
Pl^ULlll IJ11N L n< l F\rxi Lli

vînGii, 19 august 1960ANUL XI. — Nr. 567

r I960
Schimburi de onoare

4 PAGINI 20 BANI

litere de aur în istoria patriei

La I. I. L. „Horia“
Pentru muncitorii, tehnicienii și 

inginerii întreprinderii de industrie 
locală „Horia" din Alba-lulia, ziua 
schimbului de onoare a însemnat 
un nou prilej de afirmare în muncă.

Prin buna organizare a locului 
de muncă și prin folosirea la ma
ximum a timpului de lucru, colec
tivul de muncitori al sectorului ce
ramic și-a depășit, în 
sarcinile de plan cu 24 
mura metalurgică — cu 
iar ramura lemn — cu

această zi, 
la sută, ra- 
22 la sută, 
12 la sută.

un puternic 
în 

se împletesc

Cu 
elan patriotic 
care 
bucuria și mîndria 
marilor cuceriri și înfăptuiri, încre
derea nemărginită în forța de ne
biruit a partidului și în viitorul lu
minos al poporului, oamenii mun
cii, de la un capăt la celălalt al 
țării, sărbătoresc la 23 August îm
plinirea a 16 ani de la eliberarea 
Romînici de sub jugul fascist.

Zi înscrisă cu litere de aur în 
istoria scumpei noastre patrii, ziua 
de 23 August va rămîrie pentru 
totdeauna cea mai mare sărbătoare 
a poporului romîn. Ziua de 23 Au
gust a descătușat Romînia din lan
țul tiraniei fasciste, punînd în țara 
noastră temelia noilor rînduieli so
ciale. De această dată memorabilă 
din viața poporului nostru! muncitor 
se leagă victoria insurecției armate 
înfăptuită acum 16 ani sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Co
munist Romîn, prin acțiunea coor
donată a forțelor patriotice popu
lare, a soldaților, ofițerilor și gene
ralilor patrioți, în condițiile lovitu
rilor nimicitoare date fasciștilor de 
către Armata Sovietică eliberatoare 
și a înaintării ei victorioase.

Victgria insurecției armate a con
stituit începutul revoluției populare 
din țara noastră, uriașă mișcare de 
mase desfășurată sub conducerea 
partidului pentru instaurarea regi
mului de democrație populară. A- 
vîntate în revoluție, masele munci
toare, în frunte cu comuniștii, au 
sfărîmat aparatul de stat burghezo- 
mcșieresc, au creat organe noi, de
mocratice, au făurit statul demo
crat-popular, Scut al libertății oa
menilor muncii de la orașe și sate.

Revoluția populară a smuls din 
mîinile exploatatorilor principalele 
mijloace de producție, a înlăturat mo
narhia și a instaurat Republica 
Populară Romînă, patria celor ce 
muncesc.

De la istorica biruință din 23 
August 1944 au trecut 16 ani! Doar 
16 ani ne despart de vremea stă- 
pînirii burghezo-moșierești, a do
minației trusturilor imperialiste și 
a cruntului jug fascist. Dar, aceas
tă perioadă este mai bogată în 
transformări revoluționare și înfăp
tuiri ca întreaga noastră istorie. O- 
dinioară semicolonie a capitalului 
străin, în rîndul celor mai înapo
iate țări din Europa, Romînia a de
venit cu adevărat independentă și 
suverană, o republică populară 
constructoare a socialismului. Din- 
tr-o țară în care înapoierea econo
mică și culturală mergea mînă în 
mină cu cea mai neagră mizerie a 
oamenilor muncii, Romînia s-a 
transformat astăzi într-o țară cu o 
industrie puternică și cu o agricul
tură înfloritoare, în plină transfor
mare socialistă. Aplicarea conșec-

ȘTEFAN BOUREANU 
prim-secretar al Comitetului 

raional Alba al P. M. R.

ventă și creatoare 
la condițiile șpe- 
cifice țării noastre 
de către partidul 

clasei muncitoare, a politicii leni
niste de industrializare socialistă, 
bazată pe dezvoltarea cu precădere 
a industriei grele, a avut drept 
urmare obținerea unui ritm nemai
cunoscut în dezvoltarea forțelor de 
producție. Producem azi un volum 
de mărfuri industriale de cinci ori 
mai mare decît în 1938. Industria 
siderurgică produce față de anul 
1955 de peste 2 ori mai mult oțel, 
de peste 2 ori mai multe laminate 
finite pline, de 4,8 ori mai multe 
țevi de oțel, de peste. 5,6 ori mai 
mult cocs metalurgic.

Industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor, care 
stă la baza înzestrării tehnice a 
tuturor ramurilor economiei națio
nale, produce anul acesta de peste 2 
ori mai mult decît în 1955, iar in
dustria chimică înregistrează față 
de același an o creștere de 2,3 ori.

Un succes însemnat al oamenilor 
muncii îl constituie îndeplinirea cu 
aproape un an mai devreme a pre
vederilor planului de electrificare 
de 10 ani elaborat de partid. Pro
ducția de energie electrică a cres
cut de la 2,1 miliarde kWh în 1950 
la 7,7 miliarde kWh în 1960, depă- 
șindu-se cu 10 la sută prevederile 
planului de electrificare.

Doar în cîțiva ani au fost create 
în țara noastră ramuri industriale 
noi, necunoscute în vechea Romînie 
btirghe^p-moșierească. A fost cțea- 
tă, și apoi an de an lărgită, pro
ducția de utilaj petrolifer și minier, 
producția de tractoare și camioane, 
industria chimică, electrotehnică, 
farmaceutică, regiuni întregi altă
dată ținute în cea mai adîncă îna
poiere fiind antrenate în tumultul 
creator al vieții noi.

Dînd 
de partid, 
înălțat cu 
construcții, 
lă „V. I.

La cooperativa „Progresul11
Pentru a întimpina cea de-a 16-a 

aniversare a eliberării patriei noa
stre cu realizări cit mai frumoase în 
producție, muncitorii cooperativei 
„Progresul" din Alba-lulia au or
ganizat în zilele de 16 și 17 august 
un schimb de onoare.

Rezultatele obținute în aceste 
două zile sînt dintre cele mai fru
moase. La secția de confecții în 
serie, de exemplu, muncitorii și-au 
depășit sarcinile de plan cu 35 la 
sută, iar la secția de comandă 1 
și II — cu 25 la sută, obținindu-se 
totodată în aceste două zile o eco
nomie de peste 80 dm.p. piele și o 
însemnaiă .cantitate de talpă.

Printre cooperatorii cu realizările 
cele mai frumoase sînt iov. Lunaș- 
cu Stoica, Oarga Nichifor, Konner 
Etelca, Gurzău Petru, Făgădar Cor
nel, Oancea Ștefan, Lăpăduș Tă- 
nase, Șerban Carol, Petraș Ioan 
și muiți alții.

Au terminat treierișul și
Desfășurînd larg întrecerea so

cialistă în cinstea măreței sărbă
tori a eliberării, 19 din cele 21 
gospodării colective din raion au 
terminat treierișul la păioase îna
inte de termen. Odată cu terminarea 
strîngerii recoltei, infensifidînd pre
gătirea terenului pentru recolta vii
toare, majoritatea gospodăriilor co
lective au terminat, cu ajutorul dat 
de S.M.T., și arăturile adînci de 
vară.

Rezultate de seamă în muncile

însemnate realizări ale sfaturilor populare
In întrecerea ce se desfășoară în 

cinstea zilei de 23 August între sfa
turile populare din oraș și comu
nele raionului nostru, au fost do- 
bîndite in perioada 1 mai — 15 
august succese deosebite, atît în în
deplinirea indicilor de plan cit și 
în mobilizarea maselor de țărani 
muncitori la efectuarea de munci 
patriotice și realizarea de economii.

Astfel, prn diferitele acțiuni ini-.

trasate 
muncii au 

noi și ndi

viață sarcinilor
oamenii i..„ 
hărnicie

Uriașa hidrocentra- 
Lenin" de la Bic'az,

(Continuare în pag. 4-a)

Colectivele de muncă raportează —
•k Muncind cu elan în întrecere, colectivul sectorului minier Valea 

Dosului și-a depășit angajamentul luat în cinstea zilei de 23 August 
cu 43 la sută, realizînd în același timp o economie de 130.000 lei. 
Echipele conduse de Cîmpean Ion și Guș Petru sînt fruntașe pe sector.

★ Secția metalurgică de la U.M.C. Zlatna și-a depășit sarcinile 
de plan în cinstea zilei de 23 August cu 5 la sută și a realizat o e-

, în cadrul uzinei s-au efectuatconomie de 20.000 lei. De asemenea, 
peste fi.400 de ore muncă patriotică.

★ In cinstea măreței sărbători a 
muncitori de la I.R.T.A. Alba-lulia a 
schimb și alte materiale economii în

Participînd intens la acțiunile patriotice, țăranii 
comuna Almașul Mare, mobilizați de comitetul de partid 
popular comunal, au terminat construcția

eliberării patriei, colectivul de 
realizat la carburanți, piese de 
valoare de peste 121.000 lei. 

muncitori din 
1 și sfatul 

. . , ---------- ---------- „j drumului Almaș-Glod,
transportînd în acest scop 1.500 m.c. piatră și 1.700 m.c. balast. De 
asemenea ei au participat activ Ia construcția dispensarului, efectuînd 
peste 1.800 de ore muncă patriotică.

-k Pînă la data de 17 august, colectivul de muncitori de la Iprod- 
coop, secția tîmplărie — Alba-lulia, a realizat economii la materiale 
în valoare de 14.000 lei, depășind astfel angajamentul luat în cinstea 
zilei de 23 August de 13.000 iei.

In . clișeu :

araturile adinei de vară,
agricole din perioada actuală au 
obținut și întovărășirile agricole 
din Cricău, Vințul de Jos, Si- 
bișeni, Drimbar, Bărăbanț, Coșla- 
riu și a’tele, care de asemenea au 
terminat treierișul și sînt avansate 
și în executarea arăturilor adinei 
de vară.

Fruntași în campania agricolă de 
vară sînt colectiviștii din Țel na, 
Ighiu, Buccrdea Vinoasă, Mice ști, 
Mesentea, care au terminat printre 
primii treierișul.

(iate, cu sprijinul cetățenilor s-au 
realizat pină la 15 august economii 
în valoare de 1.881.000 lei, iar de 
la începutul anului și pină în pre
zent aproape 2.400.000 lei. In frunte 
sînt sfaturile populare din Ighiu 
— primul pe raion — Teiuș — lo
cul doi ■— și Mihalț și Ciugud care 
s-au situat pe locul trei. Sfaturilor 
populare fruntașe li s-au înmînat 
drapele și mențiuni.

FRUNTAȘI IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

Dogaru Paraschiva 
muncitoare-fabrica 

„Ardeleana"

Barna Nic. Drulea 
colectivist G.A.C.

Mihalț

Ing. Pozinărea Ana 
întrep. „Gh. Doja" 

Zlatna

Carole Vasile 
tractorist S.M.T.

Alba-lulia

Ordean Gheorghe 
muncitor 

întrep. „Horia"

Comunistul Uivari 
și brigada sa

însemnări'e sînt scurte, tele
grafice chiar. „Brigada comu
nistului Uivari Nicolae deține de 
două luni drapelul de brigadă 
fruntașă, e mereu cu sarcinile de 
plan depășite".

Poate, citind o asemenea în
semnare treci peste ea fără să o 
iei în seamă. Cunoscînd însă oa
menii brigăzii, cunoști fapte cu 
care nu numai brigada dar între
gul colectiv se mîndrește.

Uivari Nicolae e unul dintre 
cei mai tineri membri ai brigăzii. 
Cu toate astea faptele lui au dat 
încredere celor din brigadă șl 
l-au ales drept conducătorul lor. 
Nu s-au înșelat. Comunistul Oi- 
vc.ri e iot timpul un exemplu bun 
în fața tuturor. De curînd, el a 
realizat o lunetă pentru filetarea 
burlanelor de foraj și tot recent 
a terminat construcția unui dis
pozitiv pentru ascuțit a'ezoarele 
reglabile. Dar nu numai Uivari 
are asemenea rezultate. Are în
treaga brigadă. Candidatul de 
partid V aricea Stelian a mărit 
rezultatele brigăzii prin realiza
rea unui dispozitiv de rectificarea 
bolțurilor pentru lanțul „Gali", în 
timp ce strungarii Țîmpea An
drei, Trif Ioan, Popescu Napo
leon, Dănilaș Mircea, Fechete Ni
colae, Dușa Nicolae, Szalbert 
Kurt și Goia Dumitru, prin hărni
cia lor au raportat și raportează 
noi succese cu care pe drept cu- 
vînt ei se mîndresc. Și, făcind 
acum, în prag de 23 August, bi
lanțul realizărilor, apoi atît Țîm
pea și Popescu ca și Muntean 
Miron, Galdea loan și Kcrekeș 
Roman sînt deopotrivă de entu
ziasmați: brigada întreagă a 
luat-o înaintea timpului, realizîn- 
du-și angajamentul cu 4 zile îna
inte de termen.



--------»»--------
Pe făgașul vieții noi

La lanțul înfăptuirilor pe drumul 
colectivizării agriculturii raionului 
nostru, s-a adăugat o nouă verigă. 
Cele 146 familii de țărani întovă
rășiți din cartierul Partoș din ora
șul Alba Iulia, ascultînd cuvîntul. 
de îndemn al partidului, au pus 
duminica trecută bazele gospodă
riei colective „Mureșatia", în care 
au înscris inventarul, animalele de 
muncă și întreaga suprafață de 
152 hectare teren agricol. Drumul 
spre noua gospodărie colectivă, în 
care au pășit în frunte comuniștii 
Lăncrăjan Gheorghe, Radu Aron, 
Szekely Ion, țăranii muncitori Măr
ginean Gheorghe, Cornea Loghin, 
Drăghici Simion, Cornea Nicodim, 
Popa Amos, a fost urmat cu încre
dere de întovărășiți, pentru că ei 
s-au convins prin fapte și exemple 
convingătoare de roadele muncii în 
comun în gospodăria colectivă. Și 
exemple grăitoare despre rodnicia 
pămîntului și veniturile frumoase 
realizate de colectiviști sînt multe 
în raionul nostru. Așa, de exemplu, 
ca urmare a folosirii pe scară largă 
a tractoarelor și mașinilor în lucra
rea pămîntului și a metodelor îna
intate de muncă, Colectiviștii din 
Micești, Țelna, Mihalț și alte gos
podării colective au obținut în a- 
cest an o producție de peste 2.000 
kg grîu la hectar, depășind cu 500- 
1.000 kg producția întovărășirilor 
agricole. La împărțirea avansului 
de 40 la sută, membrii gospodăriei 
colective „Unirea" din Alba Iulia, 
pe lingă cantitățile sporite de grîu 
repartizate, au mai împărțit ca a- 
vans de fiecare zi-muncă 10 lei.

Colectiviștii din Cistei, care vor 
realiza în acest an din sectorul ve
getal, pepiniera de viță și secto
rul zootehnic un venit de peste

O filă nouă în istoria fabricii
Răzbesc și acum amintirile din 

acel iunie 1948 de parcă s-ar fi pe
trecut acum cîteva luni. Izgonind 
pe cel ce asuprise și exploatase fără 
milă ani la rînd, muncitorii fostei 
fabrici de încălțăminte „Helia“ din 
Alba-Iulia au prins la intrarea în 
fabrică o nouă firmă și tot atunci au 
deschis prima') filă în noua istorie 
a fabricii. Așadar asupriții de pînă 
ieri au devenit stăpînii de drept ai 
fabricii. Alte și alte fapte au fost 
scrise în anii ce au urmat.

Altădată, pe timpul exploatării 
capitaliste, în fabrică lucrau un nu
măr restrîns de muncitori. Azi se 
poate spune că lucrează aproape de 
patru ori atîția. Altele sînt condițiile 
de -muncă. In locul vechilor mașini 
au fost instalate altele noi. Pe tim-

1 milion lei, vor face să crească 
și mai mult numărul caselor noi 
construite de colectiviști, viața a- 
cestora să devină tot mai fru
moasă.

La inaugurarea gospodăriei co
lective, eveniment de importantă 
istorică in viața cartierului Partoș, 
au pariicipat mulți oaspeți. Multi 
colectiviști din rîndul incitaților c.u 
vorbit despre succesele lor, despre 
viața lor îndestulată. O frumoasă 
contribuție și-au adus la această 
sărbătoare formațiile artistice de 
cor și soliști vocali ale sindicatelor 
Complexului C.F.R. și întreprinderii 
„Horia" din Alba Iulia, care au 
prezentat un program mult aplau
dat.

In clișeu.: Conducători ai orga
nelor de partid și de stat, precum 
și invitați, discutînd cu noii colec
tiviști. 

pul cînd fabrica era proprietatea 
exploatatorului Moldovan, munci
torii erau nevoiți să lucreze în frig, 
pe cînd azi fabrica are instalată în
călzire centrală. Ca urmare a în
zestrării fabricii cu utilaje noi, a 
ridicării calificării muncitorilor, pro
ducția de încălțăminte a crescut 
față de 1948 de peste 4 ori, îmbu- 
nătățindu-se atît calitatea cît și nu
mărul sortimentelor. De curînd, 
pentru continua îmbunătățire a con
dițiilor de muncă și în vederea 
creșterii productivității muncii s-a 
trecut la reorganizarea întregului 
proces de producție. Cu ajutorul in
vestițiilor acordate de stat s-au 
montat două benzi rulante în sec
ția de richtuit și în secția prițjs, 
s-au montat mașini noi, concentrîn- 
du-se întregul proces pe benzi. Prin 
reorganizare, odată cu creșterea 
considerabilă a productivității, se 
obține un spațiu de producție în 
plus de circa 30 Ia sută față de 
spațiul total.

Despre faptele anilor care aul tre
cut de la eliberare s-ar putea scrie 
nespus de multe lucruri, atît despre 
fabrică cît și despre oamenii ce lu
crează aici. Muncitorul din trecut 
nici nu putea visa să-și petreacă 
concediul într-unul din minunatele 
locuri ale patriei. Azi Stănciu loan, 
Oprean loan și ca ei atîția și atîția 
muncitori își petrec concediul Ja 
munte sau pe malul însorit al mării.

Am consemnat aici cîteva fapte 
din noua istorie a fabricii „Ardelea
na" și altele le vor consemna anii 
ce vin. Ei vor completa tot mai 
mult, spre tot mai bine fila cea 
nouă din istoria fabricii.

Cifre și fapte
★ Zilele acestea, la sectorul mi

nier Haneș a fost amenajat un ci
nematograf pentru muncitorii mi
neri. întreaga aparatură este nouă 
și a fost procurată prin grija co
mitetului sindical din întreprindere.

★ Din inițiativa sfatului popular 
comunal, la Valea Dosului a înce
put nu de mult construcția unui că
min cultural. Țăranii muncitori și-au 
adus o largă contribuție la aceas
tă construcție, încît zilele acestea 
căminul cultural a fost dat în fo
losință.

★ De curînd, cooperativa 
„Mureșul" din Alba-Iulia a deschis 
o nouă secție pentru deservirea 
populației: secția de turnare oglinzi 
și șlefuit sticlă. Totodată, coope
ratorii au realizat economii la ma
teriale în valoare de peste 6.000 lei.

★ De la începutul anului și pînă 
în prezent, 1.100 oameni ai muncii 
din raion și-au petrecut concediile 
de odihnă sau au urmat cure de 
tratament în stațiunile balneo-clima- 
terice și casele de odihnă de la 
munte și mare.
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Ani de transformă '
Ucenic fiind la un patron, în a cărui atelier de tlmplărie muncea, 

și duceam, ca și alte mii de ucenici din țară, o viață mizeră sortii 
celor ce pășeau în meserie, ziua de 23 August 1944 am simțit-o și t 
din plin.

Aducînd cu ea vînt de libertăți, măturînd din obiceie batjocura 
bătaia, măreața zi de august ne-a schimbat viața. Palmele au înceti. 
a mai răsuna pe obrajii noștri, iar rftîinile bătătorite de mături f< 
losite pînă la absurd au început, întîi cu sfială, apoi cu hotărîre s 
prindă în ele rîndele și fierăstraie.

Au trecut apoi anii uceniciei. Tăvălugul marilor transformări 
călcat și micul atelier în care lucram eu. An de an atelierul s-a mi 
rit, s-a modernizat, au început a sosi mașini complicate, perfecții 
nate. îmi creștea inima de bucurie văzîndu-le. Insă... la mașini nc 
la procese complicate de producție îți trebuia și o calificare superioar, 
Am început atunci, de fapt, pentru a doua oară să învăț meseria. N- 
fost greu. Meseria de tîmplar îmi era dragă.

Muncind conștiincios și cu tragere de inimă, am făcut progresi 
lucrurile ieșite din mîna mea au prins a fi din ce în ce mai bum 
Și nu mi-a fost în zadar strădania. Tovarășii mei de muncă m-au c 
predat, am fost .ales șef de echipă, iar în urmă cu cîțiva ani cc 
muniștii din atelier m-au primit în mijlocul lor.

Făcînd bilanțul anilor mă simt mulțumit. Prin muncă cinstită ai 
reușit. Mi-am întemeiat un cămin, am un copilaș, iar salariul bu 
realizat lună de lună 
și încăpătoare.

In preajma măreței 
cu recunoștință spre
romlni care, în acel nu prea îndepărtat 1944, zdrobind fiara fasciste 
ne-au deschis drum spre adevărata viață.

DADEȘ VICTOR 
tîmplar, șef de echipă IPRODCOOi 

Alba-Iulia

m-a ajutat să-mi ridic o casă nouă, luminous

zile a eliberării, gîndurile mele se îndreapt 
fiii Răsăritului, spre vitejii ostași sovietici ț

A\IL.

ș Sînt mîndru c-am trăit o zi din car 
H începe timpul, ca dintr-un izvor, 
ș O zi ce trase marile hotare
= Intre prezent, trecut și viitor,
1 Vedeai cum dintr-a zilei strălucire 
ș Spre libertate ancora fi-arunci, 
ș Cum veacuri și milenii de-nrobire 
= Cădeau în umbra zilei de atunci

s Veneam către partid ca spre lumini 
e Cînd el ieșea din lanțuri spre cetăți 
= El, ce știuse cîrma să o fină 
s Prin plumbi — spre țărmul sfintei libt 
j Mindria noastră-i neasemuită,
= Și bucuria nu ne-ncape-n grai,

Căci și noi ne-am schimbat in dinai 
ș Zvîrlind în aer vechiul putregai.
ș Spre sovietici aruncam din mină, 
Jf Din mină și din suflet — ploi de fi 
ș Și apă le-aduceam, de la fîntînă, 
ș Și fructe dulci, cu miez aromitor.

Toți copiii învață
In urmă cu patru ani, alături de 

alți tineri din Sîntimbru, spre una 
din școlile medii din raion, a por
nit și Creța Octavian.

— învață maică cel puțin tu dacă 
eu n-am avut parte de asemenea 
zile — a fost îndemnul maică-si la 
plecare.

Anii au trecut apoi unul după al
tul și iată-1 pe Creța Octavian cu 
școala medie terminată. Creța Ioa
na, maică-sa, l-a strîns la piept cu 
duioșie, dar lacrimile nu și le-a pu
tut stăpîni cui toată bucuria ce i 
se cuibărise în inimă.

Cărui fapt se datoresc lacrimile 
mamei lui Octavian? Răspunsul 
l-am aflat nu de mult. Pe o hîrfie 
îngălbenită din arhiva școlii, prin
tre cei peste 50 de foști analfabeți 
vieții noi a învățat carte și Creța 
figura și ea. Dar, hîrtia a încetat 
de mult să mai aibă valoare. Ală
turi de Păstrăv Ion, Tomșiț Ema- 
noil, Păstrăv Teodor și alții, în anii 
Ioana, urmele neștiinței de carte 
fiind șterse pentru totdeauna din 
viața satului.

In anii din urmă, la Sîntimbru 
toți copiii învață — o spune direc

torul școlii ori de cîte ori are oca
zie. Și în sprijinul celor afirmate 
e gata să vină oricînd cu documen
te. Ba face și un calcul edificator. 
Cu 230 la sută a crescut numărul 
elevilor față de 1947, cu 8 e mai 
mare numărul cadrelor didactice 
decît atunci.

Sarcina generalizării învățămîn- 
tului de 7 ani la Sîntimbru, ca de 
altfel în multe alte sate din raion 
a fost îndeplinită. Toți copiii învață. 
Și în sprijinul pregătirii lor și a 
continuei dezvoltări a învățămîntu-, 
lui, partidul și guvernul a venit 
cu un nou dar — gratuitatea ma
nualelor școlare.

Știința și cultura aul devenit un 
bun al maselor, un bun prețuit de 
mase. Școli de toate gradele _au 
împînzit întinsul patriei pregătind 
cadre de nădejde pentru prezentul 
și viitorul luminos; al scumpei noa
stre Republici. Și știința și cultura 
noastră de azi are un puternic rea- 
zim și izvor în înaintata cultură și 
știință a oamenilor sovietici care, 
cu prețul sîngelui ne-au adus liber
tatea în acel neuitat 23 August 1944.

Cînd luna iulie își toarce ultimele 
zile și august preia să ducă mai 
departe firul anului, peste așezările 
raionului nostru, ca de altfel peste 
tot în țară, prinde a stărui iz de 
sărbătoare. Și e atîta bucurie în 
inimi cum n-au putut să strîngă 
oamenii în sute de ani altădată. 
Așa a fost din întîiul August 23, 
și așa-i și astăzi.

★
23 August! Ecoul de-atunci din 

44, purtat de vitejii fii ai Răsăritu
lui, e azi tot mai puternic. E imn 
cîntat de mii de glasuri. E cînt de 
slavă ce străbate peste munți și 
văi de șaisprezece ani în șir. Și cît 
e de bogată în fapte cronica celor 
șaisprezece ani! Fiecare' colț de țară 

.îi stă mărturie. Să pornim pe dru
muri de țară și să consemnăm. De 
unde să începem? Ori de unde, 
căci viața peste tot a învins.

De sîntem, de pildă-, oaspeții o- 
brejenilor sau a vecinilor lor cis- 
teieni îi găsim cu hambarul plin, 
grăbiți să așeze pentru a zecea 
oară steagul biruinței pe castelul 
de pe Tîrnavă, căci zece ani e și 
vîrsta colectivei. De poposim la Mi
halț, și aici sîntem întîmpinați de 
semnele nou'ui. Din căminul cultu
ral ce domină jurul, răzbat pînă 
departe cîntece de izbîrtdă închinate 

I lui August 23, partidului.

Peste tot, altele sînt așezările, 
alții sînt oamenii. La Sîntimbru 
poți aștepta noaptea fără grijă, 
căci pînza ei e spartă de mult de 
lumina becului. Și-apoi, același lu
cru îl întîlnești la Ighiu, la Bucer- 
dea Vinoasă, Micești, Cricău și 
afîtea alte sate. La Căpud, pe o- 
goarele înfrățite, lucrează cu spor 
unguri și romlni laolaltă și nu știu 
ce-i vrajba, iar din casele stremțe- 
nilor glasurile difuzoarelor vestesc

Jnsemnâri din viața, 
nouă a șalelor

că nu mai ești în Stremțul în care 
altădată viața lîndezea și în care 
nu se petrecea nimic.

Și, totul a renăscut de-atunci din 
44. S-au ridicat oanîenii, au făcut 
zid în jurul partidului, și au înce
put lupta cu vechiul. Sătenii din 
Mereteu spun cu mîndrie în glas 
cum că pe locul unde și-au zidit 
cămin cultural n-a fost nimic îna
inte. Pețelcanii și beldenii își cum
pără cele de trebuință din maga
zinele ridicate de ei, iar țăranii 
muncitori din Ciugud au pus nu 
de mult semn la hotarul comunei 
lor, pentru ca orice trecător să ia 
aminte că comuna lor e complet 
colectivizată.

Dar, nu numai în satele de șe 
a poposit atunci în 44 suflul vieți 
noi. Pe cărări de munte de aseme 
nea și-a purtat pașii, și urmele: 
împodobesc și aici așezările. L 
Intregalde, sătenii au rupt și c 
cercul beznei în care au fost țintuit 
de orlnduirea cea nedreaptă a ire 
cutului și sînt alții acum. Copiii Io 
merg la școală pînă la unul, ia 
de-și simt cumva sănătatea șubre 
zită medicul le e la îndemînă, chia 
acolo, la dispensarul ridicat de e. 
Și-apoi asemenea lor trăiesc azi ș 
sătenii din Sfîrcea și Necrilești, di, 
Ghioncani și IIiești.

Noul a pătruns în sate, pe pori 
larg deschise, odată cu cuvîntul ș 
învățătura partidului. Despre aces 
lucru vorbesc sătenii din Galați, , 
căror zbatere să-și facă școală 
fost zadarnică altădată și și-au vă 
zut visul împlinit în anii din urme 
despre acest lucru aduc vorbă să 
tenii din Almașul Mare de fiecar 
dată cînd ies de la cinematograf.

In puține cuvinte aceasta-i crc 
nica celor șaisprezece ani pe me 
leagurile raionului nostru. Despr 
ea se pot încă scrie rînduri nenu 
mărate. Și se vor scrie, căci pe dru 
mul deschis de August 23, sub con 
ducerea partidului, cartea marile 
înfăptuiri este mereu deschisă.
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August 23 — zi înscrisă cu litere de aur în istoria patriei
(Urware din pag. l-a)

Combinatul de îngrășăminte chimi
ce de lp Năvodari și Roznov, Fa
brica de relon din Săvinești, Uzi
na de produse sodice de la Govo
ra, Laminorul de țevi de la Roman, 
Laminorul Bluming de la Hunedoa
ra, marele combinat de prelucrarea 
stufului din balta Brăilei, sînt nu
mai cîteva din marile obiective in
dustriale care sporesc continuu pu
terea economică a patriei, care 
creează astfel noi posibilități de 
creștere a nivelului de trai al celor 
ce muncesc..

Izbînzi grăitoare s-au înregis
trat în anii vieții noi și în dezvol
tarea agriculturii. Scăpată de jugul 
moșierilor și împilarea chiabureăs- 
că, convinsă tot mai mult de! avan
tajele muncii în comun, țărănimea 
muncitoare urmează cu încredere 
îndemnul partidului, pășind pe ca
lea agriculturii socialiste. Sectorul 
socialist din agricultură cuprinde 
peste 81 la sută din numărul gos
podăriilor țărănești și din suprafața 
arabilă a țării. Țăranii munci
tori din țara noastră, care înainte 
vreme își lucrau peficile răzlețe de 
părnînt cu unelte din cele mai pri
mitive, mînuiesc astăzi mașini mo
derne de mare randament, ceea ce 
face să crească neîncetat producția 
la hectar, producția animală, să se 
schimbe din temelie fața satului 
nostru.

Cei 16 ani care au trecut de la 
eliberarea țării noastre au fost ani 
de mari înfăptuiri și în domeniul 
științei și culturii. A sporit consi
derabil numărul școlilor, al elevi
lor și studenților, s-a mărit de a- 
semenea în ritm vertiginos rețeaua 
teatrelor, cluburilor, căminelor cul
turale, cinematografelor. Știința, 
cultura și arta au devenit tot mai 
mult un bun al maselor, 
biblioteci cu milioane de 
duc lumina cărții în cele 
depărtate colțuri ale țării.

Realizările obținute în 
rea forțelor de producție, în conso
lidarea regimului democrat-popular, 
an condus la accelerarea ritmului 
dezvoltării relațiilor de producție și 
au asigurat o linie mereu ascen
dentă nivelului de trai al celor ce 
muncesc.. Salariul real al celor ce 
muncesc în sectorul socialist de stat 
a creseut în 1959 cu 33 la sută 
fată de anul 1955. Pentru îmbună
tățirea condițiilor de locuit au fost 
construite și date în folosința oa
menilor muncii, numai între anii 
1956-1959, peste 63.000 apartamen
te, alte 31.000 apartamente urmînd 
a fi date în folosință pînă la sfîr- 
șitul ahului în curs. A crescut con
siderabil consumul populației, au 
sporit de la un an la altul sumele 
pe câre le cheltuiește statul nostru 
pentru organizarea odihnei oameni
lor muncii, pentru ocrotirea sănă
tății populației, pentru construirea 
de așezăminte social-culturale, etc.

Trecînd în revistă succesele deja 
obținute, oamenii muncii scru
tează în același timp viitorul. Și, 
pentru fiecare este limpede care va 
fi fața țării peste ani, în acest sens 
oglindă fidelă fiind Directivele 
Congresului al IlI-lea al P.M.R.

Mii de 
volume, 

mai în-

dezvolta

FOILETON
1 - — . ■>

și AT
multă vre- 

așezate pe
...Partida durează de 

me. Poziția pieselor, 
uriașa tablă, suferă mereu modi
ficări. Jocul are intensități diferite. 
Uneori este calm, alteori agitat...'

Negrele, sinistrele figuri ale a- 
cestei partide, stau bățoase pe lo
curile lor. A fost o vreme cînd 
numai degetele hrăpărețe ale trus
tului „Anglo-Iranian Company" se 
bucurau de plăcerea acestui joc 
neobișnuit, schimbînd piesele după 
bunul plac și interesele capitaliștilor 
din City. Apoi au apărut și alte 
mîini care au izbutit, după multă 
trudă și subtile mașinațiuni, să in
tre în joc — cele ale trusturilor 
americane, vest-germane, 
— toate avînd pe firme cuvîntul 
magic „oii"! S-a ajuns 
negrele, în cap cu regele 

italiene

astfel ca
— Șahul 

Mohammed Reza Pahlevi — să fie 
mutate de mai multe mîini în cea 
mai strînsă colaborare, în scopul 
unic de a îngenunchea cu orice 
chip albele de vis-a-vis — poporul 
■— condus de o singură mînă, dar 
fermă,, puternică, mîna' clasei mun-

pentru planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 1960-1965 
și pentru programul economic de 
perspectivă. Valoarea producției 
globale industriale va fi în 1965 de 
aproximativ 2,1 ori mai mare decît 
în 1953, iar producția de energie e- 
lectrică va fi de circa 18,5 miliarde 
kWh. Va crește pînă la 2,2 milioa
ne tone extracția de țiței, producția 
de cărbune va depăși de 1,4—1,6 
ori producția anului 1959, iar în
tinsurile patriei vor fi brăzdate^ de 
4000 km conducte magistrale. La 
Galați își va ridica falnic silueta 
marele combinat siderurgic cu o 
capacitate anuală de4miloane tone 
oțel, va intra în producție în 1965 
un mare combinat de aluminiu. 
Producția construcțiilor de mașini 
va crește în anul 1965 de 2,2 ori 
față de cea a anului 1959, în ace
lași timp crescînd nivelul produc
ției ușoare, alimentare și a materia
lelor de construcții. Producția de 
tractoare care vor brăzda ogoarele 
patriei va spori de la 11.000 în 
1959 la 25.000 în 1965. La sfîrși- 
tul perioadei 1960-1965 agricultura 
țării noastre va deține circa 
i 00.000 tractoare fizice, peste 70.000 
semănători, peste 43.000 combine de 
cereale păioase, peste 8.000 com
bine de porumb și alte mașini agri
cole, producția agricolă înregis- 
trînd o creștere de 70-80 la sută 
față de anul 1959. Venitul național 
va fi în 1965 de 1,7-1,8 ori mai 
mare decît în 1959, cu 40-45 la sută 
va spori salariul real al muncitori
lor, tehnicienilor și funcționarilor, 
iar veniturile reale ale țărănimii 
vor depăși cu 40 la sută nivelul 
celor obținute în 1959. O dezvol
tare fără precedent vor cunoaște 
în anii șesenalului comerțul de stat 
și cooperatist, știința și cultura. 
Vor fi substanțial îmbunătățite 
condițiile de locuit ale oamenilor 
muncii, peste 9 milioane m.p. de 
suprafață locuibilă urmînd a fi 
dată în folosință în următorii 6 
ani.

Cifrele cuprinse de Directivele 
Congresului al IlI-lea ăl P.M.R. 
sună ca cea mai armonioasă melo
die. Și, ele vor fi realități ale. ani
lor ce vin, noi izbînzi ale oameni
lor muncii conduși de partid.

Alături de milioanele de oameni 
ai muncii din patria noastră, care 
sărbătoresc ziua de 23 August — 
a 16-a aniversare a eliberării pa
triei noastre — în condițiile luptei 
avîntate pentru traducerea în viață 
a Hotărîrilor celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R., în rînduri strîn- 
se pășesc și oamenii muncii din 
raionul nostru. Și ei închină rea
lizări de seamă în cinstea măreței 
zile. Colectivul de muncă de la 
U.M.C. Zlatna, de pildă, mobilizat 
de organizația de partid și organele 
sindicale, a reușit ca angajamentul 
luat pentru acest an la produsul 
principal să și-l îndeplinească și 
depășească încă în cursul lunii iu
lie. Harnicii mecanici și fochiști 
de Ia Depoul O.F.R. Teiuș rapor
tează că în cinstea zilei de 23 Au
gust au remorcat zeci de trenuri cu 
supratonaj și că au economisit sute 
de tone combustibil convențional, 
iar constructorii din cadrul T.R.G.H. 
își au încununate strădaniile, prețul 

citoare din Iran, în frunte cu Parti
dul Popular (Tudeh)...

...Partida durează de multă vre
me. Poziția pieselor suferă mereu 
modificări. Cînd cele albe devin pe
riculoase, mîna proteguitoare — la 
un semn al regelui (citiți șahului) 
— pune repede în mișcare, cu per
fidie, negrele figuri pentru a con
tracara lovitura. Pionii negri au —■ 
pînă una alta — o mare putere de 
foc, fiecarje din cei opt reprezentînd 
cîte 12.500 soldați bine echipați și 
înarmați pînă în dinți cu armament 
american, în total 100.000 de oa
meni plus detașamentele speciale 
de jandarmi, poliție etc.

Cei doi cai negri au și ei un rol 
însemnat. Cel din dreapta apără 
cu strășriicie pozițiile regelui-șah 
Pahlevi, pe potcoavele ducipalului 
stînd scris cu litere mari cuvîntul 
CENTO I Cel din stînga galopează 
zburdalnic, aducînd mereu șahului 
de peste ocean armament pentru 
bazele yankee răspîndite pe întrea
ga tablă de șah a Iranului. Calul a- 
cesta reprezintă, de fapt, tratatul 

de cost al construcțiilor fiind re 
dus cu 5,4 la sută.

Cu realizări de seamă întîmpină 
apoi ziua de 23 August și alte co
lective de muncă. Muncitorii și teh
nicienii de la I. I. L. „Horia" au 
realizat pe primul semestru al anu
lui economii în sumă de 331.000 
lei, iar pe luna iulie de 166.000. 
Productivitatea muncii este aici 
în continuă creștere, iar muncitorii 
de la sectorul ceramic Sîntimbru au 
redus față de anul 1959 cu 73 lei 
prețul de cost pe mia de cărămizi.

In întrecerea pentru îndeplinirea 
Hotărîrilor Congresului și în în- 
tîmpinarea zilei de 23 August miri 
sînt și sucesele oamenilor muncii 
de la sate. Sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid și a sfaturilor 
populare aproape 60.000 de săteni 
au prestat peste 450.000 ore muncă 
patriotică la construirea de dispen
sare, magazine, cămine culturale, 
amenajări de parcuri și spații verzi 
prin acțiunile întreprinse eviden- 
țiindui-se sfaturile populare din 
Ighiu, Teiuș, Mihalț și Ciugud. De 
asemenea oamenii satelor, colecti
viști și întovărășiți, raportează că 
au obținut succese de seamă 
muncile din campania <„ 
Vară. Gospodăriile 
Țelna, Micești, 
rile din Cricău, 
altele, nu numai 
rîndul unităților 
tuarea lucrărilor 
ci ele, printr-o largă aplicare a re
gulilor agrotehnice au obținut pro
ducții sporite de grîui, peste 2.000 
kg la hectar. Colectiviștii și into- 
vărășiții din raionul nostru întîm
pină apoi măreața zi de' 23 August 
prin contribuții sporite pentru rea
lizarea fondului central de produse 
agricole al statului, predarea griu
lui la contractări fiind pe terminate.

Poporul romîn sărbătorește ziua 
de 23 August — a 16-a aniversare 
a eliberării tării de sub jugul fas
cist — avînd alături prieteni și a- 
liați puternici, de nădejde. Ajutorul 
frățesc acordat de Uniunea Sovie
tică pentru dobîndirea independen
ței țării, sîngele vărsat de ostașii 
sovietici pentru eliberarea Rmw- 
niei, au pus temelie veșnicii noas
tre prietenii și alianțe cu marea 
Uniune Sovietică, prietenie! și a- 
lianță care se dezvoltă necontenit. 
Asemenea relații se dezvoltă aooi 
între țara noastră și toate celelalte 
țări prietene care alcătuiesc marea 
familie a țărilor socialiste.

Lurrtincs e chipul țării noastre re
născute la 23 August 1944, chipul 
ei împlinit în 16 ani de luptă și 
muncă, în 16 ani de mărețe biruinți. 
Poporul nostru a învățat în a- 
cești ani să privească mereu îna
inte. Și, peste ani el își vede patria 
tot mai mîndră, mai înfloritoare, 
împlinirea acestei imagini de viitor 
este în puterile sale, iar chezășie 
acestui lucru îi sînt înfăptuirile de 
pînă acum, ajutorul frățesc al po
poarelor lagărului socialist înfrun
te cu LTniunea Sovietică, chezășie 
îi este învățătura Partidului Mun
citoresc Romîn, inițiatorul și con
ducătorul luptei pentru socialism și 
pace, partidul a cărui politică slu
jește neabătut interesele celor ce 
muncesc, interesele patriei noastre 
dragi.

i în. 
agricolă de 

colective din 
Mihalț, întovărăși - 

Galda de Jos și 
i că se numără în 

fruntașe la efec- 
agricole de vară.

dintre Iran șimilitar bilateral
S.U.A...

Regina are un rol mai puțin im
portant în acest joc. Este o piesă 
de schimb: după prințesa Fawzi, 
prima soție a șahului, a intrat în 
joc Soraya, dar curînd a căzut și 
ea în dizgrație, fiind înlocuită cu 
Farah Diba, fiica unui colonei... 
In schimb regele se simte apărat 
de cele două turnuri negre — în
chisorile, marile închisori iraniene 
în care sînt aruncați mii și mii 
de patrioți.

Nebunii? De, ca nebunii! Nu 
sînt piese prea sigure. înalta so
cietate oscilează în funcție de cine 
dă mai mult: „Anglo-Iranian Com
pany" sau „Gulf oil Corporation"?

...Partida durează de multă vre
me. Dar ca orice partidă de șah 
trebuie să se termine odată și a- 
ceasta. Semnele încep să se între
vadă. Albele, care se află în con
tinuă ofensivă, cîștigă tot mai mult 
teren. Țara fierbe ca uin cazan aco
perit. Regele-șah privește neliniștit: 
caii au început să șchiopăteze, 
pionii să șovăie, turnurile au zi
durile gata să crape! Regele com
bină în gînd fel de fel de mutări, 
cheamă mîna proteguitoare să-l a-

Face cunoscut celor interesați că primește 
pentru școlarizare în anul școlar 1950—1961: 
— Ucenici morari — durata școlii 2 ani; 
— Laboranți pentru industria morăritului — 

durata școlii 2 ani;
— Maiștri morari — durata școlii 3 ani.

Informații amănunțite la sediul MORII „N. BĂLCESCU" 
din Alba Iulia, strada 6 Martie nr. 3, — Telefon 617.
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Teatrul de stat de păpuși

M

anunță un concurs pentru ocuparea 
a patru posturi, după cum urmează:
- 1 POST PICTOR SCENOGRAF
- 3 POSTURI ACTORI MÎNUITORI 

Condițiile de înscriere la acest concurs sînt: 
Pentru pictor scenograf se cere a fi absolvent

al Institutului de arte plastice. 
Pentru actori mînuitori se cere 

g a fi absolvenți ai școlii medii.
g Concursul va avea loc în ziua de 23 august 1960, orele 8, la g 
g sediul Teatrului din A.-Iulia, str. Bela Breiner nr. 3, telefon 752. 1 
^lllllllllllllllllilIlllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllll'lllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIM

S-a constituit Asociația sportivă 
muncitorească

Duminică, 14 august, a avut ioc 
în sala Casei raionale de cultură 
din orașul nostru conferința de 
constituire a Asociației sportive 
muncitorești din Alba-Iulia.

Asociația sportivă muncitorească 
din orașul Alba-Iulia în'ocuiește 
vechea formă de organizare a miș
cării sportive din oraș, întrunind 
cele 9 asociații vechi create pe lin
gă întreprinderi și instituții, în- 
tr-una singură, puternică și unită, 
avînd men'rea să ridice activitatea 
sportivă din orașul nostru pe o 
treaptă nouă, superioară, corespun
zătoare posibilităților existente.

Spre deosebire de situația ante
rioară, cînd în cele 9 asociații erau 
cuprinși un număr de 2.468 mem
bri, din ca-e numai 232 erau spor
tivi activi, în prezent, numai de 
la 27 iulie pînă la 4 august, pe
rioadă în care și-a desfășurat ac
tivitatea comitetul de inițiativă al 
noii asociații, au fost înscriși peste 
4.000 de membri, iar acțiunea de 
înscriere continuă, urmînd ca pînă 
la 7 Noiembrie 1960 asociația să 
numere 4.500 de membri.

După prezentarea referatului a- 
supra activității comitetului de ini
țiativă, privind organizarea Aso
ciației sportive teritoriu’e din Alba 
Iulia, de către tov. Bazin Vasile, 
au luat cuvîntul numeroși delegați 
ai oamenilor muncii înscriși în 
cercurile asociației din cadrul în
treprinderilor și instituțiilor, care 
au făcut prețioase propuneri.

Astfel, tov. Sîntimbrean Teodor 
propune introducerea și menținerea 
permanentă a gimnasticii în . pro
ducție și accentuarea creșterii- ca-

jute... Cum să-și apere pozițiile? Ce 
mutări să mai facă? Prost, foarte 
prost! Singura mutare valabilă ar 
fi să se mute în altă țară, la adăpost! 
Da, da... „Primejdia izbucnirii unei 
revoluții în Iran este atît de mare
— scria zilele trecute coresponden
tul din Teheran al ziarului mila
nez „GENTE" — îneît șahul este 
gata să plece în orice moment în 
Elveția"... Da, șingura mutare! 
Doar n-ați vrea să aibă soarta re
gelui Feisal al Irakului! Are vreun 
rost să continue partida? Ce piese 
să mai mute? Singurele indicate: 
piesele sunătoare! Același cores
pondent spunea că șahul a trans
ferat la băncile elvețiene aproxi
mativ zece milioane de dolar i'l 
Are vreun rost să continue partida 
după ce și-a făcut suma? Feisal 
al Irakului — mat!; Menderes în 
Turcia — mat!; Li Sîn Man — 
mafi „La aeroportul secret din 
Iran — relata corespondentul citat
— se află în permanență gata de 
zbor o escadrilă de avioane încăr
cate cu averea personală a șahu
lui"...

...Partida se apropie de sfîrșit. Va 
aștepta oare șahul matul?

MIRCEA IORDACHE

din Alba-Iulia
dreior tinere de sportivi activi, ton. 
Dimitriu Constantin propune înfiin
țarea unei secții auto-moto, too. 
Solomon Cornel propune construi
rea și amenajarea unei arene de 
popice moderne și se angajează să 
antreneze pe tinerii care doresc să 
practice acest sport. In continuare, 
tov. Dr. Roșea Nicol ae propune a- 
menajarea unei baze nautice și a 
ștrandului, darea în folosință a a- 
renei de volei din parcul mic, or
ganizarea unei școli de auto-moto 
și organ’zarea unor excursii cicliste, 
iar tov. Dr. Neamțu Cornel și Bă
tută Cloșca propun amenajarea u- 
nei cabane și a lacului lezăr, în- 
ființa'ea unei baze pentru patinaj, 
a unei arene de tenis de cîmp și 
a unei secții de box.

Au luat cuvîntul apoi tovarășii 
Cătănoiu Ion din partea Consiliului i, 
General al U.C.F.S. București șt 
tov. Boureanu Ștefan, prim-secretar 
al Comitetului raional de partid, 
Alba, care au dat îndrumări pre
țioase pentru îmbunătățirea conti
nuă a activității sportive în ora
șul nostru.

După terminarea discuțiilor, con
ferința a ales în unanimitate noul 
consiliu de conducere al Asociației 
sportive muncitorești format din 21 
membri și a comisiei de revizie for
mată din 5 membri.

In conducerea Asociației au fost 
aleși tov. I.azin Vasile de la între
prinderea Vinalcool Alba Iulia ca 
președinte, Șara Coriolan, uice-pre- 
ședinte al A.V.S.A.P. Alba Iulia, 
secretar, Popa Ioan, directorul bi
bliotecii Batthyaneum, responsabil 
cu educația și propaganda, Cirlea 
Oscar, de la O.C.L. Alimentara, 
responsabil admin!strativf'fyianctar 
și Moldovan Vianu, profesor de e- 
ducație fizică, coordonator tehnic. 
Ca președinte al comisiei de revizie 
a fost ales tov. Guju Gheorghe, de 
la I.R.T.A. Alba Iulia.

In calendarul sportiv, care a [ost 
prezentat în dontinuare de către too. 
Moldovan Vianu, au fost prevăzute 
a se organiza numeroase competiții 
sportive în cinstea zilelor de 23 
August, 7 Noiembrie, 30 Decembrie 
și competiții de campionat cu ca
racter permanent în ramurile spor
tive ca atletism, baschet, box, ciclism, 
moto, fotbal', gimnastică, handbal, 
hochei pe ghiață, popice, șah, tenis 
de masă, tir și volei, competiții ce 
se vor desfășura în perioada de la 
1 iulie pînă la 31 decembrie 1960.

Datorită îndrumării și sprijinului 
prețios acordat tinerei noastre aso
ciații de către partid și avînd în 
vedere numărul mare de mem
bri care-i vor asigura o bază 
materială puternică, sîntem con
vinși că formațiile sportive ă’e- 
asociației vor reprezenta cu cinste 
orașul nostru, atît în întîlnirile pe 
plan raional cit și în cele pe plan 
regional, aducînd satisfacția unor 
victorii mult așteptate atît de mem
brii asociației cit și de ceilalți ce
tățeni ai orașului nostru.
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