
ANUL XL — Ns. 563 Vineri, 22 iulie i960 4 PAGINI 20 BANI

In întrecere — 
obiective cit mal concrete!

Cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. pune în fața întregului nos
tru popor sarcini de o importanță 
deosebită, menite să dea un nou a- 
vînt dezvoltării întregii economii 
naționale. In industrie sarcinile 
principale ale colectivelor de mun
că sînt de a spori continuu produc
ția și productivitatea muncii, de a 
îmbunătăți calitatea producției și a 
reduce continuu prețul de cost.

Îndeplinirea acestor obiective pre
supune întărirea Continuă a activi
tății comitetelor sindicale în orga
nizarea și conducerea întrecerii so
cialiste, legarea acesteia de obiecti
vele cele mai concrete ale produc
ției. In Raportul prezentat la cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R., 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a arătat că... „Sindicatele, punînd 
în centrul activității lor lupta pen
tru înfăptuirea obiectivelor planului 
de 6 ani, trebuie să depună o in- 
snsă muncă de organizare a între

cerii socialiste, a consfătuirilor de 
producție, să extindă mișcarea ino
vatorilor și raționalizatorilor, să 
desfășoare o largă muncă educati
vă în rîndul maselor muncitoare, 
să lichideze metodele administrati
ve și manifestările de birocratism 
care mai au loc în activitatea lor“.

In multe întreprinderi din raio
nul nostru, comitetele sindicale, 
sub îndrumarea și controlul orga
nizațiilor de partid, se preocupă cu 
toată răspunderea de organizarea 
și desfășurarea întrecerii, stimulea
ză și extind inițiativele pornite din 
rîndul muncitorilor, țin o evidență 
clară a fruntașilor, stimulîndu-i 
prin cele mai variate forme. Spre 
deosebire de trecut, în orezent în 
toate sectoarele întreprinderii mi
niere „Gh. Doja" din Zlatna, ca ur
mare a preocupării Comitetului sin
dical, întrecerea socialistă ere un 
caracter concret și mobilizator. Pe 
galerii, în mină, pot fi întilnite a- 

pțim grafice în care sînt consem
nate zilnic rezultatele în raport cu 
angajamentul fiecărei echipe. De 
asemenea, aici, obiectivele întrecerii 
sînt axate pe sarcinile cele mai ar
zătoare ale producției. Ca urmare 
a acestui fapt, în Cadrul întrecerii 
au pornit inițiative prețioase ca cele 
„Pentru cea mai mare înaintare ', 
„Nici un miner sub normă" etc. In 
același timp, fruntașii întrecerii au 
fost stimulați prin popularizarea ior 
la gazeta de perete, în presă, li 
s-au oferit flori la ieșirea din schimb 
etc.

O atenție deosebită se acordă or
ganizării și desfășurării întrecerii 
socialiste,. conținutului acesteia și 
la Uzinele Metalo-Chimice Zlatna. 
Aici, în cadrul întrecerii a fost ex
tinsă larg întrecerea pe profesii, s-a 
introdus inițiativa organizării sec- 
țiilcr-școală, etc. Demn de remar- 
dat este faptul că consfătuirile de 
producție joacă un rol principal în 
luarea angajamentelor. Lunar, în 
cadrul consfătuirilor pe secții se 
face o scurtă analiză a rezultatelor 
obținute, se critică și se fac propu
neri pentru înlăturarea lipsurilor și 
apoi se iau angajamente legate 
concret de cantitatea de produse,

-k Pentru continua îmbunătățire 
a transportului în comun, întreprin
derea de gospodărire orășenească 
a pus la dispoziția cetățenilor un 
autobus, ce circulă zilnic pe distan
ța Alba-Iulia—Ciugud-ștrand.

★ Intre 21-24 iulie a.c., pe ecra
nul cinematografului „23 August1* 
din orașul nostru va rula filmul ro- 
mînesc „Afacerea Protar".

★ In cadrul lucrărilor de siște- 

de volumul economiilor ce le va 
realiza fiecare muncitor peste olan. 
Asemenea aspecte pozitive cînd co
mitetele sindicale, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pun pe 
primul plan mobilizarea colective
lor de muncă într-o întrecere socia
listă concretă, vie, pot fi întilnite 
și la Depoul C.F.R. din Teiuș, ia 
Atelierul central de reparații și alte 
unități. La Depoul C.F.R. din Te
iuș obiectivul întrecerii, este îndrep
tat la mecanici și fochiști spre re
ducerea normei tehnice la consu
mul de combustibil, iar la lăcătușe- 
rie realizarea de cit mai multe eco
nomii de materiale.

Faptele de mai sus arată cu toa
tă puterea că acolo unde există 
preocupare, acolo unde comitetele 
sindicale, ajutate de organizațiile 
de partid, au înlăturat formalismul 
și au trecut la organizarea între
cerii socialiste pe baze concrete, se 
obțin rezultate din cele mai bune. 
Din păcate însă, există încă între
prinderi în raion unde întrecerea 
socia'istă e formală, unde se iau 
angajamente de dragul de a se lua, 
fără ca ele să fie pe măsura posi
bilităților sau concret legate de 
producție. Și o astfel de situație 
poate fi întilnită la fabrica de în
călțăminte „Ardeleana" din orașul 
nostru. Se poate spune că aici în 
unele secții întrecerea e pur și sim
plu formală. Ce altceva decît for
malism dovedește faptul că în timp 
de aproape un an și jumătate mem
brii grupei sindicale de la secția 
ștanță au rămas la același angaja
ment, copiat în cadrul consfătuiri
lor de producție de la o lună la 
alta? Sau un alt exemplu. In ca
drul fabricii sînt numeroși munci
tori care-și depășesc lunar cu 3-5 
la sută sarcinile de plan. In Cadrul 
angajamentelor pe care și le iau 
în întrecerea socialistă pentru luna 
următoare ei se angajează să rea
lizeze o depășire de cel mult im 
procent. Or, trebuie știut că aseme
nea angajamente nu sînt mobiliza
toare și se impune lichidarea pozi
ției nejuste, cum că e bine să se 
ia angajamente mai mici, ca să le 
depășească mai mult. Asemenea a- 
titudini mai pot fi întilnite și la 
unele secții de la întreprinderea Mecanizatorii din brigada 6-a S.M.T. fruntași pe stațiune în mun

cile de primăvară, obțin rezultate frumoase și la recoltări.(Continuare în pag. 2-a)

Cît mai mult porumb furajer în miriște
Directivele celui de-al III-lea 

Congres al partidului pune un ac
cent deosebit pe sporirea în urrrjă- 
torii ani a numărului de animale și 
a productivității lor. In scopul în
făptuirii acestei importante sarcini, 
asigurarea unei baze furajere în
destulate și de calitate se impune 
ca ''o principală condiție. Priptre 
furajele folosite la hrănirea anima
lelor un loc important îl ocupă și 
plantele de nutreț cultivate in mi
riște.

Convinși din proprie experiență 
de avantajele cultivării de nutreț în

♦♦-------------------
matizare și înfrumusețare a orașu
lui Alba-Iulia, prin grija sfatului 
popular, au început lucrările de a- 
menajare și asfaltare a bulevardu
lui 6 Martie (strada ce duce de la 
moara „Nicolae Bălcescu** pe lîngă 
cimitirul Eroilor pînă pe Platou! 
Romanilor).

★ Tabăra sportivă de gimnasti
că a M. I, C. organizează dumini
că 24 iulie, în nocturnă, la ora 
20,30, pe terenul de volei din par
cul mic al orașului nostru un con
curs de selecție pentru a desemna 
echipele reprezentative de elevi și 
tineret ale R.P.R., la gimnastică, 
la băieți și fete, în vederea turneu
lui din luna august ce-1 vor face 
în R. P. Bulgaria.

IN CLIȘEU: Lingă stația C.F.R. 
Teiuș, acolo unde altădată era o 
băltoacă, un frumos parc se află azi.

Toate forțele pentru urgentarea strîngerii recoltei
Au terminat secerișul 

și zoresc treierișui
Muncind cu mult entuziasm la 

strîngerea recoltei, colectiviștii din 
Țelna au reușit să termine seceri
șul la grîu încă de la 19 iulie.

Pe aria amenajată din vreme, ei 
au transportat și au așezat grîul 
în stoguri mari și au început treieri
șui, care în aceste zile se desfă
șoară din plin. Recolta de grîu de 
pe primele hectare treierate este de 
peste 2.000 kg la hectar.

Acordînd toată importanța înda
toririlor față de stat, din primele 
boabe rezuitate la batoză ei au în
ceput să transporte la baza de re
cepție grîul contractat și plata în 
natură pentru muncile S.M.T. di
rect de la arie. Totodată, ei grăbesc 
pregătirea terenului pentru recolta 
viitoare, executînd pe terenul de pe 
care s-a strîns recolta arătură de 
vară.

La strîngerea recoltei au muncit 
cu multă hărnicie colectiviștii Țir- 
lea Partenie, Hada Dionisie, Bîrz 
Florian, Hada Ion, Moguța Silvia, 
Mărginean Viorica, Pașcu Nicolae 
și ajții.

miriște, colectiviștii din Șard, Țel
na, întovărășiții din Cricău, Bără- 
banț și alții au cultivat în miriște, 
imediat după seceriș importante su
prafețe ctj porumb pentru furaj. 
Gospodăria colectivă din Șard, pen
tru a-și asigura d cantitate sporită 
de furaj, a însămînțat în acest an 
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în miriște o suprafață dublă față 
de cea planificată. Cu toate rezul
tatele obținute în această direcție, 
trebuie arătat că în cele mai multe 
comune din raion porumbul pentru 
furaj în miriște se cultivă pe supra
fețe cu totul neînsemnate.

Așa, de exemplu, în satele .Totei, 
Drîmbar, Oarda de Jos și altele, 
unde întovărășiții posedă un număr 
sporit de animale și îndeosebi vaci 
de lapte, nu au cultivat pînă ' în 
prezent porumb în miriște decît 4-5 
crescători de animale din fiecare 
sat. Porumbul cultivat în miriște 
fiind un furaj economicos și ușor de 
realizat, comitetele executive ale 
sfaturilor populare de la comune și 
îndeosebi organele tehnice agricole 
trebuie să popularizeze c.ît mai 
larg avantajele cultivării porumbu
lui în miriște pe suprafețe cît mai 
mari.

Unde duce lipsa de răspundere
Acum cînd bătălia pentru strîn

gerea recoltei cere eforturi sporite 
tuturor celor ce muncesc In agri
cultură, în unele comune din raio
nul nostru se mai găsesc unii teh
nicieni agricoli care nu-și îndepli
nesc cu cinste sarcinile ce le re
vin. De exemplu, Chirilă Ion, teh
nicianul comunei Hăpria, datorită 
faptului că nu se preocupă îndea
proape de organizarea ariilor, așa 
după cum i s-a trasat sarcina prin 
planul de măsuri pe campania de 
vară, la satul Teleac, unde acesta 
răspunde direct de organizarea a- 
riei, pînă la 17 iulie nu s-a făcut 
nimic pentru amenajarea acesteia.

Mai multă
Conducerile întovărășirilor agri

cole din satele Galtiu și Sîntimbru 
se preocupă în slabă măsură de a- 
sigurarea unor condiții cît mai bu
ne de depozitare și păstrare’ a se
minței pentru însămînțările de 
toamnă și executarea arăturilor de 
vară. Așa se explică faptul că a- 
cestea pînă la 18 iulie nu an lv.at

Pentru a. se obține o cantitate cît 
mai mare de porumb masă verde 
la hectar, trebuie să se asigure în 
primul rînd o bună pregătire a so
lului. De aceea, arătura trebuie să 
se facă imediat ce s-au recoltat pu
foasele, cînd terenul permite să se 
are Ia adîncimea de 18-20 cm și 
chiar mai mult, ceea ce asigură o 
bună dezvoltare a porumbului însă
mînțat. Folosirea de îngrășăminte 
chimice la însămînțarea de porumb 
furajer asigură o cantitate sporită de 
masă verde, de aceea aplicarea de 
îngrășăminte chimice la insămînța- 
rea porumbului pentru nutreț trebuie 
să se facă pe suprafețe tot pjai 
mari.

Porumbul dacă se însămînțează 
în miriște imediat după ce s-au 
strîns grînele are toate condițiile 
să se dezvolte tot mai mult și să se 
întrebuințeze în hrana animalelor 
în bune condițitmi nu numai ca 
masă verde, ci și uscat sau ca nu
treț murat prin însilozare.

De aceea, organizațiile de partid 
și comitetele executive ale sfaturilor 
populare de la comune au datoria 
să îndrume și să sprijine colecti
viștii și întovărășiții din satele ra
ionului nostru să însămînțeze cît 
mai mult porumb în miriște.

a

Dînd dovadă de nepăsare față de 
sarcina inepedințată, acesta a anun
țat că merge la Dumitra să vor
bească întovărășiților despre im
portanța strîngerii în comun a se
minței de grîu, ca apoi în loc să 
meargă acolo să fie găsit in orele 
de program dormind.

Față de o astfel de comportare 
dăunătoare bunei desfășurări a ac
tivității din campania de strînge
rea recoltei, comitetul executiv al 
sfatului popular din comună și sec
ția agricolă a sfatului popular ra
ional nu trebuie să manifeste indi
ferență.

preocupare
nici o măsură pentru curățirea și 
amenajarea încăperilor destinate 
pentru depozitarea seminței de grîu, 
iar arătură de vară nu s-a execu
tat decît pe cîteva hectare.

Ținînd seamă de rolul important 
ce-1 au asigurarea și păstrarea in 
bune condiții a seminți precum și 
executarea arăturilor de vară în ob
ținerea de recolte mari, comitetele 
de conducere ale întovărășirilor a- 
gricole din Galtiu și Sîntimbru, spri
jinite de comitetul executiv al sfa
tului popular din comună, au dato
ria să termine cît mai urgent nțe- 
gătirile pentru depozitarea semințe
lor și să intensifice ritmul arături
lor de vară, deoarece numai așa 
se poate asigura o recoltă sporită 
de cereale în viitor.

Timpul bun de lucru trebuie 
să fie folosit din plin

Folosind fiecare oră și zi bună 
de lucru la strîngerea recoltei, co
lectiviștii din Bucerdea Vinoasă, 
Șard, Alba-Iulia, Micești, Mesentea, 
întovărășiții din Galda de Jos, V in
tui de Jos și alții, au terminat re
coltarea griului de mat multe zile. 
In prezent, aceștia zoresc transpor
tul la arie, treieră și pe terenul 
unde s-au recoltat păioasele grăbesc 
executarea arăturilor de vară.

In același timp, trebuie arătat că 
în raion sînt încă unități socialist- 
ccoperatiste, ca cele din comunele 
Benic, Sîntimbru, Oarda de Jos și 
altele, unde secerișul, treierișui și 
arăturile de vară se desfășoară cu 
multă încetineală. Orice îrdîrziere 
a sederișului și treierișului poate 
cauza prin scuturarea spicelor răs
coapte, sau din cauza ploilor, pier
deri mari de recoltă. De aceea, or
ganizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune trebuie să ia cele mai 
potrivite măsuri politide și organi
zatorice, pentru a intensifica ritmul 
strîngerii recoltei de grîu și a se 
executa arături adinei de vară pe 
întreaga suprafață de pe care s-a 
strîns recolta.

$

Transportul la arie | 

este mult rămas în urmă în Ș 
unele comune ca: Sîntimbru, 
Stremf și Berghin.

Pentru grîul care șade « 
pe hotar și nu la arii 
te... felicită, măi bade, ® 
ciorile, nu batozarii.



Realizări de seamă
Colectivul de muncă de la secția 

L. 11 regionala Alba-Iulia a obți
nut în primul semestru al acestui 
an succese deosebit de importante. 
Astfel, făcîndu-se recent bilanțul, 
primului semestru, s-a constatat cu 
deplină mîndrie că planul de pro
ducție a fost îndeplinit în proporție 
de 101,68 la sută, iar productivita
tea muncii a crescut în proporție 
de 103,31 la sută.

Angajamentul pe întregul an la 
economii a fost și el deja îndepli
nit și depășit. Pînă la 1 iulie s-a 
realizat o economie de 181.859 lei, 
cu 28.859 lei mai mult decît era 
angajamentul. Realizarea acestei e- 
conomii se daiorește în primul rînd 
ovilitului în muncă dovedit de în
tregul colectiv din cadrul secției. 
De asemenea, la aceste rezultate a 
contribuit faptul dă în cadrul sec
ției a fost aplicată inovația pentru 
curbatul șinilor necesare confecțio
nării opritorilor de dale, precum și 
pentru curbarea capetelor de șinide 
la capetele podurilor.

Un nou sistem

pentru spălarea paharelor a fost 
descoperit de bufetul .Vadul Moți
lor" din Alba-Iulia. După noul sis
tem paharele nu mai e nevoie să 
se spele cu apă durată. S-a consta
tat de lucrătorii din bufet că apa 
curată știrbește sticla. Din această 
cauză a fost adoptat sistemul per
sonal al lucrătorilor de aici de a 
spăla paharele în apa care se fo
losește toată ziua pentru spălat: un 
vas plus apa. In felul acesta nu se 
irosește prea multă... energie.

S-ar putea însă da paharele spă
late în această apă să știrbească 
...prestigiul conducerii bufetului. Și 
e păcat.

Gestionarul magazinului
mixt al cooperativei din Cricău 

s-a hotărît să facă o cotitură se
rioasă în munca sa. Și hotărîrea 
luată o respectă. Numai că, făcînd 
cotitura, nu mai respectă programul 
de deschidere al magazinului, lucru 
cu care țăranii satului nu-s de a- 
cord. De aceea,, ei cer să facă și 
cotitura, să îndrepte apoi și lucru-

A sosit în sfîrșit și ziua mult aș
teptată. 27 iunie. Dis-de-diminea'ță, 
noi grupuri de elevi și eleve mă
reau continuu numărul celor strînși 
deja în fața autogă'ii. Ora plecării 
era încă departe și parcă ceasui nil 
mai înainta, parcă stătea pe loc. 
Dar, nerăbdarea ce cuprinsese pînă 
la sfîrșit întregul grup, pînă chiar 
și pe cei cu „nervi de oțel", nu 
stînjenea cu nimic veselia, glumele 
nu conteneau, rîsul tineresc ce des
pica pînă departe aerul proaspăt al 
dimineții, era parcă și mai puternic.

In sfîrșit, ora 5, ora plecării a 
sosit și cele două autobuze s-au 
pus în mișcare. Lăsînd în urmă ki
lometru după kilometru, cei peste 
60 de elevi ai școlilor medii „Horia, 
Cloșca și Crișan" și Nr. 2 din Al- 
ba-Iulia, au gîndul la frumoasa și 
instructiva excursie, inițiată și spri
jinită de Secția regională de învă- 
țămînt și cultură, trăiau cu antici
pație emoțiile vizitelor ce le nor 
face prin orașele Sibiu, Orașul Sta
lin, Predeal, Azuga, Sinaia, Cim- 
pina, Doftana, Ploești, București, 
Constanța, Mamaia, Eforie, Vasile 
Roaită, Babadag, Tulcea, Sf. Gheor- 
ghe, Galați, Bacău, Roman, Iași, 
Piatra Neamț, Bicaz, Tg. Mureș, 
Cîmpia Turzii, Turda.

★
Cîntecele tinerești și buna dispo

ziție au făcut cele 3 ore de mers pe 
frumoasa șosea pînă la Sibiu de 
neuitat. Primul obiectiv al excur
siei a fost atins. Sibiul. Mulți din
tre tineri n-au vizitat pînă acum o- 
rașul și aici sînt multe de văzut.

Muzeul Brukenthal, cu minunate- 
le-i plaiuri flamando-olandeze, ita
liene, franceze, germane și romi- 
heșii, a prilejuit cunoscătorilor pre
cum șl celor mai puțin inițiali în

Colectivul de muncă din cadrul 
secției se mîndrește apoi și cu faptul 
că prin acțiuni patriotice s-au rea
lizat economii în valoare de peste 
16.000 lei, iar furnaliștilor li s-au 
trimis o cantitate de 436.000 kg 
fier vechi. I. L.

Tot mai multe mărfuri 
pentru populație

Anul acesta, numărul magazine
lor comerciale din comuna Teiuș 
s-a mărit cu încă o unitate, cu ma
gazinul din care țăranii muncitori 
pot să-și procure în rate, mobilă, 
mașini de cusut, aparate de radio, 
biciclete și alte articole.

Ca dovadă a necesității deschi
derii acestui magazin, chezășie stau 
realizările înfăptuite în cele 6 luni 
de activitate. Astfel, în această pe
rioadă s-au vîndut 228 garnituri de 
mobi’ă, 26 mașini de cusut, 46 apa
rate de radio, 130 biciclete și alte 
articole puse spre vînzare, pe care 
țăranii muncitori din apmună le-au 
cumpărat de aici.

Rentabilitatea acestui magazin o

rile strîmbe și să respecte și pro
gramul de muncă, că doar ’ de a- 
ceea e program.
Concertul

de muzică de... scaune poate fi 
ascultat zilnic la cinematograful 
„Victoria" din orașul nostru. Bile
tele nu se numerotează, fiindcă 
scaunele sînt din oficiu rezervate 
celor ce preferă să asculte concer
tul. Pentru Cei în drept se rezervă 
și dreptul de a lua măsuri. Cine 
știe... poate lucrurile se vor în
drepta.
Prima dată

a fost sarcina și apoi dezintere
sul. Sarcina era să se transporte 
pline și alte alimente pentru tabăra 
de pionieri și școlari de la Tăuți, 
iar dezinteresul l-a dovedit conduce
rea taberei. L-a dovedit fiindcă nu 
s-a gîndit nici cel puțin că plinea 
nu se împacă cu praful și că trebu
ia să asigure învelitorl în 
transportului.

Sau poate conducătorii 
vreau să facă o .surpriză 
serii chiar în ultimele zile?

timpul

taberei 
primei

12 zile pe meleagurile patriei

Am vizitat 
din Orașul 
întîlnit cu 

ca maistrul

aria picturii, ore de extaz, ore de 
neuitat petrecute în fața zecilor de 
pitise nemuritoare ale unor maieș- 
iri de mult apuși.

S-a vizitat apoi fabrica de brîn- 
seturi „Sibiana", unde elevii au pu
tut vedea procesul de producție al 
preparatelor de lapte. Ultima vizită 
în acest oraș am făcut-o „Dumbra- 
vei", cu animalele și păsările gră
dinii zoologice, cu plimbările plă
cute pe bărcile lacului.

A doua zi, 28 iunie, 
uzinele „Steagul roșu" 
Stalin. Aici elevii s-au 
fruntași în producție, 
turnător Marian Vaier, mecanicul 
Cristianii Mircea, lăcătușul Manta 
Emilian, Badea Nistor, unul din cei 
mai buni tralamentiști-călitori și 
alții, Care prin puține, dar priete
nești cuvinte, au arătat elevilor 
cum muncesc ei, cum iau naștere 
autocamioanele șl cum priceperea 
și interesul și-l închină îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de plan ce 
le revin.

Interesantă a fost apoi și vizita 
făcută fabricii de bomboane „Dez
robirea" și plăcută plimbarea la 
Poiana Stalin, cu telefericul spre 
cabană...

Ziua următoare am vizitat Pre
dealul, Azuga (fabrica de bere). Si
naia (Muzeul Peleș), apoi ne-am 
îndreptat spre Cîmpina, spre Te
lega si Ploești.

Urcînd spre Doftana, fără o pre
alabilă înțelegere rîsetele și glu
mele au încetat, iar gîndurile tutu
ror, materializate pe fețe serioase, 
erau îndreptate spre anii grei, ani 
îngropați sub dărîmături odată cu tru- 

confirmă și cei 891.530 lei reali
zați pînă la finele semestrului I al 
anului în curs, sumă ce pe viitor 
se prevede a crește și mai mult.

ADRIAN OȚOIU

Dovedind spirit gospodăresc
Mulți sînt la număr acei ce zi de 

zi deschid poarta depozitului de 
lemne al Combustibilului din Alba- 
Iulia. Și pe drept cuvînt admirația 
lor față de spiritul gospodăresc al 
colectivului de muncă al depozitu
lui este pe deplin îndreptățită.

Prin munca patriotică executată 
de acest colectiv s-au efectuat pen
tru buna deservire a populației, re
parări de drumuri de acces prin de
pozit, astuparea de gropi în inte
riorul unității, precum și înfrumu
sețarea locului de muncă, rcalizîn- 
du-se economii în valoare de pește 
8.000 lei. ' !

MARIA FIL1MON
--- -—♦♦------

V. I, Lenin — Materialism și empi- 
riocriticism, edifia a Il-a retipă
rire, 372 pag, 6 lei.
— Lenin despre Romînia, 128 
pag. 1,80 lei.

Gh. Gheor- — Raport la cel de-al 
ghiu-Dej IlI-lea Congres al Par

tidului Muncitoresc Romin, 128 
pag., 1,75 lei.
— Lecții în ajutorul celor care 
studiază istoria P. M. R. 660 
pag., 17 lei.

★ — Partidul Muncitoresc Romîn 
conducătorul revoluției culturale 
în țara noastră, (Colecția „Pro
bleme de bază ale 
marxist-leniniste"), 
1,40 lei.
— Muzeul Doftana 
96 pag. 12,20 lei.

teoriei
80 p a g.,

(Album),
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puri de vajnici luptători comuniști, 
închisoarea a fost construită pen

tru prima dată în 1894, după mo
del belgian. Cuprindea 397 celule 
dintre care 208 erau absolut întune
coase. In 1940, la 22 octombrie, în 
urma unui cutremur, zidurile închi
sorii au crăpat amenințînd cu sur
parea, viețile deținuților fiind peri
clitate.

Printr-un proces-verbal, o comi
sie întocmită în pripă de regimul 
anfonescian, garantase durabilita
tea închisorii indă pe 10 ani. Călăii 
au semnat astfel sentința de moar
te a multor luptători comuniști 'de
ținuți. La 10 noiembrie a aceluiași 
an, la orele 3 și 50 de minute, in ur
ma unei noi faze a fostului cutre
mur, zidurile s-au năruit. Aici și-au 
găsit moartea mulți luptători pen
tru libertate si dreptate printre care 
și Iile Pintilie.

Penitenciarul „Doftana" a fost 
refăcut apoi după vechiul plan în 
1949, fundționînd azi ca muzeu. Am 
văzut aici multe lucruri impresio
nante ca: cimitirul „3 pruni", cătușele 
grele de 6-14 kg, toaca de la intrare 
cu inscripția „sună toaca in toată 
Doftana", celulele „H", atelierul de 
timplăde, celula în care 
lungă grevă a foamei (56 
munistul Max Goldstein a 
grumat, curtea închisorii 
muită cu două rînduri de 
multe altele, primind totodată vas
te explicații din partea directorului 
muzeului.

Următorul obiectiv al excursiei 
noastre a fost capitala, Bucttreșiiul 
nostru drag, veșnic tînăr. Ne-a im
presionat măreția arhitecturală a

după o 
zile) co- 
fost su- 

împrej- 
ziduri șt

Rînduri despre activitatea noastră culturală,
Lupta pentru construirea socialis

mului în patria noastră, pentru fău
rirea anei vieți mai bune, mai îm
belșugate, pune în fața muncii cul
turale de masă sarcini din ce în 
ce mai mari, mai complexe.

In condițiile regimului democrat- 
popular, activitatea artistică de a- 
matori a cunoscut și cunoaște o 
dezvoltare nemaiîntîlnită. Ea a de
venit un mijloc puternic și eficace 
în opera de culturalizare a mase
lor. Aceasta s-a dovedit încă odată 
cu prilejul Festivalului bienal de 
teatru „I. L. Caragiale". Spectaco
lul de teatru este un gen de activi
tate artistică accesibil maselor 
largi populare: de aici și importan
ța lui deosebită în lupta pentru răs- 
pîndirea ideilor socialismului și ale 
păcii.

Un fenomen nou apărut în condi
țiile create în patria noastră este 
dezvoltarea teatrului la sate. Unde 
în trecut stăpîneau analfabetismul 
și întunericul, astăzi au loc zeci de 
mii de spectacole teatrale.

Pe raza comunei noastre activea
ză 5 echipe de teatru în cadrul că
minelor culturale. Astfel, la Șard, 
în prezent se pregătește piesa „Al
băstrelele", colectivul de interpreți 
fiind format în marea majoritate 
de tineri utemiști ca Ruța Maria, 
Muntean Ana și Muntean Teofil. La 
Ighiu se află în repetiție piesă ,,Cei 
care rămîn singuri" de L. Deme
trius. Tinerii colectiviști Vlasa Ma
rius, Slăveș Maria și alții, interpre
ți ai piesei, se străduiesc să scoată un 
spectacol de calitate în cinstea zi
lei de 23 August. La Ighiel.în ulti
mul timp, s-a pregătit piesa „Cel 
din urmă", piesă cu care s-au pre
zentat la concursul cultural-sportiv 
faza comunală. La Țelna și la Bu- 
cerdea Vinoasă, Ia fel tineri caTru- 
ța Salvina, Constantin Livia, Fle- 
șer Ionel și alții, îndrumați de ac
tiviștii culturali, au pregătit și pus 
în scenă piese care s-au bucurat de 
o caldă apreciere din partea publi
cului spectator.

Iloria" din oraș, la cooperativa 
Mureșul" etc,.

Una din cauzele principale ale 
acestor manifestări de formalism 
se daiorește faptului că consfătui
rile de producție sînt uneori forma
le, nu se țin regulat, rezultatele în
trecerii nu sînt urmărite, iar frun- 
„Casei Scînteii", noua sală a 
„Palatului Republicii” și nenumă
ratele blocuri monumentale ridicate 
în anii puterii populare. Cu aceas
tă ocazie am vizitat și „Expoziția 
Sovietică", prilej pentru noi de a 
cunoaște mai îndeaproape mărețele 
realizări ale Uniunii Sovietice. Am 
vizitat apoi uzinele „Timpuri Noi", 
marile magazine din centrul orașu
lui, etc.

Portul Constanța, cu întinsa-i 
mare, stațiunile Eforie și Vasile 
Roaită, Dobrogea colectivizată, Tul
cea și Delta cu stufărișu-i întins, 
ne-au impresionat prin aerul deo
sebit, prin relieful aparte de-al nos
tru și prin ceea ce aici mîini harni
ce au știut să înfăptuiască.

Firul execursiei l-am continuat cu 
vizitarea mausoleului de la Mără- 
șeșii, unde în bătălia victorioasă 
(24 iulie — 11 august 1917) forțele 
romîne și ruse au zdrobit marea o- 
fensivă a trupelor germane care țin
teau cotropirea Moldovei.

Ultimele obiective. Romanul cu 
fabrica de țevi, lașul cu minunatul 
parc, „Copoul", Palatul cultural, fa
brica de antibiotice—o modernă rea
lizare a regimului nostru. Cu lacul 
de acumulare și hidrocentrala de la 
Bicaz, Cheile BiCazului, Lacul Ro
șu, orașul Tg. Mureș, Cîmpia Turzii 
și Turda, minunata excursie a hiat 
sfîrșit.

Am cutreierat 12 zile patria. 'Am 
văzut mărețele realizări înfăptuite 
în patria noastră sub conducerea 
partidului. Ele ne dau tărie de a 
ne pregăti și mai temeinic pe viitor 
pentru a deveni buni constructori 
ai socialismului și dîrji apărători ai 
acestor minunate înfăptuiri dragi 
și scumpe oamenilor muncii.

Prof. V. MOLDOVAN

La baza pregătirii și punerii în 
scenă a unei piese trebuie însă ți
nut seama de 3 probleme importan
te, fără de care nu există creație 
artistică adevărată. In primul rînd 
se alege, pe baza uno<r criterii juste 
un repertoriu bun, alcătuit din o- 
pere valoroase din punct de vedere 
ideologic și artistic. In al doilea rînd, 
tu, conducătorul ideologic și artistic 
al colectivului trebuie să-ți cunoști 
bine rolul, să conduci1 și să orga
nizezi în mod just repetițiile, pen
tru ca piesa aleasă să fie temeinic 
înțeleasă, să ajuți pe interpreți să 
studieze și să interpreteze rolul, să 
dea personajului o interpretare ve
ridică, simplă și omenească. In al 
treilea rînd trebuie creată o atmos
feră de disciplină creatoare, fără 
de care nu e posibilă nici o creație.

Printre metodele întrebuințate de 
căminul nostru cultural în pregăti
rea pieselor de teatru și pentru ca 
repetițiile să fie cît mai atractive, 
înainte și după, organizăm audiții 
colective de radioi, apoi dans, reu
șind prin acestea să atragem cît 
mai multi tineri în cadrul forrna- 
țiilor de teatru. După reprezentații 
organizăm de asemenea reuniuni la 
care invităm membrii formațiilor ar
tistice și, bineînțeles, și cei din for
mația de teatru. Un sprijin prețios 
l-am primit și din partea Casei de 
cultură în perioada pregătirilor pen
tru festivalul de teatru, cît și din par
tea Casei regionale a creației poou- 
lare, care au făcut repetiții metodi
ce cu echipa 
piesa „O să 
Derrfetrius și

Dacă mai 
ele se datoresc instructorilor, nepre
gătiți totdeauna suficient și a sla
bei îndrumări de la centrul de co
mună. Aceste neajunsuri vor fi însă 
înlăturate printr-o mai multă grijă 
și o mai bună îndrumare.

GH. POPESCU 
directorul căminului cultural — 

Ighiu

de teatru din Ighiu la 
fie nuntă mare" de I 
altele.

sînt și unele lipsuri,

------- «4-------------------

obiective cît mai concrete
tașii nu sînt popularizați. La fa
brica „Ardeleana", de pildă, majo
ritatea grupelor sindicale n-au mai 
ținut consfătuiri din luna mai, iar 
fruntașii în producție n-au mai fost 
confirmați din luna aprilie. E li&f 
pede că, neținîndu-se cpnsfătuirb^ 
la timp, muncitorii n-au avut coti- 
diții spre a-și lua angajament?. Mai 
mult, aici se „țin" și consfătuiri 
fictive. De pildă, la grupa VlI-a 
(organizator tov. Breaza Maria), 
la 5 aprilie, în consfătuirea de pro
ducție, ce spune-se că s-a ținut, 
s-au desemnat fruntașii pe... februa
rie și s-au luat angajamente pe... 
martie și pe aprilie. E destul de 
clar ce angajamente s-au cut ut lua 
pe martie cînd consfătuirea a avut 
loc în luna aprilie. Și dacă au e- 
xistat asemenea lipsuri, apoi vina 
n-o pdartă numai comitetul sindi
cal din fabrică, ci tot așa de vino- 
vați sînt atît organizația de bază 
cît și Consiliul raional al sindica
telor.

O întrecere socialistă care sădea 
rezultate cît mai bune nu poate fl 
decît o întrecere bine organizată, 
cu obiective concrete. Iată de ce 
îmbunătățirea activității sindicale 
în direcția organizării șl desfășu
rării întrecerii se impune ca 
cesitate a perioadei actuale, 
celași timp, organizațiile de 
au datoria să se preocupe cu 
răspunderea de această nroblemă, 
să îndrume și să controleze felul 
cam muncesc organele sindicale în 
această direcție, să tragă cu toată 
seriozitatea la răspundere acele, co
mitete care lasă întrecerea să se 
desfășoare de la sine.

Ne apropiem tot mai mult de ziua 
măreață a eliberării. Să dăm un 
avînt tot mai puternic întrecerii, să 
o legăm de un conținut concret, 
contribuind în felul acesta la înde
plinirea mărețelor sarcini trasale de 
partid și guvern I

o ne- 
In a- 
partid 
toată



INFORMAȚIE DE PARTID

Mai multă atenție pentru conținut
Statutul Partidului Muncitoresc 

Romîn prevede că organele de 
partid alese sînt obligate să pre
zinte periodic dări de seamă des
pre activitatea lor, în fața organi
zațiilor de partid care le-au ales..

In raionul nostru, în aceste zile 
au avut și continuă să aibă loc a- 
dunări generale ale membrilor de 
partid pe comune, pentru a asculta 
și analiza activitatea comitetelor 
comunale de partid, de la ultimele 
alegeri și pînă în prezent. Aceste 
adunări sînt un bun prilej de a a- 
analiza felul cum comitetele de 
partid și-au organizat munca, ce 
metode de muncă au folosit pentru 
îndeplinirea sarcinilor, care sînt re
zultatele obținute și ce va trebui 
să se mai facă în viitor. Cu această 
ocazie, cei prezenți la adunări au 
posibilitatea, și în același timp da
toria, de a-și spune părerea despre 
activitatea organului de conducere 
și de a critica cu tărie lipsurile din 
munca acestuia.

Adunarea generală a membrilor 
de partid din comuna Pețelca a a- 
vut loc zilele trecute. Comitetul co
munal de partid a pregătit aduna
rea și a luat măsuri pentru ca, în- 
tr-adevăr, lucrările adunării să se 
desfășoare cu cele mai bune rezul
tate. Astfel, a fost întocmită din 
■timp darea de seamă a comitetu
lui, ordinea de zi a fost anunțată 
•cu cîteva zile înainte, fiecare mem
bru de partid luînd cunoștință 

.■nu. numai despre problemele de la 
ordinea de zi a adunării, dar și 
despre ziua și locul unde va avea 
loc adunarea. In afară de aceasta, 
membrii comitetului au fost reparti
zați pe organizații de bază cu răs
punderea de mobilizare a tuturor 
membrilor de partid la adunare.

Din practică se știe că rezulta
tele pozitive se obțin atunci cînd se 
acordă atenție deosebită conținutu
lui problemelor puse în discuția a- 
■dunării generale ale membrilor de 
•partid. Pornind de la acest obiec
tiv, trebuie spus că tocmai ceea ce 
-este mai important a lipsit în pre
gătirea adunării generale a mem
brilor de partid din comuna Pețelca 
pentru darea de seamă semestrială.

Mai întîi de toate, darea de sea
mă a comitetului comunal de partid 
a fost săracă în fapte. Ea n-a fă- 

-cut cîtuși de puțin obiectul unei a- 
malîze a activității comitetului, a 
muncii organizațiilor de bază și a 
rezultatelor obținute. Și nu se poate 
ț ane că în activitatea sa comitetul 
d.e partid nu a obținut rezultate. In 
darea de seamă însă sînt trecute cu 
■vederea. Nu se amintește nimic 
despre metodele de muncă ale co
mitetului, despre activitatea mem
brilor săi, despre felul cum sînt res
pectate normele leniniste ale vieții

De la o sesiune
Organele puterii de stat în regi- 

Sini, raioane, orașe și comune sînt 
sfaturile populare ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Ca organe locale ale puterii de 
stat, sfaturile populare conduc în
treaga activitate economico-organi- 
zatorică și social-culturală pe teri
toriul unde funcționează. Ele sînt 
chemate să aplice politica partidu
lui și guvernului în ce privește con

solidarea puterii populare și con
struirea noii orînduiri socialiste în 
țara noastră.

îndeplinirea cu succes a multiple
lor sarcini ce revin sfaturilor popu
lare depinde de buna organizare a 
muncii, de caracterul colectiv al 
Activității desfășurate, de justa pla
nificare a problemelor, de organi
zarea controlului sistematic al exe
cutării sarcinilor.

Pentru a dezbate și a lua hotărîri 
asupra problemelor principale, pen
tru a asigura atragerea tuturor de
putaților în munca sfaturilor popu
lare șl pentru a organiza cit mal 
temeinic munca în vederea aplicării 
hotărîrilor, sfaturile populare se 
'întrunesc în sesiuni. In cadrul se
siunilor se analizează cele mai im
portante probleme din perioada res
pectivă de activitate, ca de pildă, 
activitatea comitetului executiv, ra
poarte și corapoarte ale comisiilor 
permanente luîndu-se în același timp 
hotărîri în legătură cu problemele 

'dezbătute. De îndeplinirea lor la 

de partid, principiul muncii colec
tive, democrația internă de partid, 
critica și autocritica, controlul în
deplinirii hotărîrilor.

Apoi, darea de seamă nu se pre
ocupă nici de celelalte laturi ale 
vieții de partid, ca munca ideolo
gică și politică de masă, munca cu 
activul de partid, conducerea orga
nizațiilor de masă. Slab este oglin
dită în darea de seamă munca 
membrilor comitetului.

Acestea dovedesc că darea de 
seamă a avut un slab conținut și 
ea nu a creat climatul unor largi 
dezbateri despre munca comitetului 
de partid, cum de altfel s-a cons
tatat în adunare.

Ceea ce este însă mai negativ, 
este aceea că darea de seamă jiu 
analizează cauzele unor lipsuri și 
nu face răspunzător pe nimeni de 
acestea. S-a amintit, de pil
dă, că organizația de bază din sa
tul Beldiu, nu a ținut în ultimele 5 
luni nici o adunare generală. Dar 
de ce nu a ținut, care sînt cauzele 
acestei lipse și cine se face vino
vat, darea de seamă nu amintește 
nimic.,

Considerăm că vinovat de slabul 
conținut al dării de seamă este în
suși comitetul comunal de partid 
Pețelca. Aceasta pentru faptul că 
darea de seamă n-a constituit o- 
biectul unei dezbateri temeinice în
tr-o ședință prealabilă de comitet, 
în care fiecare membrii al comite
tului să vină cu propuneri pentru 
îmbunătățirea, conținutului. Iată de 
fapt care este cauza principală că 
darea de seamă a fost lipsită de 
conținut, că ea nu a prilejuit o a- 
naliză a activități comitetului și nu 
a oglindit rezultatele pozitive ce s-an 
obținut și lipsurile ce mai dăinuie 
în activitatea comitetului.

Comtetul comunal de partid Pe- 
telca va trebui să analizeze aceste 
lipsuri și să tragă învățăminte în 
viitor. ‘t i .' l

Comitetele de partid din raionul 
nostru vor trebui să acorde în vii
tor mai multă atenție pregătirii și 
desfășurării adunărilor generale ale 
membrilor de partid pentru dările 
de seamă periodice, să tragă învă
țăminte din lipsurile manifestate și 
să ia măsuri pentru lichidarea lor.

Pregătirea cu multă răspundere 
a adunărilor de partid este o sar
cină de mare importanță. Cucîtele 
vor fi pregătite mai bine, cu cît dă
rile de seamă vor avea un conți
nut mai bogat, cu atît adunările ge
nerale ale membrilor de partid se 
vor ține la un nivel tot mai ridi
cat, mai combativ, cu rezultate tot 
mai bune, iar măsurile ce vor fi 
luate vor contribui la îmbunătăți
rea activității de viitor.

timp a hotărîrilor luate răspund co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare respective.

Sfatul popular al comunei 7 duș, 
datorită unei munci bine organiza
te, a preocupării sale pentru mobi
lizarea și antrenarea maselor la con
ducerea treburilor obștești — folo
sind în acest scop multiple forme or
ganizatorice de masă — a obținut 
rezultate pozitive în activitatea sa, 
în îndeplinirea sarcinilor trasate_ de 
partid și guvern.

Sesiunile sfatului popular se țin 
cu regularitate, ele sînt bine pregă
tite de către comitetul executiv, ma- 
joriatea deputaților participă activ 
la discutarea problemelor legate de 
viața comunei, se iau hotărîri legate 
de problemele discutate.

De menționat este însă faptul, că 
după sesiune comitetul executiv or
ganizează munca pentru îndeplini
rea sarcinilor izvorîte din hotărîrile 
sesiunii, antrenînd în acest scop 
deputății, comisiile permanente, co
mitetele de cetățeni. Aceasta face 
ca hotărîrile sesiunilor sfatului 
popular să devină fapte.

Sesiunea sfatului popular al co
munei Teiuș, din ziua de 4 iunie 
a.c. a ascultat și dezbătut planul de 
măsuri al comitetului executiv cu 
privire la pregătirea și desfășura
rea lucrărilor din camphnia agri
colă de vară. Dînd dovadă de preo
cupare pentru această importantă

Din activitatea gazetelor de perete

In pas cu sarcinile
Gazeta de perete „înfrățirea" — 

organ de presă al organizației de 
bază din întovărășirea „Horia, Cloș
ca și Crișan" din Alba-Iulia — o- 
glindește în articolele publicate în 
ultima ediție probleme legate e sar
cinile ce stau în fața întovărășiți lor.

In articolul întitulat „Cultura de 
sfeclă de zahăr aduce venituri 
mari" se arată ce avantaje econo
mice se obțin cultivînd această 
plantă tehnică.

De asemenea, alte articole se re
feră la asigurarea bazei furajere 
pentru creșterea numărului de vite.

De ce atîta dezinteres ?
Cu peste 3 luni în urmă, organi

zația de bază din cadrul gospodă
riei colective „Partizanii păcii" din 
Cistei a luat măsura să-și confec
ționeze o nouă gazetă de perete. O 
inițiativă bună.

Ce s-a întîmplat însă? In timp ce 
gazeta de perete a fost dată spre 
lucru, vechea gazetă și-a încetat 
complet activitatea. Colectivul de 
redacție al gazetei s-a mulțumit cu 
situația de a aștepta noua gazetă, 
în loc să-și continue activitatea la 
cea pe care o avea. Și este aștep
tată și acum după 3 luni, deși de 
mai bine de o lună noua gazetă 
stă terminată la „Iprodcoop" Alba.

Socotim că organizația de bază 
va trebui să ia măsuri spre a adu
ce noua gazetă și a o face să 
trăiască o viață activă.

SCRISOARE DESCHISĂ

Tovarășului Salcău Ionel, 
președintele G. A. C.-Obreja

Poposind în aceste zile pe ogoa
rele gospodăriei colective din Obre- 
ja, rămîi deosebit de plăcut impre
sionat de entuziasmul cu care co
lectiviștii muncesc pentru cîștigarea 
bătăliei de strîngerea recoltei.

Ca urmare a aplicării unei agro
tehnici înaintate, lanul auriu al co
lectivei, strîns acum în snopi grei, 
promite un rod în jur de 3.000 kg 
grîu la hectar. Porumbul și celelal
te culturi prăsitoare sînt nai fru
moase ca oricînd și promit de ase
menea o< recoltă sporită. De la vaci, 
porci și oi, s-a realizat în acest 
an, un cîștig de peste 100.000 lei.

La această situație înfloritoare a 
gospodăriei, consiliul de conducere 
în frunte cu dumneata, tovarășe 
Salcău, care ești președintele gos
podăriei ce e drept v-ați adus o 
contribuție de seamă. Așadar, pe 
linia producției vă puteți mîndri cu 
rezultate din cele mai bune.

Dacă privim însă cu atenție cea 
de a doua latură a activității în 
gospodărie, sub aspectul bunei gos
podăriri și păstrări a avutului ob-

campanie, deputății prezenți în se
siune au analizat cu răspundere fie
care problemă din planul de mă
suri, au făcut propuneri, iar în în
cheiere sesiunea a. hotărîf măsurile 
ce vor trebui luate de către comi
telui executiv.

Chiar a doua zi comitetul execu
tiv a trecut la îndeplinirea sarcini
lor trasate. Astfel, după puțin timp 
ariile în comună au fost amena
jate, a fost pregătit iot utilajul ne
cesar, responsabilii de arii și dele
gații de batoze fiind și ei recrutați 
din vreme. Tot în această perioadă 
s-a acordat atenție îndeplinirii și 
celorlalte sarcini ce stau în fața 
sfatului popular.

Comitetul executiv a primit un 
prețios sprijin din partea comisiilor 
permanente și ale deputaților. Depu
tății Trifan Nicolae, Lazăr lacqb, 
Bretoi Vasile, Nagy Alexandru și 
alții își îndeplinesc sarcinile încre
dințate de alegători, fiind în primul 
rînd ei exemple de urmat.

Important este faptul că în pe
rioada dintre două sesiuni ale Sfa
tului popular al comunei Teiuș, co
mitetul executiv organizează în așa 
fel munca, incit sarcinile reieșite din 
hotărîrile sesiunilor să fie îndepli
nite la timp și întocmai, achitîn- 
du-seîn felul acesta de Sarcinile ce 
i-au fost trasate.

In centrul activității cooperației meșteșugărești 
o mai bună deservire a populației I

Indeplinindu-și într-o măsură tot 
mai mare sarcina pentru care a [ost 
creată, cooperația meșteșugărească 
din orașul și raionul nostru a do- 
bîndit în ultimul timp o seamă de 
succese în activitatea ei. Au fost în
ființate noi unități prestatoare de ser
viciu, s-au reamenajat cele existen
te, îmbunătățindu-se și deservirea 
populației. Cooperativa meșteșugă
rească „Progresul" are înființate în 
oraș unități care deservesc pe bază 
de comandă.

Analizînd însă Cerințele popu
lației și, bineînțeles, și posibilitățile, 
trebuie spus că actualul stadiu de 
dezvoltare a cooperației meșteșugă- 
gărești în anumite direcții este ne
corespunzător dezvoltat, uneori, 
buna deservire în unitățile presta
toare de serviciu nu e ia nivelul 
corespunzător, datorită slabei uti
lări a acestor unități. Dar să ana
lizăm faptele pe rînd.

In anii regimului democrat-popu
lar Zlatna a cunoscut o mare dez
voltare. Creșterea numărului de 
muncitori, ca urmare a dez
voltării industriei, a impus și 
impune lărgirea continuă a bazei de 
deservire a populației. Și nu se

ștesc vedem că în această di
recție dăinuie unele lipsuri care vă 
umbresc activitatea frumoasă. Iată 
cîteva exemple. Inventarul cu care 
s-a lucrat în primăvară se găsește 
în situația în care s-a adus din 
cîmp, fără a fi curățat, reparat și 
uns. Curățenia în curte este negli
jată. In camerile unde sînt depozi
tate diferite materiale, acestea se 
găsesc în complectă dezordine. Și 
mai mult, amenajarea în cele mai 
bune condițiuni a încăperilor des
tinate pentru depozitarea cereale
lor se tărăgănează de la o zi la alta.

Față de această situație, sigur, 
vei spune, tovarășe președinte, ' că 
îndatorirea bunei păstrări a inven
tarului, a curățeniei în general și 
a pregătirii magaziilor nentru de
pozitarea cerealelor o are în primul 
rînd magazionerul gospodăriei, tov. 
Breazu Vasile. Dar, dacă acesta se 
complace uneori într-o situație de 
inactivitate, oare nu dumitaie, to
varășe Salcău, îți revine sarcina 
să-i arăți care-i sînt îndatoriri’e și 
să veghezi la îndeplinirea lor? Cre
dem că da. Mai credem că în viitor 
vei căuta să pui capăt unor astfel 
de lipsuri, care pun în umbră rez l- 
tatele frumoase.

I^wCrări Sn pepiniera

Colectiviștii din Cistei realizează 
an de an venituri importante drn 
pepiniera de viță. Pentru a-și spo
ri tot mai mult veniturile, ei au 
plantat în acest an o cantitate de 
peste 700.000 fire de viță altoită. 
Totodată, colectiviștii acordă o ~a- 
tenție deosebită lucrărilor de între
ținere în pepinieră. Astfel, după 
plantarea viței în biloane, ei .au 
spart scoarța formată din cauza plo
ilor de cîte ori a fost nevoie și atl 
executat 4 prașile.

Pentru a se stimula dezvoltarea 
viței, au fost aplicate îngrășăminte 
chimice în două rînduri și s-a exe

poate spune că n-a existat preocu
pare pentru lărgirea acestei baze. 
A existat însă în prea mică măsu
ră. De aproape un an de zile . se 
tărăgănează de către conducerea 
cooperativei „Mureșul" deschiderea 
la Zlatna a unei secții de croitorie. 
Și motive pentru această tărăgăna
re nu există. Organele sfatului po
pular și comitetul comunal de 
partid acordă tot sprijinul pen
tru asigurarea localului, așa că 
numai dezinteresul conducerii 
cooperativei face ca o comună în 
olină dezvoltare ca Zlatna să ră- 
mînă fără o secție de croitorie pen
tru bărbați și femei. In mod cu to
tul nejustificat tărăgănează și con
ducerea cooperativei „Progresul" 
deschiderea unui centru de execu
tat încălțăminte la comandă. Deși 
acestei cooperative i-a fost dat și 
localul necesar, pe motiv că chipu
rile localul e departe de centru, 
cooperativa n-a deschis nici pînă în 
prezent această unitate.

Se pune apoi problema îmbunătă
țirii. deservirii și în unitățile exis
tente. De pildă, tot la Zlatna s-a 
deschis nu de mult timp o secție de 
coafură. Această secție însă nil are 
cele mai bune condiții pentru des
fășurarea muncii. In primul rînd 
secția este lipsită de aparatul de 
uscat, deși el stă de aproape 3 săp
tămâni închis in magazie la Alba-Iu- 
lia, apoi mai lipsesc aici cutiile 
pentru păstrarea sculelor, scaune 
etc. Și cea mai mare lipsă este că 
ventilatorul ce stă de o lună în 
secție nu e montat nidi în prezent, 
deoarece lucrătorii din cadrul sec
torului electric al I.G.O. Alba-Iulia 
din Zlatna amînă nejustificat insta
larea ventilatorului. Cit privește u- 
nitățile de frizerie aici se simte ne
voia materialelor. Este de neadmis 
ca o secție de frizerie dum este sec
ția Nr. 1 din orașul nostru să nu 
dispună de mașini de tuns suficien
te, de brice și nu de puține ori 
chiar și de apă. de colonie. 'Trebuie 
arătat apoi că asemenea lipsuri pot 
fi întîlnțte și la unitățile de frize
rie din cetate și de la Teiuș.

In baza lipsurilor arătate mai 
sus și a altor lipsuri existente încă 
în direcția îmbunătățirii deservirii 
populației se impune luarea de ur
gență a tuturor măsurilor necesare. 
E absolut nevoie ca conducerile 
cooperativelor „Mureșul" și „Pro
gresul” să studieze temeinic nece
sitățile în direcția bunei deserviri, 
atit în Alba-Iulia, Zlatna, Teiuș, 
Vințul de los, cit și în alte comune 
și să ia măsuri pentru deschiderea 
de unități noi, cerute de nevoile 
populației. De asemenea, va trebui 
să se acorde o mal mare atenție îm
bunătățirii deservirii în unitățile e- 
xistente, deoarece s-a dovedit că a- 
tunci cind există preocupare sc pot 
face lucpuri frumoase.

cutat copcitul. Pentru prevenirea 
manei s-au executat 17 stropiri. Prin 
efectuarea ladimpulipptim’.a' lucră
rilor prevăzute de agrotehnica vi
ticolă, aceasta vegetează puternic 
și se întrevede de pe acum un pro
cent sporit de viță la calitatea l-a, 
ceea ce va da posibilitate colecti
viștilor să realizeze, în acest an, 
din pepinieră un venit în jurul la 
un milion de lei.

Printre fruntași la lucrările de 
întreținere în pepinieră sînt colec
tiviștii Sîrbu Simion, Marcu Pam- 
fir, Ciorpan Nicolae, Marcu Victpr 
și alții. ;
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Poporal Col>eâ nu se 
predă și nu se vinde

Combinatul siderurgic „Lenin“-izvorul de oțel al Poloniei
stalațiilor pentru cositorit și zincat, 
a unor noi instalații pentru uzina 
de țevi și o serie de obiective mai 
mici. In total, în decurs de cinct 
ani se vor ridica aici 60 de obiecti
ve industriale mari.

După terminarea acestor lucrări 
în anul 1965, Uzinele „Lenin" vor 
da economiei naționale 3,5 milioa
ne tone oțel și aproape 2,5 milioa
ne tone laminate. Fiecare converti- 
zor va da o tonă și jumătate oțel 
pe minut.

Paralel cu uzina va crește și o- 
rașul Nowa Huța, care numără îrr 
prezent 100.000 locuitori. In de
curs de cinci ani locuitorii orașului 
vor primi peste 32.000 camere.

In încheiere trebuie să adăugăm 
că în același timp au loc lucrări șj 
cercetări în vederea dezvoltării și 
extinderii Uzinelor „Lenin" și după 
anul 1965.
-----------

In anul 1950 cînd a început con
strucția combinatului, toate uzinele 
siderurgice din țară produceau la 
un loc 2,3 milioane tone oțel. In 
1960 industria siderurgică polone
ză a produs 6,5 milioane tone, din 
care 1,5 milioane tone oțel repre
zintă contribuția Uzinelor „Lenin". 
In prezent combinatul livrează 20 
la sută din producția internă de 
cocs, 30 la sută din producția de 
fontă, peste 50 la sută din produc
ția de tablă groasă, circă 80 la sută 
din producția de tablă subțire. In 
anul 1965 Uzinele „Lenin" vor da 
o producție de 3,5 milioane tone 
oțel, ceea ce va reprezenta aproa
pe 40 la sută din întreaga produc
ție de oțel a Poloniei.

Uzinele „Lenin" mai joacă un 
rol important în industria siderur
gică poloneză și în calitatea lor de 
centru al tehnicii siderurgice mo
derne. Firește, Polonia nu ar fi pu
tut visa să poată construi cu pute
rile sale proprii un combinat de 
proporții atît de mari și cu soluții 
tehnice atît de moderne fără ajuto
rul Uniunii Sovietice.

Prima etapă a construcției com
binatului a fost terminată. Atît pro
iectul uzinelor, cît și instalațiile 
principale sînt opera inginerilor și 
muncitorilor sovietici. Pînă în pi e- 
zent au fost construite șase baterii 
de cocsificare cu o producție anua
lă de 2 milioane tone, trei furnale 
— cele mai mari din țară, instala
ții de aglomerare cu 6 benzi de 
producție, o oțelărie cu opt cuptoare 
Martin puternice de 370 și 185 to
ne, un laminor-presă, un laminor 
continuu pentru tablă la cald, un 
laminor pentru tablă la rece și o 
uzină de țevi. Laminoarele livrea
ză anual peste un milion tone de 
produse. In plus combinatul are o

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

de A. CHECiTOWICZ 
ministru adjunct al Industriei 

Grele a R. P. Polone
care ni l-a pregătitștreangul pe 

puternicul vecin din nord.
Uniunea Sovietică, a spus în 

continuare Castro, nu a atacat ni
ciodată nici o țară din America La
tină, în- timp ce numeroase țări din 
America Latină, printre care Gua
temala, Republica Dominicană, Ni
caragua, etc., au fost în ultimele 
decenii victime ale agresiunii 
S.U.A. Agresorii se află pe conti
nentul nostru. împotriva lor trebuie 
luate măsuri, întrucît ei au început 
agresiunea1 împotriva Cubei.

Castro a arătat că reafirmarea 
în momentul de față de către Sta
tele Unite a doctrinei Monroe, in
trată în putrefacție, constituie o o- 
fensă la adresa popoarelor Americii 
Latine. Cu ajutorul acestei doctrine, 
a declarat Castro, ele încearcă să-și 
âșipure dreptul la acțiuni pirate
rești în America Latină. Dacă 
S.U.A. își arogă dreptul de a rea
firma doctrina Monroe, noi procla
măm doctrina libertății popoarelor 
din America Latină.

Vorbind desnre trădarea lui Che- 
vedoi, directorul revistei ..Boemia", 
care s-a refugiat la ambasada Ve- 
nczueDi. Fidel Castro a subliniat 
că împotriva revoluției s-au ridicat 
numai acei care și-au pierdut aici 
latifundiile lor, privilegiile lor.

Noi nu putem avea nici un fel de 
probleme litigioase cu Uniunea So
vietică.

Oare Uniunea Sovietică a atacat 
Cuba, oare ea a vrut să lase Cuba 
fără netrol, oare ea a elaborat un 
plan de agresiune economică? In 
prezent unii încearcă să acuze U- 
niunea Sovietică. Insă acei care fac 
acest lucru' mizează pe infanteria 
marină americană: dar ei vor pier
de miza datorită noilor legi revo
luționare.

In încheiere, Castro a subliniat 
că poporul cuban nu poate fi în- 
genunchiat. Poporul Cubei a spus 
el nu se predă și nu se vinde.

•O---------------------------

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Congo cere 

pentru alungarea trupelor belgiene

HAVANA (Agerpres). — Fidel 
Castro, primul ministru al Cubei, 
a rostit o amplă cuvîntare radiote
levizată. El a explicat de ce Cuba 
a adresat Consiliului de Securitate 
al O.N.U. iar nu Organizației sta
telor americane, plîngerea împotri
va acțiunilor agresive ale S.U.A. 
O.N.U., a spus F. Castro, este un 
organ internațional mult mai larg 
decît Organizația 
ne. In O.N.U. 
statele din lumea 
este vorba despre

** tele Unite trebuie 
dere influența pe care acestea c 
exercită asupra cercurilor guver 
nante din America Latină. In cazul 
discutării acestui litigiu în Organ! 
zația statelor americane, Cuba ș-at 
afla într-o situație nefavorabilă, în 
trucît în această situație Statele U- 
nite pot să profite și profită de în 
treaga lor influentă. Tocmai de a- 
ceea, a spus Castro, Statele Unite 
caută să transfere discutarea pro
blemei de la O.N.U. în cadrul Or
ganizației statelor americane.

Fidel Castro a subliniat apoi c* 
în timp ce acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva Cubei continuau 
una dună alta, nici unul dintre con
ducătorii unor țări din America La 
tină nu au rostit nici măcar un cit- 
vînt în legătură cu faptul că aceste 
acțiuni trebuie discutate în cadru* 
vreunui organ internațional. Mai 
mult decît atît, declarația sovieti
că, în care se spunea că Uniunea 
Sovietică va acorda sprijin Cubei 
în cazul săvîrșirii unei agresiuni 
împotriva ei, a fost pentru aceștia 
un pretext pentru a trece de partea 
agresorului, pentru a snriiini acțiu
nile agresive ale S.U.A. Acești con
ducători, a subliniat Castra, nu au 
nimic comun cu popoarele, ei sînt 
conduși de Washington. Ei vor ca 
noi să renunțăm la sprijinul care ni 
se acordă, să ne vîrîm gîtu! în

statelor america- 
sînt reprezentate 
întreagă. Intrucît 
un litigiu cu Sta- 
să se aibă în ve-

U.R.S.

PARIS (Agerpres). TASS anun
ță: Corespondentul din Leopold
ville al agenției 'France Presse a- 
nunță că la 20 iulie Consiliul de 
Miniștri al Republicii Congo a ho- 
tărît să ceară U .R.S.S. sau oricărei 
țări din blocul afro-asiatic să vină 
în sprijinul Republicii Congo și să 
o ajute să alunge trupele belgiene 
care se află acolo.

In cadrul unei conferințe de pre
să, primul ministru al Republicii 
Congo, Lumumba a dat citire dc-

clarației adoptate la 20 iuiie de 
Consiliul de Miniștri. In declarație 
se spune că Consiliul de Miniștri 
a hotărît să ceară U.R.S.S. sau 
oricărei țări din blocul afro-asiatic 
să vină în sprijinul Republicii Con
go și să o ajute să alunge trupele 
belgiene aflate acolo.

Consiliul de Miniștri al Republi
cii Congo subliniază dă rugămin
tea de ajutor nu implică cttuși de 
puțin stabilirea de legături politice 
ale Congo-ului cu un bloc sau altul.

Regiunea carboniferă 
Rybnice în plină dezvoltare

Industria carboniferă a R. P. Po- 
lone este în continuă dezvoltare. J 
mare dezvoltare va cunoaște regiu
nea carboniferă Rybnice, bogată, in 
cel mai prețios cărbune cocsifiea- 
bil Astfel, în perioada 1961-1965 în 
bazinul carbonifer Rybnice se vor 
desfășura în ritm rapid lucrările de 
construire a 7 noi mine. In 196o ex
tracția cărbunelui va crește în a- 
ceasta regiune cu 3 milioane to.ne 
în comparație cu anul curent. To
todată, în bazinul carbonifer Ryb
nice se vor construi printre altele 
50.000 de camere de locuit, 70 Km 
de drumuri, 20 km de rețea de ape
ducte, um spital modern și multe 
alte obiecte.

Sa cunoaștem Polon ia

ORAȘUL POZNAN

serie de secții auxiliare: uzina 
materiale refractare, turnătoria 
fontă și de piese turnate de oțel, 
atelierele mecanice pentru reparații, 
fiecare din ele prin proporțiile sale 
fiind cît o mare fabrică modernă.

Planurile de extindere a combina
tului prevăd ca pînă în anul 1955 
aici se vor construi încă 6 baterii 
de cocsificare, 2 furnale, 2 cuptoa
re Martin, o nouă oțelărie oxido- 
convertizoare înzestrată cu conver- 
tizoare de 90 tone, o instalație de 
oxidare industrială, un laminor pen
tru profilurile mici, un laminor pen
tru 
rile 
tru 
nul

de 
de

sîrmă, o uzină pentru profilu- 
îndoite, un mare laminor pen- 
tablă de transformatori. In a- 
viitor va fi gata construcția in-

BN POKTURBLE E'OLONEZE
In anii puterii populare, poten

țialul economiei maritime ooloneze 
a crescut considerabil. Dacă în 1946 
flota comercială dispunea numai de 
25 de nave cu un deplasament to
tal de 114.000 tone, la sfîrșitul a- 
nului în curs ea va dispune de 131 
nave cu. un deplasament de 722.000 
tone.

Acesta este un rezultat al însem
natelor investiții făcute de guver
nul democrat-popular în acest do
meniu, In perioada 1950-1960 au 
fost investiți cca 9.000.000.000 de 

■ zloți iar în următorii cinci ani in
vestițiile vor crește la 12 miliarde 
zloți.

In timp ce in 1946 traficul de 
mărfuri în porturile poloneze re
prezenta cca 8.000.000 tone, în pre
zent s-a ajuns la un trafic- de cca

18.COO.COO tone. Trei mari porturi 
— Gdynia, Gdansk și Szczocin — 
și-au propus ca in cursul viitorului 
cincinal să atingă nivelul principa
lelor porturi europene.

Se dezvoltă rapid pescuitul mari
tim, Polonia ooupind locul al doi
lea după Uniunea Sovietică în ce 
privește volumul pescuitului în Ma
rea Baltică. Flotila oceanică de 
pescuit a Poloniei pescuiește de a 
smrnea în Marea Nordului , 
foarte curlnd, datorită navelor de 
pescuit moderne produse de indus
tria navală poloneză, ea va pescui 
și în apele Atlanticului de nord și 
Atlanticului central.

Polona ocupă în prezent locul II 
în lume între țările 
de nave.

constructoare

FOT
Duminica trecută, iubitorii de 

fotbal din orașul nostru au avut 
prilejul să urmărească din nou e- 
voluția celor două echipe A.S.M. 
din Alba-Iulia, de data aceasta pri
ma jucînd în compania selecționa
tei orașului Tîrnăveni, iar cea de a 
doua acordînd revanșa echipei Con
structorul din Alba-Iulia, pe care 
a întrecut-o nu .de mult cu catego
ricul scor de 6-2 în Cupa R.P.R. pe 
anul 1961.

Prima întîlnire s-a desfășurat în
tre echipele A.S.M. II și Construc
torul din Alba-Iulia. Jucînd de a- 
ceastă dată cu o echipă mult înti
nerită, A.S.M. I! nu s-a mai ridi
cat la valoarea primei întîlniri, to
tuși a reușit să-și întreacă adver
sarul cu' scorul de 4-2.

BAL
Au marcat Goia II 

tru A.S.M. și Radu 
structorul.

și Dobre pen- 
pentru Con

In fiecare an glodurile noastre se 
îndreaptă spre Poznan, frumosul 
oraș din ținutul W ielkopolska, unde 
în luna iunie are loc Tîrgul In
ternațional.

In vechea reședință a prinților 
polonezi Mieszko I și Przemyslaw, 
așezată la încrucișarea unor im
portante drumuri comerciale, pul
sează astăzi o viață dulturală, co
mercială și industrială foarte vie. 
Orașul ocupă o suprafață de 22.000 
hectare.

Ostrov Tumski constituie cartie
rul cel mai vechi al orașului Poz
nan. Aici se află unul din cele mai 
prețioase monumente ale arhitec
turii poloneze — catedrala. In așa- 
numită „Capela de Aur" a cate
dralei se găsese mormintele primi
lor regi din dinastia Piaștilor: 
Mieszko I și Boleslaw Chrobry.

„Grod Przemyslawa" (Cetatea lui 
Przemyslaw') — așa se numește o- 
rașul vechi, cu străduțe înguste, 
medievale, care din Piața Veche, 
construită în anul 1253, se ramifi
că în toate direcțiile. In altă piață, 
așa-zisa Piața Tîrgurilor, se găseș
te renumita primărie construită în 
stilul renașterii după proiectul lui

lan Botezătorul din Quadro. După 
distrugerile din ultimul război a 
fost fidel reconstruită, la fel ca și 
îngustele case de locuit din Piața 
Veche.

La Poznan se găsesc pretutin
deni numeroase opere de pictură și 
sculptură veche, printre altele sculp
turile lui Hieronimus Canavesi și 
ale lui Jan Michalowicz din Urze- 
dowo.

In Centrul vieții culturale din 
Poznan nu se găsesc numai școlile 
superioare, universitatea, teatrul, 
celebra operă din Poznan, ci și 
Muzeul arheologic, Muzeul național 
cu interesanta colecție de artă me
dievală, primăria c'u Muzeul ora
șului Poznan și unica colecție din 
Polonia de instrumente de muzică. 
De asemenea merită să fie văzute: 
Biblioteca Raczynski, sera de pal
mieri — una din cele mai frumoase 
din Europa, Grădina botanică și 
Grădina zoologică cu Muzeul de 
istorie naturală.

Orașul Poznan din zilele noastre 
are numeroase scuaruri, parcuri, 
clădiri noi, terenuri sportive și sta
dioane, construcții industriale și 
noi cartiere de locuințe pe terasele 
malurilor rlultii Warta.

Vorbind despre Poznan nu tre
buie să uităm de tmprjiunmde sa e. 
Sînt renumite localitățile: Kornik, 
Rogalin precum și Parcul naționa. 
al ținutului Wielkopolska. _

Castelul din Kornik este vizitat 
de numeroși turiști. Aici se găsește 
Muzeul de monumente naționale, de 
pictură, de artizanat, de arheolo
gie, precum și exportate! etnografice 
din Australia, Africa și din Ocea
nia. Biblioteca din Kornik poseaă 
100.000 de volume, printre care 
valoroasele „Wiegertdrucke" și ma
nuscrise din secolul al IX-lea.

Grădinile din Kornik sînt cunos
cute încă din secolul al XVI-lea.

La Rogalin se află Un palat din 
secolul al XVIII-lea, unde Mu
zeul național din Poznan își păs
trează o parte din colecții.

Parcul Național al ținutului 
W ielkopolska 'atrage pe turiști prin 
frumusețea excepțională a minuna
tului peisaj și interesantele urme 
ale naturii din era glacială.

Multe monumente arhitectonice 
se găsesc în localitate Konarzewo 
ca de exemplu: Palatul familiei Ra- 
domicki 
biserică

Multe 
orașul 
sale, dar cuvintele nu pot înlocui 
impresiile personale, pe care turis
tul le culege vizitîndu-le.

Cifre și fepte
Republica Populară Polonă ocu

pă un teritoriu de 311,7 mii kni.p. 
Populația țării se cifrează la apro
ximativ 29,5 milioane locuitori.

★
In 1959, volumul producției in

dustriale a crescut de 6 ori în com
parație cu nivelul dinainte de răz
boi. . l '-jj

★
privire la- dezvol- 
naționale a R. P. 
1959-1965, adoptate 
Ill-lea al P.M.U.P., 

producției indus- 
sută, ceea ce în-

Directivele cu 
tarea economiei 
Polone pe anii 
de Congresul al 
prevăd sporirea 
triale cu 80 la 
seamnă o depășire a nivelului an
tebelic de 10 ori.

★
R. P. Polonă a depășit considera

bil R. F. Germană, Franța și Italia 
în ce privește ritmul sporirii 
ducției de energie electrică, 
acid sulfuric, ciment, extracția 
lei.

pro- 
oțel, 
hui-

din secolul al XVIII-lea, o 
în stilul gotic și altele.

s-ar putea scrie despre 
Poznan și împrejurimile

★
In Polonia se produce mai 

oțel pe cap 
lia și mai 
Franța.

mult 
de locuitor decît în Ita- 
multă huilă decît în

★
agricolă la 100 ha de

50
Producția 

pămînt a crescut în Polonia cu 
la sută în comparație cu perioada 
antebelică. In prezent pe ogoare se 
folosesc 58.000 tractoare.

★
In cea de a doua întîlnire s-au: 

întrecut echipele A.S.M. I cu selec
ționata orașului Tîrnăveni.

De data aceasta, formația i -ilt 
îmbunătățită prin trecerea lui ,4>i- 
mifrescu pe aripa stîngă și prin- 
întrebuințarea lui Rotarii în postul 
de inter stîng a reușit de multe orr 
să pună la grea încercare poarta’ 
oaspeților.

Făcînd abstracție de scorul favo
rabil cu care s-a încheiat această 
partidă — 5-2 (2-0) — demn de- 
remarcat a fost jocul colectiv pe 
care l-a prestat de data aceasta în
treaga echipă.

De nerecunoscut a fost Nagy„ 
care a contribuit în mare măsură 
la creșterea eficacității liniei de a- 
tac, dovedind odată mai mult că, a- 
tunci cînd vrea, știe să presteze un' 
joc colectiv, frumos și legat, fără 
să se mai piardă în combinații la
terale lungi și sterile, fără să dea 
pase fără adresă sau la adversar.

O calitate deosebită și-a afirma
t-o în acest joc și noul nostru cen
tru atacant Marincaș, care a știut 
totdeauna să se demarce de adver
sarul său direct ca și de întreaga- 
apărare a oaspeților și să găseas
că drumul cel mai scurt spre poar
tă, derutînd în acest fel apărarea- 
oaspeților și creînd situații cît mat 
bune de tragere celorlalți atacanți 
ai echipei noastre.

In apărare s-au remarcat dirr 
nou portarul Vicol, fundașii I.uca 
și Racolța și stoperul Popa, care 
în această partidă a făcut un joc- 
bun, dar care și-a permis și de 
data aceasta unele fantezii ca pă
răsirea nejustificată a postului său 
și intrarea în linia de atac, ceea ce 
putea să coste pînă la urmă echipa> 
întrea!gă.

In ce privește ceilalți jucători, a- 
fară de mijlocași, care de data a- 
ceasta au jucat sub posibilități, s-au 
dovedit mai constanți Dumitrescu^ 
Dan și Rotahu

P. TOMA
— oo —

★ Duminică, 24 iulie, la ora 
17,30, pe stadionul A.S.M. Alba va 
avea loc meciul amical de fotbal' 
dintre A.S.M. Alba și U. M. Cugir.
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