
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

ANUL XIII. — Nr. 652 4 PAGINI 20 BANIVineri, 6 aprilie 1962

Folosind d n plin timpul prielnic, tractoriștii de la S.M.T. 
muncesc cu multă însuflețire pe ogoare.

IN CLIȘEU : Tractoristul Doia Alexandru, fruntaș în muncă.

Cu toate forțele In marea bătălie a insămințăriior
O ETAPĂ HOTĂRÎTOARE

îndrumarea gospodarilor co- 
acordîndu-le un sprijin con- 
eficace în pregătirea și exe- 
exemplară a campaniei a- 

de primăvară, etapă hotărî-

Urmînd cu încredere politica parti
dului nostru, țărănimea muncitoare 
din raion, la fel ca întreaga țărăni
me muncitoare din patria noastră, a 
pășit .GU încredere pe drumul belșu
gului', pe drumul gospodăriei colec
tive și, astfel, Directivele celui de-al 
!!l-lea Congres al partidului, privi
toare la transformarea socialistă a 
satului au fost îndeplinte cu mult 
înainte de termen.

In prezent sarcina principală în 
agricultură este consolidarea succe
selor obținute. De aceea, organele și 
organizațiile de partid și de stat de 
la comune trebuie să-și îndrepte toa
tă atenția spre întărirea și dezvolta
rea economică a gospodăriilor co
lective. Unul din principalii factori 
de care depinde creșterea puterii e- 
conomice a unităților agricole so
cialiste, este obținerea unor recolte 
mari la toate culturile. Pentru reali
zarea acesțpi important obiectiv, or
ganizațiile de bază, — îndrumate de 
comitetele comunale de partid tre
buie să se ocupe cu toată răspunde
rea de 
lective, 
creț și 
cutarea 
gricole 
toare în obținerea de recolte bogate.

Iarna care s-a prelung't pînă zi
lele trecute, a scurtat mult perioada 
riiftncilor agricole de primăvară. 
Pentru aceasta va trebui ca într-o 
perioadă scurtă de timp să se exe
cute un volum mare de lucrări cum 
sînt: aratul și grăpatul terenului ne
lucrat în toamnă; grăpatul sau tă- 
văkigitul culturilor de toamnă, după 
cum este nevoie; întreținerea arătu
rilor prin grăpat și cultivații; trans
portul gunoiului in cîmp și ceea ce 
este mai important, executarea în- 
sămînțărllor în cele mai bune condi- 
ținni agrotehnice.

Pentru efectuarea acestor lucrări, 
organizațiile de partid vor trebui să 
se preocupe îndeaproape ca gospo
dăriile colective să folosească din 
plin atit tractoarele și mașinile de 
la S.M.T. cit și atelajele proprii.

In aceste ziie munca pe ogoarele 
raionului nostru a început cu însu
flețire. Punînd în practică cele în
vățate peste iarnă Ia cursul agro
tehnic, colectiviștii din Mihalț nu au 
așteptat să se zvînte întreaga su
prafață de teren și au trecut la exe
cutarea primelor lucrări de primă

IN CLIȘEU : Semănatul mazărei la G. A. S. Galda de Jos.

vară pe suprafețele de pămînt unde 
se putea lucra.' Astfel, ei au grăpat 
arături de toamnă pe o suprafață de 
50 ha, au pregătit terenul și au în- 
sămînțat cu păioase și mazăre 30 ha, 
precum și un hectar cu rădăcinoase la 
grădină. De asemenea au împrăș
tiat gunoiul transportat in iarnă pe 
terenul destinat pentru porumbul de 
5.000 kg la ha. în cultură neirigată 
și au început arătura de însămînțare.

Fertilizarea solului este unul din 
mijloacele de seamă care contribuie 
la sporirea producției agricole. In 
acest sens, un bun exemplu îl cons
tituie colectiviștii din Cistei, care 
au îngrășat cu gunoi de grajd atît 
terenul destinat culturii de porumb 
cu productivitate ridicată, cit și pe 
terenurile prevăzute pentru cultura 
de cartofi, grădina de legume etc. 
In cantitate mare au transportat gu
noiul în cîmp și colectiviștii din Te- 
iuș.

Procentul insă de 67 la sută rea
lizat pe raion la transportul guno
iului în cîinp ne arată că mai sînt 
încă unități agricole socialiste unde 
organizațiile de partid și consiliile 
de conducere nu depun tot interesul 
pentru fertilizarea solului. Așa, de 
exemplu, gospodăriile colective din 
tlăpria, Henig, Oarda de Jos, Galda 
de Jos și altele nu au transportat 
decît 10-15 la sută din cantitatea de 
gunoi prevăzută. La gospodăria co
lectivă din Hăpria, deși există can
tități însemnate de gunoi de grajd, 
nu a fost transportat în cîmp. Față 
de această situație se pune întreba
rea: Ce a făcut organizația de bază

(Continuare în pag. 4-a)

Din gospodării mici unități agricole socialiste puternice
o hotărîre unanimă

Documentele plenarei C. C. al 
P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 1961 
și cuvîntarea rostită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Consfă
tuirea pe țară a țăranilor colecti
viști au scos în evidență faptul că 
una din căile principale pentru con
tinua consolidare economică și or
ganizatorică a gospodăriilor colecti
ve este unirea G.A.C.-urilor mici în

Agronomi la colective
Odată cu încheierea colectivizării, 

consolidarea gospodăriilor colecti
ve a devenit obiectivul principal.

In acest scop, zilele acestea, ingi
nerii agronomi Popovici Titus, Bica 
Virgil, Gligor Ioan, Lipovan Teofil 
și alții, care au lucrat în instituții și 
întreprinderi, au cerut să muncească 
în gospodăriile colective, pentru a-i 
ajuta pe colectiviști să obțină recol
te tot mai sporite, să-și dezvolte ra
muri de producție aducătoare de ve
nituri mari.

La întîlnirea lor cu colectiviștii, 
care i-au primit cu multă satisfac
ție și entuziasm, cadrele de specia
liști, pătrunse de măreția sarcinilor 
ce le revin, s-au angajat să pună 
în slujba agriculturii, pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de partid, 
tot elanul și puterea lor de muncă. 

Fruntași în muncile agricole
La gospodăria agricolă de stat 

din Galda de Jos muncile agricole 
se desfășoară din plin.

Muncind cu multă însuflețire în 
întrecere, harnicii mecanizatori din 
gospodărie, care au folosit cu pri
cepere fiecare oră bună de lucru în 
cîmp, au efectuat lucrări de întreți
nere a arăturilor de toamnă pe o 
suprafață de 85 hectare, au pregă
tit terenul și au însămînțat păioase 
de primăvară, mazăre Victoria și 
alte culturi, pe o suprafață de 75 
ha. Totodată, au împrăștiat îngră
șăminte chimice pe terenul însămîn
țat cu grîu pe o suprafață tie 60 ha.

Printre tractoriștii fruntași în în
trecere, Ia semănat, sînt comuniștii 
Beldean Timoftei și Pascu Nicolae.

gospodării colective mari și puter
nice. Bazați pe aceste recomandări, 
colectiviștii din satele Galtiu, Coș- 
lariu și Sîntimbru și-au unit decu- 
rînd pămînturile, formînd o singură 
gospodărie colectivă puternică.

Prin unificarea celor trei gospo
dării, terenul va fi folosit mai judi
cios pentru fiecare cultură în parte, 
vor fi repartizate suprafețe mari de 
teren în tarlale compacte, ceea ce 
va permite mărirea gradului de me
canizare a lucrărilor și totodată o 
rotație rațională ă culturilor. Sec
torul zootehnic se va dezvolta anul 
acesta simțitor față de anul trecut. 
Dacă mai adăugăm și faptul că în 
urma unificării G.A.C.-urilor se 
economisește un însemnat număr de 
zile-muncă prin reducerea persona
lului administrativ, oricine poate în
țelege cît de mari sînt avantajele pe 
care le oferă colectiviștilor unifica
rea G.A.C.-urilor mici în G.A.C.-uri 
mari.

In urma unificării gospodăriilor 
colective din Galtiu, Coșlariu și Sîn
timbru se totalizează în prezent un 
număr de 580 familii cu o supra
față de peste 1.200 ha, iar fondul de 
bază se ridică la 800.000 lei. Ca 
președinte a fost ales tov. Barbu 
Ioan din Sîntimbru.

Muncind cu hărnicie și pricepere, 
colectiviștii din satele comunei Sîn
timbru nu vor precupeți nici un e-

Sporesc numărul de bovine
In afară de cultura cerealelor, care 

constituie ramura principală de pro
ducție din gospodărie, colectiviștii 
din Henig acordă toată atenția și 
dezvoltării creșterii animalelor.

Anul trecut, colectiviștii de aic;, 
cu împrumut de la stat și din veni
turi proprii, și-au creat o fermă de 
50 de vaci. Prin creșterea vițelelor 
obținute de la acestea și prin spori
rea numărului de taurine prin noi 
cumpărături, pînă la începutul anu
lui 1962 numărul total al bovine
lor a trecut de 100 capete.

De curînd, membrii gospodăriei, 
îndrumați de organizația de partid, 
și-au sporit și mai mult numărul de 
animale. Din veniturile realizate 
prin valorificarea laptelui pe bază 
de contract și cu împrumut acordat 
de stat, ei au cumpărat încă 8 vaci 
și 6 vițele.

Invitați la Sesiunea Marii Adunări Naționale

însuflețite adunări ale colectiviștilor
La G.A.C. Oarda da Jos
Adunarea generală a colectiviști

lor din Oarda de Jos, în cadrul că
reia s-a stabilit invitatul ia Sesiu
nea Marii Adunări Naționale, s-a 
desfășurat într-o atmosferă sărbă
torească. Ea a constituit un prilej 
de trecere în revistă a succeselor 
obținute de gospodăria colectivă.

Tov. Petrovici Aurel, vicepreșe
dinte al Sfatului popular ■ raional, 
le-a vorbit cu acest prilej colecti
viștilor despre perspectivele largi pe 
care colectivizarea le-a deschis a- 
griculturii comunei. El le-a arătat 
că prin munca lor unită au posibili
tatea să obțină succese și mai mari, 
să facă din gospodăria lor c unitate 
puternică, înfloritoare.

— Mă bucur din suflet — a spus 
tov. Logojan Gheorghe — că s-_a 
terminat colectivizarea agriculturii 
în întreaga țară. Gospodăria noa
stră are doar un an și jumătate, noi

fort pentru a face din gospodăria lor 
colectivă o puternică unitate agri
colă socialistă.

Intr-o singură 
gospodărie

Zilele trecute, la Vințul de Jos a 
avut loc un eveniment deosebit. Cele 
trei gospodării colective din satele 
comunei — Vințul de Jos, Sibișeni 
și Vurpăr — și-au unit forțele lor 
într-o singură gospodărie puternică 
și înfloritoare.

In anii ce s-au scurs de la înființa
rea gospodăriilor, fiecare din acestea 
au obținut rezultate de seamă. De cu- 
rînd ei .au ajuns la convingerea că 
unindu-și forțele într-o singură gos
podărie,’ cu parcele mai întinse de 
teren, vor putea mecaniza în măsură 
și mai mare lucrările agricole și 
astfel cu eforturi mai mici să obți
nă producții și venituri mai mari, 
să dezvolte și mai mult ramurile de 
producție. Pentru aceasta, membrii 
celor trei gospodării colective, în 
frunte cu comuniștii, întruniți în a- 
dunare generală, au aprobat în una
nimitate unirea lor într-o singură 
gospodărie, care cuprinde acum 853 
familii și o suprafață de 1.605 ha.

Adunarea generală a ales apoi un 
nou consiliu de conducere, în frunte 
cu tov. Jicărean Ion ca președinte și 
Bîrsan Romulus vicepreședinte.

5 lei avans la zi muncă
Veniturile frumoase realizate 

din valorificarea produselor ani
maliere pe bază de contract, a 
dat posibilitate colectiviștilor din 
Berghin să împartă ca avans pe 
primul trimestru suma de 5 lei la 
zi-mttncă.

Colectivistul Dobran Ion, cio
ban la oi, care este retribuit după 
producție, a primit pentru cele 
600 zile-muncă realizate împreună 
cu familia, în primul trimestru, 
din îngrijirea oilor și mieilor, un 
avans de 3.000 lei. Importante 
sume de bani au primit de aseme
nea ca avans colectiviștii Kast 
Martin, Coman Gheorghe și alții.

Grijă deosebită față ; 
de bătrîni

Colectiviștii din Berghin acordă ) 
toată atenția și grijii față de bă- ( 
trîni. Din fondurile de ajutorare ) 
de produse și bani, destinate pen- 5 
tru bătrîni, ei au repartizat în a- < 
cest an bătrinilor din gospodărie, ) 
ca avans, suma de 5.000 lei, 5.000 < 
kg grîu și 15.000 kg porumb boabe, j

Colectivistul Leister Martin și ? 
soția sa au primit ca avans fie- < 
care cîte 140 kg grîu, 420 kg po- ) 
rumb și 140 lei. Cantități mari de < 
produse și sume frumoase de bani J 
au primit și ceilalți bătrîni din > 
gospodărie. < 

însă simțim de pe acum avantajele 
muncii în comun și avem toate con
dițiile ca în acest an să obținem 
producții și mai mari.

Colectiviștii din Oarda de Jos și- 
au exprimat mulțumirea pentru cin
stea ce li s-a făcut de a trimite un 
invitat la sesiunea Marii Adunări 
Naționale și au stabilit ca acesta 
să fie tov. loan Hațcgan, președin
tele gospodăriei.

La G.A.C. „Mureșul" Ciugud
Cu puțin timp în urmă, colectivi

știi din cele 3 sate ale comunei Ciu
gud au luat o hotărîre deosebit de 
importantă pentru viitorul lor. In
tr-un entuziasm deosebit, ei și-au u- 
nit laolaltă forțele, formînd din cele 
trei gospodării mici una singură pu
ternică, care cuprinde peste 500 fa
milii, cu o suprafață de peste 1.200 
ha teren.

Zilele trecute, cu prilejul alegerii 
noului consiliu de conducere, colec
tiviștii din cele 3 sate, apreciiridu-i 
munca depusă pentru consolidarea 
economico-organizatorică a gospo
dăriei din satul Ciugud, l-au ales ca 
președinte pe tovarășul Toma Puiu, 
un om cu multă pricepere și bun 
organizator al muncii.

Totodată ei l-au ales și ca dele
gat care să participe ca invitat la 
lucrările sesiunii extraordinare ale 
Marii Adunări Naționale.

— Sîntem deosebit de mulțumiți 
și recunoscători — a arătat colecti
vistul Filimon Petru — că ni s-a a- 
cordat și nouă această mare cinste 
de a trimite un invitat la lucrările 
sesiunii Alarii Adunări Naționale. 
Gospodăria noastră' colectivă, deși 
e tînără, a făcut primii pași spre 
consolidare. Prin unificare, noi vom 
reuși să facem o gospodărie puter-• -S*î|mea.

— Pentru noi nu poate fi cinste 
mai mare — ■ a arătat brigadierul 
Anghel Teodor •— decît aceea de a 
ne vedea gospodăria mereu mai bo
gată. Pentru aceasta vom munci cu 
sîrguință, cu întreaga noastră pri
cepere. In întîmpinarea lucrărilor se
siunii, ne angajăm ca pînă la 25 
aprilie să terminăm în întregime lu
crările agricole din campania deîn- 
sămînțări. ț

Colectiviștii prezenți la adunare 
și-au manifestat întreaga hotărîre de 
a munci cu toate forțele pentru suc
cesul tuituror lucrărilor agricole, 
pentru obținerea unei recolte sporite 
de cereale.
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Au plantat 2,000 de pomi
Harnicii colectiviști din Sîntim- 

bru, îndrumați îndeaproape de că
tre organizația de partid, muncesc 
cu multă dragoste și însuflețire la 
plantarea pomilor pe cele 20 ha, te
ren destinat livezii.

Organizîndu-și bine munca și 
respectînd cu strictețe regulile agro
tehnice, colectiviștii de aici au făcut 
gropile din timp și au tran
sportat gunoiul necesar la fața lo
cului. Folosind din plin aceste fru
moase zile de primăvară, ei au reu
șit să planteze pînă în prezent un 
număr de peste 2.000 de caiși și 
piersici.

Colectiviștii din Sintimbru stat 
hotărîți să depună toate eforturile 
pentru ca în cel mai scurt timp să 
termine plantarea pomilor pe în
treaga suprafață planificată, să e- 
xecute lucrări de calitate pentru prin
derea sută la sută a pomilor plan
tați.

Când nn existe preocupare
Gospodăria colectivă din Stremt 

și-a prevăzut încă de la începutul a- 
nului ca pe terenul supus eroziuni
lor și impropriu cultivării de cerea
le, să planteze. în primăvara aces
tui an pomi pe o suprafață de 30 
hectare.

Cu toate că a avut la îndemînă 
brațe de muncă suficiente și organe 
tehnice care s-o ajute la pichetarea te
renului, datorită unei lipse de preocu
pare dovedită de consiliul de con
ducere, aceste lucrări au fost tă
răgănate luni de zile. Din această

cauză pină la 4 martie abia s-au să
pat gropile pe o suprafață de 20 
liectare. Cît despre plantarea pomi
lor nu s-a făcut nimic, cu toate că 
putea foarte bine să fie efectuată, 
dacă ar fi existat mai multă răs
pundere față de sarcini.

Printr-o muncă bine organizată, 
conducerea gospodăriei colective din 
Stremț, sub îndrumarea organiza
ției de partid, poate și trebuie să ia 
asemenea măsuri, care să asigure 
terminarea executării gropilor și 
plantarea pomilor intr-un timp cît 
mai scurt

Stropitul pomilor trebuie grăbit
Cu trei ani in urmă gospodăria 

colectiva din Obreja a plantat pe 
terenul în pantă supus eroziunilor 
pomi fructiferj. pe o suprafață de 
50 hectare. In felul acesta gospodă
ria si-a -creat o nouă ramură de pro-

Toată atenția plantării pomilor
Congresul a! Ill-lea al P.M.R. a 

trasat ca sarcină unităților agricole 
socialiste ca plantațiile de vii și 
pomi să se facă pe terenuri erodate, 
nisipoase, improprii culturilor 
realiere.

Sarcina trasată de partid în 
derea valorificării terenurilor 
pantă, prin plantarea lor cu vii 
pomi a avut un Tnare ecou în rîn- 
dul tuturor colectiviștilor din raionul 
nostru. Pentru traducerea în viață 
a acestei sarcini, consiliul de con
ducere al gospodăriei colective din 
Oicjdea, de exemplu, încă din anul 
trecut a hotărît ca pînă în anul 1963 
să planteze cu pomi suprafața de 50 
hectare. Dacă în anul trecut, prin
tr-o bună organizare a muncii colec
tiviștii de aici au reușit să planteze 
cu pomi suprafața de 20 ha, nu în 
aceeași măsură s-au preocupat și 
în acest an să termine plantarea 
celor 20 ha planificate.

Cu toate că încă din toamna a- 

f La suprafața de 14 hectare plan- 
< tată cu pomi în anul trecut, colec- 
j tiviștii din Teiuș au hotărit să adau- 
5 ge în primăvara aceasta încă 7 ha.

ce-

ve
in 
Ș*

nului trecut s-au săpat gropile ne
cesare și s-a procurat o parte din 
P'.iieții de meri și peri, aceștia stau 
în curtea gospodăriei lărăgănîndu- 
se în mod nejustificat plantarea lor. 
Acest lucru trebuie să dea de gîndit 
conducerii gospodăriei colective, cârt
ește obligată ca ta cel mai scurt 
timp să ia toate măsurile ca pomi’ 
să fie plantați cu respectarea strictă 
a regulilor agrotehnice, pentru a 
obține plantații încheiate.

dacție care in anii următori va tre
bui să aducă venituri importante 
g'-spodăriei.

Dar. pentru a avea o livadă cu 
pomi bine dezvoltați și sănătoși, 
care să producă fructe de calitate 
și in cantitate sporită, trebuie ca a- 
o știa să fie bine întreținuți.

In ce privește întreținerea pomilor 
din plantația de la Obreja, trebuie 
s '.îs ca această acțiune este lăsată 

conducerea gospodăriei pe pla- 
:1 al doilea. Acest lucru îl dove- 
ște faptul că nici pină în prezent 
i s-a executat stropitul pomilor 
'potriva păduchelui din Sânt Jose 
a altor dăunători, deși secția a- 

gricolă raională a pus la dispoziția 
t ■ spodăriei material și pompe pen
tru stropit din timp, însă conduce
rea gospodăriei nu le-a ridicat nici 
pină în prezent.

dc 
nu 
de

Să grăbim lucrările eh legumicultor

IN CLIȘEU : Un grup de colecti
viști din brigada viti-pomicolă la 
plantatul pomilor.
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Am încheiat primul trimestru din 
acest an. Cu îndreptățită mmdrie 
colectivele de muncă din întreprin
derile raionului raportează că mun
cind cu entuziasm, sub conducerea 
organizațiilor de bază, și-au înde
plinit în majoritatea lor angaja
mentele luate, că au reușit chiar 
să-și depășească propriile angaja
mente. Și nu poate fi mîndrie mai 
mare ca atunci cînd, încheind bi
lanțul unei perioade, înscri la șirul 
înfăptuirilor noi și noi cifre, cînd ai 
satisfacția datoriei împlinite.

Bilanțul primului trimestru din 
acest an a fost rodnic în majorita
tea întreprinderilor din raion. Ra
portează despre aceasta cu îndrep
tățită mîndrie colectivul de muncă 
al Depoului C.F.R. Teiuș, care pe 
lingă că și-a îndeplinit și depășit 
sarcina trimestrială de plan, a rea
lizat o economie de combustibil de 
peste 1.000 tone, reducînd totoda.tă 
prețul de cost al transporturilor pe 
primul trimestru cu peste 400.000 lei. 
Raportează harnicii muncitori de la 
Iprodcoop, Atelierul central de re
parații, moara „Nicolae Bălcescu" 

‘din oraș și altele. La Iprodcoop 
Alba lulia, de pildă, sarcina de plan 
la producția globală a fost îndepli
nită în proporție de 118,1 ia sută, in 
timp ce la grupul de șantiere al 
T.R.C.H. din Alba lulia valoarea e- 
conomiilor realizate pe primele 2 
luni se ridică la peste 114.000 lei. 
Rezultatele acestea au fost dobindi- 
te ca urmare a faptului că organi
zațiile de partid din aceste unități 
au sprijinit zi de zi lupta pentru în
deplinirea planului, mobilizînd în 
primul rînd comuniștii să fie în frun
tea acestei munci entuziaste. La 
Depoul C.F.R. Teiuș organizația de

LA SFÎRȘiȚ DE TRIMESTRU

Bîlânluiri șî
bază a îndrumat încă de la începu
tul anului comitetul sindical, spre 
a organiza întrecerea pe profesii. 
Cu multă competență s-a ocupat de 
Îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și organizația de bază de 
la Atelierul central „Ardealul" din 
oraș. Aici, întrecerea socialistă se 
desfășoară pe brigăzi, avînd ca o- 
biective realizarea celor mai înaiți 
indici de producție, reducerea pre
țului de cost și îmbunătățirea cali
tății reparațiilor. In luna martie, ca 
urmare a muncii neobosite, titlul de 
brigadă fruntașă în întrecere l-a 
obținut brigada condusă de comu
nistul Dreghici loan, care și-a rea
lizat sarcinile de plan în proporție 
de 118 la sută. Și astfel de exemple 
pot fi date încă multe.

Avem însă în raion și unele co
lective de muncă care prin faptul 
că nu și-au îndeplinit sarcinile de 
plan, umbresc aceste rezultate și în 
loc să încheie un bilanț al rezultate
lor, au rămas cu mult sub plan. 
Cum pot oare justifica condu
cerile cooperativelor meșteșugărești 
„Progresul" și „Mureșul" din Alba 
lulia faptul că de luni în șir sarci
nile de plan n-au fost reaiizate, că 
trimestrul prim al acestui an a fost 
încheiat cu planul îndeplinit abia în 
proporție de 94,4 la sută la „Pro
gresul" și cu 96 la sută la „Mure
șul"? Această rămînere în urmă tre
buie căutată atît în slaba aprovi
zionare a unor secții cu materiale, 
cît și slaba organizare a muncii în 
unitățile de prestări de serviciu. La

3>i3an|urî
nerealizarea planului contribuie u- 
neori și existența unor goluri în do
tarea secțiilor cu utilaj necesar. De 
timp îndelungat se tot solicită o ma
șină de șlefuit sticlă la secția de re
parații a instrumentelor muzicale, 
dar nici pînă în prezent această 
mașină n-a fost procurată.

Datoare în ce privește realizarea 
sarcinilor de plan pe primul trimes
tru au rămas și colectivele de mun
că de la UJW.C. Zlatna și E. M. „Gh. 
Doja" Zlatna, care nu numai că nu 
și-au realizat sarcinile de plan, dar 
au înregistrat și însemnate pierderi, 
ceea ce a făcut ca prețul de 
cost în loc să fie redus să crească. La 
unele sectoare ale E. M. „Gh. Do- 
ia“, din slaba preocupare a conducerii, 
nu s-au luat măsuri operative pen
tru o mai bună organizare a 
muncii și înlăturarea unor de
fecțiuni ce se produc tocmai din 
slaba preocupare a serviciului me
canic șef pentru buna întreținere a 
utilajelor. La U.M.C. Zlatna nerea- 
I'zarea sarcinilor de plan la pro
ducția marfă se datorește în mare 
măsură lipsei de perseverență în ce 
privește obținerea aprobării de mo
dificări la agregatul principal de la 
secția metalurgică, în timp ce depă
șirea prețului de cost planificat este 
urmarea depășirii consumurilor spe
cifice.

Trecînd peste cifrele bilanțului u- 
nor întreprinderi, pot fi întîlnite și

; Pentru a produce 
J legume timpurii
> La gospodăria colectivă din Te- 
jiuș, una din ramurile de producție 
[aducătoare de venituri mari este le
gumicultura.
[ Pentru cultivarea legumelor, care 
>în acest an se va realiza pe o su
prafață de 25 hectare, membrii gos- 
[oodăriei colective din Teiuș, hotărîți 
•să obțină cantități mari de legume 
din primăvară și pînă toamna tîr- 
>ziu. și-au pregătit din vreme răsa- 
[dul necesar. Pentru a obține legume 
leit mai timpurii, brigada legumicolă, 
’condusă de colectivistul Katona Al
pert, a rep:cat o mare parte din ro- 
Ișiile extratimpurii în paturi și ghi
vece nutritive, iar repicatul răsadu
lui continuă și la varza timpurie, ar- 
-Jei și alte culturi. Pentru a-și asi
gura răsad timpuriu de ceapă, co
lectiviștii au semănat sămînța de 
[ceapă ciaclama încă din iarnă. Ast
fel, în scurt timp vor trece la planta
rea ei în grădină, unde se lucrează 
[la pregătirea terenului. Gospodăria 
»colectivă din Teiuș, care a contrac- 
p.at cea mai mare parte din legume, 
[va realiza în acest an de la grădină 
• m venit de peste 500.000 lei.

Rămași în urmă
) La gospodăria colectivă din Bără- 
banț lucrările la grădina de legume 

[sînt mult rămase în urmă. La a- 
rieastă gospodărie, unde urmează să 
se cultive cu legume o suprafață de 
15 ha, s-a prevăzut să se amenajeze 

>420 m.p. de răsadnițe.
Datorită însă unei slabe preocu- 

mări a consiliului de conducere, aici, 
Ipînă în prezent, nu s-au amenajat și 
(msămînțat decît 120 m.p. de răsad- 
jnițe. O slabă preocupare există și

în ce privește transportul gunoiului, 
și amenajarea terenului destinat1 
pentru grădină. Această rămînere 
în urmă nejustificată cu privire, 
la producerea de răsad și execu- 

; tarea restului de lucrări la grădipă, 
influențează negativ în ceea ce pri
vește producția și veniturile pe care[ 
trebuie să le realizeze gospodăria. 
Pentru a pune capăt acestei situații 

i dăunătoare întăririi economice a 
gospodăriei, organizația de bază 
trebuie să îndrume cu toată răspun
derea consiliul de conducere din 
gospodărie, pentru ca acesta să 
treacă de îndată la măsuri practice 
menite să asigure realizarea în în
tregime a sarcinilor de producție 
prevăzute la grădină.

Să urgentăm lucrările 
la grădină

Gospodăria colectivă din Galeta 
de Jos, care și-a prevăzut să cultive 
în acest an cu legume o suprafață 
de 5 hectare, întîrzie să treacă ia 
măsuri care să asigure îndeplinirea 
acestei sarcini de plan. Mai mult, 
deși în planul de producție și-au pre
văzut să producă 30 metri pătrați 
de răsad, nu a pregătit nici un me
tru de răsadniță. De asemenea, nu 
s-a transportat pînă acum riicP gu
noiul pe terenul destinat pentru gră
dină. Toate acestea dovedesc o"to- 
tală lipsă de răspundere, din partea 
conducerii gospodăriei (președinte 
tov. Muntean Partenie), față de sar
cinile ce-i revin.

Ținînd seamă că timpul este scurt, 
conducerea gospodăriei trebuie să 
ia măsuri grabnice pentru lichida
rea acestor lipsuri și să acorde toa
tă atenția pregătirii terenului pentru 
asigurarea unei producții sporite de 
legume.

Fiți gospodari in toate!
Fabrica de încălțăminte „.Arde

leana" din Alba lulia a cunoscut 
în anii regimului democrat-popular 
o puternică dezvoltare. A fost lăr
gită capacitatea de producție a fa
bricii. Au fost aduse aici mașini noi, 
de productivitate înaltă, iar pentru 
muncitori au fost create condiții de 
muncă din cele mai bune. Și drept 
urmare a adîncilor transformări pe
trecute în viața fabricii sînt rezul
tatele obținute: încălțăminte tot 
tai multă și de o calitate din ce în 

ce mai bună.

alte aspecte care, deși pe de o parte 
sînt îmbucurătoare, pe de altă parte 
lasă să se întrevadă lipsa de preo
cupare pentru realizarea sarcinilor 
la toți indicii. întreprinderea „Ifo- 
ria", de pildă, și-a realizat sarcina 
de plan la producția marfă pe pri
mul trimestru în proporție de 112,7 
la sută, însă a înregistrat o depășire 
pe primele două luni la prețul de cost 
de 129.000 lei. La Autobaza I.R.T.A. 
Alba valoarea pierderilor se ridică 
pe primele două luni la 208.000 tei. 
Aceste depășiri, destul de mari, tre
buie să constituie un semnal de a- 
larmă pentru conducerile adminis
trative, pentru organizațiile de bază, 
analizate adine cauzele și luate mă
suri pentru recuperarea acestor pier
deri și realizarea de cit mai multe 
econcmii. Nimănui ntf trebuie sâ-i 
fie indiferent felul cum, în ce con
diții a fost obținută depășirea sar
cinilor de plan.

Faptele de mai sus arată că pe 
lingă o serie de rezultate deosebite, 
tn întreprinderile noastre mai e- 
xistă și unele lipsuri ce pot și trebuie 
să fie lichidate. Conducerile admi
nistrative din unitățile rămase în 
urmă, cu sprijinul organizațiilor de 
partid și al organelor sindicale, au 
datoria de a analiza profund toate 
cauzele care au condus la înregistra
rea acestor rămîneri în urmă sau 
a depășirii cheltuielilor, luînd mă
suri care să ducă la îmbunătățirea 
situației, astfel ca la finele trimes
trului doi toate unitățile din raion 
să poată raporta că și-au îndeplinit 
și depășit sarcinile de plan, că toate 
rămînerile în urmă au fost recuperate.

Se poate deci spune, că în ce pri
vește producția, conducerea fabricii 
depune interes, se străduiește.

Se întîlnesc însă la fabrica „Ar
deleana" și unele aspecte care do
vedesc că, conducerea de aici (di
rector tov. Fogarași Alexandru) nu 
este gospodar în toate. In acest ana 
primit suma de 250.000 lei destinată 
instalațiilor-pentru apa potabilă în in
cinta fabricii, însă conducerea fa
bricii tărăgănează lucrurile. De 
multă nepăsare dă dovadă condu
cerea fabricii — personal tov. Fo- 

arași — și în ce privește asigura
rea de spălătoare și vestiare pentru 
muncitori, deși acestea pot fi rezol
vate chiar cu posibilități locale.

Urme ale slabului simț gospodă
resc se întîlnesc și în curte. Stau 
și așteaptă să fie ridicate de aici 
grămezi întregi de ambalaje, cantități 
mari de fier vechi. Prin curte 
sînt împrăștiate tot felul de mate
riale de construcție, deșeuri etc., care 
numai aspect plăcut nu dau curții 
fabricii. Stau apoi aruncate în curte 
mii de calapoade, care, cică, scoase 
fiind din uz, n-ar mai fi de nici a 
trebuință.

Bunul gospodar se cunoaște cît 
ce-i treci pragul. Despre acest lucru 
însă nu se poate vorbi în prezent la 
fabrica „Ardeleana". Și doar co
lectivul de aici e în stare să pună 
lucrurile la punct. Dar, față de lip
surile în buna gospodărire a fabricii, 
nici organizația de bază și nici co
mitetul sindical n-au depus 
multă strădanie.

Lipsurile care persistă în 
gospodărire a fabricii pot fi
date. In acest sens, organizația de 
partid trebuie să îndrume în mod 
permanent conducerea fabricii, tre
buie să mobilizeze întreg colectivul 
la acțiune.

E timpul să se înțeleagă că fa
brica este a doua casă a muncito
rului și ea trebuie să aibă, peste tot, 
un aspect plăcut și primitor.

KIRALY ALFRHD

prea

buna 
lichi-
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In perioada dintre două adunări 
generale ale organizației de bază, 
întreaga activitate pentru îndeplini
rea hotăririlor partidului este orga
nizată și condusă de biroul organi
zației de bază. Biroul organizației 
de bază își desfășoară acivitatea în 
baza unui plan de muncă lunar, a- 
probat de adunarea generală a or
ganizației de bază, respectarea în
tocmai și la timp a prevederilor pla
nului, fiind obligatorie pentru toți 
membrii organizației de. bază.

Dovedind preocupare pentru a-și 
stabili în planurile de muncă obiec
tive, concrete legate de sarcinile i- 
mediate, birourile organizațiilor de 
bază de pe raza comunei Hăpria au 
•reușit să întocmească planuri de 
muncă bune. Așa, de pildă, pe luna 
ianuarie ax., în planul de muncă, 
"biroul organizației de bază din 
G.A.C. Hăpria a stabilit ca în adu
narea generală a organizației de 
bază să se analizeze activitatea co
lectivului de redacție al gazetei de 
perete, iar în luna februarie, pregăti
rea campaniei agricole de primăvară, 
La G.A.C. Straja, biroul oiganiza- 
ției de bază și-a stabilit în planul 
de muncă următoarele probleme : 
analiza învățămîntului de partid, ra- 

• portul consiliului de conducere a 
G.A.C. privind pregătirea campa
niei agricole de primăvară. Și biroul 
organizației de bază din G.A.C. 
Drîmbar și-a stabilit în planul de 
muncă sarcini legate de întărirea e- 
conomico-organizatoriteă a gospodă
riei colective.

Odată însă cu planificarea mun- 
cii nu înseamnă că sarcina a fost 
îndeplinită. Dimpotriviă. După ce 
sarcinile au fost stabilite, urmează 

-să se organizeze în așa fel munca, 
ca ele să fie îndeplinite întocmai și 
fa timp. In această direcție s-au obți- 
-hut unele rezultate pozitive, în sensul 
Îndeplinirii obiectivelor din planurile 
Se muncă, adică ținerea la datele 
fixate a ședințelor de birou și a a- 

-dunărilor generale ale organizației 
.de bază, dezbaterea problemelor sta
bilite în plan și pe această bază 
luarea de hotărîri corespunzătoare, 
care au dus la îmbunătățirea muncii 
în diferite domenii.

Există însă în activitatea unor bi- 
rouri ale organizațiilor de bază din 
■Comuna Hăpria lipsuri care vor tre
bui lichidate în viitor și anume a- 
ceea că nu se respectă prevederile 

, planului de muncă lunar, deși a- 
cesta este discutat și aprobat de 
adunarea generală a organizației de 
bază. Astfel, organizația de bază 
din G.A.C. Hăpria (secretar tov. 
Roșu Ion) în lunile ianuarie și fe-
------------------- -----------------------

urmele materialelor publicate

S-au luat măsuri
Articolul „Angajamentul luat — 

datorie de onoare a fiecărui colec
tiv", publicat în nr. 648 al ziarului 
.„Steaua roșie" a constituit pentru 
conducerea întreprinderii de indus
trie locală „Horia" semnalul că 
'trebuie să acorde mai multă atenție 
reducerii prețului de cost.

In răspunsul trimis redacției, con
ducerea întreprinderii de industrie 
locală „Horia" arată că critica este 
justă și s-au luat o seamă de mă
suri. In sectorul ceramic s-a luat 
măsura înlocuirii bandei transpor
toare cu una care va asigura o pro
ductivitate mai înaltă. De aseme
nea s-a luat măsura instalării unei 
mese de tăiat automat la presă 
pentru cărămida eficientă, înlocui
rea cuțitelor din camerele de vacutn 
Și respectarea cu strictețe a consu
murilor specifice de materiale, com
bustibil și energie, prin introduce
rea fișelor limită de consum.

„Vrem un gestionar 
conștiincios !“

Răspunzînd criticii făcute de zia
rul „Steaua roșie" nr. 650 din 23 
martie a.c. cu privire la munca de
fectuoasă a gestionarului Frîncti 
fon, conducerea U.R.C.G. Alba a- 
irată că lipsurile semnalate de ziar 
Sînt juste și că pentru buna func
ționare a cooperativei din Cricău au 
fost luate măsuri. Gestionarul Frin- 
teu Ion a fost înlocuit cu tovarășul 
Brișcaș Ion, un tînăr de nădejde 
Școlarizat de cooperație.

Se 
Ce

bruarie a.c. nu a ținut adunările ge
nerale ordinare, ci numai extraordi
nare, cînd a primit candidați de 
partid. Aceasta ca urmare a slabei 
preocupări din partea biroului or
ganizației de bază. Tot în această pe
rioadă biroul organizației de bază 
nu a ținut nici o ședință de 
birou, deși problemele propuse în 
planul de muncă a fi analizate, ca 
desfășurarea învățămîntului de par
tid, aprovizionarea cooperativei din 
sat, prezentau importanță deosebi
tă pentru munca sa. De asemenea 
lipsuri se mai fac vinovate și birou
rile organizațiilor de bază din G.A.C. 
Dumitra (secretar tov. Marcu Ioan) 
și Straja (secretar tov. Rodeanu 
Ștefan). Ba mai mult. La G.A.C. Du
mitra biroul organizației de bază 
nici nu a avut plan de muncă pe 
lunile ianuarie și februarie a.c. 
pune în mod firesc întrebarea: 
fel de activitate a desfășurat biroul 
organizației de bază în aceste două 
luni, dacă nici plan de muncă nu 
a avut? De aici se desprinde con
cluzia că biroul organizației de bază 
din G.A.C. Dumitra nu a fost tras 
la răspundere nici de organizația de 
bază și nici de comitetul comunal 
de partid pentru asemenea lipsuri. 
Nu întîmplător organizația de bază 
desfășoară o slabă muncă politică 
în cadrul gospodăriei colective și 
aceasta pornește tocmai de la orga
nul său de conducere.

In fala organizațiilor de bază din 
gospodăriile colective stau sarcini 
deosebit de importante, pentru înde
plinirea cărora trebuie să existe o 
preocupare permanentă ca, desfășu
rarea unei largi munci politice și 
organizatorice în vederea mobili
zării colectiviștilor la înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid. Aceasta 
însă nu se poate face la voia întîm- 
plării, ci în baza unei munci plani- 
f cate, care stă la baza activității 
organizațiilor de partid.

întocmirea lunară a planului de 
muncă, stabilirea de sarcini ce stau 
în perioada respectivă în fața gos
podăriilor colective, respectarea în
tocmai a prevederilor planului cu 
privire la ținerea ședințelor de birou 
și a adunărilor generale ale organiza
ție'de bază sînt sarcini de care tre
buie să se ocupe cu toată răspun
derea birourile organizațiilor de 
bază. Nerespectarea acestor sarcini 
înseamnă neindeplinirea hotăririi a- 
dunării generale a organizației de 
bază, o încălcare a normelor inter
ne ale vieții de partid.

In scopul lichidării acestor lipsu
ri, comitetul comunal de part'd Hă- 
pria va trebui să organizeze un con
trol mai temeinic și să dea un aju
tor mai eficace birourilor organiza- 
țiilor.de bază, pentru ca acestea să- 
si îndeplinească sarcinile ce le-au 
fost încredințate.

Experiența de pînă acum ne-a do
vedit că principala condiție în înde
plinirea cu succes a multiplelor sar
cini ce stau în fața sfaturilor popu
lare constă în mobilizarea și a- 
tragerea maselor largi de oameni ai 
muncii la traducerea lor în viață.

Pentru creșterea continuă a gra
dului de participare a maselor la 
activitatea sfaturilor populare, cea 
mai mare însemnătate o are orienta
rea activității acestora spre prob
lemele cele mai actuale care pri
vesc viața și munca cetățenilor. In 
acest scop, Sfatul popular al orașu
lui Alba Iulia în activitatea sa fo
losește cu succes formele muncii or
ganizatorice ca: cele 6 comisii per
manente, 24 comitete de stradă, 13 
comitete de părinți, 2 comitete de 
sprijin.

O activitate rodnică desfășoară 
comitetele de stradă, care au reu
șit să antreneze la acțiuni cu carac
ter obștesc și gospodăresc un mare 
număr de cetățeni.

In cursul anului 1961, mobilizați 
de deputați și comitetele de stradă, 
peste 17.500 cetățeni au prestat mai 
mult de 176.000 ore muncă patrio
tică, la repararea străzilor și a tro
tuarelor, la întreținerea zonelor ver
zi existente și la amenajarea de altele 
noi, valoarea acestor lucrări între- 
cînd suma de 539.700 lei. In circum
scripțiile electorale Nr. 7 și 10, de
putății Bimbea Viorel și Măriuță

Fier vechi oțelăriilor
Gata să pornească și în acest an 

lupta pentru recolte bogate, harnicii 
mecanizatori de la S.M.T. Alba au 
obținut realizări de seamă și în alte 
domenii de activitate. In primultri- 
mestru al anului, ei au strîns și 
trimis oțelarilor hunedoreni 70.000 
kg metale vechi.

La colectarea însemnatei cantități 
de fier vechi și fontă veche, o con
tribuție de seamă și-a adus-o între
gul colectiv al stațiunii. Cei mai 
harnici însă în acțiunea întreprinsă 
s-au dovedit tovarășii Țăranu Ion, 
Eneșel Gheorghe, Șandru Ion, Va
sile Simion și alții.

Mecanizatorii de la S.M.T. Alba 
sînt hotărîți ca și pe trimestrul II 
să obțină același rezultat frumos în 
colectarea metalelor vechi.

. C. I.

Probleme gospodărești 
în discuția deputaților

In cea de-a doua jumătate a lunii 
martiie, deputății Sfatului popular 
Mihalț, întruniți în sesiune, au dez
bătut problemele bunei gospodăriri 

‘a comunei. Cu acest prilej au fost 
scoase în relief realizările obținute 
pe această linie și s-a hotărît exe- 
cutarca,, în continuare, a unui în
semnat volum de lucrări de interes 
obștesc pentru anul în curs. Așa, de 
pildă, s-a hotărît să se repare în în
tregime podurile din cadrul satelor 
și cele din hotar,- să se pardosească 
localul căminului cultural din Obre- 
ja, iar la Cistei să se clădească 
un nou local de școală.

In cuvîntul lor deputății Salcău 
Ionel, Dobîrtă Mihai, Homănă Tra
ian, Cîrnaț Matei și alții au susți
nut hotărîrile luate și s-au angajat 
să mobilizeze alegătorii la traduce
rea lor în viață.

DUMITRU LONGHIN

De ce atîta risipă ?
De treci prin fața Casei copilului 

din Alba Iulia într-o zi sau alta, 
cînd aici se aduce motorina nece
sară încălzirii centrale, nu poți să 
nu-ți pui întrebarea: de ce atîta ri
sipă? întrebare firească, căci iată 
cum se petrec lucrurile.

Vine autocisterna. Staționează în 
fața clădirii. I se pune furtunul prin 
care urmează să treacă motorina în 
bazinul nou construit. Deci toate 
bune pînă aici. Răul constă însă m 
faptul că o însemnată parte din mo
torină curge în stradă și nu în ba
zin. Se face deci risipă de motorină, 
iar motorina costă bani și conduce
rea instituției trebuie să tragă la 
răspundere pe cei care se fac vino- 
vati de acest lucru.

P. STOIA

Luna aprilie, luna înfrumusețării 
orașelor și comunelor

loan, mobilizat cetățenii ia
transportatul prin muncă patriotică 
a 280 m.c. pietriș. Rezultate fru
moase au mai fost obținute și în 
circumscripțiile electorale 35, 43,45 
și altele.

In anul 1962, sfatul popular și-a 
propus să întreprindă noi acțiuni 
pentru continua înfrumusețare a o- 
rașului și, bineînțeles, aceasta cu 
sprijinul maselor de cetățeni, încarc 
scop a și fost întocmit un plan de 
măsuri, care se traduce în fapte.

Astfel, în perioada care s-a scurs 
de la începutul anului s-au tran
sportat pe străzile Nicolae Cristea, 
Donca Simo, Partizanilor și Vasile 
Alecsandri cantitatea de 400 m.c. 
pietriș. Pentru amenajarea străzii 
Traian a fost săpată și transportată 
cantitatea de 1.000 m.c. pămînt.

In vederea înfrumusețării orașu
lui, pînă în prezent, au fost plantați 
în parcurile orașului și pe străzi 
peste 1.400 arbori ornamentali, ur- 
mînd ca pînă la 1 mai să mai fie 
plantați încă 1.600 bucăți. Și ,1a a- 
ceastă acțiune au fost antrenate 
masele de cetățeni, care și-au adus 
un prețios aport la săparea gropilor 
pentru plantarea arborilor ornamen
tali. Vor mai fi plantați 500 tran
dafiri și vor fi amenajate zone 
verzi pe o suprafață de 40.000 m.p., 
card vor împodobi și vor face ora
șul nostru tot mai frumos.

Luna aprilie este „Luna înfrumu-

De ee nu vă țineți de cuvmt, tovarăși ?
La începutul lunii ianuarie, con

structorii I.C.M. Cluj de pe șantierul 
școlii medii Zlatna, și-au propus ca, 
pășind noul an, să muncească cu 
cît mai mult spor, astfel ca cel mai 
tîrziu în prima decadă a lunii fe
bruarie să termine lucrările de con
strucție a școlii, spre a putea fi dată 
în folosință. Un angajament frumos 
care a bucurat pe bună dreptate nu 
numai pe viitorii elevi ai acestei 
splendide școli, ci și pe părinții lor. 
Și au existat și condiții pentru a 
se crede că acest angajament va fi 
îndeplinit, deoarece constructorii de 
aici au reușit să termine într-un timp 
record de aproape numai 4 luni cea 
mai mare parte a lucrărilor.

Ce s-a întîmplat însă? Socotind, 
prjbabil, că pînă la toamnă mai 
este încă destul timp, conducerea 
șantierului a lăsat lucrările baltă. A 
trecut ianuarie, a trecut apoi și fe
bruarie și a venit martie. Lucrările 
însă se desfășurau cu o încetineală 
de melc. S-a început săparea cana
lelor pentru introducerea conducte
lor de apă. Dar lucrările 5-au des
fășurat într-un asemenea ritm îneît 
săparea a 20-30 metri de canal și

In ultimul timp, activitatea cămi
nului cultural din Oarda de Jos s-a 
îmbunătățit. Faptul e consemnat, 
negru pe alb, în registrul de activi
tate al căminului, e confirmat de 
cetățenii de aici și în special de cei 
tineri. Pentru tinerii comunei și mai 
ales pentru elevii aflați în vacanță, 
la căminul cultural au fost organi
zate ou regularitate joiile de tineret, 
în cadrul cărora au fost prezentate 
expuneri interesante și instructive, 
momente vesele, etc. Au fost apoi 
organizate la căminul cultural unele 
activități și pentru marea ma ă a 
locuitorilor comunei. Conferințele 
expuse, informările asupra situației 
interne și internaționale, filmele ru
late, ca de pildă filmul „Puterea 
plinii", s-au bucurat de multă apre
ciere și de o largă participare, 
înregistrat deci, în activitatea 
minului cultural din Oarda de 
un progres față de trecut.

Analizînd însă posibilitățile 
stau la îndetmîna activiștilor cultu
rali din această așezare, ajungi la 
una și aceeași concluzie. Acestea nu 
sfrit folosite cu chibzuință. Cauza? 
Slaba îndrumare a colectivului că
minului cultural, fapt care face ca 
acesta să fie lipsit de orientare în 
planificarea și organizarea activi
tății. Astfel fiind, se poate spune, pe 
drept cuvînt. că activitatea culturală 
ce se desfășoară aici nu se înca
drează în timp, nu este în pas cu 
multiplele preocupări ale colectiviș
tilor din aceste zile.

S-a 
că- 

Jos,

caro

o

sețării orașelor și comunelor". Este 
de datoria fiecărui cetățean ca în 
frunte cu deputății lor să depună 
toată străduința și capacitatea de 
muncă, să dovedească prin tot mai 
multe fapte dragostea pentru orașul 
în care locuiește, contribuind din 
plin la înfrumusețarea lui, făcîndu-1 

grădină tot mai înfloritoare.
EMIL comșa

Președ. Comit, executiv al Sfatului 
popular al orașului Alba 

......

Colectivistele Boancăș Carolina și Breaz Eleonora din G.A.C. 
halt, fruntașe în muncă, execută tăiatul altoilor de viță.

instalarea conductelor a durat cam 
tot atîta timp cit a fost necesar pen
tru ridicarea în roșu a întregii clă
diri Și lucrările nu se desfășoară 
nici în prezent în ritmul în care ar 
trebui. E oare suficient ca la un a- 
semenea volum de construcții să lu
creze 2-3 oameni? Intr-una din zi
lele săptămînii trecute la lucrările 
pentru introducerea, conductelor de 
apă pe tot șantierul lucrau doar 3 
oameni, și aceștia așa ca să nu 
poată zice cineva că stau. Cu înce
tineală se desfășoară și celelalte lu
crări. Mai mult, din lipsa de con
trol a fostei conduceri a șantierului 
(ing. Bădău Alexandru) au fost e- 
xecutate unele lucrări de slabă cali
tate care se cer a fi refăcute. Con
ducerea șantierului încearcă să jus
tifice această rămînere în urmă prin 
lipsă de muncitori.

Am intrat de cîteva zile în cel de
al I14ea trimestru. Conducerea ac
tuală a șantierului (șef tov. Gărduș) 
are datoria de a lua toate măsurile 
ca în cel mai scurt timp toate lucră
rile să fie terminate. Trebuie să e- 
xiste și Ia acest șantier mai mult 
respect pentru cuvîntul dat.

--------------------- iot---------------------

Lipsurile trebuie lichidate
Imbrățișînd inițiativia' stremțeni- 

lor, de a desfășura în fiecare zi ac
tivitate cultural-educativă de masă, 
activiștii culturali din Oarda de Jos 
au considerat că aceasta poate fi 
organizată oricum. Și în consecință 
așa au procedat. In luna martie, de 
pildă, la cămin au fost prezentate 
expuneri ca „Apariția vieții pe pă
mînt", „Somnul și visele", „Bolile 
și combaterea lor" etc., teme ce-i 
drept bune, folositoare. Faptul că 
în imediata apropiere a căm’-nului 
cultural însă se găsesc răsadnițele 
gospodăriei, cum de nu le-a sugerat 
activiștilor culturali să le vorbească 
colectiviștilor și despre cultura le
gumelor? Nu s-a vorbit apoi la că
min, în cursul lunii martie, nici un 
cuvînt despre problema obținerii a 
5.000 kg porumb boabe Ia hectar, cu 
toate că acum era momentul. Nu s-a 
tratat sub nici o forma problema 
organizării muncii în G.A.C., n-au 
fost organizate manifestări privind 
experiența gospodăriilor colective 
fruntașe și nici seri ale fruntașilor 
din G.A.C. Oarda, în care aceștia 
s.i vorbească despre munca lor, des
pre metodele folosite, și rezultatele 
obținute.

Perioada în care ne găsim cere 
din partea activiștilor culturali să 
fie zi de zi în pas cu viața comunei, 
cu preocupările colectiviștilor. In a- 
cest sens, comitetul comunal de 
partid trebuie să orienteze și să în
drume mai îndeaproape activitatea 
căminului cultural. Să fie revizuit și 
îmbogățit planul de activitate al că-, 
minului pe luna aprilie. Să fie pre
zentate la cămin ca și la locurile de 
muncă ale colectiviștilor manifestări 
vii, mobilizatoare, care să contribuie 
la deplina reușită a campaniei agri
cole de primăvară. Pentru aceasta 
t Ți activiștii culturali sînt chemați 
să-și aducă contribuția. Cu toții tre
buie să pună mîna pentru a smulge 
m întregime rădăcinile lipsurilor 
care încă mai persistă în 
tea căminului cultural din Oarda de 
Jos.

aetivita-
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Consiliul <Ie Securitate discuta 
plângerile Siriei și Izraelului 
NEW YORK (Agerpres). —
La 3 aprilie Consiliul de Securi

tate a reluat discutarea plingerilor 
Siriei și Izraelului in legătură cu 
recentele incidente de frontieră d n 
regiunea lacului Tiberiada.

După cum se știe, în noaptea de 16 
spre 17 martie -subunități ale arma
tei izraeliene au invadat teritoriul 
Siriei prin zona demilitarizată, de- 
terminînd folosirea legală a mijloa
celor de apărare de către armata 
siriană.

Reprezentantul Siriei. Tarazi, care 
a luat primul cuvîntul la ședința 
consiliului, a declarat că guvernul 
Izraelului prin acțiunile sale agre
sive Ia frontieră, iși trădează inten
ția de a lichida statutul zonei de
militarizate care il împiedică să 
pună in aplicare anumite planuri in

regiunea fluviului Iordan și a Iacu
lui Tiberiada. Tarazi a menționat 
știri apărute in presă despre inten
ția cabinetului izraelian de a conti
nua ..acțiuni directe" impetriva Re
publicii Arabe Siria.

Delegatul sirian a prezentat Con
siliului de Securitate un proiect de 
rezoluție C’re condamnă acțiunile 
agresive ale Izraelului și avertizea
ză guvernul izraelian in legătură cu 
hetărirea Consiliului de .Securitate 
de » aplica sancțiuni corespunză
toare in cazul cind se vor repeta pe 
41 tor provocări armate.

Reprezentantul Izraelului. Kocnei, 
nu a încercat să dezminiă faptele 
ct;r>r‘nse in cuvintarea delegatului 
sirian. El a repetat declarațiile for
male ale guvernului său că dorește 
să tră ască in pace cu țările arabe.

Lupta patrioților guatemalezi
CIUDAD DE GUATEMALA 

gerpres). —
După cum relatează age: 

cidentale de presă, kt G 
continuă lupta poporului îmootriva
dictaturii instaurate în țară de Ydi- 
goras Fuentes. Potrivit agenției 
mericane United Press Internat:A- 
nai, în timp ce se transmitea _r. 
meci de fotbal de pe stadionul din 
capitala țării, un grup de studențî 
au atacat crainicul. Iuindu-i micro 
fonul, și au lansat apoi, pe calea un
delor. o chemare la revoltă împotri-

și conducerea gospodăriei pentru 
fertilizarea solului? Cum cred aces
tea că vor spori producția la hectar 
cînd gunoiul în loc să fie transpor
tat pe ogor, el continuă să se afle 
in platforme? Această situație tre
buie să se schimbe de îndată și în
treaga cantitate de gunoi să fie 
transportată pe ogoare și îngropată 
sub brazdă odată cu arătura.

Asigurarea din vreme a semințe
lor necesare care să fie condiționate 
și tratate, este una din condițiile de 
seamă pentru efectuarea la timp a 
insămințârilor și sporirea producției 
agricole.

In acest sens, dacă pentru cultura 
de porumb de la care să se obțină 
5.000 kg porumb boabe la hectar in 
teren neirigat s-a asigurat intreaga 
cantitate de porumb dublu hibrid, 
așa cum ne indică prețioasele reco
mandări ale Consfătuirii pe țară a 
țăranilor colectiviști, privind in ge
neral situația semințelor, mai sint 
incă consilii de conducere ale gos
podăriilor colective ca cele din Gal- 
da de Jos și Oarda de Jos. care nu 
și-au as'gurat in întregime sănânța 
necesară.

Pe lingă producția de 
contribuție de seamă Ia 
cooomkă a gospodăriei 
aduce schiorul zootehnic,
nu se poate dezvolta fără a i se a- 
sigura o bogată bază furajeră. De 
aceea, conducerile gospodăriilor co
lective trebuie să insănnnțeze in 
cele mai bune oonditiuni agroleh- 
rrce toate culturile furajere, să se 
curețe de spini și scaieți și să se 
împrăștie mușuroaiele de pe pășuni, 
pmtni a spori cantitatea de masă 
verde.

Odată cu măsurile luate pentru 
r b" nerea unei producții cit mai mari 
de cereale, plante tehnice și fura
jere. cu aceeași grijă trebuie execu- 

sectoarele
Efectuindu- 
intensitatea

cereale, o 
întărirea e- 
cdective o 
sector care

Ia v

In Siria a fost restabilită ordinea
patriei. pentru înfăptuirea țelului su
prem in ceea ce privește stabilirea 
pe baze echitabile a unei unități a- 
rabe sănătoase intre toate țările a- 
rabe eliberate-.

In ziarele din 
de sseaeaej un 
nundar.jMtuiui 
La interzicerea că 
rite rașe dm St 
aprilie ora 19 și 
speriate. .Au fost dift”-’- 

ocnandantul

— T \SSDAMASC (Agerpres). 
transmite :

Ziarele care au apărut 
lie la Damasc au publicat ded. 
ția Comandamentului Suprem 
Forțelor armate siriene, in care se 
spune că „criza și confuzia orevo- 
cate în mod artificial fa țară** au 
luat sfîrșiL In toate ocașete și re
giunile ordinea a fost rest, bil.'ti.

In declarație se arată că „toate 
regiunile și-au confirm Fiaitori: 
deplină față de Ccmandan»entul Su
prem. In rîndurile tuturor uniUi:! c 
militare s-au instaurat calmul si cr- 
dinea. Trupele au reluat exercitarea 
principalelor lor funcț’c'-?. oierir : 
Comandamentului Super;'. țwsibc:- 
fatea de a lua măsuri pentru întări
rea armatei și a unității C’. pert'.r

;rea sec;

la 4 apri
3T**

îtYJ *

Damasc a spi-at 
comunicat al Co- 
Sapretn cu privire 
rviațiri ictre <£fe- 
irîdl ~* 3

- cnspoetii 
te instruc- 

aie comandantului trapelor re- 
nnlftare de nord cu privire Ia 

cerea demonstrațiilor la Alep. 
circulația este permisă numai 
«le 8 și 11. precum și un or- 
iresat tuturor cetățenilor din 
de de nord ale țării, pe baza 
ei sint obligati să predea în 

; de 48 ore toate armele pe

rioada semănatului s-a redus foarte 
mult, mecanizatorii de la S.M.T. vor 
trebui să folosească intreaga capa
citate de lucru a tractoarelor și ma
șinilor, folosi ndu-se la iucrările în 
cîmp fiecare oră și fiecare zi bună 
de lucru, muncindu-se în schimburi 
cu prelungire. In același timp, cu 
aceeași intensitate vor fi folosite de 
către toate gospodăriile colective și 
atelajele proprii, cărora trebuie să li 
se delimiteze precis suprafețele pe 
care trebuie să lucreze.

Un sprijin prețios in organizarea 
și desfășurarea muncii în campania 
agricolă trebuie să-l primească de 
la sfaturile populare, S.M.T. și de 
la gospodăriile mai vechi cu expe
riență, gospodăriile colective mai 
noi. In acest sens este de remarcat 
ajutorul dat colectiviștilor din Cri- 
cău de către gospodăria colectivă 
din Cistei, unde tov. Dobîrtă Mihai, 
președintele acestei gospodării și 
alți membri din consiliu au ajutat 
pe colectiviștii din Cricău la orga
nizarea muncii.

In cadrul sprijinului pe care parti
dul și guvernul îl dau unităților a- 
gricole socialiste, zilele acestea au 
sosit in gospodăriile colective, pen
tru a ajuta pe colectiviști in bătălia 
pe care acestea o desfășoară pentru 
obținerea de producții sporite, un 
număr important de ingineri agro
nomi. La locul lor de muncă, aceș
tia sint chemați să dovedească prin

fapte sarcina de onoare ce le-a fost 
încredințată și să lege strîns rezul
tatele în dezvoltarea gospodăriei de 
munca lor însuflețită și aplicarea în 
viață a agrotehnicii înaintate.

Consiliile de conducere din gos
podăriile colective trebuie să aplice 
in practică indicațiile specialiștilor, 
trimiși să-i ajute.

Realizarea cu succes a muncilor 
agricole de primăvară sint hotărî- 
toare pentru obținerea unor produc
ții mari de cereale, plante tehnice și 
furajere.

Acum, după încheierea colectivi
zării agriculturii, este de datoria or
ganizațiilor de partid, a sfaturilor 
populare, a colectiviștilor, mecani
zatorilor, tehnicienilor și inginerilor 
agronomi, să nu precupețească nici 
un efort în bătălia pentru desfășu
rarea și realizarea în condițiuni op
time a campaniei agricole de primă
vară. In întrecerea socialistă care 
trebuie să se desfășoare cu toată 
însuflețirea între gospodării, brigăzi 
si echipe, comuniștii să se situeze în 
frunte în toate acțiunile.

Colectiviștii din raionul nostru, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, silit hoțărîți să muncească 
cu hărnicie, pentru ca fiecare gos
podărie colectivă să devină o uni
tate socialistă tot mai puternică și 
înfloritoare, pentru ca bunăstarea 
oamenilor muncii să crească tot tna? 
mult.

■SCS-------------------

FOTBAL

A. S. Ah<o - Sebeșul Sebeș 2-3 (2-1)

late și lucrările din 
pomicol și viticol, 
se lucrăr.le cu toată 
pentru a se obține cit mai multe le
gume timpurii. 3 se planta cit mai 
multi pomi roditori și prin efectua
rea la timp și de calitate a lucrări
lor in vii. să se asigure obținerea 
unei recolte cit mai mari de stru
guri.

Succesul lucrărilor agricole din 
această campanie agricolă este ho- 
tărit în mare măsură de S.M.T., de 
munca desfășurată de tractoriști. 
Colaborarea strinsă între brigada 
S.M.T. și cea de cîmp din gospodă
ria colectivă, va face ca munca să 
se desfășoare mai organizat, mai cu 
spor. Avînd în vedere faptul că pe-

Duminica trecută, stadionul A. S.
* , din oraș a cunoscut din nou 

animația specifică întrecerilor în 
campionatul regional de fotbal. Iu
bitorii- sportului cu balonul rotund 
au venit într-un număr mare să-și 
vadă pentru prima dată în acest an, 
pe teren propriu, echipa favorită la 
„lucru", mai ales că avea dtept par
tener de joc pe Sebeșul Sebeș, o e- 
chipă cu pretenții la un loc cit mai 
bun. dacă nu la primul în clasament.

Și primele minute au mulțumit pu
blicul spectator, lăsind să se Între
vadă un joc spectaculos în care e- 
chipa gazdă să-și învingă net ad
versarul. Luați prin surprindere de 
gazde, oaspeții au făcut cu greu 
față atacurilor albaiulienilor și în 
numai 5 minute de la începerea me
ciului portarul oaspeților a fost ne
voit să scoată de 2 ori mingea din 
plasă. 2-0. Dar aceasta a fost pînă 
în minutul 5, deoarece după cele 
două goluri marcate, gazdele încep 
să scadă rînd pe rînd aliura jocului,
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Bazele militare trebuie lichidate
„ Lichidarea mijloacelor de trans

port a armei nucleare, a bazelor 
miiitare de pe teritorii străine și e- 
vacuarea trupelor străine de pe te- 
ri tori'le acestora. Controlul asupra 
acestora", astfel se intitulează pri
mul capitol a! etapei l-a ai proiec
tului de tratat pentru dezarmarea 
generală și totală prezentat de de
legația Uniunii Sovietice Comitetu
lui celor 18 pentru dezarmare de la 
Geneva. Lichidarea mijloacelor de 
transport a armelor nucleare la țin
tă, paralel cu lichidarea bazelor mi
litare nu ar duce la crearea de t- 
vantaje militare pentru nici una din 
părți, ci ar oferi garanții statelor 
împotriva pericolului unei agresiuni, 
ar crea atmosfera atît de necesară 
desfășurării procesului de dezarma
re și rezolvării altor probleme inter
naționale.

Se știe că Uniunea Sovietică și-a 
lichidat de mult bazele militare de 
pb teritoriile altor țări, însă puterile 
occidentale nu numai că nu i-au ur
mat exemplul, ci au trecut la am
plasarea altor baze militare pe te
ritoriile din jurul statelor socialiste.

Ca și in trecut, la conferința Co
mitetului celor 18 de la Geneva, re
prezentanții puterilor occidentale în
cearcă să ocolească discutarea pro
blemei bazelor militare, căutînd în 
același timp să obțină avantaje mi
litare pentru Occident. Această ten
dință a reieșit din nou din ultimul 
discurs rostit de Dean Rusk înaintea 
plecării de la Geneva. Arătînd că,

ra- 
nu 
de 
se 

ale

după părerea guvernului american, 
în cadrul primei etape trebuie dis
truse în primul rind rachetele in
tercontinentale cu rază lungă de ac
țiune, el a trecut sub o tăcere de- 
săvirșită problema lichidării baze
lor militare ale S.U.A. și ale aliați- 
lor lor și a distrugerii rachetelor cu 
rază medie de acțiune. In felul a- 
cesta, in eventualitatea izbucnirii u- 
nui război, puterile occidentale ur
măresc să obțină un avantaj mili
tar, întrucît amplasareâ geografică 
a acestor baze care dispun de 
chete cu rază medie de acțiune 
este în nici un caz determinată 
planurile apărării Occidentului; 
știe doar că bazele militare
S.U.A. sint amplasate în jurul sta
telor socialiste.

Formarea inelului de baze militare 
în jurul statelor socialiste dovedește 
că acest sistem nu este nici pe de
parte defensiv, de apărare. Nimeni 
nu poate pretinde că își apără gra
nițele amplasînd avanposturi mili
tare la zeci de mii de km depărtare 
de aceste granițe și în imediata a- 
propiere a granițelor țărilor socia
liste. Este limpede că acest sistem 
a fost creat cu scopuri pur agresive. 
Pe de altă parte, menținerea de baze 
militare străine pe teritoriul a 
meroase țări are menirea să 
un sprijin imediat guvernelor 
americane, pentru a împiedica 
fel de schimbări în direcția
reale democratizări. Popoarele ță-

nu- 
ofere 
pro- 

orice 
unei

rilor pe teritoriul cărora se află am
plasate baze militare străine și-au 
dat seama că, în eventualitatea unui 
război, aceste baze, dacă vor fi fo
losite pentru agresiune, vor deveni 
imediat ținta unor lovituri nimici
toare, condamnînd la pieire mari 
mase de oameni.

Piloni ai „politicii de forță" și 
sursă a încordării internaționale, 
bazele militare ale puterilor occi
dentale au și un alt rezultat: Dat 
fiind că majoritatea lor au fost am
plasate numai după presiuni politi
ce și economice asupra unor guver
ne vest-europene și asiatice în vede
rea obținerii consimțămîntului lor, 
ele s-au transformat de mult într-un 
factor care înveninează chiar rela
țiile dinăuntrul lagărului capitalist.

In țările unde sînt amplasate a- 
ceste baze au loc puternice acțiuni 
de protest. In insula japoneză Oki
nawa, spre exemplu, unde 270.000 de 
japonezi au fost deposedați de pă- 
mînturi sau au rămas fără cămin, în 
urma creării bazelor americane, se 
țin lanț manifestațiile și grevele îm
potriva prezenței acestor baze. La 
27 martie, 10.000 de muncitori din 
Okinawa au declarat grevă, cerînd 
redarea acestei insule Japoniei. In 
Anglia au loc mari demonstrații îm
potriva instalării bazelor militare a- 
inericane. In Franța, Italia, Grecia, 
Tailanda și în alte țări au avut loc 
acțiuni de masă împotriva bazelor 
militare străine.

Toate acestea demonstrează clar 
că bazele militare sînt o sursă con
tinuă de încordare, ele generează 
suspiciune și neîncredere în relațiile 
dintre state, stimulează cursa înar
mărilor, aduc instabilitate în situa
ția internațională.

Caracterul nerațional al menți
nerii acestor baze reiese și din fap
tul că în condițiile actuale, cînd 
tehnica de luptă s-a dezvoltat con
siderabil, în cazul unui război aces
te baze ar fi șterse de pe suprafața 
pămîntului încă din primele mo
mente.

Noua armă sovietică, „racheta 
globală", demonstrează încă o dată 
că bazele militare răspîndite în zeci 
de țări sînt depășite. Mai mult de- 
cît atît, acum chiar cele mai moder
ne instalații radar (instalație care 
înregistrează apariția rachetelor) ale 
puterilor occidentale, care au costat 
sume enorme, au devenit inutile. In 
legătură cu aceasta, ziarul englez 
„Daily Mail" scria : „Pentru a evi
ta ecranul radar din Anglia, Gro
enlanda și Alasca, racheta globală 
ar putea fi lansată spre est și să 
ajungă în Statele Unite dinspre vest. 
Acest sistem radar enorm, costînd 
450 milioane lire sterline, este atit 
de nou, îneît eranul de la Fylingda- 
les, din Yorkshire, încă nu este nici 
măcar gata. Insă, dintr-o lovitură, 
scopul lui principal, de a anunța ra
chetele cu rază 
fost înfrînt.

Cu toate că 
este în posesia 
me, de o putere și precizie necunos
cute pînă acum, și deține o superio
ritate militară de necontestat, 
continuă să lupte 
pentru înfăptuirea dezarmării, dis
trugerea tuturor tipurilor de arme 
și armament, rachete sau bombe a- 
tomice, tunuri sau mitraliere, pentru 
realizarea visului de aur al ome
nirii: o lume fără războaie.

(AGERPRES)

să facă greșeli după greșeli, care au 
dat posibilitate oaspeților să-si facă 
jocul, să reducă pînă la urmă din 
scor, să egaleze și să preia condu
cerea. In special după repriză jucă
torii de la A. S. Auto au fost dend- 
recunoscut. Pîrvu, a cărui introduc 
cere în echipă a fost cu totul nein
spirată, a făcut greșeli după greșeli^, 
pasele lui ajungînd mai mult la ad
versar. O altă greșeală a întregii e< 
chipe, a fost jucarea mingii pe sus. 
deși un asemenea joc nu era de loo 
indicat, deoarece bătea vîntul des
tul de tare. Și trebuie arătat că o 
vină'niare o poartă antrenorul echi
pei, Lazăr Grigore, care la întocmi
rea formației n-a ținut cont de ad
versarul direct al fiecărui jucător. 
De asemenea, n-a luat măsuri ope
rative pentru înlocuirea lui Păcurar 
care, așa cum s-a văzut pînă la ur- - 
mă a săvîrșit greșeli care a costai"", 
echipa 2 goluri. Publicul spectator 
n-a avut nevoie de demonstrații de 
„foarfecă" din partea lui PăcurarșE 
nici de „hărnicie" în a ține adver
sarul cu mîna, ci a dorit să-l vadă pe 
Păcurar muncind serios pentru apă
rarea culorilor asociației. Acest lu
cru Păcurar nu l-a făcut, fact ce 
trebuie să constituie obiectul unei 
profunde analize, urmată de măsuri
°ntru a nu se mai repeta în viitor 

asemenea manifestări.
Infrîngerea pe teren propriu sufe

rită duminica trecută trebuie să 
constituie un prilej de învățăminte- 
pentru jocurile viitoare. Fiecare ju
cător trebuie să lupte în mod egat 
pentru victorie, să nu aștepte totul 
numai de la Străjan, Dan sau Mun
tean, așa cum s-a așteptat duminica 
trecută.

CLASAMENTUL

lungă de acțiune, a

Uniunea Sovietică 
unei asemenea ar-

ea
cu consecvență

Metalurg. Cugir 15 11 1 3 40: 8 23
Parîngul Lonea 15 10 3 2 36:17 23
Dinamo Barza 15 9 2 4 30:19 20
Min. Aninoasa 15 9 1 5 33:17 1D
Sebeșul Sebeș 15 9 1 5 43:28 19
Jiul II Petrila 15 6 5 4 25:20 17
Minerul Vulcan 15 7 3 5 31:26 17
Minerul Deva 14 7 2 5 23:15 16
Victoria Călan 15 6 1 8 23:25 13
Auto Alba-Iulia 15 3 3 9 21:29 9
C.F.R. Simeria 15 3 3 9 20:40 9
Minerul Ghelar 14 3 2 9 21:40 8
C.F.R. Teiuș 15 3 2 10 16:55 8
Dacia Orăștie 15 3 1 11 11:34 7Etapa viitoare

Minerul Aninoasa — Dacia Oraș- 
tie; C.F.R. Teiuș — Metalurgistul 
Cugir; Minerul Deva — Parîngul 
Lonea; Minerul Vulcan — Minerul 
Ghelar; Dinamo Barza — Victoria 
Călan; Sebeșul Sebeș — Jiul II Pe- 
trila; C.F.R. Simeria — zXuto Alba 
Iulia.
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