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care să asigure încă din 
zile ale anului desfășurarea 
susținut a producției". Tra- 
în viată a acestei prețioa-

întregul nostru popor a primit 
cu o deosebită satisfacție 'expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la plenara lărgită a C. C. al 
P.M.R., care a dezbătut și aprobat 
proiectul planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1961. A- 
cest plan aprobat de plenară, re
flectă nu numai faptul că el a fost 
întocmit pe baza unui studiu rea
list al posibilităților, dar el reflectă 
perspectiva măreață de dezvoltare 
a economiei noastre naționale în 
1961. Sarcinile planului pe 1961 
constituie un puternic mijloc de mo
bilizare a întregului nostru popor la 
lupta pentru traducerea lor în viață.

Expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în cadrul plenarei, 
a făcut bilanțul realizărilor obți
nute de oamenii muncii sub con
ducerea partidului în acest an. Și bi
lanțul făcut e un bilanț rodnic, bi
lanț al unor înfăptuiri deosebit de 
1 . ortante în drumul patriei noas
tre rspre desăvîrșirea construcției 
socialiste. Așa, după cum se poate 
aprecia pe baza datelor existente 
pînă în prezent, în acest an pro
ducția industrială va crește, com
parativ cu 1959, cu circa 15,5 la 
sută. Numai sporul obținut în a- 
cest an la oțel depășește cu mult 
întreaga producție de oțel a țării 
obținută în 1938. Au intrat în pro
ducție noi și importante obiective 
industriale, ca fabrica de țevi su
date din București, cuptorul Martin 
de 400 tone de la Hunedoara, fa
brica de celuloză din stuf din Chiș- 
cani, fabricile de zahăr de la Ltl- 

' duș și Bucecea. La Bicaz a înce
put să producă energie primele a- 
gregate ale marii hidrocentrale.

Succese remarcabile au fost ob
ținute în dezvoltarea agriculturii 
socialiste, în> creșterea continuă a 
niveluj-ni de trai al populației de 
la <• șe și sate. In anul acesta 
sX. ,<iat cu peste 35 la sută mai 
multe locuințe decît în anul trecut 
în folosința oamenilor muncii.

In raionul nostru au fost, de a- 
semenea, obținute rezultate cu care 
oamenii muncii pe bună dreptate 
se mîndresc. La Uzinele metalo- 
ehimice Zlatna, ca urmare a muncii 
entuziaste a întregului colectiv, au 
fost create condiții ca planul anual 
să fie îndeplinit cu o lună- mai de
vreme, s-a îndeplinit angajamentul 
la economii etc. La fabrica „Arde
leana" din Alba-Iulia, ca urmarea 
desfășurării pe scară largă a luptei 
pentru economii angajamentul a- 
nual a fost realizat într-un singur 
semestru. In general luate, se poa
te spune că întreprinderile raionu
lui nostru și-au îndeplinit și depă
șit sarcinile de plani raportate la 
perioada actuală, înregistrînd tot
odată o economie la prețul de cost 
de cîteva milioane.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 
arătat că mai există întreprinderi 
unde sarcinile de plan nu sînt în
deplinite la toți indicii, unde, se 
merge pe panta de a se neglija u- 
nul din cei mai importanți indici 
— prețul de cost — înregistrîndu-se 
astfel pierderi însemnate. Și în a- 
ceastă direcție, o seamă de lipsuri 
s-au manifestat la Autobaza de 
transporturi I.R.T.A. Alba-Iulia, . 
Întreprinderea minieră „Gh. Doja" 
etc., unde prețul de cost a fost de
pășit în ultimul timp cu sute de 
mii lei. înlăturarea unor astfel de 
lipsuri în viitor trebue să consti
tuie preocuparea principală a orga
nizațiilor de partid, a organelor sin
dicale și a conducerilor adminis
trative.

In acest an, spre deosebire de 
alți ani, sarcinile de plan pentru 
anul viitor au fost înmînate colec
tivelor de muncă cu 3 luni înainte 
de sfîrșitul anului. Cunoașterea 
sarcinilor, așa după cum se arată 
și în expunerea făcută de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej^ la 
plenară „trebuie să fie folosită din 
plin pentru luarea tuturor măsuri
lor tehnice, organizatorice și eco

nomice, 
primele 
în ritm 
ducerea 
se indicații presupune preocuparea 
cu răspundere a organizațiilor de 
partid, a organelor sindicale și a 
conducerilor administrative pentru 
luarea tuturor măsurilor menite să 
asigure cunoașterea pe secții, pe 
fiecare om a sarcinilor de plan. In 
mod deosebit trebuie acordată în
treaga atenție elaborării planurilor 
de măsuri tehnico-organizatorice. In 
momentul de față, după ce planul 
a fost defalcat pe secții, sectoare 
și ateliere, el va fi prelucrat cu în
tregul colectiv de muncitori, ingi
neri și tehnicieni. Cu prilejul pre
lucrării va trebui acordată toată a- 
tenția propunerilor făcute de mun
citori, ingineri și tehnicieni, astfel 
ca acele propuneri care sînt bune 
să poată fi studiate și prevăzute în 
planul de măsuri spre a fi îndepli
nite. In vederea descoperirii de noi 
rezerve, este deosebit de important 
ca organizațiile de partid și orga
nele sindicale din întreprinderile ra
ionului să treacă la reactivizarea 
comisiilor economice, îndrumîndu-le 
cu mai multă competență activita
tea. Trebuie lichidată din rădăcini 
atitudinea de subapreciere a acti
vității comisiilor economicei de care 
mai dau dovadă unele organizații 
de partid, ca cele de la C.F.R. Coș- 
lariu, Grupul de șantiere al
T.R.C.H. Alba-Iulia și altele.

Succesele obținute de majoritatea 
întreprinderilor din raion în acest 
an dovedesc cu toată puterea că 
mai avem încă mari rezerve la fie
care loc de muncă în vederea spo
ririi producției, reducerii prețului 
de cost și îmbunătățirii calității 
produselor. Iată de ce la Atelierul 
central de reparații, la fabrica „Ar
deleana" din oraș și în alte unități 
cu specific asemănător, rezervele 
trebuie căutate în reducerea con
sumurilor specifice și folosirea mai 
completă a utilajului și a spațiului 
de producție, în timp ce la I. M. 
„Gh. Doja" va trebui extinsă 
mai mult tehnica nouă și expe
riența fruntașilor în muncă. Ase
menea căi concrete, specifice fie
cărei unități în parte trebuie găsite 
spre a asigura îndeplinirea întoc
mai a obiectivelor de mai sus. In 
mod deosebit se impune ca orga
nele! sindicale să se preocupe 
mai multă răspundere de' organi
zarea și desfășurarea întrecerii 
socialiste, de concretizarea și conti
nuitatea ei.

In anul ce vine, partidul nostru 
va împlini 40 de ani de existență, 
40 de ani de luptă neobosită pentru 
fericirea poporului. Mergînd neabă
tut pe linia trasată de partid, ală
turi de întregul popor, oamenii 
muncii din raionul nostru vor da 
un avînt și mai puternici luptei pen
tru îndeplinirea mărețelor sarcini 
trasate de partid și guvern.

a obiectivelor de mai sus. In

cu

IN CLIȘEU: Casa construită de curînd de colectivistul Sîrbu’ Si- 
mion din G.A.O. Cistci.
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Colectivista Elena Hiter din 
G.A.C. Micești este mîndră de re
zultatele frumoase obținute la gră
dina gospodăriei, 
xemplare de varză 
tea de 10 kg.

unde unele e- 
depășesc greufa-

Din nou cu rezultate bune
Ca și în alte luni, rezultatele ob

ținute în muncă de către colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la întreprinderea de industrie-lo- 
cală „Horia" din Alba-Iulia au fost 
în luna octombrie din cele mai bune.

I-a depășirea planului producției 
globale cu pestă 16 la sută și-au 
adus în egală măsură aportul ' sec
țiile metalurgică, poligrafie, sîrmă 
împletită, panificație și sectorul ce
ramic Sîntimbru.

Lună de lună
o---------------------

. secție fruntașă
Printre secțiile cooperativei „Mu

reșul" din Alba-Iulia ce obțin re
zultate frumoase în muncă’ se nu
mără și secția de lenjerie. Conștiin
ciozitatea, lucrul de calitate și de
servirea civilizată a clientelei a fă
cut ca această secție mai bine de 
9 luni să dețină locul de fruntașă 
pe cooperativă. In luna octombrie, 
bunăoară, colectivul secției și-a de
pășit planul de producție cu peste 
90 la sută.
---------------------- 44-----------------------

Fruntași pe regională
Realizîndu-și planul pe trimestrul 

III/1960 în cele mai bune condiții 
de siguranța circulației, colectivul 
stației C.F.R. Coșlariu a f 
tins cu diploma de onoare ; 
ției regionale C.F.R. Cluj.

O contribuție de seamă 
nerea însemnatei distincții 
vut-o tovarășii Bugaru Gheorghe, 
Boancă Cornel, Hulea Marian, Jol- 
doș Ion, Zolt Ion, Vasiu Nicolae 
și alții.

fost dis- 
a Direc-

la obți- 
au a-

Adunări festive consacrate 
ZILEI DE î

Ta Pllba Julia
Cinstind ziua de 7 Noiembrie, 

peste1 500 de oameni ai muncii din 
orașul nostru s-au întrunit, dumi
nică dimineața, într-o însuflețită 
adunare festivă,.

Cu acest prilej, tovarășul Vasile 
Farcaș, secretar al Comitetului 
raional al P.M.R. Alba, în expu
nerea prezentată, „A 43-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie" a scos în evidență 
grandioasele succese dobîndite de 
poporul sovietic sub conducerea 
gloriosului său Partid Comunist, 
ajutorul multilateral primit de 
poporul nostru în construirea so
cialismului din partea Uniunii So
vietice. Participanții la adunare 
au manifestat îndelung pentru ma
rea Uniune Sovietică, patria so
cialismului biruitor, pentru neîn
fricatul său Partid Comunist, pen
tru prietenia veșnică romîno-so- 
Vietică.

Adunarea a fost urmată de uri 
reușit program artistic prezentat 
de elevii Școlii medii mixte „Ho
ria, Cloșca și Crișan". Corul școlii, 
condus de tovarășa profesoară Le- 
tiția Contor, a interpretat cu mă
iestrie cîntecele „Rîd primăverile", 
„Armata rcșie a biruit" și „Mar
șul partizanilor", de același suc
ces bucurîndu-se și soliștii și re
citatorii școlii.

Programul a c'ontinuiat apoi prin 
prezentarea de către colectivul ar
tistic al întreprinderii “Ardealul,, 
a piesei sovietice „Taigaua" și 
printr-un reușit concurs „Drumeții 
veseli".pe tema „Relațiile romîno-

Tot în această lună s-au creat, 
printr-o folosire mai judicioasă a 
materialelor, economii ce întrec cu 
mult suma de 150.000 lei.

Un aport substanțial în crearea 
de economii și depășirea. planului 
de producție l-au adus muncitorii 
secției sîrmă Kirr Martin, Costea 
Saveta, Popa Ion, brigadierii LeO- 
rinț Ștefan și Giurgiu Gavrilă 
la secția panificație și alții.

de

Mult interes în realizarea sarci
nilor de plan îl depun muncitoare
le Bacsi Rozalia și Crișan Silvia.

'--------------------------------------

Alegerile în organizațiile U.T.M.
De cîteva zile au început în în

treg raionul nostru pregătirea șl 
desfășurarea adunărilor de dări de 
seamă și alegeri în organizațiile 
U.T.M. din școli, întreprinderi,
S.M.T., G.A.S., G.A.C., întovără
șiri și sath.

Aceste adunări reprezintă Un e- 
veniment de o importanță deosebi
tă în viața organizațiilor U.T.M. 
și a fiecărui utemist în parte. Des- 
fășurîndu-se sub semnul luptei pen
tru traducerea în viață a hotărîri- 
lor istorice adoptate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R., adună
rile de dări de seamă și alegeri tre
buie să analizeze în mod profund 
și multilateral activitatea depiisă de 
către organele și organizațiile 
U.T.M., de flecare utemist pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le-au stat 
în față.

Primele adunări pentru dări de 
seamă și alegeri ce s-au ținut pînă 
în prezent în organizațiile U.T.M. 
de la Atelierul central, cooperativa 
„Mureșul", întreprinderea .Ardea
lul", O.C.L. Comerț, U.M.C. Zlat
na, Școala medie Teiuș, Școala me
die Alba-Iulia, Școala medie Zlat- 
na, C.F.R. Teiuș, C.F.R. Zonă Al
ba-Iulia etc. s-au desfășurat la lin 
înalt nivel politic, aceasta datorîn- 
du-se faptului că dările de seamă 
au fost întocmite din timp de mem
brii. biroului organizației de bază, 
precum și un larg activ de utemiști 
fruntași în producție.

Dezbaterile vii purtate în jurul 
dării de seamă, criticile și propu
nerile făcute, precum și hotărîrea 
luată de adunarea generală reflectă 
cu putere faptul că organizațiile 
U.T.M., sub conducerea părintească 
a organizațiilor de partid, s-au în
tărit din punct de vedere politic și

NOIEMBRIE
sus-
din

Te-

ruse de-a lungul veacurilor" 
ținut de elevii școlilor medii 
Alba-Iulia, Teiuș și Zlatna.

£>a Teiuș
Clubul C.F.R. „1 Mai" din 

iuș a devenit neîncăpător în seara 
zilei de 4 noiembrie cînd aici a 
avut loc adunarea festivă consa
crată celei de-a 43-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

In fața oamenilor muncii din 
Teiuș, expunerea privind însemnă
tatea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a fost prezentată de 
tovarășul Sabin Popescu, secre
tarul Consiliului raional A.R.L.U.S.

După adunare, colectivele artis
tice ale Casei raionale de cultură 
din Alba-Iulia, clubului C.F.R. 
Mai" j ................... ~ ‘
prezentat un bogat program 
cîntece, închinat " ” 
Socialiste 
de seamă 
menirii.

„1 
și Școlii medii din Teiuș au 

de 
Marii Revoluții 

din Octombrie, cel mai 
eveniment din istoria o-

¥
La centrele de comune și la sate 

adunările festive au avut'loc du
minică, 6 noiembrie. In cadrul că
minelor culturale, activiști de par
tid și de stat, activiști culturali, 
au vorbit sătenilor despre însem
nătatea mondială a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, des
pre victoriile oamenilor sovietici 
constructori ai comunismului, iar 
artiștii amatori ai căminelor cul
turale au prezentat programe ar
tistice consacrate mărețului eve
niment

Lumină fluorescentă în oraș
Zi de zi, Comitetul executiv al 

Sfatului popular al orașului Alba- 
Iulia, dovedește tot mai mult inte
res pentru înfrumusețarea orașului 
nostru. Printre măsurile luate în 
ultimul timp în această direcție a 
fost îmbunătățirea iluminatului pu
blic. Astfel, în cinstea zilei de 7 
Noiembrie, în centrul orașului ah 
fost terminate lucrările pentru in
troducerea iluminatului fluorescent. 
In viitorul apropiat iluminatul fluo
rescent va fi extins și pe alte stră
zi.

La lucrările de construcții meta
lice și instalații s-au evidențiat în 
mod deosebit tovarășii Purcaru Ila- 
rie, Moga Sabin, Papiuc Nicolae', 
Popa Vasile, Creț Constantin, Cris- 
tea Nicolae, Rubin Vasile și alții, 
din cadrul secției rețele din oraș.

organizatoric, a crescut maturita
tea politică a utemiștdor, hotărîrea 
lor de a contribui și mai mult la 
aplicarea în viață a politicii parti
dului nostru.

Cel de-al III-lea Congres al 
U.T.M. a pus în fața tineretului sar
cina de a-și spori neîncetat efortu
rile pentru a contribui într-o măsură 
mai mare la creșterea productivită
ții muncii, reducerea prețului dă 
cost și realizarea de economii, la 
introducerea în procesul de produc
ție a tehnicii noi. Luptînd pentru 
a da viață acestor sardini, tinerii 
din cadrul întreprinderilor din ra
ionul nostru, Ca cei din organiza
țiile U.T.M. de la U.M.C. Zlatna 
„Ardeleana", „Horia", Depoul C.F.R. 
Teiuș șl altele, și-au adus din plin 
contribuția, realizltid economii la 
reducerea prețului de cost în va
loare de 566.943 lei. Numai cei 16 
tineri inovatori au realizat economii 
antecalculate în valoare de 263.431 
lei.

Analizînd cu exigență felul cum 
a contribuit tineretul la îndeplini
rea sarcinilor reieșite din planul e- 
conomic pe anul 1960, dările de 
seamă trebuie să dezbată în mod 
profund activitatea brigăzilor de 
producție și posturilor utemiste de 
control, să generalizeze pe o scară 
mai largă experiența pozitivă do- 
birtdită de unele organizații U.T.M. 
din întreprinderi, extinzînd inițiati
vele tinerilor de la „Tudor Vladi- 
mirescu" — București, Encsel Mau- 
riciu — Tg. Mureș, privind între
ținerea locului de muncă, dezvol- 

VIOREL BENEA
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Alba
(Continuare în pag. 3-a)



celor
Căminul de zi 

părinții copiilor 
întrunit într-o 

și în alte dăți,

Rostul cărții nu esteIn cea de a cine ea zi a lunii 
noiembrie, marele prozator Mihail 
Sadoveanu, făurarul celei mal 
vaste și monumentale opere în 
care sînt cuprinse, în imagini de 
neegalat, numeroase pagini din 
cronica poporului romln, a împli
nit 80 de ani și mai mult de o ju
mătate de secol de activitate lite
rară. Și poporul nostru, alături 
de a cărui năzuințe Mihail Sado- 
veanu a stat întotdeauna, i-a dă
ruit și cu acest prilej glodurile 
sale calde.

Cunoscut prin operele sale de 
mii . și mii de cititori, numele ma
relui scriitor este rostit cu dra
goste și admirație de la un capăt 
la altul al țării. Scrisul său cald 
și limpede a pătruns viu și răs
colitor în inimi în anii grei. Ope
rele sale au însoțit apoi, aseme
nea unui bun tovarăș și pe mun
citorul din uzină, ca și pe mine
rul din adîncuri, pe constructorul 
de pe înalte schele, pe lucrătorul 
ogoarelor în anii măreței zidiri so
cialiste1.

Cine oare citind opera lui Mi
hail Sadoveanu n-a făcui popas 
cu inima plină de mândrie în tre
cutul giorios al Moldovei alături 
de Ionuț a lui Jder, de Nicoară

Romanul „Pămînt desțelenit" în proces literar
Printre manifestările culturale 

desfășurate în ultimul timp la Casa 
raională de cultură din orașul nos
tru, procesul literar după romanul 
„Pămînt desțelenit", operă a ma
relui scriitor sovietic Mihail Șolo- 
hov, s-a bucurat de un deosebit 
succes. Sute de oameni ai muncii 
au' venit să asculte cuvîntul marto
rilor și al acuzării în procesul in
tentat personagiilor negative din 
nemuritoarea și tumultoasa operă.

Pregătit cu mult discernămînt, 
procesul literar s-a încadrat întru 
totul în timpul și împrejurările zu
grăvite cu atîta măiestrie de marele 
'scriitor 
mantii „Pămînt desțelenit", în pro
cesul literar elementul pozitiv s-a 
ridicat deasupra răului, forțele 
•reacțiunii fiind condamnate de o în
treagă opinie care pășește nestăvi
lită spre progres.

Prezenți la desfășurarea procesu

sovietic. Și, ca și în ro

/d- 
de 
în-

combustibil, lucruri care

Trecîndprin Ga'da de Josșiabă- 
iîndu-te pe, la căminul cultural, vei 
vedea că și-n acest an grija pentru 
asigurarea condițiilor materiale în 
vederea muncii culturale ce se va 
desfășura în perioada de iarnă a 
stat în centrul preocupărilor acti
viștilor culturali de aici. Astfel 
fiind, cînd și ultimele lucrări pe 
ogoare vor fi terminate, 
rănii muncitori din Galda 
Jos își pot îndrepta cu 
credere pașii spre căminul lor cul
tural. Vor găsi aici totul pregătit. 
Formațiunile artistice cu repertoriul 
înnoit colectivul căminului complect, 
localul reparat, curat și aprovizio
nat cu ' ..... .
le vor face lungile seri de iarnă 
plăcute și atractive.

La fei tovarășilor din Galda de 
Jos, spirit gospodăresc s-au dove
dit a avea și activiștii culturali din 
Șard, Valea Dosului, Cricău și al
ții. Și aici s-au luat din vreme 
măsuri pentru asigurarea unei bune 
desfășurări a muncii culturale în 
lunile de iarnă.

Dar, dacă la unele cămine cultu
rale situația se prezintă după cum 
am arătat mai sus, despre altele nu 
se poate spune același lucru. Să 
vorbim, bunăoară, despre căminul 
cultural din Vințul de Jos. Oare 
Consideră tovarășul Almășan Ioni- 
ță, directorul căminului cultural de 
aici că, prin procurarea a 3.000 kg 
lemne de foc, pregătirile de iar
nă sînt terminate? Credem că nu. 
Zilele friguroase ce vor veni în cu- 
rînd nu vor ierta cu nimic necom-. 
pletarea geamurilor. Și dă la acest 
cămin pregătirile în vederea nou
lui anotimp nu sînt terminate ne-o 
mai spune și lipsa sobelor din sala 
mare, precum și nenumăratele scau
ne văduvite de picioare și spe teze, 
dosite prin sala de costumare a ad

Potcoavă sau de multe alte figuri 
de eroi? Care oare din cei care au 
întors filele romanelor „Baltagul", 
„Neamul Șoimăreștilor", „Mitrea 
Cocor" n-a descoperit în ele co
mori fără de seamăn ale literaturii 
noastre? Citind măiastră slovă 
înveți. înveți să iubești cu pasiu
ne oamenii, poporul, patria, tre
cutul ei de luptă și prezentul ei 
luminos.

Scriitor-cefățean, luptător activ 
pe tărîm obștesc pentru făurirea 
vieții noi socialiste, Mihail Sado
veanu ne este poporului romln mîn- 
drie. El a sintetizat în peste o 
sută de volume istoria, obiceiu
rile, natura și oamenii minunatei 
noastre patrii, iar operele sale sînt 
traduse în peste patruzeci de limbi 
ale lumii.

Pictor și cîntăreț a vieții din 
trecut și de azi, lui Mihail Sado
veanu i-a fost dat să vadă îm
plinit visul de mai bine al „vă- 
muiților vieții" oglindiți în opere
le sale din trecut, i-a fost hărăzi
tă fericirea de a participa prin 
scrisul și întreaga sa activitate la 
făurirea dreptei orînduirl. Și o- 
pera sa va dăinui peste veacuri, 
eroii săi, fii ai poporului, vor fi 
veșnic vii.

lui literar, oamenii muncii din ora
șul nostru au trăit intens alături 
de eroii pozitivi ai romanului, de 
lupta acestora pentru izbînda so
cialismului la sate.

/

Baze temeinice activității ~ ? 
culturale pe timpul iernii

Oștilor și alte încăperi a căror me
nire este uitată de mult.

Multe s-ar mai putea spune pe 
acest ten despre căminul cultural 
din Vințul de Jos. Dar... n-o „fa
cem". Sperăm însă că în scurt timp, 
cu ajutorul sfatului popular comu
nal, ajutor ce pînă în prezent nu 
prea s-a manifestat, spărturile din 
pereți, broaștele lipsă la uși, pîn- 
zele de păianjeni, picturi cubistice 
plasate în mai toate colțurile încă
perilor, decorurile sfîșiate precum 
și alte „lucruri mărunte", cum o- 
bișnuieșfe a le denumi tovarășul 
director al căminului în cauză, nu 
vor mai constitui o piedică în buna 
desfășurare a activității culturale.

Și că treburile nu merg tocmai 
cum ar trebui, ne-o spune și cămi
nul cultural din satul alăturat Vin- 
țului — Vurpărul. Nu demult, în 
coloanele ziarului „Steaua roșie" a 
fost publicat un articol în care că
minul cultural din Vurpăr a fost 
ilustrat așa cum de fapt era. Dar, 
cu toate asigurările sfatului popu
lar al comunei V ințul de Jos lucru
rile n-au fost îndreptate aici. Afară 
de spoirea exterioară și interioară 
a localului nu s-a mai făcut nimic. 
Ba mai mult. Comitetul executiv 
aprobă nunți în cămin, nunți ce a- 
duc deteriorări ce întrec cu mult 
sumele rezultate în urma acestora. 
Așa că la ora actuală căminul din 
Vurpăr, lipsit de mobilier, geamuri 
și combustibil, nu-și va putea în
cepe, așa după cum este de dorit, 
activitatea în lunile de iarnă ce 
bat la ușă.

Situații care denotă că încă nu s-a 
depus destulă strădanie în direcția

Grijă deosebită 
mici

Nu de mult, la 
din orașul nostru, 
cuprinși aici s-au 
consfătuire. Și ca
ei au fost întru totul mulțumiți de 
grija ce li se acordă fiilor lor.

îndrumat și sprijinit de Comite
tul executiv al Sfatului popular al 
orașului, cole'ctivul de conducere al 
căminului a făcut multe pentru ca 
cei 90 de copii cîți frecventează că
minul să aibă asigurate cele mai 
bune condiții de trai și activitate1. 
Sălile de clasă și dormitoarele au 
fost zugrăvite, s-a completat nu
mărul de pătucuri, îneît fiecare co
pil își are pătucul său, iar maga
zia căminului dispune de toate cele 
de trebuință pentru a servi copiilor 
o masă gustoasă și consistentă.

In cadrul consfătuirii, părinții co
piilor au luat apoi cu satisfacție cu
noștință și de bogata și instructiva 
activitate ce se desfășoară la că
min. Și, în acest sens, mulți au 
făcut propuneri prețioase. Bine ar 
fi fost însă, ca la consfătuire să fi 
participat toți părinții, stabilindu-se 
astfel o și mai strînsă legătură în
tre familiile copiilor și colectivul 
căminului de zi.

CRISTEA ELENA

Puțini la număr, 
dar harnici și între
prinzători, țăranii 
muncitori din co
muna Stremț, satul 
Valea Mănăstirii, au 
dăruit fiilor lor la 
începutul anului 
școlar în curs un 
nou local de școală. 
In clișeu: Clădirea 
școlii noi din satul 
Valea Mănăstirii.

pregătirii unităților culturale pentru 
activitatea de iarnă, mai pot fi în- 
tîlnite și în alte părți ca, de exem
plu, la Bărăbanț, Hăpria, Intregal- 
de, Oarda de Jos și altele.

Să luăm, de pildă, Hăpria. De 
mai bine de două luni i-a fost re
partizat căminului cultural de aici 
un aparat de proiecție, aparat ce 
continuă a sta încă la raion. Oare 
vina este a celor de l-au repartizat 
prin faptul că au omis și „reparti
zarea" unei cabine de protecție? Cu 
tot timpul înaintat și cu tot mate
rialul procurat, tovarășii de la Hă
pria nu găsesc în toată comuna un 
om să clădească o cabină de 2 pe 
2 metri? Oare aici nu există preo
cupare, sătenii eliberați de mumiile 
agricole nu sînt dornici de a vedea 
un film? Ce spun activiștii cultu
rali din Hăpria?

O situație de netolerat se prezin
tă șl la căminul cultural din co
muna Bărăbanț, unde lipsa de pre
ocupare a tovarășei directoare de 
cămin Pleșa Livia, pe picior de a 
părăsi postul ce-l deține și slabul 
sprijin dat de sfatul popular comu
nal, a dus la aspectul neplăcut ce-l 
are la ora actuală căminul cultural 
de aici: acoperișul spart (in multe 
locuri'), impresia de clădire pără
sită ce ți-o dă exteriorul căminului, 
precum și mobilierul incomplet și 
deteriorat. Și o consecință normală 
a factorilor mai sus enumerați este 
și slaba activitate culturală desfă
șurată la acest cămin ca, de exem
plu, neprezentarea satului Bărăbanț 
la faza intercomunală a concursu
lui brigăzilor artistice de agitație, 
a soliștilor vocali și instrumentiști

Pe lingă alte sarcini, cooperației 
sătești îi revine și sarcina unei cît 
mai largi difuzări a cărții în ma
sele țăranilor muncitori. Și, înțele- 
gînd în mod just acest lucru, se 
poate spune că multe unități au 
obținut rezultate frumoase în a- 
cest sens. Așa, de pildă, coopera
tiva „Plugarul" din Vințul de Jos 
a difuzat numai în cursul lunii oc
tombrie cărți în valoare de 1.800 
lei, cooperativa din Mihalț a di
fuzat, în aceeași lună, cărți a că
ror valoare depășește 800 lei, iar 
cooperativele din Miceșfi și Benic 
au difuzat cărți în valoare de 300 
lei fiecare.

Cu asemenea realizări însă, nu

Cînd va fi gata căminul
Această întrebare și-o pun 

sea sătenii din partea locului, 
trebarea este, de altfel, cît se 
te de firească. Căminul a fost 
cat în roșu și a fost pus sub 
periș. In vara anului 1959 s-au mai 
făcut o seamă de lucrări apoi, de
odată, totul s-a oprit. De ce oare? 
Să luăm lucrurile mai pe îndelete 
și vom ajunge și la cauză.

Tencuitul căminului a rămas să 
se execute în anul în curs. In a- 
cest sens, încă din primăvară, mo
bilizați de comuniștii și deputății 
din sat, țăranii muncitori de aici au 
făcut varul și au transportat nisi
pul necesar. Dar, cu toate că ma-
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Ritmai predării produselor 
contractate trebuie intensificat
Fruntași la predarea porumbului contractat

Colectiviștii din Teiuș, care con
sideră predarea produselor agricole 
contractate o îndatorire de onoare, 
și în toamna aceasta, ca de altfel 
în fiecare an, se situează în frunte 
Ia predarea porumbului precum și 
a celorlalte produse agricole Con
tractate. Pînă la 5 noiembrie, ei 
au predat 28.700 kg porumb boa
be, 3.000 kg floarea-soarelui și 
15.000 kg cartofi, adică întreaga' 
cantitate de produse agricole con
tractată.

din duminica trecută ținut la Șard.
In general vorbind, venirea iernii 

trebuie să constituie pentru toți ac
tiviștii culturalii pentru sfaturile 
populare precum și pentru Casa 
raională de cultură și Secția de în- 
vățămlnt și cultură o preocupare 
de seamă în vederea terminării cît 
mai grabnice a pregătirilor în ve
derea desfășurării activității cultu
rale în perioada de iarnă.

Trebuie deci reacfivizate toate for
mațiunile artistice, cercurile de citit, 
agrozootehnice, agrotehnice, cercurile 
de cultură generală, trebuie grăbită 
de către secția de învățămînt și cul
tură instruirea directorilor de cămine 
precum și intensificarea controlului 
acesteia și a Casei raionale de cul
tură la căminele culturale, colțurile 
roșii și cluburi.

Timpul ce favorizează încă unele 
lucrări, va trebui să fie folosit din 
plin de găltieni, beniceni și zlătneni 
pentru terminarea totală sau în 
mare măsură a lucrărilor ce mai 
pot fi efectuate la căminele cultu
rale pînă nu dă înghețul.

La cele de mai sus se adaugă apoi 
și dezinteresul dovedit de I.G.O. Al- 
ba-Iulia, care de mai bine de 2 ani 
n-a terminat lucrările de electrifi
care la căminul cultural din comu
na Cricău și tergiversează începe
rea zugrăvirii Casei raionale de 
cultură din Alha-Iulia. Mînă în 
mină cu I.G.O. merge și coopera
tiva „Mureșul" care, cu toate că a 
primit comanda cu mult în urmă, 
întîrzie în mod nepermis începerea 
tapițării scaunelor Casei raionale 
de cultură din orașul nostru.

Inlăturînd lipsurile ce se mai ma
nifestă și pornind cu elan la o muti
că stăruitoare, constructivă, sarci
nile activiștilor culturali în lunile 
ce vor urma vor fi încununate de 
succes. 

se poate mîndri și cooperativa din 
Ighiu. Și aceasta nu pentru că ță
ranii muncitori de aici nu solicită 
carted Nu! Dar de unde să o cum
pere cînd cărțile aflătoare aici, îti 
valoare de L500 lei, stau dosite pe 
undeva prin magazie? Ce are de 
spus legat de acest lucru conduce
rea cooperativei din Ighiu? Nu cre
de oare că e necesar să analizeze 
și să trezească la viață comisia 
culturală de pe lingă cooperativă, 
în frunte cu tovarășul Muncuș Chi- 
rilă? Ar fi timpul și încă deîndatâ 
deoarece rostul cărții nu este să 
stea dosită în magazie.

GOȚIA ION

cultural din Valea Mică?
terialul era la îndemînă, tencuitul 
tot nu s-a început. Cauza? Lipsa 
din sat a unui zidar calificat.

Pentru găsirea zidarului care să 
execute lucrarea, sătenii din Valea 
Mică s-au adresat Sfatului popu
lar al comunei Zlatna de care apar
țin. Și conducerea sfatului i-a asi
gurat că lucrarea va începe în cel 
mai scurt timp. Cît de scurt a fost 
însă timpul de care era vorba, se 
vede acum. A trecut vara, a trecut 
și toamna cu căutatul zidarulm. ra
tă de ce sătenii din Valea Mică sînt 
îndreptățiți să-și pună întrebarea: 
cînd ne va fi gata căminul?

T. PLĂCINTĂ

Gospodăria colectivă din Teiuș, 
care în acest an a contractat cu §0 
la sută mai multe cereale față de 
anul trecut, a realizat din valorifi
carea porumbului, florii-soarelui, 
cartofilor și a sfeclei de zahăr pre
dată în luna octombrie, sumq. r de 
peste 250.000 lei. '■ ț., o S-★

Printre fruntași la predarea pro
duselor agricole contractate sînt șl 
țăranii întovărășiți din comuna Hă
pria.

Pe măsură ce au terminat însă- 
mînțările, conducerile celor 4 înto
vărășiri agricole din satele comu
nei, îndrumate și sprijinite de or
ganizațiile de partid și comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular, au in
tensificat tot mai mult mobilizarea 
țăranilor întovărășiți la predarea 
porumbului și a celorlalte produse 
contractate. Astfel, pînă la 5 no
iembrie, aceștia au transportat la 
bază peste 90 la sută din porum
bul contractat.

Dintre întovărășiri, în frunte la 
p-edarea produselor contractate se 
află întovărășirea agricolă din Hă
pria, care a predat porumbul și 
cartofii contractați în proporție de 
peste 95 la sută.

Mai multă, preocupare
Dacă în comunele Hăpria, Teiuș, 

Berghin și altele, unde organele de 
partid și de stat acordă interes pre
luărilor din contractări, predarea 
porumbului contractat s-a făcut în- 
tr-un procent ridicat, trebuie arătat 
că în raionul nostru sînt încă mul
te comune unde predarea produse
lor contractate se tărăgănează ne- 
pe.rmis. Așa este, bunăoară, cazul 
în comunele Ciugud, Benic, Pețel- 
ca, Sîntimbru și altele, unde nu 
s-a predat pînă la 5 noiembrie nici 
10 la sută din floarea-soarelui și 
porumbul contractat cu statul.

Acum, cînd lucrările în cîmp sînt 
în cea mai mare parte terminate și 
existătoate posibilitățile pentru ca 
predarea produselor agricole con
tractate să se facă în cele mai bune 
condițiuni, organizațiile de partid, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare și conducerile cooperati
velor de la comune trebuie să des
fășoară o muncă susținută de mo
bilizare a producătorilor, pentru ca 
aceștia să predea cartofii, porum
bul și celelalte produse agricole 
contractate într-un timp cît mai 
scurt.



Adunările de alegeri în organizațiile de partid

Drum larg letiiiîcii înaintate
Alegerile în organizațiile U.T.M.

In anii puterii populare, Uzinele 
«îetalo-chimice Zlatna au cunoscut 
o largă dezvoltare. In locul vechilor 
instalalații au fost aduse instalații 
hoi, altele sînt condițiile de muncă. 
Azi uzina cunoaște un nou și pu
ternic avîrit în dezvoltarea sa. Pe 
'baza extinderii tehnologiei noi, a 
sporirii capacității de producție 
prin lărgirea considerabilă a actua
lelor instalații se prevede ca la 
sfîrșitul șesenalului producția glo
bală a uzinei să crească de 4 ori. 
De fapt, parte din lucrările de dez
voltare a uzinei au și fost începute.

Recent, în cadrul . uzinei a avut 
Ioc conferința de partid pentru 
dare de seamă și alegeri. Cum era 
și firesc, atît darea de seamă cît 
și discuțiile purtate de cei peste, 20 
de vorbitori au scos în evidență o 
serie de succese deosebit de fru
moase pe care comuniștii de aici, 
întregul colectiv le-au obținut sub 
■conducerea organizațiilor de bază 
și a comitetului de partid. De la 
începutul anului și pînă în prezent 
sarcinile de plan au fost lună de 
lună îndeplinite și depășite. Colec
tivul instalației principale din sec
ția metalurgică, condusă de ingine
rul comunist Paraschiv Oanea, a 
dat patriei pînă în prezent cu peste 
■20 tone produse mai mult decît a- 
vea angajamentul pe întregul an, 
Har cel de la instalația principală 
din sectorul chimic, condus de in
ginerul Ștefan Pușcașiu, a produs 
î acest an cu aproape 200 tone 
p/oduse mai mult decît avea anga
jamentul anual. De asemenea, an
gajamentul privind realizarea de 
economii a fost îndeplinit și depă
șit cu peste 30.000 lei în numai 9 
luni. Numeroși membri și candidați 
de partid, ca’ Ștefan Zaharie, Nico
lae Avram, Petru Ciulea, Ion Tur
cit, Ștefan Pușcașiu și mtijți alții, au 
muncit cu sîrguință, s-au străduit 
să fie exemple de urmat pentru în
tregul colectiv.

S-a întărit în mod serios viața 
•de partid în cadrul uzinei. Organi
zațiile de bază își țin cu regulari
tate adunările, dezbat probleme le- 
■gate de sarcinile concrete de la lo
cul de muncă etc. In ce privește 
Creșterea rîndurilor partidului, co
mitetul de partid din uzină, prin 
■organizațiile de bază, s-a preocu
pat în mod intens de primirea de 
noi membri și candidați, de educa
rea >r, reușind ca în perioada de 
I" -geri și pînă în prezent să se 
primească 79 membri de partid și

Pentru continua întărire a gospodăriei colective
Lucrările adunării generale de 

■dare de seamă și alegeri la organi
zația de bază din gospodăria co
lectivă din satul Țel na au constituit 
run prețios prilej de învățăminte și 
■imbold de noi înfăptuiri pentru 
membrii și candidații de partid din 

•această organizație.
Darea de seamă, ca și dis

cuțiile purtate cu acest prilej care 
au făcut obiectul unei minuțioase 

-analize a felului cum au fost înde
plinite sarcinile de către membrii 
•■de partid, în perioada de timp care 
s-a scurs de la ultimele alegeri, au 
scos în evidență atît rezultatele 
'•bune obținute, cît și lipsurile.

Jndreptîndu-și toată atenția spre 
întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriei, biroul organizației 
de bază a îndrumat și a sprijinit 
consiliul de conducere al gospodă
riei colective tot timpul în activita
tea sa. Ca urmare a acestui fapt, 

•a exemplului personal al membri
lor și candidaților de partid, ca 
Bîrz Nicolae, Pascu Nicolae, Tat 
Pavel, Hada Iacob, Cibian Dioni- 
'sie, Onichie Ironim și alții, care 
s-au situat în frunte în mundile a- 

■ ’gricole, gospodăria a obținut recol
te sporite la toate culturile. De pil
dă, la grîu — cu toate condițiile 
neprielnice de timp — colectiviștii 
dinȚelna au realizat in acest an 

•O producție medie de 2.007 kg la 
hectar. Peste 2.500 kg la hectar au 

■obținut, de asemenea, la porumb. 
'La struguri, s-a obținut o recoltă 
de 6.000 kg la hectar. Vița de vie 

■din pepinieră, va aduce gospodă
riei un venit de aproape 400.000 lei.

Așa după cum s-a arătat în da
rea de seamă, la propunerea co
muniștilor Marica Vasile, Docolina 

~'!Candin și Hada Dionisie, s-au luat 
măsuri pentru dezvoltarea sectoru
lui zootehnic și s-au ridicat noi 

■construcții. Din valorificarea tine
retului bovin contractat, colectiviștii 

peste 120 candidați de partid.
Una dintre problemele cele mai 

discutate în cadrul conferinței a 
fost cea a introducerii tehnicii noi. 
Darea de seamă ca și discuțiile 
purtate au scos în evidență faptul 
că în cadrul uzinei au fost obținute 
o seamă de rezultate importante în 
introducerea tehnicii noi. Ca ur
mare a îndrumării cabinetului teh
nic de către comitetul de partid, în 
cursul acestui an au fost făcute 25 
propuneri de inovații, din care 11 
se. aplică cu succes, asigurînd e- 
conomii antecalculate pe an în va
loare de aproape 400.000 lei. La o 
serie de instalații s-au făcut lucrări 
de mecanizare, fapt ce a dus la 
creșterea productivității muncii și 
la reducerea prețului de cost.

O atenție deosebită a fost acor
dată extinderii experienței înaintate 
ca și ridicării cunoștințelor de cul
tură generală a muncitorilor. In a- 
cest scop, în cadrul uzinei pe lîngă 
cursurile de minim tehnic, o me
todă bună folosită a fost organi
zarea de secții-școală după exem
plul siderurgiștilor hunedoreni.

— Secția-școală de la ateliere — 
a arătat tov. inginer Ilie Popa1 — 
a transformat întreaga secție într-o 
școală adevărată. Pe lîngă proble
mele de cultură generală, în cadrul 
secției se țin cursuri de minim teh
nic, se expun metode ale fruntași
lor. Rezultatul acestei munci e con
cretizat de faptul că numeroși mun
citori din cadrul secției, ca Somo- 
gyi Ludovic și alții sînt în fruntea 
luptei pentru progresul tehnic. Răul 
mare este că această formă nouă 
și deosebit de eficace în ridicarea 
nivelului profesional al muncitori
lor n-a stat în atenția organizații- 
lor-de bază, a comitetului de partid 
spre a fi extinsă în întreaga uzină.

Dezbătînd activitatea desfășurată 
de comitetul.de partid în direcția 
introducerii tehnicii noi, mulți vor
bitori au scos în evidență pe lîngă 
rezultate și o serie de lipsuri. Așa, 
de pildă, tov. Vasile Apostol a a- 
rătat că în cadrul uzinei mai per
sistă lipsa destul de mare de a a- 
mîna de pe o zi pe alta aplicarea 
inovațiilor. Acest lucru reiese din 
faptul că 4 din inovațiile aprobate 
nu se aplică nici în prezent, deși 
ele au' o mare importanță în crește
rea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost.

— Cu toate că uzina e fruntașă 
------------------ ♦♦♦♦♦♦------------------  

au realizat un cîștig mare,’ din care 
și-au sporit numărul de vaci cu încă 
6 capete și au repartizat o sumă 
importantă la fondul destinat pen
tru avans colectiviștilor. Recoltele 
bogate obținute și veniturile bănești 
importante realizate de gospo
dărie, dau posibilitatea colectiviștilor 
să împartă în acest an produse și 
bani în valoare de peste 40 lei de 
fiecare zi-muncă.

Tot anul acesta, colectiviștii din 
Țelna, în frunte cu comuniștii, au 
construit o magazie pentru cereale 
și și-au asigurat o bună parte din 
materialele necesare pentru construi
rea unui pătul de porumb.

Pentru rezultatele bune obținute 
în întrecere cu celelalte gospodării 
colective din raion, în campania de 
toamnă, la care membrii și candi
dații de partid și-au adus o prețioa
să contribuție, gospodăriei i-a fost 
decernat drapelul de „gospodărie 
colectivă fruntașă în muncile agri
cole".

Pe lîngă rezultatele arătate, da
rea de seamă și comuniștii Care au 
luat parte la discuții au scos în e- 
vidență si unele lipsuri, și îndeo
sebi slaba activitate desfășurată de 
biroul organizației în ce privește 
popularizarea rezultatelor frumoase 
obținute de colectiviști și mobiliza
rea membrilor organizației de bază 
pentru atragerea de noi membri în 
gospodăria colectivă, muncă ce în 
ultimul timp a fost neglijată. In a- 
cest sens, a arătat în cuvîntul său 
comunistul Hada Gligcr, o vină o 
poartă șl comitetul comunal de 
partid (secretar tov. Muntean Ion), 
care a controlat și îndrumat în sla
bă măsură organizația de bază în 
ce privește organizarea și impul
sionarea muncii pentru primirea de 
noi familii de țărani muncitori în 
gospodăria colectivă.

In scopul continuei întăriri eco- 

pe raion în ce privește realizarea 
de inovații — a arătat vorbitorul 
— nu ne putem cîtuși de puțin lău
da cu faptul că din planul tematic 
de inovații pe acest an n-am rea
lizat nici o inovație. Față de aceas
tă situație se face vinovat în pri
mul rînd comitetul de partid, deoa
rece n-a analizat periodic activita
tea cabinetului tehnic, acesta une
ori desfășurînd o slabă activitate.

Numeroși vorbitori care au mai 
luat cuvîntul, ca Emil Mohai, Tra
ian Ursu, Aurel Mădeanu, Andrei 
Swedak, Petru Tătar, Paraschiv Oa
nea, Ștefan Pușcașiu și alții, dez
bătînd problemele introducerii teh
nicii noi, au criticat și alte lipsuri 
care s-au mai manifestat în bunul 
mers al muncii, și au făcut propu
neri pentru îmbunătățirea muncii 
de viitor. Tov. Paraschiv Oanea a 
arătat că sarcinile sporite ce vor 
trebui îndeplinite la anul, cînd u- 
zina va trebui să producă cu peste 
15 la sută mai mult decît în acest 
an, cînd se va extinde pe scară lar
gă mecanizarea, presupune conti
nua ridicare a calificării muncito
rilor. Tocmai în acest scop tov. 
Oanea a propus să se deschidă 
încă de pe acum o școală pentru 
ridicarea calificării muncitorilor. Alți 
comuniști au propus unele mă
suri ce cu puține investiții vor 
duce la realizarea de economii în
semnate. Tov. Vasile Apostol a pro
pus captarea căldurii din gaze arse 
(circa 10 tone pe oră) la instalația 
de topire, realizîndu-se anual o e- 
conomie de circa 1.000.000 lei.

Lucrările conferinței de partid de 
la U.M.C. Zlatna au constituit o 
puternică expresie a capacității co
muniștilor, o analiză profundă a 
muncii desfășurate de fiecare mem
bru și candidat de partid. De ase
menea, conferința a indicat sarci
nile de viitor ce stau în fața orga
nizațiilor de partid. Tovarășul Va
sile Farcaș, secretar al Comitetului 
raional de partid, care a condus lu
crările conferinței, a arătat pe larg 
sarcinile ce revin noului comitet 
pentru continua îmbunătățire a vie
ții de partid, pentru întărirea disci
plinei de partid și de stat și mobi
lizarea comuniștilor, a întregului 
colectiv la introducerea tehnicii noi, 
la îndeplinirea mărețelor sarcini 
trasate de Congresul al IlI-lea al 
P.M.R.

Conferința de partid a ales apoi 
noul organ. Ca secretar a fost re
ales tovarășul Aurel Cîmpean.

nomibe și organizatorice a gospo
dăriei colective, a traducerii în viață 
a prevederilor Directivelor celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R., a întăririi 
vieții interne de partid, adunarea a 
adoptat hofărîri corespunzătoare. Ca 
secretar al organizației de bază a 
fost reales tov. Docolina Candin.

Toamna cu roadele ei bogate, 
răsplătește din plin munca harnică 
de peste an a colectiviștilor din 
Mihalț. Lucrat bine pămîntul, arat 
cu tractorul și fertilizat cu canti
tăți importante de îngrășăminte na
turale și chimice, culturile au dat 
rod bogat. Cultivat după trifoi, grîul 
din soiul Ceniad 117 a dat o recol
tă de peste 2.200 kg la hectar. La 
cartofi s-a depășit cu 5.000 kg pro
ducția planificată iar sfecla de za
hăr a produs cu 25 la sută mai 
mult rod decît s-a prevăzut în pla
nul de producție. Semănat în ogor 
de toamnă și prășit de trei ori, po
rumbul a dat o recoltă de 4.100 kg 
la hectar, iar la grădina de legu
me fiecare hectar a adus un venit 
de peste 20.000 lei. Pentru a-și a- 
sigura venituri bănești tot timpul 
anului, conducerea gospodăriei, în
drumată de organizația de partid, 
a pus bazele unei ferme de 30 vaci 
și a unei turme cu aproape 200 de 
oi.

Recoltele bune1 de cereale și ve
niturile mari obținute din valorifi
carea produselor vegetale și ani
male contractate, care au adus gos
podăriei un cîștig de aproape 500 
mii lei, au dat posibilitate colecti
viștilor să împartă ca avans la zi- 
muncă 3 kg grîu, 12 kg porumb, 3

(Urmare din pag. l-a) 
tarea mișcării de inovații și rațio
nalizări etc.

In această lună, odată cu termi
narea campaniei agricole de toam
nă, și în organizațiile U.T.M. de 
la sate se vor desfășura adunările 
generale de. dări de seamă și ale
geri. In acest scop au' fost instr uiți 
la nivelul raionului toți secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M., 
membri comitetelor comunale și ac
tivele U.T.M., care vor munci în 
adunările de dări de seamă și a- 
legeri. La fel, în această perioadă, 
la nivelul comitetelor comunale de.
U.T.M. au loc. plenare ale activu
lui U. T. M., unde se stabilesc 
sarcini concrete pentru fiecare mem
bru al U.T.M. Adunările de dări de 
seamă și alegeri trebuie să repre
zinte pentru organizațiile U.T.M. 
de la sate un mijloc important de 
analiză a contribuției tineretuluiîn 
lupta pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru de transformare 
socialistă a agriculturii, stabilind 
în același timp măsuri concrete în 
vederea ridicării nivelului întregii 
munci politico-educative a organi
zațiilor noastre în rîndul tineretu
lui sătesc. De asemenea în adunări 
trebuie să se adopte măsuri concrete 
pentru o mai largă mobilizare a 
tineretului la consolidarea econo
mico-organizatorică a G\.'A.C.

In școlile medii și profesionale 
adunările de dări de seamă și ale
geri trebuie să analizeze în mod 
profund aplicarea în viață a hotă- 
rîrilor plenarei a Vil-a a C. C. al 
U.T.M., a creșterii simțului de râs-, 
pundere a elevilor față de princi
pala lor îndatorire, învățătura, pen
tru creșterea vigilenței și combati
vității revoluționare împotriva* in
fluenței ideologiei burgheze, împo
triva împăciuitorismului și cosmo
politismului, atitudini ce s-au ma
nifestat uneori în activitatea unor 
utemișfi din Școala medie din Al- 
ba-Iulia, Școala medie Zlatna și 
Școala medie Teiuș.

O contribuție de seamă la rea’i- 
zarea sarcinilor puse în fața orga
nizației noastre de către partid au 
adus-o și brigăzile utemiste de 
muncă patriotică. Astfel în raionul 
nostru ce’e 186 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică au efectuat peste 
220.000 ore de muncă patriotică, 
realizînd economii nefinanțate în 
valoare de 572.036 lei, prin parti

ciparea la construcțiile de blocuri 
din Zlatna, la construcții de graj
duri și saivane, dispensare, școli, 
etc. Adunările de dări ■ de seamă 
și alegeri trebuie să analizeze mun
ca unor organizații care au avui 
o slabă preocupare privind cuprin
derea tineretului în brigăzile ute
miste de muncă patriotică, ca cele 
de la Hăpria, Strernț, Cricău, Sîn- 

■ timbru, Oarda de los etc., stabilind 
măsuri concrete pentru înlăturarea 
lipsurilor manifestate în muncă.

Pregătirea și desfășurarea adu
nărilor de dări de seamă și alegeri 
constituie un prilej în plus pentru 

kg cartofi, 9 kg furaje, bani și alte 
produse. Colectivistul Breazti Mi- 
hailă Glodeanu, de exemplu, care 
a făcut în acest an, pînă la 1 no
iembrie, împreună' cu soția și fiul 
său 605 zile-muncă, a primit ca a- 
vans 1.200 kg grîu (după 400 zile- 
muncă, cîte a avut pînă la primi
rea avansului), 7.260 kg porumb, 
1.815 kg cartofi, 303 kg floarea- 
soarelui, aproape 6.000 kg furaje și 
o sumă importantă de bani.

Dar colectivistul Breazu Mihăilă, 
care este retribuit după calitatea și 
cantitatea muncii efectuate și care 
a întreținut în bune condițiuni și 
a recoltat împreună cu familia 6 
ha. de porumb, la care a obținut 
o depășire de producție de 1.075 la 
hectar a mai primit o retribuție su
plimentară de 2.512 kg porumb. In 
afară de aceste produse, care în
globează în total peste 13.000 kilo
grame, fără a mai vorbi de furaje, 
la sfîrșitul anului, cînd se va repar
tiza venitul după valoarea întreagă 
a zilei muncă, la produsele și banii 
primiți se vor adăuga alte cantități 
de cereale și sume importante de 
bani.

Pentru munca lor harnică, au 
fost răsplătiți, de asemenea, cu 
cantități sporite de cereale, și su- 

utemiști de a dezbate la un înalt 
nivel sarcina privind îmbunătățirea 
continuă a conținutului învățămîn- 
tutui politic U.T.M., a legării lui 
cu viața practică de zi cu zi.

In adunările pentru dări de sea
mă și alegeri trebuie să se anali
zeze în mod profund, multilateral 
felul cum își trăiesc tinerii cei mai 
frumoși ani ai vieții, preocuparea 
biroului organizației de bază U.T.M. 
pentru asigurarea condițiilor de 
viață a tineretului. Nu se poate 
trece cu vederea nici lipsurile mani
festate de către unele organizații 
de bază U.T.M. ca cele de la în
treprinderea minieră „Gh. Doja" 
care s-a preocupat slab de asigura
rea de condiții optime de viață ti
nerilor mineri.

Un rol deosebit de important în 
adunările de dări de seamă și ale
geri îl ocupă dezbaterea probleme
lor principcde privind viața internă 
de organizație, felul cum au fost 
respectate normele vieții interne de 
organizație, confinuful polittco-e- 
ducativ al adunărilor generale, fe
lul în care biroul organizației de 
bază U.T.M. s-a preocupat de creș
terea și întărirea rîndurilor organi
zației de bază U.T.M., de educarea 
politico-ideologică a tinerilor noi 
primiți, de pregătirea și recoman
darea celor mai buni utemiști pen
tru a deveni candidați și membri 
de partid.

Luînd din timp măsuri pentru o 
temeinică pregătire a adunărilor de 
dări de seamă și alegeri, resped- 
tîndu-se întocmai prevederile sta
tutului U.T.M., ele vor constitui 
fără îndoială și în acest an un mij
loc de ridicare a. activității fiecăret 
organizații U.T.M. la nivelul sar
cinilor sporite pe care partidul le-a 
încredințat U.T.M.-ului, justlficînd 
prin aceasta aprecierea caldă fă
cută de tovarășul Gh, Gheorghiu- 
Dei la cel de-al IH-'lea Congres al 
U.T.M. — „U.T.M. estd ajutorul de 
nădejde al P.M.R. în opera de de- 
să 'îrșire a construcției socialiste în 
scumpa noastră patrie Republica 
Populară Romtnă".

me mari de bani, ca avans, 
și colectiviștii Contor Ion, Comșa 
Vaier, Florea Nichifor și mulți alții. 
Aici, grija față de bătrîni este, de 
asemenea, pe primul plan, în acest 
scop fiind repartizate vagoane în
tregi de cereale și sume importante 
de bani.

Acum, viața colectiviștilor din 
Mihalț este pe zi ce trece tot mai 
îmbelșugată, ceea ce face ca dra
gostea lor pentru gospodăria co
lectivă să crească tot mai mult, să 
lupte cu multă însuflețire pentru 
întărirea ei economică și organiza
torică.

Mereu cu zîmbetul pe buze, mul
țumiți de frumoasele rezultate do- 
bîndite în gospodăria colectivă, ti
neri și vîrstnici deopotrivă au mun
cit cu mult elan la strîngerea re
coltei și la însămînțări, suprafața 
cultivată cu grîu fiind dublată față 
de anul trecut.

Cu ajutorul S.M.T.-ului — spri
jinul cel mai de preț în muncile a- 
gricole — colectiviștii dau acum 
bătălia pentru terminarea arăturilor 
adînci de toamnă.

Desfășurînd o muncă vie în 
toate domeniile . de activitate, 
colectiviștii din Mihalț luptă cu 
mult entuziasm pentru întărirea și 
înflorirea colectivei lor dragi, izvo
rul adevărat al belșugului și feri
cirii lor.

FI. BARABAȘ

comitetul.de


Convocarea sesiunii
Sovietului Suprem ai U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite: Printr-un 
zidiului Sovietului 
U.R.S.S. pentru ziua

decret al Pre-
Suprem al 

de 20 decem-

brie a fost convocată la Moscova 
cea de-a 6-a sesiune a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. al celei 
5-a legislaturi.

de-a
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IN COMITETUL POLITIC

încheierea discuției generale
Ain dezarmării

Actualități din Uniunea Sovietică
Spre electrificarea totală a țării

NEW YORK (Agerpres). — La 
8 noiembrie, în Comitetul Politic 
s-au încheiat discuțiile generale în 
problema dezarmării. La discuțiile 
care au durat aproape trei săptă- 
mîni, au participat delegați din 64 
de țări. Ultimii care au luat cnvîn- 
tul au fost reprezentanții Libanului 
și Ciprului.

Delegatul Libanului a propus ca 
Comitetul Politic să întrerupă pro
vizoriu discutarea problemei dezar
mării pînă cînd vor deveni cunos
cute rezultatele contactelor dintre 
diferitele delegații, contacte care au 
loc în legătură cu pregătirea unor 
noi proiecte de rezoluții în această 
problemă.

Delegatul libanez a declarat de 
asemenea că acordurile cu privire 
la încetarea experiențelor cu arma 
nucleară, cu privire la preîntîmpi-

Un palat cultural 
într-un colhoz tadjic

In colhozul „Moskva" din Tad
jikistan, în apropiere de Leninabad, 
s-a terminat construirea unui pa
lat cultural. Clădirea construităîn 
stil oriental este amplasată pe o 
colină la poalele căreia a fost ame
najată o frumoasă fîntînă arteziană.

Palatul cultural are o sală de 
spectacole cu 1000 de locuri, o bi
bliotecă bogată, un laborator de a- 
gronomie, studiouri de muzică și 
artă plastică.

Colhozul „Moskva" este o gos
podărie mare, cu multe ramuri. 
Fondurile sale obștești se Cifrează 
la peste 47.000.000 ruble.

Rentabilitatea înaltă a gospodă
riei obștești asigură creșterea ne
contenită a bunăstării colhoznici
lor. Intr-o perioadă scurtă peste 400 
de familii de colhoznici s-au mutat 
în case noi. Stația-releu a Colho
zului recepționează foarte bine emi- 
siuni'e centrului de televiziune din 
Tașkent.

In colhoz funcționează 4 școli, 
frecventate de peste 1800 de copii. 
Recent, adunarea generală a col
hoznicilor a adoptat o hotărîre cu 
privire la construirea din fondurile 
colhozului a unei școll-internai. In 
prezent fiecare al 5-lea colhoznic, 
este absolvent al. unei școli medii 
sau superioare:

imense regiuniUna din condițiile cele mai im
portante ale îndeplinirii planului 
septenal este progresul tehnic ne
întrerupt, a cărui bază atît în agri
cultură cit și în industrie o consti
tuie electrificarea. In prezent Uniu
nea Sovietică a intrat în etapa ho- 
tărîtoare a realizării indicației le
niniste cu privire la electrificarea 
totală a țării. La începutul acestui an 
producția de energie electrică a cres
cut de 132 ori față de nivelul anului 
1913. Actualmente sînt în curs de 
construcție 40 de termocentrale, din
tre care 28 vor avea o putere de 
cite 1-2 milioane kW. Pe malurile 
tumultoaselor fluvii siberiene se ri
dică un șir de uriașe hidrocentrale 
dintre cele mai mari din lume care 
vor contribui în mod considerabil 
la punerea în valoare a nesecatelor

bogății ale acestei 
sovietice.

Călăuzindu-'se de 
greșului al XXI-lea 
traduclnd în viață 
narei din iulie a C. C. al P.C.U.S. 
cu privire la accelerarea punerii în 
funcțiune a unor capacități ener
getice, constructorii de mașini ener
getice muncesc cu avînt sporit. La 
uzina „Metalurgica" din Lenigrad 
constructorii de turbini desfășoară 
întrecerea pentru construirea înain
te de termen a gigantului tehnicii 
moderne — turbina cu abur cu o 
putere de 300.000 kW. Muncitorii 
au hotărît să construiască această 
mașină unică în lume cu un an 
înainte de termen. La uzina „Ki- 
rov" din Harkov a fost elaborat 
proiectul unei turbine de abur cu 
un ciclu din 500.000 kW.

directivele Con- 
al P.C.U.S. și 
indicațiile Ple-

narea răspîndirii pe scară mai lar
gă a acestor arme și cu privire la 
folosirea spațiului cosmic în sco
puri pașnice sînt urgente și pot fi 
încheiate înainte de a fi elaborat 
tratatul cu privire la dezarmarea 
generală și totală.

Delegatul libanez a susținut pro
punerea cu privire la crearea în A- 
frica, precum și în Cambodgia și 
Laos, a unor zone denuclearizate.

Reprezentantul Ciprului a chemat 
la o reluare cît mai grabnică a 
tratativelor în problema dezarmării 
și s-a pronunțat pentru crearea unor 
forțe internaționale de poliție, îna
inte de înfăptuirea dezarmării 
nerale și totale.

In zilele următoare Comitetul 
trece la discutarea proiectelor 
rezoluție în problema dezarmării.

Noi tipuri
In orașul Kutaisi s-a început pro

ducția în serie a unui tractor de di
mensiuni mici, destinat bostănării- 
lor.

Noul tractor cîntărește numai 170 
kg și poate dezvolta o viteză de 5

de tractoare’
km pe oră.

Pentru acest tip de tractorPentru acest tip de tractor au 
fost construite unelte speciale sus
pendate : cultivatoare, dispozitive 
pen4ru săparea de șanțuri, pentru 
scoaterea și tăierea plantelor ș.a.

Ziarele franceze despre alegerea

a-

ea 
im-

PARIS. Corespondentul Agerpres 
transmite: Ziarele franceze de sea
ră publică ample comentarii în le
gătură cu alegerile pre'zidentiale din 
S.IJ.A.

Ziarul „La Croix" comentînd
legerea lui Kennedy în funcția de 
președinte al S.U.A. scrie1:

Victoria lui Kennedy va fi 
oare numai un fenomen fără 
portanță? Răspunsul nu1 va putea
fi dat decît peste cîtva timp. Ex- 
perții în economie, politică și re
lații internaționale, care cunosc ca
lea dezvoltării americane, sînt de 
părere că progresul rapid al Uniu
nii Sovietice duce la rămînerea în 
urmă foarte pronunțată a S.U.A. și 
a întregii lumi occidentale. Ei vor 
încerca, scrie ziarul, să împingă pe 
tînărul președinte cel puțin spre o 
acțiune îndrăzneață care să înlă
ture rămînerea în urmă a puterii a- 
mericane. Va trebui să se treacă 
la o politică de acțiune. Insă nu 
este deloc sigur că Kennedy va pu
tea acționa în acest sens și nici mă-

car ca el dorește intr-adevăr acest 
lucru.

„Din partea noului președinte se 
cer acțiuni concrete și hotărîte pen
tru dezintoxicarea și demistificarea 
întregii politici americane la toate 
eșaloanele, atît în ce privește ideile 
cît și oamenii" scrie „Paris Presse 
LTntransigeant,,. Alegîndu-1 pe Ke
nnedy, continuă ziarul, americanii 
au arătat că în ciuda încrederii lor, 
cîteodată excesive, în supremația 
S.U.A., sînt totuși conștienți de in
certitudinea provocată de succesele 
rachetelor sovietice și de eșecurile 
prea numeroase ale încercărilor a- 
mericane în acest domeniu.

„Pentru a ne pronunța asupra 
intențiilor lui Kennedy, scrie „Le 
Monde", trebuie să așteptăm ca a- 
cesta să-și constituie echipa sa mi
nisterială. Alegerea oamenilor că
rora le va încredința principalele 
posturi ale conducerii Statelor Uni
te va furniza prima indicație vala
bilă asupra orientării politicii sale".

La Institutul de stat pentru pro
iectarea uzinelor metalurgice din 
Moscova a fost întocmit proiectul 
primului bloc de cuptoare Martin 
din lume cu două agregate de 950 
tone. Productivitatea unui bloc vă 
fi de aproximativ 1.500.000 tone dă 
oțel pe an.

In bloc vor fi folosite mașini de 
șarjat, macarale de turnare, oale 
pentru transportarea fontei lichide 
și alte utilaje. Dirijarea regimului 
termic al cuptoarelor va fi complet 
automatizată.

SITUAȚIA DIN LAOS

In cursul anului trecut și in pri
ma jumătate a acestui an, in Uniu
nea Sovietică au fost create 2.300 
de noi tipuri de mașini și aparate. 
IN CLIȘEU: Tractorul dirijat au
tomat cu ajutorul dispozitivului in
ventat de tractoristul I. Loghinov. 
Cu ajutorul dispozitivului respectiv 
un om dirijează 6-8 tractoare de a- 
cest Iei obținîndu-se un mare ran
dament al mașinilor și o reducere 
simțitoare a timpului necesar exe
cutării arăturilor.

A. S. M. Alba-Iulia
Duminica trecută, echipa de fot

bal A.S.M. Alba-Iulia a avut de 
susținut un meci destul de greu. 
Terenul desfundat și timpul ploios, 
ca și faptul că jucau în deplasare 
au fost motive pentru care jucătorii 
A.S.M. n-au reușit la Certej cu e-

, o &

limica
scor destul

în

Au trecut aproape trei luni de 
cînd batalionul de parașutiști de 
sub comanda căpitanului Kong Le 
a săvîrșit lovitura de stat în urma 
căreia clica pro-americană a lui 
Fumi Nosavan-Somsanit a fost a- 
lungată de la putere, iar prințul 
Suvanna Fumma a format noul gu
vern al Laos-ului. In tot acest timp 
s-a văzut limpede că programul po
litic al noului guvern a fost primit 
cu a profundă satisfacție de po
porul laoțian, de toți acei care iu
besc pacea și nu urmăresc scopuri 
egoiste în Laos. Pe adresa guver
nului și a Comitetului Revoluționar, 
în fruntea căruia se află căpitanul 
Kong Le sosesc zilnic scrisori din 
diferite colțuri ale țării în care au
torii își exprimă solidaritatea cu 
noul guvern și hotărlrea lor fermă 
de a lupta împotriva forțelor reac
ționare din interiorul si din afara 
țării.

Conducerea partidului Neo Lao 
Haksat a dat publicității o declara
ție în care sprijină noul guvern și 
este gata să se unească cu toate 
partidele politice și cu toți patrioții 
împotriva elementelor pro-ameri- 
cane, pentru a asigura indepen
dența și suveranitatea țării și o 
viață fericită și liberă poporului 
laoțian. •

Recent partidul Neo Lao Haksat 
a dat publicității o declarație în 
care propune formarea unui guvern

de coaliție, desființarea tuturor or
ganizațiilor reacționare, întărirea 
forțelor armate regale și unirea lor 
cu toate forțele armate patriotice 
din țară. Partidul Neo Lao Hak
sat s-a pronunțat pentru acorda
rea libertăților cu adevărat demo
cratice poporului laoțian, pentru 
dezvoltarea economiei și culturii 
naționale și pentru promovarea u- 
nei adevărate politici de pace și 
neutralitate în spiritul acordurilor 
de la Geneva și în spiritul Bandun- 
gului.

Lovitura de stat din Laos și e- 
voluția ulterioară a evenimentelor 
din această țară au constituit sem
nalul de alarmă pentru forțele reac
ționare din Laos și din statele 
membre ale blocului agresiv SE AT O 
de a trece la acțiuni fățișe împotri
va guvernului Suvanna Fumma.

Creînd o tabără militară în lo
calitatea Savanriaket elementele 
reacționare, în frunte cu clica lui 
Fumi Nosavan-Boun Oum, au în
ceput să întreprindă acțiuni mili
tare împotriva guvernului legal-, iar 
ulterior au organizat o rebeliune 
militară împotriva guvernului și au 
început marșul lipsit de glorie asu
pra capitalei Vientiane. In prezent 
rămășițele forțelor rebele acupă un 
mic sector situat la granița cu Tai- 
landa de unde încearcă să zădăr
nicească tratativele dintre guvern 
și reprezentanții parftidutui Neo 
Lao Haksat, urmărind prin aceasta

intensificarea războiului civil 
Laos.

Din inițiativa Statelor Unite și 
a cercurilor conducătoare 
landa, la Bangkok au avut loc o se
rie de întruniri ale consilierilor mi
litari ai statelor participante la 
SEATO în cadrul cărora a fost lua
tă în discuție situația „gravă" care 
s-a creai în Laos, iar primul mi
nistru al Tailandei Sărit Thanarat 
a declarat fățiș că armata sa „este 
gata să pornească în orice clipă" 
în ajutorul lui Nosavan.

Poziția ostilă a cercurilor condu
cătoare din Tailanda reiese și din 
faptul că la granița cu Laasul au 
fost masate unități militare și a 
fost organizată blocada economică 
împotriva Laosului (Laosul nu are 
ieșire la mare și din această cau
ză majoritatea mărfurilor achizițio
nate în străinătate sosesc în Laos 
prin Tailanda).

Alarmate de evoluția situației din 
Laos, Statele Unite au hotărît să 
iasă din culise și să apară în a- 
vanscenă.

După cum- relata ziarul „New 
York Times" flota a VlI-a a State
lor Unite din Pacific „a fost pusă 
în stare de alarmă, în special din 
cauza situației îngrijorătoare din 
Laos". Vasul port-avion „Hornet" 
avînd pe bord o escadrilă de eli
coptere de luptă și o formație dă 
vase de debarcare cu 1.400 de sol
dați din infanteria marină, au pri
mit ordin să înceapă „patrulareaîn 
Marea Chinei de Sud". Cordinuînd 
presiunile asupra guvernului Su-

din Tai-

vanna Fumma, Statele Unite au 
trimis în Laos pe Parsons, „spe
cialistul Departamentului de Stat 
pentru aplanarea neplăcerilor", 
pentru a obține încetarea imediată 
a tratative'or dintre guv-rn și re
prezentanții partidului Neo Lao 
Haksat, și recunoașterea clicii Iul 
Nosavan. In cursul tratativelor cu 
Suvanna Fumma, Parsons a ame
nințat că în caz de refuz Statele 
Unite vor înceta să acorde „ajutor" 
Laosului, „ajutor" care după cum 
se știe a și fost simțitor redus.

In urma protestelor tot mai ho- 
tărite ale poporului laoțian împo
triva amestecului străin în aface
rile sale interne, misiunea lui Par
sons a eșuat. Intr-o declarație fă
cută ziariștilor după întrevederea 
avută cu emisarul Departamentului 
de Stat. Suvanna Fumma a decla
rat: „Dacă americanii nu vor să ne 
ajute, cu atît mai rău pentru ei. 
Vom căuta ajutor în altă parte".

Lovitura de stat din Laos și e- 
voluția situației actuale din aceas
tă țară au dat o lovitură grea po
liticii falimentare a Statelor Unite 
în Asia și au demonstrat încă oda
tă că regimurile reacționare înhă
mate la carul politicii agresive a 
S.U.A. se prăbușesc unul după al
tul.

In fața poporului laoțian stau 
sarcini extrem de grele care tre
buie rezolvate și în primul rînd în
frângerea forțelor reacționare din 
interior, precum și complotul im
perialist organizat de blodul agre
siv S.E.A.T.O. în frunte cu Statele 
U nite.

a învins la
chipa Aurul decît un 
de strîns: 1-0 (0-0).

Jocul nu s-a ridicat la nivelul' 
tehnic corespunzător tocmai din- 
cauza terenului desfundat. Unicul 
gol al partidei a fost înscris de 
Nagy de Ia A.S.M. Alba-Iulia spre' 
sfîrșitul meciului. Deși scorul ă 
fost strîns, victoria A.S.M. e- de 
mare importanță în situația echipei, 
în clasament.

★
Jucînd în compania echipei Me

talurgistul Cugir, o echipă bine 
pregătită din punct de vedere teh
nic., cu o rutină mai mare, echipa- 
de fotbal „Mureșul" Vințul de Jos- 
a părăsit terenul din Alba-Iulia (Me
talurgistul Cugir are terenul sus
pendat pe 4 etape) învinsă cu sco
rul de 7-0 (2-0).

Intîlnirea dintre Aurul Zlatna și 
Șurianul Petrești a dat cîștig de 
cauză zlătnenilor, care jucînd mai: 
bine au învins cu 1-0 (0-0).

CLASAMENT
7
6
6
6
5
5
4
4
2
0
0
0

1
1
1
0
1
1
0
o
3
2
2
0

0
1
2
3
2
3
5
5
3
6
7
8

Minerul Deva 8
Metalurgistul Cugir 8
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viitoare
Dacia Orăștie — Minerul Deva; 

A.S.M. Alba-Iulia — Metalul Criș
cior; Mureșul Vințul de Jos — Vic
toria Dobra; Aurul Zlatna — Au
rul Certej; C.F.R. Teiuș — Meta
lurgistul Cugir; Corvinul Hune
doara (rezerve) — Șurianul Pe
trești; Sebeșul Sebeș stă.

A.S.M. Alba Iulia 
Dacia Orăștie 
C.FR, Teiuș 
Șebeșul Sebeș 
Aurul Certej 
Metalul Crișcior 
Aurul Zlatna 
Mureșul Vinț 
Șurianul Petrești 
Victoria Dobra

Etapa
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