
Pregătirea încheierii invățămintului 
de partid și politic U.T.M. la sate

luna aprilie va avea loc înche- 
învățămîntului de partid la 

îndeplinirea cu succes a aces-

In 
ierea 
sate, 
tei sarcini depinde în foarte mare 
măsură de pregătirile ce se fac în 
acest sens.

In perioada ce a mai rămas pînă 
la data cînd se va încheia învăță
mîntul de partid și politic U.T.M. 
la sate, organele și organizațiile de 
partid vor trebui să acorde atenție 
deosebită asigurării nivelului cali
tativ al convorbirilor recapitulative 
în cercuri și cursuri.

Ca primă măsură ce va trebui 
luată de comitetele comunale de 
partid este aducerea la zi a tuturor 
cercurilor și cursurilor rămase în 
urmă cu lecțiile. Dar aceasta nu 
înseamnă nicidecum să se facă mun
că formală, ci,' dimpotrivă, trebuie 
vegheat ca lecțiile predate să fie la 
nivelul sarcinilor.

Deși în cursul anului de învăță
mînt, principalele probleme ale în
vățăturii marxist-leniniste și ale po
liticii partidului nostru au fost dez
bătute și însușite de cursanți, to
tuși mai sînt unele probleme care 
necesită a fi clarificate și aprofun
date. Este necesar ca organele și 
organizațiile de partid și U.T.M. să 
acorde un sprijin efectiv propagan
diștilor și cursanților în clarifica
rea problemelor mai puțin înțelese. 
In acest scop se recomandă organi
zarea de consultații colective și in
dividuale de către comitetele co- 

mnale de partid și propagandiști, 
precum și de cabinetul de partid.

In centrul atenției organizațiilor 
de partid, a propagandiștilor și a 
cursanților va trebui să stea însu
șirea temeinică a politicii partidu
lui de construcție a socialismului în 
țara noastră.

In discuțiile recapitulative din 
cercurile și cursurile învățămîntului 
de partid de la sate — ce se vor 
desfășura între 10 și 30 aprilie a.c. 
— se va pune un accent deosebit 
pe documentele Congresului al III- 
lea al P. M. R., privind întărirea 
unităților socialiste de la sate. Ase
menea teme ca, de pildă: sporirea 
avutului obștesc, creșterea fondului 
de bază, dezvoltarea multilaterală a 
gospodăriei colective, creșterea pro
ducției la hectar, dezvoltarea creș

terii animalelor, calitatea lucrărilor 
agricole și altele, trebuie să stea în 
centrul convorbirilor de încheiere.

Un loc însemnat în cadrul discu
țiilor trebuie să-l ocupe însușirea 
temeinică a Directivelor C. C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste în 
cinstea aniversării a 40 de ani de 
la înfiițarea Partidului Comunist din 
Romînia, precum și hotărîrea C. C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la creșterea numă
rului de animale în gospodăriile a- 
gricole colective. Se va acorda, de 
asemenea, o mare atenție probleme
lor situației internaționale și îndeo
sebi aprofundării documentelor 
Consfătuirii de la Moscova a repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești din noiembrie 1960.

In dezbaterea problemelor situa
ției internaționale trebuie pus ac- 

-cent deosebit pe lupta țărilor lagă
rului socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, a partidelor comuniste și 
muncitorești, pe lupta oamenilor 
muncii din lumea întreagă, împotri
va imperialismului, colonialismului, 
pentru apărarea păcii și securității 
popoarelor, pentru promovarea co
existenței pașnice dintre state. Să fie 
dezbătută pe larg politica externă 
de pace a statului nostru.

Imbinîndu-se armonios aceste pro
bleme cu cele din programele fiecă
rui cerc sau curs, în cadrul discu
țiilor ce se vor purta cu ocazia în
cheierii învățămîntului de partid, 
cursanții au posibilitatea să facă o 
legătură strînsă între tezele teore-

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

In timpul vacantei
In zilele de 25-26 martie, Casa 

pionierilor din Alba-Iulia a organi
zat cu pionierii aflați în vacanță o 
excursie la Hunedoara.

Cu acest prilej, pionierii au vizi
tat Combinatul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", unde s-au întîlnit 
cu eroul muncii socialiste Ștefan 
Tripșa, iar în cea de-a doua zi a 
excursiei au vizitat castelul Hunia- 
zilor.

Coresp. BOTA SAMSON 

tice ale lecțiilor din program și sar
cinile desăvîrșirii construcției socia
liste din țara noastră, cu sarcinile 
concrete ale fiecărui loc de muncă.

Dezbaterea temeinică a acestor 
probleme impune organizațiilor de 
partid ca pentru organizarea con
vorbirilor să asigure timpul nece
sar, organizînd convorbirile pe cît 
posibil în 3-4 ședințe. Convorbirile 
ce vor avea loc să aibă caracter de 
discuții tovărășești, nu școlărești de 
întrebări și răspunsuri.

Convorbirile de încheiere trebuie 
să constituie nu numai un prilej de 
verificare a cunoștințelor asimilate 
de cursanți în timpul anului, ci și 
un bilanț al rezultatelor obținute de 
ei în aplicarea în viață a celor stu
diate, adică eficacitatea învățămîn- 
tului de partid și politic U.T.M.

Comitetele comunale de partid vor 
trebui să ajute organizațiile de bază 
să organizeze adunări generale, în 
care să analizeze felul cum s-a 
desfășurat învățămîntul de partid în 
anul școlar 1960-1961 și să adopte 
măsuri corespunzătoare în vederea 
pregătirii, de pe acum, a noului an 
de învățămînt 1961-1962. Cu acest 
prilej, va trebui lichidată lipsa ce 
s-a manifestat în trecut în unele or
ganizații de bază de a analiza nu
mai latura organizatorică. In pri
mul rînd se va pune accent deose
bit pe calitatea și conținutul propa
gandei de partid, pe caracterul com
bativ al acesteia șl eficiența sa.

A încheia învățămîntul de partid, 
nu înseamnă nicidecum întrerupe
rea muncii de propagandă. Organele 
și organizațiile de partid vor trebui 
ca In cursul verii să desfășoare 
larg propaganda prin conferințe, le
gate de politica partidului și statu
lui nostru democrat-popular, de si
tuația internă și internațională.

Dată fiind complexitatea sarcinilor 
ce le ridică munca de propagandă, 
rolul ei deosebit în lămurirea și an
trenarea comuniștilor și a maselor 
de oameni ai muncii de la sate în 
construcția socialistă, această mun
că trebuie să constituie o preocu
pare a tuturor organizațiilor de 
partid și U.T.M. de la sate, lichidîn- 
du-se practica unor organizații de 
partid și U. T. M. de la sate, 
de a lăsa sarcina muncii de 
propagandă în cercuri și cursuri 
numai pe seama propagandiștilor. 
Alunea ideologică, educarea marxist- 
leninistă a oamenilor muncii este o 
sarcină de cea mai mare importan
ță pentru toate organele și organi
zațiile de partid și de aceea trebuie 
să i se acorde cea. mai mare aten
ție.

încheierea anului școlar în învă
țămîntul de partid și politic U.T.M. 
este un minunat prilej de analiză a 
rezultatelor obținute și a generali
zării experienței înaintate pentru ri
dicarea muncii de propagandă în 
cercuri și cursuri la un nivel tot 
mai ridicat.

La u.m.c. ziatna * Prin ridicarea calificării cadrelor, 
spre obținerea de indiei inalți in producție
In aceste zile, la U.M.C. Zlatna 

stăruie 
treceri.
care a 
țară în 
versări

freamătul unei îndîrjite în- 
E frîntură din freamătul 

împînzit întreaga noastră 
cinstea celei de-a 40-a ani- 
a înființării partidului.

Peste tot în uzină se muncește 
cu sîrguință. Și, rezultatele muncii 
se string în produse peste plan și 
de o calitate din ce în ce mai bună, 
în reducerea prețului de cost al pro
duselor și realizarea de zeci de mii 
de lei economii peste cele planifi
cate. Pe primele două luni, la 
U.M.C. Zlatna planul producției 
globale a fost realizat în proporție 
de 101,6 la sută, prețul de cost a 
fost redus de la — 3,56 la sută cît 
a fost planificat, la — 4,18 la sută. 
In ce privește calitatea produselor, 
la U.M.C. Zlatna nu s-a înregistrat 
nici o reclamație din partea bene
ficiarilor, iar economiile se cifrează 
la 113.000 lei peste plan.

Cărui fapt se datoresc aceste în
semnate succese? Răspunsul este 
unul și același din partea oricărui 
muncitor, tehnician sau inginer de 
aici. In cadrul uzinei se desfășoară 
o susținută muncă politică, între
cerii socialiste îi sînt puse baze con
crete și mobilizatoare, iar ridicarea
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Răspund cu însuflețire chemării partidului
Răspunzînd chemării partidului, 

în cinstea celei de-a 40-a aniversări 
a înființării Partidului Comunist din 
Romînia, colectivul de muncă al O- 
colului silvic din Alba-Iulia își pro
pune realizarea următoarele obiec
tive :

— 20.100vlei economii la cultura 
și refacerea pădurilor și 13.300 lei 
economii realizate tot la aceste lu
crări orin munci patriotice.

In întîmpinarea
al coo-Colectivul de muncă 

perativei „Mureșul" din Alba-Iu- 
lia a hotărit să întimpine ziua de 
8 Mai, ziua aniversării a 40 ani de 
la înființarea Partidului Comunist 
din Romînia, cu noi succese în 
muncă. In acest scop ei și-au luat 
următoarele angajamente :

— Reducerea prețului de cost la 
producția marfă cu 8.000 lei.

Prin grija partidului și guver
nului, ocrotirea sănătății populației 
este asigurată astăzi și în cele 
mai ascunse sate de munte.

In clișeu : Dispensarul nou din 
comuna Intregalde.

calificării cadrelor, în atenția între
gului colectiv, vizează mereu indici 
tot mai înalți în producție.

Făcînd din ridicarea cadrelor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri o 
problemă de seamă, colectivul uzi
nei metalo-chimice Zlatna i-a dat 
acesteia o rezolvare ce merită a fi 
studiată și îmbrățișată de toate co
lectivele întreprinderilor din raionul 
nostru. In cadrul uzinei au fost or
ganizate cursuri pentru ridicarea 
calificării muncitorilor din secția 
metalurgică, secția chimică, labora
tor și C.T.C., la care participă în
treg efectivul de muncitori. A fost 
organizat apoi un curs de ridicarea 
calificării maiștrilor, tehnicienilor și 
inginerilor și sînt în curs de orga
nizare alte 
la controlul 
nic șef.

Pe baza
întocmite, cursurile și-au început ac
tivitatea în cea de-a doua jumătate 
a lunii februarie. Și cu toate că nu 
a trecut mult timp de la deschide
rea cursurilor, rezultatele obținute 
confirmă pe deplin eficacitatea mă
surii luată în cadrul întreprinderii. 
Parcurgînd 4 din cele 17 lecții pro
gramate ca: „Noțiuni de extrage-

două asemenea cursuri 
tehnic și secția meca-

unei tematici minuțios

— Operațiunile pentru protecția 
pădurilor se vor face prin muncă 
patriotică, realizîndu-se în acest fel 
economii în valoare de 4.000 lei.

Colectivul de muncă al Ocolului 
Silvic se mai angajează ca pînă la 
8 Mai a.c. să realizeze întregul plan 
de împăduriri pe 
ce se execută să 
tate.

1961, iar lucrările 
fie de bună cali-

— Realizarea a 20.000 lei bene
ficii peste plan.

— Prin folosirea 
resurselor locale și 
realizeze economii 
10.000 lei.

— In scopul dezvoltării coopera
tivei se vor amenaja și deschide 
pînă la 8 Mai a.c. încă 4 noi secții.

la maximum a 
a deșeurilor să 
în valoare de

Angajamentele devin fapte
Hotărîți să obțină rezultate cît 

mai bune în întrecerea socialistă 
pentru traducerea în viață a anga
jamentelor luate în cinstea aniver

chimică, laborator și 
urmare a cunoștințelor 
curs, muncitorii secției 
rîndul cărora pe locuri

rea produselor pe cale piro-metalur- 
gică", „Caracteristicile materiilor 
prime", „Descrierea fluxului tehno
logic" și „Consumuri specifice”, 
muncitorii Țuț Ion, Tomotaș Petru, 
Avram Nicolae, Irimie Nicolae, Jid 
Moise, Nistor Petru, și în general 
întreg efectivul secției, a obținut în
semnate rezultate în reducerea in
dicilor de consum și în îmbunătă
țirea calității produselor.

Cu aceleași bune rezultate se des
fășoară la U.M.C. Zlatna și cursurile 
de ridicarea calificării muncitorilor 
din secțiile 
C.T.C. Ca 
însușite la 
chimice, în 
de frunte se situează Micu Traian, 
Domnaru Nicolae, Zaharie Ștefan, 
Tanislav Nicolae, Sulea Petru, Ki- 
rali Simion și alții, reușesc să lu
creze sub consumurile specifice pla
nificate. Pînă la 25 martie planul 
lunar al secției a fost depășit cu 8 
la sută, angajamentul de a da pînă 
la 8 Mai 70 tone de produse peste 
plan e deja îndeplinit, în același 
timp fiind obținute economii în va
loare de 17.000 lei. Frecventînd cu 
interes cursurile teoretice, în ca
drul cărora au fost predate lecții ca 
„Structura materiei", „Prelevarea 
probelor și prepararea lor", „Noți
uni de stas și analize curente", „Me
tode avansate de analiză" și urmă
rind cu toată atenția probele prac-

(Continuare în pag. 3-a)

Cu planul depășit
Pe graficul de producție al Auto

bazei I.R.T.A. din Alba-Iulia s-a 
scris în seara zilei de 26 martie, la 
rubrica realizări, o nouă cifră: 103,2. 
Cifra reprezintă rezultatele obținute 
de colectivul Autobazei de la înce
putul anului, adică 1.790.000 tone 
kilometrice convenționale, cu 67.000 
tone kilometrice mai mult decît a- 
veau planificat pe primul trimestru 
al anului curent.

La obținerea acestor însemnate 
realizări o contribuție de seamă au 
adus conducătorii auto Bărăianu 
Axente, Banu Nicolae, Corodeanu 
Constantin, Cîmpeanu Nicolae, Cri- 
șan Ilie și alții.

Noi succese în muncă
Intensificînd întrecerea socialistă 

în cinstea celei de-a 40-a aniversări 
a partidului, colectivul de muncitori 
de la „IPRODCOOP" Alba-Iulia 
dobîndesc lună de lună noi și în
semnate succese în muncă.

Astfel, pe lîngă faptul că de la 
începutul anului planul global de 
producție a fost depășit lunar cu 3 
pînă la 5 la sută, colectivul de aici 
a introdus și 3 inovații ca: țincui- 
rea mecanică a scăunelelor, tiplui- 
rea mecanică a camerelor combi
nate și confecționarea mecanică a 
tiplurilor, inovații ce reduc timpul 
de execuție la aceste operațiuni cu 
70-80 la sută și crează totodată e- 
conomii importante.

Printre fruntașii în întrecerea so
cialistă se numără tovarășii Hărmă- 
naș Nichifor, Roșea Florian, Qoz 
Iosif, Eneșel Gheorghe și mulți alții.

sării a 40 de ani de la înființarea 
partidului, mecanizatorii de la gos
podăria agricolă de stat Galda de 
Jos desfășoară o muncă entuziastă 
pe ogoare.

Folosind cu pricepere capacitatea 
de lucru a mașinilor și tractoare
lor, tractoriștii au terminat de însă- 
mințat întreaga suprafață de 309 ha 
cu culturi din epoca l-a cu 8 zile 
înainte de termen. Totodată, ei au 
efectuat lucrări de întreținere la cul
turile și arăturile de toamnă pe o 
suprafață de 370 ha și au pregătit 
terenul pe întreaga suprafață ce ur
mează să se 
a

însămînțeze în epoca
Il-a.

Muncă entuziastă
cînd comuniștii orga-De la dala

nizației de partid G.A.C. Mihalț au 
dezbătut în adunare generală „Di
rectivele C. C. al P.M.R. cu privire 
ia criteriile principale ale întrecerii 
socialiste în cinstea aniversării a 
40 de ani de la înființarea partidu
lui nu a trecut mult timp. Cu 
toate acestea angajamentul comu
niștilor Ordean Virgil, Florea Ne- 
chifor, Cirnaț Matei și al altora, de 
a mobiliza în întrecerea socialistă 
pe toți colectiviștii, pentru a ter
mina la timpul optim însămînțările 
dă rezultate din cele mai bune.

Pînă la 25 martie, colectiviștii 
au însămînțat cu diferite cul
turi din epoca l-a 141 ha, au grăpat 
și tăvălugit semănături și arături 
de toamnă pe 143 ha. 
rea fertilității solului 
sub brazdă 615 tone 
minerale și 25 tone 
chimice.

Pentru mări- 
au îngropat 
îngrășăminte 
îngrășăminte



Cu toate forțele la însămînțat llis™ări Pe marginea unui concurs
Fruntași 'Ia

Pe îjntinsul ogoarelor gospodăriei 
colective din Oiejdea munca este în 
toi. Cu ajutorul S.M.T.-ului și ate
lajele proprii, colectiviști care au 
pregătit din vreme terenul în cele 
mai bune condițiuni agrotehnice, au 
terminat de însămînțat grîul de pri
măvară, ovăzul, floarea-soarelui și 
alte culturi ce se însămînțează în 
epoca I-a, cu 5 zile înainte de ter
men. Acum colectiviștii muncesc cu 
forțe sporite la grăparea și tăvălu- 
girea grîului pentru menținerea a- 
pei în sol, execută grăpatul pe ulti
mele suprafețe cultivate cu trifoi și
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Rezultate frumoase
Hotărîți să smulgă pamîntului rod 

cît mai bogat, colectiviștii din Mi- 
cești muncesc cu multă însuflețire.

Organizați pe brigăzi și 
ei au însămînțat pînă la 25 
cu ovăz și borceag întreaga 
față planificată, au plantat 
cu cartofi timpurii iarovizați 
pregătit 70 ha din terenul ce urmea
ză să se însămînțeze cu porumb.

La grădina de legume a fost cu
rățat și adîncit canalul de aduc- 
țiune a apei pe o lungime de 5 ki
lometri și se continuă cu repicatul 
roșiilor, ardeilor și castraveților în 
cuburi nutritive.

Pe lîngă cele 80 ha de grădină 
prevăzute să le cultive cu legume, 
colectiviștii vor mai cultiva după 
recoltarea cartofilor timpurii, pe a- 
ceeași suprafață varză de toamnă.

Paralel cu lucrările la grădină și 
în cîmp, ei au muncit cu rezultate 
frumoase și în vie, unde au executat 
dezgropatul, arăcitul, tăiatul și cer- 
cuitul în proporție de peste 90 la sută.

echipe, 
martie 
supra- 
7 ha 
și au

Furajele — baza sporirii producției animale
Recenta Hotărîre a partidului și 

guvernului cu privire la măsurile 
pentru sporirea numărului de ani
male în gospodăriile agricole colec
tive, are o deosebită însemnătate 
pentru continua creștere a produc
ției de carne și lapte. In acest sens 
însă, creditele acordate de stat pe 
termen lung pentru cumpărări de 
animale și ridicarea de adăposturi 
corespunzătoare pentru acestea tre
buie folosite cu multă chibzuială.

Alături de măsurile luate pentru 
sporirea numărului de animale și 
asigurarea de construcții corespun
zătoare pentru adăpostirea lor, un 
alt factor de seamă care contribuie 
la creșterea producției animaliere 
este baza furajeră care trebuie să 
fie totdeauna în cantitate îndestu
lătoare și de calitate. Oricît interes 
s-ar depune pentru sporirea numă
rului de animale dacă nu vor fi 
luate și măsuri pentru asigurarea 
de furaje în cantități îndestulătoare, 
nu se poate conta pe cele mai bune 
rezultate. De aceea, organele de 
partid și comitetele executive ale 
sfaturilor populare de la comune au 
datoria să îndrume și să sprijine 
Conducerile gospodăriilor colective 
să acorde toată importanța asigu
rării bazei furajere. Privind cu toa
tă seriozitatea problema asigurării 
ttnor cantități sporite de furaje, și 
de bună calitate, multe gospodării 
colective, ca cele din Mihalț, Cis- 
tei, Vințul de Jos, Totoi și altele,

însă mînf ari
pregătesc terenul pntru însămînță- 
rile din epoca Il-a.

Tot în aceste zile s-a terminat 
plantatul cartofilor iarovizați pe o 
suprafață de 5 ha și s-au plantat 
pomi pe o suprafață de 20 ha teren 
impropriu cultivării cerealelor.

O atenție deosebită acordă colec
tiviștii din Oiejdea în aceste zile 
lucrărilor de întreținere a răsadni
țelor de la grădina de legume și a 
celor aproape 1.000 m.p. răsadnițe 
semănate cu tutun.

Printre fruntași în muncă se si
tuează colectiviștii Molnar Ștefan, 

.Silaghi Gheza, Nagy Alex. și alții.~*** '■■V'’»—■ ■ibh........ .

IN CLIȘEU : Lucrări în vie la
G.A.S. Galda de. Jos — sectorul 
Cricău.

Toată preocuparea pentru menținerea apei în sol
In unitățile agricole socialist-coo- 

peratiste din satele comunei Cricău 
preocuparea pentru reținerea apei 
în sol lipsește aproape cu desăvîr- 
șire. La întovărășirea agricolă „Va- 
sile Roaită" din Cricău, din cele 
peste 600 hectare însămînțate cu 
grîu sau pe care s-a efectuat ară
tură de toamnă nu s-a grăpat sau 
tăvălugii, decît 30 hectare semănate 
cu grîu.

La această întovărășire, a cărei 
președinte este tovarășul Popa Zam
fir, există o slabă preocupare și în 
ce privește fertilizarea solului, de
oarece aici gunoiul de grajd în loc 
să fie transportat în cîmp, continuă 
să se afle în curțile întovărășiților. 
De faptul că la unitățile socialiste 
din satele comunei Cricău lucrările 
pentru menținerea apei în sol și fer
tilizarea lui se desfășoară nesatis- 

au însămînțat suprafețe importante 
cu orz și ovăz, borceag, trifoi și au 
pregătit mari suprafețe de teren 
pentru a fi însămînțate cti porumb 
pentru siloz.

In același timp, trebuie arătat că 
în raion sînt încă gospodării colec
tive, ca cele din Vurpăr, Pețelca și 
Stremț, unde însămînțarea plante
lor furajere este întîrziată, deși au 
avut toate condițiile pentru a însă- 
mînța la timp plantele furajere.

In anul trecut, gospodăriile co
lective din Benic, Alba-Iulia, Ber- 
ghin și altele, care au însilozat canti
tăți importante de porumb, au obținut 
lună de lună și în timpul iernii can
tități sporite de lapte, realizînd în 
medie 2.000-2.500 litri lapte pe cap 
de vacă furajată.

Convinse din experiență proprie 
de valoarea nutritivă mare a po
rumbului însilozat, pentru a-și asi
gura cantități importante din acest 
furaj valoros, aceste unități pe lîn
gă că au mărit suprafețele ce ur
mează să fie cultivate cu porumb 
pentru siloz, au repartizat pentru 
cultivarea porumbului de nutreț cele 
mai potrivite terenuri, pe care le-au 
arat și îngrășat din toamnă, iar 
pentru însămînțarea lor și-au asi
gurat cantități însemnate de porumb 
hibrid cu productivitate sporită.

Un nutreț mult mai valoros, bo
gat în proteine și care dă posibili
tatea să se asigure animalelor o 
hrană echilibrată, este porumbul

necesară procurată, 
i-a fost reparti-

Insămînțările din epoca l-a 
trebuie grabnic terminate

La gospodăria colectivă din Coș- 
lariti munca în campania agricolă 
de primăvară este slab organizată. 
Dacă la grădină s-au obținut unele 
rezultate, răsadul de varză, roșii, 
ardei fiind asigurat pentru întreaga 
suprafață ce se cultivă cu legume, 
nu aceiași lucru se poate spune 
despre executarea lucrărilor în cîmp. 
Datorită lipsei de preocupare a con
siliului de conducere, la această 
gospodărie ovăzul, care trebuia să 
se însămînțeze în prima urgență 
din epoca I-a, nu a fost pînă în 
prezent însămînțat. Mai mult, pînă 
la 27 martie gospodăria nu avea 
nici sămînța 
deși aceasta 
zată din timp. O slabă preocu
pare dovedește conducerea gospo
dăriei și în ce privește executarea 
lucrărilor de întreținere la ogorul 
de toamnă pentru menținerea apei 
în sol, în care scop nu a luat nici 
o măsură.

Dat fiind că timpul este înaintat 
și orice întîrziere în executarea în
sămînțărilor duce la pierderi de re
coltă, conducerea gospodăriei, în
drumată de organizația de partid, 
trebuie să intensifice lucrările 
cîmp pentru a termina cît 
grabnic însămînțarea culturilor 
epoca I-a, pentru a pregăti 
timp terenul pentru însămînțările 
din epoca 11-a și a grăpa culturile 
și arăturile de toamnă pentru a 
păstra cît mai multă apă în sol.

în 
mai 
din 
din

făcător o mare vină poartă și teh
nicianul agricol, Paștiu Nicolae, 
care nu dovedește o preocupare 
susținută pentru a arăta întovăra- 
șiților prin exemple concrete pierde
rile de recoltă la care duce eva
porarea apei din sol.

Vîntul și zilele însorite din pri
măvara aceasta fac ca zilnic din 
fiecare hectar de arătură făcută din 
toamnă să se piardă zeci de tone 
de apă. De aceea, unitățile socialis
te din satele comunei Cricău, în
drumate de organizațiile de partid 
și sprijinite de comitetul executiv al 
sfatului popular din comună, trebuie 
să mobilizeze toate forțele la execu
tarea lucrărilor pentru menținerea 
apei in sol, atît de necesară dezvol
tării plantelor și pentru transportul 
gunoiului în cîmp, în vederea ferti
lizării solului.

cultivat și însilozat în amestec cu 
soia, mazărea sau fasole urcătoare. 
Gospodăria agricolă de stat din 
Galda de Jos, care a administrat în 
hrana vacilor în două tainuri 35 kg 
de porumb siloz în amestec cu soia, 
a realizat de la acestea o' producție 
de 3.200-3.500 litri lapte pe cap de 
vacă furajată.

In cadrul raionului nostru, pe 
lingă furajele cultivate și fînurile 
naturale, un rol de seamă în fura
jarea animalelor îl au pășunile. Ex
periența anilor trecuți a dovedit că, 
acolo unde a existat preocupare 
pentru întreținerea în bune condi
țiuni a acestora s-au obținut 20.000- 
25.000 kg nutreț verde la hectar. La 
Teiuș, unde pășunea a fost curățată 
de spini și buruieni, colectiviștii au 
obținut peste 2.000 litri lapte pe 
cap de vacă furajată și 59 litri lapte 
de la fiecare oaie mulgătoare.

Pentru a asigura animalelor o 
cantitate sporită de nutreț verde și 
în același timp de calitate, colecti
viștii din Oiejdea, Totoi, Cistei, Ciu- 
gud au curățit pășunea de spini, 
scaieți și buruieni, au împrăștiat 
mușuroaiele și au grăpat-o pe în
treaga suprafață.

Dar, deși sîntem într-o perioadă 
cînd pe pășuni și finețe se pot face 
o serie de lucrări pentru buna în
treținere a acestora, trebuie arătat 
că mai sînt încă gospodării colecti
ve, ca cele din Șard, Stremț, Pețel- 
ca, unde curățirea pășunilor se a- 
mînă de la o săptămînă la alta, în 
timp ce mușuroaiele, spinii și buru
ienile fac să scadă cantitatea de 
nutreț verde la jumătate. Bineînțe-
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Deși pînă Ia începerea concursu
lui mai erau aproape două ore, în 
cabinele și culisele Casei raionale 
de cultură era mare freamăt. Ze
cile de artiști amatori, îmbrăcați în 
minunate costume naționale, um
blau de colo-colo nerăbdători, se 
chemau unii pe alții, își împărtă- 
șau impresiile și, ca întotdeauna, 
înaintea unui important eveniment, 
emoțiile erau și ele prezente. Toate 
— emoție, nerăbdare, bucurie — 
nu erau fără temei. Și-au dat doar 
întîlnire, aici, țiterașii din Straja, 
fluierașii de la Inuri, artiștii ama
tori din Dumitra, Șeușa, din Vinț 
și Zlatna, tot unul și unul, talen- 
tațî artiști amatori, cîștigători ai 
fazelor comunale și intercomunale 
ale celui de-al VI-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori, 
prevestea deci, a fi un concurs 
disputat. Și, așa a și fost.

★
Prima ridicare a cortinei. In 

niștea ce a cuprins sala, cei 
flăcăi din Straja, 9 țiterași și 
clarinetist, au dat instrumentelor 
glas. Vesele și săltărețe, învîrtitele 
și hațeganele executate cu mult ta
lent de artiștii străjeni au plăcut 
mult spectatorilor. De același suc
ces s-a bucurat apoi și tînărul Dă- 
ian Ion, solist al aceleiași formații, 
care, executînd cîteva melodii popu
lare la clarinet, și-a dovedit încă o 
dată faima de bun cîntăreț la șeză- 
torile și horele din satu-i natal.

Rînd pe rînd apoi, sala Casei ra
ionale de cultură răsună de furtu
noase aplauze. Este răsplata ce se 
cuvine străduințelor și talentului 
artiștilor amatori, este răsplata lui 
Drăgan Avram, Dăian loan și Pe
tru, fluierașii din Inuri, este răs
plata binemeritată a dansatorilor și 
soliștilor vocali de-o șchioapă Belea 
Ion și Virgil din Șeușa, este răs
plata tuturor celor care neprecupe- 
țindu-și timpul liber au căutat și au 
reușit pe deplin să dea amploare 
mișcării culturale în satele și comu
nele raionului nostru.

★
In ce privește brigăzile artistice 

de agitație ce și-au desfășurat pro
gramul duminica trecută în prima 
jumătate a concursului formațiilor 
artistice de amatori, faza raională, 
se pot spune de asemenea multe 
lucruri îmbucurătoare.

Brigada artistică de agitație a 
căminului cultural din Vințul de 
Jos, bunăoară, a reușit să aducă și 
de astă dată ceva nou în scenă. La 
o portiță (imaginară desigur) se 
întîlnesc, rînd pe rînd, doi tineri, o 
fată și un băiat, 4 gospodine cu gă
leți de apă în drum spre izvor, a- 
poi moș Mustață cu un grup mai 
marc de săteni. Fapte diverse, de. 
altfel, dar prin discuțiile purtate de

Ies, acestei tărăgănări în ce privește 
curățirea pășunilor trebuie să i se 
pună de urgență capăt.

La executarea lucrărilor de cură
țire a pășunilor și finețelor natura
le, un rol de seamă revine organi
zațiilor de partid, sfaturilor popu
lare și organizațiilor U.T.M., care 
trebuie să antreneze la această im
portantă acțiune întreaga masă de 
colectiviști și mai ales tineretul. 
Toată atenția trebuie să o acorde 
conducerile gospodăriilor colective 
intensificării lucrărilor pentru ter
minarea însămînțărilor de furaje 
cultivate.

Asigurîndu-se o puternică bază 
furajeră în fiecare gospodărie co
lectivă, se vor putea crește mai mul
te animale, se va obține mai multă 
carne și lapte, mai multe venituri. 

IN CLIȘEU : Curățatul pă șunci la G. A. C. — Oiejdea.
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personajele ce trec pe lîngă portiță, 
spectatorului îi este înfățișat un 
tablou minunat, li este înfățișată 
viața nouă ce și-a croit drum în 
Vințul de azi. lnterpreții vorbesc 
aici despre, dispensarul din sat, des
pre școală și căminul cultural, des
pre biblioteca lor în care :

Cărțile-s chei de aur 
ce deschid tuturor tezaur; 

vorbesc despre uliți frumoase cu 
case de curînd clădite, despre Uir- 
nicia colectiviștilor, despre 
rea acestora de a termina în bune 
condițiuni muncile agricole de pri
măvară.

Bine s-a prezentat și brigada ar
tistică din Dumitra. Avînd un text 
cu conținut bogat și bine orientat, 
brigada și-a atins, pe deplin scopul. 
Viața înfloritoare din Dumitra a 
fost convingător ilustrată prin e- 
xemplele bune date, prin rezultatele 
bune obținute pe ogoarele înfrățite: 

Tot pămîntul l-am unit 
Pentru-un trai mai fericit, 
Am unit glie cu glie 
In marea gospodărie.

Și pentru viața fericită, pentru tra
iul bun, omenesc, dumitrenii au 
înălțat cînt de mulțumire, de slavă, 
partidului, celui ce le-a luminat calea.

In partea a doua a concursului, 
și-au prezentat programul forma
țiunile artistice ale sindicatului de 
la U.M.C. Zlatna.

Inmănunchind un număr de . a- 
proape 70 de persoane, a căror» te
meinică pregătire s-a manii, Tt 
printr-o excelentă execuție a rejf ’- 
toriului, bine ales, ca „Steagul par
tidului", „Hațegana”, „Să fii parti
dului oștean”, „In poieniță" și 
„Partidul ne conduce", coriștii zlăt- 
neni s-au dovedit a fi la înălțime, 
cucerind întru totul atît aprecierea’ 
juriului cît și a numerosului public 
prezent în sală.

A doua formațiune artistică a 
sindicatului de la U.M.C. Zlatna, 
brigada de agitație, a cărui pro
gram intitulat „In cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia”, 
a evocat momente mărețe din isto
ria partidului, din lupta comuniști
lor în ilegalitate pentru un trai o- 
menesc, pentru dreptate, pentru li
bertate.

Cît de calde și bărbătești totodată 
au răsunat în sală glasurile tinere
lor zlătneni cîntînd măreața ltip._ 
a partidului :

In fruntea luptei ne’nfricate 
A stat portidul ne’nvins 
Străvechiul dor de libertate 
In piept mereu ni l-a aprins.

Brigada vorbește dc Grivița Ro
șie, de Roaită a cărui sirenă, glas 
țîșnit din durere și ură, cheamă la 
luptă muncitorii, vorbește de Dof- 
tana:

Doftana cea mult blestemată 
De tineri, copii și moșnegi 
Și-apoi din suferinți și luptă spre 

zorii unei vieți luminoase:
Dar a crescut Partidul proletar 
Cum crește vâlvătaia în furtună. 
Și-a mistuit o lume de amar 
Clădind o alta trainică și bună 
Luminosul 23 August a deschis 

zori noi poporului romîn. Altă viață 
și-a croit drum în patria noastră. 
Artiștii amatori Ursu Traian, Fili- 
mon Victor, Novăceanu Maria, Bîl- 
dea Nicolae, Ivanciuc Elena și în 
general întreaga brigadă a reușit 
să ilustreze aceasta pe deplin.

Trec aevea prin fața spectatorilor 
minunate tablouri cu realizările regi
mului democrat-popular, hidrocen
tralele patriei, holdele aurii cu bob 
bogat, fabricile și uzinele, institu
țiile de cultură și artă, grija ce-o 
poartă partidul pentru zidirea unei 
vieți omenești, fericite...



VIAȚA DE PARTID

întărirea economiso-organizaforică 
în centrul atenției

Ca urmare, planul de producție a 
fost revizuit, stabilindu-se ca în 
afara sporirii numărului de vaci și 
oi să se mărească cu încă 50 ca
pete crescătoria de tineret bovin.

Activul fără de partid al organi
zației de bază din cadrul gospodă
riei constituie de asemenea un 
mare ajutor în lupta pentru dezvol
tarea și întărirea gospodăriei. Con- 
sultîndu-se cu activul fără de par
tid, organizația de bază a împărtă
șit propunerea făcută de a se stu
dia posibilitatea înființării unui sec
tor pomicol, plantîndu-se pomi pe 
terenurile necorespunzătoare pentru 
producția agricolă. Analizîndu-se te
meinic această problemă, împreună 
cu conducerea gospodăriei și cu in
ginerul agronom, comunista Hruș- 
că Victoria, s-a găsit că propune
rea e bună și că încă în acest an 
pot fi plantate cu pomi circa 10 
hectare din terenul neproductiv. Su- 
punîndu-se aceasta adunării gene
rale, s-a hotărît să se treacă con
cret la muncă. Și astfel, mobilizați 
fiind de agitatorii organizației de 
bază, colectiviștii au început lucrul 
de zor, reușind să planteze pînă în 
prezent cu meri, peri, caiși, vișini, 
nuci și pruni o suprafață de peste 
5 ha în terenurile aflate „La fîntîna 
viilor" și „Criscas”.

De altfel rezultatele bune se obțin 
și în celelalte sectoare. îndrumată 
de organizația de bază munca en
tuziastă a comuniștilor se vede în 
modul exemplar în care sînt îngri
jite vitele, în buna organizare a 
muncii la grădina de legume, unde 
răsadurile sînt așa de frumoase că 
pot fi plantate, ca și în toate cele
lalte sectoare. In cadrul adunării 
generale, ținută de curînd, organi
zația de bază a analizat modul de 
pregătire al campaniei, felul în care 
este organizată munca. Și acum 
o perioadă scurtă, ca urmare 
muncii desfășurate, se pot vedea 
rezultatele. Gospodăria a reușit 
termine însămînțările din prima 
pocă și să pregătească o însemnată 
suprafață de teren pentru epoca ur
mătoare.

i

Ne scriu corespondenții

■■a gospodăriși —
Nu de puține ori, la sediul orga

nizației de partid din gospodăria 
colectivă „30 Decembrie 1947“ Te
iuș noaptea se cpnfundă cu ziua. 
Antrenați în discuții, comuniști ca 
Cetean Nicolae, Doia Nicolae, E- 
gyed Martin sau Mathe Adalbert se 
sfătuiesc asupra celor ce vor trebui 
să facă în viitor. Și aceste preocu
pări nu sînt deloc întîmplătoare. Or
ganizația de partid de aici a consi
derat și consideră sarcina de a spri
jini pe toate căile 
inico-organizatorică 
-obiectivul numărul 
activități. De altfel, 
rea de dare de seamă și alegeri ce 
a avut loc în toamna anului trecut, 
acest obiectiv figura în proiectul 
de hotărîre aprobat de adunare pe 
prim plan.

Făcînd un bilanț acum, la capă
tul unei activități de 5 luni, con- 
stați că biroul organizației de bază 
de aici, întreaga masă de comu
niști și-a respectat hotărîrea adop
tată. Faptele sînt edificatoare. Azi 
gospodăria colectivă, ca urmare a 
muneji politice desfășurate de co
muniști în rîndul țăranilor munci
tori din comună s-a mărit, cuprin- 
zînd întreaga comună. Zi de zi se 

îzvoltă ramurile anexe de 
a, se înființează sectoare 

o mare rentabilitate. La
-ceste înfăptuiri pe linia 
gospodăriei aportul organizației de 
bază e substanțial.

Cum sprijină în 
ganizația de bază 
mico-organizatorică 
De la bun început 
biroul organizației

*tar tov. Gavrilă Borza) s-a străduit 
și se străduiește să găsească meto
dele cele mai eficiente în acest 
sens. Astfel, pentru a se asigura un 
control și o îndrumare cît mai com- 

■ petentă asupra sectoarelor economi
ce ale gospodăriei, la îndrumarea 
comitetului comunal de partid, 
membrii biroului organizației de 
bază au fost repartizați să răspun
dă fiecare de cîte un sector. Spre 
exemplu, tov. Toth Andrei a fost re
partizat să răspundă de problemele 
zootehnice, iar Vasile Bretoi de ra
murile anexe de producție. Secreta
rul organizației de bază, tov. Ga
vrilă Borza și tov. Timiș Gligor 
răspund de sectorul cerealier. In 
baza acestor sarcini membrii birou
lui sînt chemați să dea întregul lor 
ajutor pentru buna desfășurare a 
muncii și, totodată, să informeze 
atît biroul cît și adunarea asupra 
felului cum merg lucrările în sec
torul de care răspund.

De pildă, în sectorul zootehnic, 
ca urmare a intrării de noi familii 
în gospodărie, sarcina de plan pri
vind creșterea animalelor nu mai 
corespundea. La propunerea tovară
șului Toth Andrei și a altor co
muniști din gospodărie, biroul or
ganizației de bază a studiat aceas
tă problemă și a indicat consiliului 
sde conducere să o analizeze și el.

------------- ♦♦

Prin ridicarea calificării
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Artiștii amatori dintr-a IX-a
In sala Clubului muncitoresc din 

Teiuș, elevii clasei a IX-a de la 
Școala medie din localitate au pre
zentat într-una din zilele trecute un 
reușit spectacol cu piesa „Pentru 
fericirea poporului" de Aurel 13a- 
ranga.

Străduința tinerilor artiști ama
tori pentru o interpretare cît mai ar
tistică a rolurilor și interesul depus 
de tovarășul Ciorteâ Ieronim, diri
gintele clasei, în pregătirea acesto
ra, au concurat deopotrivă la 
șita spectacolului.

Elevii clasei a IX-a, printre 
Tulbure Tiberiu, Radu Rozalia, 
bu Eleonora, Mîrza Adela și 
fruntași la învățătură și în activi
tatea pionierească, s-au dovedit cu 
acest prilej a fi și talentați artiști 
amatori.

Oameni ai zilelor noastre

reu-

care 
Șer- 
alții,

BERȚA VIOREL

Prin muncă patriotică
In curtea Școlii profesionale de 

meserii din Alba-Iulia au fost adu
se de curînd un număr de 9 mașini 
unelte, 5 strunguri, două morteze, o 
raboteză și o freză.

Pentru instalarea acestora se ce
rea lărgirea halei de strungărie prin 
demolarea unui perete interior, pre
lungirea rețelei electrice de ' 
turnarea fundației pentru 
nouă mașină. Toate aceste 
elevii școlii s-au hotărît să 
cute în orele lor libere, prin muncă 
patriotică.

Și elevii și-au respectat cuvîntul. 
In după-amiezele ce au urmat, hala 
de strungărie și-a schimbat treptat 
înfățișarea, s-a lărgit prin demola
rea zidului, s-au turnat noile fun
dații, s-au instalat mașinile, s-au 
făcut instalațiile electrice necesare.

Prin folosirea ' materialelor recu
perate pentru instalația electrică, la 
fundații și alte lucrări, elevii școlii, 
printre care electricienii Cărpinișan 
Ioan, Popa Ion, strungarii Vințeler 
Mihai, Bărbănțan Eugen, lăcătușii 
Qiobu loan, Sîntimbrean Emil și 
mulți alți, au realizat economii în 
valoare de peste 3.500 lei.

CURUȚIU NICOLAE

forță și 
fiecare 

lucrări, 
Ie exe-

In clișeu : O parte din vacile 
gospodăriei agricole colective din 
Teiuș.

spre obținerea de indici înalți în producție
(Urmare din pag. l-a)

Rice, muncitorii C.T.C. și din secția 
laborator obțin de asemenea suc
cese de seamă. Ei dau secțiilor pro
ductive rezultate de bună calitate 
și la timp, asigură îndeplinirea pla
nului prin baza de materii prime și 
fondanții necesari fluxului tehnolo
gic. La secția laborator, prin mun
ca plină de răspundere a tovarăși
lor Poran Gavrilă, Facas Lucia, 
Contor Ion, Vass Arpad, Petraș Du
mitru, Manea Aftenie și a altora 
care lucrează aici, repetarea anali
zelor nu-și mai are locul, prețul per 
analiză a fost redus de la 10 lei la 
9 lei, au fost obținute însemnate e- 
conomii la reactivi și veselă.

Dezbătînd cu însuflețire Directi
vele C. C. a) P.M.R. cu .privire la 
principalele criterii ale întrecerii în 

■cinstea aniversării a 40 de ani . de 
la înființarea Partidului Comunist 
din Romînia, muncitorii de la 
U.M.C. Zlatna, în întregul lor, și-au 
luat angajamente mari, fapt ce o-

glindește maturitatea lor politică și 
înaltul lor spirit patriotic. Așa, de 
pildă, s-au angajat să depășească 
pînă la 8 Mai planul valorii pro
ducției globale cu 2,1 la sută, să 
depășească productivitatea muncii 
planificate cu 1 la sută, să reducă 
prețul de cost cu 0,4 la sută față 
de plan, să reducă consumurile spe
cifice și să obțină, peste plan 180 
de mii lei economii. Angajamentele 
muncitorilor de la U.M.C. Zlatna 
sînt grăitoare și în sensul îndepli
nirii lor aii fost luate din timp mă
suri. S-a asigurat creșterea capaci
tății de topire, se mecanizează ope
rațiile grele și se asigură recun'Ta
rea elementelor volatile, iar întrece
rea pe profesii în scopul obținerii de 
produse de calitate cuprinde mase 
tot mai largi de muncitori. La toate 
acestea se adaugă apoi, grija per
manentă pentru ridicarea calificării 
cadrelor, condiție de seamă pe dru
mul obținerii de indici înalți în 
producție.

IF O € IU!
Un tînăr cu ochi vioi și mișcări 

energice. 11 cunosc toți din depou. 
Unii îi spun Iacob, alții Vasile. 
Cei mai mulți însă, adunîndu-i nu
mele cu pronumele îi zic Iacob Va
sile — fochistul de pe 50.270.

S-au obișnuit cei ce lucrează la 
depou să lege numele oamenilor 
de cel al mașinii. Un nume pro
priu, de unul comun. Dar, cît de 
semnificativ este acest lucru? Nu-i 
oare mașina cea de a doua casă a 
celor care o conduc? Este! Aceasta 
o spun toți mecanicii și fochiștii 
de la Depoul C.F.R. Teiuș, deopo
trivă.

Iată-1, bunăoară, pe fochistul Ia
cob Vasile cățărat pe locomotivă. 
Face toaleta mașinii. O gătesc ca 
pe o mireasă — îi spune el adesea 
mecanicului Cristea Vasile. Și îi 
este de ajuns o privire din partea 
tovarășului său, pentru ca mîinile 
să-i alunece pe trupul mașinii cu 
mai multă îndemînare.

Mecanic și fochist, pornesc apoi 
la drum. Mașina aleargă. La 
reastra marchizei, mecanicul 
privirile ațintite drept înainte, 
timp ce Iacob Vasile, fochistul, 
mentează locomotiva. Vîlvătaia 
foc din cazan îi luminează chipul 
dîndu-i o expresie dîrză, hotărîtă.

Rămin în urmă una cîte una 
stațiile. Locomotiva „hrănită" cu

fe- 
are 
în 

ali- 
de

Crescătorul
Colectivistul Naghi Ștefan a îm

plinit mai bine de un deceniu de 
cînd, la îndemnul partidului, a 
pășit cu încredere pe calea belșu
gului și bunăstării, devenind mem
bru ai marii familii a 
din Cistei.

La scurt 
colectivist, 
lucreze în 
punînd în 
rea gospodăriei 
cu încredere toată priceperea 
pasiunea, de roadele muncii sale 
se bucură el și, deopotrivă, toți 
colectiviștii. Anul trecut, de pildă, 
de la cele 10 vaci pe care le-a în
grijit și muls începînd cu luna 
mai, a obținut 18.718 litri lapte și 
6 viței.

In munca pentru obținerea unei 
producții ridicate de lapte pe cap 
de vacă furajată, tovarășul Naghi 
respectă cu strictețe zi de zi o sea
mă de reguli în ce privește pro
gramul de îngrijire, hrănire și 
muls. La ora 5, în fiecare dimi
neață începe hrănirea animalelor. 
La ora 6 mulsul. Pregătindu-se 
pentru muls nu-i dată să nu spele 
ugerul vacilor cu apă căldu
ță, să nu facă masajul. Iar 
după terminarea mulsului continuă 
programul de curățire a vacilor și 
a grajdului, adăpatul etc.

O atenție deosebită o acordă

colectivei

a devenit 
a cerut să

Ș‘

timp după ce 
Naghi Ștefan 
sectorul zootehnic, 

munca pe care conduce- 
i-a încredințat-o

Ș>

Grijă și răspundere față de 
Cetățenilor

nou alese acestea au prins a se 
concretiza. Așa, bunăoară, în co
muna Ampoiță pentru repararea 
drumurilor de la „Grui“ și „Pîrîul 
bisericii" au fost transportate însem
nate cantități de pietriș, s-a'u pro
curat 
nuării construcției căminului cultu
ral și s-a desfundat valea. La Ciu- 
gud s-a îndiguit Mureșul la locul 
numit „Prund", s-a reparat fîntîna 
din „Tău" și s-a adîncit valea din
tre Ciugud și Limba, iar la Galda 
de Jos s-a pietruit un drum pe lun
gimea de 500 m, s-au curățit 600 
m șanțuri și s-au transportat pe 
drumul cc duce spre grajdul 
colectivei din sat 26 m.c. pietriș.

Peste tot, în comunele raionului, 
se poate spune că s-a realizat cîte 
ceva din propunerile cetățenilor. 
Dat fiind însă marele număr de 
propuneri făcute cu prilejul întîlni- 
rilor dintre deputați și alegători, ac
țiunilor menite să traducă în 
aceste propuneri trebuie să li 
acorde o și mai mare atenție, 
rănii muncitori din Mihalț au 
pus să se transporte nisip pentru 
tencuirea căminului cultural, dar

propunerile
In anii vieții noi, participînd cu 

însuflețire la conducerea treburilor 
obștești, masele de oameni ai mun
cii și-au adus o tot mai mare con
tribuție la buna gospodărire a ora
șelor și satelor. Și, ca peste tot în 
țară acest lucru a dat roade și în 
raionul nostru, imprimîndu-se ast
fel așezărilor o față mereu mai fru
moasă, mai bine gospodărită.

Dar bunul gospodar, oricît de bine 
și-ar avea pusă la punct gospodă
ria, tot mai găsește ceva de făcut 
în juru-i. Așa stau lucrurile și în 
orașul, comunele și satele raionului. 
Și aceasta a reieșit puternic în re
lief, nu de mult, cu prilejul desfă
șurării campaniei electorale pentru 
alegerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională și sfaturile popu
lare. In întîlnirile avute' cu deputății 
lor,. un însemnat număr de oameni 
ai muncii au venit cu propuneri pre
țioase pe linie gospodărească, față 
de care sfaturile populare nou ale
se, toți deputății, trebuie să mani
feste mare grijă și răspundere.

Acordînd toată atenția propune
rilor oamenilor muncii, prin grija 
deputaților și a sfaturilor populare

materialele necesare conti-

fâpt 
sc 

Ță- 
pro-

II S T IE IL
pricepere de fochistul iacob Va- 
sile însă, nu simte oboseală. Tra
ge după sine șir de vagoane cu 
suprâtonaj. Numai în luna februa
rie a remorcat 9 asemenea trenuri. 
Și-apoi aceasta nu e totul. Condu- 
cînd cu pricepere focul locomoti
vei, Iacob Vasile, fochistul, nu se 
întoarce niciodată din drum fără 
să nu înscrie ceva combustibil pe 
„libretul de economii'*. O tonă, 
două, apoi zeci de tone. Brigada 
din care face parte a înscris la ru
brica economii pe primele două 
luni din acest an 61,8 tone com
bustibil convențional, din care 17,3 
tone sînt strîns legate de numele 
comunistului Iacob Vasile.

Sosesc și pleacă din depou loco
motivele. De-i zi sau plină noapte, 
pe lungul drum de fier pornesc și 
cei doi tovarăși de pe 50.270: Cris- 
tea Vasile, mecanicul și Iacob Va
sile, fochistul. Și cei doi harnici 
ceferiști au mereu „cale liberă" pe 
drumul îndeplinirii angajamentelor 
luate de ei în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a înființării parti
dului, de a remorca mai multe tre
nuri cu supratonaj, de a obține tot 
mai multe tone de combustibil e- 
conomisit. Calea liberă și-o crea- < 
ză ei înșiși prin munca lor de ! 
înaltă calitate.

de animale
mulgătorul Naghi Ștefan vacilor 
cu producție ridicată. Printre aces
tea se numără vaca Ordeana care 
dă după tătare cîte 30 1. lapte, Vio
la — 20 litri și Mărunta — 15 li
tri. Acestora îngrijitorul le admi
nistrează în plus rații de porumb 
siloz, fîn de calitate, în raport cu 
producția pe care o dau. A învățat 
să facă acest lucru din studiul ma
terialelor de specialitate din presă, 
de la cursurile zootehnice, din au
dițiile radio cu privire la creșterea 
și îngrijirea vacilor de lapte.

Avînd în prezent pentru vacile 
cu lapte un grajd nou cu capaci
tate de 100 capete, înzestrat cu li
nie decovil și bază furajeră spo
rită, în acest an îngrijitorul Naghi 
e ferm hotărît să obțină de la lo
tul de 14 vaci pe care le îngrijește 
cîte 2.050 litri lapte marfă pe cap 
de vacă furajată, și de la fiecare 
vacă cîte un vițel. Pînă la 25 mar
tie, mulgătorul Naghi a și obținut 
4.759 litri lapte și 4 viței.

Faptul că pe mulgătorul Naghi 
Ștefan îl caracterizează punctuali
tatea și dîrzenia în munca ce o 
desfășoară zi de zi Ia ferma de 
vaci sînt garanții că acest destoi
nic mulgător prin strădania sa va 
contribui și pe mai departe la în
tărirea economică a colectivei din ’ 
care face parte, la asigurarea unui i 
trai fericit familiei sale.

încă nu s-a trecut la acțiune în a- 
cest sens. La Vințul de Jos acum 
este cel mai potrivit timp a se tre
ce la lucrările din parcul comunei 
și la repararea împrejmuirii aces
tuia, iar la Benic, de asemenea, în 
această perioadă este timpul să se 
amenajeze parcul din centrul satu
lui, așa cum au propus oamenii din 
partea locului. Și-apoi Ia Alba-Iu- 
lia? Mulți cetățeni sînt de părere 
că lucrările pentru terminarea pieței 
noi .se desfășoară cu prea multă în
cetineală, că fîntîna de la autogară 
stă trîntită’ pe o rînă în Ioc să fie 
dată în folosință, iar problemei pre
lungirii rețelei de apă potabilă și a 
întreținerii în bune condițiuni de 
funcționare a cișmelelor existente 
trebuie să i se acorde mai multă 
atenție.

Propunînd a se executa o seamă 
de lucrări de interes obștesc, oa
menii muncii s-au angajat, totoda
tă, să-și aducă, cu rîvna contribuția 
la realizarea lor,'Sfaturilor pbpulare, 
deputaților, le revine sarcina ' de a 
da dovadă de inițiativă în pornirea 
acțiunTor. Și, analizînd fiecare pro
punere. în parte, studiind posibilită
țile de efectuare a unei lucrări sau 
alta, să mobilizeze mase largi de 
cetățeni la traducerea în viață a 
propriilor lor propuneri.



Marea sărbătoare națională a poporului maghiar
Să respectăm legile circulației 

pe drumurile publice
La 4 aprilie a.c. se împlinesc 16 ani de la eliberarea Ungariei de 

sub jugul fascist.
De-a lungul celor 1? ani de viață liberă, [, .porul frate maghiar a 

obținut succese care s-au înscris _t. litere de aur în noua sa istorie. 
A crescut forța industrială a țării, s-a dezvoltat pe baze noi în ritm 
rapid agricultura, a înflorit știința și cultura pe întinsul Ungariei 
prietene, a crescut nivelul de viață al cetățenilor ei.

Făcînd bilanțul marilor sale izbînzi poporul maghiar pășește spre 
noi înfăptuiri în opera de construire a socialismului. Și în sprijinul nă
zuințelor sale stă Uniunea Sovietică și toate țările socialiste frățești.

Inima de oțel a Ungariei
La 70 km mai la sud de capitala 

ungară, pe malul Dunării, acolo 
unde pînă nu de mult se afla mica 
așezare Dunapentele, se întinde în 
prezent noul oraș socialist Sztalin- 
văros. Nașterea orașului și întreaga 
lui viață sînt strîns legate de apa
riția Combinatului metalurgic du
nărean. I

Ungurii numesc combinatul inima 
de oțel a țării lor. Intr-adevăr nu
mai această întreprindere produce 
în prezent considerabil mai multă 
fontă decît produceau înainte de 
război toate întreprinderile metalur
gice din Ungaria.

Combinatul metalurgic dunărean 
alimentează cu metal industria 
țării. Perfecționînd metodele de mun
că, furnaliștii au mărit producția de 
fontă de trei ori, ridicînd-o pînă la 
1500 tone pe zi. A crescut conside
rabil și productivitatea muncii. Da
torită perfecționării tehnologiei de 
elaborare a fontei, consumul de 
cocs la o tonă de metal s-a redus 
cu aproximativ 20 la sută.

Dar combinatul nu produce nu
mai metal. El dă țării electricitate, 
gaze, diferite produse secundare, 
Numai electrocentrala combinatului 
furnizează rețelei electrice a țării 
de 10 ori mai multă energie electri
că decît folosește combinatul însuși 
pentru nevoile sale. In afară de â-

ceasta, 
struită 
cu gaze Budapesta.

La combinat continuă lucrările de 
construcție. Recent s-a început aici 
construirea unui laminor pentru la
minarea la rece, care va produce 
tablă subțire. Prin construirea la
minorului se va termina prima eta
pă a lucrărilor de construcție a 
combinatului. El va deveni o între
prindere cu ciclu de producție com
plet și va produce circa 450.000 
tone de laminate.

După terminarea celei de-a doua 
etape a construcției, acest gigant al 
industriei ungare va da anual țării 
circa 1.400.000 tone de laminate de 
oțel.

Pe lîngă combinatul din Sztalin- 
văros funcționează școli și cursuri 
permanente de ridicare a calificării. 
In oraș funcționează de asemenea 
o școală medie de metalurgie care 
pregătește cadre de metalurgiști.

In ultimii ani, la Sztalinvâros 
s-au construit peste 5500 de aparta
mente, cîteva șcpli, un spital, un 
stadion, o Casă de cultură, două 
cinematografe și alte clădiri.

prin conducta recent con- 
combinatul aprovizionează

Lumini veșnice in mine
Institutul de cercetări miniere al 

R. P. Ungare studiază de mult timp 
problema utilizării în comun a izo
topilor radioactivi și a materialelor 
fosforescente. Pe baza datelor ex
periențelor efectuate, recent la Fa
brica de sticlă din Karcag s-a și 
început producția unor prototipuri 
de plăci luminescente, care vor pu
tea fi folosite la iluminatul minelor.

Noua invenție constituie un pas 
important în folosirea izotopilor ra
dioactivi. Ea a necesitat o serie de 
experiențe și măsuri de securitate 
pentru a proteja pe muncitori împo
triva efectelor radiațiilor. Problema 
a fost rezolvată prin obținerea unui 
amestec de stronțiu 90 și de sticlă. 
S-a realizat totodată ca stronțiul 
90, care este o substanță radioac
tivă — un produs auxiliar al reac
toarelor atomice, să fie folosit în 
scopuri utile.

Plăcile luminescente produse la 
Karcag, emană lumini de culoare 
portocalie sau verde. Plăcile por
tocalii vor fi folosite pentru mar
carea drumului spre interiorul mine
lor, deoarece ochiul obișnuit cu lu
mina zilei distinge mai repede a- 
ceastă culoare, iar cele verzi pentru 
marcarea drumului spre ieșire, tot 
din motive optice. Plăcile lumines
cente se văd bine de la o distanță 
de 20-30 metri și pot fi folosite în 
condiții bune tirrțp de peste 20 de 
ani fără întrerupere.

In prezent, se efectuează cerce
tări în vederea obținerii unor lămpi 
de mineri, luminescente, care să 
constituie o sursă de lumină destul 
de puternică.

Dezvoltarea transporturilor, ca ur
mare a creșterii neîncetate a eco
nomiei noastre naționale, ridică în 
fața organelor în sarcina cărora stă 
dirijarea circulației pe drumurile 
publice, ca și în cea a fiecărui con
ducător de autovehicol în parte, pro
blema asigurării unei perfecte si
guranțe a circulației.

In acest sens, dat fiind numărul 
tot mai mare de motociclete exis
tente și în raionul nostru, organele 

nu 
po- 

ana- 
acci- 
cau-

s-a scos în evidență faptul că 
nerespectarea acestor reguli se 
vinovați încă mulți conducători 
motociclete din raion. Așa, de 
dă, tovarășul Tatu Alexandru 
Pîclișa conduce adesea motocicleta 
sub influența alcoolului, tovarășul 
Corlaciu Ion din Alba-Iulia, avînd 
a doua persoană pe motocicletă: se’ 
dedă la tot felul de exchibiții peri
culoase, iar Achim Ion, Duna Vlad, 
Puican Francisc, Ureche Gheorghe 
și alții, toți din Alba Tulia, conduc 
cu viteze excesive, punîndu-și ast
fel în pericol atît viața lor cît și a 
altora. Sînt apoi unii posesori de 
motocicletă care conduc fără a, a- 
vea carnet de conducere, cazul tova
rășilor Teodorescu V., Matei V. ș.a..

In cadrul consfătuirii o seamă de 
conducători de motociclete au adre
sat organelor de miliție întrebări, 
cărora li s-a dat pe loc răspunsul. 
Conducătorilor de motociclete li s-a, 
adresat apoi un călduros apel, che- 
mîndu-i să respecte cu strictețe nor
mele de conducere, asîgurînd astfel 
o deplină siguranță a circulației pst 
drumurile publice.

miliției raionale au organizat, 
de mult, o consfătuire cu toți 
sesorii de motociclete. Și din 
liza făcută pe marginea unor 
dente săvîrșite, a reieșit clar 
zele care le generează: necunoaș
terea întru totul de către unii con
ducători auto a regulilor de circu
lație, conducerea sub influența bău
turii, nerespectarea vitezei legale în 
localități și înafara acestora, în
credințarea conducerii motocicletei 
unor persoane fără a avea acest 
drept, nerespectarea tablelor indica
toare și altele.

Concretizînd abaterile de la regu
lile circulației, în cadrul consfătuirii

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

Lăudabile acțiuni patriotice
din satul 
unei lău- 
patriotică 
cadrul a- 
și tinere 

în frunte

De curînd, colectiviștii 
Berghin au fost martorii 
dabile acțiuni de muncă 
a fiilor și fiicelor lor. In 
cesteia, aproape 100 tineri 
organizați în trei brigăzi,
cu tovarășii Banciu Nicolae, Avram 
Maria și Szeghedi M., înarmați cu 
sape, tîrnacoape și greble, au mun
cit un mare număr de ore pentru 
împrăștierea mușuroaielor, adunatul 
și distrugerea spinilor și mărăcini-

•-------------- :------

Cresc spatiile verzi in capitala ungară
Locuitorii Budapestei acordă o 

mare atenție creării și dezvoltării 
spațiilor verzi de pe teritoriul capi-

Mașini noi pentru agricultură
Pornind de la necesitatea sporirii 

producției de porumb, și îndeosebi 
a producției de porumb siloz, au 
fost elaborate proiectele și industria 
a produs prima serie de mașini 
pentru recoltarea porumbului, tăie
rea tulpinei lui și tocarea masei 
verde.

Noua mașină poate recolta atît 
porumbul obișnuit, cît și porumbul 
siloz. Mașina este ușor manevra
bilă, poate fi montată pe un trac
tor universal de cel puțin 25 cp și

are la recoltare o capacitate de 5 
holzi în zece ore.

O altă mașină, destinată lucrări
lor în vii este o combină înzestrată 
cu un motor 
pe care pot fi 
te folosite la 
mașină poate 
roase operații
transport și este adaptată pentru e- 
xecutarea acestor lucrări chiar pe 
terenuri accidentate.

de benzină de 8 cp, 
montate diferite unel- 
cultivarea viilor, noua 

fi folosită la nume- 
printre care și la

talei ungare. In prezent la Buda
pesta suprafața parcurilor depășește 
550 ha, iar în jurul orașului s-au 
plantat parcuri — păduri pe o su
prafață totală de 3.900 hectare. In 
jurul întreprinderilor industriale, nu
mai în ultimul timp au fost plantați 
750.000 puieți.

In anul curent, dezvoltarea spa
țiilor verzi continuă. In cadrul a- 
cestei acțiuni, care se află în curs 
de desfășurare, vor fi plantați de-a 
lungul străzilor 10.000 de copaci, 
iar în spațiile verzi 250.000 de pu
ieți. In parcurile-păduri din jurul 
Budapestei vor fi refăcute drumuri 
cu o lungime totală de 25 km.

Locuitorii capitalei Ungariei par
ticipă în masă la dezvoltarea spa
țiilor verzi.

'de 
fad 
de 

pil-: 
din

lor de pe pășunea colectivei.
Cu această ocazie munca însufle

țită a harnicilor tineri și t di a 
fost deosebit de rodnică, ctțj 
du-se peste 200 hectare pășuni

O frumoasă realizare au înfăptuit,, 
zilele trecute și elevii de la ciclul 
II a Școlii de 7 ani din acest sat, 
care în frunte cu directorul școlii 
Jeler E., au plantat cu 
salcîmi un hectar teren, 
o economie de 1.000 lei.

Campionatul regional
A. S. T. Ardealul Alba-Iulia —

Jocul dintre cele două echipe din 
raion, ce activează în campionatul 
regional de fotbal seria II, a cores
puns numai în parte așteptărilor 
justificate ale publicului spectator, 
prezent pe stadion în număr mare, 
la prima întîlnire din retur. Aceasta, 
pe de o parte, pentru faptul că din 
primele minute s-a jucat nervos de 
ambele părți, iar în al doilea rînd 
din partea unor jucători s-au mani
festat cazuri de indisciplină pe te
ren (multă vorbă pe teren, comen
tarii nejustificate la deciziile arbi
trului).

Rezultatul de 3-0 în favoarea gaz-

seria

puieți de 
realizînd

ir

Nu exista ceva mai deprimant, 
decît o călătorie în timpul iernii în 
Ungaria de altădată. Semănăturile 
de toamnă erau îngropate sub al
beața nesfîrșită a zăpezii și ea cu
funda satele într-un somn adînc. 
Era o împărăție a tăcerii, aridă, 
care descuraja pe călători. De în
dată ce se însera puteai să străbați 
kilometri întregi în cel mai deplin 
întuneric fără să întilnești vreo lu
miniță în cale. O mare parte din 
sate nu cunoșteau electricitatea și 
lumina palidă a lămpilor cu petrol 
se stingea devreme la ferăstruicele 
caselor. Viața lîncezea în atmos
fera grea a unei înapoieri încăpă
țînate.

Călătorul care vizitează însă din 
nou Ungaria după o absență înde
lungată este uimit de schimbările 
survenite în viața și peisajul țării 
și aceasta, oricît ar părea de ciudat, 
datorită în primul rînd luminilor 
din casele țăranilor în serile de 
iarnă. Din goana trenului se zăresc 
pretutindeni lumini străpungînd în
tunericul. Electricitatea a intrat te
meinic în casele oamenilor și odată 
cu lumina ea a adus și cultura.

Dar dacă luminile de seară dove
desc schimbările survenite, o călă
torie în timpul zilei dezvăluie și mai 
bine efectul acestor schimbări asu
pra omului și a peisajului.

★
Dar nu este vorba numai despre 

ceea ce s-a creat nou în peisajul 
ungar. Călătorul nostru, dacă este 
un bun observator, va percepe de 
asemenea minunatul dinamism al

acelei evoluții care face ca satele 
ungare, odinioară parcă imobile, să 
fie acum, după anul 1945, într-o 
continuă mișcare. Aspectul pămîn- 
turilor și al pădurilor s-a schimbat 
an de an; în locul micilor loturi în
conjurate de plopi se văd lanuri în
tinse de grîu, noi zone împădurite 
se întind acolo unde pînă mai ieri, 
cîteva vaci slabe pășteau iarba pi
pernicită ce creștea pe pămîntul 
arid. Iar această mobilitate, aceste 
schimbări afectează și subsolul. Noi 
mine își întind aici ramificațiile, pu
țurile de petrol înaintează tot mai 
departe, iar derrick-urile aspiră e- 
nergia lichidă din străfundul pă- 
mîntului. Datorită cercetărilor siste
matice, noi izvoare termale alimen
tează noi centre balneologice. Toate 
tradițiile naționale sînt păstrate, va
lorile trecutului sînt întinerite și 
înfrumusețate. Un oraș, o uzină sau 
un cartier de locuințe construit 
cent le completează.

★
Aspectul general al orașelor

satelor a căpătat de asemenea tră
sături noi. Odinioară, părăsind cen
trul unui oraș trebuia să străbați 
adevărate zone de jale; cartiere de 
cazărmi sordide, de o sărăcie dezo
lantă unde, după cum spunea ma
rele poet ungur Ady Endre, „mize
ria visa". Astăzi însă, pe locul și 
dincolo de aceste zone, răsar din

re-

și

pămînt noi cartiere. Ele sînt 
struite după principiile urbanisticii 
moderne, casele lor sînt vesele și 
luminoase, mărginite de magazine 
atrăgătoare. La țară, „capătul satu
lui" cu bordeiele lui de chirpici era 
odinioară sinonimul mizeriei rurale, 
al existenței fără speranță unde, 
cultura se înneca în noroi. Astăzi, 
la aceste „capete" se nasc sate noi, 
unde se renunță pentru 
la forma tradițională a 
rănești, construindu-se 
mici vile cu verandă și

★
Să luăm cîteva exemple: decenii 

de-a rîndul Marea Pustă Ungară 
se prezenta în fața vizitatorului 
străin într-o stare de înapoiere pe 
care unii amatori de pitoresc o gă
seau 
unul 
Jokăi 
„...un

Oricine călătorește însă astăzi cu 
rapidul Budapesta-Debrețin, care 
traversează Marea Pustă, i se perin
dă în fața lui imaginea unei țări 
cu totul transformată. Această re
giune se industrializează și cultura 
progresează aici cu pași repezi. La 
Cegled — în trecut un oraș tipic a- 
gricol cu 40.000 de locuitori — e- 
xistă, de pildă, o fabrică de apara
te de uz casnic și în apropiere de 
gară o altă întreprindere pentru în
treținerea și repararea mașinilor.

prima i 
caselor 
șiruri 

baie.

dată 
’ ță- 

de

emoționantă și despre care 
din marii romancieri unguri 
Mor spunea în secolul trecut: 
colț din Asia..."

La Szolnok — oraș de pe Tisa, a- 
semănător cu Cegled — jumătate 
din populație lucrează astăzi în fa
bricile orașului. înainte de 1945 nu 
existau 
produse

acolo actualele fabrici de 
chimice și de celuloză.

★
ce ai traversat „Blonda 

intri în partea răsăriteană a 
Pustei, Pămîntul vestiților păstori, 
care s-a schimbat de asemenea. In 
locul pășunilor slabe au apărut as
tăzi, de ambele părți ale liniei de 
cale-ferată, livezi întinse, iar mai 
depaite, datorită apei izvoarelor ter
male locale, mari orezarii. La T6- 
rîikszentmiklos — un orășel cu 
24.000 de locuitori — funcționează 
cea mai mare uzină de mașini a- 
gricole din Marea Pustă, la Kar
cag — cea mai mare orezărie din 
Europa centrală.

S-ar putea cita și alte exemple de 
transformare a peisajului în alte re- 
giir.ii ale Ungariei, începînd de 
granița cu Austria și terminind 
pmlgo. ii'e aurii de la Tokai.

Ar fi deosebit de interesant să 
facă o comparație între o hartă

După 
Tisă"

la 
cu

se 
a 

Ungariei din 1944 și una din 1961. 
Cu toate că cartografii nu pot ține 
pasul cu progresele înfăptuite, stu
dierea atentă a acestor două hărți 
ar da totuși o idee generală destul 
de exactă asupra operei înfăptuite 
de poporul ungar în cei 16 ani care 
au trecut de la eliberarea sa, pen
tru a transforma o țară înapoiată, 
pentru a reînnoi formele sale de 
viață și pentru a pune bazele unei 
evoiuții pașnice. (Agerpres)

Aurul Zlatna
delor dovedește că A.S.T. 
a jucat mai bine și a acționat mai 
mult la poarta adversă. Primul gol 
este marcat în minutul 17 de Gogo- 
rici, iar al 2-lea în minutul 28, de 
Pîrvu, rezultat cu care se încl ie- 
prima repriză. \

După reluare, localnicii joacă r i 
calm și reușesc să facă un joc ii.ai 
bun, cu legătură între compartimen
te. Cu toate acestea nu reușesc- să 
mai înscrie nici un punct, apărarea 
Aurului depunînd eforturi pentru a 
face față atacului advers. Ultimul 
punct a fost autogol (minutul 88)- 

Considerăm necesară o analiză 
profundă a primelor rezultate obți
nute de echipele din raion, felul 
cum s-a jucat, abaterile săvîrșite și,, ■ 
ca urmare, luarea de măsuri pentru 
viitor în vederea unor jocuri de ca
litate, fără nervi și fără joc „tare"..

3-0
Ardealul’’

ALTE REZULTATE
Dacia Orăștie — C.F.R. Teiuș 3-0 

(2-0); Minerul Deva — Șurianul 
Petrești 5-0 (3-0); Metalul Crișcior
— Metalurgistul Cugir 0-4 (6-2); 
Victoria Dobra — Aurul Certej 1-1 
(0-1); Corvinul Hunedoara (rez.)
— Sebeșul Sebeș 1-1 (1-0).

Minerul Deva 
Metalurg. Cugir 
A. S. T. A. Alba 
Dacia Orăștie 
Sebeșul Sebeș 
C.F.R. Teiuș 
Metalul Crișcior 
Aurul Zlatna 
Aurul Certej 
Mureșul Vinț
Șurianul Petrești 12 
Victoria Dobra
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12
11
12
12
12
12
11
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1
2
2
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Etapa viitoare
C.F.R. Teiuș - 

Șurianul Petrești 
Aurul Certej — . 
talurgistul Cugir — Sebeșul Sebeș; 
Victoria Dobra — Metalul Crișcior; 
Corvinul Hunedoara (rezerve) — 
A.S.T.A. Alba-Iulia; Aurul Zlatna; 
stă.

Vinț;— Mureșul
i —- Dacia Orăștie; 
Minerul Deva; Me-


