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Economii <5e peste 5IOOO Iei

un atelier de tîmplărie în 
va prelucra cheresteaua 
reparațiilor de vagoane, 
fel se vor crea economii 
5.000 lei față de deviz.

Cu forte sporite în noul an școiar i

La succesul obținut luna trecută 
în procesul de producție, prin de
pășirea planului global de produc
ție' cu 14 la sută, muncitorii Revi
ziei de vagoane C.F.R. Ccșlariti 
sînt hotărîți să adauge noi și noi 
victorii.

Astfel fiind, pentru buna desfă
șurare a activității reviziei, colec-

------------- ♦$

Un bilanț îmbucurător
reparate peste plan. Și la rubrica 
economii de materiale, de aseme
nea, au avut ce înscrie. Intrebuin- 
țînd în mod judicios materialul 
lemnos, ei au reușit să economi
sească o jumătate metru cub doage. 

In prezent, muncitorii atelierului 
execută reparări și amenajări la 
pivnițele de depozitare a vinului 
din Ighiu și Cetate—Alba-Iulia. Ca 
de altfel peste tot unde muncesc a- 
cești oameni, rezultatele muncii lor 
sînt îmbucurătoare. Nu peste mult 
timp, datorită eforturilor depuse de 
acest harnic colectiv, cele două piv
nițe vor fi gata înainte de terme
nul fixat pentru a primi noua re
coltă.

De curînd, muncitorii atelierului 
de dogărie, Secția Vinalcool Alba- 
Iulia, și-au analizat munca depusă 
în luna august.

Cu această ocazie, la rubrica de
pășiri de plan, cei șapte dogari, 
printre care comuniștii Szebea An
drei, șeful atelierului, Crețu Milin- 
ton, utemistul Icodin Vasile, Țen- 

ea Ironim, Oltean llie și alții, au 
,trecut cu mîndrie cifra 16, cifră 
ce reprezintă numărul butoaielor

Incepînd cu data de 1 septem
brie a.c., abonamentele la toate pu
blicațiile din presa sovietică pen
tru anul 1961 se pot face prin ofi
ciile poștale, factorii poștali și di- 
fuzorii voluntari din întreprinderi 
și instituții pînă la data de 20 oc
tombrie 1960.

de încălțăminte 
Alba-Iulia a des
centra de primire

_  
orașul 

leului" de

•fc Cooperativa 
„Progresul" din 
chis la Zlatna un 
sf predare a încălțămintei executată 

comandă. Centrul funcționează 
m fiecare joi si sîmbătă între orele 
12-17.

In 2iua de 19 septembrie a.c., 
Teatrul de stat „Valea Jiului'’ 
Petroșani va prezenta în 
nostru comedia „Partea 
C. Teodoru.

■fc In zilele de 19-21, 
to graful .Victoria" din 
va rula filmul colorat 
„Jucătoarea de baschet", 
nematograful „23 August' 
german 
meie".

la cinema- 
Alba-Iulia 
chinezesc 

iar la ci- 
t" filmul 

(P.D.G.) „Numai o fe-

curînd, magazinul alimen-
3 din strada Ilie Pinti'ie

★ <n 
tar Nr. 
din A'ba-Julia va fi mutat în lo
calul care se amenajează în acest 
scop în strada I. V. Stalin nr. 64.

------- ♦♦--------

Importante sume 
de bani ca avans
După ce și-au achitat obligațiile 

față de S.M.T. și au livrat grîul 
contractat cu statul, colectiviștii 
din Alicești au repartizat avansul 
de cereale și banii pentru zilele- 
muncă efectuate în gospodărie.

Printre cei mai harnici colecti
viști se numără și Oarga Teodor, 
care pentru cele 417 zile-muncă a 
primit ca avans 625 kg grîu, pre
cum și suma de 6.255 lei. Colecti
vistul Sîrbu Marin, pentru 334 zile- 
muncă, a primit 491 kg grîu și 
5.010 lei.

Cantități asemănătoare au pri
mit, de asemenea, și colectiviștii 
Crișan Gheorghe, Gavrilă Victoria, 
precum și majoritatea colectiviștilor 
care au muncit cu tragere de ini
mă în gospodărie.

Faptul că la G.A.C. Micești s-a 
repartizat ca avans la zi-muncă su
ma de 15 lei, își găsește explicația 
în veniturile frumoase realizate din 
grădina de legume, care depășesc 
pînă Ia 10 septembrie suma de 
220.000 lei. 

tivul de aici în frunte cu comuniștii 
Petrovici Vasile, Crișan loan, Con- 
țan Emanoil, Rusu Isaia și alții, 
construiesc, prin muncă patriotică, 

care se 
necesară 
In acest 
de peste

------- ««-------
KE2EETA1 ÎE ÎNSEMNATE

Muncitorii de la Revizia de va
goane C.F.R. Teiuș, antrenați în 
întrecerea socialistă, luptă zi de zi 
cu elan sporit pentru ca graficul de 
producție să urce tot mai sus.

Astfel, ei au reușit să depășeas
că planul de producție pe luna au
gust cu 15,22 la sută, realizînd în

♦♦

Noi familii în gospodăria colectivă
Drumul vieții noi, drumul gospo

dăriei colective este urmat cu în
cred re de tot mai mulți țărani 
muncitori din comuna Teiuș. Con
vinși de fapte, zilele trecute încă 
30 de familii de țărani muncitori 
din comună au cerut să fie primite 
în gospodăria colectivă, care pe zi 
ce trece se dezvoltă și se'întăreș
te tot mai mult.

Printre cei pe care colectiviștii 
din Teiuș în adunare generală i-au

Necrilești
Cei care, acum la început de 

toamnă, au dat în dar copiilor din 
Necrilești școală nouă, sînt oamenii 
salului. Pentru mulți dintre ei anii 
tinereții au rămas departe. Dar, și 
mai departe le-au rămas anii cînd, 
copii fiind, ar fi trebuit să învețe. 
Vitregia vremilor de atunci nu le-a 
dat răgaz pentru slovă.

Despre anii cei grei însă, rar 
mai aduc vorbă sătenii din Necri-

CU
Pe drumul nou construit, sătenii 

din comuna Intregalde, circulă 
ușurință spre așezările de șes..

IN CLIȘEU: Drumul cel nou 
cheile Gălzii.

la

același timp o economie importantă 
de materiale.

In fruntea 
tura condusă 
Gheorghe, cu 
la sută, urmată de tura tovarășului 
Crișan Octavian cu 15,07 la sută.

întrecerii s-a situat 
de tovarășul Lazăr 

o depășire de 16,07

mijlocul lor, 
Cîmpean Tra- 
Bardi Pavel,

primit de curînd în 
sînt țăranii muncitori 
ian, Muntean lacob, 
Vaș Nico’.ae și alții.

In prezent, gospodăria colectivă 
din Teiuș cuprinde 120 familii, cu 
o suprafață de teren agricol de 
peste 800 hectare, numărul de 
membri și suprafața de teren a 
gospodăriei fiind în continuă creș
tere.

kștiul străjuit de înălțimi. Au a- 
pucat în mîini cartea în anii din 
urmă și trecutul, învelindu-1 în 
pînza urei, l-au îngropat. Au por
nit apoi, ei cei în mîinile cărora 
tremură pana, să scrie. Și au reu
șit. Au înscris în cronica satului 
file de lumină.

— Să le dăruim copiilor noștri 
lăcaș de învățătură — a fost în
demnul comuniștilor Nistor loan și 
Ciorbea Aurel.

steagul 
mîndra

aceeași 
întîmpi-

Ieri, 15 septembrie, pe întreg cu
prinsul patriei noastre, școlile de 
cultură generală, profesionale și de 
meserii, și-au deschis larg porțile 
pentru a-și primii elevii. A început 
noul an școlar.

De pe arterele marilor orașe1, de 
pe ulițele satelor străjuite de stîlpii 
între care se întind firele noului, 
din așezări mici și mari, milioane 
de copii și-au îndreptat pașii cu 
sete de învățătură și cu fețele ra
diind de bucuria copilăriei lor fe
ricite, spre școlile anume gătite să-i 
primească sărbătorește. Și pentru 
ei, ca și pentru bătrînul ori tînărul 
învățător sau profesor, începutul 
noului an școlar a marcat ca și în 
alți ani întîlnirea cu grija partidu
lui și guvernului pentru școală și 
slujitorii ei, întîlnirea cu căldura 
inimii întregului popor, cui hotărî
rea de a învăța cu stăruință pen
tru a purta mai departe 
făuririi socialismului în 
noastră patrie.

Trecînd pragul școlilor, cu 
grijă și căldură au fost ------
nați și miile de elevi din orașul, co
munele și satele raionului nostru. 
Și pentru ei s-au făcut multe. încă 
din lunile de vară, pe cînd elevii 
își petreceau vacanța în taberele 
de la Tăuți și Valea Dosului, sau 
te miri prin care alt colț pitoresc 
al țării, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, sfaturile populare, 
învățătorii și profesorii, comitetele 
de părinți, au pornit o stăruitoare 
muncă de pregătire. Pereții școlilor 
au fost zugrăviți pentru ca atunci 
cînd elevii vor pătrunde în sălile 
de clasă acestea să-i întîmpine cu 
aer proaspăt, mobilierul a fost 
parat și vopsit. Laboratoarele 
fost înzestrate cu nou material di
dactic, iar internatelor li s-a adău
gat ca zestre atîtea și atîte'a lucru
ri, suma cheltuită pentru acestea 
trecînd de 400.000 lei.

Dar celor făcute, altele1 și altele 
li se adaugă. Copiii din Necrileș- 
tiiil înșiruit pe creste și văi umbroa
se, vor învăța în școală nouă și, 
la fel ca ei, în școli noi vor învăța 
și copiii din Valea-Mănăstirii, Stra
ja și Oarda de Sus. La Ighiu, di
mineața devreme sau cînd seara 
își va cerne umbrele nu va mai pîl- 
pîi lumina slabă a lămpii, căci lo
cul ei a fost luat de becuri în fie
care sală de clasă. Noi unități șco
lare au înmulțit numărul celor e- 
xistente. O școală de 4 ani va 
funcționa în satul Iliești, iar în noi
le școli de1 7 ani vor învăța fiii co
lectiviștilor și întovărășiților din 
Căpud, Țelna și Almașul Mare.

Noul an școlar a început. Milioa
nele de elevi, prezenți la sărbătoa
rea începerii noului an de învăță- 
mînt 1960-1961, au acumulat deja 
în inimi cuvintele de îndemn ros
tite de conducători ai organizațiilor 
de partid și de stat, de directorii

re-
au

Nă-

Și, purtat din casă în casă, în
demnul a înflorit acum la început 
de toamnă. In inima satului, sem
nele noului s-au plămădit din stîn- 
cile împrejurimilor, din var fier
binte, din lemnul păsuit cu migală, 
din munca fără preget a țăranilor 
muncitori Niță Aurel, Năcreaiă 
Ana, Tiușan Iosif, Sularia Victor, 
din dragostea pentru viitorul fra
gedelor vlăstare nutrit cu freamăt 
de inimă, de Bututui Clement, Nă- 
creală Ion, Ursu Nicolae de 
creală Ion și Țîr Nicolae.

Ei, sătenii din Necrilești, oameni 
fără prea multă știință de carte, au 
învățat acum, zidind școala cea 
nouă. Ecoul învățăturii partidului, 
făcîndu-le ocolul satului, i-a strîns 
mănunchi. Și chiar dacă n-au avut 
la îndemînă pana sau creionul, nă
zuința și-au înscris-o cu ranga și 
tîrnăcopul, cu toporul și mistria. 
. Ieri, 1’5 septembrie, la Necrilești 
a fost zi de sărbătoare. Peste pra
gul școlii celei noi au trecut cu o- 
brajii îmbujorați copiii. învățătorii 
i-au primit cu drag. Și în școala 
cea nouă, în care zidind-o au învă
țat' părinții lor, copiii și-au început 
munca strîngînd la piept darul de 
mare preț dat lor de partid — ma
nualele gratuite.

cadru didactic, a fiecărui 
Nici un elev cu cunoștințe 
să fie năzuința fiecărui în- 
sau profesor și hotărîrea 
organizații de pionieri și

școlilor, de înșiși părinții lor. Elevii 
claselor I-VII ’ sînt deja în posesia 
darului oferit lor de partidul iubit 
— manualele gratuite. Ce le mai 
rămîne de făcut? Să pornească cu 
toată strădania la cucerirea științei 
și culturii. Să înscrie în cataloage 
dovada unei munci neobosite. Să 
răsplătească din plin grija ce le-o 
poartă partidul, dragostea cu care-i 
înconjoară întreg poporul muncitor. 
Și să nu privească nici o clipă îna
poi ci numai înainte, făcînd din pre
gătirea lor zilnică un punct de înal
tă cinstei.

Școlile și-au deschis în acest an 
porțile în condițiile luptei nestăvi
lite a întregului popor pentru tra
ducerea în viață a istoricelor hotă- 
rîri ale celui de-al IlI-lea Congres 
al partidului. In fața furnalelor în 
care clocotește fonta, furnaliștii în
ving dogoarea focului. Pe schele 
înalte constructorii înving amețea
la înălțimilor, din adîncuri minerii 
scot la suprafață mii de tone de - 
cărbune peste plan, iar pe cîmpiile ; 
mănoase, în duduit de tractoare, 
colectiviștii și întovărășiții string 
roadele anului și pun baze temei
nice recoltei viitoare. Pilda vie a 
acestor eroi să ne fie călăuză. Nici '■ 
un elev înafara școlii să fie deviza 
fiecărui 
părinte, 
șubrede 
vățător 
fiecărei 
U.T.M. din școli.

Congresul partidului a trasat ca 
sarcină încheierea generalizării1 în- 
vățămîntului de 7 ani și trecerea 
treptată, în viitorii ani, la învăță- 
mîntul general de 8 ani. Să facem 
din aceasta, o preocupare de înalt 
patriotism. Să milităm neobosiți 
pentru ca sarcina trasată de Con
gres să devină fapt împlinit spre 
gloria poporului nostru. Nici un 
absolvent al clasei a IV-a neînscris 
în clasa a V-a. Nici Un elev al 
școlii de 7 ani pierdut pe parcurs.

Țara noastră în care fîlfîie vic
torios steagul socialismului consi
deră școala importanta sa pepinieră 
dc cadre menite să-i întregească 
chipul, să-i sporească frumusețile, 
s-o facă tot mai puternică. Și e fi
resc să fie așa. Să-i dăm deci țării 
oamenii de care ea are nevoie. In- 
văjămîntul la clasă să fie strîns 
legat de practica vieții, de practica 
construcției socialiste. Absolvenții 
școlilor de 7 ani și 11 ani, prin a- 
cnmularea unor cunoștințe temei
nice și durabile, să fie în măsură 
să se orienteze în viață, să fie înar
mați cu torța de a învinge orice 
obstacol. Noul să ne fie mereu far 
călăuzitor. Să ne înfruptăm cu sete 
din bogatul tezaur al învățăturii 
marxist-leniniste, să urmăm și să 
punem în aplicare bogata experien
ță a înaintatei pedagogii sovietice. 
Lupta e grea, dar în ajutor avem 
partidul. Lupta e grea, dar mari 
sînt satisfacțiile muncii împlinite. 
Să închinăm acestora întreaga 
noastră ființă, priceperea și capaci
tatea noastră.

învățători, profesori și maiștri 1 
Utemiști, pionieri și elevii Pășiți 
cu încrederea deplinei victorii în 
noul an școlar. Faceți din munca 
voastră un punct de glorie pe ca- 
re-1 închinați partidului, clasei mun
citoare care veghiază la căpătîiul 
fericirii voastre. Iubiți cu înflăcă
rare încercatul partid care vă con
duce spre culmile științei și cultu
rii. Invățați și iubiți-vă cu ardoare 
scumpa patrie socialistă. închinați 
eforturile voastre unite cauzei mă
rețe a desăvîrșirii construcției so
cialiste în mîndra și înfloritoarea 
noastră țară, Republica Populară 
Romînă.

ct < a

5 Secția croitorie femei |
a Cooperativei ,, Mureșul" ® 
execută unele comenzi cu w 
mari întîrzieri. ®

j La croitoria asta
g — după cită faimă are — 
§ reușesc să se îmbrace
$ campionii... la răbdare.
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Cîteva ieșiri și apoi uimit
Cu mult în urmă, mai precis a- 

cum 10 lurii, răspunzîndu-se dorin
ța maselor largi ale oamainor mun
cii de a cunoaște, de a se edifica 
asupra unor probleme de natura 
științei și tehnicii, medicinei, agri
culturii, etc., s-au îninnțat in raio
nul nostru patru „Brigăzi științifi
ce", două la Alba-lulia, una la 
Zlatna și a patra la Teiuș.

Bine alcătuite, din cadre compe
tente ca profesori, medici, ingineri, 
magistrați, brigăzile și-au început 
cu mari perspective și elan activi
tatea. Și, la sediul celor două bri
găzi din oraș — Casa raională de 
cultură — au prins a sosi, din ce 
în ce, tot mai multe scrisori. Erau 
îr.tebări ce veneau din Oarda de 
Jos, din Micești, Bărăbanț, din 
Ciugud și Vințul de Jos, în sfîrșit 
de pe întreg cuprinsul raionului. 
Lucru îmbucurător. Țărănimea noas
tră muncitoare este dornică de lu
mină, teren mănos de lucru deci 
pentru brigăzi.

Brigăzile și-au început activitatea 
și multe probleme s-au clarificat cu 
ocazia deplasărilor acestora la sate. 
Pe acolo pe unde brigăzile au tre
cut, oamenii și-au lămurit fenome
nul eclipselor, iar pașii celor cu 
îndoială în suflet s-au îndreptat cu 
încredere spre dispensarele medi
cale. Mulți țărani muncitori au în
ceput a acorda o atenție mai mare 
igienei fîntînilor, îngrijirii animale
lor, iar culturile și le-au repartizat 
mai rațional.

Dar, cîte și cîte lucruri n-au fost 
dezbătute și lămurite! Din păcate 
însă, bine _ n-a mers mult. După 
nouă ieșiri, din cele 16 planificate, 
nu s-a mai făcut nimic. Și de a- 
tunci, au trecut aproape trei luni.

Vina stagnării fructuoasei acti-
---------------------- ♦♦

Posibilități
Deschizind ușa masivă, înaintea 

ochilor îți apare o cameră spațioa
să, luminată de două geamuri mari. 
Pe parchetul curat și bine lustruit, 
cîteva covoare lunguiețe te conduc 
spre cele patru mese de șah, spre 
biblioteca mascată în perete de o 
ușă și spre aparatul de radio cu pi- 
cup. Colțul roșu al gospodăriei 
colective „23 August" din Obreja.

Aici, pînă mai acum cîteva luni, 
se adunau cu plăcere gospodarii 
colectivei și împreună ascultau la 
aparatul de radio, ascultau expuneri 
interesante cu caracter agrozoo
tehnic. |

Treptat-treptat însă, oamenii au 
prins a nu mai da pe la colțul ro
șu. Vin doar atunci, cînd doi 
ambițioși dintre ei se așază 
în față la una din mesele de

Dar, numai șah se poate 
într-un astfel de colț roșu?

Credem că nu! Și cu noi sîntem 
de părere că este și tovarășul Cion
tea Ironim, secretarul organizației 
de bază al gospodăriei, secretarul 
organizației U.T.M. de aici ba chiar 
și tov. Panța Gheorghe, directo
rul căminului cultural din sat pe 
care acest colț roșu ar trebui să-l 
preocupe în mai mare măsură. 

mai 
față 
șah. 
face

vități a brigăzilor n-o poartă ma
rea masă a oamenilor muncii din 
raionul nostru. Nu, din contră, pre
tutindeni pe unde brigăzile își a- 
nunțau vizitele, oamenii erau bu
curoși de oaspeți, făceau pregătiri 
și primirile erau dintre cele mai 
călduroase. In consecință deci, vina 
o poartă cealaltă parte. Organi
zatorul acestei munci.

La casa raională de cultură din 
Alba luiia, aici unde este de fapt 
motorul acțiunilor, lucrurile nu 
meig bine, aici s-a împotmolit to
tul. Și cum ?

După ultima ieșire, pe care una 
din cele două brigăzi științifice din 
oraș a făcut-o spre stîrșitul lunii 
ianie, unii tovarăși ca, de exemplu, 
profesorii, au intrat în vacanță. 
Erinia „scuză" cu care tovarășul 
Vaidesegan Mircea, directorul Ca
sei raionale de cultură „motivează" 
inactivitatea brigăzilor științifice. 
S-a mai găsit apoi, așa dintr-o dată, 
că mobilizarea tovarășilor din bri
găzi, dacă nu este chiar imposibilă, 
este foarte greoaie de făcut vara. 
In special vara] Și în sfîrșit, ul
timul și cel mai „convingător" mo
tiv, după spusele tovarășului Vai
desegan Mircea, ar fi fost plecarea 
dînsului în concediu.

Dar, să lăsăm motivările la o 
parti, tovarăși activiști ai Casei 
raionale de cultură, să privim cu 
mai multă seriozitate această im
portantă acțiune. Oamenii muncii 
din raionul nostru așteaptă tot mai 
mulF" de la brigăzile științifice. Se 
recomandă deci o serioasă cotitură, 
o grabnică reorganizare a acestor 
brigăzi și în siirșit activitate, de 
trei ori acti.itate. 
educativ pentru care 
au fost create, va 
succes.

Nurnai așa roiul 
aceste brigăzi 

fi încununat de

nefolosite
Cu cită plăcere n-ar veni badea 

Salcău, colectivist bătrîn, Bobițan 
Eugen, Ciontea Ion și multi 
gospodari dacă aici, la colțul 
ioșu, s-ar anunța o conferință 
teresantă, o audiție colectivă 
radio, sau... în sfîrșit alte și 
activități care s-ar putea organiza 
aici ?

Dar, pentru ca posibilitățile pe 
care le oferă colțul roșu să fie fo
losite așa cum trebuie, consiliul 
de conducere al gospodăriei împreu
nă cu organizația de bază și direc
torul căminului cultural din sat, 
vor trebui să ia măsuri grabnice 
pentru schimbarea stării de fapte 
de aici.

Să se numească un responsabil 
al colțului roșu, în a cărui primire 
să fie dată biblioteca (eliberîndu-se 
tov. Breaz Vasile, magazioner, ca
re de altfel cu greu face față a- 
cestei sarcini), să se formeze un 
colectiv de conferențiari, să fie or
ganizate audiții colective la radio, 
citiri de cărți în colectiv, sfaturi a- 
grozootehnice, etc.

Numai așa colțul roșu al gospo
dăriei colective din Obreja își va 
îndeplini rolul pentru care de alt
fel a fost înființat.

Noi cinematografe 
în raionul nostru
Nu de mult, colectiviștii și înto- 

vărășiții din satul Țelna, și ca ei 
și întovărășiții din comuna Hăpria, 
au fost martorii unui fapt deosebit 
petrecut în așezările lor. Prin grija 
partidului și guvernului, căminele 
culturale din aceste localități au 
fost dotate cu aparate de filmat.

Vestea aducerii aparatelor de fil
mat, circ.ulînd din casă în casă, a 
atras spre căminele culturale un 
însemnat număr de colectiviști și 
întovărășiți. Și neul, care și-a făcut 
d.um spre Țelna și Hăpria, n-a fost 
lipsit de comentarii. In discuțiile care 
s-au încins, sătenii și-au exprimat 
în calde 
de grija 
o poartă 
furai.

In ambele cinematografe apoi, 
au fost rulate primele filme.

cuvinte mulțumirile față 
crescîndă pe care partidul 
ridicării nivelului lor ctil-

Adesea, and peste casele inu- 
renilor coboară umbrele serii, 
membrii echipei de fui..roși își 
iau fluierele din lacuri anume 
știute, și se îndreaptă spre cămi
nul cultural.

Sosesc unul cîte unul fluierașii 
și una cîte una încep și melodii
le meșteșugite. Se învață o nouă 
doină, o nouă învîrtită sau jic
nească. Melodii duioase sau săl
tărețe se fac apoi auzite pînă 
tîrziu la căminul cultural din 1- 
nuri.

Prin activitatea sa, echipa de 
fluierași din Inuri s-a făcut cu
noscută nu numai pe scena din 
sat. De același succes și de aceea
și răsplată s-au bucurat fluierașii 
din Inuri și alunei cînd au cîntat 
in fața sătenilor din Vințul de 
L s, și atunci cînd și-au desfășu
rat programul pe scena Casei ra
ionale de cultură din Alba-Iulia.

IN CLIȘEU: Echipa de fluie
rași din Inuri în acțiune.

Tinerii din cadrul atelierului 
și problemele producției

— Cum îți spuneam, tovarășe 
Țîmpea, cele 200 de capete detașa- 
bile pentru ciocanele de abataj tre
buiesc neapărat frezate și găurite. 
De această lucrare ne depinde în 
mare măsură planul. Șl...

Inginerul Damian Ion, șeful A- 
telierului central de reparații, n-a
pucă să-și termine spusele. Tînă- 
rul din fața sa nu-i dădu răgaz. 
Hotăririi cu care îi vorbise ingine
rul, tînărul îi răspunse la fel de 
hotărît. ,

— Se face, tovarășe ingineri
Plecat din biroul inginerului, Țlm

pea Andrei, secretarul organizației 
U.T.M., coborî în hala mare. Dar, 
fiecare treaptă pe care o coborî i 
se păru un urcuș. Zumzetul din a- 
lelier nu-l mai auzi. Și, pe la mij
locul scării, fu gata să facă calea 
întoarsă pen'ru a-i spune ingineru
lui: — Se facet dar... cum, tovară
șe inginer?

N-e. ichîu coxe6ponde.nții

Mi- 
și-n 
Ro-

Răsplata hărniciei
Anul acesta, colectiviștii din 

halț au muncit, ca de altfel 
ceilalți ani, cu multă hărnicie. ... 
dui bogat cules de pe întinsele o- 
goare, ca de exemplu recolta de 
peste 2.000 kg grîu la hectar, 
veniturile mari aduse de ferma de 
vaci, grădina de legume și alte ra
muri de producție, au dat posibili
tate colectiviștilor să împartă la 
zi-muncă însemnate cantități de 
produse și importante sume de bani.

Breaz Huța Glodeanu, de exem-! 
piu, pentru cele 453 zile-muncă fă
cute în gospodărie, a primit ca a- 
vans peste 1.350 kg grîu, Potopea 
Petru, pentru 393 zile — 1.179 kg 
griu. Cantități sporie de cereale și 
sume importante de bani au primit 
de asemenea ca avans și colecti-i

Ezitarea de o clipă insă, ii fu 
de ajuns pentru a-și. aminti că pen
tru rezolvarea problemei nu era 
singur. In minte ii apărură tova
rășii de muncă și, pe fiecare îl ve
dea venind cu o idee. La acest 
gînd, fața i se însenină.

In hala mare, lîmpea Andrei se 
opri în fața frezei privind mașina 
de parcă n-o văzuse nicicind.

— Să nu găsim noi soluția?! Nu 
se poate — se pomeni vorbind el 
de unul singur.

Consultă pe, unul, pe altul, pe al 
treilea. Apoi, pentru că munca era 
In toi, se retrase într-un colț pentru 
ca împreună cu Zalber Curt să 
chibzuiască mai pe, îndelete.

A doua zi, dind cu ochii de șe
ful atelierului, Țîmpea Andrei nu 
scăpă momentul pentru ca, încă 
odată și cu mai multă hotărîre, să-i 
spună acestuia:

— Se face, tovarășe inginer!
După chibzuială îndelungă, după 

o încercare, apoi alta, so.uția fu 
găsită. Capetele detașabile pentru 
ciocanele de abataj au fost fixate 
intr-un anumit fel la mașina de fre
zat și, ceea ce s-a făcut altădată 
in două săptămîni, de data aceasta 
a fost isprăvit in numai 4 zile.

Odată frezate însă, piesele trebu
iau și găurite intr-un anumit fel. 
Deci alte gînduri. Dar și pentru a- 
ceasla s-a găsit soluția. Cu dispo
zitivul construit de tînărul ’ 
Viorel, operațiunea s-a executat 
repede și bine.

— Mai multe minți la un loc, 
multe pot face — chibzui Țîmpea 
Andrei, în ziua cînd cele 200 piese 
au fost date gata. Cum de am pu
tut fi cuprins oare de momentul a- 
cela de ezitare?

Și Țîmpea Andrei, șecretarul or
ganizației U.T.M. de la Atelierul 
central de reparații, avea tot teme
iul să gîndească în acest fel. Pen
tru aceasta doar, avea experiența 
atîtor altor fapte grăitoarp.

(Continuare in pag. 4-a)

viștii Contor Ion, Florea Ni'ctiîi'or, 
barăbaș Simion și alții.

FINTINA PETRU

De pe șantier
Lucrările ce le execută T.RXLH. 

— Șantierul 5 Alba-lulia la moara 
„Nicolae Bălceseu" înaintează în 
ritm rapid.

Lună de lună, muncitorii șantie
rului depun eforturi sporite pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan, pentru a da lucrări de bună 
calitate, pentru realizarea de cît 
mai mari economii de materiale.

De la 1 la 11 septembrie, de e- 
xeniplu, echipa electricienilor in
stalatori, condusă de Popa Victor și 
Rada Augustin, și-a depășit sar
cinile de plan cu peste 22’la sută, 
iar echipa de zidari și-a realizat 
sarcinile de plan în proporție de 
100,5 la sută.

VESELOVSKI ERNEST

■In zilele de 11 și 12 septembrie, 
în sa'a de festivități a Casei raio
nale de cultură, în prezența repre
zentanților organizațiilor de partid 
și de stat, a aproape 500 de învă
țători și profesori din orașul, comu
nele și satele raionului nostru s-au 
desfășurat lucrările consfătuirilor 
anuale ale cadrelor didactice. In 
aplauzele sutelor de participanți, la 
masa prezidiului consfătuirii au 
luat loc tovarășii Bulgărea Aurel, 
secretar al Comitetului regional al 
P. M. R., Mărginean Ion și 
Farcaș Vasile, secretari ai Co
mitetului raional al P.M.R., Cis- 
maș Cornel, șeful secției învățămînt 
și cultură a Sfatului popular regio
nal, Ben: a Viorel, prim secretar al 
Comitetului raional U.T.M., Suciu 
Matei, vicepreședintele Sfatului po
pular raional, Pienaru Nicolae, se
cretar al Sfatului popular raional, 
Pășteanu Victor, șeful secției învă
țămînt și cultură a Sfatului popu
lar raional, învățători -fruntași. Ca
drele didactice, întrunite la consfă
tuire, au avut de asemenea bucu
ria de a avea în mijlocul lor organe 
centrale de partid și ale Uniunii 
Tineretu’ui Muncitor.

Declarate deschise lucrările con
sfătuirilor de către tovarășul Suciu 
Matei, vicepreședintele ' Sfatului 
popular raional, în fața învățători-

Consfătuirile cadrelor didactice, tribună de generalizare a experienței înaintate
lor și profesorilor, tovarășul Păș
teanu Victor a prezentat „Darea de 
seamă asupra activității instructiv- 
educative pe anul școlar 1959— 
I960", dare de seamă urmată de 
referatul „Sarcinile școlii și ale 
cadrelor didactice în lumina hotă- 
ririlor celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R." prezentat de tovarășul 
Pienaru Nicolae. Cu viu interes a 
fost apoi primită expunerea tovară- 
su'ui Farcaș Vasile, secretar al Co
mitetului raional al P.M.R., „Situa
ția internațională și politica exter
nă a Republicii Populare Rornîne".

Bine documentate, accentuînd a- 
supra sarcinilor de mare răspundere 
ce revin școlii în etapa actuală, ou- 
prinderea în școală a tuturor ele
vilor, generalizarea învățămînlului 
de 7 ani și pregătirea trecerii trep
tate la învățămîntul general de 8 
uni, legarea învățămîntului de prac
tica construcției socialiste, educa
rea comunistă a elevilor etc., refe
ratele au constituit un vast cîmp 
de discuții. Și numărul mare de 
învățători și profesori înscriși la 
cuvînt a dovedit interesul deosebit 
al acestora, hotărîre a lor de a tra
duce în viață istoricele hoîărîri a'e 

Congresului. Astfel fiind, consfătui
rile cadrelor didactice din raionul 
nostru s-au ridicat la un înalt ni
vel, au constituit o adevărată tri
bună a generalizării experienței îna
intate, tribună de la care cadrele 
didactice și-au exprimat în mod 
grăitor dragostea și atașamentul lor 
față de partid și guvern, față de 
politica externă a. țării noastre.

Luînd cuvîntul în cadrul consfă
tuirilor, tovarășii Vînlu Ieronim, 
Duna Zoe, și în general toți vorbi
torii, au accentuat asupra necesi
tății continue a ridicării nivelului 
politico-ideologic al cadrelor didac
tice, factor de prim, ordin pentru 
ridicarea calității învățămîntului. 
Tovarășul Lascu T it Liviu a rttlicat 
problema de foarte mare importan
ță a calității lecțiilor, a prevenirii 
rămânerii în urmă la învățătură a 
elevilor, a înarmării acestora cu cu
noștințe temeinice și durabile, a e- 
ducării lor în spirit comunist, iar 
tovarășul Peribiceanu Pavel a sub
liniat necesitatea dezvoltării gîn- 
dirii logice la elevi.

Cu viu interes au fost primite a- 
noi discuțiile purtate de tovarășul 
Stoia Daniel, care s-a referit la 

problemele predării istoriei și știin
țelor sociale, de tovarășul Paraschiv 
Vaier, care a accentuat asupra edu
cării prin muncă a elevilor, subli
niind în acest sens exemplul perso
nal al profesorului. In cuvîntul său 
tovarășul Silaghi Andrei a reliefat 
faptul că, pentru a putea preda in 
condițiuni cît mai bune istoria și 
geografia, a străbătut în timpul 
verii 3.500 km cu trenul, cu mașina 
și pe jos, documentîndu-se la fața 
locului asupra Celor ce le va îm
părtăși elevilor, iar tovarășul Tec- 
șa Silviu, un tînăr și înflăcărat în
vățător, a expus în fața celor pre- 
zenți la consfătuiri metodele folo
site pentru a aduce la școală pînă 
la unul copiii din satul de munte 
Necrilești.

Problema grijii neslăbite față de 
muncitorii elevi a fost ridicată de 
tovarășul Popescu Constantin, îm
potriva promovării la limită s-a 
pronunțat tovarășul Pătrășcanu 
Traian și alți învățători și profe
sori, despre succesele obținute șt 
sarcinile mari ce stau în fața co
misiei permanete pentru învățămînt 
și cultură a vorbit învățătorul de- 1 
putat Stanciu Traian, iar despre 

necesitatea creării unui front unic 
pentru însușirea de către elevi a 
limbii rornîne, ca exprimare și scrie
re corectă, a vorbit tov. Muntean Șt.

Discuții valoroase pe marginea 
documentelor consfătuirii au purtai 
încă multi alți învățători și profesori.

Au luat apoi cuvînlul conducă
tori ai organizațiilor de partid șl 
de stat. Aducînd consfătuirilor sa
lutul Comitetului regional al P.M.R., 
tovarășul Bulgărea Aurel a accen
tuat asupra sarcinilor ce revin sco
lii din Directivele celui de-al IlI-lea 
Congres. Despre sarcinile de viitor 
au vorbit, de asemenea, tovarășii 
Cismaș Cornel, Benea Viorel, Suciu 
Matei și Pășteanu Victor.

Un cald îndemn spre noi succese 
l-a adresat apoi cadrelor didactice, 
tovarășul Farcaș Vasile, secretar al 
Comitetului raional P.M.R. Hotărî- 
ri’.e luate de Congresul partidului
— a arătat tovarășul Farcaș Vasile
— au deschis perspective fericite 
întregului popor și pentru traduce
rea lor în viață luptă cu abnegație 
toți oamenii muncit. Să luptăm ca 
și pe ogorul școlii să rodească is
toricele hotărîri. Să dăm patriei oa
meni înarmați cu toate cuceririle 
științei și culturii zilelor noastre. 
Să facem din fiecare elev un luptă
tor activ pentru cauza clasei mun
citoare,
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Plenara Comitetului raional de partid

0 sarcină de mare răspundere — 
campania agricolă de toamnă

in ziua ue lu septembrie a. c. a 
a,ut loc ședința plenară a Comi
tetului raional ae partid. Plenara a 
analizat și dezbătut raportul pre
zentat de tov. Uueorghe Crișan, se
cretar al Comitetului raional de 
partid, cu privire la rezultatele ob- 
pnute de oamenii muncii de la 
sate în campania agricolă de vara, 
îndrumați de organele și organiza
țiile ue partid, precum și sarcinile 
cu privire la campania agricolă din 
toamna acestui an.

Din raportul prezentat s-a des
prins faptul că in campania agri
colă de vară, îndrumate de Comi
tetul raional de partid, organele și 
organizațiile de partid din raionul 
nostru au organizat mai bine munca 
politică pentru mobilizarea tuturor 
iurțclor in vederea executării la 
timpul optim a întregului șir de 
lucrări agricole din campania de 
vară și in mod deosebit a acelora 
de stringcre a recoltei de păioase.

Comitetele comunale de partid 
au condus cu mai multa răspun
dere sfaturile populare comunale și 
au antrenat în băjalia strîngerii 
recoltei toate organizațiile de masă.

Plenara Comitetului raional de 
partid a apreciat ca pozitivă acti
vitatea deslașurată de organizațiile 
de partid din C.A.S., G.a.C. din 
Mihalț, Ighiu, Șard, jelna și altele.

In discuțiile purtate in plenara 
Comitetului s-a scos in evidență a- 
portul deosebit adus în campania 
de vară de către mecanizatorii de 
la S.M.T., luciu confirmat de fap
tul că pe stațiunea de mașini și 
tractoare planul a fost depășit cu 
14 ia sută.

Plenara a apreciat apoi, ca pozi
tiv, și faptul că in campania agri
colă din acest an organele și or
ganizațiile de partid au împletit 
munca politică, pentru mobilizarea 
oamenilor muncii din agricultură la 
executarea lucrărilor din campania 
agricolă de \ară, cu celelalte sar
cini politice și economice trasate de 
partid și în mod desosebit cu mun
ca politică pentru transformarea so
cialistă a agriculturii. Astfel, în a- 
ceastă perioadă în raion an mai 
luat ființă încă cinei gospodării 
colective.

Lucrările plenarei au scos în mod 
deosebit în evidență sarcinile ce 
revin organelor și organizațiilor de 
partid, de stat și economice din 
raion în vederea continuării pregă
tirii și executării lucrărilor din cam
pania agricolă de toamnă, cînd se 
pun bazele recoltei anului 1961.

Așa cum a reieșit din dezbaterile 
ce au avut loc în plenară, cel de-al 
111-lea Congres al P.M.R. a trasat 
sarcini deosebit de importante pri-

vind ridicarea pe o treapta supe
rioară a muncii în agricultură, pen
tru continua sporire a producției de 
cereale la neclar. In legătură cu a- 
ceasta, in lața organeior și organi
zațiilor de partid stau sarcini deo
sebite. ..............4

Muiți dintre cei care au luat cu- 
vîniul la discuții pe marginea pla
nului de măsuri, privind campania 
agncolă de toamnă, printre care 
tov. ion Nicoară, M. Dobîrtă, A. 
Mocanii, s-au referit la calitatea 
seminței, una din condițiile de baza 
care noiăreșțe soarta recoltei, De 
aceea este important .ca in aceste 
zne organele ae partid de la comu
ne să acorde acestei probleme cea 
mai mare importanță, să sprijine și 
sa îndrume conducerile mutaților so- 
cialist-cooperatiste de a procura și 
însăinînța numai samință de cea 
mai bună calitate, cu producție 
sporită, selecționată și tratată.

Plenara Comitetului raional a 
atras atenția organelor de partid și 
de stat de la comune despre nece
sitatea folosirii integrale a capa
cității de lucru a tractoarelor, ma
șinilor și atelajelor, în vederea e- 
xecutarn lucrărilor in timpul cel 
mai scurt. Organizațiile de partid 
de la comune sint chemate, ca prin- 
tr-o munca politică bine organi
zată, utilizind în acest scop toate 
mijloacele ce le stau la indemînă, 
ca agitatorii, gazetele de perete, 
panouri, lozinci, ziare, carnetul a- 
gitatorului, etc.., să mobilizeze ma
sele de cetățeni de a folosi din plin 
fiecare zi bună de lucru în cimp. 
Este necesar, de asemenea, așa cum 
plenara a liotărît, ca executarea lu
crărilor din campania agricolă de 
toamnă să fie împletită cu celelalte 
sarcini politice și economice ce stau 
in fața organizațiilor de partid și 
de stat de la comune; consolidarea 
și lărgirea sectorului socialist, ter
minarea construcțiilor in G.A.C., 
executarea unor lucrări funciare, 
însilozarea porumbului și a altor 
nutrețuri, recoltarea și depozitarea 
porumbului, sarcini cărora trebuie 
să li se acorde aceeași atenție.

In încheierea lucrărilor plenarei 
Comitetului raional de partid, Iov. 
Ion Mărginean, secretar, a arătat 
pe lîngă alte probleme, că este ne
cesar să se tragă învățăminte, a- 
tît din experiența pozitivă cîștigată 
în muncă de către organele de 
partid, cît și din lipsurile ce s-au 
manifestat privind mobilizarea ma
selor la executarea lucrărilor din 
diferite campanii agricole, și să se 
ia măsuri pentru continua întărire 
a vieții de partid, a muncii politice 
de masă, chezășia îndeplinirii cu 
succes a tuturor sarcinilor trasate 
de partid.

Insilozării porumbului 

toată atenția

Rezultate de seamă
Considerînd sarcina realizării și 

depășirii planului însilozării de fu
raje una dintre cele mai importante 
probleme de care depinde în mare 
măsură creșterea producției și pro
ductivității muncii, a reducerii pre
țului de cost în ramura animalieră', 
colectivul de muncă al gospodăriei 
agricole de stat Alba-Iulia, îndru
mat de organizația de partid, a ter
minat la timp gropile necesare în
silozării de furaje. Apoi, îndată ce 
porumbul pentru siloz a ajuns în 
perioada optimă de recoltare, s-a 
început cu toate forțele însilozarea 
lui.

Prin munca plină de elan și fo
losirea cu chibzuință a timpului 
bun de lucru, s-a reușit ca pînă la 
data de 12 septembrie, la această 
gospodărie să se însilozeze peste 80 
la sută din cantitatea de porumb 
și alte plante de nutreț planificată, 
urmînd ca în cel mai scurt timp 
planul la însilozare să fie în între
gime realizat.

Pentru a-și asigura cît mai mult 
nutreț murat, gospodăria însilozea- 
ză pe lingă porumb, cantități spo
rite de trifoi, resturi de la grădină, 
coceni cu melasă etc.

Printre fruntași la însilozări se 
situează tractoristul Ordean loan, 
muncitorii Ivan Remus, Muntean 
Ioan și alții.

Maz multă preocupare
Așa după cum și-au prevăzut în 

planul de producție, pentru hrana 
animalelor și îndeosebi a vacilor 
.ie lapte, colectiviștii din Mesentea 
au cultivat pentru însilozare 6 
hectare cu porumb. Datorită jap- 
tului că consiliul de conducere nu 
a dovedit preocupare pentru asigu
rarea unor cantități sporite de nu
treț, a însămințat porumbul pentru 
siloz într-un teren puțin jertil, ne
îngrășat, iar in perioada de între
ținere, pe o suprafață importantă 
semănată cu porumb pentru siloz 
nu s-a executat decît o singură 
praștia și aceea cu intîrziere. Ca 
urmare a acestui fapt, de pe cele 
6 hectare nu s-au insi.ozat decît 70 
tone de porumb față de 180 tone, 
cît este planificat.

Această situație nu trebuie, să-i 
mulțumească cîtuși de puțin pe co
lectiviștii dm Mesentea și, îndru
mați de organizația de bază, să 
depună efort pentru a-și asigura 
nutrețul murat - necesar, prin însi
lozarea unor cantități sporite de 
trifoi cu miriște, în amestec cu 
coceni de porumb, de care gospo
dăria dispune în cantități mari.

Să folosim semințe cu productivitate ridicată
Reco.tele de griu obținute în a- 

cest an de unitățile agricole socia
liste din raionul nostru ne dovedesc 
că acolo unde a existat preocupare 
pentru introducerea agrotehnicii îna
intate în lucrarea pămintutui și s-au 
folosit soiuri de gnu valoroase, cu 
productivitate ruiicată, s-au obți
nut recolte sporite.

, șa, de exemplu, gospodăria co- 
lecnva din j'ema, care, și-a intro
dus in cultură griu din soiul Cenad 
117, a obținut o producție medie 
de 2.066 Kg la hectar. La aceiași 
soiu de gnu, semănat în teren în
grășat cu gunoi de grajd, colecti
viștii din nunaiț au obținut o pro
ducție de 2.200 kg la hectar. In a- 
celași timp întovărășirea agricolă 
din Mihalț, care a intîrziaț cu se
mănatul, a folosit semințe ameste
cate și a îngrășat in s.abă măsură 
terenul, a ouținut o producție me
die de 1.2ui) kg la hectar. A- 
Ccste exemple ne arată c.ar că a- 
plicarea in practică a unei agro
tehnici 'înaintate și folosirea de se
mințe productive, asigură totdeauna 
producătorului recolte sporite.

Analiza iezuit ațelor experimen
tale și de producție din ultimii ani, 
a scos in evidență mai multe so
iuri valoroase de griu, cu produc
tivitate sporită, mai rezistente la 
ger și secetă, ia ucidere și la boli.

In vederea introducerii in cul
tură a soiurilor de semințe de griu 
valoroase, pe suprafețe cit mai mari,

Grajdul trebuie grabnic terminat
ln gospodăria colectivă din Oiej- 

dea, problema terminării adăpos
turilor pentru animale este mult 
neglijata. Aici, grajdul pentru vaci, 
ridicat în roșu piua la centura de 
beton, se află și astazi în aceeași 
situație în care a rămas din toam
na trecută. Din lipsă de adăpost 
corespunzător, vacile gospodăriei 
colective continuă să fie împrăștia
te în diferite grajduri prin sat ceea 
ce îngreunează îngrijirea lor.

Dacă analizăm laptele pentru 
care se tărăgănează nepermis ter
minarea construcției grajdului, nu 
e greu să vedem că vina o poartă 
în primul rînd organizația de par
tid (secretar tov. l\iss Francisc) și 
consiliul de conducere al gospodă
riei (președinte tov. Popa Parte- 
nie), cari nu au analizat cu răs
pundere situația . construcțiilor și 
nu au luat măsuri eficace pentru 
terminarea grabnică a construirii 
grajdului. O slabă preocupare a do
vedit și comitetul executiv al sfa
tului popular din comună, care nu 
a acordat un sprijin concret condu
cerii gospodăriei în problema con
strucțiilor. Și faptul că de luni de
---------------- ♦♦♦♦♦♦----------------  

s-a dat posibilitate unităților so- 
cialist-coopi rutiste din raion să-și 
asigure prin schimb importante 
cantități de semințe mai productive.

Muite din gospodăriile co.ective 
din raion, ca cele din comunele 1- 
gnui, Giugud, Dada. de Jos și al
te. e, au și schimbat cantități im- 
po. tante de semințe.

1 rebuie arătat insă că, deși vre
mea insăn liniarilor bate, la ușă, in 
raionul nostru mai sint încă gos
podării colective, ca cele din satele 
Uăpud, Listei, Berghin, Bucerdea 
Voioasă, Teiuș și a.tele, care miau 
șchunbut încă nici un, bob de. să- 
niînță. Bineînțeles, acestei tărăgă
nări in schimb ar ia. seminței tre
buie, să i se pună de urgența capăt.

Dar, schimbind săminia, nu în
seamnă că am făcut totul. Aceasta 
pi ntru a da maximum de, produc
tivitate cere o agrotehnica superioa
ră. De aceea, unitățile agricole so
cialiste dm raionul nostru, ind.ru- 
maie și sprijinite de organizațiile 
de bază și comitetele executive, a.e 
sfaturilor populare au datoria să 
acorde toată importanța pregătirii 
terenului, fertilizării acestuia prin 
aplicarea de îngrășăminte,- să se 
condiționeze și să se trateze în
treaga cantitate de sămință și să 
se execute semănatul diferențiat în 
perioada optimă de insâmințare.

Procedind in acest fel, vom asi
gura o producție mare de griu la 
hectar, ■ 

Ir*---------------------

zile nu sa lucrat nimic la grajd, 
dovedește pe deplin acest lucru.

| mind seama ca orice intîrziere 
în terminarea construcției grajdu
lui influențează negativ dezvoltarea 
sectorului zootehnic in gospodărie, 
a sporirii producției de lapte și car
ne, conducerea gospodăriei, îndru
mată și sprijinita de organizația de 
partid și comitetul executiv al slu
tului popular din comună, trebuie 
sa și mobilizeze toate forțele la 
transportul pămintumi pentru um
plutură în interior, a pietrișului și 
nisipului necesar, să grăbească e- 
xecutarea lucrărilor, de zidărie și 
dulgherie pentru terminarea grab
nică a construcției.

Avînd în vedere faptul că în rîn- 
dul colectiviștilor din (Jiejdea sint 
muiți zidari și dulgheri pricepuți, 
ca Moldovan Aurel, Radar Sigis
mund, Florea Partenie, Szilagy Ni- 
colae, Păcurar Vasile, Sipoș Ludo
vic și alții, printr-o mai bună or
ganizare a muncii, a exemplului 
personal în frunte cu comuniștii, 
gospodăria colectivă din Uiejdea 
are toate posibilitățile să termine 
construcția grajdului într-o perioa
dă scurtă de timp și în cele mai 
bune condițiuni.

Săptt.niîna Crucii Roșii a R. P. R.

In apărarea sănătății oamenilor muncii
Comitetul raional de Cruce Ro

șie intîmpină sărbătoarea sa anua
lă Săptămîna Crucii Roșii — 
cuprinsă intre 18-25 septembrie, cu 
un bilanț pozitiv, care-i dă dreptul 
să pășească In fața maselor cu 
fruntea sus.

Crucea Roșie, a cărei principală 
sarcină constă în antrenarea mase
lor largi de oameni ai muncii la 
opera de ocrotire a sănătății publi
ce a cuprins in rindurile sale aces
te mase, instruindu-le prin cursuri 
sanitare, sprijinind organele de o- 
crolire a sănătății în aplicarea mă
surilor curate o-projilacti.ce. .

Comitetul raional a reușit, ca in 
perioada septembrie 1959 și sep
tembrie 1960 să antreneze mai mult 
de 7.000 activiști voluntari, care 
au sprijinit organele Ministerului 
Sănătății în acțiunea de prevenire 
și combatere a diverselor maladii.

In același interval, numărul mem
brilor de Cruce Roșie a crescut, in 
raionul nostru de la 9.404 la 14.004, 
numărul absolvenților cursurilor 
sătești a crescut de la 2.008 la 
4.210, posturile sanitare de Cartier 
— de la 83 la 246, cercurile de ci
tit au săltat și ele ca număr, de la 
10 in 1959, la 18 in 1960.

In școlile din cuprinsul raionului 
nostru zeci și sute de tineri au fost 
pregătiți prin cursurile G.P.A.S., 
preocupindu-se in mod special de 
respectarea condițiilor de igienă. Nu
mărul acestor tineri, absolvenți ai 
cursurilor G.P.A.S., a crescut de la 

850 — anul trecut — la 2.222 în 
1960.

Un succes deosebit, cu care se 
mlndrește nu numai raionul, dar și 
regiunea noastră, îl constituie de
cernarea titlului și a drapelului de 
post sanitar fruntaș pe țară, colec
tivului postului sanitar școlar de 
la Școala de 7 ani din comuna I- 
ghiu.

Nu putem încheia acest bilanț 
fără a cita numele unora dintre ac
tiviștii de frunte în realizarea atîtor 
și atîtor succese: Gordea Aurora 
și Aeru Viorica din Bărăbanț, Vo- 
dodi Margareta și Borcău Florean 
din Șard-Ighiu, Rusan Silvia din 
Galda de Jos, Miron I lie din Me- 
senlea, Muncuș Maria și Bera Ilea
na din Oarda de Jos, Avram Lu
cia și Păcurar Lucreția din Stremț, 
Florea Ana din Mihalț, Sechereș 
Lia din Teiuș, Șara F lorica din V in
fill de Jos, Moldovan Eva și Căr
bunar Elena din Zlatna, Ardeleanu 
Ecaterina și Corșeu Ileana din Al- 
ba-Iulia, etc.

In fața întregului popor se des
chid perspective grandioase de dez
voltare, în toate domeniile de acti
vitate isvorlte din Directivele celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. In 
măreața bătălie pentru îndeplinirea 
mărețelor sarcini, Comitetul raional 
de Cruce Roșie își va aduce și el 
aportul.

Dr. N. MITEA 
membru în Comitetul raional 

de Cruce Roșie Alba

Pentru colectiviștii din Benic dezvoltarea 
multilaterală a ramurilor de producție consti
tuie o preocupare permanentă.

• Printre ramurile de producție existente, 
un'iloc de seamă îl ocupă și stupăritul. De la 
cele 67 familii de albine ce compune stupina 
gospodăriei, zilele trecute s-au recoltat peste 
300 kg miere. Totodată, la fiecare familie de 
albine s-a lăsat pentru iernat o cantitate im
portantă de miere.

© Așa după cum și-au prevăzut în planul 
de producție, pentru a-și spori tot mai mult 
veniturile, membri gospodăriei colective din Be
nic au înființat o crescătorie de găini și gîște.

Prin numărul sporit de păsări de care dis
pune în prezent, gospodăria are posibilitatea 
să realizeze în acest an de la acestea un ve
nit de peste 10.000 lei și să dezvolte în anul 
viitor o fermă avicolă puternică.

© îngrijită cu atenție, livada gospodăriei 
în suprafață de peste 5 hectare constitui', 
de asemenea, o sursă importantă de venituri 
pentru colectiviștii din Benic.

Numai prin valorificarea recoltei de caise 
din acest an, colectiviștii au realizat un venit 
de 17.600 lei, iar recolta bogată de mere, prune 
și alte fructe, ce se întrevede, va aduce un 
venit de peste 40.000 de lei.



DIN ȚĂRILE SOCIALISTE Motonava „Baltika" 
a parcurs jumătate din drum
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O conductă de apă de 3.000 km
In Kazahstanul de nord s-au în

ceput lucrările de pregătire în ve
derea construirii unui rezervor de 
apă de la care va porni cea mai 
lungă conductă de apă din lume. 
Rîul Ișim — afluentul Irtîșului — 
va fi îngrădit cu un baraj ce se 
va construi lîngă satul Serghievka. 
Conducta de apă ce va porni de 
aici va avea o lungime de 3.000 
km și va traversa trei regiuni ale 
Kazahstanului care în ultimii ani 
au devenit mari producătoare de 
grîu. In aceste regiuni s-au valo
rificat peste 8.000.000 ha de pămînt 
— suprafață egală cu teritoriul 
Austriei.

Principala piedică în calea valo
rificării stepelor din Kazahstanul

Reconstruirea generală
In Uzbekistan s-a ejaborat un 

plan general de reconstrucție a 
satelor care prevede transformarea 
acestora în decurs de 15—20 de ani 
în așezări de tip orășenesc!.

Institutul de construcții sătești 
din Tașkent a propus colhozurilor 
construirea de case de locuit cu un 
etaj. In centrul localității se pre
vede construirea de clădiri de 2—3

R. P.

Bintinșan — un nou oraș al minerilor
Orașul Bintinșan, situat în cen

trul provinciei Henan, este unul 
din orașele noi care au luat naș
tere în China în ultimii ani. In 
1955 au venit aici, odată cu mun
citorii constructori, și primii mineri. 
Pe atunci nu existau aici mijloace 
moderne de comunicații, nici elec
tricitate, iar pentru locuit nu exis
tau decît barăci. Odată însă cu 
săparea primelor galerii viața a 
început să pulseze. De atunci, po
pulația a crescut în fiecare zi. Au

Un vechi centru al industriei porțelanului
La Kindecen, cunoscut centru al 

industriei porțelanului din China, 
situat în nord-estul provinciei Țzian- 
si, s-au produs în primele șapte 
luni ale anului în curs de trei ori 
mai multe piese de porțelan de ca
litate superioară decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. Au fost 
produse în acest timp circa 1.400.000 
piese.

In ultimii ani, muncitorii din a- 
ceastă localitate, în care de 1.500

Intîmplarea a avut loc la Detroit. 
La tribuna Congresului național al 
veteranilor din războaiele purtate 
in țări străine s-a urcat un om in 
vîrsfă, cu mustăți. Cuvintarea lui a 
uluit pe cei prezenți în sală. Vorbi
torul a propus să se introducă în 
toate institutele de învățămînf me
diu și superior din Statele Unite 
un curs de istorie și de teorie a 
mișcării comuniste. Chiar așa a și 
spus:

— Este necesar pentru noi ca în 
toate statele să se studieze mai mult 
întreaga istorie a mișcării comu
niste. In școlile și colegiile noas
tre se predau multe cursuri: de is
torie antică, de filozofie, despre 
marile mișcări din trecut. Dar 
există prea puține Cursuri consa
crate teoriei și practicii comuniste... 
Studenților noștri nu li s-a oferit 
încă posibilitatea largă de a căpăta 
cunoștințele fundamentale necesare 
despre istoria și politida comunistă. 
Și trebuie săîncepem să predăm a- 
ceste cunoștințe în școlile noastre 
medii...

Oriclt de uimitor ar fi acest lucru, 
organizatorii congresului nu l-au 
dat jos de la tribună pe bătrînelul 
mustăcios, nu l-au alungat din 
sală. Dimpotrivă. După ce și-a înche
iat cuvîntarea, vorbitorul a fost chiar 
aplaudat. Puțin timp după aceea 
s-a întîmplat un lucru și mai uimi
tor. Cuvîntarea .anținfltă d, fost 
publicată, sub formă de articol, în 
ziarul „Star" din Washingion, care 
nu prea nutrește simpatie față de 
comunism..

Ce s-a întîmplat? Totul este 
foarte simplu. „1ndrăznețul ameri
can" care a făcut o propunere atîl 
de subversivă nu era altul decît 
d-l Allen Dulles. Da, chiar el — 
șeful Direcției de investigații a 

de nord a fost lipsa de apă. Ță
ranii care au venit aici la sfîrșitul 
secolului trecut din regiunile cen
trale ale Rusiei s-au stabilit pe ma
lurile rîurilor și a numeroaselor 
lacuri. Dar pămînturile fertile si
tuate la 50—100 km au rămas ne
folosite din cauza lipsei de apă 
potabilă.

Apa a apărut aici cu 7 ani în 
urmă cînd’ s-a început valorificarea 
pămînturilor înțelenite. S-au cons
truit într-un ritm accelerat rezer
voare artificiale de apă, s-au forat 
sonde adînci. In prezent, în Ka
zahstanul de nord există aproxima
tiv -300 de asemenea rezervoare 
construite cu ajutorul escavatoare- 
lor și exploziilor și 2.500 fîntîni.

a satelor din Uzbekistan
etaje pentru combinatul de deser
vire, poștă, magazine, cantine.

Colhozurile au hotărît să efec
tueze reconstruirea satelor pe bază 
de cooperare. In acest scop ei au 
alocat pentru anii 1959—1960 un 
miliard de ruble. S-au creat 80 de 
organizații de construcții intercol- 
hoznice. care sînt ajutate de între
prinderile de stat.

Chineză

fost construite.o cale ferată și mai 
multe autostrăzi, două centrale e- 
lectrice dintre care una mobilă, o 
rețea de transmisie de înaltă ten
siune. Străzile largi sînt mărginite 
de clădiri noi, luminoase. Se con
struiesc locuințe noi și în minele de 
cărbune sînt date în exploatare noi 
galerii, crearea industriei cărbune
lui a stimulat dezvoltarea întregii 
regiuni. Au apărut o serie de noi 
fabrici și întreprinderi și altele se 
află în construcție.

de ani se fabrică porțelan, au creat 
peste 20 de noi nuanțe și varietăți 
de porțelan.

De la începutul anului acesta 
s-au depus eforturi însemnate pen
tru calificarea unui număr cît mai 
mare de muncitori în vederea obți
nerii porțelanului de calitate su
perioară. In prezent, 6 fabrici de 
porțelan, în care lucrează 1.400 de 
muncitori calificați, se speciali
zează în această direcție.

UN C Z
S.U.A., dușmanul înverșunat al co
munismului

In primul moment am fost încli
nați să ne bucurăm pentru Allen 
Dulles. Ce să-i faci, eșecurile de
partamentului de spionaj pe care-l 
conduce s-au înmulțit într-atîta, 
incit pînă și acest domn cu vederi 
înapoiate a putut să cadă pe gîn- 
duri și să mediteze la cauzele e- 
șeourilor constante ale campaniilor 
și provocărilor anticomuniste, la 
cauzele invicibilității ideilor comu
nismului. După aceea, el ar fi pu
tut ajunge la concluzia sănătoasă 
că triumful acestor idei este inevi
tabil și în America. De altfel, și 
vîrsta lui Allen Dulles este de a- 
juns de înaintată pentru ca el să 
se preocupe nu numai de. copiii săi, 
ci și de nepoți, care, de bună 
seamă, vor trăi în comunism: E 
bine deci ca ei, nepoții lui Dulles 
și ai prietenilor lui să capete din 
timp, la școală și la institut, „cu
noștințele fundamentale cu privire 
la istoria și politica comunistă"/

A crede însă așa ceva despre 
Allen Dulles înseamnă — ca să ne 
exprimăm delicat — a da dovadă 
de un mare optimism, cu toate că 
în această cuvîntare el i-a lăudat 
pe neașteptate pe comuniști, a lău
dat forța și caraterul progresist 
al ideilor lor revoluționare. Iată cu
vintele lui:

— Mulți comuniști sînt niște fa
natici devotați ideilor lor. Mulți 
dintre ei, aproape majoritatea, sînt 
gata să se sacrifice pentru cauza 
lor... Avem de-a face cu un adevărat

R. D. Germană

Combinatul 
Schwarze Pumpe

„Schwarze Pumpe", cel mai mare 
combinat de cărbune brun din re
giunea Cottbus, R. D. Germană, o- 
cupă o suprafață de circa 25 km 
pătrați. Construirea lui a început 
în urmă cu cinci ani. Pînă în pre
zent combinatul a produs peste 400 
milioane kWh de energie electrică 
și peste un milion tone de brichete. 
In 1964, cînd va fi complet termi
nat, el va produce anual 2,7 milioa
ne tone de cocs de calitate supe
rioară din cărbune brun, 4,8 mi
liarde metri cubi de gaze și sute 
de mii tone de produse lichide — 
ul duri, benzină și gudrori.

Uzina de gaze sub presiune va 
fi cea mai puternică instalație de 
acest fel din lume. Resursa de ma
terii prime a acestui gigant indus
trial — zăcămintele de cărbune 
brun din regiunea Niederlausitz, 
care reprezintă aproximativ 60 la 
sută din rezerve'e de cărbune brun 
ale R. D. Germane fiind evaluate 
la aproximativ 30 milioane tone, 
vor ajunge pentru vreo sută de ani. 
Odată cu Construirea combinatului 
au fost create aici și instituții so- 
cial-culturale moderne pentru oa
menii muncii. Circa 2.000 de mun
citori au primit locuințe în orașul 
Neu Hoyerswerda, al doilea oraș 
socialist al R. D. Germane situat la 
10 km de combinat.

R. P. Ungară

3)in domeniul 
artelor plastice

La galeria de arte din Budapes
ta a fost organizată recent o expo
ziție națională a cercurilor de a- 
matori din domeniul artelor plastice 
din Ungaria. Mai multe sute de de
sene și picturi, precum și peste 50 
de sculpturi, realizate în cursul a- 
nului trecut au demonstrat cît de 
mare este rezerva de elemente ta
lentate care lucrează în aceste cer
curi de amatori. Numărul total al 
membrilor acestor cercuri a ajuns 
la 6.000.

Activitatea cercurilor de amatori 
în domeniul artelor plastice nu ur
mărește să formeze artiști ci dez
voltarea cunoștințelor și gustului 
artistic al membrilor care se recru
tează din rîndul tuturor păturilor 
scciale. Cercurile sînt conduse de 
artiști profesioniști.

CLINIC
elan revoluționar... Comuniștii pro
povăduiesc, probabil, idei spre care 
năzuiește o parte însemnată a lumii 
— mai cu seamă țările slab dez
voltate. Aceste țări slab dezvoltate 
doresc cu pasiune să pornească, pe 
calea unei dezvoltări economice și 
a unui progres tehnic rapid... In 
prezent ne aflăm în fața revoluției 
care a cuprins, din anul 1917 și 
pînă azi, aproape un miliard de 
oameni.

Nu putem să nu vedem în aceste 
Cuvinte ale lui Dulles recunoaște
rea faptului că teoria revoluționară 
și activitatea practică a comuniștilor 
corespund sarcinilor progresului so
cial, necesităților și intereselor ma
jorității omenirii. Or, de aici ur
mează o concluzie de o logică im
placabilă : toate războaiele „reci" 
și „calde" pe care le-au dus și le 
duc guvernanții Statelor Unite îm
potriva comuniștilor, împotriva ță
rilor socialiste, sînt războaie împo
triva progresului, împotriva legilor 
istoriei, împotriva intereselor majo
rității oamenilor de pe glob.

Dacă Allen Dulles ar fi tras a- 
ceastă concluzie în public, ar fi în
semnat că el recunoaște falimentul 
anticomunismului, care a devenit de 
mult principalul țel al întregii 
vieți a familiei Dulles. Firește că 
oberspionul. american nu a urmărit 
cîtuși de puțin aceasta. După cum 
se poate vedea din restul discursu
lui său, el îndeamnă nu la slăbirea, 
ci la intensificarea războiului îm
potriva comunismului. Allen Dulles 
a lăsat să se înțeleagă clar că

Bordul motonavei „Baltika" (A- 
gerpres). — TASS transmite : Gru
pul de presă de pe lîngă președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. comunică: Pînă la ora 8 
(ora navei) motonava „Baltika"' a 
parcurs jumătate din drumul pînă 
la New York. Marți după-amiază 
apele oceanului erau învolburate, 
dar pînă miercuri dimineață valu
rile s-au potolit într-o oarecare mă
sură. Postul de radio funcționează 
în continuu, recepționînd numeroase

Tinerii din cadrul atelierului 
■S -I și problemele producției

(Urmare din pag. 2-a)

Cînd a fost vorba de reparat un 
tractor și cîteva compresoare în
tr-un timp anumit, oare a dat care
va înapoi din echipa de mecanici 
a lui Josan Manole? Fapele stau 
mărturie. Și-a strîns losan Manole 
echipa și, chibzuind asupra unei 
mai judicioase organizări a muncii, 
au făcut treabă bună și Dreghici 
lean, Holbau Gheorghe și Sasu 
Ion, Dreghici Ion II și Petrașcu Ni
colae. Și-apoi în întrecerea organi
zată între cele două brigăzi, oare 
nu tot așa stau lucrurile?

Ambițioasă în cele bune, tinăra 
Pleșa Maria a ajuns pînă la lacri
mi cînd în luna iunie a trebuit să 
cedeze drapelul de brigadă fruntașă 
lui Uivari Nicolae. Ba a mers 
chiar mai departe. Pe Cîndea Cor
nel, care a tras brigada înapoi, 
l-a dăscălit îneît s-o țină minte 
multă vreme.

Au trecut apoi zilele, dar gîndul 
că, pierzînd drapelul de brigadă 
fruntașă poate să-l reclștigd, ri-a 
părăsit-o nici o clipă pe harnica 
tînără. Și dovada că în întrecere 
cîștigă cei mai dîrji a făcut-o în 
luna august. Drapelul e iar în po
sesia brigăzii conduse de Pleșa Ma
ria și, pentru aceasta, au muncit 
deopotrivă Șerdean Ion, Ispas Mi
hai, Beldean Gheorghe, ca, de alt
fel, întreg efectivul brigăzii.

Tinerețea se afirmă. Sfatul celor 
vlrstnici înflorește. Ba cite un sfat 
bun, care să împingă lucrurile îna
inte, și-l dau adesea și cei tineri 
între ei. Pe rectificatorul Ispas Mi
hai, bun muncitor și elev în clasa 
a Xl-a la seral, cu toții îl recunosc 
ca mergînd din progres în progres. 
Școala i-a lărgit orizonturile.

respectivul „curs" pentru școlile 
medii și superioare din S.U.A. nu 
urmărește studierea, ci falsificarea 
comunismului, falsificarea faptelor 
din istorie și din vremea noastră.

însuși Dulles a adus primul a- 
port la acest „curs". Lăudîndu-se 
că „și-a consacrat mulți ani din 
viață studierii teoriei și practicii 
comuniste", vorbitorul a oferit au
ditorilor o banală colecție de de
zinformări și calomnii la adresa 
țărilor socialiste, a întemeietorilor 
și a celor mai de seamă reprezen
tanți ai comunismului științific. E 
de ajuns să aruncăm o privire asu
pra unei singure piese din această 
colecție a lui Dulles pentru a-i a- 
precia cum se cuvine întregul far
mec. Vorbind despre Karl Marx, 
întemeietorul comunismului științi
fic, singurul lucru pe care a putut 
să-l declare vorbitorul e că Marx a 
fost, după el, „un individ extrem 
de respingător", „un teoretician lip
sit de originalitate: lucrările sale 
erau depășite chiar în momentul 
apariției"...

Cît de puțin a învățat șeful spio
nilor americani! La orice examen, 
el ar primi nota 2 pentru neprice
perea celor mai elementare adevă
ruri. Dacă ideile lui Marx erau 
depășite încă acum 100 de ani, 
cum au putut ele oare — după cum 
mărturisește însuși Dulles —1 să 
pună stăpînire astăzi pe mințile a 
peste un miliard de oameni?

Pe cit se pare, eșecurile diver
siunilor antisovietice au tulburat 
foarte mult echilibrul sufletesc al 
conducătorului spionajului american. 
Discursul pe care l-a rostit la De
troit poate fi considerat un caz 
clinic.

I. SOTNIKOV 
(Din Timpuri noi nr. 37) 

comunicări adresate lui N. S. Hruș- 
cjov,. N. V. Podgornîi, K. T. Mazu
rov, lui J. Kadar, Gli. Gheorghiu- 
Dej, T. Jivkov — conducători ai de
legațiilor țărilor socialiste frățești. 
La ora 8 fix ceasul cu nisip ves
tește începerea zilei de lucru, dea
supra navei se înalță drapelul de 
stat al U.R.S.S. Sînt nețărmurite 
întinderile oceanului pe care „Bal- 
tika“ înaintează ferm. Toți sînt să
nătoși și bine dispuși.

— Cartea îmi e ortac zi de zi nu 
numai la școală ci și aici la locul 
de muncă — au fost adesea cuvin
tele sîrguinciosului muncitor elev.

Auzindu-l mereu vorbind astfel, 
strungarii Goia Dumitru, Petrașcu 
Nicolae și Beldean Gheorghe s-au 
hotărît și ei să-i urmeze exemplul. 
S-au înscris în acest an în clasa a 
VIII-a și nici girul n-au ca, de acum, 
muncitori elevi fiind, să umble cu 
nasul în vint cum uneori are obi
ceiul Șuvaina Ion, lăcătușul dintr-a 
X-a.

Apoi un sfat bun și-l dau. tinerii 
de la Atelierul central de reparații, 
clipă de olipă, și în timpul produc
ției. Fechete Nicolae și Dușa Nico
lae sînt printre cei mai harnici 
strungari, dar oare le strică să li 
se atragă atenția cînd, uneori, for
țează mașina? N-o fac rău inten
ționați. O știe oricine. Trec brusc 
de la turații mari la turații mici, 
și invers, în scopul de a da cel mai 
bun randament. Strungul însă are 
și el viața lui și fiecare muncitor 
trebuie să țină ca aceasta să fie 
cît mai lungă.

Despre tinerii de la Atelierul cen
tral de reparații multe s-ar putea 
încă spune. Dar mai mult decît în 
spuse, ei se afirmă acolo la locul 
de muncă unde dau viață nouă mo
toarelor, indentifieîndu-se cu pro
blemele producției, adăugind noi și 
noi fapte la succesele obținute în 
lupta pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de cel de-al Hl-lea 
Congres al partidului.

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

- sipomr -
FOTBAL

Rezultatele etapei 
din 11 IX a. c.

Șurianul Sebeș — Metalurgistul 
Cugir 3-2; Dacia Orăștie — Șuria
nul Petrești 9-0; Minerul Deva — 
Aurul Certej 6-0; Mureșu Vințul 
de Jos — C.F.R. Teiuș 2-3; Meta
lul Crișcior — Victoria Dobra 3-1; 
A. S. M. Alba-Iulia — Corvinul 
(rez.) 1-0.

CLASAMENT
Minerul Deva 2 2 0 0 15: 0 4
C.F.R, Teiuș 2 2 0 0 6: 4 4
Dacia Orăștie 2 I 0 1 11: 3 2
Șurianul Sebeș 1 1 0 0 3: 2 2
Metalul Crișcior 2 1 0 1 3: 2 2
Metalurgistul Cugir 2 1 0 1 3: 3 2
Aurul Certej 2 1 0 1 4: 6 2
Aurul Zlatna 1 0 1 0 0: 0 1
A.S.M. Alba Iulia 1 0 1 0 0: 0 1
Mureșul Virț 1 0 0 1 2: 3 0
Victoria Dobra 2 0 0 2 1: 7 0
Șurianul Petrești 2 0 0 2 0:18 0

Etapa viitoare
Metalul Crișcior — Minerul De

va; Victoria Dobra — Șurianul 
Sebeș; Aurul Certej — Dacia Orăș
tie; Âietalurgistul Cugir — A.S.M. 
Alba-Iulia; Șurianul Petrești — 
Mureșu Vințul de Jos ; Corvinul 
Hunedoara (rezerve) — Aurul ZIat- 
na; C.F.R. Teiuș stă.

NOTA: Echipele Minerul Lupeni 
(rezerve) și Corvinul Hunedoara 
(rezerve) conform hotărîrii F.R.F. 
și C.F., nu vor fi incluse în clasa
ment. Ele fac doar jocuri amicale. 
Echipele de campionat regional 
care nu se prezintă la aceste me
ciuri, vor pierde două puncte.
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