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IN FIECARE GOSPODĂRIE COLECTIVA
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Dezvoltarea continuă a șeptelului 
de animale — sarcină deosebită tra
sată de cel de-al III-lea Congres al 
partidului nostru — constituie pen 
tru fiecare gospodărie colectivă o 
puternică bază a consolidării lor din 
punct de vedere economico-organi- 
zatoric, constituie o imensă sursă de 
venituri pentru membrii colectiviști. 
Cu cît acest sector se dezvoltă și 
crește productivitatea lui, cu atit 
crește bogăția în gospodăria colec
tivă și bunăstarea oamenilor. „Pro
blema dezvoltării rapide a efective
lor de animale și creșterii continue 
a productivității lor, în mod deose
bit în unitățile socialiste — arată 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— este o problemă care trebuie să 
stea în. centrul atenției partidului și 
guvernului, a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură".

Gospodăriile agricole colective din 
raionul nostru și-au sporit an de an 
efectivele de animale, dezvoltînd în 
mod considerabil creșterea vacilor cu 
lapte. Intr-o perioadă scurtă detimn, 
numeroase gospodării colective din 
raion, ca cele din Galda de Jos. 
Cistei și multe altele, și-au sporit e- 
fectivele de animale de 3-4 ori. Co
lectiviștii din Cistei, de pildă, sînt 
pe punctul de a realiza încărcătura 
de animale la suta de hectare pre
văzută pe 1965. Pentru acest an 
membrii gospodăriilor agricole co
lective din raion, convinși pe deplin 
de marea importanță ce o prezintă 
pentru consolidarea economică a 
gospodăriilor creșterea animalelor, 
și-au prevăzut procurarea de ani
male atît cu credite acordate de stat 
și prin fonduri proprii, cît și din re
ținerea întregului tineret provenit din 
prăsilă proprie. Conform sarcinilor 
stabilite, va trebui ca la sfîrșitul a- 
nului numărul taurinelor să ajungă 
la aproape 10.000 capete față de 
6.188 capete existente la începutul a- 
cestui an. Numai numărul vacilor cu 
lapte este prevăzut să crească cu 
peste 500 capete, din care 300 din 
cumnărări din fonduri proprii și pes
te 200 din credite acordate de stat.

Multe gospodării colective din ra
ion au acordat întreaga atenție pro
curării animalelor stabilite, astfel că 
Sînt cu efectivele planificate aproape 
realizate. La gospodăria colectivă 
din Totoî. de pildă, față de cele 20 
vaci planificate a se cumpăra în a- 
cest ” ........................ ...
prii, s-au procurat 23 vaci — cu 3 
mai 
din Ighiu și-a 
prevederile, iar la gospodăria colec
tivă din Drîmbar s-au procurat pînă 
acum 11 vaci fată de 14 cît este pre
văzut. Rezultate bune, care dovedesc 
că a existat preocupare pentru com
pletarea efectivelor de animale, au 
fost obținute și de alte gospodării 
colective, ca cele din Micești, Alba 
lulia și allele. La Micești, de pildă, 
numărul vițelelor planificate a fi

an din credite și fonduri pro-

multe decît sarcina inițială, cea 
îndeplinit întocmai

cumpărate a fost depășit cu 6 cape
te. Demn de scos în evidență este 
faptul că unele consilii de conducere 
din gospodării, ca cel din Drîmbar 
și altele, au cumpărat animale de la 
colectiviștii din sat, fără a mai face 
deplasări și cheltuieli.

Toate acestea dovedesc că acolo 
unde există preocupare, se pot 
realiza obiectivele propuse fără nici 
o greutate, mai ales că s-au pus la 
dispoziție de către stat sume mari 
de bani în acest scop. Este însă cu
rios faptul că mai avem conduceri 
de gospodării colective care nu do
vedesc preocupare pentru asigurarea 
efectivelor de animale și amînă spre 
sfîrșit de an cumpărăturile, fără să 
chibzuiască bine asupra faptului că 
necumpărarea animalelor și în spe
cial al vacilor cu lapte diminuează 
veniturile sectorului 
gospodăria 
de pildă, 
rate decît 
văzute a fi 
cordate de stat. Cum 
brii consiliului de conducere de aici 
să privească cu atîta nepăsare pro
blema completării efectivelor de a- 
nimale? De ce comitetul de partid 
din cadrul 
cu astfel 
dezvoltării 
rămase în 
în ce privește cumpărarea animale
lor din fonduri proorîi. La gospodă
ria colectivă din Galtiu. de pildă, 
din cele 40 vaci prevăzute a fi cum
părate din fonduri proprii, nu s-au 
cnmn^rat decît 7. iar la gospodăria 
colectivă din Cricău din cele 35 vaci 
prevăzute a fi cumpărate din fondu
ri pronrii, nu s-a cumpărat nici una. 
De altfel trebu'e remarcat ca o lipsă 
foarte serioasă faptul că multe gos
podării colective, ca cele din Stremț 
Oarda de Jos și 
cilor cumpărate 
cumpărat nici o 
pronrii. O astfel 
întîlnită și în ce privește procurarea 
vitele’or. La gospodăria colectivă 
din Ciugud, din cele 45 vitele plani
ficate a fi cumoărate din fonduri 
proprii, în acest an, s-au cumpărat 
13, iar la gospodăria colectivă din 
Cricău, din 90 vitele abia s-au cum
părat 43 vitele. Situații asemănătoa
re not fi întîlnîte șî în alte gospo
dării colective din raion.

Pînă Ia sfîrșitul anului au mai 
rămas doar două luni și jumătate. 
Consiliile de conducere ale gospo
dăriilor colective, organizațiile de 
partid din gospodăriile rămase în 
urmă în ce privește completarea nu
mărului de animale trebuie să ana
lizeze foarte serios problema dezvol
tării creșterii animalelor și în lu
mina sarcinilor să ia măsuri ca 
în fiecare gospodărie întreg efectivul 
de animale planificat să fie asigu
rat.

colectivă 
nu au 

15 din 
procurate

zootehnic. La 
din Căpud, 

fost cumpă- 
21 vaci pre- 
prîn credite a- 
pot oare mem-

gospodăriei 
de atitudini 
gospodăriei, 
urmă multe

se împacă 
dăunătoare 
Sînt încă 

gospodării și
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din credite, n-au 
vacă din fonduri 

de situație poate fi
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Cu toate forțele la recoltat $i semănat

In teren bine pregătit, semănatul griului se desfășoară din piin la 
gospodăria agricolă colectivă din AI ba lulia.

RITM INTENS LA RECOLTĂRI
La gospodăria agricolă de stat 

din Galda de Jos recoltatul culturi
lor de toamnă se desfășoară intens. 
Pînă la 1 octombrie, aici s-au re
coltat peste 300 ha cultivate cu po
rumb și întreaga suprafață de 45 
ha cultivată cu cartofi.

Paralel cu recoltatul culturilor de 
toamnă, în cadrul gospodăriei se a- 
cordă o atenție sporită și pregătirii 
terenului în vederea însămînțării a

242 ha. Pe suprafața de 30 ha s-a și 
însămînțat secară pentru masă ver
de.

Rezultate bune au fost obținute și 
la gospodăria de stat din Alba lu
lia. Aici recoltatul porumbului a fost 
terminat, iar pregătirea terenului 
pentru însămînțări este făcută 
circa 70 la sută din suprafața 
urmează să se însămînțeze.

CU ÎNSUFLEȚIRE7

La gospodăria colectivă din Ighiu 
munca de recoltare a porumbului și 
a celorlalte culturi de. toamnă se 
desfășoară din plin. Numai în cî- 
teva zile, colectiviștii de aici au re
coltat porumbul de pe suprafața de 
peste 100 ha. Munca fiind temeinic 
organizată, zilnic se recoltează în
tre 6-7 ha de porumb în cadrul u- 
nei singure brigăzi. Suprafața re
coltată. în aceeași zi este și elibe
rată de coceni, 
mecanizatorilor

în urmă cu toate lucrările

dîndu-se posibilitate 
ca imediat după re-

Deși ne aflăm în luna octombrie, 
la gospodăria colectivă din Stremt 
lucrările pentru strîngerea recoltei

pe 
ce

coltarc să treacă la pregătirea tere
nului în vederea însămînțărilor de 
toamnă.

Paralel cu recoltatul porumbului 
și eliberatea terenului, colectiviștii 
de aici lucrează cu însuflețire și la 
recoltarea celorlalte culturi tîrzii 
Pînă la data de 2 octombrie, ei au 
terminat recoltatul celor 5 ha culti
vate cu fîcarea-soarelui, iar pînă la 
această dată au recoltat 3 ha 
cele 5 ha cultivate cu cartofi.

din

Cu planul anual 
îndeplinit

încheierea celui de-al 
III-lea trimestru a consti
tuit și pentru colectivul de 
muncă de la „Iorodcoon" 
Alba lulia un bun prilej 
de a-și analiza roadele 
hărniciei a 9 luni de mun
că. Și pe bună dreptate, 
rezultatele obținute în a- 
ceastă perioadă sînt din 
cele mai frumoase. In pri
mele trei trimestre colec
tivul de muncă de aici 
și-a îndeplinit planul pro
ducției globale pe întregul 
an în proporție de 111 la 
sută. In ce privește reali
zarea de economii, printr-o 
mai judicioasă folosire a 
materialelor și înlăturarea 
cheltuielilor inutile, mun
citorii de aici au realizat 
în 8 luni o economie 
peste 280.000 Iei.

Rezultatele 
hărniciei

de

In secțiile Exploatării 
miniere din Zlatna se des
fășoară o însuflețită în
trecere socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Rezul
tatele acestei întreceri sînt

Vești din întreprinderi
concretizate în însemnate 
realizări. In primele 9 luni 
din acest an harnicii mi
neri din cadrul exploatării 
și-au îndeplinit sarcinile 
de olan la producția glo
bală în proporție de 110,45 
la sută. La nroducția-mar- 
fă planul a fost realizat în 
pronortie de 116.44 la 
sută. La produsul de bază 
s-a înregistrat în această 
perioadă o depășire de 8.3 
la sută, iar productivitatea 
valorică a fost si ea înde
plinită în proporție de 
107.9 la sută.

Din cadrul secțiilor, re
zultatele cele mai bune au 
fost obținute de secția 
la Almas-Stăniia cu 
nele Stăni ja-Almaș 
Muncăceasca Vest.

de 
mi-

Și

La sfîrșitul 
a trei trimestre
Colectivul de muncă de 

la .Moara .,N. Bălcescu" 
din oraș a încheiat bilan
țul celor trei trimestre cu 
rezultate deosebite. După 
ce lună de lună sarcina de 
plan a fost realizată și 
depășită, la sfîrșitul a trei 
trimestre s-a înregistrat o 
depășire a sarcinii de plan 
pe această perioadă de 
4.5 la sută. De asemenea

productivitatea muncii a 
fost depășită cu 5 la sută 
față de sarcina planifica
tă.

Rezultate frumoase au 
fost realizate și în ce pri
vește îndeplinirea angaja
mentului la realizarea de 
economii. In 
luni volumul 
realizate s-a 
404.000 lei —
te angajamentul 
lui an.

Ținînd seama de recomandările 
Consiliului Superior al Agriculturii 
și de rezultatele de producție obți
nute de gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile agricole colecti
ve din raionul nostru, Consiliul a- 
gricol raional face următoarele re
comandări cu privire la cultura griu
lui de toamnă în anul 1963-1964.

Extinderea în cultură a solurilor 
de înaltă productivitate

Rezultatele obținute de către gos
podăriile colective din Galda de Jos, 
Alba lulia, Teiuș și altele în ultimii 
2-3 ani, au scos în evidentă impor
tanța soiurilor de grîu de înaltă 
productivitate. Ca urmare în anul 
agricol 1963-1964 întreaga suprafa
ță se va cultiva numai cu semințe 
recunoscute din aceste soiuri. In 
condițiile pedoclimatice ale raionu
lui nostru s-au dovedit a fi mai pro
ductive soiurile Ponca, Harrach, Be- 
zostaia. Nr. 301 și Cenad 117.

Amplasarea acestor soiuri în ca
drul unităților socialiste trebuie să 
se facă de către cadrele de specia
litate, ținîndu-se cont de cerințele 
fiecărui soi fată de sol și îngrășă
minte. Se recomandă folosirea a 2-3 
soiuri din cele mai valoroase, din 
cele mai productive și cu perioadă 
de vegetație diferită.

Alegerea terenului

Amplasarea soiurilor de înaltă 
productivitate trebuie să se facă 
după cum urmează: Soiul Ponca se 
poate cultiva pe toate tipurile de sol. 
Soiul Harrach — în terenurile mai 
umede și răcoroase, cu expoziție sud- 
nordică cu un agrofond bogat șî lu
crări agrotehnice de bună calitate. 
Soiul Bezostaia — pe solurile bo
gate, profunde și bine aprovizionate 
cu ană si pe soluri aluvionare. So
iul Nr. 301 și Cenad 117 se pot cul
tiva pe terenurile cu fertilitate mai 
scăzută.

Amplasarea se mai face în primul 
rînd după cele mai bune premergă
toare ca mazăre, fasole, trifoi, bor- 
ceag, porumb siloz, cartofi și altele.

Folosirea îngrășămintelor

Experiența a dovedit că se obțin 
sporuri de producție în mod econo
micos prin îngrășarea moderată. De 
aceea se recomandă ca pe cernozio
muri și brun-roșcate de pădure să 
se aplice 200-300 kg superfosfat în 
vară, iar în primăvară, stimulativ. 
50-150 kg azotat. De asemenea, pe 
terenurile cu reacție acidă cum sînt 
o parte din suprafețele de la Vințul 
de Jos, Oarda de Jos, Mihalț, Ber- 
ghîn și alte'e se vor aplica amenda
mente calcaroase în cantitate de 3-5 
tone la 5-6 ani (după gradul de a- 
ciditate a solului) împreună cu gunoi 
de grajd sau azotat de amoniu și 
superfosfat. Gunoiul de grajd se re-

culturilor tîrzii și pregătirea și începe
rea campaniei de însămînțări se des
fășoară cu o foarte mare încetineală. 
La porumb, de pildă, unde sînt de 
recoltat aproape 400 de ha, pînă în 
ziua de 1 octombrie nici nu s-a în
ceput culesul. i

De asemenea, aici sînt mult ră-l 
mase în urmă și lucrările de recol-j 
tare a cartofilor, fără a mai vorbi de 
acțiunea de însilozări. Colectiviștii 
din Stremț au nevoie pentru a-și a- 
sigura hrana animalelor de însilo- 
zarea a cel puțin 2.300 tone furaje 
diferite, din care 1.250 tone porumb 
siloz. Cu tot timpul prielnic, cu toate 
că dispun de o tocătoare și o com
bină de însilozat, în perioada de la 
17 septembrie pînă la 1 octombrie 
nu s-au însilozat-pe întreaga gospo-

muncit întregul 
de la
C.F.R. 
obținute 
lucru. Pe lunile iulie 
august a.c. s-au realizat 
economii în valoare de 
10.000 lei, iar de la începu
tul anului 'și pînă in pre
zent a fost colectată o 
cantitate de 43 tone me
tale vechi.

această
Și alte 

dovedesc

colectiv 
unitate, 

rezultate 
acest 

Și

timp de 8 
economiilor
ridicat la 

mult pes- 
întregu-

cu

30 vagoane 
plan

peste

C.F.R. Alba lulia 
succese tot mai 
ce privește înde- 
și depășirea pla-

Lună de lună, Colectivul 
de muncă de la Atelierul 
de zonă 
obține 
mari în 
plinirea
nului de producție. Bilan
țul încheiat la 
lunii septembrie a.c. 
semnificativ. Au fost 
parate cu 30 vagoane 
mult decît prevedeau
cînile de plan pe această 
perioadă.

Succesul obținut se da- 
torește preocupării și en
tuziasmului cu care a

sfîrșitul 
este 
re- 

mai 
sar-

Succese 
ale meșteșugarilor

La 
gărească 
Alba lulia, planul de pro
ducție pe trimestrul III al 
anului 1963 a fost îndepli
nit în proporție de 100,16 
la sută, iar pe primele 
nouă luni ale anului în 
curs în proporție de 100,15 
la sută.

La aceste rezultate 
adaugă și cele obținute pe 
luna septembrie cînd pla
nul a fost depășit cu 0,35 
la sută, realizîndu-se îna- 
ceastă perioadă o econo
mie de 42 kg talpă crupon.

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut secțiile nr. 
5, Zlatna, 1 și 2 reparații 
Alba lulia și secția serie.

coperativa meșteșu- 
„Progresul" din

(Continuare în pag. 2-a) (Continuare în pag. 2-a)

Calitatea mobilei constituie o pre ocupare centrală a colectivului 
muncă de la sectorul de prelucrarea lemnului a l.I.L. „Horia" din oraș.
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Mai mult interes

Lucrările din campania agricolă 
de toamnă au început și se desfă
șoară intens în majoritatea gospodă
riilor colective. Au început muncile 
și la gospodăria colectivă din Șard. 
Numai că aici aceste lucrări se des
fășoară într-un ritm nesatisfăcător. 
Din cele 270 ha cultivate cu porumb 
n-au fost recoltate pînă la 1 octom
brie decît 35 ha, iar din cele 12 ha 
cultivate cu cartofi au fost recoltate 
doar 3 ha. Consiliul de conducere 
din cadrul gospodăriei se ocupă în
tr-o măsură necorespunzătoare de 
mobilizarea colectiviștilor la lucru. 
De altfel trebuie arătat că de mer
sul lucrărilor agricole în cadrul gos
podăriei nu se interesează cîtuși de 

Culesul porumbului înt rzie

puțin nici comitetul executiv al sfa- 
tuluipopular comunal 
tov.
iese
aici
mic
rie,
este

(președinte 
Țălnar Cornel). Acest lucru re- 
cu toată puterea din faptul că 
la sfatul popular nu se știe ni- 
din ce se lucrează în gospodă- 
care este ritmul muncii și cum 
organizată munca.

Consiliul de conducere răspunde 
de desfășurarea muncii în gospodă
rie, dar nici comitetul executiv al 
sfatului popular nu poate fi străin 
de unele defecțiuni. Se cere deci mai 
mult interes.

darie decît 190 tone porumb siloz, în 
timp ce media zilnică planificată 
este de 50 tone.

Nu se întreabă oare conducerea 
gospodăriei, cînd va termina recol
tatul porumbului, însilozatul coceni
lor și celelalte lucrări din campanie, 
dacă se continuă să se tărăgăneze 
efectuarea acestor lucrări? Pentru a 
curma asemenea rămînere în urmă, 
se impune ca atît conducerea gos
podăriei și comitetul de partid cît 
și comitetul executiv al sfatului 
popular al comunei să ia măsuri ho- 
tărîte pentru mobilizarea tuturor co
lectiviștilor la muncă.

Recomandările Consiliului agricol raional
cu privire la cultura griului în anul 1963-1964
<Urmare din pag. l-a)

o-

ține 
în

In majoritate, terenul arabi! al 
gospodăriei colective din Straja este 
situat într-o zonă deluroasă, unde 
însămînțările trebuie executate mai 
timpuriu. Intrucît, în acest an, o su
prafață însemnată de grîu urmează 
să se însămînțeze după porumb, iar 
culesul acestuia intîrzie, se amînă 
eliberarea și pregătirea terenului des
tinat însămînțărilor. Consiliul de 
conducere și organizația de partid 
trebuie să se preocupe mai mult de 
mobilizarea colectiviștilor la recol
tarea porumbului pentru a se asigu
ra eliberarea grabnică a terenului, 
în așa fel îneît tractoarele să poată 
fi folosite cu toată capacitatea de 
lucru la arături. Mai multă atenție 
trebuie acordată fertilizării terenuri
lor destinate însămînțărilor, deoare
ce se constată că, deși există mari 
cantități de îngrășăminte naturale 
în jurul grajdurilor, acestea nu sînt 
încă transportate în cîmp.

La G.A.C. Micești recoltatul gogo sărilor se apropie de sfirșit.

Mult rămași în urmă cu însilozăriie
Deși perioada optimă pentru însi- 

lozarea porumbului și a altor furaje 
a început în urmă cu aproape două 
luni, la gospodăria colectivă din 
Oarda de Jos lucrările de însilozare 
sînt mult rămase în urmă. Aici, pî- 
nă la data de 1 octombrie abia au 
fost însilozate 200 tone față de 2.400 
tone furaje cit este prevăzut în plan 
a se însiloza. Această rămînere în 
urmă se datorește lipsei de preocu
pare din partea consiliului de con
ducere (președinte tov. Hațegan i.)

siloz
nu

8ă fie asigurată întreaga cantitate de semințe
Sporirea producției de cereale la 

hectar depinde într-o măsură hotă- 
rîtoare de calitatea semințelor puse 
sub brazdă. Acest lucru fiind cunos
cut, în ma joritatea gospodăriilor co
lective din raion s-a pregătit din 
timp întreaga cantitate de semințe 
necesare și s-a asigurat prin schimb 
semințele de grîu din soiurile cele 
mai productive, astfel că, în aceste 
zile campania de însămînțări se des
fășoară din plin în multe gospodării 
colective, ca cele din Teiuș, Galda 
de Jos, Alba Iulia și altele, care pî- 
nă la data de 2 octombrie au și în
sămânțat suprafața de peste 400 ha

cu grîu și orz de toamnă.
Cu toate acestea, mai sînt unele 

consilii de conducere care nu au luat 
toate măsurile pentru asigurarea și 
condiționarea întregii cantități de se
mințe necesare. Așa se întîmplă, de 
exemplu, la gospodăria colectivă din 
Henig. Aici nici pînă la acesta dată 
nu s-au luat măsuri pentru transporta
rea celor 2.500 kg grîu repartizate 
prin schimb. Perioada optimă pen
tru însămînțări a sosit. Trebuie ca 
în timpul cel mai scurt să fie asigu
rată și pregătită întreaga cantitate 
de semințe în fiecare gospodărie co
lectivă.

privind asigurarea furajelor 
necesare. Pînă la această dată 
au fost încă amenajate nici gropile 
de siloz necesare. Mai mult, nici si
lozurile rămase din anul trecut nu 
au fost curățite, și dezinfectate. Ca 
o lipsă gravă este și faptul că, deși 
tocătoarea stă de mai bine de o lu
nă nefolosită, s-a adus și o combină 
pentru însilozat, care de asemenea 
stă nefolosită în timp ce alte gos
podării colective duc lipsă de tocă
tori.

Cum se știe, nici combina și nici 
tocătoarea nu însilozează singure. 
De aceea, este necesar ca membrii 
consiliului de conducere și colecti
viștii din Oarda de Jos, să nu mai 
amîne de pe o zi pe alta lucrările de 
însilozare, deoarece gospodăria co
lectivă din Oarda de Jos dispune de 
însemnate cantități de coceni de po
rumb și alte resturi din grădina de 
zarzavat, pe care pot și trebuie să 
le însilozeze. Organizația de partid 
și comitetul executiv al sfatului 
popular comunal trebuie să îndru
me și să sprijine cu mai multă com
petență consiliul de conducere al 
gospodăriei colective din Oarda de 
Jos pentru îndeplinirea sarcinilor ce. 
le-au fost încredințate pentru realiza
rea planului de însilozare.

comandă să se aplice cîte 10-20 tone 
la hectar în stare proaspătă sau fer
mentat, încorporîndu-se In sol 
dată cu arătura adîncă.

La fertilizarea terenurilor se 
seama și de nivelul îngrășării 
anii precedenți.

Lucrările de pregătire a terenului

Pregătirea terenului contribuie în 
mare măsură la obținerea unor pro
ducții sporite de grîu. Lucrările tre
buie executate în mod diferențiat, tî- 
nîndu-se cont de planta premergă
toare și tipul de sol.

Pe cernoziomuri si brun-roșcate 
de pădure permeabile, adîncimea a- 
răturii se va face la 20-30 cm în ca
zul cînd terenul a fost eliberat tim
puriu.

Pe solurile mai grele luto-argiloa- 
se adîncimea arăturii se va face la 
20-25 cm, folosindu-se și scormoni
torul.

Pe terenurile în pantă arăturile se 
vor efectua numai de-a lungul curbe
lor de nivel. Toate arăturile trebuie 
executate imediat după ce terenul 
este eliberat, pentru păstrarea apei 
în sol și mărirea capacității de în- 
magazinare.

Pe terenurile care se eliberează 
tîrziu (ca porumb, floarea-soarelui si 
altele) se va executa o lucrare cu 
grapa cu discuri pentru măruntirea 
resturilor vegetale. A doua «arătură 
se recomandă numai în cazul cînd 
nu se poate asigura un pat germi
nativ bun prin lucrarea terenului cu 
dîscuitorul în agregat cu grapa ste
lată.

Sămînța și semănatul

La însămînțatul griului trebuie 
folosită sămînța din soiurile reco
mandate, recunoscută și cu valoare 
biologică ridicată. Stabilirea mo
mentului optim de semănat trebuie 
să se facă în fiecare unitate de că
tre specialiști, ținîndu-se cont de 
condițiile specifice locale și de so
iurile ce se însămînțează.

In baza experienței cîștigată în 
anii trecuți, în condițiile raionului 
nostru se recomandă ca însămînța- 
tul griului să se termine pînă la 20 
octorpbrie.

Densitatea optimă de boabe ger- 
minabile la m.p„ se recomandă ca 
la soiul Ponca, Harrach și Nr. 301, 
să fie în jur de 450, cînd se seamă
nă după premergătoare timpurii și 
500-550 cînd se seamănă după pre
mergătoare tîrzii. La soiul Bezos- 
taia densitatea trebuie să fie de 
500-550 boabe germinabile la m.p. 
după premergătoare timpurii și 550- 
600 după cele tîrzii.

Viteza de însămînțare a tractoru
lui la însămînțat va trebui să fie de 
5-6 km pe oră.

în condițiile de secetă din acest 
an se va aplica după semănat tăvă
lugul și o grapă ușoară.

In timpul perioadei de vegetație, 
cultura griului va fi controlată de 
dăunători și boli, luîndu-se măsuri 
de combaterea acestora.

Combaterea dăunătorilor

Sămînța 
mînțat va 
lor bolilor 
bligatoriu,
grandolin 100 gr la 100 kg sămînță 
sau Germisan 200 gr la 100 kg să
mînță. Pentru prevenirea gîndaculut 
ghebos sămînța se va trata și cu Al
drin, 20 la sută pulbere, folosind 600 
gr la 100 kg sămînță. In cazul cînd 
apare atacul gîndacului ghebos se 
vor folosi 30-35 kg Heclatox, 3 la 
sută prin prăfuiri pe vetrele respec
tive.

Conducerile unităților agricole și 
specialiștii din agricultura raionului 
nostru trebuie să militeze activ pen
tru aplicarea întocmai a tuturor re
gulilor agrotehnice, ele constituind 
chezășia obținerii de recolte sporite 
în anul vitior.

de grîu folosită la însă
ți tratată contra atacuri- 
criptogamice în mod o- 

folosindu-se produsul

In aceste zile, în agricultură este 
o perioadă de lucru aglomerată: se 
recoltează culturile tîrzîi, se elibe
rează terenul, se execută arături pen
tru semănatul griului etc. Totodată, 
colectiviștii din raionul nostru fac 
pregătiri intense pentru iernarea a- 
nimalelor. Aceasta presupune nu nu
mai asigurare^ din vreme a furaje
lor necesare, ci și a adăposturilor 
pentru întregul efectiv de animale. 
Asigurarea unor adăposturi bune, 
călduroase, este una din condițiile 
Importante pentru obținerea de pro
ducții sporite de lapte și în timpul 
iernii, pentru creșterea în greutate 
a animalelor puse la îngrășat și pre
venirea pierderilor mai ales la tine
retul porcin și taurin.

Sporirea efectivelor de animale în 
gospodăriile agricole colective, a 
cerut și cere din partea consiliilor de 
conducere șî a colectiviștilor preocu
pări continue pentru asigurarea a- 
dăposturilor necesare. Ca și în anii 
trecuți, pentru realizarea acestor 
construcții statul a acordat și. în a- 
cest an sprijin puternic colectiviști
lor prin materiale de construcții _ și 
credite pe termen lung fără dobîn- 
dă. Numai în raion valoarea credi
telor acordate în acest an se ci
frează la suma de peste 1.700.000 
lei.

Ca urmare a măsurilor luate din 
vreme, în cele mai multe gospodă
rii colective din raion lucrările de 
terminarea construcțiilor sînt avan
sate și peste puțin timp animalele 
pot fi cazate în condiții bune. Așa 
stau, de pildă, lucrurile la gospodă
riile colective din Berghin, Alba Iu
lia', Micești, Drîmbar, Bucerdea Vi-

CONSTRUCȚIILE ZOOTEHNICE 
să fie Ierniindte Se liss-gs I »

noasă și altele. Aici, cu spri jinul or
ganizațiilor de partid și al comite
telor executive ale sfaturilor popu
lare consiliile de. conducere ale gos
podăriilor colective au format echi
pe permanente de constructori și au 
folosit din plin rezervele locale. De 
asemenea, aprovizionarea materiale
lor dirijate, procurarea materialelor 
de construcție pe plan local și asi
gurarea neîntreruptă a mupeii a stat 

. în permanență în atenția consiliilor 
de conducere. Din aceste gospodării 
un exemplu bun în această direcție 
îl prezintă gospodăria colectivă din 
Berghin. Aici, încă din iarnă s-a a- 
sigurat cimentul necesar turnării 
fundației unui nou grajd pentru 100 
capete taurine. In primăvară, ime
diat ce pămîntul s-a dezghețat, s-a 
trecut la transportul pietrișului iar 
la data de 15 martie echipa de con
structori a început lucrările la tur
narea fundației. Cărămida necesară 
fiind și ea asigurată din anul 1962, 
imediat după terminarea fundației 
s-a trecut la ridicarea zidurilor. Tot 
în această perioadă de timp membrii 
consiliului de conducere s-au îngri
jit de aprovizionarea materialului 
lemnos și a țiglei necesare pentru a- 
coperîș. Astfel, cu toate materialele 
de construcție asigurate la timp, 
grajdul a fost terminat încă în luna 
mai. După terminarea gra jdului, co
lectiviștii din Berghin au ridicat și 
un coteț pentru 1.000 păsări. Demn 
de remarcat este faptul că acest co-

teț a fost construit în întregime din 
resurse locale. Deci, la gospodăria 
colectivă din Berghin s-a făcut to
tul pentru asigurarea adăpostirii din 
timp a animalelor în condiții bune. 
Multă preocupare s-a văzui și din 
partea consiliilor de conducere ale 
gospodăriilor colective din Alba Iu
lia, Drîmbar, Micești și altele, care 
au luat măsuri din timp pentru fini
sarea construcțiilor ridicate în anii 
trecuți. Astfel, s-au executat lucră
rile de tencuieli la pereții exteriori, 
s-au pavat și pardosit grajdurile în 
interior și s-au amena jat boxele în 
toate cotețele pentru porci.

Nu același lucru se poate flhsă 
spune de consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective din Henig. 
Galda de Jos, Straja, Oarda de Jos, 
Totoi și Stremț. Aici, problema asi
gurării adăposturilor pentru animale 
proprietate obștească nu s-a bucu
rat de atenția cuvenită.

Dacă la Berghin au fost obținute 
rezultate frumoase în ce privește 
construcțiile zootehnice, nu același 
lucru se poate spune despre, gospo
dăria colectivă din Henig, vecină și 
cu aceleași posibilități ca și cea din 
Berghin. Aici, din lipsa de. preocu
pare a consiliului de conducere, care 
a tărăgănat mult timp procurarea 
pietrișului și a altor materiale de 
construcție, abia în luna august s-au 
început în mod efectiv lucrările de 
construcții la noul grajd pentru 100 
capete, fapt ce a dus la netermina-

rea lucrărilor pînă la data de 1 oc
tombrie așa eum era planificat. In 
prezent, aici se lucrează abia la ri
dicarea șarpantei. In alte gospodării 
s-a tărăgănat mult procurarea de 
materiale de construcție din resurse 
locale, ceea ce a făcut să intîrzie 
foarte mult începerea lucrărilor. Da
torită lipsei de preocupare pentru e- 
xecutarea construcțiilor planificate 
echipele de constructori s-au destră
mat, aceștia fiind folosiți la alte 
munci sau’ lăsați de capul lor să an
gajeze . lucrări particulare, cum a 
fost cazul la Galda de Jos, Oarda 
de Jos și în alte părți. Din această 
cauză, unele gospodării colective, ca 
cele din Benic, Oarda de Jos și Că- 
pud, au fost nevoite să angajeze 
mînă de lucru calificată din alte sa
te, pe care urmează a-i plăti în bani, 
fapt ce duce la creșterea prețului de 
cost a construcțiilor zootehnice și la 
diminuarea valorii zilei-muncă a 
membrilor colectiviști.

Timpul fiind înaintat, iar posibi
litățile de lucru mai reduse decît în 
zilele lungi de vară, se impune lua
rea unor măsuri urgente care să 
ducă la terminarea construcțiilor în 
timpul cel mai scurt.

Se cere de asemenea ca comitetele 
executive ale sfaturilor populare co
munale să îndrume și să sprijine 
mai îndeaproape consiliile de con
ducere ale gospodăriilor colective 
pentru organizarea și desfășurarea 
neîntreruptă a lucrărilor de 
strucții.

PICOȘ AUREL 
tehnician constructor la Consiliul 

agricol raional

C.OH-

Intre 7-10 octombrie a.c. la ci
nematograful „Victoria" din ora
șul nostru va rula filmul ma
ghiar „Floare de fier". IN CLI
ȘEU : O scenă din film.

NOTA

bune condiții, 
mutarea secției, s-a 
plină stradă și o 
în ce privește cu- 
secției. Permanent,

diferite lăzi fie goale, fie 
încurcînd pe de o parte 
iar pe de altă parte dînd 
cu totul necorespunzător.

„Mure-

De ce atîta 
neglijență?

Cu mai mult timp în urmă, pe 
strada Republicii s-a mutat secția 
de rame și oglinzi a cooperativei 
„Mureșul". O măsură bună luată în 
scopul asigurării desfășurării activi
tății în cele mai

Odată însă cu 
întronat aici în 
crasă neglijență 
rățenia din fața
aici în plină stradă, pe trotuar, sînt 
depozitate 
cu sticlă, 
circulația, 
un aspect

Conducerea cooperativei 
șul“ are datoria de a lua măsuri 
pentru a lichida acest „depozit" din 
fața secției în timpul cel mai scurt, 
asigurînd o curățenie exemplară în 
fața secției. De altfel de această 
problemă trebuie să se sesizeze și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar al orașului.
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VIAȚA BE PARTID în zilele de practică

La începutul trimestrului III al 
anului 1963, la fabrica „Ardeleana" 
din orașul nostru, a intrat în pro
ducție un nou sortiment de încălță
minte, ghete bărbătești și ghete pen
tru copii. Trecerea Ia fabrica
rea noului produs a necesitat lua
rea a o serie de măsuri tehni- 
co-organizatorice, ca reorganiza
rea fluxului tehnologic, repar
tizarea mai judicioasă a munci
torilor în secții, aprovizionarea din 
timp cu materialele necesare pentru 
noul tip de încălțăminte și alte 
măsuri tot atît de importante.

In sprijinul îndeplinirii sarcinilor 
ce le ridica această nouă situație, 
organizația de bază a luat o serie 
de măsuri politice și organizatorice, 
care au contribuit din plin la obți
nerea unor rezultate deosebite. Ast- 
fel, noile sarcini au fost dezbătute 
de comuniști în adunarea generală. 
Agitatorii, îndrumați de biroul or
ganizației de bază, au popularizat 
în rîndul muncitorilor sarcinile noi 
ce le stau în față, mobilizîndu-i în 
vederea îndeplinirii lor. Ei nu au o- 
colit să arate că vor întîmpina și u- 
neie greutăți, explicînd în același 
timp muncitorilor că ele vor fi în
vinse nrin munca hotărîtă a tuturor. 
Grupele de 
să dezbată
■cui 
au 
cipe 
îiune organizația 
tul sindicatului.

După ce aceste măsuri 
luate, biroul 
a urmărit și 
lor.

Odată cu 
noului model 
nizația de bază dovedește o preocu
pare deosebită pentru calitate, lu- 
înd măsuri din timp pentru preveni
rea oricăror lipsuri ce s-ar manifesta 
în această direcție.

Controlul de calitate a semnalat 
faptul că unele ghete ajung la 
C.T.C. rupte la spate, altele nu sînt 
bine finisate, iar la unele pielea pre
zintă zgîrieturi. Deși aceste cazuri 
au fost rare, biroul organizației de 
bază a luat măsuri pentru înlătura
rea lor. Astfel, în luna august a.c., 
în ședința biroului organizației de 
bază, la care au participat și cadre 
din conducerea fabricii, s-a analizat 
felul cum se îndeplinește pianul de 
producție, insisfîndu-se în mod deo
sebit pe indicatorul „calitate". Ra
portul a fost prezentat de tov. Vă- 
deanu Maria, inginerul șef al fabri
cii. Dezbaterile ce au avut loc, atît 
pe marginea raportului cît și a si
tuației de la fiecare loc de muncă 
au fost rodnice. Sugestiile și propu
nerile făcute de cei ce au luat parte 
la discuții, printre care tov. Muntean 
Maria, Mandrosca loan, Ciulea Ma
lta, Oprean loan și alții, au consti-

de 
fost
Ia

partid au primit sarcina 
această problemă la lo- 
muncă. De asemenea 
îndrumate să parti- 

această importantă ac- 
U.T.M., Comite- 

comisia de femei, 
au fost 

organizației de bază 
controlat îndeplinirea

trecerea la fabricarea 
de încălțăminte, orga-

tuit un real ajutor pentru biroul orga
nizației de bază, în vederea măsuri
lor politice și organizatorice ce au 
fost luate ulterior.

In cadrul ședinței au fost propuse 
printre altele reorganizarea schimbu
rilor din secția pregătit-cusut, apro
vizionarea ritmică cu materialele ne
cesare, să se acorde mai multă a- 
tenh’e receoționarii materialelor 
primite etc. La îndrumarea biroului 
organizației de bază, conducerea teh- 
nico-administrativă a luat măsuri 
care au dus la înlăturarea deficien
țelor semnalate. Ca urmare aseme
nea fenomene privind calitatea în
călțămintei sînt tot mai rare, se ma
nifestă izolat. Acest lucru este con
firmat de aprecierile de care se bu
cură încălțămintea fabricii „Arde
leana" în rîndul populației cît și de 
faptul că nu există cazuri de refu
zuri din partea unităților comerțului 
de stat.

Organizația de bază dovedește a- 
ceeași preocupare pentru creșterea 
productivității muncii, indicator de 
bază în îndeplinirea planului de 
producție. In acest scop, în fabrică 
se desfășoară o susținută muncă po
litică de popularizare și aplicare 
în producție a metodelor. avansate.. 
Este stimulată activitatea inovatori
lor.

Există la fabrica „Ardeleana" o 
permanentă preocupare pentru apli
carea noului în procesul de produc
ție, în vederea creșterii productivi
tății muncii, realizarea a cît mai 
multe economii și reducerea prețului 
de cost. Lucrul acesta este confirmat 
și de faptul că de Ia începutul anu
lui si pînă în prezent au fost îna
intate serviciului tehnic un număr 
de 17 propuneri de inovații care se 
referă la: „mașină de uns marginea 
carîmbului cu soluție", „dispozitiv 
pentru uns și curățat banda , „pu
nerea în mișcare a polizoarelor nu
mai atunci cînd apărătoarea este în 
poziție de a proteja pe muncitor", 
etc. O parte din inovațiile propuse 
au fost acceptate de serviciul tehnic 
și dau rezultate bune în producție.

In luna septembrie a.c. adunarea 
generală a organizației de bază a 
analizat felul cum se preocupă ser
viciul tehnic de problema inovațiilor. 
Pe marginea raportului prezentat de 
tov. ing. Papuc Nistor au avut Ioc 
dezbateri interesante.

In discuțiile purtate, membrii de 
partid au criticat serviciul tehnic, 
care a dovedit insuficientă preocu
pare în problema inovațiilor. Pe baza 
analizei făcute, adunarea generală a 
organizației de bază a adoptat o ho- 
tărîre din care se desprind sarcini de 
viitor în vederea aplicării noului în 
producție, obiectiv de seamă care 
cu siguranță va contribui din plin 
la creșterea continuă a producției și 
productivității muncii la fabrica 
„Ardeleana".

Anunțată fiind o brumă timpu
rie, consiliul de conducere al gos
podăriei colective din Micești a fă
cut apel la conducerea școlii din 
localitate de a-i acorda sprijin 
pentru grăbirea recoltării a diferi
te legume și zarzavaturi.

Răspunzînd chemării, conduce
rea Școlii de 8 ani din Miccști a 
organizat practica continuă a ele
vilor în producție în funcție de ne
cesitățile ivite. Și, în tot timpul 
celor 6 zile de practică efectuată 
la grădina de legume și zarzava
turi a gospodăriei, cei 67 de elevi 
ai claselor V-VII, organizați în 
trei brigăzi, alături de colectiviștii 
din gospodărie, au muncii cu 
multă hărnicie.

La capătul celor 6 zile de prac
tică, munca elevilor Școlii de 8 
ani din Micești s-a concretizat 
prin recoltarea a peste 39.500 kg 
ardei, 4.500 kg roșii, 480 kg vinete 
și 350 kg gogoșari.

Coresp. IRIMIE NICOLAE

Muncă spornică
A început culesul viilor. La cen

trele de vinificat’e ale întreprinerii 
Vinalcool Alba Iulia sosesc zilnic 
însemnate cantități de struguri 
care, cu ajutorul utilajelor de mare 
randament, aflătoare la fiecare din 
aceste centre sînt 
de vinificare.

Munca la toate 
ficație este în toi 
cu intensitate. Aceasta ca urmare 
a pregătirilor minuțioase făcute cu 
mult înainte, în acest sens cit și 
în ce privește buna organizare a 
muncii de vinificație evidențiindu- 
se tovarășii Iancău Dumitru din 
Ighiu, Vasiu Ion din Alba Iulia, 
inginer Hondola Alexandru și 
mulți alții.

Coresp. ing. Z. CIOBANU

supuși lucrărilor

centrele de vini- 
și se desfășoară

E activitatea Gasei raionale de cultură 
cea care trebuie să fie ?

In ultimul timp, activitatea Casei 
raionale de cultură din orașul nos
tru e pusă sub semn de mare între
bare. Și, faptul nu e lipsit de temei. 
Aici, unde ar trebui să fie un conti
nuu freamăt, de la o vreme s-a cui
bărit liniștea.

Care să fie cauzele care au deter
minat această situație? Ele sînt mai 
multe și în mod nemijlocit înlănțui
te. Dar, să le luăm pe rînd.

De mai multă vreme, consiliul de 
conducere al Casei raionale de cul
tură este descompletat și fără acti
vitate iar Comitetul de cultură și 
artă a neglijat completarea și acti
vizarea acestuia, 
stînd lucrurile, 
coordoneze 
drul acestei 
Consiliului de conducere îi revenea 
sarcina să conducă, iar periodic 
analizeze 
organizate și să ia măsuri de îmbu
nătățire a conținutului ideologic și 
științific al acestora. Dar, cum con
siliul nu și-a trăit viața, activitatea 
Casei raionale de cultură a fost 
slabă. Activiștii salariați ai Ca
sei raionale de cultură Vaidesegan 
Mircea și Popescu Gheorghe au pășit 
pe căile cele mai ușoare în îndeplini
rea sarcinilor ce le reveneau. Nu s-au 
bazat pe un larg colectiv de muncă 
care să le fie sprijin în acțiunile ce 
trebuiau întreprinse și, în consecință, 
au ajuns la impas. Așa, bunăoară, 
în cursul trimestrului III nici una 
din cele 3 șezători planificate n-au 
fost organizate. Conferințe, înafara 
celor ocazionale, de asemenea s-au 
ținut puține. Cele 4 cercuri de studii 
ce trebuiau organizate încă de la în
ceputul anului nu și-au găsit rezol
vare nici pînă acum, iar din cele 5 
ieșiri la sate cu echipele proprii n-a 
fost efectuată decît una.

Sînt ce-i drept înscrise la Casa ra
ională de cultură, în registrul de e- 
vidență al activității culturale, une
le manifestări. Dar, înafara cîtorva

Și-apoi, astfel 
cine era să 

activitatea în ca- 
unități de cultură?

să
calitatea manifestărilor

Fruntași la învățătură, elevii 
Școlii de 8 ani nr. 1 din Alba Iu- 
lia se situează printre cei har
nici și în acțiunile patriotice. Ia- 
tă-i la strînsul fierului vechi.

Cu sprijinul comitetelor de cetățeni

joi de tineret cu participare mai ma
sivă, restul activităților s-au desfă
șurat în prezența unui număr res- 
trîns de participant, lucru ce deno
tă slaba organizare și popularizare 
a acestora. Slabă a fost apoi și ac
tivitatea artistică desfășurată în ul
timele două luni la Casa raională de 
cultură. De la 4 august cînd a avut 
loc faza regională a celui de-al-VIl- 
lea concurs, nici una din formațiile 
artistice de aici n-au mai urcat pe 
scenă. Și, ce-i mai rău e că dacă co
rul și fanfara se mențin, brigada ar
tistică de agitație, taraful, echipa de 
teatru si cea de dansuri sînt com
plet dezorganizate, ba unele chiar 
inexistente. Astfel fiindvoare nu este 
legitimă întrebarea : „..
Casei raionale de cultură 
trebuie să fie?".

Dar. dacă activitatea la 
sei raionale de cultură 
dorit, în ult’mul timp nici munca de 
îndrumare metodică a căminelor cul
turale nu s-a dus cu mai bune re
zultate. Au muncit, ce-i drept, acti
viștii culturali ai Casei raionale de 
cultură în această direcție în pe
rioada pregătirii și desfășurării ce
lui de-a! VII-lea concurs. Dovadă 
este locul de frunte în activitatea 
artistică cucerit de raionul nostru. O- 
dată cu încheierea concursului însă, 
această muncă a stagnat. Activiștii 
culturali ai Casei raionale de cultu
ră n-au mai plecat pe teren cu ținte 
bine conturate, n-au mai lăsat urme 
palpabile și astfel fiind, din 
activități model ce trebuiau 
zate de către Casa raională 
tură la căminele culturale în 
trul III, nici una n-a fost concrete 
zată.

Lipsurile care și-au făcut loc în 
ultima vreme, în activitatea Casei 
raionale de cultură trebuie de înda
tă lichidate. In acest scop Comitetul 
de cultură și artă trebuie să anali
zeze neîntîrziat situația existentă la 
Casa raională de cultură și să ia 
măsuri corespunzătoare pentru îm
bunătățirea activității cultural edu
cative și artistice din cadrul aces
teia. Oamenii muncii din 
rasul și raionul nostru așteaptă pe 
zi ce trece tot mai multe de la 
ceasta instituție de cultură și acti
viștii culturali de aici trebuie să mi
liteze neobosit pentru a le satisface 
setea de știință si cultură. Să fie or
ganizate zilnic la Casa raională de 
cultură activități din cele mai inte
resante, mai instructive si mai bo
gate în conținut, care să populari
zeze larg politica partidului nostru 
de desăvîrșire a construcției socia
list. marile realizări ale regimului 
democrat-popular. Să fie apoi orga
nizate cu regularitate informări po
litice asupra situației interne și in
ternaționale. Casa raională să de
vină un centru al științei și culturii, 
care să răspundă celor mai sporite 
exigențe. Să fie prezentate aici pro
grame artistice cu un conținut bo
gat și actual, iar pe baza activității 
desfășurate la sediu să se ducă o 
muncă susținută pentru îndrumarea 
metodică calificată a tuturor cămi
nelor culturale din raion. Pot și tre
buie duse la îndeplinire aceste sar
cini.

„E activitatea 
cea care

sediul Ca- 
!asă de

cele 5 
organi- 
de cul- 
trimes-

O-

a-

Antrenarea maselor largi de ce
tățeni la conducerea treburilor ob
ștești, mobilizarea și participarea lor 
la îndeplinirea sarcinilor economice 

:și gospodărești sînt obiective deosebit 
de importante ce stau în fața sfatu
rilor populare comunale, în care scop 
sînt folosite diferite forme organi
zatorice.

Una din formele organizatorice 
«care a dat bune rezultate în an
trenarea maselor la numeroase ac
țiuni cu caracter obștesc, o constitu
ie comitetele de cetățeni organizate 
pe circumscripții electorale.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al comunei Cricău s-a ocu
pat de organizarea comitetelor de 
■cetățeni și apoi de sprijinirea și în
drumarea acestora în activitatea lor. 
Periodic, comitetul executiv se con
sultă cu președinții comitetelor de 
cetățeni, ascultă părerea acestora în 
diferite probleme,* ia măsuri pentru 
îndeplinirea lor.

La începutul anului 1963, într-o 
adunare generală a cetățenilor din 
comuna noastră, s-au discutat o 
seamă de probleme legate de buna 
gospodărire și înfrumusețare a co
munei, fălul cum va trebui orga
nizată munca pentru îndeplinirea 
sarcinilor propuse.

Unul dintre obiectivele importante 
a cărei construcție a începilt în a- 
cest an, este noul local de școală. 
Construirea acestui edificiu de cul
tură cere un volum mare de muncă 

■Hecâlificâtă. Pentru executarea aces-

tor lucrări, cetățenii comunei noas
tre s-au angajat să contribuie din 
plin. Astfel, la executarea săpături
lor pentru fundație, la turnarea fun- • 
dației cetățenii din Cricău au execu
tat 2.600 ore muncă patriotică, rea- 
lizînd în felul acesta o economie de 
6.500 lei. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut comitetele de cetățeni 
din circumscripția electorală nr. 1 
(deputat tov. Joldoș Petru), circum
scripția electorală nr. 15 (deputată 
tov. Mezei Maria).

In sprijinul executării lucrărilor 
de construcție, s-a organizat un co

Din activitatea sfaturilor populare

mitet de cetățeni, care desfășoară o 
rodnică activitate. Studiind posibili
tățile locale, comitetul de cetățeni a 
propus ca prin muncă patriotică să 
fie confecționată cărămida necesară. 
Propunerea făcută de comitetul de 
cetățeni a fost popularizată de de- 
putați în rîndul maselor pe circum
scripții electorale, după care s-a tre
cut la fapte. In scurt timp au fost 
confecționate 70.000 bucăți cărămizi 
care au fost apoi transportate și a- 
șezate la locul de construcție. La 
această acțiune au participat peste 
370 cetățeni, mobilizați de deputății 
Mădăraș Ioan, Truța Florian, Dra
gan Cornel și alții. Tot prin muncă 
patriotică a mai fost transportată o 
însemnată cantitate de piatră, pietriș 
și alte materiale de construcție. Pînă

în prezent, prin acțiunile cu caracter 
patriotic la construcția școlii, s-au 
economisit mai mult de 60.000 lei.

Cu rezultate tot atît de frumoase 
au muncit și celelalte comitete de 
cetățeni din comună. In satul Tibru, 
comitetele de cetățeni au sprijinit 
din plin lucrările de construcție la 
noul local al cooperativei, evidențiin- 
du-se în mod deosebit tov. Roșu 
Ion, Roșu Nicolae, Barbu Simion și 
Barbu Vasile. Tot la Tibru, din ini
țiativa comitetului de cetățeni din 
circumscripția nr. 24 (deputată tov. 
Groza Maria) a ‘ ' 
fîntînă.

In satul Craiva 
cest an pentru prima oară becul e- 
lectric, o măreață realizare a regi
mului nostru democrat-popular. La 
executarea lucrărilor de electrificare 
cetățenii din satul Craiva, mobili
zați de deputați, au adus un sprijin 
prețios.

In afară de cele arătate mai sus, 
în comuna Cricău, au mai fost exe
cutate .și alte lucrări de interes ob
ștesc, ca punți peste valea Cricău- 
lui. curățiri de fîntîni, amenajări de 
drumuri etc.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al comunei Cricău va pune 
și în viitor un accent deosebit pe 
activitatea tuturor comitetelor de 
cetățeni, care sînt un real sprijin 
în activitatea noastră.

BORA IOAN 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular al comunei 
Cricău

fost construită

s-a aprins în

o

a-

S. POPESCU
■--------------------------------- — ♦♦

Activitate rodnică în sectorul de achiziții
re a fructelor, astfel că pînă în pre
zent au fost achiziționate peste 700 
tone fructe. O mare parte din produ
sele achiziționate au fost desfăcute 
populației din raionul nostru. Alte 
cantități de legume și fructe au fost 
livrate unităților de desfacere din 
regiunea Hunedoara.

S-a acordat de asemenea o aten
ție deosebită conservării unor în
semnate cantități de legume și fruc
te. In această perioadă s-au semi- 
industrializat peste 40 tone prune, 
168 tone pulpe prune, peste 27 tone 
castraveți și altele. Sînt în curs de 
prelucrare peste 80 tone de diferite 
murături.

Coresp. CAPRĂ HRISTACHE

Dată fiind bogata producție de Ie- i 
gume și fructe din acest an, servi- : 
ciul valorificări din cadrul Uniunii 1 
raionale a cooperativelor de consum i 
Alba Iulia a luat din timp măsurile | 
cuvenite intensificării operațiunilor i
de achiziționare și desfacere a aces- 1 
tora. Ca urmare a preocupărilor a- i
vute în acest sens, volumul produse
lor achiziționate a crescut cu mult i 
față de anii precedenți. Astfel, pînă :
la data de 1 octombrie a.c., s-au a- i
chizițîonat de la gospodăriile agri- j 
cole colective din raionul nostru pes
te 1.500 tone legume diferite. ■

Paralel cu achiziționarea legume- |
lor de la gospodăriile colective s-a 
intensificat și munca de achiziționa-

--------------s<j>

Pîna cînd această situație ?
De multe ori, noi, locuitorii satu 

lui Drîmbar, ne întrebăm: cînd oare 
se va rezolva problema orarului de 
funcționare a cinematografului nos
tru sătesc ?

In ultimele două luni, nu am 
zionat mai mult de 2-3 filme și
ceasta din cauza că uneori nu este 
adus aparatul de proiecție de la Hă-

vi-
a-

pria, iar alteori, adus cu căruța, a- 
paratul se defectează pe drum. Și 
așa. noi spectatorii, sîntem și în- 
tr-un caz și în altul defavorizați.

Am dori ca această stare de lu
cruri să nu se mai repete în viitor.

Coresp. F1LIMON ION și 
DAVID VIOREL
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Să cunoaștem Tadjikistanul sovieticINIMĂ REPUBLICII
Poetul Mirsaid Mirșakar a scris 

poemul legendă „Chișlacu! de aur" 
foarte popular în Tadjikistan Iată 
subiectul Iui — din generație in ge
nerație se transmite legenda că un
deva în munți există un chișlac 
(sat) în care oamenii trăiesc liberi 
și fericiți, fără griji și nevoi. Mulți 
curajoși au pornit în căutarea aces
tui paradis, dar nimeni nu a reușit 
să-l descopere și nimeni nu s-a în
tors vreodată din aceste expediții.

Unul din acești căutători — spu
ne poemul — a umblat multă vreme 
prin munți, străbătînd văi și trecă
tori pierdute fără să dea de urma 
chișlacului de aur. In cele din ur
mă s-a hotărît să se întoarcă în sa
tul său, dar s-a rătăcit. Ani de zile 
a cutreierat el lumea și într-o zi, is
tovit, a văzut în sfîrșit o vale înflo
ritoare.

— Chișlacul de aur! a strigat el 
plin de bucurie.

Curînd, omul a ajuns într-un sat 
mare și frumos, care trăia în bel
șug și bucurie. Mare i-a fost uimi
rea aflînd că era chișlacul său na
tal.

In timp ce ei rătăcea prin munți 
fusese instaurată puterea sovietică 
care adusese poporului libertatea și 
fericirea.

In urmă cu vreo 30 de ani, cînd a 
luat ființă Republica Tadjică, în

Occident nici nu se auzise de ea. 
„Tadjicii?—ce mai sînt și ăștia?"— 
se întrebau mulți.

In 1959, după ce a vizitat Tadji
kistanul, fostul ambasador al S.U.A. 
în U.R.S.S., Avere!! Harriman, unul 
din cei mai apropiați colaboratori ai 
președintelui Kennedy, a declarat că 
această țară, care veacuri de-a rîn- 
dul a fost izolată de restul lumii, 
„trebuie fără îndoială să-i impresio
neze pe vizitatorii din Asia de sud 
și din alte țări slab dezvoltate ale 
căror popoare doresc fierbinte să-și 
îmbunătățească condițiile de viață". 
EI a arătat că „Tadjikistanul este un 
exemplu strălucit" al modului în ca
re puterea sovietică „asigură dez
voltarea socială și economică rapi
dă a unei țări înapoiate".

Era intr-adevăr o țară pe care ni
meni nu o cunoștea și unde 1.500.000 
de locuitori vegetau în mod jalnic, 
izolați din cauza lipsei de căi ferate 
și de comunicații. 85 la sută din pă- 
mînturile arabile și aproape trei 
sferturi din șeptel aparțineau bailor 
(chiaburilor — N.R.), clerului și e- 
mirului din Buhara. Nu existau fa
brici, nici un singur kilometru de 
căi ferate sau șosele, nu se editau 
ziare, nici reviste și deaitfel nimeni 
nu le-ar fi putut citi, pentru că de 
fapt întreaga țară era analfabetă.

Să ne începem vizita în Tadjikis
tan cu capitala Dușanbe, care nu
mără aproape 300.000 de locuitori 
(față de numai 250.000 în 1926).

In comparație cu orașele cu civi
lizație veche, Dușanbe nu are nimic 
surprinzător, dar, în comparație cu 
aspectul lui dinainte de Revoluție, 
s-a întîmplat aici o adevărată minu
ne. La Dușanbe continuă să se 
construiască intens. In diferitele ra
ioane macaralele-turn își înalță bra
țele spre cer, se construiesc cartie
re de locuințe, școli, creșe și cămine 
pentru copii, întreprinderi industria
le. In fiecare an, mii de familii se 
mută în case noi, înzestrate cu con
fort modern. Or, acum 40 de ani, ca 
și acum patru secole, locuințele tad
jicilor erau luminate de un „cirog“ 
— mic vas de argilă cu puțin seu de 
oaie în care se înfingea un fitil 
bumbac.

Cu cîtă uimire a fost vizionat 
Dușanbe primul film! Oamenii 
rămas înmărmuriți văzînd cum 
mișcă pe ecran un tren. Acum, 
cinematografele capitalei încap 
multan 12.000 de spectatori; se

de

€opaWicnlftirll“—cfllfla 1963 ----------
sociații raionale, grupe de 
și la faza regională, fapt ce 
ză convingerea că sportivii 
noastre, printr-o mai bună 
re, pot obține rezultate chiar 
bune decît anul trecut cînd sau cla
sat pe locul II.

întrecerile sportive pentru „Cupa 
agriculturii" se vor desfășura pe 
ramuri de sport la centrele amintite 
astfel: la Teiuș — atletism băieți șt 
fete, fotbal, handbal în 7 băieți și 
popice echipe mixte; la Mihalț 
avea loc întrecerile de oină și 
lei băieți și fete; la Galda 
Jos se vor desfășura întrecerile 
ciclism băieți și fete; la Galtiu 
loc întrecerile de trîntă și gimnasti
că băieți și fete.

Inecnjurîndu-și cu dragoste și căl
dură sportivii, oamenii muncii dire 
raionul nostru așteaptă cu nerăbda
re să i vadă în acțiune. Și, în una
nimitate le doresc deplin succes.

n
In zilele de 5 și 6 octombrie a.c. 

în raionul nostru se va desfășura 
faza interregională a Spartachiadei 
de vară a tineretului pentru sate do
tată cu „Cupa agriculturii" ediția 
1963. întrecerile vor avea loc în co
munele Teiuș, AAîhalț, Galda de Jos 
și Sîntimbru (satul Galtiu) și în ca
drul acestora își vor disputa întîie- 
tatea cei mai buni sportivi de la sate 
din regiunile Argeș, București, Ol
tenia și Hunedoara.

In vederea întrecerilor care vor 
avea loc și la care vor participa 600 
de tineri, sportivii din regiunea și 
raionul nostru, sub îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de partid 
și cu sprijinul organizațiilor U.T.M., 
a consiliilor de conducere din G.A.C. 
și consiliilor asociațiilor sportive s-au 
pregătit cu toată seriozitatea. Peste 
60.000 tineri de la sate au participat 
la întrecerile pe asociații, grupe de a-

raioane 
ne crea- 
regiuniî 
pregăti- 
-- mai

vor 
•vo
ie 
de 
atr
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înfățișarea industrială a țării
Peste 200 de întreprinderi indus

triale și ateliere au luat ființă în 
Tadjikistan în anii șeptenalului (în- 
cepînd din 1959).

Zeci de expediții geologice în mun
ții Pamirtilui și văile Vahș și Zera- 
șan prospectează zăcăminte de pe
trol și gaze, de minereuri metalife
re, de cărbune și materii prime pen
tru industria construcțiilor. Noi mi
ne, noi puțuri sînt puse în funcțiu
ne, noi indicații apar pe harta Tad- 
jikistanului, mărturie a dezvoltării 
continue a capacităților de producție 
ale republicii. In ultimul timp s-au 
descoperit circa 300 de zăcăminte 
noi. In curînd, capitala republicii și 
cîteva regiuni vor primi gaze prin 
conducta care se instalează începînd 
din valea rîului Vahș.

Și dacă vorbim despre noua înfă
țișare industrială a acestui ținut nu 
se poate să nu amintim de energeti
că. In ce privește rezervele de căr
bune alb, Tadjikistanul se află în 
U.R.S.S. pe locul al doilea după Si
beria, iar în ce privește resursele hi
droenergetice pe km.p. și pe cap de 
locuitor, el deține locul întîi. S-au 
construit pînă acum hidrocentrale pe 
Vahș și pe Sîr-Daria, precum și ter
mocentrala de la Dușanbe. Se mai 
construiesc încă pe Vahș și pe 
Piandj centrale electrice a căror pu
tere totală va atinge 25 milioane 
kW. Una dintre ele, centrala de la 
Nurek, nu departe de Dușanbe, cu o 
putere de 2.700.000 kW, este în 
curs de construcție și peste cîțiva 
ani ea va produce curent industrial.

Acum 30 de ani, cînd a început 
construirea primei centrale electrice 
pe torentul Varzob, în apropiere de 
capitală, pe șantierul de construcție 
a venit scriitorul francez PaulVail- 
lant-Couturier și alți scriitori străi
ni. Erau vremuri grele. Constructed 
rii locuiau în corturi și cabane, fără 
confort, hrana era insuficientă, era 
lipsă de muncitori calificați, de spe
cialiști, de mecanisme, de materiale

de construcție. Dar Vaillant-Coutu- 
rier a admirat entuziasmul construc
torilor, dorința lor de a isprăvi îna
inte de termen această centrală atît 
de necesară primei industrii și lo
cuitorilor orașului.

— Văd începutul, a spus el atun
ci. Și un asemenea început îți in
spiră încredere în succes. Oamenii 
nu se vor opri la jumătatea drumu
lui...

la 
au 
se 
în 
si- 

con-
struiește un mare cinematograf pa
noramic, zeci de mii de spectatori 
urmăresc emisiunile centrului de te
leviziune. din capitală. Filmele tad
jice rulează și pe ecranele altor țări. 

Mii de spectatori umplu zilnic să
lile teatrului de operă șl balet, ale 
teatrelor de dramă tadjice și ruse, 
ale Filarmonicii de stat și cluburi
lor.

Viitorul Tadjikistanului
F.ste greu să intrăm acum în a- 

mănunte, dar viitorul apropiat se 
conturează deja. Energia ieftină a 
uzinelor hidraulice construite și a 
celor care se vor construi, cursurile 
de apă stăvilite și cele care vor 
fi stăvilite vor permite ca sute de 
mii de hectare de noi terenuri să 
fie cultivate cu bumbac, livezi de 
pomi fructiferi și viță de vie. Re
publica va fi în măsură să pro
ducă 1.200.000 tone de bumbac de 
calitate superioară și zeci de mii 
de fructe, struguri, nutreț.

S-a hotărît ca pe baza acestei e- 
nergii ieftine să se construiască un 
mare combinat pentru producția de 
clor, sodă caustică și calcinată, 
cauciuc sintetic, materiale plasti
ce și alte produse chimice. Se pre
vede construirea unei uzine de a- 
luminiu în valea rîului Nurek și a 
unei uzine de îngrășăminte azotoa- 
se în valea rîului Vahș, în apropie-

re de centrala Golovnaia. Se vor 
construi noi puțuri și noi mine, vor 
apare noi orașe și așezări munci
torești.

Producția agricolă se va indus
trializa din ce în ce mai mult și 
treptat se va șterge deosebirea din
tre oraș și sat unde tinerii au în
vățat acum multe meserii urbane.

Acesta este viitorul republicii.
Minunea care s-a înfăptuit în Tad

jikistan nu este de fapt o minune. 
Totul a fost realizat de mina o- 
mului. De oamenii care pînă mai 
ieri vegetau în ignoranță și în su
ferință și care, sfărîmîndu-și cătu
șele, au devenit conștienți de for
țele lor herculene și au primit un 
ajutor frățesc și dezinteresat din 
partea poporului rus și al altor po
poare, care construiesc cu succes 
viața nouă în țara liberă a sovie
telor.

Fiind întrecute în lupta directă 
pentru balon și la interceptarea pa
selor, gazdele au trebuit să se mul
țumească cu un rezultat de egalita
te.

Iată pe scurt filmul meciului. In 
minutul 5 Berchi, preluînd o pasă 
foarte bine executată de Pîrvu, mar
chează primul gol pentru gazde.

In minutul 15 Răsădeanu de la 
oaspeți se remarcă printr-un 
foarte frumos, dînd posibilitate 
portarului gazdelor să se remarce 
prin apărarea lui. In minutul 34. 
același Răsădeanu înscrie primul 
gol al oaspeților, iar 4 minute mai 
tîrziu Ștefănie majorează scorul. E 
1-2. Egalarea se produce abia în mi
nutul 45 cînd, în plină dominare a 
gazdelor, Pîrvii trage puternic în 
bara transversală, mingea revine 
în teren și Cristian, atent, o reia cu 
capul în plasă.

In repriza a Il-a, în minutele 55 
și 65 gazdele preiau conducerea prin 
înscrierea a 2 goluri, de către Cris
tian și Popa Cornel.

După scorul de 4-2, gazdele slă
besc ritmul. De aceasta profită oas
peții, care preiau inițiativa și orga
nizează un atac după altul. Două 
dintre aceste atacuri se soldează cu

Dacia Orăștie 44 (2-2)
goluri. Au marcat pe rînd Iordache 
și Găină.

Raport de cornere 7-7. S-au evi
dențiat de la gazde: Străjan, Rada, 
Cristian și Berchi, iar de la oaspeți 
Negrău, Răsădeanu și Ștefănie. 
Spre sfîrșitul meciului jucătorul Găi
nă de la oaspeți a fost eliminat de- 
pe teren pentru insulte aduse 
irului.
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LOCUITORII TADJIKISTANULUI
Ca să construiești trebuie să știi 

multe. Înainte de Revoluție, majori
tatea tadjicilor munceau cu ziua la 
bai, căutau cîștiguri suplimentare în 
alte regiuni sau munceau pentru un 
salariu de mizerie în micile fabrici

șut
CLASAMENTUL

Min. Aninoasa 4 3 0 1 12: 4 6
Parîngul Lonea 4 3 0 1 12: 4 6
Constr. Huned. 4 3 0 1 12: 4 6
Aurul Brad 4 2 2 0 9: 4 6
Minerul Vulcan 4 2 1 1 12: 5 5
C.F.R. Simeria 4 2 1 1 5: 5 5
Refractara Alba 4 2 1 1 8:’11 5
Dacia Orăștie 4 1 2 1 7: IO 4
Sebeșul Sebeș 3 1 1 1 5: 4 3
Minerul Teliuc 4 1 0 3 2; 6
Știința Petroșani 3 0 2 1 3: 8 2
Minerul Ghelar 4 1 0 3 5: 17 2'
Jiul II Petrila 4 0 1 3 3: 6 1
Retezatul Hațeg 4 0 1 3 4: 11 1

viitoare

Alte rezultate
Aurul Brad — Minerul Aninoasa 

1-0 (1-0); Minerul Ghelar — Jiul 
II Petrila 2-0 (0-1); Știința Petro
șani — Minerul Vulcan 2-2 (0-2); 
Parîngul Lonea — Retezatul Hațeg 
3-1 (0-1); Constructorul Hunedoara 
— Sebeșul Sebeș 3-0 (1-0); AAinerul 
Teliuc — C.F.R. Simeria 0-1 (0-1).

— Minerul Teliuc;
— Refractara Al-

Etapa
Dacia Orăștie 

Retezatul Hațeg 
ba Iulia; Sebeșul Sebeș — Parînguf
Lonea; Minerul Aninoasa — Con
structorul Hunedoara; Minerul Vul
can — Aurul Brad; Jiul II Petrila 
— Știința Petroșani; C.F.R. Sime- 
ria — Minerul Ghelar.

Vorbind de agricultura Tadjikista
nului, trebuie să începem cu bumba
cul. Este remarcabil faptul că aceea
și regiune care furnizase în 1913, a- 
nul cel mai favorabil înainte de Re
voluție, 30.000 tone de bumbac de 
calitate inferioară, în 1961 a pro
dus 480.009 tone de bumbac, iar 
anul acesta 550.000 tone bumbac fin. 
Pentru a ajunge aici a fost necesară 
o muncă uriașă: au trebuit create 
canale de irigație în sudul și nordul 
republicii.

Agricultura a fost dotată cu ma
terial excelent. Ea dispune de peste 
15.000 tractoare convenționale de

cîte 15 CP, de un mare număr de 
secerătoare-legătoare, de combine 
pentru recoltarea bumbacului, de ca
mioane. pe care întreprinderile U- 
niunii Sovietice le furnizează în nu
măr din ce în ce mai mare.

Tadjikistanul este vestit pentru 
oile sale grase de rasă ghisar și 
pentru oile de rasă astrahan. Re
cent, selecționerii au creat o nouă 
rasă de oi „tadjică" pentru carne, 
grăsime și lină.

Pe pămîntul rodnic al Tadjikista
nului cresc cele mai bune varietăți 
de pierseci,-caise, struguri, rodii, iar 
în ultimii ani și lămîi.

de egrenare a bumbacului sau in ate
lierele meșteșugărești.

In prezent, zeci de mii de tadjici 
— bărbați și femei — au învățat me
seriile cele mai grele, conduc pro
ducția și au dobîndit un renume 
bine meritat. Mulți muncitori lucrea
ză și învață în același timp în in
stituții de învățămînt superior sau 
mediu de specialitate.

Tadjikistanul se poate mîndri și 
cu oamenii săi de știintă. Printre ei 
se numără Alautdin Bogoutdinov, 
doctor în științe filozofice, rectorul 
Universității tadjice, Soli Radjabov, 
doctor în științe juridice, Zarif Rad
jabov, doctor în științe istorice, Bo- 
godur Iskandarov, directorul Institu
tul de istorie al Academiei de Știin
țe al R.S.S. Tadjice, fizicianul Sul
tan Umarov, Mamatkul Narzikulov, 
președintele Academiei de Științe, 
doctor în științe biologice, Sardjon 
Iusukova, doctor în științe geologice 
și mineralogice, și zeci de alții.

Poporul tadjic, care se mîndrește 
cu corifei ca Rudaki și Avicena, nu 
avea înainte de Revoluție nici mă
car un alfabet propriu.

Poporul și-a păstrat tradițiile. Pu
terea sovietică i-a deschis drumul

spre cultură. In 1925, Mirso Tursun- 
Zade, fiul unui tîmplar, a venit la 
Dușanbe de la Karatag. Fusese cres
cut într-un orfelinat. A început să 
scrie versuri. In 1928 a sosit din 
Pamir tînărul Mirsaid Mirșakar. 
Tineretul tadjic venea din toate col
țurile țării să-și ocupe locul cuvenit 
în literatură, artă, știință, să se 
specializeze.

In fruntea tinerei literaturi tad
jice s-a situat Sadridin Aini, care 
cu mult înainte de Revoluție chema
se poporul să răstoarne puterea bai
lor și să se unească cu poporul fra
te rus. Acum, poemele lui Tursun- 
Zade — „Balada indiană11, „Vocea 
Asiei", „Chișlacul de aur" —ale lui 
Mirsaid Mirșakar — „Pămîntul re- 
înno’t" și „Dimineața vieții noas
tre" — de Satîm Ulug-Zoda sînt 
cunoscute nu numai în Uniunea So
vietică ci și dincolo de hotarele ei.

Pînă în 1929 nu existau teatre în 
Tadjikistan. A fost organizată o tru
pă națională de dramă și curînd du
pă aceea s-a deschis teatrul de dra
mă „Lakhuti". Cei mai mari compo
zitori ruși ca Prokofiev, scenariști, 
șefi de orchestre au contribuit la 
crearea operei și teatrului de dramă 
tadjic.

In prezent, artiștii tadjici sînt a- 
plaudați în diferite țări ale lumii.

Campionatul raional
Victoria C. F. R. — Aural 

Zlatna 2-1 (1-0)
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Prima întîlnire din actualul cam
pionat raional de fotbal, disputată pe- 
terenul „Refractara" din orașul nos
tru, s-a soldat cu un rezultat îmbu
curător pentru echipa locală.

Jucînd mai simplu, căutînd dru
mul cel mai scurt spre poartă, e- 
chipa Victoria C.F.R. din Alba lu- 
lia și-a asigurat o victorie prețioasă 
învingînd la limită un adversar mai 
bine pregătit, dar care a prezentat 
o inexplicabilă scădere de formă.

Scorul a fost deschis de gazde. 
Munteanu trage puternic de la circa 
17 m în portar, acesta respinge, iar 
Pleșa, atent, înscrie.

E 1-0 pentru gazde, scor cu care 
se termină și prima repriză.

In repriza a II-a, oaspeții atacă 
mai insistent, dar cei care înscriu 
sînt tot gazdele. Nadiu de pe extre
mă, execută o centrare, care este 
prelungită cu capul în poartă, de a- 
celași Pleșa. In continuare oaspeții 
atacă mai organizat și reușesc să 
reducă scorui prin Pita. Cu rezul
tatul de 2-1 se termină și partida. 
Raport de cornere 5-4 pentru gazde.

A arbitrat satisfăcător Fogel Iosif 
din Alba Iulia.

Coresp. TOMA PETRU
S 403701


