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Baza recoltei anulai viitor 
sc pune de pc acum

Crîmpei din frumoasa vale a Ol
tului, Călimărteștiul •— vederea din 
foto — este una din minunatele 
stațiuni balneo-climaterice ale pa
triei, an de an vizitată de mii de 
oameni ai muncii.

nostru este înzestrat cu un număr 
dublu de tractoare față de anul tre
cut și întregul raion este coopera- 
tivizat, sînt toate condițiile ca ară
turile adînci să se execute pe în
treaga suprafață în cele mai bune 
condițiuni. Pentru aceasta însă, este 
necesar ca organele de partid și de 
stat de la comune și conducerile 
gospodăriilor colective și întovără
șirilor agricole să desfășoare o 
muncă tehnico-organizatorică sus
ținută, pentru ca arăturile adînci 
să se execute în condiții optime, în 
toate unitățile agricole socialiste.

Folosind fiecare zi bună de lucru 
la arături, mecanizatorii de - la 
S.M.T. și din gospodăriile agricole 
de stat trebuie să acorde în același 
timp toată atenția calității lucrări
lor, executîndu-se arături la adîn- 
cimea corespunzătoare. Să nu se 
mai repete situații ca acelea petre
cute la gospodăria colectivă din O- 
iejdea, cînd tractoristul Țăndrău 
Gheorghe, a făcut arătură la supra
față și cu greșuri, lucrare care a 
trebuit să sei refacă pe o suprafață 
de aproape un hectar.

îmbunătățind îndrumarea și con
trolul muncii tractoriștilor, organe
le S.M.T. și conducerile gospodă
riilor colective și întovărășirilor a- 
gricole nu trebuie să admită la re
cepție decît arătură bună, făcută la 
adîncimea cerută de agrotehnică.

Fertilizarea solului cu îngrășă
minte este de asemenea una din 
condițiile de seamă care contribuie 
la sporirea producției la hectar. De 
aceea, gospodăriile și întovărășirile 
agricole, îndrumate și sprijinite de 
organizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune, trebuie să încorporeze 
în sol cantități cît mai mari de în
grășăminte naturale și chimice încă 
din toamnă, odată cu arătura a- 
dîncă.

Luptînd pentru executarea arătu
rilor adînci de toamnă corespunză
toare pe întreaga suprafață prevă
zută, oamenii muncii din agricul
tura raionului nostru vor aduce o 
contribuție de seamă la îndeplini
rea mărețelor sarcini privitoare ia 
sporirea continuă a producției a- 
gricole prevăzute de Directivele ce
lui de-al III-lea Congres al P.M.R.

de 
suc- 

oamenii
să

însămînțările 
încheiate cu 
raionul,

Acum 
toamnă 
ces în „ • „ . .
muncii de pe ogoare, hotărîți 
pună o bază cît mai trainică recol
tei anului viitor ■— cel de-al 2-lea 
an al șesenalului — muncesc cu 
elan sporit la executarea arăturilor 
adînci de toamnă și fertilizarea so
lului cu importante cantități de în
grășăminte.

Convinși din experiență proprie 
de rolul ’ important ce-1 au arătu
rile adînci în sporirea producției lă 
hectar, colectiviștii din Țelna, Șard, 
Căpud și din alte gospodării, care 
au executat în toamna trecută ară
turi adînci pe întreaga suprafață 
planificată, au obținut în acest an 
recolte sporite la toate culturile. 
Colectiviștii din Țelna, de pildă, care 
au însămînțat porumbul în ogor 
de toamnă executat cu tractorul Ja 
adîncimea de peste 30 cm și au în
gropat sub brazdă odată cu arătura 
15-20 tone de gunoi de grajd la 
hectar, au strîns o recoltă de peste 
4.000 kg porumb știuleți la hectar. 
Membrii gospodăriei colective din 
Oiejdea au cules de asemenea de 
pe tarlaua semănată cu porumb în 
ogor de toamnă îngrășat parțial, 
4.000 kg porumb știuleți la 
hectar. Nu aceleași rezultate au ob
ținut însă la porumbul semănat în 
teren arat în primăvară înainte de 
însămîhțare, la care cu toate că s au 
efectuat aceleași lucrări, înl afară 
de arătura de toamnă, nu s-a reali
zat decît o producție de 2.400 kg 
la hectar. Așadar, în acest caz la 
porumbul semănat în ogor de toam
nă, s-a obținut o recoltă mai mare 
cu 1.600 kg ta1* hectar decît la po
rumbul semănat în arătură de pri
măvară. Și e normal să fie așa, 
deoarece arătura adîncă de toam
nă făcută timpuriu, permite să se 
înmagazineze în sol o cantitate 
mare de apă din ploi și din topi
rea zăpezilor, plantele își înfig mai 
adînc rădăcinile în pămînt și re
zistă mai ușor la secetă. Totodată, 
arătura adîncă de toamnă înlesneș
te pătrunderea aerului și a căldurii 
în sol, care favorizează activitatea 
microorganismelor ce produc hrana 
necesară plantei. Pentru a se asi
gura o recoltă sporită la culturile 
semănate în primăvară trebuie deci 
să se pună de pe acum o bază 
trainică recoltei viitoare, executînd 
arături adînci și îngrășînd terenul 
pe suprafețe cît mai mari.

Trebuie să arătăm însă că în ra
ionul nostru sînt încă unități agri
cole socialist-cooperatiste, unde a- 
răturile adînci de toamnă sînt mult 
rămase în urmă. In gospodăriile 
colective din Teiuș, Cistei și Obre
ja, unde organizațiile de partid nu 
îndrumă corespunzător consiliile de 
conducere din gospodării, în cîmp 
mai sînt și în prezent coceni de 
porumb nerecoltați, fapt pentru care 
aceste unități nu au executat 
nici 50 la sută din arăturile adînci 
de toamnă.

Acum cînd S.M.T.-ul din raionul

cînd 
au fost 
întreg

Spre un viitor
Cu fețele îmbujorate și mîndri 

de pasul pe care l-au făcut, gru
puri-grupuri de țărani îmbrăcațide 
sărbătoare, asemeni întregului sat, 
s-au adunat în fața căminului cul
tural să întîmpine oaspeți dragi 
invitați la sărbătoarea de inaugu
rare a tinerei gospodării colective 
,17 Noiembrie" din Vințul de Jos.

Rînd pe rînd sosesc, cu autoca
mioanele lor, colectiviștii din Țel- 
na, Obreja, Cistei, Alba-Iulia. Gaz
dele string cu căldură mina oaspe
ților, se discută cu căldură, de la 
inimă. Cei din Țelna, vrînd să afle

Executarca arăturilor adinei de toamnă la G.A.C. — Galda de Jos.

DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Preluarea produselor 
se desfășoară intens

Consiliul de conducere al coope
rativei „Horia", îndrumat și spri
jinit de organizațiile de partid șl 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din comuna Berghin a obținut 
rezultate frumoase în acțiunea de 
preluare a produselor contractate.

Pentru a se desfășura în condi
țiuni cit mai bune preluările din 
contractări, s-au organizat două 
baze volante în satele Berghin și 
Hcnig, de la care apoi produsele 
preluate sînt trimise în convoi la 
baza de recepție. Tot în vederea 
impulsionării preluării produselor 
contractate, comuna a fost împăr
țită pe sectoare în care se desfă
șoară o vie muncă politică de masă 
de zeci de agitatori.

Și, într-adevăr, rezultatele mun
cii depuse nu au întîrziat să se a- 
rate. Astfel, pînă la data de 12 
noiembrie, pe întreaga comună, pla
nul de preluări a produselor con
tractate a fost realizat în proporție 
de peste 90 la sută, în frunte situ- 
îndu-se gospodăria colectivă din co
mună, care a predat porumbul con
tractat în întregime, încă de la în
ceputul lunii.

In contul anului viitor
Pe lîngă faptul că au ridicat pro

ductivitatea muncii cu 2 la sută 
și au redus prețul de cost cu 
143.000 lei, colectivul de muncă 
de la „Iprodcoop" Alba Iulia, prin- 
tr-o mai bună organizare a locului 
de muncă și a muncii în general, 
și-a îndeplinit sarcinile planului 
producției globale pe 'întreg anul 
încă de la data de 1 noiembrie a.c.

Totodată, pînă la 1 octombrie

s-au creat, datorită unei mai ju
dicioase întrebuințări a materiale
lor, economii în valoare de 398.000 
lei față de 80.000 lei cît s-au an
gajat muncitorii întreprinderii de a 
da pe întregul an.

Printre muncitorii care att obți
nut rezultate de seamă în acest an 
se numără Matei Aurel, Voicu Mi
hai, Dadeș Victor, Popa Maxim, 
Eneșel Gheorghe, Sînzîiană Gheor
ghe, Filimon Ion și mulți

Prin hărnicia întregului colectiv
Avînd în față exemplul însufle- 

țitor al comuniștilor, harnicul co
lectiv de muncitori de la Revizia 
de vagoane C.F..R. Teiuș, după ce 
a depășit sarcina de plan pe luna 
octombrie cu 16,95 la sută, a ob
ținut realizări însemnate și în pri
ma decadă a lunii noiembrie. Ast
fel, tura condusă de tov. Roman 
Gavrilă, și-a depășit sarcinile de 
plan pe prima decadă cu 9,8 la 
sută, tura tovarășului Lazăr Gheor
ghe cu 8,2 la sută, iar cea condusă 
de tov. Crișan Octavian cu 6,4 la 
sută.

**---------------------

Plenara Comitetului raional de partid
In ziua de 14 noiembrie a.c. a avut loc plenara Comitetului raional 

de partid.
Plenara a ascultat și dezbătut raportul Comitetului executiv al Sfa

tului popular raional, prezentat de tov. Gr. Mureșan, cu privire la fe
lul cum s-a desfășurat munca pentru preluarea produselor agricole 
contractate.

După dezbateri pe marginea raportului, plenara a adoptat o hotă- 
rîre din care se desprind sarcini pentru organele de partid, de stat 
și economice în vederea îmbunătățirii muncii în viitor și îndeplinirii 
acestei sarcini de mare importanță și răspundere.

Tot în cadrul lucrărilor plenarei, tov. Ștefan Boureanu, prim-secre- 
tar al Comitetului raional de partid, a informat pe membrii Comite
tului asupra rezultatelor obținute în munca organizațiilor de partid din 
raion și a sarcinilor ce stau în fața Comitetului raional de partid în 
această perioadă.

cit mai luminos
cu ce au pornit la drum vințenii, 
Bîrsan Romulus se grăbi să le răs
pundă.

— îndrumați și sprijiniți îndea
proape de organele de partid șt 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din comună, noi am obținut re
zultate frumoase. Gospodăria noas
tră, care cuprinde 400 familii, are 
aproape 600 hectare teren, 45 boi 
de muncă, 23 vaci, 4 cai, 63 care, 
grape, pluguri și alte utilaje. Ca și 
dumneavoastră, avem și noi ca
mion și dispunem de ateliere de 
fierărie, rotărie și tîmplărie și de 
pe acum ne gindun să construim 
un grajd pentru vaci, în care scop 
am și asigurat pînă în prezent pes
te 30.000 cărămizi.

In sala căminului cultural, care 
devenise neîncăpătoare, alături de 
localnici au luat loc mulți oaspeți.

Scurtă dar bogată în fapte, da
rea de seamă a scos în evidență 
rezultate de seamă. Exemplul co
muniști’or Albu Nicolae, Groza Ni
colae, Repede Sabina, Dragosin Si- 
mion care s-au înscris printre pri
mii în gospodăria colectivă, a con
stituit un prețios îndemn pentru 
mulți țărani din sat, care le-au ur
mat cu încredere pilda. Rodnică a 
fost activitatea țăranilor muncitori 
Ilada Vasile, 
ghici Vasile, 
Ana, Bîrsan 
împreună cit 
să convingă 
muncitori să 
milii a colectiviștilor. Cuvinte fru-

Avram Gheorghe, Dră- 
Hebean Nicolae, Vesa 
Romulus și alții, care 
comuniștii au luptat 

cîți mai multi țărani 
se alăture marii fa-

alții.

Prin strădania întregului 
în această decadă s-au 
peste plan 15 vagoane de 
marjă, s-au colectat 500 kg fontă 
vedhe, iar de la începutul anului și 
piuă in prezent s-a făcut o econo
mie de materiale în valoare de pes
te 15.000 lei, față de 6.000 lei cit 
era angajamentul luat pe acest an.

La obținerea acestor rezultate 
s-au evidențiat muncitorii Dobrotă 
Traian, Rusii loan, Bucur Septimiu, 
Fleșer Vasile, Beldean Gligor și 
Maier Ioan.

colectiu, 
reparat 

clasă și

moașe s-au spus și despre unele 
cadre didactice, ca tovarășii Oche- 
șel Gheorghe, Bulbucan Avram, 
Lascu Maria și Muntean Constan
ța care, de asemenea, au desfășu
rat o activitate frumoasă în munca 
de colectivizare. La tribuna adună
rii au luat cuvlntul și mulți dintre 
invitați.

— Cu toate că noi sîntem puțini 
și pămînt avem mult — a spus tov. 
Bedelean Gheorghe, președintele 
gospodăriei colective din Mihalț — 
sprijiniți fiind în permanență de 
organizația de partid, noi am reu
șit să executăm la timp lucră
rile și să obținem recolte sporite la 
toate culturile, să repartizăm ca a- 
vans la zi-muncă 15 kg porumb, 3 
kg giîu, 3 kg cartofi 
duse și bani.

Despre înfăptuirile 
vorbit și colectiviștii 
unde astăzi 50 la sută 
case noi, în fiecare casă este lumi
nă electrică și peste 70 dintre a- 
ceștia au aparate de radio. Și ase
menea cisteienilor, prin exemple 
vii, convingătoare, fiecare dintre 
oaspeți au vorbit despre munca lor 
rodnică, despre viața lor tot mai 
îmbelșugată.

Mult plăcut celor prezenți a fost 
apoi programul bogat și reușit 
2enlat de brigada artistică de agi
tație a colectiviștilor din Mihalț.

Pentru noii colectiviști din satul 
Vințul de Jos, ziua inaugurării gos
podăriei lor colective „7 Noiem
brie" va rămâne adine întipărită, ca 
o zi de început de viață nouă, fe
ricită si luminoasă.

FI. BARABAȘ

și alte pro-

lor, au 
din Cistei, 
dintre ei au

pre-

+ In vederea unei mai bune de
serviri a populației, cooperativa 
„Mureșul" din Alba-Iulia a des
chis, zilele acestea, în strada U- 
nirii Nr. 4, o secție de boiange- 
rie-vopsitorie și curățătorie chi
mică;

-k Luna aceasta a luat ființă 
în orașul nostru corul bărbătesc 
al Consiliului local sindical. Din 
repertoriul corului fac parte cîn- 
tccele „Drapelul" de Sergiu Sar- 
chizov, „Trăiască republica" de 
Matei Socor, „Mă sui-i în deal la 
Cucă" de loachim Periam și o sui
tă corală pe melodii populare cu 
tema „Despre colectivă" de Ion 
Popescu. Primul spectacol va 
susținut de noua formațiune 
30 -decembrie a.ci.

-Ar Intre 21 și 24 noiembrie, 
cinematograful „Victoria" din 
calitate va rula filmul maghiar 
„Cerneala roșie", iar la cinema
tograful „23 August" filmul ar
gentinian „Vîrsta dragostei".

Săptămîna trecută, un nu
măr de 780 tineri din cuprinsul 
raionului nostru au efectuat pes
te 3.800 ore de muncă patriotică 
i’a împăduriri, reparări de drumuri, 
colectare de fier vechi, cură
țiri de pășuni și construcții.

—-----♦♦--------
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£ev cNicolaevici Tolstoi
Comemorăm în luna noiembrie 

a anului în curs 50 de ani de la 
moartea lui L. N. Tolstoi, scriito
rul a cărui operă nepieritoare 
este cunoscută și apreciată de mi
lioane de oameni, de pe întreg 
globul pămîntesc.

Personalitatea lui Tolstoi domi
nă prin valoarea universală a o- 
perei sale gigantice, întreaga gîn- 
dire rusă din a doua jumătate a 
secolului XIX-lea, răsfrîngîndu-și 
influența asupra posterității.

Epoca în care a creat scriitorul 
cuprinde o perioadă mare de timp 
(1850-1910) cînd Rusia a trecut 
printr-o serie de frămîntări, care 
au constituit prologul Marii Re
voluții Socialiste din Octombiie. 
Este perioada dezvoltării rapide 
a capitalismului, în datina marilor 
latifundii, care încep să se des
trame. Este perioada unui întreg 
complex de condiții istorice spe
ciale ale realității ruse, reflectate 
în geniala operă a scriitorului.

Evenimentele istorice pline de 
contradicții s-au reflectat în toată 
plenitudinea lor și în literatură. 
Gîndirea rusă progresistă a cău
tat să dea răspuns la toate pro
blemele spinoase pe care le punea 
viața și care preocupau pe toți 
oamenii avansați din acel timp. 
Scriitorii au înfățișat viața rusă 
în toate aspectele ei pozitive și ne
gative și din toate straturile so
ciale. Este epoca dibuirilor, a chi
nuitoarelor căutări, a încercărilor 
de tot felul, cu scopul de a ieși 
dintr-o situație care nu mai pu
tea dăinui.

Lenin a arătat că unele contra
dicții din opera lui Tolstoi nu sînt 
contradicțiile unui om rupt de so
cietatea sa, ci contradicțiile socie
tății înseși, oglindite în literatură.

In cei aproap 60 de ani de acti
vitate pe tărîm literar Tolstoi a 
cercetat cu atenție realitatea rusă 
și a meditat neobosit la rezolva
rea problemelor celor mai vitale 
legate de viața poporului. El a 
parcurs un drum plin de cotituri, 
de la clasa nobililor, căreia îi a- 
parținea, către poporul simplu pe 
care-I iubea cu sinceritate. Lenin 
l-a numit pe Tolstoi „oglinda re
voluției ruse" și l-a caracterizat

k Cunoscînd foarte bine princi
palele limbi europene — franceza, 
engleza și germana —- Tolstoi cu
noștea într-o anumită măsură și 
folosea limbile latină, italiană, grea
că veche, ebraică, slavă veche, u- 
crăineană, tătară, poloneză, cehă, 
sîrbă. In total Tolstoi cunoștea 15 
limbi.

-k Numărul total de manuscrise 
ale lui Tolstoi, ce se. păstrează la 
arhiva de manuscrise a Muzeului

Cîteva constatări pe
Ca formă a activității culturale, 

brigada artistică de agitație s-a 
împământenit la căminele culturale 
din raionul nostru în urmă cu cîți- 
va ani. Au fost create pe atunci 
primele brigăzi, au fost prezentate 
cîteva programe. Apoi, stîrnind in
teres, numărul brigăzilor artistice 
de agitație a prins a crește. Acti
viștii culturali și-au dat tot mai 
mult seama de eficiența acestei for
me a activității lor, de mobilitatea 
ei, brigada artistică de agitație pu- 
tîndu-și prezenta tot așa de bine 
programul la sediul căminului, ca 
și în cîmp sau alt loc de muncă.

In prezent, aproape că nu-i că
min cultural din raion care, pe lin
gă alte formații artistice să nu ai
bă și cîte o brigadă artistică de 
agitație. Ba sînt cămine care pose
dă chiar două asemenea formații. 
Și-apoi aceasta nu-i totul. Pe par
curs, creșterii numerice a brigăzi
lor artistice de agitație i s-a adău
gat în mod firesc și o creștere ca
litativă a programelor. Timiditatea 
de început a dispărut atît din rîn- 
dul creatorilor de texte cît și din 
cel al interpreților, fapt în bună 
măsură dovedit și cu prilejul Con
cursului brigăzilor artistice de agi
tație, soliștilor vocali și instrumen
tiști desfășurat recent.

Inițiat pe întrega regiune în sco
pul activizării întregului număr de 
brigăzi artistice de agitație, con
cursul a marcat o seamă de suc
cese în promovarea acestei forme 
a activității culturale și în raionul 

drept exponentul ideilor, năzuințe
lor, stărilor de spirit și nădejdilor 
țărănimii patriarhale ruse, de după 
reformă. El l-a prețuit pe protes
tatarul înflăcărat, pe acuzatorul 
vehement, pe marele critic al sta
tului autocrat și polițist, al bise
ricii oficiale, al claselor stăpîni- 
toare din societatea burgheză.

Covîrșitoarea atracție și influen
ță a artei lui Lev Tolstoi, unul din 
cele mai reprezentative genii crea
toare ale realismului critic rus și 
ale literaturii universale, se dato- 
rește în primul rînd incomparabi
lei sale forțe de a evoca realita
tea. Și mărturie acestui lucru 
stau acele culmi ale creației tols- 
toiene cum sînt „Război și pace", 
„Anna Karenina", „învierea". Cine 
a citit cu atenție pe Tolstoi nu 
poate să nu admită că obține la 
încheierea cărților sale un con
spect critic asupra lumii zugră
vite.

Nici un mare scriitor al Occi
dentului, contemporan cu Tolstoi, 
nu a putut da o. operă de propor
țiile epice ale romanului acestuia.

Neobișnuita amploare a preocu
părilor, năzuința de a înțelege în 
întregime cele mai complexe pro
bleme ale progresului uman și 
neobosita căutare a adevărului 
sînt trăsăturile de bază ale
inului de creație străbătut de tita
nul de la Iasnaia Poliana, 
s-a ridicat pe cele mai înalte 
mi ale culturii mondiale și a că- ) 
rui operă a constituit un pas îna- < 
inte în dezvoltarea artistică a o- ! 
menirii. ?

„Importanța istorică a operei lui t 
Tolstoi, scrie Gorki, este înțeleasă > 
acum ca un bilanț, a tot ce a ? 
trăit societatea rusă a secolului al < 
XIX-lea, iar cărțile sale vor dăi- ) 
nui secole ca un monument de ? 
perseverentă muncă realizată de ( 
un geniu...". )

Ridicînd literatura rusă a seco- < 
lului al XIX-lea la un înalt nivel S 
și deschizînd căi noi artei, Tolstoi, I 
la hotarul a două epoci, reprezin- < 
tă măreția literaturii ruse și im- S 
portanța ei mondială.

PĂCALĂ DAN 
Profesor Ș oala medie 

„Horia, Cloșca și Crișan 
Alba-Iulia

dru-

care
CL1Î-

de Stat „L. N. Tolstoi" depășește 
170.000 pagini.

Există 15 variante ale înce
putului romanului „Război și pace", 
11 ale romanului „învierea" și 11 
ale romanului „Anna Karenina".

Descrierea aspectului exterior 
al Katiușei Maslova din romanul 
„învierea", care în textul definitiv 
ocupă 14 rînduri, a fost refăcută de 
Tolstoi de 20 de ori.

marginea unui concurs
nostru. La centrul de concurs faza 
intercomunală Benic, de pildă, bri
gada artistică de agitație din Cri- 
cău compusă în majoritatea ei din 
tineri țărani muncitori a impresio
nat atît prin costumaj cît și prin 
interpretare. Bine s-a prezentat a- 
poi și brigada artistică din Intre- 
ga’de care, în programul întitulat 
„Un raid prin comună", a oglindit 
noul carp - ■ s-a* . înfiripat între 
hotarele comunei; în timp ce bri
gada artistică din Cetea a adus în 
fața spectatorilor succesele obținute 
de gospodăria lor colectivă și în
demnul de a păși cu încredere pe 
această cale. „Muncim cu drag pe 
ogoare, curge rodul în hambare"; 
„Să muncim cu toți-n grup, ca al
binele în stup" — sînt cîteva din 
versurile interpretate cu multă via
ță de membrii brigăzii din Cetea.

Intr-o atmosferă de înviorare s-a 
desfășurat concursul și la alte cen
tre. La centrul Vințul de Jos, bri
gada elevilor Școlii de 7 ani, a că
rei text compus de tovarășa Maria 
Dragosin a avut un adine substrat 
educativ, s-a situat și de astădată 
Ia înălțime. La centrul Șard, un în
ceput promițător a dovedit brigada 
din Tăuți. Brigada artistică din 
Ampoița s-a evidențiat prin costu
maj, omogenitale și siguranță în 
interpretare, iar brigada artistică 
din Ciugud a oglindit în progra
mul prezentat un fapt de foarte 
mare însemnătate — colectivizarea 
întregii comune. Un punct bun 
pentru colectivul de creație al bri-

nesigur 
povesti

bibliote-

Cu dragoste de carte
Aplecat asupra mesei de lucru, 

tînărul comunist Șuvaina Ion, lă
cătuș la Atelierul central de repa
rații, nu observă pentru moment 
grupul de muncitori strînși în fața 
vitrinei cu cărți noi apărute. După 
puțin timp însă și tînărul nostru 
se află printre ei.

— Eu voi lua „Desenul tehnic" 
și... „Torentul de fier" — spuse cu 
satisfacție Șuvaina Ion, la gîndul 
că biblioteca sa se va îmbogăți cu 
încă două noi volume.

Și, intr-adevăr, are de ce fi mul
țumit. Blblioteca-i personală, nu- 
rnărtnd azi zeci de volume, s-a îm
bogățit treptat cu noi și noi publi
cații politice, tehnice, științifice 
și beleiristic'e. Și nu de puține ori 
în filele lor Șuvaina Ion și-a găsii 
un bun sfătuitor. Dragostea de car
te, ne spune el, am simțit-o de mic 
copil, de atunci de cînd, 
încă, buchiseam slove din 
rile lui Creangă.

Azi dorința de a avea o 
că personală și-o traduce în fapt. 
In locuința sa, Șuvaina Ion, în tovă
rășia cărților, scoate din raftul plin 
un volum — Tratamente tehnice — 
apoi altul — Tehnologia montaju
lui și a materialelor. „ Aici am gă
sit eu deslegarea"... gîndește el cu 
glas tare. A coi le pune la loc în
tre „Desenul tehnic'" și „Motoare 
cu reacție".

Pe raftul de jos sînt așezate căr
țile de beletristică. Le citește ti
tlurile: Povestiri de pe Don, Să 
trăim în pace de N. S. Hrușciov, 
Un om între oameni, Mizerabilii, 
Tinăra Gardă, Desfășurarea, Toren
tul de fier și multe altele.

Intrebînd despre Șuvaina Ion pe 
tovarășii săi de muncă, relațiile ce 
le primești sînt din cele mai bune. 
Bun meseriaș, și citit mai spun al
ții, săritor la nevoie...

De asemenea, la liceul seral, 
care Șuvaina Ion este elev în 
X-a, lucrurile nu stau mai ptițin 
bine. Și aici, ca de altfel pretutin
deni, lectura organizată și conti
nuă ii este călăuză.

ta 
cl.

Recoltatul viței de vie la G.A.C. 
— Cistei.

găzi.i din Ampoița îl constituie in
troducerea în text a întrebărilor și 
răspunsurilor cu privire la sarcinile 
ce revin țăranilor muncitori din 
Directivele celui de-'al III-lea Con
gres al partidului. Cuvinte bune se 
pot spune apoi și despre felul dum 
s-a d"sfășurat concursul la celelal
te centre. ' |

Faza intercomunală a concursului 
brigăzilor artistice de agitație a mo
bilizat activiștii culturali, în marea 
lor majoritate, la acțiune. Cinste 
celor care au răspuns prin fapte 
chemării. Dar, oare se pot spune 
in prezent aceleași cuvinte și la a- 
dresa activiștilor culturali care au 
dovedit pasivitate în pregătirea bri
găzilor de agitație? De lauda celor 
de la Almașul Mare s-a ales ni
mica. Nu s-au prezentat ta concurs 
Si, asemeni lor, au procedat și acti
viștii culturali din Zlatna, Feneș, 
Bărăbanț, Pețelca și alții. Apoi 
cfiiar și unele dintre brigăzile de 
agitație care au luat parte la con
curs s-au dovedit sub posibilități 
pregătite. Brigada artistică din 
Galda de Jos a prezentat un pro
gram de mtntuială ce n-a depășit 
12 minute, cea a maturilor dinVin- 
țul de Jos a avut textul depășit de 
viața satului, iar brigada artistică 
din Hăpria, pregătită în grabă și 
cu un text confuz, a lăsat să 
intrevadă munca de campanie 
activiștilor culturali de aici.

Concursul încă nu s-a încheiat 
Constituind un larg schimb de ex
periență, el dă posibilitate celor ce 
au de făcut retușări să le facă. Și e 
aceasta o datorie a tuturor activiș
tilor culturali în cauză.

se
a

Deschiderea învățămîntului de partid la sate
Zilele trecute s-a deschis pe lin

gă organizațiile de partid din 
G.A.C. și întovărășirea din Teittș 
învățămîntul de partid cu program 
de sat. Pentru noul an de învăță- 
mînt de partid aici s-au organizat 
un curs seral anul I cu 30 cursan- 
ți, un curs seral anul II cu 54 
cursanți și un cerc de studierea sta
tutului P.M.R., cu 30 cursanți.

Cu ocazia deschiderii festive, la 
care au participat toți cursanta de 
la cercul și cursurile respective, iov. 
Dalea. Partenie, secretarul comite
tului comunal de partid Teiuș, a a- 
rătat printre altele frumoasele suc
cese obținute anul trecut de către 
majoritatea cursanților din această 
comună în ridicarea nivelului lor 
ideologic și politic, în însușirea bo
gatei experiențe a P.C.U.S. în con
strucția comunismului și a docu
mentelor de bază ale partidului nos
tru, în îmbinarea teoriei revoluțio
nare cu practica construcției socia
liste de zi cu zi în țara noastră. 
Aceste succese s-au oglindit în lă-

Așa este căminul nostru cultural

Intrînd într-un cămin cultural, 
mai ales într-o zi de sărbătoare 
poți ușor să-ți dai seama de multe 
lucruri. Mai întîi dacă munca cul
turală ce se desfășoară în acest 
cămin atrage masele de țărani 
muncitori, dacă are sau nu spirit 
gospodăresc colectivul ce munceș
te aici și multe altele.

Astfel fiind, intrînd în căminul 
cultural din satul nostru, Șard, im
presia ce ți-o faci de la bun înce
put este din cele mai bune. Mani
festațiile culturale desfășurate aici 
cu regularitate, atrag zi de zi un 
număr tot mai mare de țărani mun
citori din sat, iar despre spiritul 
gospodăresc al colectivului ce mun
cește în acest cămin vorbesc1 deo-

depășit cu

S T A D i o;n
este locul unde se desfășoară de 

obicei întrecerile sportive. Un meci 
de volei îți pare cu atît mai frumos 
cu cît terenul e mai bine întreți
nut, mai ales cînd se dispune de 
un astfel de teren. Numai că, vor
bind de terenul de volei din par
cul mic, nu poți să nu te oprești 
spre a constata că aici de un timp 
încoace au loc întreceri în... nepă
sare. Uși rupte, o proastă întreți
nere din toate punctele de vedere, 
ca și cînd, chipurile, n-ar mai fi 
nevoie de un asemenea teren.

Probabil, conducerea A.S.M. Al
ba așteaptă să cadă zăpada, spre 
a șterge orice urmă de neglijență. 
Ar fi și aceasta o soluție!

NĂRAVUL
sub orice1 formă s-ar manifesta, 

tot nărav rămîne*. Numai că în 
preajma unui cal nărăvaș fiind te 
poți aștepta din partea acestuia la 
lovituri în oricare parte a corpului. 
Intrînd în farmacia din Vințul de 
Jos și solicitînd o fiolă de folicu- 
lină, lovitura îți este dată în di
recția buzunarului. Și-apoi, năra
vul farmacistului de aici, de a lovi 
la buzunar vînzînd medicamente cu 

murirea unui mare număr de ță
rani muncitori să treacă de la în
tovărășirea agricolă la forma supe
rioară — la G.A.C. și la consoli
darea economicO-organizatorică a 
gospodăriei colective din comună.

A urmat apoi prima lecție întitu
lată „Congresul al III-lea al P.M.R. 
despre lupta oamenilor muncii în 
frunte cu P.M.R. în vederea desă- 
vlrșirii construcției socialiste în 
patria noastră", expusă de propa
gandistul Sioia Daniel.

După expunerea primei lecții, 
care a fost urmărită cu viu interes 
de către toți participanții, au luat 
cuvintul, printre alții, tovarășii Bor
za Gavrilă, Timiș Gligor, Mathe 
Adalbert care s-'au angajat că 
vor depune tot efortul în noul an 
de invățămînt pentru însușirea crea
toare a lecțiilor predate, îmbinînd 
teoria cu practica de zi cu zi, frec- 
ventînd cu regularitate formele 
de invățămînt, luptînd pentru 
transpunerea în viață a istoricelor 
hotărîri trasate de Congresul al 
III-lea al P.M.R.------------♦♦♦♦♦♦------------

Ne scriu corespondenții

de 
al cooperativei de încălță- 

„Progresul" din Alba-Iulia 
spune multe lucruri frumoa- 
poate vorbi atît despre fap- 
sarcinile de plan au fost în-

sebit de grăitor realizările obți
nute de la începutul anului și pînă 
în prezent. Din fondurile căminu
lui și prin muncă patriotică s-a a- 
menajat o scenă cu decoruri și cor
tină, s-a reparat mobilierul, loca
lul s-a zugrăvit și pavoazat, iar 
recent s-a introdus la căminul cul
tural curentul electric.

Un interes viu' au depus pentru 
înfăptuirea acestor frumoase reali
zări tovarășul Negruțiu Victor, in
spector cu cinificarea în raionul 
Alba, tovarășul Dumitrean Domi- 
țian, directorul căminului, Ciobotă 
Sanflora precum și deputății din 
sat. BRIȘCAȘ OCTAVIAN

Perspective frumoase
Despre hărnicia colectivului 

muncă 
minte 
se pot 
se. Se 
tul că 
deplinite și depășite lună de lună, 
cît și despre străduința cooperato
rilor de a economisi cantități cît 
mai însemnate de materiale. ’ Nu
mai luna trecută, de pildă, s-au eco
nomisit pe întreaga cooperativă 
1.066 decimetri pătrați de piele, 
peste 70 kg talpă de bovine și alte 
materiale în valoare de peste’5.400 
lei.

însuflețiți de succesele obținute 
în lunile anterioare, muncitorii coo
perativei au pășit în luna noiem
brie cu și mai mult optimism. Și, 
rezultatele n-au întîrziat a se ară
ta. In prima decadă a lunii incurs, 
planul global de producție 
depășit cu 1,20 la sută.

HAȚEGAN

a fost

suprapreț, nu-i de ieri de alaltăieri. 
A devenit cronic.

Chiar cronic fiind însă, năravul 
tot poate să-și găsească lecuire. 
Ce-i drept leacul nu se găsește în 
nici o farmacie, ci îl servește do
zat, după toate prescripțiile, opinia.

AFUMĂTOARE?
t>. Trecînd prin fața bufetului cu 
numărul 60 din Piața 1 Mai, nu 
de puține ori mirosul plăcut te îm
bie să-ți îndrepți pașii spre intra
rea susnumitului bufet. Intrînd în
să, pofta de o servi ceva îți este 
numai decît tăiată, făcînd loc unui 
irezistibil dor de ducă după aer 
proaspăt, curat. Cauza? Atmos
fera de aici. Atmosferă veșnic îm- 
bîcsită de greul fum furnizat 
grătarul instalat într-unul din 
țurile bufetului.

Ne întrebăm cît va mai trece 
ce conducerea O.C.L. Comerț 
din orașul nostru, va muta bufetul 
într-un local corespunzător (operație 
ce se tergiversează cam de multi
șor)? Sau, nu s-ar putea oare con
strui un coș pentru evacuarea fu
mului? Și asta cît mai curînd po
sibil?

•s-

de 
col-

p:nă 
mixt



Alegerile în organizațiile de partid

In frunte corn liniștii
In fiecare sat — localuri 1M 
corespunzătoare pentru magazine I

7/î sala de festivități a clubului 
<,,! Mai" din Teiuș s-au desfășurat 
în ziua de 12 noiembrie cuc. lucră
rile Conferinței de partid din Com
plexul G.FJR. Teluș-Coșlaritt.

Darea de seamă a comitetului de 
partid, prezentată delegaților pre
feriți la conferință, a analizat mul
tilateral felul cum a muncit comi
tetul de partid, organizațiile de 
bază și fiecare membru de partid 
pentru îndeplinirea sarcinilor poli
tice și economice ce le-au stat în 
față. Și, rezultatele obținute de co
lectivele de muncă ale unităților 
din Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla- 
riu, sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid, avînd e- 
xemp.u însuflețitor pe comuniști, 
sînt cit se poate de grăitoare. 
'Astfel, la Depoul de locomotive 
planul producției globale a fost rea
lizat pe primele 10 luni ale anului 
în curs în proporție de 109,26 la 
sută, productivitatea muncii cres- 
cînd în aceeași perioadă cu 12,51 
la sută față de plan. La revizia de 
vagoane Coșlariu planul global a 
.fost depășit cu 10,80 la sută, la 
stația Teiuș cu 24,90 la sută, iar 
la revizia de vagoane Teiuș cu 
5,31 la sută. Pentru rezultatele de
osebite obținute în îndeplinirea sar
cinilor de producție, stația Coșla
riu s-a situat fruntașă de două ori 
pe regionala C.F.R., obținînd Di
ploma de onoare. Rezultate poziti
ve în ce privește îndeplinirea pla
nului de producție au obținut și ce- 
lela’te unități din cadrul comple
xului.

Pătrunși de importanța ce o re
prezintă economiile, ca urmare a 
muncii politice desfășurată de or
ganizațiile de partid, colectivele de 
muncă din Complexul C.F.R. Teiuș- 
Coșlariu s-au angajat să dea pa
triei economii peste plan în valoare 
de 279.100 lei. însuflețiți în mun
că de exemplul comuniștilor, sub 
îndrumarea organizațiilor de par
tid, colectivele de muncă din com
plex au realizat. în numai nouă luni 
ale anului 1960, economii în va
loare de 621.977 lei, depășindu-și 
în felul acesta propriul lor angaja
ment.

O contribuție de seamă la obți
nerea rezultatelor de mai sus 
așa cum s-a arătat în darea de sea
mă — a fost aceea că întrecerea 
socialistă a căpătat un caracter 
mai organizat, ca urmare a preo
cupării organizațiilor sindicale, în
drumate de organizațiile de partid. 
In același timp, s-a pus un accent 
mai mare pe extinderea, generali
zarea și aplicarea în procesul de

—----------------- ♦♦--------- ----------

Sarcinile actuale — în centrul muncii de partid
Era un timp cînd despre comuna 

Hăpria se auzea vorbindu-se in cea 
mai mare măsură numai despre 
lipsuri. Și de fapt în bună parte a- 
cesta era și adevărul. Membrii co
mitetului comunal de partid de aici 

.munceau slab, scăpau din centrul 
preocupărilor tocmai ceea ce era 
esențial — orientarea muncii de 
partid spre rezolvarea celor mai 
.arzătoare probleme din viața comu
nei. Măsurile luate însă cu spriji
nul Comitetului raional de partid 
au dus la îmbunătățirea muncii, în
tregul comitet simțindu-se în egală 
măsură răspunzător de îndeplinirea 
-sarcinilor trasate.

Recent, comitetul comunal de 
partid din Hăpria a avut adunarea 
de dare de seamă și alegeri. Atît 
darea de seamă cît și discuțiile pur
tate au scos în evidență faptul că 
comitetul comunal de partid și-a 

'îmbunătățit în mod simțitor activi
tatea, că a pus în centrul întregii 
munci de partid sarcinile principale 
cei-austatîn față. Și pe bună drep
tate, comuniștii comunei se pot 
mîndri cu o seamă de rezultate 
deosebite obținute în mobilizarea 
țăranilor muncitori la efectuarea di
feritelor munci de interes obștesc, 
.la îndeplinirea obligațiilor contrac
tuale pentru cerealele contractate 
cu statul etc. Așa, spre exemplu, la 
chemarea comitetului comunal de 
partid și cu spri jinul lui efectiv, ță
ranii muncitori din Stra ja, în frunte 
cu membrii și candidații de partid 
Constantin Ion, Rodean Ștefan, Șuș- 
man Ion, Dăian Nicolae și alții,’ au 
participat efectiv la construcția șco
lii, iar cei din Hăpria și-au con
struit un nou local de cooperativă 
:în centrul satului. Ca urmare a 

producție a metodelor înaintate de 
muncă, numărul celor care le apli
că ridieîndu-se la 350. De aseme
nea, o preocupare de seamă a or
ganizațiilor de partid a fost și in
troducerea tehnicii noi. In perioada 
la care se referă darea de seamă 
au fost făcute 21 propuneri de ino
vații, dintre care 13 se aplică în 
producție.

In darea de seamă au fost evi- 
dențiați, pentru cele mai bune re
zultate, comuniștii: Man Eugen, Pă
curar loan, Berindei Aurel, Stoica 
Gheorghe, Fuga Ștefan, Trifu loan, 
Crețu Constantin, Rancea Simion, 
Urieș Dănilă și mulți alții.

Darea de seamă a scos în evi
dență și alte rezultate economice 
obținute de colectivele de muncă 
din Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla- 
riu, rod al unei susținute munci de 
mobilizare a maselor de Către or
ganizațiile de partid, în frunte cu 
comuniștii.

Comitetul de partid a raportat 
Conferinței o seamă de alte rezul
tate pozitive obținute de organiza
țiile de partid privind viața internă 
de partid, munca cultural-educati- 
vă, etc.

Pregătirea profesională, 
la nivelul tehnicii noi

Delegații la Conferința de partid 
au venit pregătiți să discute și să 
analizeze felul cum s-a muncit la 
locul lor de muncă pentru îndepli
nirea sarcinilor de partid și econo
mice, în dorința de a contribui la 
extinderea și generalizarea meto
delor bune de muncă și în același 
timp la lichidarea lipsurilor. Și, fie
care tovarăș din cei ce au luat cu- 
vîntul la discuții a spus lucruri in
teresante, pline de învățăminte pen
tru munca de viitor.

Ceea ce este mai. important însă, 
este aceea că conferința a criticat 
pe bună dreptate comitetul de par
tid (secretar tov. Tot Iosif), care 
s-a preocupat insuficient de munca 
politică de masă și cultural-educa- 
tivă și în special de ridicarea 
nivelului profesional al muncitorilor 
la nivelul tehnicii noi.

Deși am obținut rezultate pozi
tive în munca noastră pe linia în
deplinirii sarcinilor de plan — au 
spus tovarășii care au luat cuvîntul 
la discuții — aceasta nu trebuie să 
ne mulțumească, întrucît s-au fă
cut simțite încă lipsuri care au in
fluențat în med negativ munca.

— Cu puțin timp în urmă, de
poul de locomotive a fost fruntaș 
pe țară — a spus tov. Buțu — iar 

muncii politice desfășurate de că
tre agitatori, în comuna Hăpria s-a 
îndeplinit și depășit cu aproape 
20.000 kg angajamentul la contrac
tări de cereale, comuna situîndu-se 
fruntașă pe raion.

O atenție mai mare a acordat 
comitetul de partid muncii de tran
sformare socialistă a agriculturii, 
îndrumate fiind cu mai multă com
petență în activitatea lor, organi
zațiile de bază din Drîmbar, Telea- 
curi și Hăpria și-au format un larg 
activ de agitatori și au desfășurat 
o rodnică activitate pentru atrage
rea țăranilor muncitori pe calea 
gospodăriei colective. Intr-o perioa
dă destul de scurtă, în aceste sate 
zeci și zeci de țărani muncitori 
și-au făcut cereri pentru gospodă
ria colectivă. La Drîmbar și Telea- 
curi, de pildă, peste 90 familii de 
țărani muncitori, urmînd exemplul 
comuniștilor Cosma Gheorghe, Frîn- 
cu loan, Mărginean loan, Mărgi
nean Achim și alții, și-au înaintat 
cereri pentru gospodăria colectivă. 
Demn de scos în evidență este fap
tul că atît la Drîmbar și Teleactiri 
cît și la Hăpria în fruntea muncii 
de colectivizare sînt comuniștii.

Darea de seamă și în special dis
cuțiile purtate la un nivel destul 
de înalt de către mulți din cei pre- 
zenți la adunarea de alegeri au 
scos în evidență și o seamă de 
lipsuri pe care comitetul le-a avut 
în activitatea sa. Atenția multor 
vorbitori a fost îndreptată mai mult 
spre desfășurarea muncii pentru 
colectivizare.

— Darea de seamă — a arătat 
comunistul Mărginean Achim — a

(Continuare în pag. 4-a) 

acum, deși avem rezultate bune în 
muncă, totuși nu ne putem mîndri 
cu acest titlu. Aceasta pentru fap
tul că noi nu ne-arn ocupat cu des
tul interes pentru a ridica tot per
sonalul de locomotivă la nivelul 
tehnicii noi și in aceeași măsură 
se face vinovat și comitetul de 
partid, care în munca de educare 
politico-profesională a dovedit in
suficientă preocupare.

Analizînd aceeași problemă, tov. 
Almășan Nicolae a scos în eviden
ță faptul că organizația de bază 
din depou nu a luat atitudine ho- 
lărită împotriva acelor membri de 
partid care dovedesc slabă preocu
pare in ce privește pregătirea lor 
politico-profesională, din care cau
ză ei nu s-au ridicat încă la nive
lul sarcinilor, iar lipsurile lor um
bresc activitatea întregului colec
tiv. Este necesar — a spus tov. 
Almășan — ca noul organ de partid 
ales să dovedească mai multă 
preocupare pentru educarea politi
că și profesională a membrilor de 
partid și a celor fără de partid.

Stația C.F.R. Teiuș — a arătat 
la discuții tov. Selesy B. — este 
înzestrată cu utilaj modem și cu 
toate acestea aici s-au manifestat o 
seamă de lipsuri și chiar abateri. 
După ce a arătat aspecte din mun
că, tovarășul a apreciat că organi
zația de bază din această unitate 
a muncit slab pentru ridicarea ni
velului profesional al cadrelor, iar 
comitetul de partid nu s-a. sezisat 
de acest lucru.

Conferința de partid a apreciat 
că comitetul de partid a muncit in
suficient pentru a ridica nivelul 
profesional al muncitorilor la nive
lul tehnicii noi și a trasat sarcini 
noului organ ales să dovedească o 
preocupare mai mare pentru înde
plinirea acestei importante sarcini.

La lucrările conferinței de partid 
din Complexul C.F.R Teiuș-Coșla- 
riu, din partea Comitetului raional 
de partid a participat tov. Ion Măr
ginean, setiretar.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor ce au avut loc, tov. Mărgi
nean a arătat că este necesar ca 
noul organ ales să tragă învăță
minte din dezbaterile ce au avut 
loc, să lupte pentru întărirea con
tinuă a vieții interne de partid, 
pentru consolidarea rezultatelor ob
ținute. Să fie luate de pe acum 
toate măsurile politico-organizato- 
rice în vederea dezbaterii cifrelor 
de plan pe anul 1961, în așa fel ca 
fiecare muncitor să le cunoască. 
Să organizăm și mai bine munca 
pentru ridicarea nivelului politic și 
profesional al muncitorilor, să do
vedim și mai multă exigență in 
muncă, pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de cel de-al III-lea Con
gres al partidului nostru — a în
cheiat tov. Mărginean.

Conferința a ales noul comitet. 
Ca secretar al comitetului a fost 
ales tov. Ioan Man.

Cu fosălâ. răspunderea
La 1.1. L. „Horia" lucrează ală

turi de muncitorii vlrstnici, un mare 
număr de tineri. Dintre aceștia 60 
sînt membri ai U.T.M. Sub condu
cerea și îndrumarea organizației de 
partid, avind sprijinul Comitetului 
orășenesc al U.T.M., tineretul de 
la întreprinderea „Iloria" a obținut 
mude rezultate pozitive în activi
tatea sa și a contribuit la realiza
rea sarcinilor economice ce au stat 
în fața întreprinderii. Aceste re
zultate au fost analizate de 
adunarea generală a organizației 
de bază U.T.M. pentru dare de sea
mă și alegeri, care a avut loc în 
urmă cu cîteva zile.

In vederea acestui eveniment, pe 
care tinerii l-au privit cu răspunde
re, comitetul U .T.M. a luat măsuri 
din timp pentru a pregăti în cele mai 
bune coridițiuni adunarea generală 
și a cinsti evenimentul cu rezultate 
deosebite. Astfel, au fost prelucrate 
documentele celui de-al III-lea Con
gres al U.T.M., cu care ocazie 
utemiștii Mitrofan Nicolae, Biro 
Arpad și alții s-au angajat să dea 
produse numai de calitate. Alte an
gajamente s-au referit la colectarea 
fierului vechi, primirea de noi tineri 
în rîndul organizației U.T.M., rea
lizarea de economii, etc.

Care sini rezultatele? Ele au fost

„Sînt absolut obligat de conștiin
ța de a scrie cîteva rînduri gaze
tei noastre despre noul ce răsare 
în comuna noastră sub înțeleaptă 
conducere a partidului*1. Rîndurile 
de mai sus sînt începutul unei scri
sori pe care corespondentul nostru 
voluntar Viorel Tornuța din Feneș 
a trimis-o acum cîteva zile ziaru
lui nostru, scrisoare în care cores
pondentul își manifesta bucuria 
față de schimbările ce au loc în 
viața satului.

Da! La Ampoița, Galați și Pre- 
saca, la Beldiu, Pețelca și Mereteu, 
ca și în alte și alte comune și sate, 
țăranii muncitori, mobilizați de or
ganizațiile de partid au pășit să-și 
facă localuri noi pentru cooperati
vă, localuri corespunzătoare volu
mului sporit de mărfuri ce se tri
mit pentru aprovizionarea țără
nimii muncitoare. Participarea ac
tivă, în masă, a țăranilor munci
tori la lucrările de construcție, este 
o puternică expresie a dorinței 
lor fierbinți de a-și înfrumuseța sa
tul. In mai puțin de două luni, la 
Galați, în mijlocul satului, a fost 
ridicat un local de toată frumuse
țea. La Hăpria, de asemenea, în 
puține zile va fi terminat și dat în 
folosință unul din cele mai frumoa
se localuri de magazin din raion. 
Și cine sînt constructorii? Nimeni 
alții decît țăranii muncitori din sa
tele respective, bineînțeles spriji
niți de organele locale și de 
IJ.R.C.C. Alba.

Această inițiativă deosebit de im
portantă pentru ridicarea activității 
cooperației sătești merită nu nu
mai sprijini deosebit, dar cel mai 
important este ca ea să fie extinsă 
în întregul raion.

In momentul de față în centrul 
comunei Feneș se lucrează de zor. 
In numai două zile au fost transpor- 

-XZX-

P-'XV -:

Țăranii muncitori din satul Gala ți sînt mîndri de rezultatul muncii 
lor. Noul local de magazin, constru it prin participarea întregului sat, 
le face cu adevărat cinste. Și exemplul lor poate și trebuie urmat.

arătate în darea de seamă a comi
tetului organizației U.T.M. din ca
drul întreprinderii. Și se poate spu
ne că darea de seamă a fost bo
gată în fapte.’Așa,- de pildă, sa 
arătat că în cadrul întrecerii so
cialiste ce se desfășoară în între
prindere pentru îndeplinirea planu
lui, sînt antrenați toți utemiștii, 
în rîndul fruntașilor numărîndu-se 
tovarășii Ordean Simion, Groza Si
mian, Popa Gheorghe, Luha Gheor
ghe și mulți alții.

In cadrul întreprinderii — s,a 
arătat în darea de seamă — își 
desfășoară activitatea o brigadă 

de muncă patriotică condusă de 
tov. Groza Simion, care, pe lingă 
alte realizări frumoase obținute în 
producție, a strîns și predat canti
tatea de 4.000 kg fier veOhi și a- 
ceasta numai în cinstea alegerilor. 
In afară de această cantitate, mo
bilizați de comitetul organizației 
U.T.M., tinerii de la întreprinderea 
„Horia" au strîns și predat I.C.M.- 
ului 31.650 kg fier vechi.

Darea de seamă a mai scos în 
evidență participarea tinerilor la 
munca patriotică, întreprinsă de 
Comitetul orășenesc U.T.M. Astfel, 
în cursul anului 1960 tinerii din 
cadrul întreprinderii au prestat 
peste 3.000 ore muncă patriotică la 

tați aici peste 150 m.c. piatră ș 
100 m.c. nisip. Țăranii muncitor 
de aici au hotărît să-și construias 
că și ei nn local pentru magazin 
In mai puțin de doi ani în flecari 
sat din Feneș s-a construit cîte ut 
local. Faptele de mai sus sînt < 
dovadă că putem asigura ca, prii 
larga participare a țăranilor mun 
citori, în fiecare sat să se constru 
iască cîte un local. Să luăm, di 
pildă, comuna Sîntimbru. Actualeli 
localuri nu mai corespund, cum di 
altfel nu mai corespund nici lt 
Stremț, Oarda de Jos, Micești, Bă 
răbanț, Drîmbar și în alte comuni 
și sate. Oare țăranii muncitori dit 
aceste sate nu-și doresc un loca 
frumos și încăpător pentru maga 
zin? Categoric că da. E nevoii 
doar de inițiativă, de mobilizare; 
țăranilor spre a-și aduce fiecart 
partea de contribuție, fie prin efec 
tuarea de muncă patriotică, fit 
prin cărămidă, pe care fiecare c 
poate face în grădina casei. L; 
Sîntimbru, de pildă, comună cu < 
putere economică cu mult mai mart 
ca cea a Feneșului, sînt condiții c; 
în anul ce vine să se ridice maga 
zine în mai toate satele. Și țărani 
muncitori sînt hotărîți să-și con 
struiască. Se cere însă ca comite 
tul de partid, organele sfatulu 
popular și ale cooperației să dove 
dească preocupare și atunci se voi 
vedea rezultatele.

Același lucru se poate spune ș 
despre comuna Oarda de Jos.

In satele noastre sînt toate con 
dițiile ca să asigurăm localuri co 
respunzătoare. Participînd în mot 
activ la lucrări, fiecare țăran mun 
citor își aduce o largă contribuții 
la înfrumusețarea satului, la asigu 
rarea condițiilor pentru desfășura 
rea unui comerț civilizat.

repararea drumurilor, înfrumuseța
rea orașului etc., realizînd econo
mii de 7.000 lei. Pentru rezultatele 
bune obținute în antrenarea tineri
lor la acțiuni cu caracter patriotic, 
organizația U.T.M. a fost distinsă 
eu Diploma de onoare a Comitetu
lui regional al U.T.M.

Sînt însă anumiți tineri, așa cum 
au arătat unii utemiști din cei 18 
care au luat cuvîntul Ia discuții pe 
marginea dării de seamă, care nu 
ne fac cinste și care trebuie trași 
la răspundere pentru faptele lor. 
Unii din ei dau dovadă de indisci
plină la locul de muncă și au ati
tudini necuviincioase față de :hr et
nici, cum sînt tovarășii Popa Cor
nel și Dușa loan.

Adunarea generală a scos în e- 
vidență faptul că comitetul U.T.M. 
s-a preocupat slab de ridicarea ni
velului politic și profesional al ti
nerilor, de organizarea plăcută a 
timpului liber al tineretu'uidin în
treprindere.

Adunarea generală a stabi
lit noi obiective pentru noul co
mitet ales, pentru continua îmbu
nătățire a muncii de organizație, 
pentru ridicarea tineretului la nive
lul sarcinilor trasate de partia.

Tinerii s-au angajat să munceas
că cu toată răspunderea centru în
deplinirea sarcinilor ce le stau în 
față.



"Dești din %lniunea Sovietică Sarcinile actuale în centrul muncii de partid

„Efectul Kabanov
MOSCOVA (Agerpres). —ȚASS 

transmite: Pe ecranul unui radio
locator poate fi obținută imaginea 
oricărei regiuni de pe glob situată 
la mii de kilometri de locul de ob
servație. Acest lucru i-a reușit o- 
muiui de știință sovietic Nikolai 
Kabanov, care timp de 14 ani se 
ocupă de studierea fenomenelor ra- 
dio'ocației.

Kabanov a respins afirmațiile u- 
nor specialiști americani și englezi 
care considerau că este imposibil 
să se obțină pe ecranul unui radio
locator imaginea unei regiuni foar
te îndepărtate, pe motiv că undele 
de radio sînt reflectate nu de pă
mînt ci de ionosferă.

Kabanov a stabilit că atunci cînd 
ajung pe pămînt, undele de radio 
reflectate de ionosferă sînt disper
sate parțial de suprafața acestuia; 
o anumită parte a energiei disper-

sate se întoarce la sursa1 care a 
emis unda de radio și poate fi în
registrată.

La 15 noiembrie în Comitetul 
pentru invenții și descoperiri de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. i s-a. decernat lui Nikolai 
Kabanov diploma nr. 1 pentru a- 
ceastă realizare. Pentru prima oară 
în lume statul a acordat unei des
coperiri numele autorului. Pe viilor, 
ea se va numi „Efectul Kabanov".

Kabanov a explicat că dacă se 
urmărește să se obțină pe ecranul 
unui radiolocator imaginea vreunei 
regiuni de pe glob, se trimite în di
recția respectivă de la o instalație 
puternică o undă directă de rădic. 
Aceasta străbate un drum compli
cat: la început spre ionosferă, iar 
de acolo din nou pe pămînt, apoi 
din nou spre ionosferă și astfel a- 
junge pînă la regiunea necesară.

(Urmare din pag. 3-a)

Proteze înlocuitoare de vase sanguine

In acjest loc undele de radio sînt 
dispersate de suprafața pămîntului 
și o mică parte a lor este trimisă 
pe vechea traiectorie înapoi la sur
sa care a emis unda de radio. Pe 
ecran apare imaginea regiunii si
tuate departe de locul de observa
ție. Sînt de asemenea vizibile ima
ginile punctelor intermediare ale 
scoarței pămîntului.

Utilitatea practică a „efectului 
Kabanov", constă în aceea că, cu 
ajutorul lui se pot alege cele mai 
avantajoase frecvențe pentru legă
turi prin radio la mare distanță, 
pentru cercetarea ionosferei. Noua 
descoperire va permite o creștere 
considerabilă a siguranței funcțio
nării liniilor de radio, efectuarea 
de emisiuni cu stații mai puțin pu
ternice și cu antene mai simple, 
micșorarea simțitoare a parazițiilor 
de radio.

scos în evidență rezultatele muncii 
pentru colectivizare. Ele însă pu
teau fi și mai bune, dacă în mun
ca comitetului ar fi existat o conti
nuitate. Răul mare a fost că s a 
muncit pe campanii și acest sistem 
de lucru a fost împrumutat și de 
către organizațiile de bază. Noul 
comitet trebuie să acorde toată a- 
tenția și muncii de lămurire ce tre
buie desfășurată în satul Teleacuri.

La fel ca Mărginean Achim au 
vo-bit și Muntean Gheorghe și Gru- 
ian Roman. Gruian Roman, de pil
dă, a arătat că la Hăpria munca 
pentru înființarea gospodăriei tre
buie dusă cu toate forțele satului

și nu trebuie amînată de pe o zi pe 
alta. Pentru noul organ — a ară
tat vorbitorul — colectivizarea agri
culturii trebuie să fie sarcina prin
cipală a întregii munci de

In încheierea discuțiilor, 
cnvîntul tov. Todea Iosif, 
al Comitetului raional de 
care a dat o serie de indicații des
pre felul în care noul comitet vă 
trebui să-și desfășoare activitatea. 
S-a accentuat în mod deosebit asu
pra sarcinilor ce revin organizații
lor de bază în munca pentru co
lectivizarea întregii

Trecîndu-se la 
organ, ca secretar 
Debrețeni loan.

partid. 
a luat 
activist 
partid,

comune, 
alegerea noului 
a fost reales tov.

MOSCOVA (Agerpres). —TASS 
transmite: După cum a declarat
Antonin Filatov, membru corespon
dent al Academiei de Științe medi
cale a U.R.S.S., la sesiunea știin
țifică consacrată problemei trata
mentului operatoriu al endoarteritei 
obliterante, sesiune care se desfă
șoară la Moscova, specialiștii so
vietici au realizat proteze care în
locuiesc perfect vasele sanguine.

Protezele care au fost realizate 
la Institutul pentru transfuzia sîn- 
gelui din Leningrad și sînt confec
ționate dintr-un lavsan de calitate! 
superioară, corespund tuturor cerin- i 
țelor impuse înlocuitorilor țesutului 
viu; ele sînt înofesive pentru or
ganism, poroase și atît de plastice 
îneît sînt în stare să transmită un- i 
dele ptilsatoare. Protezele se con- i 
fecționează și se păstrează în con
diții de sterilitate, astfel îneît pot I 
fi utilizate pentru operație în orice <

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

clipă. Lungimea lor este de 60 cm . 
iar diametrul variază între 6 și 
24 mm.

Chirurgii au încercat protezele pe 
30 de cîini, iar apoi le-au folosit 
la intervenții în clinică. In două 
cazuri, tuburile artificiale au înlo
cuit aorta și în cinci cazuri — aite 
diferite artere. S-a constatat că în 
ceea ce privește comportarea lor 
în corpul omului, înlocuitorii mi 
se deosebesc de vasele naturale. 
Ei se integrează foarte bine in or
ganism. Oamenii cărora li s-au in
trodus aorte sau alte artere artifi
ciale nu simt prezența lor timp în
delungat.

Se poate presupune că durata 
vieții vaselor din Lavsan va: fj mai 
mare decît a vaselor naturale, a- 
dică în mod practic nelimitată.

In U.R.S.S. va începe în 1961 fa
bricația de masă a protezelor înlo
cuitoare de vase sanguine.

---------------------**---------------------  

Situația 
din Congo

Luptele din Guatemala
HAVANA (Agerpres). —
După cum transmite corespon

dentul din Tegucigalpa al agenției 
Prensa Latina, în ciuda contraofen
sivei întreprinse de trupele guver
namentale, insurgenții guatemalezi 
continuă să mențină sub controlul 
lor mari regiuni din partea de ră
sărit a țării, inclusiv orașele Puer
to-Barrios și Chiquinula. Președin
tele Guatemalei, Ydigoras Fuentes, 
a declarat că Ia 15 noiembrie va

dezlăn.țui o „ofensivă masivă 
patru puncte principale" inclusiv 
împotriva orașului Zacapa unde ac 
ționcază insurgenții.

După cum relatează coresponden
tul, datorită stricteței cenzurii asu
pra presei și radioului, este aproape 
imposibil de ounoscut amploarea 
luptelor care au loc. Radioul și 
ziarele publică numai materiale o- 
ficiaie.

în

LEOPOLDVILLE (Agerpres;.— 
Corespondentul agenției Tan;ag 

transmite din Leopoldville că eli
berarea lui Kamitatu a stîrnit o se
rioasă nemulțumire în rîndul parti
zanilor colonelului Mobutu îndeo
sebi în rîndul acelora care se gru
pează în jurul colonelului Kokol 
care l-a arestat pe Kamitatu!.

După cUTn s-a aflat la Leopold
ville, transmite corespondentul, un 
grup de ofițeri au elaborat un plan 
de organizare a unei noi lovituri 
de stat potrivit căreia puterea tre
buie să fie încredințată așa-zisu- 
kii „cabinet Ileo" numit în mod ile
gal de către președintele Kasavubu.

Se anunță că în legătură cu zvo
nurile despre acest complot trupele 
O.N.U, au intensificat controlul 
asupra principalelor puncte ale o- 
rașului și au instalat de asemenea 
grupuri de pază în fața casei h:i 
Kamitatu a cărui nouă arestare in
tră în calculele complotiștilor.

Agenția Press Trust of India, in- 
formînd despre eliberarea lui Ka
mitatu, subliniază că cauza directă 
a arestării sale a servit-Q faptul ",ă 
în mîinile sale a căzut un document 
secret în care „unele state străine 
avertizau pe colonelul Mobutu ca 
acesta să nu permită în nici o 
împrejurare convocarea Parlamen
tului".

A. S. M. Alba-Iulia—Metalul Crișcior

minutele 9, 40 și
2 ori cu capul niște centrări impe
cabil executate de Vișinaru și a 
treia oară marchează cu un șut 
foarte frumos de pe extremă.

In repriza a do-ua marchează Ro
taru în minutul 60 și Munteanu în1 
minutul 72.

Raport de cornere 11-3 în favoa
rea gazdelor.

Meciul dintre echipele 
Alba-Iulia și Metalul Crișcior 
fost dinamic, rapid, cu multe 
țiuni frumoase la

S-a luptat dîrz, 
tru fiecare minge, 
dominat mai mult, 
mult și an marcat

Primele trei goluri sînt marcate 
în repriza întîia de către Radu în

A.S.M.
a 

ac- 
ambele porți. 
bărbătește, pen- 
dar gazdele au 
au șutat mai 

de 5 ori.

5-0 (3-0)

43, care reia de'

J U N
In deschidere, a avut loc meciul 

de fotbal între juniorii acelorași e- 
chipe. Din păcate trebuie să spu
nem și de astă dată că, deși au cîș
tigat cu scorul de 3-1 (0-6), junio
rii noștri au făcut un joc confuz, 
la întîmplare, fără nici o concepție 
tactică și cu execuții tehnice din ce 
în ce mai slabe. Singurii care și-au 
menținut forma bună de la începu
tul campionatului s-au dovedit a fi 
extremele Popa și Achim și stope
rul Popa Cornel.

De asemenea, trebuie să mai 
semnalăm că în afara lipsurilor a- 
rătate mai sus, mai este una care 
după părerea noastră este cea mai 
gravă și anume, lipsa de disciplină.

I O R I
Deși sînt tineri, între 15 și 18' 

ani și în marea lor majoritate e- 
levi, unii dintre juniori cum este de 
pildă Muntean Mircea, sînt „ner
voși" pe teren strigă și se înjură1 
în timpul jocului și răspund cu o- 
brăznicie antrenorului.

Desigur că o mare parte de vină 
o are și antrenorul Luca Iosif, oare 
a permis pînă acum și a lăsat ne
sancționate astfel de abateri. De' 
aceea, credeam că este absolut nece
sar să ia de urgență toate măsu
rile pe care le crede de cuviință 
pentru curmarea unor astfel de ma
nifestări și pentru crearea condiții
lor în vederea unui antrenament 
serios.

Aurul Zlatna—Aurul Certej 3-0 (1-0)

trecută, pe stadionul 
Zlatna s-a desfășurat 
fotbal coniînd penirti 

regional dintre Aurul 
Deși am-

Duminica 
„Aurul" din 
întllnirea de 
campionatul _ 
Zlatna și Aurul Certej. 
bele echipe se prezentau în meci la 
o valoare apropiată, la capătul 
celor 90 de minute de joc echipa 
gazdă, Aurul Zlatna, a cîștigat în- 
tiinirea cu scorul de 3-0.

In prima repriză echipa zlătne- 
niior practică un joc deschis cu ac
țiuni frumoase, dar fără finalitate 
la poartă, în timp ce echipa oaspe 
joacă fără orizont. De fapt lipsa

In urma alegerilor prezidențiale 
care au avut loc în S.U.A. Ia 8 no
iembrie, candidatul partidului de
mocrat John Kennedy a fost ales 
președinte al Statelor Unite ale A- 
mericii.

Deși cu cîteva zile înaintea ale
gerilor pronosticurile anchetelor 
institutului Gallup și celor mai mari 
cotidiene americane erau în favoa
rea lui Kennedy, lupta a fost atît 
de strinsă îneît abia în seara zilei 
de 9 noiembrie aceste pronosticuri 
au devenit realitate.

Alegătorul american a votat pen
tru transformări, pentru revizuirea 
politicii interne și externe a Sta
telor Unite și nu de dragul înlo
cuirii persoanelor aflate la corulu- 
dere. Aceasta este concluzia esen
țială care se impune în analizarea 
alegerilor prezidențiale din S.U.A.

Votînd pentrii Kennedy, milioa
nele de a'egători americani au dat 
în felul acesta un vot de blam po
liticii de intensificare a cursei înar
mărilor, întreținerii încordării in
ternaționale, adică au dat răspunsul 
cuvenit guvernului republican care 
a ridicat politica imperialistă de 
„ed/iillbristică în pragul războiu
lui", politică de provocări și încăl
cări grosolane a suveranității altor 
țări la rangul de politică de stat. 
Prin urmare, cauza eșecului sufe
rit de republicani în aceste alegeri 
nu trebuie căutată în măsura în 
care programul electoral se deose
bește de cel al democraților (a- 
ce'astă deosebire este microscopică, 
dacă ea a existat în general) ci 
trebuie căutată în direcția în care 
guvernul republican tlra America.

Nici chiar în ajunul alegerilor

Semnificația rezultatului 
alegerilor prezidențiale din S. U. A
guvernul Eisenhower n-a înțeles că 
poporul american s-a săturat să fie 
robul cursei înarmărilor. Astfel, 
după cum relatează revista ameri
cană „TIME", deși alegerile bă- 
teau la poarta America, administra
ția Eisenhower a sporit din nou 
cheltuielile militare. Numai în ulti
mele săptămlni, continuă revista, 
cheltuielile militare ale Statelor U- 
nite au crescut cu 1.167 milioane 
dolari. Totodată, Statele Unite au 
căpătat dreptul printr-hin acord în
cheiat cu Anglia, să-și trimuu sub
marine înarmate cu rachete „PO
LARIS" în Scoția.

Aceste ultime acțiuni ale admi
nistrației Eisenhower, în loc să 
ducă la mărirea șanselor în alegeri 
ale candidatului republican, ele 
au avut un efect contrar spre mu
rea consternare a cuplului Nixon- 
Lodge.

James Marlow, comentatorul 
agenției ASSOCIATED PRESS re
levă într-o analiză a cauzelor eșe
cului lui Nixon și Partidului Re
publican în alegerile prezidențiale 
din S.U.A. că victoria democrați
lor care au obținut pentru a 13-a 
oară consecutiv controlul asuprii 
Congresului „a reamintit republi
canilor, ca partid, că ei nu țin pa
sul cu modul de a gîndi al majori
tății alegătorilor din Statele Unite".

După cum arată Marlov, legă
turile lui Nixon cu președintele Ei
senhower și cu administrația sa

un handicap pentru el", 
din lumea de afaceri a

„au fost
„Criza 

fost de asemenea un factor care a 
contribuit la victoria lui Kennedy 
— subliniază comentatorul agen
ției. In luna aprilie, cu mult îna
inte de începutul campaniei electo
rale, Nixon a declarat că, în cazul 
cînd va avea loc o nouă scădere d 
activității economice pînă în ziua 
alegerilor, republicanii nu vor pu
tea ieși învingători. Acest lucru s-a 
întîmplat".

Impatrivindu-se procesului de în
sănătoșire a atmosferei politice in
ternaționale, început la insistențele 
și eforturile Uniunii Sovietice și al
tor state iubitoare de pace, guver
nul Eisenhower a contribuit la scă
derea simțitoare a prestigiului Sta
telor Unite pe plan internațional.

Făctnd bilanțul lipsit de glorie 
a celor opt ani de guvernare re
publicană, presa americană subli
niază de asemenea înrăutățirea con
siderabilă a situației economice a 
tării. Chiar si organul marilor mo
nopoluri, „WALL STREET JOUR
NAL", este nevoit să recunoască 
cu amărăciune că economia ameri
cană se apropie „nestăvilită de 
mlaștina declinului industrial". în
treaga presă americană publică a- 
proape zilnic materiale în legătură 
cu imposibilitatea Statelor Unite 
de a evita un crah economic. După 
părerea multor economiști ameri-

câni Statele Unite vor trece prin- 
tr-o nouă depresiune economică, 
care după toate probabilitățile, va 
începe în primele luni ale anului 
viitor.

In prezent numărul șomerilor a- 
tinge 6,4 la sută din totalul bra
țelor de muncă din S.UIA.

Senatorul Kennedy, în cursul 
campaniei electorale, a știut să 
tragă foloase din eșecurile înregis
trate de guvernul republican pe 
plan internațional cît și din ne- 
popularitatea acestuia pe plan in
tern, reușind să obțină majoritatea 
de electori necesară alegerii sale. 
Astfel, ziarul „NEW YORK POST" 
amintește că în luna mai, Kennedy, 
care lupta pe atunci să-și pună 
candidatura din partea partidului 
democrat, a declarat: „Ceea ce ne 
trebuie în primul rînd este un to
rent de idei noi despre felul în care 
să se pună capăt impasului din 
Germania și din Orientul Mijlodiu, 
impasului din Algeria și stagnării 
dezbaterilor in problema dezar
mării".

Viitorul va arăta în ce măsură 
noul președinte a învățat din soar
ta lamentabilă a guvernului repu
blican și dacă el va îndreptăți spe
ranțele poporului american în 
privește lichidarea „războiului 
ce", stabilirea unor relații de 
credere reciprocă între marile 
teri, promovarea unei politici 
terne de neamestec în treburile

lupta pentru 
statelor 
diferite 

generale

de finalitate a echipei din Zlatna 
se poate vedea și din faptul că în 
prima repriză zlătnenii au ratat 8 
ocazii ce puteau fi fructificate, prin
tre care și un 11 m. Scorul este 
deschis abia spre sflrșitul primei 
reprize prin Țira.

La reluare, gazdele pun stăpînire 
pe joc, domină categoric, reușind 
să mai înscrie de 2 ori prin Cobuz- 
neanu și Fierea.

C.F.R. Teiuș - Metalurgistul 
Cugir 2-3 (1-2)

După aspectul meciului un rezul
tat de egalitate exprima mult mai 
mult raportul de forțe de pe teren 
decît rezultatul cu care a luatsfîr- 
șit meciul. Cei 22 de jucători, le-a 
lungul celor 90 de minute de joc, 
au fost egali și au prestat un joc 
colectiv, cu pase precise si acțiuni 
la poartă. Dar... așa cum de obicei 
și surprizele sînt prezente, golul 
victorios cade pentru Cugir într-un 
moment cînd nimeni nu se aștepta.

De reținut că echipa din Teiuș de 
data aceasta a reușit a imprima jo
cului dinamism cu deschideri fru
moase pe extreme, remareîndu-se 
în mod deosebit Radu, Suciu, Boca. 
și Rancea.

CLASAMENT

ce
re- 
în- 

pu- 
ex- 
in-

Minerul Deva 9 8 1 0 47: 3 :17
Metalurgistul Cugiir 9 7 1 1 26: 8 15
A.S.M. Alba Iulia 10 7 1 2 38:15 15
Dacia Orăștie 10 6 0 4 29:15 12
C.F.R. Teiuș 9 5 1 3 20:18 11
Șebeșul Sebeș 9 5 1 3 22:20 11
Aurul Zlatna 9 3 3 3 11:17 9
Aurul Certej 10 4 0 6 21:19 8
Metalul Crișcior 10 4 0 6 14:21 8
Mureșul Vinț 9 1 2 6 10:31 4
Șurianul Petrești 9 0 2 7 7:38 2
Victoria Dobra 9 0 0 9 5:45 0

terne ale altor state, 
coexistență pașnică a 
sisteme social-politice 
realizarea dezarmării 
complete.

cu
și
și

Etapa
Sebeșul Sebeș

Iulia;
Vințul
Aurul
C.F.R.
vinul
lurgistul Cugir—-Șurianul Petreșii;: 
Dacia Orăștie stă1.

viitoare
— A.S.M. Alba 

Deva — MureșulMinerul
de Jos; Metalul Crișcior — 
Zlatna; Victoria Dobra — 
Teiuș; Aurul Certej — Cor- 
Hunedoara (rezerve); Meta-
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