faptul că, după cum 
scrie ziarul .NEW YORK TIMES". 
Germania occidentală „s-a angajat 
irevocabil" pe calea refacerii capa
cității industriei sale de război.

occidentale s-a apropiat simțitor. 
După părerea lui Ormsby-Gore, dis
cutarea acestei probleme in comi
tetul celor zece țări, care iși va 
începe activ 'tatea la începutul aru
lui viilor, insuflă cea mai mare 
speranță că în domeniul dezarmării 
se va reaiîza un progres.

Ministrul englez consideră că în 
activi'atea sa acest comitet va tre
bui să se conducă după două prin
cipii pe care guvernul său Ie con
sideră „fundamentale". In primul 
rînd, principiul ca dezarmarea să 

intrat în etapa finală. Au fost con
struite batardourile care îngrădesc 
groapa de fundație a viitoarei hi
drocentrale.

Prin darea în exploatare numai 
a primei părți a lacului de acumu
lare se vor putea iriga pînă la 
500.000 ha din Stepa Flămîndă.,

Datorită construcțiilor hidroteh
nice, în anii septenalului vor fi 
irigate aproximativ 1.000.000 hade 
pămînturi semipustii din sudul Ka- 
zahstanului. In legătură cu a- 
ceasta se vor extinde lucrările în 
vederea folosirii apelor rîului Sîr- 
Daria, la irigarea pustiului Kzîl- 
Kum — unul din cele mai mari de
serturi din Asia Centrală, — situat 
între Amu-Daria și Sîr-Daria. 
In ultimii doi ani, după exe
cutarea unor mari lucrări pregă
titoare, apele Sîr-Dariei au fost 
îndreptate pe o distanță de 300 km 
în vechia albie secată a rîului prin- 
ir-un canal. Aceasta a permis iri
garea a 300.000 ha de pășune.

Lituania pe drumul 
progresului tehnic

Pînă la sfîrșitul septenalului pro
ducția industrială a Lituaniei va 
crește de aproximativ două ori. 60 
la sută din volumul total al pro- 
ducției va fi produs prin ridicarea 
productivității muncii. Una din mă
surile care asigură un nivel înalt 
al economiei de muncă este orga
nizarea a 30 de întreprinderi și 
secții mecanizate și automatizate 
multilateral. Este vorba despre tre

Pretutindeni, oamenii sovietici 
salută admirabilele rezu’tate ale 
vizitei în S.U.A. a conducătorului 
guvernului sovietic. Ei subliniază 
că programul dezarmării generale 
și totale, propus de N. S. Hrușciov 
de la tribuna O.N.U., corespunde 
aspirațiilor și năzuințelor tuturor 
oamenilor simpli din lume.

— oo —4 milioane japonezi au manifestat împotriva revizuirii tratatului de securitate japono-american
TOKIO (Agerpres). — La 20 oc

tombrie a avut loc în Japonia ziua 
acțiunilor comune ale oamenilor 
muncii împotriva revizuirii „trata
tului de securitate" japono-ameri
can. La chemarea Consiliului gene
ral al sindicatelor din Japonia, în 
diferite regiuni ale țării au avut 
loc mitinguri și demonstrații ale 
muncitorilor, la care au participat 
aproximativ 4 milioane de oameni. 
In semn de protest împotriva pla
nurilor guvernului de a intensifica 
legăturile militare japono-americane 
și împotriva concedierilor în masă 
la întreprinderile carbonifere, 160.000 
de mineri au declarat o grevă de 
24 de ore.

se efectueze concomitent atlt în ce 
privește tipurile de armament cla
sic, cit și in ce privește armamen
tul nuclear pentru „a nu tu’bura 
echilibrul securității intre state". In 
al doilea rînd, principiul ca in fiecare 
etapă de dezarmare să se înfăp
tuiască un control internațional e- 
fic ie ni.

Ormsby-Gore a declarat că An
glia va relua tratativele în proble
ma încetării experiențelor cu arma 
nucleară ,jcu intenția sinceră de a 
realiza un acord".

cerea de la automatizarea operații
lor separate la automatizarea com
plexă a proceselor tehnologice în 
construcția de aparate de măsurat, 
în construcția de mașini, în in
dustria alimentarăți ușoară.

Progresul tehnic nu crează pen
tru nimeni pericolul șomajului. Pe 
măsura înlocuirii muncii fizice cu 
o tehnică mai productivă, în re
publică se simte, chiar într-o țnă- 
sură mai mare, nevoia de specia
liști cu o înaltă calificare. De a- 
ceea în Lituania s-au deschis multe 
școli tehnice serale și fără frecven
ță și facultăți ale institutelor, unde 
fiecare muncitor poate să primeas
că o calificare specială necesară 
muncii la mașinile complicate. "In 
afară de aceasta, industria în con
tinuă dezvoltare cere noi conducă
tori ai producției care sînt pregă
tiți de asemenea din rîndurile mun
citorilor.

Creșterea fondurilor fixe 
de producție în colhozurile 

din Uzbekistan
Fondurile fixe de producție ale 

colhozurilor din Uzbekistan au 
crescut de 4,5 ori în comparație cu 
anul 1940 și sînt evaluate în pre
zent la suma de 6.331.000.000 ru
ble. Valoarea mașinilor, a unelte
lor și vilelor agricole pe Fiecare 
gospodărie țărănească este evalua
tă la suma de 10.000 ruble față de 
3000 ruble în 1940.

Factorul determinant în procesul 
de dezvoltare a proprietății colhoz
nice îl constituie creșterea fonduri
lor indivizibile — baza gospodă

Stafia interplanetară automată 
se află la 342.000 km. de Pămint
< MOSCOVA ■ (Agerpres). — TASS anunță: Continuîndu-și zborul, 
8 stația interplanetară automata s-a aflat la 21 octombrie, ora 20 (ora 
5 Moscovei) deasupra unui punct al suprafeței terestre cu coordonatele
< 37 grade longitudine vestică și 21 grade latitudine sudică, în regiu- 
\ nea orașului Rio de Janeiro. Distanța de. la Pămînt a stației interpla- 
> netara a fost de 342.000 km., iar viteza de deplasare a fost de 0,89
< km. pe sec.
< La 21 octombrie a avut loc o nouă emisiune de legătură cu sta- 
$ (iile. Următoarea emisiune a datelor de pe bordul stației interplane-
< tare automate va avea loc la 26 ocombrie între orele 15 și 16 (ora
< Moscovei). In acest timp stația interplanetară automată se va afla 
8 la distanța maximă de Pămînt, egală cu 483.000 km. La începuluf 
/ următoarei emisiuni coordonatele ecuatoriale ale stației vor fi: decli-
< nația plus două grade, ascensiunea dreaptă 16 ore și 45 minute.

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

Lucruri mari făcute de mîini mici
In aceste zile de toamnă, printre 

pionierii de la școala de 7 ani din 
Ighiu a stăruit multă animație. Se 
luase in organizația de pionieri ho- 
tărîrea de a se sprijini acțiunea de 
plantare a pomilor fructiferi și fie
care purtător al cravatei roșii era 
d-.rnic să-și dovedească hărnicia.

Veni și ziua fixată. Peste 200 de 
pionieri, avînd cu ei uneltele nece
sare pentru săpatul gropilor, au 
trecut pe ulițele satului îndreptîn- 
du-se spre drumul ce duce la Cri- 

-------------♦♦-------------

Oil^ni și perspectivă
(Urmare din pag. 3-a)

au adoptat în unanimitate un am
plu proiect de hotărîre, ale cărui 
prevederi duse la îndeplinire vor 
ridica considerabil munca organi
zației U.T.M. din cadrul întreprin
derii.

Făcînd o privire de ansamblu a- 
supra felului cum s-a desfășurat a- 
dunarea de dare de seamă și ale
geri a organizației de bază U.T.M. 
de la 1.1. L. „Horia", sînt încă 
multe de spus. Planificată a avea 
loc la ora 15, aceasta a început 
mult mai tîrziu. Oare acest lucru 
nu vorbește de oarecare indiscipli
nă? Ce părere au în acest sens ute- 
miștii de la I. I. L. „Horia" ? 
Ce părere au, de asemenea, to
varășii de la comitetul orășenesc, 
care trebuiau să fie încă din orele 
dimineții la 1.1. L. „Horia" pendru 
a asigura reușita adunării, dar care 
nici la ora planificată n-au fost 
prezenți? Apoi faptul că Ion Dușa 
și Ion Mureșan au lipsit nemotivat 
de la adunare, oare nu trebuie să 
dea de gîndit conducerii organiza
ției ?

In ce privește darea de seamă, 
participarea utemiștilor la discuții 
și nivelul discuțiilor, se poale spu
ne că n-au întrunit întru iotul con
dițiile de calitate. Darea de seamă 

riei colective. 75 la suta din aceste 
fonduri le constituie mijloacele de 
producție.

Colhozurile din Uzbekistan și-au 
întărit baza lor tehnică-materială. 
In ultimul timp ele au cumpărat de 
la stat mii de tractoare, un mare 
număr de combine și de mașini 
pentru recoltarea bumbacului. Da
că în 1958 valoarea totală a mij
loacelor tehnice din colhozuri era 
cu aproximativ 3 la sută mai mare 
decît valoarea mijloacelor fixe, în 
prezent ea este cu peste 16 la sută 
mai mare.

Principala sursă de acoperire a 
cheltuielilor capitale mereu cres- 
cînde o constituie vărsămintele a- 
nuale din veniturile colhozurilor 
în fondurile indivizibile. Acest’ lu
cru nu constituie o povară pentru 
membrii artelului întrucît aceste 
vărsâminte reprezintă numai 15-20 
la sută.

A N U N Ț U R I
I. R.T. A. — DEVA

I
anunță deschiderea u- 
nei ȘCOLI DE CON
DUCTORI AUTO la 
Turnu-Severin, durata 
de școlarizare fiind de 
6 luni. — Doritorii se 
vor adresa pînă la data 
de 25 oct. a. c. la auto
baza transporturi auto 
Alba-Iulia-Partoș, sau 
telefon nr. 451. 

cău. Dar, ajunși aici, s-au pomenit 
că nu sînt singuri. La muncă, în 
vederea plantării de pomi fructiferi 
pe marginile acestui drum, ieșiseră 
și utemiștii din sat care deja aveau 
gata 90 de gropi.

Piomerii au început lucrul cu 
toată stăruința. Și rezultatul: 150 
de gropi săpate în numai două ore 
și jumătate. Cu mîitiile lor mici, 
pionierii au făcut lucruri mari. 
Cinste lor.

RAȚIU ION

putea fi mai mult gîndită și siste
matizată, iar tinerii nu trebuiau 
să aștepte invitații pentru a se în
scrie Ja discuții, acest lucru, con- 
trastînd cu curajul care trebuie să-i 
caracterizeze.

In zilele ce urmează, vor aveald^R 
în continuare, adunări de dări d^^ 
seamă și alegeri, în alte organi
zații U.T.M. din întreprinderi, insti
tuții și sate. Datoria organizațiilor 
U.T.M., a fiecărui utemist în parte 
este de a depune toată rîvna pen
tru buna pregătire și reușită a' a- 
cesiora. Și, împletind munca de 
pregătire a adunărilor generale cu 
cea din producție, fiecare utemist 
să năzuiască a face din adunarea 
de dare de seamă și alegeri a or
ganizației din care face parte pri
lej de sărbătoare, de afirmare.Campionatul regional r de fotbal - seria Il-a

Rezultatele etapei
Minerul Deva — Surianul Pe- 

trești 8-0: C.F.R. Teiuș — U. M. 
Cugir 1-3; Aurul Zlatna — Aurul. 
Brad 0-0; Rapid Deva — MetalJM| 
Crișcior 3-3; Recolta Deva — Me^m 
talul Cugir 0-2 ; Locomotiva Alba- 
Iulia — Unirea Alba-Iulia 2-2 p 
Sebeșul Sebeș ■— Aurul Certe] 5-0.

Etapa viitoare
Aurul Brad — Șurianul Petreștir 

Minerul Deva — U. M. Cugir; Au
rul Zlatna — Aurul Certej; Uni
rea Alba — C.F.R. Teiuș; Meta
lul Crișcior — Sebeșul Sebeș ; Me
talul Cugir — Locomotiva Alba 
Rapid Deva — Recolta Deva.

CLASAMENTUL
Minerul Deva 8 6 2 0 33: 1 14
Aurul Brad 8 6 2 0 41: 5 14 *
U.M. Cugir 8 5 2 1 17: 6 12
Sebeșul Sebeș 8 6 0 2 22: 8 12
C.F.R. Teiuș 8 5 2 1 19:11 12
Metalul Cugir 8 3 3 2 11: 7 9
Unirea A.-Iulia 8 3 3 2 20:14 9
Aurul Zlatna 8 3 3 2 12:10 9
Metalul Crișcior 8 2 3 3 10:22 7
Loeomot. Alba 8 1 2 5 9:22 4
Rapid Deva 8 1 2 5 8:22 4
Aurul Certej 7 1 1 5 3:26 3
Șurianul Petrești 8 0 1 7 322 1
Recolta Deva 7 0 0 7 3:35 0

La 28 oct. 1959, are loc în 
localul ȘCOLII TEHNICE 
SANITARE din A-Iulia, str. 
13 Dec., EXAMENUL DE 
ADMITERE pentru anul 
I. la această școală. — 
Durata de școlarizare este 
de 3 ani. — Se primesc 
absolvenți ai școlilor medii 
cu examenul de maturitate. 
— Celor care îndeplinesc 
condițiur.ile cerute, li se 
acordă burse. — Informații 
suplimentare se primesc la 
Secția sanitară din A-Iulia, 
str. 30 Decembrie nr. 6.

Redacție și administrația ; Aiba-lolia, Piața „1 Mai" nr. 14. Tel 739 — Tiparul : Intr. „Horia" — imrt. Poligrafică A.-Iutia, tel. 501. — c. 2.403 — STAS 3452-52.


