
Să mobilizăm toate forțele pentru 
executarea insămințărilor la timpul optim 

și în condiții agrotehnice superioare
ing. AUREL PETROVICI

președintele 
consiliului agricol raional Alba

stat și colective să 
plin posibilitățile 

și guvern pentru a

A început noul an 
agricol in condiții 
deosebite de puia 
acum. Încheierea 
procesului de colectivizare, re
organizarea conducerii agriculturii, 
dotarea continuă a sectorului agri
col cu mașini, tractoare, îngrășă
minte și asigurarea cu cadre tehnice 
bine pregătite, au creat posiblități 
nebănuite ca sarcinile trasate agri
culturii de către partid să fie nu nu
mai îndeplinite, dar și depășite.

Pe ogorul unit al raionului nos
tru, fără haturi și mărăcinișuri, se 
vor putea aplica toate cuceririle 
științei și tehnicii înaintate. Este 
'deci o datorie de onoare a comitete
lor executive ale sfaturilor populare 
comunale, a consiliilor de conducere 
ale gospodăriilor agricole colective, 
a tehnicienilor și inginerilor din 
gospodăriile de 
folosească din 
create de partid 
-obține mai multe produse agricole, 
de calitate mai bună și la un preț 
de cost scăzut.

In toamna acestui an vom avea 
de tasămînțat in raionul nostru su
prafața de peste 12.000 ha cu griu 
și secară, 500 ha cu plante furajere, 
ca 'secară și borceag pentru masă 
vtrtle. Pentru a obține producții 
mari, corespunzătoare condițiiljor 
create de colectivizarea totală a a- 
griculturii raionului, este necesar să 
mobilizăm toate forțele pentru exe
cutarea insămințărilor de toamnă la 
timpul optim și în condiții agroteh
nice superioare.

Bogata experiență a unităților a- 
gricole socialiste fruntașe ne arată 
că obținerea unor recolte bogate de 
griu e posibilă întru totul prin apli
carea în mod diferențiat și complex 
a celor mai avansate măsuri tehnice 
și organizatorice adecvate condiții
lor pedoclimatice locale. In această 
privință conducerile unităților și in
ginerii agronomi au datoria de a 
amplasa cultura griului după cele 
mai bune plante premergătoare, în- 
tccmindu-se schițe-plan cu amplasa
rea griului de toamnă, astfel ca fie
care colectivist să știe precis care 
terenuri se vor însămința cu grîu, 
ce soiuri se vor cultiva și ce măsuri 
agrotehnice trebuie aplicate. Acest 
lucru va permite, pe de o parte, res
pectarea cerințelor agrobiologice 
specifice f'ecărui soi de grin, valo
rificarea cu maximum de eficiență a 
păminttdui și a calităților producti
ve ale solului respectiv, iar pe de 
ehă oarte organizarea din timp a 
fistemu’ui de lucrări agrotehnice, e- 
xecutarea unor lucrări de calitate 
-superioară în scopul realizării unei 
ferate recolte în anul ce vine.

O altă cerință importantă pentru 
a obține producții mari in fiecare 
gospodărie constă în buna pregătire 
a terenului ce urmează a fi insă- 
mințat cu griu. In multe gospodării 
colective, ca Cistei, Stremț, Vințul 
de Jos și altele, s-au pregătit ptaă 
acum mari suprafețe și s-a început 
însămînțarea griului. Va trebui insă 
ca pe lingă lucrările ce s-au execu
tat pină acum să fie continuate ope- 
rațiuin le de fertilizare a solului, pe 
adincimi mari prin arături profunde 
și fără bulgări. In acest fel se asi
gură un pat germinativ bun, se în
magazinează și menține în sol o 
cantitate mai mare de apă provenită 
ț'in ploi. Trebuie luate măsuri ime
diate și în gospodăriile rămase în 
urmă cu pregătirea terenului, ca 
cele din Mihalț, Ighiu, Alba Iulia, 
Oarda de Jos, Șard și altele, astfel 
ca ta cel mai scurt timp aceste lu
crări să fie terminate la un înalt 
nivel agrotehnic și să se înceapă cu 
toate forțele însămînțările.

Pentru a obține producții sporite 
de grîu, la unitate de suprafață, o 
mare însemnătate o are aplicarea 
rațională a îngrășămintelor organi
ce și chimice, ținind seamă de ce
rințele solului cultivat, de fertilita
tea acestuia și de cerințele diferite
lor soiuri 
cultivate, 
a dovedit

de grîu ce urmează a fi 
Experiența anilor trecuți 

că soiurile de grîu de înal-
--------------------- ta

In$ămîn}ează de zor
Membrii gospodăriei 

agricole colective din 
Vințul de Jos acordă o 
mare atenție însămîn- 
țării griului la timpul 
optim. Ploaia căzută 
zJete acestea a creat 

nicii colectiviști de a- 
ici au însămânțat peste
30 ha cu grîu de înaltă 
productivitate. Dc ase
menea, pentru 
rarea furajelor 
sare animalelor, 
tasămînțat ptaă
31 ha cu secară

asigu- 
nece- 
ei au 
acum 

, fura- 
orz de

tă productivitate, 
recomandate a se 
cultiva în continu
are și pentru anul 

S.G3, au o mare capacitate de valori
ficare a îngrășămintelor organice și 
minerale. De aceea, îngrășămintele 
vor trebui aplicate in mod diferen
țiat, ținîndu-se seama de tipul de 
sol, de planta premergătoare griului 
și de cerințele specifice fiecărui soi 
de grîu în parte. Trebuie folosite în
tregite cantități de îngrășăminte or
ganice existente în fiecare unitate, 
mai ales în unele gospodării colec
tive, ca cele din ighiu, Căpud, Mi
halț. care n-au acordat întreaga a- 
tenție îngrășării terenului și întîrzie 
și acum transportul gunoiului.

Experiența de pînă acum ne arată 
că trebuie să se țină seama în fie
care gospodărie și de soiul de grîu, 
deoarece aceleași soiuri de grîu va
loroase, dacă nu sînt amplasate și 
cultivate corespunzător cerințelor 
lor specifice pot da rezultate diferite 
chiar în cadrul aceleiași gospodării. 
La gospodăriile colective din Oarda 
de Jos, Galda de Jos, Alba Iulia și 
Listei soiurile de grîu Harrach, Pon
ca și Bezostaia pe unele parcele au 
dat producții medii de 3.000 kg la 
hectar, în timp ce pe altele abia 
1.000-1.500 kg. Această situație do
vedește că amplasarea culturii, e- 
poca de insămințare, densitatea plan
telor, modul de ingrășare a culturii 
etc. n-au fost respectate. La Șard, 
din cauză că nu s-au aplicat aceste 
măsuri, griul din soiul Harrach a fost 
compromis pe suprafață mai mare. 
Aceasta dovedește că soiurilor de 
grîu ce le cultivăm trebuie să le a- 
cordăm atenția cuvenită în ce pri
vește cerințele și caracteristicile lor 
specifice.

Pentru raionul nostru s-au dove
dit adaptabile și productive soiu
rile Bezostaia I, Harrach, Ponca și 
Cenad 117. Aceste soiuri vor trebui 
deci larg răspîndite in cultură. 
Se impune ca populațiile de griu lo
cale care s-au dovedit a fi slab pro
ductive si nerentabile să fie înlocui
te. Conducerile unităților care nu 
dispun de cantitatea necesară de 
semințe din soiurile productive, tre
buie ca în scurt timp să și-o asigure 
prin schimb de la bazele de recepție 
și de la gospodăriile colective exce
dentare conform graficului de 
schimb stabilit de Consiliul agricol 
raional.

O m’re atentie trebuie să se a- 
corde si densității optime a plante
lor la hectar. In acest scop vor tre
bui să fie folosite la semănat nu
mai semințe cu valoare ridicată, 
sieurndu-se nen*"t metru
natrat în medie 500-600 plante. Pen
tru a asigura această densitate, fie
care gospodărie trebuie să aibă bu
letin roșu de analiză a semințelor, 
deoarece din toamna acestui an nu 
se va mai însămînta nici un hectar 
cu grîu fără buletinul roșu de ana
liză.

vUna din condițiile hotărâtoare pen
tru obținerea recoltelor bogate, așa 
cum s-a mai arătat, este mobilizarea 
tuturor forțelor la executarea tasămta- 
țărilor de toamnă in termen scurt 
și in perioada optimă de semănat.

a-

(Continuare în pag. 2-a) I

Iii întrecere cu tlmpal
Depănate din caierul anului, zilele 

se scurg una după alta. Și fiecare 
din ele adaugă, prin munca oame
nilor, prin șiragul lor de fapte, noi 
podoabe celeilalte. Așa-i peste tot, 
în întreprinderi mari sau mici, și 
așa-i și la Iprodcoop Alba.

Teritorial, întreprinderea este răs- 
pîndită în trei din raioanele regiunii 
— Alba, Sebeș și Ilia. Unitatea de 
vederi, dc năzuinți însă este aceea
și, fiind oglindită în mod grăitor 
chiar și numai în cîteva cuvinte: 
plan, calitate, beneficii, economii, 
preț de cost cît mai scăzut.

Intre fruntași se nu
mără pînă în prezent 
brigadierii Silvestru I- 
lie și Lascu Avram, ca 
și colectiviștii Gîmpean 
.Maria, Pienar Ana, 
Suciu Letiția, Drago- 
sta Paraschiva și Țur-

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA !

oara-De

Mmiii in H f'1 1 l BîînWi’IlM

ANUL XIII. -- Nr. 677 1 Vineri, 28 septembrie 1962 I 4 PAGINI 20 BANI

Actualitatea în raionul nostru
Căldura întregului colectiv

Cu planul pe 9 luni 
depășit

La moara „N. Bălcescu" din 
orașul nostru întrecerea socialistă 
pentru tadepltairea și depășirea 
planului se desfășoară cu avînt 
deosebit. La 25 septembrie har
nicii morari au reușit să-și înde
plinească sarcinile de plan pe toa
te cele trei trimestre. In același 
timp, colectivul de muncă de aici, 
odată cu realizarea planului pe 9 
luni și-a îndeplinit și angajamen
tul luat pe întregul an la economii, 
obținînd peste plan aproape 100 
de mii.

Cuvintul dat devine faptă
Colectivul de munca de la fa

brica de încălțăminte „.Ardeleana" 
din Alba Iulia se străduiește să-și 
îndeplinească și să-și depășească 
angajamentul luat în întrecerea 
socialistă. De la începutul anului 
și ptaă ta prezent, muncitorii de 
aici au dat peste plan 1.800 pe
rechi încălțăminte, față de 2.000 
perechi cît era angajamentul a- 
nual.

In același timp, muncitorii sec
ției de croit, prin folosirea judi
cioasă a tiparelor au economisit o 
mare cantitate de piele. In luna 
august, de pildă, s-au economisit 
peste 17 m.p. piele.

înainte de termen
Tot mai multe colective de lucră

tori din magazinele O.C.L. Comerț 
.Mixt din Alba Iulia și Zlatna se 
străduiesc să îmbunătățească con
tinuu aprovizionarea oamenilor 
muncii cu produse industriale și 
alimentare și totodată să-și în
deplinească și sarcinile de plan.

Pînă în prezent multe colective 
de lucrători din magazine au ra
portat deja îndeplinirea și depă
șirea planului pe cele 9 luni. Prin
tre acestea se numără magazinele 
alimentare nr. 23, 27, și 44, 
magazinele electrice, foto-sport și 
încălțăminte din oraș, care de Ia 
15 saptembrie lucrează în contul 
trimestrului IV.

__________ Goresp^ I. CR1STEA

de asemenea gînduri, 
de la Iprodcoop au pășit

.Animați 
muncitorii 
cu fruntea sus pragul anului, hotă- 
rîți să învingă. Și, bilanțurile în
cheiate lună de lună nu le-au dezis 
întru nimic rîvna și elanul. Cu pla
nul depășit pe primul semestru, har
nicii muncitori au pornit cu și mai 
multă dîrzenie în cel de-al doilea. 
Iar acum, la capătul celor trei tri
mestre, raportează: ,,Am depășit 
planul producției globale cu 15,28 la 
sută, iar cel al producției marfă cu 
14,48 la sută. Am realizat pînă la 
31 august 69.6.000 lei beneficii peste 
plan și ne-am depășit cu 184.000 lei 
angajamentul la economii. Prețul de 
cost l-am redus cu 2,39 la sutădtad 
numai produse de calitate. Planul 
pe primele 9 luni din acest an l-am 
îndeplinit încă de la 23 August. Lu
crăm în contul ultimului trimestru 
al anului".

Un raport lapidar, dar care cu
prinde în el o întreagă luptă, un 
mănunchi de măsuri, un șir de preo
cupări, toate dirijate cil grijă și a- 
tenție spre rezultate de către organi
zația de partid. In întrecere cu tim
pul nimic n-a fost neglijat. Prin

s/

XJ

A deven t o tradiție aici la com
plexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu, ca a- 
tunci cînd un tovarăș de muncă 
iese la pensie să fie sărbătorit de 
întregul colectiv de muncă.

Inir-una din zilele trecute, perso
nalul stației C.F.R. Teiuș a îmbră
cat din nou aspectul tradiționalei 
sărbători. Tovarășii de muncă aș
teptau momentul cînd cel sărbătorit 
va 
ce 
cu

coborî scările trenului, în timp 
pionierii veniseră la sărbătoare 
brațele încărcate cu flori.

52.000 vixifalori
Orașul nostru este vizitat în fie

care an de sute de excursioniști, a- 
tît din țară cît și din străinătate. 
Cetatea, Biiblioteca documentară, 
.Muzeul regional stat obiectivele în
spre care excursioniștii își îndreap
tă mai mult atenția.

Condiții tot mai bune de învățătură
In scopul creării de condiții opti

me ridicării nivelului profesional al 
personalului de locomotivă de Ia 
Depoul C.F.R. Teiuș, sub îndruma
rea organizației de partid, comite
tul sindical și conducerea adminis
trativă de aici au amenajat o sală 
dc școală chiar în incinta depoului, 

mecanicii si fochistii 

grija conducerii întreprinderii pla
nul, defalcat pe secții și echipe, a 
fost dezbătut și cunoscut de toți 
muncitorii cu o lună înaintea înce
perii fiecărui trimestru, la aceasta 
adăugîndu-se introducerea micii me
canizări și o seamă de măsuri teh- 
nico-organizatorice. La secția Alba 
Iuilia s-au mecanizat lucrările la faza 
de lustruit mobilier comercial, fapt 
ce a redus cu 40 la sută timpul de 
execuție. S-a înlocuit cheresteaua 
de rășinoase cu 175 m.c. lemn de 
diverse esențe la secția Dobra. Și 
rezultatul? Peste 80.000 lei econo
mii. S-au folosit cu grijă deșeurile 
la secția Buha-Petrești, confecțio- 
nîndu-se din acestea peste 2.000 
lăzi.

In întrecere cu timpul succese de 
seamă au obținut muncitorii din 
toate secțiile întreprinderii. Cununa 
izbiturilor o poartă cu toții. In frun
te pășesc neabătuți comuniștii, frun
tașii întrecerii socialiste, inovatorii: 
Votau Mihai, Iancu Ion, Dadeș Vic
tor. Hărmănaș Nichifor, Raica Ion, 
Bădilă Vasile.' Osiceanu Octavian. 
Nazarie Vasile, Dreghici Onuț și 
muilți alții care în mijlocul tovară
șilor lor, mereu exemplu demn 
urmat, stat cu realizările la un 
de poarta noului an. Cinste 
Cinste tuturor celor harnici!

de 
pas 
ior!

...Trenul intră în stație. Din el 
coboară cel care zeci de ani la rînd 
a muncit cu abnegație pentru buna 
desfășurare a muncii, coboară co
munistul Mareș Alexandru. E un 
moment emoționant. I se înmînează 
flori, tovarășii de muncă il felicită 
și-i urează viață lungă și fericită. 
Din partea biroului Comitetului ra
ional a vorbit tovarășul secretar 
Ion Mărgineanu, care a scos în e- 
vidență munca neobosită a comu
nistului Mareș Alexandru.

Și ta acest an, ptaă în prezent, Mu
zeul regional din Alba Iuilia a pri
mit vizita unui număr de peste 
52.000 vizitatori din diferite regiuni 
ale patriei noastre. De asemenea, 
muzeul a fost vizitat în aceasită pe
rioadă de 75 grupuri de excursio
niști din diferite țări.

nu mai sînt nevoiți a se deplasa la 
stație unde funcționa ptaă acum 
școala, și, în.plus, au la tademtaăo 
sală după toate' cerințele. Noua sală 
de școală este dotată cu mobilier și 
material didactic corespunzător, cu 
încălzire centrală și lumină fluores
centă.

Toamnă? După peisajul de 
față deocamdată nu! La gospo
dăria agricolă colectivă din co
muna Teiuș trandafirii sînt încă 
în plină floare.

ta seara zilei de 30 septem
brie a.c., pe scena Casei raionale 
de cultură, Orchestra de muzică 
populară din Arad va prezenta 
spectacolul „Seara melodiilor". In 
program: doine, jocuri, cîntece, 
romanțe. Iși vor da concursul so
liștii Rodica Bujor și Ștefan Lă- 
zărescu.

★ la cinematograful „23 Au
gust" rulează filmul american in 
culori „Muntele", iar pe ecranul 
cinematografului „Victoria" — fil
mul „Pompierul atomic".

în ziua de duminică, 30 sep
tembrie ax., pe stadionul „Dacia" 
va avea loc întâlnirea de fotbal 
dintre echipele Sebeșul Sebeș și 
Dacia Alba Iulia, din cadrul cam
pionatului regional.



Dezvoltarea gospodăriei colective — preocuparea 
noastră, principali

Un sector aducător de mari venituri

Să grăbim însilozatul furajelor

Gospodăria noastră colectivă nu 
numără nici doi ani de la înființare. 
E tînără dar bogată, iar colectiviștii 
noștri spun pe bună dreptate că 
„nu anii, ci hărnicia aduce bogă
ția". Un adevăr confirmat de viață, 
de fapte.

La înființare gospodăria noastră 
își număra întreaga avere în tere
nul arabil, via și 23 boi, o vacă, o 
vițea și vreo 200 oi. Atîta era tot ce 
aveam. Aveam în schimb multă, 
foarte multă voință de a ne dezvolta 
gospodăria, de a o face puternică 
și înfloritoare. Căi aveam deschise 
suficiente. Am ales însă în afara 
culturii cerealelor, calea dezvoltării 
sectorului zootehnic, un sector adu
cător de mari venituri. Ne-a fost 
puțin greu la încept, dar cu ajutorul 
acordat de stat prin împrumuturi 
bănești pe termen lung, am rezolvat 
problemă după problemă. In 1961, 
primul an al gospodăriei, ne-am în
ființat o fermă cu 50 vaci cu lapte 
și 38 vițele. De asemenea am înfiin
țat o îngrășătorie de porci, de pe 
urma căreia am realizat în anul tre
cut prin predarea a 97 porci peste 
80.000 lei.

Pragul noului an l-am pășit ho- 
tărîți să dăm o dezvoltare și mai 
mare acestui sector. Astfel am mai 
dezvoltat ferma de vaci cu lapte cu 
încă 34 capete, iar cea mai mare 
parte din lapte noi l-am valorificat 
prin unitățile de stat, realizînd nu
mai în 8 luni peste 55.000 lei. O 
mare atentie am acordat si acor
dăm dezvoltării creșterii animalelor 
tinere, care ne vor completa efecti
vul animalelor mari și în special al 
vacilor. In această direcție vreau să 
arăt că noi am reținut tot tineretul 
din prăsilă proprie — 128 vițele și 
tăurași — și în plus am mai cum
părat în acest an încă 40 vițele. Al
te 11 vițele urmează să le aducem 
zilele acestea. Au sporit apoi în mod 
considerabil numărul porcilor. In 
afara celor 43 de scroafe, toate ges- 
tante, am contractat cu statul să în- 
grășăm pînă la 20 decembrie 195 
porci. Un lot de 51 porci deja l-am 
și predat. După socotelile noastre, 
sectorul porcin ne va aduce oină la 
sfîrsitul anului un venit de circa 
200.000 lei.

Comuna Stremț oferă condiții mi
nunate pentru dezvoltarea creșterii 
oilor. Și în această direcție noi ne-am 
propus să înfăptuim planuri mărețe, 
încă din acest an am mărit cu încă 
aproape 300 numărul oilor, urmind 
ca în anul ce vine să ajungem la 
cel puțin 1.000 capete.

Deși avem încă oi puține, 
totuși în afară de faptul că o parte 
din produse au fost repartizate la 
zile-muncă, noi am mai valorificat 
lapte și lină în valoare de peste 
40.000 lei. La aceste venituri se mai

La gospodăria colectivă din Strem ț se acordă o mare atenție creșterii 
vițeilor. In clișeu: O parte din vițeii gospodăriei.

La cooperativa „Progresul*1

Sarcinile de plan 
trebuie îndeplinite întocmai

Colectivul de muncă de la coope
rativa „Progresul" din Al-ba Iulia 
este chemat, ca organizîridu-și tot 
mai bine munca, să satisfacă într-o 
măsură mai mare necesitățile popu
lației. în ce privește confecționarea 
încălțămintei pe bază de comenzi și 
deservirea populației prin centrele 
de reparații. In afară de aceasta 
cooperativa mai are o secție de lu
cru în serie, care execută încălță
minte diferită în raport cu comen
zile date de U.R.C.M. Deva.

Se poate spune că a existat o 
oarecare preocupare pentru realiza
rea sarcinilor încredințate. Unele 
secții, ca Nr. 5 din Zlatna, Nr. 7 
din' Alba Iulia, ca și secția^ de ^con
fecții în serie, au reușit să-și înde
plinească planul lună de lună și 
chiar să și-l depășească. Pe linia 
îmbunătățirii deservirii populației 
prin secțiile de comandă, s-au în
ființat centre de. preluarea' comen
zilor la Zlatna și Hunedoara.

Analizînd însă acum, la capătul 
a aproape 9 luni obligațiile ce reve
neau acestui colectiv pe linia înde
plinirii sarcinilor de plan la: toți in
dicii, trebuie arătat că rezultatele 
obținute pînă în prezent nu sînt din 
cele mai bune, că indicii de plan 

adaugă valoarea celor 108 berbeci 
batalizați pe care-i vom preda statu
lui în primăvară.

Am înfățișat mai sus cîteva as
pecte din preocuparea noastră pen
tru dezvoltarea sectorului zootehnic 
al gospodăriei noastre și o parte 
din veniturile realizate. Ziceam o par- I 
te din veniturile realizate, deoarece 
majoritatea veniturilor acestui sec
tor intră în avutul gospodăriei abia , 
la finele anului, cînd vom preda 
cele 18 capete de bovine mari și ti
neret contractate, cînd vom preda 
porcii. In afară de aceasta, sectorul 
zootehnic al gospodăriei noastre e 
tinăr, abia în al doilea an. așa că 
venitul va crește de aci încolo. Toc
mai, convinși de acest lucru, noi 
vom dezvolta la anul și mai mult 
creșterea animalelor în gospodărie. 
Ne propunem să mărim numărul va
cilor cu încă 100, iar cel al vițelelor 
cu încă 80 capete. La porci vom a- 
junge la anul ce vine în jurul a 350- 
400. din care 55 scroafe. Condițiile 
pentru dezvoltarea acestui sector 
noi le pregătim încă de pe acum. 
Astfel, de curînd am terminat un 
grajd pentru 100 capete vite mari, 
altul tot pentru 100 capete este pe 
terminate, iar la maternitatea de 
scroafe lucrăm intens. In ce privește 
aceste construcții noi le realizăm cu 
cheltuieli puține, deoarece atît cără
mida cit și alte materiale le reali
zăm cu forțe proprii, în gospodărie.

Avem, așa după cum am arătat, 
planuri mărețe în ce privește dez
voltarea sectorului zootehnic și sîn- 
tem siguri că le vom realiza. Sub 
îndrumarea organizației de bază, 
colectiviștii noștri vor munci cu 
toată dragostea, conștienți fiind că 
înflorind gospodăria, înflorește pro
pria lor viață.

ION CRIȘAN 
președintele G.A.C. din Stremț

n-au fost peste tot respectați. La 
sfîrșitul lunii .august, de pildă, pla
nul la producția marfă pe 8 luni 
era realizată abia în proporție de 
91,8 la sută, iar situația prețului de 
coșt arăta o depășire de 7.000 lei 
față de cît era planificat. Analizînd 
activitatea pe secții, se constată că 
această rămînere în urmă se dato- 
rește în primul rînd țapului că sec
țiile de comenzi nu și-au îndeplinit 
în acest an aproape nici într-o lună 
sarcinile de plan, că productivitatea 
muncii este scăzută. In primul se
mestru, de pildă, secțiile de comenzi 
au realizat planul în medie, abia în 
■Toporție de 84 la sută, iar pe lunile 
mlie și august abia în proporție de 
90 la sută.

După cum rezultă din fantele de 
mai sus, activitatea nesatisfărăto :rc 
a secțiilor de comenzi a influențat 
asupra întregii activități a coopera
tivei. Și nu întîmplător. Deși se 
încearcă să se justifice că n-au e- 
xistat comenzi, acest lucru nu e 
întru totul adevărat. Trebuie arătat 
că nerealizarea planului se datoreș- 
te faptului că uneori calitatea încăl
țămintei n-a corespuns, iar ca ur
mare, o parte din clientelă în loc 
să fie atrasă spre a executa încîflță-

Au terminat însilozatul
Rezultatele pozitive obținute de 

colectiviștii din G.A.C. Bucerdea în 
folosirea furajelor însilozate în hra- 

•na animalelor, au făcut ca în fiecare 
an la această gospodărie să se a- 
corde însilozării furajelor o atenție 
tot mai mare. .Astfel, în acest an, 
colectiviștii și-au propus să însilo- 
zeze 939 tone furaje, cantitate nece
sară pentru hrana animalelor gos
podăriei colective în perioada de 
iarnă. Printr-o bună organizare a 
muncii, printr-o preocupare perma
nentă a consiliului de conducere 
pentru îndeplinirea sarcinii propu
se. colectiviștii din Bucerdea au ter
minat de însilozat întreaga canti
tate de furaje prevăzută în planul 
de producție, necesară hranei ani
malelor.

In această muncă s-au evidențiat 
colectiviștii care au lucrat în echipa 
condusă de tov. Florea loan.

S1TUAJIA 1NSIL0ZĂRILGR 
la data de 27 septembrie 1962 

In procente
1. Galda de Jos 110%
2. Bucerdea Vinoasă 100%
3. Ciugud 74%
4. Cistei 74%
5. Vințul de Jos 72%
6. Ighiu 69,5%
7. Galtiu 69%
8. Stremt 55<>/„
9. Alba Iulia 54%

10. Oarda de Jos 50%
11. Petelca 50%
12. Sard 50%
13. Straja 47%
14. Micești 46%
15. Hăpria 45,8%
16. Teius 40,5%
17. Benic 33.6%
18. Cricău 32%
19. Mihalț 30,4%
20. Berghin 27%
21. Totoi 23%
22. Henig 15,4%

minte prin cooperativă a fost mai 
degrabă îndepărtată. Aceasta e de 
fapt explicația că, în loc să crească 
numărul celor ce lucrează la secțiile 
de comenzi a scăzut. Au fost nu o- 
dată cazuri cînd încălțămintea fie 
că n-a corespuns ca mărime, fie că 
a fost executată altfel decît comanda 
clientului. In ce privește depășirea 
prețului de cost se motivează, chi
nurile, că pentru îmbunătățirea ca
lității s-au făcut achiziții de piele 
la prețuri mai mari decît cele sta
bilite. Să fim de acord și să apre
ciem această grijă pentru calitate 1 
Dar, oare celelalte căi pentru redu
cerea prețului de cost au fost folo
site din plin? S-a făcut oare totul 
nentru reducerea cheltuielilor inuti
le, s-au luat toate măsurile pentru 
realizarea de cît mai multe economii 
la materiale? Dacă s-ar analiza pu
țin numai posibilitățile de la aceste 
capitole, fără a mai vorbi de trans
porturi, s-ar putea constata că. cu 
maî multă preocupare, s-ar fi putut 
evita depășirea prețului de cost

Pînă la sfîrșitul anului au mai 
rămas încă trei luni, timp suficient 
pentru ca acest colectiv de muncă, 
cu sprijinul organizației de bază, să 
lichideze rămînerea în urmă. Forțe 
capabile și condiții sînt E nevoie 
însă de o mai puternică mobilizare 
a tuturor factorilor, astfel ca sfirși- 
iul anului să fie întknpinat cu sar
cinile de plan îndeplinite la toți in
dicii.

Motivare nejustificată
Gospodăria colectivă „Unirea" 

din Alba Iulia și-a prevăzut în pla
nul de producție să însilozeze în a- 
cest an cantitatea de 1.100 tone po
rumb. Lucrurile au mers bine la în
ceput. Și aici ca și în alte gospo
dării colective s-au luat măsuri din 
timp pentru buna desfășurare a lu
crărilor de însilozare, și în scurt 
timp gospodăria a reușit să însilo
zeze cantitatea de 600 tone, după 
care această lucrare a stagnat. A- 
cest lucru s-a întîmpliat de mai mult

Mai multă, preocupare la însilozarea furajelor
In majoritatea gospodăriilor co- 

j lective din raionul nostru, ca Galda 
de Jos, Bucerdea Vinoasă, Ciugud, 
Cistei, Vințul de Jos și multe alte 
gospodării, asigurarea furajelor ne
cesare numărului de animale în 
continuă creștere constituie o 
problemă de bază și i se a- 
cordă atenția cuvenită. Aici consi
liile de conducere ale gospodăriilor 
colective sînt îndrumate și sprijinite 
cu mai multă competință de către 
organizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare și 
s-au luat din timp o serie de mă
suri. S-a concretizat mai bine munca 
pentru pregătirea și asigurarea can
tităților necesare de furaje de cali
tate bună. De asemenea, pentru a se 
completa baza furajeră și mai ales 
pentru a crea o rezervă de furaje, 
pînă la această dată, majoritatea 
gospodăriilor colective din raion au 
însilozat însemnate cantități de po
rumb, iar în prezent se lucrează cu 
toate forțele la însilozarea cotețelor 
de sfeclă în amestec cu capitule de 
floarea-soarelui și alte resturi din 
grădinile de legume.

Mai sînt însă și unele gospodării 
colective, ce-i drept puține la număr, 
ale căror consilii de conducere nu în 
suficientă măsură s-au preocupat 
nentru completarea bazei furajere cu 
porumb siloz, furaj atît de necesar 
animalelor în timp de iarnă și mai 
ales vacilor cu lapte. De exemplu, 
gospodăria colectivă din Totoi, față 
de 1.300 tone porumb siloz, prevă
zut în planul de producție, pînă la 
această dată a însilozat doar 400 

I tone. La fel rămași în urmă sînt și

Să mobilizăm toate forțele pentru executarea 
însămînțărilor la timpul optim și în condiții 

agrotehnice superioare
j (Urmare din pag. l-a)

Pentru aceasta, în fiecare unitate, pe 
baza planului de însămînțări și a 
graficului stabilit de calculul precis 
al mijloacelor și forțelor de care 
dispun, se poate termina în scurt 
timp și în bune condițiuni campania 
de însămînțări.

In această toamnă avem de însă- 
mînțat peste 7.400 ha după culturi 
tîrzii. De aceea, lucrările de recol
tare a sfeclei de zahăr, a cartofilor, 
a florii-soarelui, a porumbului și a 
altor culturi trebuie acum grăbite,

--------------------- ♦♦---------------------

„Cursa cu obstacole../*
a fost organizată în ziua de 24 

septembrie a.c., în stația Șard-Ighiu. 
La această „cursă" au participat ce
tățenii ce au călătorit cu trenul și 
au coborît în stația Șard-Ighiu. Ob
stacolele, peste care era obligat să 
treacă fiecare, au fost vagoanele ga
rate în fața peronului stației.

Un lucru și cel mai important, a 
scăpat din vedere conducerii stației 
C.F.R. Șard-Ighiu și anume aceia 
să ceară părerea participanților des
pre felul cum a fost organizată a- 
ceastă „cursă cu obstacole". Cu 
toate acestea cei mai mulți și-au 
spus părerea, calificind-o pe sc-jrt 
neglijență.

E mult de-atunci__
de cînd conducerea O.C.L. Comerț 

Mixt din Alba iulia a luat măsuri 
de modernizarea unor magazine. U- 
nul dintre acestea este și cel de în

de 2 săptămîni. Consiliul de condu
cere aii gospodăriei s-a preocupat 
foarte puțin în această perioadă de 
timp să asigure tocătoarea necesară 
pentru a continua lucrările de însi
lozare, muilțumindu-se cu această 
stare de lucruri.

Deoarece animalele gospodăriei 
nu pot fi furajate cu motivări, se 
cere ca în cel mai scurt timp să se 
termine însilozarea cantității de fu
raje prevăzute în plan.

colectiviștii din Henig și Berghin 
care pînă în prezent au însilozat 
o cantitate mică față de necesar.

Ținind cont de timpul înaintat și 
de faza de vegetație a plantelor 
care urmează să fie însilozate, con
ducerile gospodăriilor colective ră
mase mai în urmă cu planul la în- 
silozări trebuie să ia de urgență 
toate măsurile necesare pentru a in- 
siloza întocmai cantitățile prevăzu
te. In acest scop, trebuie analizate 
la fața locului toate posibilitățile pe 
care le are gospodăria colectivă res
pectivă, iar în lipsă de porumb /să 
procedeze de urgență la însilozarea 
altor plante, ca trifoi, lucernă, frun
ze și capete de sfeclă, dovleci, pe
peni și morcovi furajeri, cartofii mă
runți, resturile din grădinile de le
gume, diferite ierburi și buruieni de 
pe marginea drumurilor și din li
vezi, borhoturile umede în amestec 
cu cocenii de porumb etc. Totodată, 
lucrările de însilozări să se facă cu 
toată răspunderea de către oameni 
cu experiență, pricepeți și cu res
pectarea regulilor tehnice referitoare 
la amestecul plantelor ce urmează 
să fie însilozate. O mare atenție tre
buie acordată, de asemenea, la con
trolul umidității plantelor, la pre
sare și acoperirea gropilor de siloz, 
pentru a asigura calitatea furajelor 
însilozate. Numai în felul acesta vor 
avea posibilitatea gospodăriile noas
tre colective să aplice o furajare ra
țională a efectivelor de animale în 
continuă creștere și să obțină pro
ducții tot mai sporite de carne și 
lapte.

pentru a se asigura perioada de 
timp necesară pregătiri în bune con
dițiuni a solului în vederea însămîn- 
țării griului în timpul optim.

Sfaturile populare, conducerile u- 
nităților agricole socialiste și ingi
nerii agronomi trebuie să desfășoa
re o largă și temeinică muncă po
litică și organizatorică, pentru a 
mobiliza toate forțele la executarea 
lucrărilor de însămînțări la timpul 
optini și în condiții agrotehnice su
perioare, chezășie a obținerii unoi 
recolte bogate în anul viitor.

călțăminte din Piața 1 Mai. La în 
ceput mare zarvă, s-a muncit di 
zor. Se credea că în cîteva zile to 
tul va fi gata, iar în centrul orașu 
lui se va deschide un magazin cun 
n-a mai fost altul. E mult de-atunci 
iar lucrările de amenajare ale ma 
gazir.ului, dacă vor continua în rit 
mul cu care se desfășoară, vor f 
terminate peste... nu se știe cînd.

Lucru pe jumătate...
s-a făcut pe Calea Moților din o 

rasul nostru. Pe această stradă s-ai 
executat lucrări de pavare. De la a 
ceste lucrări a rezultat o mare can 
titale de pămint și piatră, care sti 
grămadă pe marginea străzii și în 
curcă circulația.

Pentru lucrările de pavare gos 
podani orașului merită laude, însi 
numai pe jumătate. Asta pentru fap 
tul că nici lucrările n-au fost termi 
nate in întregime. Pe cînd restul 
gospodari ai orașului ?



Adunări de dări de seamă și alegeri in organizațiile de partid DIN SCRISORILE CORESPONDENȚILOR

aSecția metalurgică a L.M.C. 
Zlatna este una din secțiile de bază 
ale uzinei. Rezultatele obținute în 
ce privește îndeplinirea sarcinilor de 
plan, au situat secția între colectivele 
•de muncă fruntașe din cadrul 
U.M.C. Acest lucru este explicat 

•prin faptul că în această secție or
ganizația de partid a desfășurat o 
susținută muncă politică de masă, 
a mobilizat întregul colectiv de 

și ingineri la 
izvorî te

de organizația de 
îndeplinirii anga- 

de colectivul de 
patriei produse de

tehnicieni 
sarcinilor 

producție.
realizările
despre felul cum

rtittncilori, 
realizarea 
planul de

Despre 
producție, 
•muncit, metodele de muncă folosite, 

«cît și despre lipsurile care s-au fă
cut simțite, au discutat comuniștii 

■ de la secția metalurgică în aduna
rea generală a organizatei de bază 
pentru dare de seamă șî alegeri care 
a avut loc recent.

Din cuprinsul dării de seamă s-a 
desprins felul cum a muncit birout 
organizației de bază în perioada la 
care se referă darea de seamă, cum 
s-a preocupat de îndepl'nirea hotă
rârii adoptate, cu un an în urmă, de 

J adunarea generală ?. organizației de 
■J bază pentru darea de seamă și ale

geri și care sînt rezultatele obținute 
atît politice cît și economice.

In 
drul 
ales 
fost introduse agregate noi care ce
reau din partea colectivului de mun
că multă pricepere pentru stăpîni- 
rea lor în producție. Ca orice înce
put, și aici s-au ivit unele greutăți. 

'Dar hotărârea și entuziasmul cu 
care s-a muncit, priceperea si spiri
tul creator al colectivului de mun
că au înlăturat toate greutățile, co
muniștii fiind în fruntea tuturor ini
țiativelor și a măsurilor luate pen
tru cîștigarea bătăliei.

In perioada care s-a scurs de la 
ultimele alegeri și pină în prezent 
— se arată în darea de seamă — or- 

■ ganizația de bază a dovedit o preo
cupare permanentă pentru proble
mele economice ce stăteau în fața 
secției, în care scop, și pentru a 
veni în sprijinul conducerii tehnico- 
administrative, adunarea generală a 
organizației de bază a analizat în 
mai multe rînduri diferite probleme 
legate de îndeplinirea planului.

Sesizați de faptul că pe trimestrul 
I al anului 1962 planul de producție 
nu a fost îndeplinit, comuniștii au 
analizat într-o adunare generală 
cauzele neindeplinirii planului. Mă
surile luate ca urmare a dezbateri
lor ce au avut loc, au făcut ca la 
sfîrșitul trimestrului II planul de 
producție să fie nu numai îndepli
nit, ci chiar și depășit. Succesele 
obținute pe această linie au conti
nuat astfel că la sfîrșitul lunii august 
sarcina de plan înregistra o depă
șire de 3,2 la sută.

Darea de seamă se referă apoi Ia

obținute

această perioadă în 
U. M. C. Zlatna, și 
la secția metalurgică,

din

în
s-a

că
inai 

au

o seamă de măsuri politice și orga
nizatorice luate 
bază în sprijinul 
jamentelor luate 
muncă de a da
calitate, de a mări productivitatea 
muncii. De asemenea, comuniștii au 
fost inițiatorii noului în producție. 
Un colectiv condus de inginerul Oa- 
nea Paraschiv a aplicat în produc
ție diferite inovații. Toate acestea au 
avut o mare eficiență economică in 
secția metalurgică a U.M.C. Zlatna.

Planul trebuie îndeplinit 
la toți indicii

Comuniștii de la secția metalur
gică au apreciat ca pozitiv cum a 
muncit biroul organizației de bază 
p«ntru îndeplinirea sarcinilor ce i-au 
stat în față, pentru rezultatele ob
ținute. Dar, ei nu au fost mulțumiți, 
și cei ce au luat cuvîntul la discuții 
<"t criticat ar.umite aspecte negative 
din activitatea politică si economică 
ce s-a desfășurat în această perioa
dă în secție, fapt care a făcut ca 
planul de producție să nu fie înde
plinit la toți indicatorii.

Cei 20 tovarăși care au luat cu
vîntul pe marginea dării de seamă, 
în discuțiile purtate s-au referit în 
mod deosebit la cauzele care au 
determinat ca prețul de cost al pro
duselor să nu fie realizat întocmai.

Referindu-se 1?. această problemă, 
tov. inginer Oanea Paraschiv după 
ce a scos în evidență rezultatele ob
ținute, a arătat că încă nu se res
pectă întocmai toate măsurile luate 
pentru îndeplinirea planului în ce pri
vește prețul de cost. Una din cau
zele care a dus la neîndeplinirea a- 
cestui indice este și aceea că nu 
întotdeauna se respectă consumul 

necific de materii prime și com
bustibil. De asemenea, nu toți me
seriașii fac lucrări de bună calitate, 
din care cauză unele agregate se 
defectează mai des și cer cheltuieli 
în plus.

Despre acest lucru a vorbit și 
maistrul Bendea Gheorghe, care a 
arătat printre altele că unele echipe 
nu respectă întocmai indicii de con
sum la combustibil, iar alți tovarăși 
încă nu folosesc metodele cele mai 
hune de muncă care s-au dovedit 
a fi eficace în producție. La acest 
lucru a contribuit și biroul organi
zației de bază, care nu a luat mă- 
•'••ri de a populariza mai larg me
todele de muncă înaintate si de a 
«-'-mbate atitudinile înapoiate în pro
ducție.

Tov. Tomotas Petru, vorbind des
pre activitatea grupei de partid, 

cărei organizator este, a

tut in mod operativ această proble
mă, deși ea frămîntă pe fiecare. Din 
această cauză măsurile în loc să fie 
’mate ia t mp au fost luate cu intîr- 
ziere.

in cuvintul lor, tovarășii Nistor 
Petru, Boaru Vasile, Jurj loan, Pe- 
treanu Nicolae, Pușcău Teodor și 
alții au criticat lipsurile de la locul 
lor de muncă, analizînd cauzele aces
tora. Ei au criticat atît conducerea 
lehnico-administrativă cît și biroul 
organizației de bază care au acțio
nat uneori cu întîrziere în rezolva
rea problemelor de producție.

In discuțiile purtate au fost ridi
cate o seamă de probleme impor
tante, s-au făcut propuneri pentru 
ca în cel mai scurt timp planul pri
vind prețul de cost să fie îndeplinit.

Adunarea generală a organizației 
de bază a adoptat în încheiere o ho- 
tărîre din care se desprind sarcini 
de seamă pentru noul organ ales. 
Comuniștii și-au manifestat hotări- 
rea lor de a munci in așa fel ca 
sarcinile ce le stau în față să fie 
îndeplinite și depășite, în care scop 
vor mobiliza întreaga masă de 

ingineri și tehnicieni, 
putința metalurgiștilor de 
Zlatna ca ceea ce și-au 
realizeze întocmai. Acest 
dovedit în nenumărate 
de data aceasta ei își

muncitori. 
Stă în 

la L.M.C. 
nropus să 
lucru i-au 
rmduri. Si 
vor îndeplini angajamentul.

0 acțiune demnă de laudă
i La îndrumarea organizației de 
' partid de la moara „N. Bălcescu" 
Ș din Alba Iulia, conducerea adminis- 
i trativă a făcut muncitorilor de aici 
, propunerea de a construi un bazin de 
I înnot. Și propunerea făcută n-a ră

mas fără ecou. Pentru traducerea ei 
în viață în frunte cu comuniștii au 
pornit o susținută muncă patriotică 
mai ales membrii de sindicat și u- 
temiștii din sectoarele direct produc
tive și serviciile auxiliare.

Pornită și continuată cu aceeași 
însuflețire, acțiunea harnicilor mun
citori a fost încununată de succes. 
Bazinul, prevăzut cu dușuri și în
călzire centrală, este.în prezent gata' 
dat în folosință, spre bucuria tuturor 

i muncitorilor morari și mai ales a 
tovarășilor Brădilă Ilie, Chișboc 
Vasile, Duca Ion, Stromayer Oli- 

’ ver, Romcea Ion și a multor
i altora care au fost tot timpul nelip-
■ siți de la munca pentru construirea
' bazinului.

Nu cu același interes a răspuns 
; acțiunii întreprinse de muncitorii di-
1 rect productivi, personalul tehnico-
' administrativ. Tovarășii din aceste
i sectoare trebuie să-și recunoască a-

ceastă lipsă și pe viitor să nu mai 
♦♦----------------- -----------------

stea deoparte, să fie și ei alături de 
cei harnici pentru realizări și mai 
frumoase în cadrul marii.

FLOCA GHEORGHE

rii
arătat că în ceea ce privește neînde- 
"linirea olanului la prețul de cost 
o vină o au si grupele de nartid, 
care nu în toate cazurile au dezbă-

SFATUL POPULAR Șl VIAȚA CULTURALĂ A COMUNEI

MERGE... NU PREA!

In acest an în viile gospodăriilor 
colective din raion datorită faptului 
că s-au executat lucrările de între
ținere în cele mai bune condițiuni, 
că s-au aplicat într-o măsură mai 
mare regulile agroviticole, producția 
se prevede a fi foarte bogată. Peste 
tot colectiviștii au depus strădanie, 
iar acum iată-i culegînd rezultate 
tot mai bune în sporirea producției 
de struguri.

Dar, o zicală spune că „toamna se 
numără bobocii". De aceea, în 
ceasta perioadă nu trebuie să 
mulțumim cu faptul că avem

a- 
ne 

rod 
bogat în vii, ci se cere să luăm toate 
măsurile spre a asigura strângerea 
rodului bogat din acest an în cele 
mai bune condițiuni, să nu lăsăm 
să se piardă nimic din producția de 
struguri. Și, în această privință o 
însemnătate deosebită o are deter
minarea timpului optim de strânge
rea recoltei. Cu cît vom alege mai 
bine timpul cel mai potrivit pentru 
recoltarea strugurilor, cu cit vom 
organiza mai bine această acțiune 
cu atît vom reuși să valorificăm re
colta și să asigurăm o calitate înaltă 
a vinurilor ce le producem. Pe baza 
constatărilor făcute se poate arăta 
că în acest an temperatura ridicată 
și umiditatea scăzută au făcut ca 
procentul de maturizare a struguri
lor să fie forțat și să se grăbească

1

In^ebat despre felul cum se des
fășoară activitatea culturală din 
comună, tovarășul Rusan Nicolae, 
directorul căminului cultural din 
Cricău, își are dinainte pregătit răs
punsul. „Merge... O să... Vom... Ce-i 
drept un răspuns scurt dar cuprin
zător".

Acest „merge" însă, rostit cu ju
mătate de gură și fără prea multă 
convingere, ca și angajamentul ne- 
terminat „O să... Vom..." etc. nu 
sînt tocmai de natură să te mulțu- 

. ............. " să 
de

•mească. Și, astfel fiind cauți 
pătrunzi mai adînc în starea 
fapt de aici.

Gonstați cu satisfacție, pe de 
parte, că la căminul cultural __
■Crițău, cu toată „modestia" directo
rului au avut ioc și unele acțiuni 
frumoase, despre care vorbesc cu 
mulțumire colectiviștii. La cămin 
s-au prezentat o seamă de conferin
țe interesante. Cu ajutorul hărții, to
varășa Raica Veronica i-a purtat pe 
colectiviști prin gospodăriile agri
cole colective fruntașe din regiune. 
Despre situația internațională le-a 
vorbit colectiviștilor tovarășa Hîn- 
za Iustina, Jar despre căile creșterii 
valorii zilei-muncă, importanța creș- 
terii averii obștești le-a vorbit colec
tiviștilor la cămin sau în cîmp in-

o 
din

ginerul agronom. Deci, nu se poate 
spune că ta Cricău nu s-a desfășu
rat un timp o oarecare activitate 
cultural educativă.

Se poate însă afirma cu toată tă
ria că față de cerințele actuale, for
țele destul de numeroase în comună, 
încă nu sînt în întregime mobilizate 
la acțiune. Și în această privință 
vina apasă și -asupra sfatului popu
lar comunal, a comitetului executiv. 
E adevărat că mersul activității cul
turale a fost analizat atît în sesiuni 
cit și în ședințele comitetului execu
tiv. S-a-u luat hotărîri, s-au dat de
cizii. Comitetul executiv însă, s-a 
mulțumit cu atît. N-a urmărit îndea
proape ducerea la îndeplinire întoc
mai a prevederilor cuprinse în de
cizii și nici n-a tras la răspundere 
pe cei vinovați de neîndeplinirea lor. 
Ba mai mult. In unele cazuri, ana- 

- liza activității culturale în comitetul 
executiv s-a făcut cu totul superfi
cial. Și să ne referim doar la unul 
din aceste cazuri.

Activitatea culturală a fost anali
zată ultima dată în comitetul exe
cutiv la 6 iulie a.c., cu care prilej 
directorul căminului a prezentat sub 
toată critica raportul privind activi
tatea culturală din campania de 
vară. Pe două file de hîrtie, o înși
ruire ncsistematizată de cuvinte pre

sărate ou: vom organiza „diferite" 
acțiuni, „diferite" manifestări. Ni
mic concret și acest fapt a scăpat 
comitetului executiv. La întrebarea 
pusă dacă corul și brigada artistică 
au mai fost antrenate >la muncă de 
la concursul „Pe plaiurile Hunedoa
rei" răspunsul negativ al directoru
lui căminului a fost luat drept bun, 
cu motivarea acestuia că membrii 
celor două formații sînt ocupați cu 
muncile agricole și, deci, nu pot fi 
strînși la repetiții. Față de această • 
motivare însă, tovarășul Drăgan Io
sif a făcut propunerea ca repetițiile 
să se facă duminica. Propunerea a 
rămas fără ecou ca și prevederile 
cuprinse în Deciza Nr. 32, de a că
ror ducere ia îndeplinire trebuia să 
răspundă tov. Stînea Ion. Și, ast
fel fiind, de cîteva luni de zile for
mațiile artistice ale căminului sînt 
și... nu sînt, la cămin desfășurîn- 
du-se o activitate sporadică. Iată 
deci cuini se desfășoară activitatea 
culturală la Cricău. Merge... și nu 
prea. La acest lucru trebuie să gîn- 
dească atît comitetul executiv al 
sfatului popular comunal în. frunte 
cu președintele său tov. Bora Ion cit 
și toți activiștii culturali. Condiții 
de desfășurarea unei intense munci 
culturale sînt create la Cricău. Spri
jin și îndrumare găsesc oricînd ac
tiviștii culturali în comitetul comu
nal de partid. Nu le mairămîne decît 
să treacă la acțiune. Și nu numai 
cei din centrul de comună ci și cei 
din Tibru și Craiva, sate aparțină
toare acestei comune.

coacerea. Astfel, pe suprafețe întin
se cu vii de unde s-au recoltat pro
be de struguri pentru urmărirea 
mersului coacerii s-a constatat că 
greutatea boabelor a crescut, acu- 
mulindu-se totodată cantitatea nece
sară de zahăr. Aici culesul strugu
rilor în vederea vinifeării se poate 
și trebuie început în cursul acestei 
săptămini, deoarece pe alocuri au în
ceput să existe chiar și pierderi din 
cauza graurilor și altor păsări care 
distrug recolta de struguri. Expe
riența anilor trecuți ne-a dovedit că 
acolo .unde strânsul recoltei nu s-a 
făcut la. timpul optim pierderile au 
fost de 5-6.000 lei la fiecare hectar.

In timpul recoltării trebuie avut 
grijă ca strugurii să se strângă cu 
multă atenție. Ca să avem vin de 
calitate, e nevoie ca culegătorii să 
separe strugurii sănătoși de cei bol
navi, cei albi de cei negri, cei hi
brizi de cei nobili și separat pe so
iuri, astfel ca procesul de vinifica- 
tie să se poată efectua în cele mai 
bune condițiuni. Procedind in a- 
cest fel, gospodăriile colective, pro
ducătorii, își vor spori cu mult ve
niturile ce le realizează din preda
rea strugurilor către stat, ajtingind 
chiar la o sporire de 35 la sută. 
Bine s-au orientat în această direc
ție gospodăriile colective din Șard, 
Ighiu, Cricău și altele, care încă de 
pe acum au luat măsuri ca recolta
rea strugurilor să se facă separat 
pe soiuri. Odată luate asemenea mă
suri, ele trebuie duse pînă la capăt. 
De asemenea, consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective au dato
ria să se preocupe îndeaproape de 
efectuarea ritmică a transportului 
de struguri, folosind coșuri și lădite, 
pentru ca producția să aiungă la vi
nificație în cele mai bune conditiu-

CERCIU AUREL
Directorul întreprinderii regionale 

„Vinalcool" — Alba Iulia

Rezerve nevalorificate
Privită cu răspundere de majori

tatea colectivelor de muncă de pe 
raza comunei Teiuș, acțiunea pa
triotică de strîngere a fierului vechi 
se desfășoară cu succes. Și, astfel 
fiind, din timp in timp însemnate 
cantități de 
furnalelor.

Rezervele 
mună însă, 
rificate, acest lucru reieșind chiar 
și numai dintr-o scurtă incursiune 
pe străzile Teiușului. Pe strada Ho- 
ria, de pildă, stă de multă vreme 
un stîlp de beton armat degradat, 
dar nimeni nu s-a gîndit să recupe
reze cdle cîteva sute de kilograme 
de fier pe care le conține. Și-apoi 
alți 4 asemenea stîlpi se află, din 
1958, fără să se știe cine le e stă- 
pînul, și pe rampa de încărcare din 
triajul stației Teiuș.

Există apoi importante cantități 
de fier vechi și în curtea Coopera
tivei „9 Mai" din Teiuș. Roleta unui 
magazin, înlocuită cu grilaj, stă a- 
runcată într-o parte, bucăți de fier 
diferite, colțari, osii, rafturi, prin 
altă parte.

Fierul vechi este așteptat ca pîi- 
nea caldă de oțelarii Hunedoarei. 
De aceea, conducerea sectorului 
I.G.O. Teiuș trebuie să identifice de 
îndată stilpii de beton armat nefo
losibili și să recupereze fierul din ei, 
iar conducerea cooperativei „9 Mai" 
să ia. de asemenea, măsuri pentru 
valorificarea fierului vechi din 
curte expus ruginii.

STREMȚAN VASILE 
------------ ♦♦-------------

Să terminăm grabnic 
adăposturile pentru iarnă

fier vechi iau drumul

de fier vechi din co- 
nu sînt pe deplin valo

seamăUna din preocupările de 
ale gospodăriilor colective din ra
ionul nostru o constituie în această 
perioadă terminarea grabnică a noi
lor adăposturi pentru efectivele de 
animale în continuă dezvoltare. In 
afară de îngrijire și furajare, asi
gurarea adăposturilor corespunză
toare contribuie în mare măsură la 
sporirea producției de carne și lap
te. Acest lucru este bine cunoscut 
de către colectiviști. Pe zi ce trece 
tot mai mare este 
dariilor , colective 
și dau în folosință 
pentru animale.

Trebuie arătat că
gospodării colective, ca 
Căpud care nici pînă la această dată 
nu au terminat grajdurile începute 
încă in anul trecut. Consiliile de 
conducere ale acestor gospodării co
lective nu s-au ocupat în suficientă 
măsură de procurarea materialelor 
necesare și au neglijat în mod cu 
totul nepermis organizarea 
pentru terminarea completă 
durilor începute.

Față de această stare de 
organizațiile de partid și
populare comunale sînt chemate să 
îndrume și să sprijine cu mai multă 
răspundere consiliile de conducere 
din aceste gospodării pentru a se 
lua toate măsurile ca în cel mai 
scurt timp să fie terminate și aceste 
'’miâ praidifri.

numărul gospo- 
care

noi
termină 

adăposturi

mai sînt unele
Ighiu și

muncii 
a graj-

lucruri, 
sfaturile

<Continuare în nao. 4.al

na gospodăria de stat din Galda de Jos se face ultima verificare a 
utilajului pentru vinificație.



Sesiunea
Generale

NEW YORK (Agerpres). —
In cadrul ședinței din după-amia- 

?a zilei de 25 septembrie a Adunării 
Generale au continuat discuțiile ge
nerale. Ministrul afacerilor externe 
al Birmaniei U Thi Han, care a luat 
primul cuvântul!, a subliniat că re
glementarea în cursul ultimelor luni 
a trei mari probleme — problema 
Algeriei, problema Irianului de vest 
și problema Laosului — dau speran
ța că și celelalte probleme litigioase 
pot fi, rezolvate ,pe calea tratativelor 
p&șnice. Referindu-se la tratativele 
do la Geneva, reprezentantul Birma
niei si-a exprimat părerea că s-a în
registrat un oarecare progres în 
P'oblema încetării experiențelor nu
cleare. El a declarat că delegația 
JAirmaniei intenționează să ceară A- 
Idtnării Generale să sprijine memo
randumul celor opt țări neangajate, 
prezentat Comitetului celor 18 în 
scopul de a apropia pozițiile celor 
două părți la viitoarele tratative.

Apoi, a luat cuvântul ministrul 
afacerilor externe al Guineei. Louis 
Lansana Beavogui, care a subliniat 
că problema menținerii păcii este 
strâns legată de procesul eliberării 
țărilor dependente de sub jugul co
lonialismului. El a arătat că poli
tica colonială a Spaniei, Republicii 
Sud-Africane și Portugaliei, consti
tuie o primejdie pentru pacea gene
rală. Ministrul afacerilor externe al 
Guineei a arătat că O.N.U. trebuie 
să ia măsuri urgente în vederea a- 
cordării independenței Rhodesiei, 
Nyassalandutui, Kenyei, Basutoăan- 
dului, Beciuanaîandului. Swazîlan- 
«kflui și altor teritorii africane. De
oarece ultracolonialiștii continuă să 
ignoreze Declarația Adunării Gene
rale cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colonia
le. a spus reprezentantul Guineei, 
este necesar să se stabilească un ul-

Crah la bursa
BERLINUL OCCIDENTAL. (A- 

gerpres).
La bursa vest-berlineză s-a înre

gistrat o nouă scădere considera
bilă a cursului acțiunilor. Ziarele a- 
n im iță scăderea cursului acțiunilor 
societăților de automobile, de pro
duse chimice, a acțiunilor industriei 
electrotehnice și ale băncilor mari.

-------------------------------♦

Din lumea largă
------------------------------ ♦

De toate pentru to|i
In căutarea unei comori j
Oînd au început săpăturile pentru 

temelia Palatului Congreselor de la 
Moscova au fost date la iveală mai 
multe coridoare subterane ce _ du
ceau spre Kremlin. Istoricii și ar
heologii moscoviți sînt în prezent cu 
deosebire interesați de cercetările ce 
vor fi întreprinse în această direc
ție, pentru a se găsi biblioteca legen
dară a țarului rus Ivan cel groaznic. 
Oamenii de știință presupun că se 
găsește într-o subterană a Kremli
nului’ și că s-ar putea ca unul dintre 
coridoarele descoperite să ducă îa 
ea. Această bibliotecă ar constitui 
una din cele mai rare colecții de 
cărți și documente vechi din lume.

Nu-i pe hartă, dar există
In Siberia apuseană există o mare 

care se întinde pe 3 milioane de ki
lometri pătrați. Volumul ei este de 
60 000 de kilometri cubi. Conținutul 
de sare e de 30 pînă la 50 de grame 
de fiecare litru. Temperatura ei trece 
de 100 de grade Celsius. ~ Dar a- 
ceastă mare nu are nicăieri vreo 
plajă, iar cei ce ar voi să-i utilizeze 
apele ar trebui să facă foraje. Este 
o mare subterană care se^ găsește 
la 1000 de metri sub pământ.

Ădunăris 
a O. IV. U.

tim termen pentru lichidarea colo
nialismului. El a propus ca acest 
termen să fie 24 octombrie 1963 
(Ziua O.N.U.).

Delegatul Guineei a subliniat că 
problema dezarmării generate și lo
iale, care este de importanță vitală, 
nu poate fi rezolvată fără partici
parea Republicii Populare Chineze. 
L. L. Beavogui a cerut O.N.U. să 
acorde un ajutor economic mai e- 
fectiv țărilor slab dezvoltate. El a 
formulat ideea creării Comunității 
economice a țărilor africane în sco
pul apărării intereselor lor în co
merț.

Reprezentanții Ecuadorului și U- 
ruguayului, la fel ca și ceilalți de
legați. au vorbit despre îngrijorarea 
popoarelor lor în legătură cu conti
nuarea cursei înarmărilor.

Ministrul afacerilor externe al 
Austriei, B. Kreisky, a consacrat cea 
mai mare parte a expunerii sale 
problemelor minorității naționale 
austriece din Tirolul de sud italian.

★
NEW YGRK — De la trimisul 

Agerpres :
La 26 septembrie și-a început acti

vitatea Comitetul nr. 2 al O.N.U. 
pentru problemele economice și fi
nanciare. In prima ședință comite
tul a adoptat o serie de măsuri pri
vind organizarea activității sate în 
actuala sesiune. Pe agenda comite
tului figurează 72 purtete printre 
care merită a fi cu deosebire subli
niate cele referitoare la consecințele 
economice și sociale ale dezarmării 
(analizate de grupul de experți ai 
O.N.U.). propunerea sovietică cu 
privire la organizarea unei conferin
țe internaționale asupra probleme
lor comerțului, precum și grupul de 
chestiuni în legătură cu dezvoltarea 
economică și asistența tehnică acor
dată țărilor slab dezvoltate.

vest-berlineză
, - A*»

Se subliniază îndeosebi scăderea 
cursului acțiunilor întreprinderilor 
de automobile „Volkswagenwerk".
11,5 — puncte, ale întreprinderii 
„Daimler-Benz" — 15 puncte și ale 
întreprinderii „BMW" — 3 puncte. 
Cursul acțiunilor societăților electro
tehnice ,<AEG“ și „Siemens" a scă
zut respectiv, cu 6,5 și 7 puncte.

Cel mai Jmare din Europa
La Moscova a început construcția 

unui hotel care va fi cel mai mare 
din Europa. Cele patru corpuri cu 
12 etaje ale hotelului vor aveai 3.400 
de camere în care vor putea locui a- 
proape 6.000 de persoane.

Celebritate postumă
Meteoriții, acești bolizi de minereu 

de fier, străbat spațiile cerești cu 
viteze fantastice. Sînt intervale de 
timp, cunoscute de astronomi, cînd 
și asupra planetei noastre se abate 
o adevărată ploaie de meteoriți ce 
străbat atmosfera și devenind in
candescenți, cad la întâmplare pe 
pământ. .De astfel ei au constituit 
pentru om, în trecutul îndepărtat, 
cea dinții materie primă în folosirea 
fierului. Când europenii au pătruns 
în Alexie și i-au întrebat pe băști
nași de unde aveau fierul din care 
își făuriseră armele, aceștia au răs
puns pe bună dreptate „din cer", 
fiindcă utilizau fierul meteoriților. In 
istoria omenirii, singurul caz cu
noscut cînd un meteorit a căzut în 
capul cuiva este acela al milanezu
lui Seriala-, care, în secolul al XVII- 
lea, a plătit cu viața o asemenea ră
mășiță planetară ce i-a- zdrobit

Â fost proclamată Republica 
Democrată Populară Algeria

ALGER (Agerpres). —
După cum anunță corespondenții 

din Alger ai agențiilor de presă, in 
seara zilei de 25 septembrie, înainte 
de încheierea primei ședințe a Adu
nării naționale constituante a Alge
riei, Ferhat Abbas, a proclamat în 
mod oficial Republica Democrată 
Populară Algeria.

Ridicindu-se în picioare, deputății 
au salutat prin ovații această pro
clamare. In ședință s-a făcut cu
noscut, de asemenea, că de acum 
ijnainte, Adunarea Națională Consti
tuantă devine „unicul organ suveran 
al Algeriei, atît în problemele inter
ne cît și în cele externe".

Apoi Adunarea Națională Consti
tuantă a ales prezidiul.

In funcția de președinte al Adu
nării Naționale a fost ales în una- 
nirnTjate .Fcțrhat Abbas, vicepreșe
dinți au fost aleși Hadj Ben Alia — 
prim vicepreședinte; Amenokal Bey 
Agakhammuk — al doilea vicepre
ședinte; Roger Roth (european) — 
al treilea vicepreședinte. Au fost a- 
leși, de asemenea, patru secretari.

In încheierea dezbaterilor, Ferhat 
Abbas a anunțat că președintele gu
vernului provizoriu al Republicii Al
geria, Yousef Ben Khedda și preșe
dintele organului executiv provizo
riu Abderraham Fares, și-au depus 
mandatul, transmițând puterea A- 
dunării Naționale Constituante a 
Reoublicii Algeria.

La 26 septembrie, la Alger s-a 
deschis cea de-a doua ședință a 
Adunării Naționale Constituante. Pe 
ordinea de zi a figurat numirea șe
fului guvernului. Ben Bella, mem
bru al Biroului Politic al Frontului 
de Eliberare Națională a fost numit 
prim-ministru al guvernului algerian.

„New York 
Times*4 interzis 

în Irak
După cum anun

ță corespondentul 
din Bagdad al a- 
gențici France Pres- 
se, din dispoziția 
autorităților a fost 
interzis în Irak zia
rul american „New- 
York Times".

In cercurile ofi
ciale se arată că a- 
ceastă măsură a 
fost luată în legă
tură cu faptul că 
„New York Times" 
a publicat articole 
dușmănoase la a- 
dresa Republicii I- 
rak și a conducăto
rilor ei.

) Hotelul „Glo- 
( bus“ din comple- 
Ixul „Malul înso

rit" de pe lito
ralul Mării Ne
gre din XR. P. 
Bulgaria.

țeasta. Firește, a intrat astfel în is
torie...

Ca să știm pe ce 
lume trăim

Soarele, în jurul căruia se rotește 
planeta noastră — al cărui raport 
față de astrul de foc este egal cu 
acela al unui obiect de 3 grame fată 
de un obiect de o tonă — nu este, 
la -rândul lui, decât o mică stea, cu 
o strălucire mijlocie, din galaxia nu
mită Calea lactee. Numărul stelelor 
acestei galaxii este evaluat la 50 
de miliarde. Pînă în prezent, astro
nomii -au reușit să identifice două 
milioane de galaxii și evaluează la 
cîteva zeci de miliarde numărul ga
laxiilor din Univers.

Dimensiuni
Despre exploziile nucleare au au

zit astăzi și copiii. Dar puțini, chiar 
dintre oamenii mari, își pot imagina 
dimensiunea extrem de mică a aces-

' Recoltarea strugurilor -
(Urmare din pag. 3-a)

ni. Dacă se întîmpină greutăți în a- 
ceastă direcție, conducerile G.A.C. 
se pot adresa întreprinderii „Vinal- 
cooi" Alba lulia pentru a li se asi
gura coșurile și lădițele necesare.

Realizarea unei producții mari de 
vin de calitate, depinde în mare mă- 

. sură și de felul în care asigurăm 
înmagazinarea lui în pivnițe și vase 
corespunzătoare. Acolo unde nu 
s-au terminat încă lucrările de pre
gătire în această direcție, să se ia 
urgente măsuri să se revizuiască 
starea fiecărei pivnițe, să se tra
teze vasele cu bioxid de sulf pentru 
o cît mai bună conservare a vinu
lui. Acest lucru se cere să fie făcut 
mai ales de colectiviștii din Ighiu, 
Sard, Cricău, Bucerdea Vinoasă, 
Berghin și altele, care în acest an 
vor recolta o mare cantitate de stru
guri.

-------------♦♦

« SPQHLIT
Un reușit concurs de viteză auto-moto

Alba lulia a găzduit, duminica 
trecută, un reușit concurs de viteză 
auto-moto pe circuit închis, organi
zat din inițiativa Consiliului raional 
U.C.F.S. Alba. La concurs au parti
cipat peste 60 -alergători din mai 
multe regiuni și orașe ale țării, ca 
Brașov, Sibiu, Cluj, Tîrgu-Mureș, 
Timișoara etc. întrecerile au oferit 
o dispută dîrză, la- capătul căreia 
locul 1 pe concurs a -revenit cancu- 
renților din Brașov, care au câștigat 
la patru categorii locul I, urmați de 
alergătorii de la Voința Sibiu cu 
trei locuri 1. Concurenții din Alba 
lulia, destul de puțini la număr.

Constructorul Hunedoara
Componcnții echipei albaiuliene 

au reușit duminica -trecută să reali
zeze un rezultat de egalitate în jo
cul susținut la Hunedoara cu for
mația Constructorul. La început ini- 

tor părticele de materie care, în a- 
numite condiții, pot dezvolta energii 
formidabile. Să luăm de pildă un 
nucleu de heliu. Acesta este atît de 
mic față de un grăunte de nisip, pe 
cît este de mic grăuntele de nisip 
față de globul pămîntesc.

Intr-o singură secundă
O lampă electrică de 100 de wați 

răspindește șase miliarde de mili
arde de electroni pe secundă. Ca să 
ne reprezentăm un asemenea nu
măr, să ne închipuim că întreaga 
populație a globului pămîntesc ar 
înregistra acești electroni trăgând o 
linioară pentru fiecare, cîte opt ore 
pe zi, timp de patruzeci de ani. A- 
ceasta n-ar face decât 80 de milioa
ne de miliarde. Ar trebui ca Pămîn- 
tu! să fie de 75 de ori mai populat 
pentru ca o generație întreagă care 
n-ar face altceva decît să tragă linii 
toată viața să reușească să atingă 
numărul electronilor ce se scurg în
tr-o singură secundă dintr-o sin
gură lampă electrică.

sarcină la ordinea zilei
Unitățile agricole socialiste vor 

primi în această perioadă tot ajuto
rul din partea organelor de specia
litate ale întreprinderii „Vinalcool". 
In acest scop, tehnicienii repartizați 
pe centre de vinificație au primit 
toate instrucțiunile privind desfășu
rarea campaniei de vinificație, sar
cinile ce le revin, pentru ă înlătura 
orice deficiență la timp.

Ținindu-se cont de producția de 
struguri din acest an, avem toate- 
condițiile nu numai să realizăm pre
vederile planului, ci chiar să Ie de
pășim. lată de ce campania de vini- 
ficare fiind o problemă la ordinea 
zilei, se cere ca conducerile gospo
dăriilor colective, sub îndrumarea șr 
cu sprijinul organizațiilor de partid, 
să facă tot ce este posibil pentru 
succesul deplin al acestei campanii 
pentru strângerea recoltei de stru
guri fără nici o pierdere.

s-au clasat unul pe locul III la ear;. 
350 cmc 1..I. (Țirlea Anton) și unut 
pe locul II la ataș (N. Macostrai)-.

Iată câștigătorii concursului care- 
au ocupat locul I, cat. 125 cmc:. 
Pescari-u Constantin, Clubul „Stea
gul roșu" Brașov; cat. 175 cmc : Io— 
ncscu Ion, dc la același club; cal. 
250 cmc: Ștefany Otto, de la același? 
club; cat. 350 cmc. I. J.: Kovacs. 
Laslo — clubuil „Voința" Brașov;, 
cat. 350 cmc. Rautenstrauch Kurt — 
clubul „Voința" Sibiu. întrecerea- la 
categoria de 500 ctjtc și la ataș a 
fost cîiștigață dc Rautenstrauch Ro
land de la- „Voința" Sibiu.

— Dacia Alba 1-1 (1-1)
țiativa aparține gazdelor, dar, trep- 
tat-treptat jucătorii de la Dacia se- 
regăsesc și, luptînd cu multă voință,, 
reușesc să preia inițiativa și să în
scrie prin Străjan în minutul 25. 
După acest gol gazdele forțează rit
mul (uneori joacă chiar dur) și la 
o învălmășeală înscriu un gol ane
mic prin Birlad.

In partea a doua a meciului. 
Constructorul încearcă să străpun
gă apărarea oaspeților, dar nu reu
șesc cu toate că abuzează și de in
trări dure, astfel că meciul se ter
mină la egalitate, 1-1.

C. F. R. Teiuș — Minerul 
Vulcan 3-1 (2-1)

Eichipa ceferiștilor din Teiuș, ju
când pc teren propriu, a învins e- 
ciuipa minerilor din Vulcan cu sco
rul de 3-1. De la început teiușenii 
combină -frumos și atacă insistent 
poarta oaspeților. Dar cei ce deschid 
scorul sînt tot minerii prin Cergo. 
Du-pă acest gol căzut prin surprin
dere, teiușenii încep să joace din- 
ce în ce mai periculos și în- scurt 
timp modifică scorul -de’ două ori 
prin Staicu. Prima repriză se încheie 
cu scorul de 2-1 pentru gazde.

La reluare oaspeții joacă dur, co
mentează deciziile arbitrului, astfel 
că jocul degenerează. înainte cu 3 
minute de sfârșitul partidei teiușenii 
mai beneficiază de un 11 metri, pe- 
care același Staicu îl transformă.

CLASAMENTUL
Victoria Călan 6 5 1 0 16: 2 11
Minerul Deva 6 4 1 1 15: 6 9
Dacia Orăștie 6 3 1 2 12: 7 7
Retezatul Hațeg 6 3 1 2 13:10 7
Min. Aninoasa 6 2 3 1 7: 9 7
Minerul Vulcan 6 3 0 3 17:11 6
C.F.R. Teiuș 6 3 0 3 16:12 6
Parîngul Lonea 6 2 2 2 10:11 6
Dacia Alba 6 2 2 2 8:11 6
Dinamo Barza 6 2 1 3 11:14 5
Sebeșul Sebeș 6 2 1 3 9:10 5
Constr. Huned. 6 1 3 2 7:14 5
C.F.R. Simeria 6 2 0 4 11:13 4
Minerul Ghelar 6 1 2 3 7:14 4
Siderurg. Huned 6 1 2 3 5:12 4
Jiul II Petrila 6 0 4 2 3:11 4

Etapa viitoare
Dacia Alba lulia — Sebeșul Sebeș; 

Dinamo Barza — Constructorul 
Hunedoara; Victoria Călan — Re
tezatul Hațeg; Minerul Vulcan — 
Dacia Orăștie; Jiul II Petrila — 
C.F.R. Teiuș; Siderurgistul Hune
doara — Minerul Deva; .Minerul 
Ghețar — Minerul .Yninoasa; Pa- 
ringul Lonea -— C.F.R. Simeria.
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