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Prietenia noastră cea mai scumpă
La 7 octombrie întregul nostru 

popor muncitor inaugurează una 
dintre cele mai scumpe sărbători 
tradiționale ale sale — Luna priete
niei romino-sovietice.

Deși sîntem tot anul aproape, cu 
inimile și gindurile alături de ma
rele nostru vecin — poporul sovie
tic, in cadrul acestei luni simțămin
tele noastre de dragoste, recunoș
tință și admirație pentru dragii 
noștri prieteni capătă o semnifica
ție deosebită. Și cu fiecare an sen
timentele de prietenie și dragoste 
frățească ce leagă poporul țării 
noastre de marele popor sovietic se 
adincesc tot mai mult, capătă o tot 

mare profunzime în conținut.
' Poporul nostru vede pe bună drep

tate în prietenia romîno-sovietică o 
cucerire esențială, una din cele mai 
de scamă forțe care au contribuit la 
succesele noastre in construcția so
cialistă. In prieten’a, alianța și co
laborarea cu Uniunea Sovietică, 
poporul nostru vede un nesecat iz
vor de forță și încredere în viitor.

Fiecare realizare care s-a înfăp
tuit în țara noastră poartă în ea 
rodai marii prietenii cu Uniunea So
vietică și fiecare om al muncii știe 
că ridicarea nivelului său de trai, 
viata sa tot mai îmbelșugată și mai 
luminoasă este strîns legată de a- 
ceastă prietenie fără precedent în 
isteria relațiilor internaționale ale 
țării noastre.

Poporul nostru se bucură din a- 
dinctd inimii de fiecare nouă victo
rie a oamenilor sovietici în construi
rea comunismului, în înfăptuirea 
Programului P.C.U.S. Marile suc
cese obținute de poporul sovietic în 
dezvoltarea științei și îndeosebi în 
cucerirea Cosmosului, demonstrează 
întregii lumi superioritatea orindui- 
rii socialiste față de orinduirea ca
pitalistă, uriașele posibilități pe care 
ie creează socialismul și comunismul 
pentru înaintarea omenirii spre cefe 
mai inalte culmi ale civilizației. Po
porul nostru vede în aceste minu
nate realizări imaginea concretă a 

J4p>priului său viitor și știe că aceste 
"realizări aduc un aport uriaș la în
tărirea întregului lagăr socialist.

Partidul nostru ca și celelalte 
partide frățești învață din experien
ța P.C.U.S., din fermitatea revolu
ționară și înalta sa principialitate 
marxist-leninistă, din spiritul său 
creator manifestat în rezolvarea 
problemelor complexe ale construirii 
noii societăți.

Poporul nostru muncitor a obți
nut, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, mari victorii în dezvolta
rea economică și culturală a țării, 
în întărirea continuă a orînduirii de- 
mocrat-populare.

Cu fiecare an ce trece, patria 
noastră devine tot mai puternică și 
mai îmbelșugată prin munca har
nică și plină de însuflețire a mi
lioanelor de oameni ai muncii de la 
orașe și sate.

in prezent, pe întreg cuprinsul 
țării, oamenii muncii desfășoară o 
activitate entuziastă pentru înfăp

Sortatul merelor e o muncă de răspundere.

Vineri, 5 octombrie 1962

tuirea mărețului program trasat de 
cel de-al II 1-lea Congres al parti
dului nostru — programul înfloririi 
patriei, al desăvîrșirii construcției 
socialismului.

Progresele însemnate realizate de 
țara noastră sînt indisolubil legate 
de avantajele relațiilor de colaborare 
statornicite între țările lagărului so
cialist și, în primul rînd, de spriji
nul multilateral, cu adevărat fră
țesc primit din partea Uniunii So
vietice.

Această prietenie se călește și se 
adincește zi de zi in lupta neobosită 
pe care o duc, umăr la umăr, po
poarele țărilor noastre pentru înăl
țarea mărețului edificiu al socialis
mului și comunismului pentru în
făptuirea unei păci trainice în în
treaga lume. In avangarda acestei 
istorice și nobile bătălii pășește cu 
demnitate invincibila Uniune So
vietică, călăuzită cu mină sigură de 
gloriosul său partid comunist.

O puternică demonstrație a rela
țiilor frățești romîno-sovietice și to
todată o contribuție la dezvoltarea 
continuă a colaborării reciproce din
tre partidele și țările noastre, în in
teresul ambelor popoare a consti
tuit-o vizita din vara acestui 
an in țara noastră a delegației de 
partid și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice condusă de tovarășul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice. A- 
ceastă vizită a fost o adevărată săr
bătoare a prieteniei sincere, frățești 
între popoarele romîn și sovietic, o 
nouă și strălucită manifestare a u- 
nității de nezdruncinat a acestor 
țări și a întregului lagăr socialist.

Prilej de manifestări sărbătorești, 
dar si de rodnică cunoaștere reci
procă a popoarelor noastre, Luna 
prieteniei romino-sovietice va fi și în 
acest an expresia celor mai calde 
sentimente de dragoste și rectmoș- 
t nță ale poporului nostru față de 
marele nostru prieten — poporul 
sovietic.

Sărbătorind cu însuflețire Luna 
prieteniei romîno-sovietice, oamenii 
muncii din patria noastră își reafir
mă hotărrea de a întări si a dez- 
vol'a neîncetat prietenia si alianța 
cu marea Uniune Sovietică.

Dezvoltarea gospodăriei colective — preocuparea noastră principală

Pomicultura — o ramura cu largi perspective
Cel de-al 111-lea Congres al 

P.M.R. a pus în fața oamenilor 
muncii din agricultură sarcina dez
voltării continue a sectorului pomi
col, creșterea producței de fructe, 
orientînd în mod deosebit gospodă
riile colective spre extinderea cul
turii mărului, părului, cireșului și 
vișinului. In lumina acestei indica
ții, fiecare gospodărie agricolă co
lectivă poate și trebuie să-și dezvol
te pe lîngă celelalte ramuri și un
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D nd numai lucrări de calitate 
și depășindu-și lună de lună pla
nul cu cel puțin 5 la sută, tînă- 
riil lăcătuș Salaoru Ion se si
tuează printre fruntașii întrecerii 
socialiste de la Atelierul central 
de reparații din Alba lulia. In 
clișeu : Lăcătușul Salaoru Ion 
la capotatul unei locomotive.

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

Cu toate forțele la recoltat si semănat! 9 ’

Cu însămîntările terminateIn frunte la 
eliberarea terenului

Harnicii colectiviști din Bucerdea 
Vinoasă, folosind clin plin timpul 
frumos din aceste zile și organizînd 
bine munca, odată cu executarea lu
crărilor dc însămînțări au început 
cu toate forțele și recoltatul porum
bului. Numai in cîteva zile ei au reu
șit să recolteze porumbul de pe su
prafața dc peste 50 hectare, obținînd 
producții mari de porumb la hectar. 
Colectiviștii din Bucerdea Vinoasă 
sînt hotărîți să recolteze în cel mai 
scurt timp întreaga suprafață cu 
porumb. Paralel cu recoltarea, s-a 
trecut și la strîngerea cocenilor eli- 
berînd întreaga suprafață, pentru a 
se da posibilitatea mecanizatorilor 
să execute arături adînci de toamnă 
pe suprafețe cit mai mari.

sector pomicol, în special pe acele 
terenuri care nu se pretează la cul
tura marc.

Gospodăria noastră colectivă, 
„Partizanul roșu" din Benic, datori
tă așezării ei geografice și a condi- 
țiunilor excepționale pedoclimatice, 
s-a orientat încă în primii ani de 
la înființare spre dezvoltarea la 
maximum a sectorului pomiviticol. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît pe 
lingă condițiile enumerate mai sus, 
aici la Benic cultura pomilor fructi
feri este o ocupație cu o veche tra
diție, o ocupație care aduce an dc 
an venituri din ce în ce mai mari.

In momentul de față plantațiile e- 
xistente sînt, e adevărat, făcute fără 
să se țină cont de regulile elemen
tare de pomicultură, fără respecta
rea distanțelor între pomi. In afară 
de aceasta, tot ca o moștenire veche, 
plantațiile sînt populate cu soiuri 
care nu se pretează sau nu sînt din 
cele mai valoroase. In cele mai 
multe cazuri în plantațiile vechi 
predomină prunul. Ținînd cont de 
acest fapt, ca și de perspectivele 
deosebit de mari care există pentru 
dezvoltarea pomiculturii, noi âm stu
diat și am întocmit un plan de per
spectivă, un plan minuțios menit să 
refacă complet acest bazin pomicol 
într-o bază mare producătoare de 
fructe din soiurile cele mai renu
mite. In baza acestui studiu făcut 
de noi rezultă că soiurile de mere ce 
se pretează foarte bine și dau pro-

DJAKARTA — Trimisul special 
Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite:

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, care, împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, face o vizită de prie
ten e în Indonezia la invitația pre
ședintelui și primului ministru al 
Republicii Indonezia, dr. Sukarno, a 
sosit la Djakarta luni la ora 13,23 
ora locală (7,53 ora Bucureștiului).

Aeroportul Kemajoran, străjuit de 
palmieri legănați de briza oceanului 
este împodobit sărbătorește. Sînt ar
borate drapele de stat ale Republicii 
Indonezia și Republicii Populare 
Romine, drapelul forțelor armate ale 
Republicii Indonezia. Lîngă portre
tele conducă lorilor de stat ai Re
publicii Populare Romîne și Indone
ziei. pe frontispiciul de un alb ima
culat al aerogării, scrie în limba in
doneziana: „Bun venit excelenței 
sale domnul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne".

In în+împlnarea înalților oaspeți 
romîni au venit pe aeroport dr. Sil-*, 
karno, președintele și primul mi
nistru al Republicii Indonezia, dr. 
Leimena, locțiitor al ministrului 
prim, generalul Nasution, ministrul 
apărării, și alți membri ai guvernu- 
hi', înalți. demnitari, personalități 
ale vieții polit ce,-culturale și eco
nomice, generali și ofițeri superiori.

Era de față o delegație din Iria- 
nul de vest, în frunte cu reverendul 
Rumainum.

La gospodăria agricolă de stat 
clin Oarda do Jos, munca fiind bine 
organizată, harnicul colectiv de 
muncitori în frunte cu tractoriștii 
Slrc.ja Cornel, Boroni Iosif și Com- 
șa Sirnion a terminat în ziua de 3 
>.-ctombrie lucrările de însămînțări 
pe întreaga suprafață planificată. 
Astfel, ;,u fost semănate 100 ha cu 

Dau zor la semănatul griului
Ținînd cont de' faptul că grîul se-

mânat în cele mai bune condiții a- 
grotehnice și la timpul potrivit asi
gura producții sporite la hectar, co
lectiviștii din Ighiu s-au pregătit 
mai bine în actuala campanie de in

ducții record sînt soiurile Ionathan, 
Parmen auriu, Pătul, Poinic și Ro- 
șioare de Geoagiu.

Gospodăria noastră colectivă de
ține la ora actuală o livadă de 12 
ha populată cu pomi bătrini 
și multe goluri. Totuși, dato
rită îngrijirilor care s-au făcut la 
timp, ca stropiri efectuate în mod 
regulat contra dăunătorilor, lucrări 
de irigare acolo unde am avut po
sibilitatea, plantări în goluri, etc., 
putem arăta că am obținut în ulti
mii ani recolte mari. In acest an, de 
pildă, datorită condițiilor climateri
ce favorabile, livada de pomi a dat 
rezultate deosebit de frumoase. Cu 
toate golurle existente, cu toate că 
avem pomi destul de bătrîni, pro
ducția de mere evaluată trece de 
150.000 kg.

Din cantitatea evaluată, 130.000 
kn de mere au fost contractate cu 
U.R.C.C., de pe urma căreia gospo
dăria realizează un venit de circa 
360.000 lei. Apoi circa 20.000 kg 
mere vor fi depozitate în magazia 
special amenajată și vor fi valorifi
cate în anul 1963, în lunile martie- 
aprille, de pe urma cărora se va 
realiza, de asemenea, un venit de 
peste 100.000 lei. După acest calcul 
sumar gospodăria noastră va rea
liza de pe 12 ha de teren, pe care

Ing. L1POVAN IOAN
G.A.C. „Partizanul roșu" — Benic

(Continuare în pag. 4-a)

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Djakarta și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Erau prezenți Pavel Silard, am
basadori!! R. P. Romîne în Indone
zia, și membrii ambasadei.

Pe aeroport se aflau mii de locui
tori ai Djakartei și numeroși ziari
ști indonezieni, corespondenți ai a- 
gr.nțillor de presă, ziarelor și postu
rilor de radio și televiziune străine, 
ziariști romîni.

Avionul „IL-18" a apărut deasu
pra aeroportului escortat de avioane 
cu reacție aparținînd forțelor arma
te indoneziene, și după cîteva mi
nute a aterizat. Din avion au cobo- 
rît tovarășid Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu Mă
nescu. Inalții oaspeți au fost întîm- 
pinați de președintele dr. Sukarno, 
care i-a salutat călduros. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și dr. Su
karno s-au îmbrățișat prietenește. 
Președintele Sukarno s-a îmbrățișat, 
de asemenea, cu tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer.

Președintele Consiliului de Stat 
a! R. P. Romîne a prezentat dr-ului 
Sukarno persoanele care îl însoțesc. 
Președintele Indoneziei a prezentat 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej un gnm de înalte personalități 
ale Republicii Indonezia. Au răsu
nat acordurile solemne ale imnuri
lor de stat ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii Indonezia. In

(Continuare în pag. 4-a)

orz de toamna și 20 ha cu secară 
furajera. Paralel cu executarea lu
crărilor de însămînțări, pentru fer-, 
tilizarea silului și sporirea produc
ției la hectar, s-au administrat în
grășăminte chimice pe întreaga su
ps a de teren, revenind de fie
care hectar cile 200 kg supeirfosfat 
și Itfi kg azotat de amoniu.

samințări, luînd măsuri din timp 
pentru a pregăti semințelor un pat 
germinativ bun. Astfel, bine pregă
tiți și folosind din plin timpul bun 
de lucru, ei au reușit să însămînțeze 
amai in cîteva zile suprafața de 60 

ha cu grîu. Executînd lucrări de ca
litate, colectiviștii din Ighiu dau zor 

ț să termine semănatul griului în 
cel mai scurt timp pe întreaga su
prafața de 195 ha.

Pregătesc cu însuflețire 
recolta anului viitor

La gospodăria agricolă colectivă 
..Progresul" din Galda de Jos cam
pania de toamnă se desfășoară din 
plin. Fiind îndrumați și sprijiniți îln-

(Continuare în pag. 2-a) 
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Sesiunea a Vll-a 
a Sfatului popular raional
In ziua de 28 septembrie a.c. a 

avut loc cea de-a Vll-a sesiune a 
Sfatului popular al raionului Alba.

Sesiunea a analizat măsurile lua
te de Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional pentru asigurarea 
desfășurării în bune condițiuni a 
anului școlar i962-1963 și pentru 
realizarea integrală a planului de 
școlarizare.

Analiza făcută a scos în evidență 
faptul că, datorită măsurilor luate 
de Sfatul popular raional, au fost 
asigurate condițiile materiale, astfel 
incit la 15 septembrie a.c. toate șco
lile din raion și-au început activita
tea in bune condițiuni, fiind, totoda
tă, cuprinși la cursuri toți copiii de 
virstă școlară.

Pe baza analizei și a propuneri
lor făcute de deputați, sesiunea a 
adoptat o hotărîre în care se prevăd 
măsuri care să ducă la continua îm
bunătățire a condițiilor materiale și 
a procesului de învățămînt în școli.



Cu toate forțele la recoltat și semănat!
Pregătesc cu însuflețire recolta anului viitor

deaproape dc către organizația de 
partid, harnicii colectiviști din Galda 
de Jos muncesc cu multă însuflețire 
în aceste zile pentru a pregăti re
colte sporite de cereale la hectar în 
anul care vine. Odată cu eliberarea 
terenului și executarea arăturilor a- 
dînci, aici se acordă o atenție deo
sebită și îngrășării solului. Astfel, 
pînă în prezent au fost îngrășate 85 
ha cu cite 20 tone gunoi de grajd, 
iar alte 20 de hectare au fost îngră-

șate cu cite 200 kg de îngrășăminte 
chimice. Folosind din plin timpul 
bun din toamna acestui an, colecti
viștii de aici s-au pregătit temeinic 
l'entru a termina în cel mai scurt 
timp însămmțările de toamnă. In te
ren bine pregătit și folosind semin
țe de grîu din soiurile cele mai pro
ductive. au semănat pînă la data de 
4 octombrie peste 100 hectare de 
grîu, de asemenea, orzul de toamnă 
și secara furajera au și fost fcisă- 
mînțate pe întreaga suprafață de 
peste 60 ha.

Semănatul griului trebuie grăbit
Gospodăriile agricole colective din 

raionul nostru s-au pregătit intens 
pentru a termina în cele mai bune 
condițiuni și în acest an lucrările de 
însamînțari la grîu și la celelalte 
culturi de toamnă. Datorită măsu
rilor luate din timp de către condu
cerile gospodăriilor colective și in
ginerii agronomi, cu sprijinul me
canizatorilor de la SALT., colecF- 
viștii din multe gospodării au tre
cut cu toate forțele la semănatul cul
turilor de toamnă, reușind să însă- 
mînțeze suprafețe însemnate. La 
gospodăria colectivă din .Mihalț. de 
•exemplu, s-au executat lucrări de 
pregătire a terenului pe o mare su
prafață, și s-au semănat 180 hectare 
cu grîu și alte culturi, iar colecti
viștii din Vințul de Jos au semănat 
peste 160 hectare. Nu la fel de 
bine stau însă lucrurile la gospodă
ria cdlectirvă din Cricăti, unde pînă 
la 1 octombrie au fost, însămînțate 
doar 22 ha față de 335 ha cit au în 
plan, deși s-a pregătit pentru însă- 
mîntări o suprafață de peste 150 ha. 
Cu alte cuvinte,-© parte din teren 
ce. urmează să fie însămînțat în 
toamna acestui an este pregătit și 
totuși semănatul stă pe loc. Acest 
lucru se datorește faptului că nici

Rămași în urmă
t impul frumos din această toam- 

iă a favorizat mult grăbirea lucră- 
ilor de însămînțări și recoltări. Cu 

toate acestea la gospodăria colecti- 
a din Galtiu executarea acestor lu

crări continuă să 
In urmă. Datorită 
a muncii, a lipsei 
jartea conducerii 
ședințe tov. Barbu Traian), la 
ceasta unitate, pînă la 1 octombrie, 
nu s-au însămînțat decit 25 ha cu 
grîu. Mai mult, pină Ia data amin
tită aici nu s-a recoltat nici un hec
tar de porumb, deși au fost date in- 
••cații privind recoltatul porumbu

lui, mai ales pe terenurile unde ur
mează să se însămînțeze.

Asigurarea desfășurării hsăinînță- 
riior impune ca și această gospodă
rie să ia toate măsurile, să-și mo
bilizeze toate forțele pentru a grăbi 
lucrările dc insămintâri și recoltări. 

-------------♦♦-------------
Vești din întrecere

fie mult rămasă 
slabei organizări- 
de preocupare din 
gospodăriei (pre- 

a-

depui 
ibi I

orgam- 
de con- 

pen- 
sind

pină la aceasta dată consiliul agri
col raional nu a repartizat la această 
unitate un inginer agronom care 
ar trebui să ajute la organizarea 
muncii în gospodărie, mai ales 
in această importanta perioadă 
de timp, cînd se hetărește producția 
anului viitor. Pe de altă pz 
consiliu* de conducere nu 
toate eforturile pentru a gr 
crările de snsămințări.

Fața de aceasta situație, 
zația de partid și consiliul 
ducere au datoria să ia mă:
t-ru grăbirea insaminț arilor u 
sarcini concrete pe fiecare membru 
din consiliu și brigadieri, ca în cei 
mai scurt timp să se treacă la se
mănatul griului cu toate forțele, fo
losind din plin atit capacitatea ma
șinilor și sprijinul acordat de SALT, 
cit și posibilitățile gospodăriei.

La fel. trebuie luate măsuri ur
gente pentru recoltarea porumbului 
și eliberarea terenului. deoarece 
parte din grin va fi însămi-: • :
porumb, iar întîrzierea recoltării - 
trage după sine întîrzierea lucrări
lor de pregătire a terenului și a >~- 
sămînțatului. lucru car ■ dă-.r.e.u : 
asupra producției de cereale din 
anul viitor.

ECO^OtflH
Dc lâ începutul anului. colectivul 

de muncă de la revizia de vagoane 
C.F.R. ariu și-a îndeplinit pla
nul de producție lună de lună.C[ - __-• ■ ■
•imite sint din cete mai bune, 
in această perioadă nu au 
nici un fel de intirziere sau 
de la siguranța circulației, 
de imobilizarea vagoanelor 
parații cu detașare a fost redus cu 
peste 20 la sută față de plan. Tot 
In luna septembrie a.c. printr-omai 
bună ccganizare a muncii s-au rea
lizat ccooomii în valoare dc peste 
10600 lei.

in obținerea acestor rezultate s-au 
vidențiat tov. Trifu Florian, Berin- 

dei Aurel. Teodor eseu .Aurel. Radu 
I.-ooim. Sonea Aurel. Cîmpean Du- 

olt;;

i in luna septembrie rezultatele ob- 
e sint din cete mai bune. .Astfel, 

avut loc 
abateri 
Timpul 

la re-

--------------------------- ♦
Lucrări ce

trebuie grăbite--------------------------- +

Insiiozatul furajelor 
și construcțiile zootehnice

Drapelul de fruntași se află în mîini bune
Pentru succesele obținute in mun

ca pe ogoare, în prea jma zilei dc 23 
August, colectiviștilor din comuna 
Ciugud li s-a înmînat drapelul de 
gospodărie agricolă colectivă frun
tașa pe raion.

Faptul a fost primit cu bucurie de 
colectiviștii de aici. Și în unanimi
tate au liotărît să-și strîngă și mai 
mult rîrtdurile în lupta pentru re
zultate.

Zilele au prins apoi a trece, una 
mai bogată în fapte decît cealaltă. 
Cu recolta de grîu strînsă și depozi-

tată in magazia cea nouă construită 
în acest an, cu capacitate de 50 va
goane, colectviștii au trecut la pu
nerea de baze trainice recoltei anu
lui viitor și la asigurarea celor mai 
bune condiții pentru iernarea ani
malelor. In acest sens, ei au însilo- 
zat aproape întreaga cantitate de 
furaje de 900 tone și sînt hotărîți 
să-și depășească planul cu 100 tone 
siloz, iar în prezent dau 
construirea saivanului și a 
tații 
tași,

Slab si cu una
Preocupați cu recoltatul cartofilor 

și a zarzavaturilor, cu pregătirea te
renului și cu însămînțairea culturilor 
de toamnă, membrii gospodăriei co
lective din Hăpria au scăpat 
centrul atenției două laturi ale 
cii lor tot așa de importante: însi- 
k zațul furajelor și pregătirea adă- 

știrilor pentru animale. Și, să le 
• >mn pe rînd.

Socotind că pentru hrana celor 
■300 capete vite mari ale gospodăriei 
sint necesare, pe lingă alte furaje, 
1.200 tone siloz, consiliul de condu
cere s-a ocupat un timp de insi- 
lezări. Rezultatul? Pînă la 19 sep
tembrie au fost însilozate 550 tone 
diverse furaje. De atunci însă nu 
s-a mai insilozat nici un pai. S-au 
pregătit, ce-i drept, o groapă la 
Teleac și una pe jumătate la Drîm- 
bar. ambele pentru circa 280 tone. 
In rest nimic. S-a oprit și pregătirea 
spațiului pentru înssfozări și însilo- 
zatid propriu-zis.

Dar. dacă cu însilozatul se stă

din 
mun-

Cq ud asemenea ritm

Jab

de scroafe. Drapelul 
deci, se află în mîini

zor cu 
materni- 
dc fr un
bun e.

si cu alia
ta gospodăria colectivă din 

Hăpria, cu nimic mai bună nu-i 
nici situația adăposturilor pentru a- 
niinale. Cu toate că la data de 20 
octombrie, conform planului sfatu-. 
lui popular și comitetului comuna! ' 
de partid, construcțiile prevăzute 
pentru anul în curs trebuie termina
te, grajdul de la Teleac e făcut doar 
pe jumătate, maternității de la 
pria abia i s-a turnat fundația, îăr 
construcția pătulutui, acum cind 
porumbul e deja bun de cules. în
târzie și ea, cu toate că materialul 
e în întregime fasonat.

Fața dc o asemenea situație, cu 
tot volumul mare de lucrări cerut 
de zilele toamnei, consiliul de con
ducere al gospodăriei trebuie să-și 
împartă cu mai multă -judiciozitate 
forțele, asigurând în acest fel înde
plinirea tuturor prevederilor do plan. 
Pentru aceasta însă, gospodăria nu 
trebuie lipsită nici o clipă nici de 
îndrumarea comitetului de partid și 
nici dc sprijinul sfatului popular.nu se termină grajdul

In clișeu : La G.A.C. Galda de Jos se tnsămînțează de zor.

Depășirea planului 
lună de lună

.a Atelierul l— Regional. d:n 
i! Secției L. 11 C.F.R. Alba 

sub îndrumarea organizației
tid. se desfășoară o susțin 
nea pentru îndeplinirea plani

ca-
Iu- 
dc

J

-

scopul asigurării de condiți op- 
iernării animalelor colectiviștii

In 
time 
din Oarda au hotărît să construias
că în acest an încă un grajd de 100 
capete pe lingă ce! existent. Un 
acru cît se poate de bun.

Rău este însă faptul că lucrările 
de construcții au început tîrziu, iar 
odata începute acestea se desfășoa
ră intr-un ritm cu totul necorespun- 
-ător. Cu tot timpul înaintat, la a- 
ceastă construcție lucrează doar cs- 
țiva oameni. Au fost zile, de pildă, 
cind alături de patru meșteri au 
mai lucrat tot atîtea ajutoare. Dar 
au fost și zile cînd pentru a pune 
la îndemîna meșterilor materialul 
necesar n-a lucrat decît un singur 
o:n. Or. în acest ritm nu se termină 
gr idul și de acest lucru trebuie să

țtnă seamă consiliul de conducere 
ai gospodăriei. Este necesar să fie 
mobilizați la construcția grajdului 
toți meșterii gospodăriei și să 
sigure tot timpul materialiull 
ser ia locul construcției.

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

se a- 
necc-

După înfățișarea ultimilor ani, 
Zlatna și-a căpătat pe merit numele 
de șantier. S-a construit și se cons
truiește continuu aici. Numai anul 
trecut au fost predate spre folosință 
aproape 100 de apartamente fără a 
mai vorbi de construcțiile industria
le terminate, de frumoasa școală 
medie din centrul Zlatnei.

Pentru acest an constructorii — 
și în special cei ai șantierului 
t.C.M.M. din Zlatna — au avut de 
îndeplinit sarcini deosebite. In a- 
fara construcțiilor industriale co
lectivul de muncă de la acest șan
tier trebuia să realizeze pînă la fi
nele acestui an aproape de faza fi
nală blocul A din centrul Zlatnei. 
Analizînd stadiul actual al construc
ției acestui bloc, se poate spune ca 
ritmul lucrărilor merge cu totul ne
satisfăcător. Deși sîntem aproape 
de jumătatea lunii octombrie, lucră
rile sînt abia la fundație. E adevă
rat că la rămînerea în urmă a con
tribuit intr-o foarte mare măsură și 
beneficiarul. Dar tot așa de adevă
rat este că nici constructorul nu s-a 
străduit, n-a pus pe prim plan exe
cutarea lucrărilor planificate. Dar 
să analizăm puțin faptele.

Șantierul T.C.M.M. Zlatna trebuia 
să atace construcția lucrărilor de la 
Zlatna încă din primul trimestru al 
acestui an. Din motive justificate, 
începerea lucrărilor s-a amînat pen
tru data de 1 iunie, cînd de fapt s-a 
primit ord nul de începere a lucră
rilor. Datorită însă superficialității 
dovedite, conducerea E. M. „Gh. 
Doja“ a întârziat fără nici o just fi-

Să fie lichidate lipsurile în construcția biocului A din Zlatna

După paravanul așa-ziselor
„cauze obiective

care predarea amplasamentului cu 
nu mai puțin de 2 luni de zile (?!), 
astfel că constructorul n-a putut a- 
taca lucrarea decit în luna august. 
De altfel nici in momentul de față 
problema predării amplasamentului 
nu e complet rezolvată. Mai mult, 
dovedind superficialitate la execu
tarea lucrărilor de demolare, au fost 
umplute pivnițele cu moloz, ridicind 
la dublu volumul lucrărilor pentru 
săparea fundației.

Dar, dacă aceasta e vina benefi
ciarului, apoi tot așa de adevărat 
este că nici constructorul nu s-a 
străduit câtuși de puțin să urgenteze 
lucrările la bloc. Acest lucru e do
vedit de faptul că și la ora actuală 
se lucrează abia cu 12 oameni. Con
ducerea șantierului (șef tov. Vasi- 
lescu S.) încearcă să justifice ritmul 
meet prin aceea că, chipurile, au 
fost mobilizate forțele la celelalte 
construcții. Acest lucru e cu totul 
neadevărat. In cursul lunii septem
brie, de pildă, șantierul avea în plan 
să construiască o magazie incintă 
cu o valoare de deviz pe luna tre
cută de 
n-a fost 
xecutate 
acopere 
cată. In 
de planificarea internă nu s-a rea-

217.000 lei. Această lucrare 
executată, dar n-au fost e- 
nici alte lucrări care să 

cel puțin valoarea planifi- 
schimb, la blocul A față

lizat decît 25 la sută. De altfel sar
cina de plan nu e îndeplinită nici 
pe șantier. Mai mult, sint înregis
trate aici serioase depășiri ale pre
țului de cost. De la începutul anu
lui și pină in prezent valoarea a- 
cestor depășiri trece de 700.000 lei. 
In loc să ia măsuri care să curme 
din rădăcini toate cheltuielile inutile 
și in special cele din ramura trans
porturilor, conducerea șantierului se 
consolează cu faptul că majoritatea 
acestor cheltuieli s-au făcui și se 
fac din vina Grupului din Brad fără 
să se gindească că acestea le su
portă statul. Este adevărat că față 
de această situație 
Grupul șantierelor 
Sicoie Azarie). In 
duri conducerea 
Zlatna a cerut să 
recrutarea de forțe 
provizionarea cu materiale. De fie
care dată însă Grupul Brad i-a sfă
tuit să „lupte cu toate forțele" (?!). 
Așa s-au petrecut lucrurile cu zi
darii. S-au dat nu mai puțin de 5 
note telefonice și s-au trimis 2 adre
se pentru a se repartiza șantierului 
10 zidari. Conducerea Grupului nu 
numai că n-a trimis zidarii, dar nici 
cel puțin n-a răspuns la cererile jus
tificate ale tovarășilor din Zlatna. 
Uneori șantierului i s-au făcut ch ar

e vinovat 
Brad (șef 

nenumărate 
șantierului 
fie sprijinit 
de muncă și

Ș* 
tov. 
rin- 
din 

în 
a-

greutăți in desfășurarea activității. 
De pildă, în cadrul Grupului s-a fă
cut la 20 august modificarea planu
lui pe septembrie, fixindu-se sarcină 
valorică de fiecare obiectiv. Spre 
marea mirare chiar și a tovarășilor 
din Zlatna, pentru lucrările la bloc 
a fost fixat un plan de... 13.000 lei, 
in timp ce planul desfășurător intern 
.- 1 șantierului prevede să se execute 
lucrări pină la finele anului de peste 
700.000 lei. In același timp, în plan 
sint incluse lucrări care de fapt nici 
nu se execută. După ce s-or fi ghi
dând tovarășii din conducerea Gru
pului nu se știe. Se vede in schimb 
superficialitatea, birocratismul cu 
care se mai lucrează aici la planuri 
de care depinde activitatea unui în
treg șantier. Și culmea, acest plan 
modificat, despre care este vorba, a- 
junge de la Brad la Zlatna exact 
după o lună, adică la 20 septembrie. 
In ce situație au fost puși construc
torii cînd planul pe septembrie l-au 
primit la. sfirșitul lunii, credem, e de 
prisos să mai arătăm.

Rămînerea in urmă cu lucrările 
la construcția blocului A. este și o 
urmare firească a dezinteresului cu 
care este privită sarcina construc
ției blocului. Conducerea șantierului 
încearcă să justifice întîrzierea prin 
lipsa de oameni. In această proble
mă trebuie spus că s-a dovedit des
tul de puțină preocupare, deoarece

N. GIURGIU și VALER ROȘU 
inspector la Banca de investiții 

Alba Itilia
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Adunări de dări de seamă și alegeri in organizațiile de partid

Cînd își face loc autolîniștirea
Din scrisorile corespondenților^

încredere în conștiința oamenilor
întreprinderea de industrie locală 

„Horia11 a cunoscut in ultimii ani 
-o largă dezvoltare. Produsele ce 
poartă marca „Horia“ se bucură tot 
mai mult de aprecierea consumato
rilor din regiunea noastră. An de 
an, colectivul de muncă de aici, sub 
conducerea și îndrumarea organiza
ției de bază, a dat produse tot mai 

multe, de calitate superioară și la 
un preț scăzut. Aceasta ca urmare 
a creșterii producției și productivi
tății muncii, prin folosirea metode
lor înaintate de muncă.

Un rezultat deosebit de important 
a fost obținut in 1961 cind planul 
de producție pe întreg anul a fost 
îndeplinit la data de 19 noiembrie, 
cu 42 zile mai devreme. Succesele 
obținute de colectivul de muncă de 
la 1.1. L. „Horia", în anul 1961, au 
situat intreprinderea „Horia11 în rîn- 
dul Întreprinderilor fruntașe din ra
ionul nostru. Și aceste succese sînt ro
dul unei susținute munci politice des
fășurate de către organizația de bază. 
Despre aceste succese membrii de 
partid au discutat ia adunarea gene
rală a organizației de bază de dare 
de seamă și alegeri care a avut loc 
in septembrie 1961. Tot atunci, s-au 
analizat și unele aspecte negative 
din activitatea politică și economică 
desfășurată in întreprindere. Pen
tru lichidarea lor, adunarea gene
rală a organizației de bază a adop
tat o hotărîre din care se desprindeau 
sarcini menite să ducă la lărgirea 
și consolidarea succeselor în viitor.

A trecut un an de atunci, an în 
care s-au obținut o seamă de re
zultate bune. Ele însă, puteau fi și 
mai bune.

★
Zilele trecute, a avut loc aduna

rea generală a organizației de bază 
pentru dare de seamă și alegeri, mi
nunat prilej de analiză a activității 
politice desfășurate, in perioada de 
un an, de către biroul organizației de 
bază, de către fiecare membru de 
partid, în vederea îndeplinirii sarci
nilor ce' le-au stat în față.

In darea de seamă a biroului or
ganizației de bază, prezentată adu
nării generale, sînt oglindite rezul
tatele obținute în perioada care s-a 
scurs de la alegeri și pînă in pre
zent, ca urmare a activității politice 

■și economice ce s-a desfășurat în 
cadrul întreprinderii, sub conduce
rea organizației de partid.

Darea de seamă a biroului orga
nizației de bază se împarte în două 
părți. In prima parte, care se re- 

' feră la trimestrul IV al anului 1961, 
■se arată că planul de producție al 
întreprinderii a fost îndeplinit și 
depășit, iar în a doua parte se ara
tă că în primele 7 luni ale anului

îmbunătățirea transporturilor — o sarcină deosebită
Transportul feroviar are un rol 

deosebit de important în viața eco
nomiei noastre naționale. Precizia 
de ceasornic cu care trebuie el să 
se desfășoare este o caracteristică 
ce nu poate lipsi în nici un caz din 
transporturile pe C.F.R. Iată de ce, 

■cum era și firesc, problema conti
nuei îmbunătățiri a muncii la De
poul C.F.R. Teiuș a constituit, pe 
lîngă alte probleme, obiectul unei a- 
nalize profunde în cadrul adunării 
de dare de seamă și alegeri.

Darea de seamă prezentată la a- 
dunare ca și discuțiile care au avut 
loc, au scos cu toată puterea în e- 
vidență munca neobosită a comuniș
tilor din depou, hărnicia cu care au 
muncit 1a realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, la asigurarea 
desfășurării transporturilor în con
diții de deplină siguranță a circula
tei. Și pe bună dreptate întregul co
lectiv de muncă se poate mindri cu 
rezultatele obținute pînă în prezent. 
Astfel, planul producției globale a 
fost îndeplinit de la începutul anu
lui și pînă in prezent in proporție 
de 106,76 la sută, productivitatea 
muncii a crescut cu 7,01 la sută, iar 
volumul economiilor realizate se ri
dică la peste 2.460 tone combusti
bil convențional. In ce privește re
ducerea prețului de cost, comuniștii 
depoului au raportat că și-au reali
zat angajamentul pe întregul an, 
economisind suma de 437.426 lei.

Rezultatele obținute sînt și urma
rea atenției acordate de organizația 
de bază, de toți comuniștii, introdu

1962 planul de producție nu a fost 
realizat.

Cum se explică acest fenomen ? 
Care sînt cauzele adevărate, obiecti
ve? Acestea nu sînt analizate în 
mod concret în darea de seamă, ci 
la fiecare latură a neîndeplinirii in
dicatorilor din planul de producție 
se găsesc „justificări11. Analiza pro
fundă a cauzelor pentru care între
prinderea a rămas în urmă cu în
deplinirea planului este înlocuită cu 
înșiruirea a o serie de motivări, 
mare parte din ele neîntemeiate. A- 
cest lucru il confirmă realizările 
obținute anul trecut, cînd planul de 
producție a fost nu numai îndepli
nit, dar a fost chiar depășit la toți 
ind catorii economici.

Darea de seamă nu face o anali
ză politică a adevăratelor cauze 
care au generat situația economică 
la I. i. L. „Horia“ în acest an. Ea 
are (cu puține excepții) un caracter 
administrativ. Este adevărat că 
darea de seamă trebuia să cuprindă 
situația economică dar aceasta nu 
înseamnă că trebuia neglijată acti
vitatea politică, așa cum de fapt 
s-a întîmplat.

In darea de seamă a biroului or
ganizației de bază nu se arată felul 
cum a fost organizată munca pentru 
indeplinirea hotăririlor partidului și a 
hotărîrilcr organizației de bază, me
todele de muncă folosite, care sînt 
rezultatele obținute în urma anali
zelor făcute de adunarea generală a 
organizației de bază. De asemenea, 
nu se arată nimic despre felul cum 
a fost respectată democrația internă 
de partid, cum este stimulată critica 
de jos, cum este respectat și cum 
se aplică în viață principiul muncii 
colective și răspunderea personală 
pentru indeplinirea sarcinilor, păs
trarea secretului și a documentelor 
de partid. Slab este oglindită preo
cuparea biroului organizației de bază 
penfru educarea comunistă a colec
tivului de muncă. Foarte anemic 
sînt scoase în evidență lipsurile bi
roului organizației de bază și anu
me faptul că adunările generale ale 
organizației de bază nu s-au ținut 
cu regularitate, că biroul nu a exer
citat un control temeinic și n-a ur
mărit felul cum membrii și candi- 
dații de partid își îndeplinesc înda
toririle statutare.

Datorită slabului conținut al dării 
de seamă și d scufiile purtate au a- 
vut un caracter mai mult adminis
trativ. Cei ce au luat cuvîntul la 
discuții, printre care tovarășii Nagy 
Stefan. Muntean Ilie, Volonciu loan, 
Coman Alexandru și alții, s-au re
ferit în general la probleme ad
ministrative și nu au criticat slaba 
muncă politică desfășurată de bi
roul organizației de bază și de unii 

cerii tehnicii noi, perfecționării con
tinue a utilajelor de muncă, îmbu
nătățirii aprovizionării tehnico-ma- 
teriaie a atelierelor depoului. Folo
sind la maximum rezervele interne 
și prin ajutorul primit, depotd și-a 
mărit atelierul mecanic de armătură 
și strungărie, s-au montat standu
rile de probă a aparatelor de con
trol, s-a amenajat atelierul anexă de 
turnătorie. Strungăria a fost înzes
trată cu strunguri noi, de înaltă 
productivitate, cu raboteze și alt u- 
tiiaj, care altă dată nu exista in 
depou.

Numeroși membri și candidați de 
partid, ca Rusan Nicolae, Hațegan 
Gh„ Popa Vasile, Trifan Nicolae, 
Ivan Nicolae, Păcurar loan și alții, 
au scos în evidență experiența mun
cii lor la obținerea de rezultate bune 
în muncă și au făcut o serie de pro
puneri deosebit de importante pen
tru îmbunătățirea și mai mult a 
muncii de viitor. A reieșit însă, în 
cadrul adunării și o seamă de fapte 
ale unor mecanici, care au umbrit 
intr-o bună măsură munca harnică 
a colectivului de la depou. Unii me
canici, ca Giurgiu Inocențiu, Nicula 
loan, Timiș Gavrilă și Căliman Flo- 
rea, au dovedit grave neglijențe în 
efectuarea serviciului, plinind chiar 
în pericol trenurile ce le remorcau. 
Giurgiu Inocențiu, de pildă, a tam
ponat violent două vagoane, fapt 
pentru care depoul a pierdut titlul 
de unitate fruntașă pe ramură în 
trimestrul II. lată deci cum lipsurile 
unora influențează asupra întregu
lui colectiv. Pentru a curma pe vii

membri de partid care n-au muncit 
susținut pentru mobilizarea întregu
lui colectiv al întreprinderii la lup
ta pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Și în anul care a trecut 
au fosi unele greutăți în întreprin
dere, dar ele au fost învinse dato
rită unei mai mari preocupări din 
partea organizației de partid. Și 
doar anul trecut n-au lucrat aici alți 
muncitori. Dimpotrivă, în acest an 
numărul comuniștilor a crescut, au 
fost aplicate în producție unele ino
vații, oamenii deși aceiași, au cres
cut din punct de vedere al conștiin
ței.

Se pare insă că succesele obți
nute anul trecut au dus biroul orga
nizației de bază la mulțumire și auto- 
liniștire și acesta a uitat că succesele 
obținute trebuie lărgite și consolidate. 
S-a scăpat din vedere desfășurarea 
unei munci politice bine organizate, 
activitatea permanentă, de fiecare 
zi, a comuniștilor.

De activitatea nesatisfăcătoare a 
biroului și a organizației de bază 
de la 1.1. L. „Horia11 nu este scutit 
de răspundere nici Comitetul orășe
nesc de partid. Pentru lichidarea 
lipsurilor existente vor trebui luate 
măsuri concrete, să se studieze si
tuația din cadrul întreprinderii și să 
se ia măsuri poliiice corespunzătoa
re pentru îmbunătățirea și întărirea 
vieții interne de partid, fără de care 
îndeplinirea sarcinilor economice nu 
este posibilă.

La I. I. L. „Horia11 sînt condiții ca 
lipsurile existente să fie lichidate. 
Trebuie însă mai multă preocupare, 
mai multă răspundere, mai multă 
stăruință pentru îndeplinirea sarci
nilor. Trebuie îmbunătățită munca 
politică — cheia tuturor succeselor.

E. GLIGA 
------- ♦♦--------

Pregătiri pentru deschiderea 
învătămîntului de partid
La sediul Comitetului raional de 

partid a avut loc zilele trecute o șe
dință de pregătire a propagandiști
lor de la cercurile și cursurile din 
orașul Alba lullia, în vederea des
chiderii anului de studiu" în învăță- 
mîntul de partid.

Cu acest prilej, tovarășul Ștefan 
Boureanu, prim-secretar al Comite
tului raional de partid, a expus în 
fața propagandiștilor indicațiile C.C. 
al P.M.R. și sarcinile ce decurg din 
acestea privind desfășurarea învăță- 

| mîntutui de partid în anul 1962-1963. 
i Apoi au fost expuse primele teme 
I din programul de învățămînt, pe 
' cercuri și cursuri.

tor astfel de lipsuri grave pentru si
guranța circulației, comuniștii au 
propus desfacerea contractului de 
muncă, sarcină care de fapt a fost 
îndeplinită. Adularea a atras foarte 
serios atenția asupra unor astfel de 
I psuri, ca ele să nu se mai repete 
ui viitor.

In încheierea lucrărilor, a luatcu- 
- întul tovarășul loan Mărginean, 
secretar al Comitetului raional de 
partid. Din concluziile trase pe mar
ginea lucrărilor adunării, s-a des
prins faptul că organizația de partid 
de la depou s-a întărit și dezvoltat 
mult, s-a îmbunătățit compoziția so- 
<■ ală, a ©reseat maturitatea politi
că a comuniștilor. Din păcate însă 

adunarea generală aceste fapte 
nu au fost scoase cu toată puterea 
în evidență. Uneori discuțiile purtate 
s-au canalizat numai pe problemele 
producției, neglijîndu-se activitatea 
politică care este de fapt motorul în
tregii activități de producție. De ase
menea, inufcu tot Ultra jul au tualț co
muniștii poziție față de unele lipsuri 
ce se mai fac simțite în activitatea 
politică și de producție.

In încheierea concluziilor, tov. 
Mărginean a dat indicații asupra 
sarcinilor de viitor ce revin noului 
organ ales, asupra muncii ce tre
buie desfășurată de întreaga masă 
a membrilor și candidaților de 
partid în vederea realizării sarcini
lor ce le stau în față.

Adunarea a reales în funcția de 
secretar al organizatei de bază pe 
comunistul Nicolae Ălmășan.

I
ln reparație cu R.R.D. la Depoul 
C.F.R. Teiuș, locomotiva 50.125 a 
lost terminată cu trei zile mai de
grabă față de norma de staționare. 
Și, la 22 septembrie, la parbriz cu 
inărul mecanic Aurel Mateiaș, a 
olecat în parcurs de probă.

Teiuș-Războieni. Parcurs obișnuit 
icntru efectuarea probelor. Și, to

tuși. Chiar și atunci cînd nu te pasc 
grijile (cele 20 de locomotive repa- 
-ate în acest an la Depoul C.F.R. 
Teiuș au primit toate la recepția de- 

t finitivă mențiunea „reușit poate fi 
I ’ată în exploatare11) nu poți sta pa

siv. mai ales cind proba nu sosește 
:u trenul cu care acestea se întorc 
a mod obișnuit.

★
Trecuseră aproape treizeci de mi- 

ute peste ora obișnuită și... proba 
iu mai sosea. Ce s-a putut întîm- 
rla? Stapinit tie neliniște. în biroul 
maiștrilor șeful ajutor cu reparații- 
e, tovarășul Nicolae Comșa, puse 
lina pe telefon.

— Fii bun și întreabă la firul 
i.R. ce-i cu... 125?
Trec cîteva clipe. Apoi... Un răs- 

uas bun care îi vîntură neliniștea: 
—...125 vine cu alt tren. își face 

uzit glasul telefonistul Vasile Sal- 
I'ă.

— Bine!... Dar... întirzierea? Să 
rie locomotiva vina? — își spuse în 
sinea sa tovarășul Nicolae Comșa.

Cu locomotiva însă, nu se întîm- 
alase nimic. Se întîmplase în schimb 
Itceva. Pentru deblocarea stației 

Războieni, neavînd altă locomotivă 
’a îndemînă. operatorul C.R. făcuse 

pe! la probă:
—- E vorba de remorcarea unui 

-en pe distanța Războieni-Coșlariu 
’ară altă locomotivă — se adresă el 
■ersonalului probei. Acceptați?

Cei de pe locomotivă nu se pri
ciră cu răspunsul. Ținură sfat: me- 
■anicul. fochistul, cei cîțiva lăcătu
și. maistrul de atelier Simion Ran-

In Luna marii prietenii
in cadrul manifestărilor din „Luna 

prieteniei romîno-sovietice11, tradi
țională sărbătoare a .poporului nos
tru, Secția de cineficare a raionului 
Alba organizează între 7 și 14 oc
tombrie „Festivalul filmului sovie
tic11. La cinematografele din Vințul 
de Jos. Stremț, Ighiu și Șard, unde 
se organizează festivalul, va rula

La căminul cultural din Tăuți
Pe timpul verii, la dispoziția ta

berei pentru desfășurarea activități
lor cu pionierii care și-au petrecut 
plăcut vacanța aici, căminul cultu
ral din Tăuți și-a reluat activitatea. 
Și oamenii satului au primit cu sa
tisfacție acest lucru. Numai că sa
tisfacția nu le-a ținut mult. Relua
rea activității la ..cămin a fost doar 
enunțată, fără a se trece din plin 
la desfășurarea activității cultural- 
arlistice.

Vina pentru acest lucru trebuie 
împărțită. Pe de o parte conducerii 
căminului cultural (director tov. 
Tomtrș L), care încă n-a acționat cu

Oaxzienâ si
Zilnic, pe porțile larg deschise ale 

orașului, comunelor și satelor ra
ionului nostru, își face apariția un 
prieten drag, așteptat cu nerăbdare 
și interes de oamenii muncii. Este 
ziarul. Este cuvîntul scris al parti
dului, îndreptar în viața și munca 
tuturor. Și oamenii, tineri sau vîrsl- 
nici, îi citesc cu nesaț slova, îi cu
leg pe nerăsuflate bogatu-i rod de 
învățăminte.

Ca peste tot, cu același firesc in
teres, își așteaptă prietenul și oa
menii muncii din Vințul de Jos. Iar, 
dacă aici, totuși, mai există unele 
excepții, acestea se datoresc pripe
lii, neaprofundării ajutorului pe care 
li-1 poate da ziarul. Numai așa se

In atenția crescătorilor de oi
La 1 octombrie a început de că

tre D.C.A. contractarea linei. Este 
o acțiune deosebit de importantă și 
în același timp avanta joasă atît pen
tru gospodăriile colective cit și pen
tru posesorii de oi proprii. Prețurile 
de contractare sînt per kg de 60 lei 
pentru lîna merinos, nespălată, ca
litatea I-a, de 44 lei pentru lina ți- 

cea și instructorul practic Gheorghe, 
Cristea care însoțeau locomotiva. ,

— Acceptăm. Eu — își făcu cu-1 
noscută mecanicul liotăriirea — sînt] 
gata. Pregătiți trenul. Dar... dum-i 
neata, tovarășe maistru.? Ai încre-< 
dere în calitatea reparațiilor? Doar] 
ști că au fost terminate cu trei zilei 
înainte de termen! '

Maistrul nu răspunse pe dată.]
Gînduriile nu-i dădură răgatz. Dar<
aceasta nu fu decît o clipă:

— II ducem! Să ne lege la tren] 
— fu și hotărîrea maistrului.

Spunîndu-și și el cuvîntul, înmin-. 
tea maistrului apărură rind pe rî.nd! 
toți membrii echipei de ia R.R.D. :< 
Titi Radu, șeful echipei, care la ple
care i-a spus — fi sigur, totul ca-j 
litatea I-a; bătrîinul comunist Ion 
Breaz înconjurat de ceilalți munci
tori, comuniști mai tineri, IonChio-j 
rean, Mircea Udrea, Silviu Fleșer,) 
Ion Onița, care n-au dat niciodată) 
greș la trasaj și montaj; strungarii) 
Teodor Bîrluț și Francisc Horvath,! 
mereu fruntași în lupta pentru ca-) 
litate; tinerii cazangii Aurel Fildan) 
și Ion Ceteau, cei de la specială,) 
de la armătură, ajutori de meseria-) 
și, care au aceeași lozincă: .mai ief-$ 
tin, mai repede, mai bine. )

— Cum să n-am eu încredere în) 
ei ? )

Fluierul locomotivei îi întrerupse) 
firul gîndurilor. Șirul de vagoane) 
urmau „cuminți11 locomotiva care) 
ducea după sine peste 1.800 tone. Va) 
trece oare cu succes examenul cu) 
348 tone supratonaj? )

La ora stabilită trenul sosi la des-) 
tinațîe. Maistrul fu năpădit din zeci) 
de guri de aceeași întrebare: cum) 
s_-a comportat locomotiva? Și mats-) 
trul, înconjurîndu-i cu o privirecal-) 
dă, le dădu un răspuns valabil tu-) 
furor. Vă mulțumesc. Ați dovedit) 
încă o dată că sinteți demni de) 
încredere. )

VASILE STREMȚAN )

zilnic cîte unul din filmele sovietice 
noi „713 cerc aterizarea**, „49 zile 
în Pacific*1, „Copilul și orașul11, 
„Nana** și altele, iar la celelalte 27 
cinematografe sătești, necuprinse în 
festival, va rula la fiecare cîte un 
film sovietic în premieră.

NEGRUȚIU VICTOR

destulă energie pentru activizarea 
formațiilor artistice, iar pe de altă 
parte organizației U.T.M., care n-a 
căutat să facă o problemă din mo
bilizarea tineretului la activitățile 
din cadrul căminului. Or, acum e 
timpul ca între conducerea căminu
lui cultural și organizația de tine
ret să existe o mai strînsă colabo
rare, și, mina în mî.nă, sub îndruma
rea comitetului comunal de partid 
să se treacă Ia organizarea în -cadrul 
căminului a unor activități cit mai 
plăcute și mai instructive.

G1LJRA V. și PICLIȘAN GH.

concepții
explica faptul că tovarășul Ghcor- 
ghe Stanciu, președintele sfatului 
popular comunal, găsește cuvinte de 
refuz atunci cind este solicitat să se 
aboneze Ia ziarul „Steaua roșie11. 
Numai acesta poate fi motivul că 
tovarășii Nicolae Josan, secretarul 
sfatului, Dinescu Florentina, sala
riată a aceleiași instituții, parte din 
salariații cooperației și ai bazei de 
recepție, sînt și ei neabonați.

Problema în sine e o chestiune de 
concepție. N-ar fi rău însă ca cei 
vizați să-și revizuiască greșita con
cepție de a se lipsi de un ajutor a- 
Bt de prețios în viata și activitatea 
lor.

S. P.

pr.ic și de 30 lei pentru lina țurca- 
nă, pentru cantitățile de lînă con
tractate gospodăriilor colective acor- 
; ndu-li-se o majorare de 10 la sută.

Contractanții beneficiază de un a- 
v ns de 40 la sută din valoarea con- 
1ctului, care se achită odată cu 
' ihcierca acestuia.



ÎS uni fle la proclamarea R.D. licriiiaiie
Se împlinesc la 7 octombrie 13 a ni de la proclamarea R. D. Germane ; 

— eveniment memorabil in viața poporului german.
Poporul rcmîn urmărește cu adîn că bucurie dezvoltarea R. D. Ger- < 

mane pe calea socialismului, remar cabileic succese obținute in cons- J 
trticția pașnică de oamenii muncii germani sub conducerea încercată ) 
a P. S. U. G„ a Comitetului său Central, in frunte cu tovarășul < 
Walter L Ibricht.

La marea sărbătoare a poporului R.D. Germane, poporul romin ii ? 
adresează călduroase felicitări și îi urează să obțină noi și tot mai mari < 
succese Ji înflorirea continuă a R. D. (iernane, in lupta pentru vie- ; 
toria păcii și socialismului. )

Tinerețea unui oraș milenar
9 9

Pomicultura — o ramură 
cu largi perspective

Situat în regiunea Erfurt, orașul
Xi rdhausen era cunoscut in trecut 
prin griul său de bună calitate. In 
ultimii ani orașul a luat o mare dez
voltare, devenind un important cen
tru industrial. In urma bombard; - 
mentului anglo-american din ' apri
lie 1945, dintre cele 13.000 de lo
cuințe ele. orașului, aproximativ 
6.2140 au lost distruse, iar alte 4.6 r) 
au fost parțial avariate. .Astăzi har
nicii săi locuitori dau viața noua . - 
cestui oraș milenar. Constructorii de 
case au dat în folcsință sute de lo
cuințe, magazine și case de cultura, 
iar constructorii de tractoare și ex
cavatoare și-au cîștigat faimă în 
întreaga lume.

Pe șantierele de construcție a lo
cuințelor se folosesc cele mai mo
derne metode. De pildă, pe marele 
șantier din Sangerhauser Strasse

Rafinăria de petrol
Recent a intrat in funcțiune prima 

parte a unui nou sector al rafină
riei de petrol din Liitzkendorf, si
tuată în bazinul Geisental, cel mai 
mare producător de lubrifianți din 
R. D. Germană.

Au fost montate zece rezervoare 
cu o capacitate de 5.000 metri cubi 
fiecare. De asemenea, au intrat în 
faza finală de construcție instalația 
electrică de desalinare, instalațiile 
de distilare, de stabilizare și altele.

Noua fabrică de materiale 
presate de la Bernau

La Bernau, o localitate situată in 
apropiere de Berlin, se construiește 
o fabrică de materiale presate din 
hîrtie și carton. Recent, aici 
a început să producă primul 
sector .— de tuburi din hîrtie 
rezistentă. După încheierea- de
finitivă a lucrărilor de construcții, 
fabrica va produce din hîrtie rezis
tentă sau diintr-un țesut rezistent, 
plăci și piese pentru fabricarea 
de izolații electrotehnice .folosite în 
special în producția de transforma
toare, aparate dc radio și televiziune. Case de odihnă pe coasta Mării Baltice.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer au sosit la Djakarta
(Urmare din pag. l-a) 

timpul intonării imnurilor s-au tras 
21 de salve de salut.

Comandantul gărzii de onoare, 
compusă din subunități reprezentînd 
toate genurile de forțe armate ale 
Republicii Indonezia, a prezentat a- 
poi raportul. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, însoțit de președin
tele dr. Sukarno, a trecut în revistă 
garda de onoare. Fanfara a intonat 
,,Imnul indonezian pentru eroi".

Președintele dr. Sukarno s-a a- 
propiat de microfon și a rostit un 
cuvînt de salut.

A răspuns tovarășul Gheorghe, 
Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și președintele Sukarno și-au 
strîns mîinile cu căldură. Președin
tele Sukarno a prezentat tovarășu
lui Gheorghiu-Dej un mare număr 
de personalități care au venit in 
înt knpinariea înialțiljor oaspeți ro
mîni.

Copiii personalului ambasadei 
R. P. Romîne din Djakarta au oferit 
tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer buchete 
de fiori.

A urmat un moment impresionant: 
solii poporului romîn, însoțiți de 
președintele Sukarno, au trecut prin 
„Poarta Indoneziei", care, după cum 
se spune aici, se deschide numai în 

unde sint in construcție două blo
curi din panouri mari prefabricate, 
s-a realizat o malta productivitate a 
muncii prin folosirea tencuirii me
canice a interioarelor și exterioare
lor și prin așezarea mecanică a du
șumelelor. De asemenea, se montea
ză pereți despărțitori prefabricați de 
mărimea camerelor.

Pînă la 1 iunie 1962 au fost date 
; folosință 2288 apartamente. ur- 

mind ca pină la sfirșitul anului alte 
.TU de familii să se mute in locuin
țe na. Fosta arteră comercială prin
cipal.: a orașului. Rautenstr.:sse. 
ccmpiet distrusa in timpul războiu
lui. a fost parțial reconstruită. Noile 
I'jcuințe și m. g..-zine!e modeme și 
1 minoase suit mîndria locwtoriicr 
orașului milenar întinerit N xdhaj-

de la Lutzkendorf
Duf_ terminarea noului sector, 

czpacitatea de prelucrare a țițeiului 
la rafinăria .din Lutzkendorf va creș
te de 3-4 ori. Aici se vor produce ki- 
brifimți. carburanți, gaze lichefiate, 
î'leiuri minerale, produse albe etc. 
La Lutzkendcrf se construiești de 

omenea. un r- j cartier de locuit, 
șosea și o gară c • cale ferată.

fața prietenilor. Tradiționala „Poar
tă a Indoneziei" este un culoar viu 
alcătuit din băieți și fete îmbrăcați 
în splendide vestminte naționale 
dm peste 40 de regiuni ale Indone
ziei. Un grup de tinere in costume 
naționale multicolore a oferit tova
rășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer tradiționalele 
ghirlande de flori cu care sint încu
nunați în Indonezia oaspeții de sea
mă.

După ceremonia primirii, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej și pre
ședintele Sukarno au luat loc în 
mașini, și cortegiul oficial, escortat 
de motocicFști, s-a îndreptat spre 
palatul Merdeka, reședința oficială 
a președintelui Sukarno.

La intrarea în palatul Merdeka, 
solii poporului romîn au fost salu
tari de tinere indoneziene, îmbră
cate în tradiționalele sarenguri. La 
reședința președintelui Indoneziei, 
conducătorii țării noastre au avut o 
scurtă convorbire cu dr. Sukarno. 
Apoi, însoțiți de acesta, s-au îndrep
tat spre palatul Istara Negara, care 
va fi reședința oaspeților romîni în 
Fumul vizitei în Indonezia.

Vizita în „țara verii veșnice", cum 
i se mai spune Indoneziei, a înce
put î.ntr-o atmosferă sărbătorească, 
de prietenie, caracteristică, pentru 
bunele relații existente între cele 
două țări.

Un sat cu o înfățișare nouâ
Valoarea proprietății obștești a 

c ■ -per; tivei agricole de producție 
illiehn Picck" din Weissen- 

schirmbach — raionul Querfurt, re- 
r.’ivnea Erfurt — se ridică astăzi la 
5.8 milioane de mărci. Cu numai 
rt decenii în urmă, majoritatea 
cei r 270 de membri ai cooperativei

■ - -u din greu ca argați pe mo- 
șiite balonului von Aliinchausen.

Din 1952, de la înființarea acestei
■ ț>.' live, înfățișarea satului s-a 

schimbat radical. In locul cocioabe- 
!■ r au apărut case arătoase. Au ră
sărit ca din pămînt 13 gra jduri mari, 
nxxl rce. depozite. crescătorii de 

; porci și oi. un cămin cultural, un 
! :: . g. z'.n. o baie cu cabine și dușuri. 
I o cantină, o spălătorie etc. Copiii 
' zburda în crcșa și grădinița lor, iar 
1 : : cu numai două clase
I este demult de domeniul trecutului.

Fiîaiura de bumbac 
din Leinefelde

Recent s-a început la Leinefelde 
.tv'fitarea celei mai moderne filaturi 

I de ixvnbac di.-. R.D. Germana. No:- 
I le clădiri, construite din elemente 
I prefabricate din beton, nu au etaje. 

Sub un acoperiș orizontal, lung de 
I 480 m și lat de 216 m. sint reunite 

lo te încăperile de producție și cons 
, trucțiiIe sociale.

Filatura de bumbac din Leinefelde 
se construiește ri citeva etape. In 
cur iod. în secțiile experimentale ale 

J filaturii vor funcționa 5.tJ00 de fuse. 
I iar după terminarea construcției, in 
. anii 1965-1966. la aceasta filatură 

vor funcționa 205.000 de fuse. \- 
tunci. peste 4.O» de muncitoare vor 
produce circa 22 la sută din întrea
ga producție de fire de bumbac a 
R. D. Germane.

La constructorii hidrocentralei de la Djatiluhur
Cea de-a treia zi a vizitei pe care 

o face in Indonezia tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, împreună cu to
varășii Ion Gheorghe Maurer și 
Corneliu Mănescu, a fost consacra
tă vizitării marelui șantier al hidro
centralei de la Djatiluhur, unul d n 
principalele obiective ale planului 
de opt ani al Indoneziei.

împreună cu înalții oaspeți romî
ni, ia Djatiluhur a sosit președin
tele dr. Sukarno, precum și Ahem 
Er ngradja, ministrul muncii, Ka- 
darusman, ministru al procuraturii, 
Ichsan, secretar de stat, generalul 
de brigadă Ibrahim Adjie, coman
dantul teritorial al Jawei de vest, 
Mashud, guvernatorul Jawei de 
vest și alte persoane oficiale.

De-a lungul întregului drum de 
120 de km, și mai ales în localitățile 
importante, populația i-a așteptat 
pe oaspeții romîni și i-au salutat cu 
însuflețire, au dansat și cîntat.

„Sahabat" — prietenie; „merde
ka" — libertate, erau cuvintele care 
răsunau cel mai puternic în acla-, 
mafiile de salut ale populației. „Mer
deka" a fost lozinca de luptă a 
poporului indonezian în timpul 
îndelungatei robii coloniale, „mer
deka" este astăzi expresia bucuriei 
de a trăi in libertate și totodată sa
lutul care se adresează oaspeților 
dragi, prietenilor.

(Urmare din pag. l-a) 

alte culturi nu se pretează, un ve
nit de circa 450.000-500.000 lei, re
venind aproape 40.000 lei la hectar. 
La aceasta se mai adaugă și o mare 
cantitate de rachiu ce-1 vom realiza 
din fructele mici ce nu pot fi valori
ficate.

Oonștienți de importanța ce o arc 
sectorul pomicol pentru dezvoltarea 
gospodăriei noastre colective, noi 
am și trecut la traducerea în viață 
a planului de perspectivă. Astfel, 
pentru prima ela.pă au fost identifi
cate la Benic 58 ha, iar la Cetea 150 
ha de teren ce nu se pretează pen
tru agricultură, dar care oferă toate 
condițiile pentru înființarea unor li
vezi de tip socialist. In toamna a- 
cestui an noi vom planta cele 58 ha 
de la Benic. In acest scop au fost 
deja executate în parte lucrările pre
liminare și pomii au fost contractați 
cu G.A.S. Aitid. Deoarece soiurile de 
mere Jonathan și Parmen auriu gă
sesc in zona noastră cele mai opti- 
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După paravanul așa-ziselor „cauze obiective"
(Urmare din pag. 2-a)

fantele confirmă că atunci cînd s-an 
trimis delegați, au fost recrutați oa
menii și au și venit pe șantier. Or, 
această sarcină revine conducerii 
șantierului și ea nu poate fi rezol
vată nici intr-un caz din birou.

Pină la sfirșitul anului au mai 
rămas mai puțin de trei luni. Acest 
timp însă se cere a fi folosit din plin 
la executarea lucrărilor pînă la a- 
copcrirea sumei contractate. Mai 
mult, se imnune grăbirea lucrărilor 
de zidărie și organizată în așa fel 
munca de vi tor ca în perioada de

Dacia. Alba —Sebeșul Sebeș 1=0 (1-0)
Echipa de fotbal Dacia Alba Iulia 

a reușit duminica trecută să cîștige 
încă două puncte, invingind pe te
ren propriu echipa Sebeșul Sebeș. 
Jocul nu s-a ridicat la un nivel teh
nic corespunzător, la acest lucru 
contribuind ambele echipe.

Jocul începe si nota de dominare 
gazdei-jr, care se instalează în 

compartimentul advers, punînd la 
grea încercare poarta echipei din 
Sebeș. Golul victoriei este realizat de 
Pîrvu kt minutul 8 la o lovitură li
beră executată de Străjan. Cu scorul 
de 1-0 se încheie prima repriză.

La reluare, oaspeții intră hotărîți 
pe teren să modifice scorul. Apăra
rea echipei gazdă este însă la post. 
Spre sfirșitul meciului echipa din

Pe șantierul marelui baraj, con
ducătorii statului romin au fost pri
miți de Sargito Sarwond, secretar 
general al Ministerului Lucrărilor 
Publice, care le-a dat explicații a- 
supra caracteristicilor construcției.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer s-au 
interesat îndeaproape despre diver
sele aspecte ale construcției și i-au 
informat pe specialiștii indonezieni 
despre marile construcții hidroener
getice din Rominia și despre pro
iectele privind amenajarea Dunării.

Referindu-sd la experiența cons
tructorilor de hidrocentrale din R.P. 
Romînă, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a subliniat că ar fi folo
sitor dacă specialiștii indonezieni ar 
vizita țara noastră.

La rugămintea unui reporter al 
radiodifuziunii indoneziene, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a a- 
preciat importanța lucrării și mun
ca harnicilor constructori indonezie
ni, exprimîndu-și totodată satisfac
ția pentru explicațiile amănunțite pe 
care le-a primit.

In cinstea oaspeților, la clubul 
șantierului, o orchestră javaneză a 
cîntat numeroase melodii, multe cu
noscute iubitorilor de muzică din 
tara noastră.

In cursul după-amiezii, oaspeții 
romîni s-au întors la Djakarta.

mc condițiuni de dezvoltare, cele 58 
ha de la Benic vor fi plantate nu
mai cu aceste două soiuri valoroase, 
iar în primăvara anului 1963 va în
cepe plantarea celor 159 ha de la 
Cetea-. <■>;

După cîțiva ani, dc pe aceste su
prafețe, pe care la ora actuală nu 
se poate obține nici un venit, gos
podăria noastră va obține recolte 
mari dc fructe, fapt ce va contribui' 
ih mod hotăirît la dezvoltarea gos
podăriei, la ridicarea nivelului de 
trai al țăranilor colectiviști din ca
drul gospodăriei noastre.

In baza rezultatelor obținute de 
noi, recomandăm ca toate gospodă
riile colective din cadrul raionului" 
nostru care dețin terenuri improprii' 
agriculturii și bune pentru a fi plan
tate ou pomi fructiferi, să studieze 
ce soiuri se pretează .în condițiile lor 
și să treacă la executarea c!e plan
tații, astfel ca fiecare gospodărie 
să-și pună bazele unui sector pomi
col pe care să-l dezvolte continuu.

iarnă să poată fi executate !ucrărjr>s 
interioare. De asemenea, se impune ’ 
o mai mare grijă față de reducerea 
prețului de cost, înlăturînd cu 'îotă- 
rîre orice cheltuială inutilă. Numai 
prin mobilizarea tuturor forțelor, 
printr-o mai bună organizare! a 
muncii se pot realiza sarcinile de 
plan stabilite pentru acest an. De 
aceea, e de datoria conducerii șan
tierului să ia toate măsurile nece
sare pentru lichidarea lipsurilor sem
nalate și urgentarea lucrărilor de 
construcție a blocului.

Sebeș forțează tot mal mult egala- 
rea, dar nu reușesc. Alai mult, et 
sint aceia care dau tonul la joc dur.

Jiul II Petrila — C. F. R.
Teiuș 2-0 (1-0)

Deși învinsă la limită în jocul cu 
Jiul II Petrila, echipa ceferiștilor din 
Teiuș a prestat un joc dinamic, su
perior, din punct de vedere tehnic, 
gazdelor. încă din primele minute 
de joc teiușenii combină frumos și ■« 
atacă insistent, dar nu reușesc să 
înscrie. Gazdele își revin și trec în 
atac și în minutul 22 și 58 înscriu; 
prin Marton și Sotir.

ALTE REZULTATE
Victoria Călan - Retezatul Ha-

țeg 3-1 (2-1); Siderurgistuil Hune-
doara — Minerul Deva 1- 1 (0-1);
.Minerul Glielar — Mineruil Aninoa-
sa .3-2 (3-1); Parîngul Lonea —
C.F.R. Simeria 2-C (1-0); Minerul'
Vulcan — Dacia Orăstie 5 -3 (1- 1):
Dinamo Barza — Constructorul Hu-
nedoara 5-1 (2-1).

CLASAMENTUL
Victoria Călan 7 6 1 0 19: 3 13
Minerul Deva 7 4 2 1 16: 7 10
Minerul Vulcan 7 4 0 3 22:14 8
Parîngul Lonea 7 3 2 2 12:11 8
Dacia Alba 7 3 2 2 9:11 8
Dacia Orăștie 7 3 1 3 15:12 7
Retezatul Hațeg 7 3 1 3 14:13 7
Dinamo Barza 7 3 1 3 16:15 7
Min. Aninoasa 7 2 3 2 9:12 7
C.F.R. Teiuș 7 3 0 4 16:14 6
Minerul Ghelar 7 2 2 3 10:16 6
Jiul II Petrila 7 1 4 2 5:11 6
Sebeșul Sebeș 7 2 1 4 9:11 5
Constr. Huned. 7 1 3 3 8:19 5
Siderurg. Huned. 7 1 3 3 6:13 5
C.F.R. Simeria 7 2 0 5 11:15 4

Etapa viitoare
Sebeșul Sebeș — C.F.R. Simeria;- 

Minerul Aninoasa — Parîngul Lo
nea; Minerul Deva — Minerul Ghe
țar; C.F.R. Teiuș — Sidierurgistul 
Hunedoara; Dacia Orăștie — Jiuil, 
II Petrila; Retezatul Hațeg — Mi-, 
neruil Vulcan; Constructorul Hune-. 
doara — Victoria Călan; Dacia Alba 
— Dinamo Barza.


