
Toate colectivele de muncă 
cu sarcinile de plan și angajamentele 
in întrecere îndeplinite I

Zilele calendaru
lui ne apropie tot 
mai mult de sfîr- 
șitul penultimului 
an al șesenalului. Peste tot în în
treprinderile raionului domnește în 
aceste zile o atmosferă de Insufle- 
țitor entuziasm. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni des
fășoară cu avînt sporit întrecerea so
cialistă spre a putea raporta parti
dului că și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile planului anual, că și-au 
respectat cuvîntul dat, realizîndu-și 
în întregime angajamentele luate în 
întrecerea socialistă. Și nu poate fi 
mîndrie mai mare decît aceea de a 
ști că ceea ce s-a prevăzut la înce
putul anului, devine azi fapt împli
nit.

Bilanțul primelor 10 luni care au 
♦recut de la începutul anului reflectă 
cu toată puterea că în întreprinderile 
raionului s-a desfășurat o întrecere 
însuflețită care este concretizată în 
zecile și sutele de tone de produse 
date peste plan, în milioanele de lei 
conomisiți. In această perioadă va- 
area producției globale pe raion a 

fost îndeplinită în proporție de 104,4 
Ia sută și cea marfă de 105,3 la su
tă. Colectivele de muncă din indus
tria de interes republican au reali
zat sarcinile de plan pe 10 luni la 
producția globală în proporție de 
111,1 la sută. Numeroase colective 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
ca cele de la Secția Ateliere centra
le, Uzina chimico-metalurgică Zlat
na și altele, ca urmare a măsurilor 
politice și organizatorice luate de 
organizațiile de partid și sindicale, 
de conducerile tehnico-administrati- 
ve, au înregistrat succese de seamă 
în îndeplinirea și depășirea planu
lui, situîndu-se în fruntea celorlalte 
întreprinderi din raion. De Ia în
ceputul anului, industria raionului 
nostru a dat peste angajamentul a- 
nual luat, 248 tone acid sulfuric, 
peste 9.000 perechi încălțăminte, 882 
panouri de parazăpezi, peste 400 
tone bentogel, 819 tone făină albă 
și integrală, 90 garnituri de camere 
combinate, bucătării și dormitoare 
și multe alte produse.
scos în evidență este faptul că 67 la 
sută din valoarea produselor date 
peste plan au fost realizate pe sea
ma creșterii productivității muncii. 
De altfel trebuie arătat că în urma 
folosirii mai complete a timpului da 
lucru și a utilajului, a ridicării ca
lificării profesionale, pe întregul 
raion productivitatea muncii pe 9 
luni a fost de 102,9 la sută, iar pe 
luna octombrie de 103 la sută. Pe 
, nă dreptate unele colective de 
muncă cum sînt cele de la U.C.M. 
Zlatna, întreprinderea de panificație, 
întreprinderea de morărit Alba Iulia, 
Secția ateliere centrale se pot mîn- 
dri cu faptul că depășirile de plan 
înregistrate sînt rezultatul creșterii 
productivității muncii. In aceste în
treprinderi creșterea productivității 
•’•’uncii a atins indici cu 3-10 Ia sută 
f 'hiar mai mari decît sarcina pla- 

'cată.
Succese de seama au fost obținu

te de colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din raion și în ce 
privește reducerea prețului de cost 
al producției, îmbunătățirea calității 
produselor și realizarea de cît mal 
multe beneficii peste plan. Multe 
unități ca U.C.M. Zlatna, întreprin
derea de morărit, Secția L 11, Ate
lierul de zonă, Depoul C.F.R. Teiuș 
și altele au realizat economii la 
prețul de cost în valoare de 3.428.000 
lei, depășindu-și mult angajamentele 
luate pe 1964. In ce privesc
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Bucuria colectiviștilor din Cricău este justificată. In aceste zile pri
mesc avansul de porumb pentru zilele muncă efectuate.

beneficiile 
mele trei trimestre 
s-au dat peste plan 
peste 4 milioane 

lei, evidențiindu-se colectivul de 
muncă de la U.C.M. Zlatna, care a 
realizat în 9 luni 2.751.000 lei față 
de 3.000.000 cît are angajamentul a- 
nual, întreprinderea de morărit și 
altele.

Toate aceste realizări se dato- 
resc avîniului cu care oamenii mun
cii sub conducerea organizațiilor 
de partid, participă la întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan la toți indi
catorii. Obiectivele precise ale în
trecerii, stabilite încă de la începu
tul anului, în lumina Directivelor 
C. C. al P.M.R. cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii so
cialiste, constituie un puternic fac
tor mobilizator și permit organizații
lor de partid și sindicatelor să con
ducă cît mai concret întrecerea. In 
întreprinderile raionului a crescut 
spiritul de inițiativă al muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, ceea ce 
a dus la descoperirea și folosirea de 
noi rezerve interne, s-a dat o mai 
mare atenție ridicării nivelului teh
nic al producției, bunei gospodăriri 
a materialelor și materiei prime, îm
bunătățirii calității produselor. To
todată bilanțul celor 10 luni scoate 
în evidență că acolo unde munca 
politică a fost orientată spre mări
rea eficienței economice s-au do- 
bîndit rezultate din cele mai bune.

Ceea ce caracterizează activitatea 
marii majorități a întreprinderilor 
raionului este îndeplinirea și depă
șirea ritmică a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor în întrecere. Nu 
se poate trece însă cu vederea că 
în unele întreprinderi nu se dove
dește întreaga răspundere pentru în
deplinirea planului de stat și a an
gajamentelor luate. Din această cau
ză se înregistrează rămîneri în ur
ină, depășiri nejustificate la prețul 
de cost, depășiri la consumurile spe
cifice, etc. După 10 luni la E. M. 
Zlatna, planul la producția globală 
și marfă se prezintă nerealizat, cum 
de altfel, nerealizat este planul și la 
Șantierul 5 al T.R.C.H., cooperația 
meșteșugărească în ansamblu ei, 
U.R.C.C. și alte unități. La U.R.C.C. 
la producția industrială s-a reali
zat abia 44,3 la sută din producția 
marfă. Unele întreprinderi ca I.R.I.L. 
Alba lulia, cooperativa „Meșteșu
garul" Taiuș, U.R.C.C. Alba Iulia 
înregistrează încă o productivitate 
scăzută realizîndu-și sarcinile de plan 
nu prin creșterea productivității 
muncii, ci prin depășirea număru
lui mediu scriptic. La I.R.I.L., de 
pildă, în timp ce planul la producția 
globală pe 3 trimestre a fost realizat 
în proporție de 112,8 la sută, numă- 

(Continuare în pag. 2-a)

Pornind de la
Cricău, satul acesta așezat la poa

le de dealuri plantate cu vii roditoa
re cunoaște în aceste zile 
nă tîrzie, animația unui 
an rodnic. De pe tarlalele 
strînge în hambare aurul porum
bului, iar în pivniți se umplu ulti
mele budane cu licoare. Trăiești a- 
lături de oamenii satului bucuria 
hărniciei, a vieții din oe în ce mai 
îmbelșugate.

Pornind de la poarta satului, fap
tele vin și-ți confirmă la fiecare pas 
cît de mult s-a schimbat viața oa-

de toam- 
sfîrșit de 
întinse se
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Bilanțul hărniciei IN CLIȘEU: Mecanicii autobu- 
ziști Fugarii Tomiță, Muntean Ion 
și Pîclișan Avram, de la I.R.T.A. 
Alba Iulia, verifică starea tehnică 
a autobuzelor.aceste 

rodnic 
ei au 

o lună 
iar

La îndemnul co- 
Cristina a fost 
din colectivistele 
Mîndroc .Maria,

Cclectiviștii din gospodăria 
lectivă Micești întocmesc în 
zile de sfîrșit de toamnă un 
bilanț. Mobilizîndu-șL forțele 
reușit să termine cu aproape 
în urma însămînțatul griului, 
la 20 noiembrie au terminat recolta
tul porumbului, al cartofilor, a sfec
lei furajere și a altor culturi.

Paralel cu lucrările din campania 
de toamnă aici n-au fost neglijate 
nici construcțiile. Astfel, trebuia ter
minat un grajd de 100 capete la 
brigada din Bărăbanț. Cu toate că s-a 
făcut simțită lipsa de bărbați lucra
rea n-a stagnat, 
munistei Crișan 
formată o echipă 
Muntean Valeria, 
Aldea Marioara, Gall Matilda, Al- 
dea Ileana, Topîrceanu Maria, Sa- 
bău luliana și Horvath Maria care 
au participat cu însuflețire la con
strucția grajdului. La 23 noiembrie 
grajdul a fost dat în folosință, ani
malele avînd asigurate condiții op
time de adăpostire.

Coresp. IR1MIE NICOLAE

poarta satului
manilor, îți înfățișează adevărata 
față a satului colectivizat. In anii 
vieții noi a intrat în casele colecti
viștilor lumina electrică, radioul, 
mobila modernă, aragazul, mașina 
de spălat și alte lucruri folositoare 
care în trecut au fost mai puțin cu
noscute la sate. C'ăminul cultural, 
cinematograful și magazinul univer
sal sînt, de asemenea, noi înfăptui
ri puse în slujba satului. Pentru a 
crea condiții optime de învățătură 
fiilor colectiviștilor s-a ridicat o 
nouă școală elementară de 8 ani la 
care în prezent se lucrează la aco
periș. In ultimii ani, peste 120 co
lectiviști și-au construit noi case de 
locuit. Desigur, acestea sînt numai 
o parte din realizările obținute în 
anii vieții noi de către colectiviștii 
din Cricău, la care se adaugă pe zi 
ce trece noi obiective pentru înfru
musețarea satului, dezvoltarea și 
întărirea economică1 a gospodăriei 
colective și creșterea bunăstării co
lectiviștilor.

Rodul muncii este bogat

Cunoscînd avantajele muncii în 
comun, avînd create condiții favo
rabile pentru sporirea producției a- 
gricole și realizarea unor venituri 
mari, prin folosirea chibzuită a 
sprijinului acordat din partea statu
lui în tractoare și mașini agricole, 
semințe de soi și altele, colectiviștii 
din Cricău, sub îndrumarea comite
tului de partid încă de la începutul 
anului au pornit hotăriți la muncă

Vineri, 27 noiembrie 1961

In cadrul întrecerii socialiste ce 
se desfășoară la „Iprodcoop" Alba 
lttlia, colectivul de muncă de aici, 
se străduiește să-și îndeplinească 
sarcinile de producție la toți indi
catorii, dînd în același timp lucrări 
de burtă calitate.

Buna organizare a muncii, folosi
rea din plin a timpului de lucru, a 
rezervelor interne au contribuit din 
plin la realizările frumoase ob
ținute de la începutul anului

însemnate produse agricole împărțite 
ca avans colectiviștilor

In aceste zile, ia Oarda de Jos, 
ca și în celelalte gospodării colec
tive din raionul nostru, colectiviști
lor li sc împart produse agricole re
partizate ca avans pentru zilele 
munci efectuate îi' acest an.

pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor prevăzute în planul de pro
ducție pe anul 1964. In prima adu
nare generală, brigadierul de cîmp, 
Truță Florian și-a luat angajamen
tul că va depăși producția medie 
planificată la grîu și porumb cu cite 
10G kg la hectar și a chemat la în
trecere pe celelalte 5 brigăzi de 
cîmp. Și, această chemare nu a ră
mas fără ecou. Munca însuflețită a 
harnicilor colectiviști a fost răsplă
tită din plin. Astfel, la grîu produc
ția a fost depășită cu 150 kg la hec
tar, iar la porumb cu peste 200 
kg. Și mai semnificative sînt rezul
tatele obținute de brigada a 3-a care 
de pe suprafața de 37 ha a recoltat 
cîte 2.270 kg grîu la hectar, iar de 
pe o tarla de 11 ha (unde ca plante 
premergătoare au fost leguminoase) 
o producție de 2.310 kg la hectar. 
De asemenea, de pe suprafața de 18 
ha din locul numit „Cînepiști" care 
a fost arat adînc din toamnă și fer
tilizat cu cîte 70 kg azotat de amo
niu granulat, s-au cules cîte 3.500 
kg porumb știuleți la hectar. Aceste 
cîteva exemple demonstrează în 
mod convingător că, acolo unde se 
aplică întocmai măsurile agrotehni
ce, rezervele de sporirea producții
lor de cereale sînt nelimitate, ele 
depinzînd în mare măsură de executa
rea la timp și de calitate a lucrărilor 
de întreținere. Lucrul acesta a fost 
înțeles pe deplin la Cricău. Aici par
ticiparea colectiviștilor la executa
rea lucrărilor a fost bună. De exem
plu, în brigada a 3-a din cele 80 
brațe de muncă, participă zilnic la

IContinuare în pag. 4-a)
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Cu planul pe 11 luni 
îndeplinit

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la Uzina chimico- 
metalurgică Zlatna a obținut de la 
începutul anului și pînă în prezent 
succese deosebite în ceea ce privește 
îndeplinirea planului de producție Ia 
toți indicatorii.

Bilanțul pe cele 11 luni ale anu
lui 1964 este rodnic. Planul la pro
ducția globală a fost îndeplinit în 
proporție de 104,8 la sută iar la pro
ducția marfă a fost depășit cu 5,3 
la sută.

Folosirea rațională și din plin a 
instalațiilor și agregatelor, aplicarea 
în producție a unor metode avansa
te de muncă, a dus la creșterea con
tinuă a productivității muncii. Față 
de plan acest indicator a fost în
deplinit în proporție de 104,8 la 
sută.

La obținerea acestor realizări a 
contribuit întregul colectiv, eviden- 
țiindu-se în mod deosebit colectivul 
o'e muncă de la secția chimică.

și pînă în prezent. Astfel, planul 
la producția globală a fost îndepli
nit în proporție de 107 la sută, iar 
la producția marfă s-a obținut o 
depășire a sarcinilor de plan cu 7 
la sută față de prevederi.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent confirmă preocuparea întregu
lui colectiv de muncă de a-și înde
plini sarcinile de plan înainte de 
termen.

La gospodăria colectivă din Oar
da de Jos, de exemplu, colectiviștii 
au primit ca avans 2 kg de 
grîu și avansuri bănești în fie
care lună, iar în prezent li se 
împarte cîte 3 kilograme porumb, 
1 kg cartofi, însemnate cantități de 
coceni de porumb, paie și alte pro
duse. Pentru zilele muncă de pînă 
acum cele mai mari cantități de 
produse le-au primit colectiviștii 
Giura Clecnit, Stoia loan, Susan 
Viorel, l.ăncrănjan Rafila, Hațegan 
Ludovica, Vasiu Valeria, Malinov- 
scl:i Sanda, Dreghici Gheorghe, Sto
ia Gheorgiie și alții care au un nu
măr de peste 200 zile muncă.

In curînd S.1
filmului la sata“

zile, la 6 decembrie, 
satele raionului nos- 
festivalul filmului, 
care concură toate 

H „Festivalul

Peste puține 
în comunele și 
tru va începe 
manifestare la
cele 36 cinematografe sătești.

Pentru buna reușită a acestei ma
nifestări, secția raională de cinefi- 
care a luat din timp o seamă de 
măsuri. Aparatele au fost în între
gime revizuite, s-a constituit colec
tivul raional de coordonare a acțiu
nilor din perioada festivalului și se 
continuă cu acest lucru și la comu
ne. Rămîne ca, îndată ce va începe 
festivalul, colectivele de la comune, 
cadrele didactice și toți activiștii cul
turali să desfășoare o susținută 
muncă de popularizare - a filmelor 
„Lupeni 29", Tudor", „Pisica de 
mare", „Un surîs în plină vară" și 
a tuturor celorlalte filme din pro
gramul festivalului, astfel ca fiecare 
film să fie rulat în fața a cît mai. 
multi oameni ai muncii.

/ 
/ / /
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Fiecare cadru didactic cu sarcini concrete 
în munca cultural-educativă și obștească

I

Hotărîți să desfășoare o susținută 
activitate cultural-educativă în zilele 
iernii care se apropie, activiștii cul
turali din Oarda de Jos au pornit de 
la început pe un drum bun. Cu spri
jinul sfatului popular comunal, ei au 
asigurat din timp activității cultu
rale condiții materiale optime și au 
reorganizai consiliul de conducere 
și colectivul de muncă al căminului. 
Apoi, bazați pe forțele existente în 
comună, și-au întocmit un bogat 
plan fiind înmănunchiate pentru atin
gerea aceluiaș țel, — întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodăriei 
colective.

întocmit cu toată chibzuință, pla
nul de muncă al căminului cultural 
din Oarda de Jos reflectă pe deplin 
sarcinile ce stau în fața activității 
culturale în perioada ce urmează, 
este concret și cuprinde o întreagă 
varietate de teme. Așa, bunăoară, 
pentru prima etapă (1 noiembrie 
1964 — 1 ianuarie 1965) sînt pre
văzute a se prezenta conferințele 
„Factorii care contribuie la sporirea 
producției agricole", „îngrijirea cul
turilor în timpul iernii", „Principa
lele măsuri pentru prevenirea boli
lor la animale", „Fondul de bază, 
căile sporirii lui" și altele. Sînt pre
văzute a se organiza jurnale vorbite 
pe temele „Prepararea nutrețurilor 
și hrănirea rațională a animalelor", 
„Creșterea vacilor de lapte, izvor 
de mari venituri", „Să cunoaștem 
fruntașii din G.A.C." și un program 
de brigadă artistică de agitație pri
vind apărarea avutului obștesc. Și, 
tot în această etapă sînt înscrise în 
planul de muncă, printre altele, cî- 
teva seri de întrebări și răspunsuri 
în legătură cu întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriei colec
tive, un concurs cu tema „Ce tre
buie să știm despre creșterea păsă
rilor", o seamă de manifestări pri
vind realizările regimului nostru 
democrat-popular, acțiuni cu filmul 
și cartea, manifestări speciale pen
tru femei și tineret.

Menite să popularizeze larg pla
nul de producție pe anul 1965 și să 
mobilizeze întreaga masă a colecti
viștilor la realizarea acestuia, acti
vitățile prevăzute în planul cămi
nului în cea de a doua etapă (1 ia
nuarie — 31 martie) sînt, de ase
menea, multiple. In vederea atinge
rii obiectivului propus, la căminul 
cultural vor fi expuse grafice pri
vind principalele prevederi din pla
nul de producție, vor fi organizate 
seri de întrebări și răspunsuri cu 
tema „Ce ne-am propus să realizăm 
în 1965", convorbiri cu inginerul a- 
gronom în legătură cu perspectivele 
creșterii producției vegetale în gos
podărie, iar cu prilejul zilei zooteh
nistului, pe lîngă imagini din mun
ca fruntașilor de la acest sector, vor

fi prezentate un program de brigadă 
artistică pe teme zootehnice și piesa 
de teatru „Baba Dochia și briga
dierul".

însemnate prevederi sînt cuprinse 
în planul de muncă al căminului 
și în etapa a treia (31 martie — 
1 mai) cînd principala sarcină a 
activității culturale este mobilizarea 
colectiviștilor la executarea lucrări
lor agricole de primăvară. In acest 
sens temele conferințelor vor fi a- 
xate pe însemnătatea însămînțării 
Ia timp și în condiții agrotehnice su
perioare. Concursul gen „Cine știe 
răspunde" va avea drept temă 
„Cultura legumelor timpurii, mijloc 
de sporire a veniturilor în G.A.C.", 
în călătoria „Pe ogoarele gospodă
riei colective" vor fi redate realiză
rile obținute în muncile agricole de 
primăvară și contribuția fruntașilor 
la aceasta, iar formațiile artistice 
vor pregăti programe pe tema: „Prin 
muncă înflorește belșugul pe ogor".

Dar, despre faptul că activiștii 
culturali din Oarda de Jos au por
nit pe un drum bun. nu vorbește nu
mai planul de muncă, ci și acțiunile 
întreprinse pînă acum. Așa, de e- 
xemplu, aici au și fost prezentate 
conferințele „îngrijirea culturilor în 
timpul iernii" și „Prepararea nutre
țurilor grosiere". Brigada artistică 
de agitație a prezentat, nu de mult, 
un program nou, iar echipa de tea
tru a început pregătirile în vederea 
participării ia cel de al IV-lea festi
val de teatru „I.L. Caragiale". Alte 
și alte manifestări sînt, de aseme
nea, în pregătire fiecare cadru di
dactic, fiecare activist cultural a- 
vînd sarcini concrete bine conturate 
în munca cultural-educativă și ob
ștească.

Pionieri și școlari pe scenă
După ce săptămîna trecută ti

neri colectiviști din Șard au pre
zentat un reușit program de briga
dă artistică de agitație cu tema 
„Frumoasă-i viața în sat la noi", 
duminica trecută pe scena cămi
nului cultural de aici au urcat pio
nierii și elevii școlii. Și, în fața 
a numeroși colectiviști, micii ar
tiști amatori Milaciu V., Beldean 
L., Florea C., Bistrean T., Florea 
L, Radu I. și alții au prezentat un 
reușit program de cîntece și re
citări. *

Bine pregătiți de profesorii 
Oancea Sultana și Cadar Ion, ele
vii clasei a VllI-a B de la Școala 
de 8 ani Vințul de Jos au prezen
tat și ei, duminica trecută, un 
frumos program artistic vizionat 
de peste 300 de spectatori. Urmînd 
conferinței „Centenarul C.E.C.V 
programul a cuprins coruri, reci
tări, dialogurile „O idee fericită", 
..Mia cu bucluc", o suită de dansuri 
și o demonstrație de gimnastică 
artistică, printr-o bună interpreta
re evidențiindu-se elevii Ghera- 
sim Marian, Drașovean Eugen, 
Voju C., Vasiu Ioan, Josan Ana, 
Forțofoi Angelica și Apolzan 
Ana.

¥
Bărăbanț, aplauzele au ras- 
duminica trecută rîvna ele- 
și pionierilor clasei a IlI-a

La 
plătit 
vilor 
B. Și pe bună dreptate, căci sub 
conducerea învățătoarei lor, ele
vii au executat minunat cîntecele 
„Azi e zi de sărbătoare", „Zarea-n 
aur" și „Toamna". La fel de reu
șite au fost apoi recitările poezii
lor „Partidului", „Patria", „Ste
ma" și altele, dansurile și ansam
blul de gimnastică cu bastonașe.

Activiștii culturali din Oarda de Jos discută planul de muncă al că
minului cultural pe perioada de iarnă.

U la transporturi

(Urmare din pag. l-a)
rul mediu scriptic a fost depășit cu
21.1 la sută, iar productivitatea mun
cii realizată abia în proporție de
93.1 la sută. O astfel de situație nu 
e deloc de natură să mulțumească 
conducerea întreprinderii și organi
zația de partid, mai ales că, în a- 
ceastă unitate sînt încă imense re
zerve interne nevalorificate. De alt
fel trebuie subliniat cu toată tăria 
că slaba productivitate ce se reali
zează în unele întreprinderi, rămîne- 
rile în urmă cu realizarea planului 
și a angajamentelor sînt cauzate și 
de lipsa de disciplină ce se mai ma
nifestă, de absențele și învoirile 
care se mențin încă la un nivel des
tul de ridicat. Aceasta a dus la uti
lizarea timpului de lucru pe raion a- 
bia în proporție de 94,9 la sută, pe 
total salariați, la prestarea de ore 
suplimentare etc. La E. M. Zlatna 
numărul învoirilor se ridică la 3.375 
om/zile, iar a absențelor nemotiva
te la 4.604 om/zile în timp ce in- 
dicele de utilizare a timpului de lu
cru a fost realizat în subteran nu
mai în proporție de 81 la sută. De 
menționat faptul că cele 7.979 om 
zile pierdute din procesul de pro
ducție prin învoiri 
tivate echivalează 
peste 5.000 tone 
l.R.I.L. Alba lulia
lor și al absențelor nemotivate se ri
dică la peste 2.300 om/zile în timp 
ce volumul orelor suplimentare a 
ajuns în 10 luni la 15.396. Astfel de 
situații pot fi' întîlnite și la „Vinal
cool", unde numărul învoirilor și 
al absențelor memotivate este destul

și absențe nemo- 
cu extragerea a 

minereu. La 
numărul învoiri-

Toate colectivele de muncă, cu sarcinile de plan 
și angajamentele în

de ridicat fiind nevoiți să recupe
reze lipsurile din procesul de pro
ducție prin efectuare a 27.395 ore 
suplimentare. La cooperativa „Mu
reșul", în timp ce învoirile și absen
țele nemotivate se ridică la peste 
100 om/zile se efectuează peste 
24.800 ore suplimentare. Pentru a 
lichida cu astfel de situații organi
zațiile de partid trebuie să se ocupe 
cu mai multă 
rea sarcinilor 
rea disciplinei 
colectivele de 
tehnicieni să dea un nou avînt 
trecerii socialiste, să folosească mal 
complet timpul de lucru și capaci
tatea utilajelor. Împotriva chiulan
giilor și a leneșilor, a tuturor ace
lora care prin atitudinea lor înapo
iată dezorganizează producția, tre
buie creată o opinie de masă spre 
a-i trezi la realitate și a-i face să 
se încadreze în disciplina socialistă 
a muncii. De asemenea, organizații
le de partid trebuie să urmărească 
permanent felul cum conducerile ad
ministrative traduc în viață prevede
rile din planurile de măsuri tehnico- 
organizatorice și să tragă la răs
pundere pe acei conducători care 
tratează această problemă cu forma
lism.

O atenție deosebită trebuie acor
dată continuei reduceri a prețului 
de cost și îndeplinirii angajamente
lor privind realizarea de economii șl

a-

hotărîre de îndeplini- 
economice, de întări- 
în muncă, mobilizînd 
muncitori, ingineri și 

în-

întrecere îndeplinite!
beneficii peste plan. Așa cum s-a 
ratat mai sus au fost obținute suc
cese frumoase în această direcție. 
Mai sînt însă o serie de unități de
ficitare la capitolul economii. La 
E. M. Zlatna angajamentul de a rea- 
liza 250.000 lei economii peste plan 
nu numai că n-a fost respectat, dar 
s-au înregistrat pierderi destul de 
mari. Și astfel de situații pot fi în- 
tilnite și la șantierul 5 al T.R.C.H. 
din Alba lulia, l.R.I.L. Alba Iulia, 
O.C.L. și alte unități. La E.M. Zlat- 
na depășirea înregistrată se dato- 
rește neîndeplinirii planului de pro
ducție și depășirilor înregistrate Ia 
consumurile specifice la aer compri
mat, reactivi de flotație, depășirii 
prețului de cost pe m.c. îa lucrările 
de deschidere și pregătire, iar la 
Șantierul 5 nefolosirii utilajelor la 
întreaga capacitate cu toate că s-au 
plătit sume mari pentru acestea. La 
depășirea prețului de cost a mai 
contribuit și faptul că din lipsă de 
bună gospodărire la O.C.L., la 
l.R.I.L., „Vinalcool" și alte unități 
s-au plătit penalizări, dobînzi, etc. 
în valoare de peste 300.000 lei. In 
ce privesc bereficiile peste plan 
unele unități ca O.C.L., cooperativa 
„Meșteșugarul" Teiuș,
altele nu și-au respectat angajamen
tul, înregistrînd depășiri Ia dotațiile 
de stat. Pentru înlăturarea acestei 
situații și recuperarea pierderilor, 
organizațiile de partid au datoria să

l.R.I.L. și

de cîte 
mașini

După atîta „muncă" apoi, cu tre
burile „puse la punct", șeful pleacă 
să se destindă. Și inimă largă, n-o 
face de unul singur. La adăpostul 
ușii închise, uneori cu electricianul 
Coman Vasile, alteori cu conducă
torul auto Bera Nicolae, în liniștea 
atelierului, șeful dă cînd cu tuzul, 
cînd cu zecica pînă-și simte întrea- . 
ga ființă cuprinsă de o teribilă us
căciune. Lasă atunci șeful iarăși ori
ce „lucru" și pleacă pe teren... să se 
răcorească la restaurantul „Dacia".

Da! Pleacă șeful. Pleacă să mai 
uite că sub „grijulia-i șefie", auto

buzele cu numerele 
51.1 Ol' și 52.363 
au fost mai mult 
în garaj decît în 

mișcare, că taximetrul cu numărul 
337 a stat și el mai mult de o lună 
din „lipsă" de șofer, sau că auto
basculanta cu numărul 50.803 în ca
bina căreia și-a petrecut atîtea clipe 
plăcute în tovărășia „bibliotecii" ce
lor 32, a stat două luni nereparată.

Răcorit apoi și fără gînduri, șe
ful se întoarce și o ia iar de la în
ceput. Tună și fulgeră, bate ct1 
pumnul în masă, amenință. Și tre 
burile la sectorul transporturi „merg" 
strună. Mașinile, nerevizuite cu lu
nile, „tușesc" pe drum. Muncitorii 
din sectorul transporturi se întrea
bă pînă cînd această situație, iar 
șeful mereu același le-o taie scurt 
eu ironia în vîrful limbii: „Uite că 
ani uitat de piesele pe care mi le-ați 
cerut. Că, de nu-mi uitam vi le-a.și 
fi adus, 
la mine 
buie să 
dată.

Ei!... Și-așa timpul s-a scurs. Au 
trecut zilele primăverii. S-au dus 
și cele ale verii și îată-ne în toam
nă tîrzie. Pișcate de brumă florii? 
s-au ofilit, iar păsările călătoare au 
plecat de mult...

In cuibul său cald însă, Cobliș 
Grigore continuă să stea liniștit. Cu 
toate lipsurile și abaterile sale, încă 
mai este șef. Pînă cînd tovarășe di
rector de la I.G.O.?

k=»-------------------

Din scrisorile corespondenți lor

ori i se pomenește că unele 
sînt „obosite".

iFOIIILSEirO^J
cum de a a-

După cum oricine își amintește, 
și-și amintesc și muncitorii de la 
I.G.O., primăvara acestui an a ve
nit ca și altădată cu flori multe în 
cîmpii și poieni, cu multe, multe pă
sări călătoare și..., sub oblăduirea 
conducerii de la I.G.O. Alba lulia, 
cu un șef de transporturi pe nume 
Cobliș Grigore. De! Se întorcea o- 
mul la vechiul cuib, chit că acest 
fapt era sau nu pe placul cuiva. Vor
ba aceea: „dacă voi nu mă vreți eu 
vă vreau".

Și-așa, uns cu toate unsorile șe
fiei, șeful cel nou își luă slujba în 
primire. Zic in primire pentru că în 
ciuda tuturor întrebărilor ce și le 
puneau muncitorii 
de la I.G.O., așa 
suna decizia. Se 
întrebau, bunăoa
ră muncitorii de aici
juns Cobliș Grigore șef la transpor
turi? Și, răspunsul și-l dădeau tot 
ei „păi, a plecat cel dinaintea lui și 
trebuia să se găsească cineva în 
loc". Se mai întrebau oamenii ce o 
să se aleagă de acest important sec
tor al întreprinderii cu un asemenea 
șef? Și răspunsul, ce-i drept pentru 
început in surdină, îl dădea de as- 
tădată cel întărit în funcție, și-l 
dădea cînd cu tonul ridicat, cînd cu 
tonul apăsat. Ce?! O să vă arăt eu!

Și s-a ținut omul de cuvînt. A 
simțit teren tare sub picioare și, cu 
toate pînzele sus, a pornit în larg 
dovedindu-și cu vîrf și îndesat „ca
litățile" și arama. Ă lăsat munca 
la o parte și a făcut tot ce i-a stat 
în putință să se... conserve, înarmat 
fiind cu două „arme" — ironia 
amenințarea —- pe care le 
mereu asupra-i.

— Organizare? Ce asta-i 
voastră? — se răstește șeful 
cînd unul sau altul din muncitorii 
de la transporturi îndrăznesc să a- 
ducă vorba despre slaba organizare 
a muncii în acest sector. Foi de 
parcurs? Păi asta-i treabă de șef? 
Ce? Pe Rațiu chiar dacă nu e în 
drept, îl doare mîna să le semneze? 
Revizii ziceți? Să nu vă revizuiesc 

pe voi — tună și fulgeră șeful ori

poartă

treaba 
atunci

eu

Cu hotărîre spre
In stația C.F.R. Teiuș, sosesc și 

pleacă, în 24 de ore, 65 de trenuri 
de călători. Și, tot aici se prelucrea
ză zilnic cinci perechi de trenuri de 
coletărie reprezentînd sute de mii de 
kg diverse mărfuri. Trec apoi prin 
stația Teiuș zeci de trenuri de mar
fă, încărcate cu produsele uzinelor 
și fabricilor din Turda, Cîmpia Tur- 
zii, Ocna Mureș, Cluj, Tîrgul Mu
reș și altele, îndreptîndu-se spre ma-

dovedească mai multă preocupare, 
îndrumînd conducerile administrati
ve să ia măsuri operative spre a 
înlătura ori ce cheltuială care în
carcă prețul de cost. Se impune a- 
poi a fi mai temeinic dezvoltat spi
ritul gospodăresc în rîndul munci
torilor, astfel ca aceștia să foloseas
că cît mai economicos fiecare mate
rial. Bineînțeles aceasta să nu se 
facă în detrimentul calității produ
selor.

Timpul scurt care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului trebuie să-l 
folosim Ia maximum spre a ajunge ca 
fiecare întreprindere să-și îndepli
nească planul integral. Fiecare zi 
trebuie să ne apropie de nivelul indi
catorilor prevăzuți pentru 1965, asi- 
gurînd, astfel, în mod practic încă 
de pe acum realizări la nivelul pro
ducției anului viitor. Deoarece creș
terea producției anului viitor, se va 
realiza pe seama creșterii producti
vității muncii este necesar ca acest 
indicator să stea în centrul atenției, 
conducerile administrative și orga
nizațiile de bază avînd datoria de 
a lua măsuri politice și organizato
rice pentru introducerea tehnologiei 
noi, înzestrarea tehnico-materială, 
folosirea întregii capacități a mași
nilor, continua ridicare a calificării 
cadrelor și întărirea disciplinei so
cialiste a muncii.

Avem toate condițiile ca planul 
de producție pe acest an și angaja
mentele să fie îndeplinite la toți in
dicatorii și să pășim astfel în 1965 
avînd o bază solidă în succesele a- 
nului acesta, spre continua dezvol
tare a producției industriale a raio
nului.

Doar cresc destule de-astea 
în... grădină11. Del Mai tre- 
aibă omul și „haz“ cîteo-

stelufa de fruntaș
rele Combinat siderurgie de la Hu
nedoara.

E clar deci pentru oricine că, a 
munci în stația Teiuș nu-i un lucru 
simplu. Și totuși tura l-a mișcare, 
condusă de tînărul impiegat Trifan 
Nicolae se menține de 10 luni con
secutiv, tură fruntașă pe stație.

Bazați pe succesele obținute c-T 
feriștii din tura I-a mișcare, pășesc 
cu hotărîre spre steluța de fruntaș. 
Și dacă pentru obținerea rezultate
lor de pînă acum și-au adus con
tribuția toți membrii turei, tot așa 
de. adevărat este că în fruntea tutu
ror acțiunilor s-au situat mereu to
varășii Stoichiță Dumitru, impiegat 
dispozitor, Daisa Laurențiu, impie
gat expeditor, Botău Petru și Kf"' 
Wilhelm, magazioneri, Drasu Alecu, 
șef de manevră, Tertescu Gheorghe, 
șef de tură la magazie și alții.

STREMȚAN VASILE

Ce am fost și ce-am ajuns"n
Cam în acest fel vorbește, în gra

iul ei mut, o mașină combinată de 
rindelit, adusă încă de anul trecut la 
Uzina de. preparare Zlatna, dar care 
odată adusă a fost dată uitării cil 
toate că necesită doar mici reparații 
pentru a fi dată în folosință. Ori nu 
se poate ca această mașină să nu 
fi fost adusă cu un scop anume. Nu-i 
așa tovarăși de la Exploatarea mi
nieră Zlatna? Atunci de ce e lăsată 
în paragină?

C. CONSTANT! NESCU

De ce atîta tărăgănare ?

Anul trecut, în luna august, spra 
bucuria țăranilor muncitori din Pă- 
trînjeni, aici a fost inaugurat un 
frumos local de cămin cultural.

Bucuria de atunci însă a ajuns ca 
pe parcurs să fie oarecum umbrită 
din cauză că nici pînă azi tovarășii 
de la sectorul electric I.G.O. Zlatna 
n-au făcut racordul la curent, cu 
toate că instalațiile interioare au 
fost toate gata încă de la darea că
minului cultural în folosință. De ce 
atîta tărăgănare tovarăși de la 
I.G.O. Zlatna?

E. PĂCURAR



Folosirea utilajelor și a timpului de lucru pe șantier
In urmă cu doi ani, la marginea 

orașului Alba lulia, au început mă
surătorile în vederea construirii u- 
nui nou și important obiectiv indus
trial pe harta raionului — fabrica 
de produse refractare. Au început 
lucrările de amenajare a șantierului, 
după care constructorii veniți de pe 
alte șantiere ale patriei noastre 
și-au început activitatea. Și, în tim
pul scurt care s-a scurs de la înce
perea lucrărilor s-au obținut rezul- 
tate demne de laudă. Cu fiecare zi 
ce trece fabrica își capătă contur și 
nu peste mult timp ea va produce 
primele produse refractare necesare 
industriei țării și regiunii noastre.

★
Zilele acestea, întruniți în aduna

re generală pentru dare de seamă 
și alegeri, comuniștii de pe Șantie
rul 4 construcții au analizat felul 

i cum a muncit comitetul de partid și 
® organizațiile de bază pentru mobi

lizarea constructorilor la îndeplini
rea obiectivelor din planul de pro
ducție. A reieșit cu acest prilej, că 
pe lîngă rezultatele pozitive obținu- 

»îe, există încă, unele aspecte nega- 
idive în munca pe șantier, asupra că

rora, atît darea de seamă, cît mai 
ales discuțiile purtate de un însem
nat număr de tovarăși s-au oprit mai 
mult.

Darea de seamă a scos în eviden
ță faptul, că sub conducerea și 
■îndrumarea comitetului de partid, 
organizațiile de bază au pus în dis
cuție cele mai importante și urgente 
probleme ce le ridică munca pe șan
tier. Așa, de pildă, organizația de 
bază de la secția mecanizare a dis
cutat în adunare generală îmbu
nătățirea calității reparațiilor la u- 
tilaje. Măsurile luate pe baza pro- 

I'punerilor făcute de membrii de 
partid au dus la îmbunătățirea mun
cii. Rezultate bune au obținut și ce
lelalte organizații de bază în ce 
privește continua îmbunătățire a 
muncii la sectoarele de muncă res
pective. Dînd dovadă de răspundere 
pentru sarcinile politice și economi
ce încredințate tov. Oprean Glieor- 
ghe, Hutter Gheorghe, Chira loan, 
Mărginean loan, Marincuș Gheor- 
ghe și alții sînt exemplu demn de 
urmat pentru ceilalți constructori.

Pe lîngă problemele vieții interne 
de partid, conținutul dării de seamă 
și mai ales discuțiile purtate de tov. 
Șerban Simion, Mărginean loan, 
Bochiș Dumitru și ceilalți tovarăși 
care au luat cuvîntul au fost axate pe 
folosirea utilajelor și a timpului de 
lucru pe șantier, factori de bază în 
ce privește creșterea productivității 
■muncii și reducerea prețului de cost 

Mk lucrărilor.
In această direcție s-au făcut 

multe lucruri interesante. A fost or
ganizată o stație centralizată de 
betoane, care a dus la creșterea in

Contribuția voluntară, mijloc important 
înflorire a satelor

Buna gospodărire și înfrumuse
țare a satelor este o sarcină perma
nentă a sfaturilor populare.

Una din principalele acțiuni folo
site de sfaturile populare pentru a 
realiza în comune și sate cele mai 
importante lucrări de interes ob
ștesc o constituie contribuția volun
tară. Sfatul popular al comunei 
itarda de Jos înoepînd din anul 
1960 și pînâ în prezent a obținut 
rezultate frumoase în ce privește or
ganizarea acestei acțiuni.

Astfel, în satul Oarda de Sus 
s-au construit o școală cu 4 săli, 
două podețe din beton, în satul Oar
da de Jos s-a procurat mobilier la 
căminul cultural, s-au executat con
strucții la școala de 8 ani și s-a e- 
lectrificat în anul 1960 întreg satul.

Adunarea populară din ziua de 6 
iecembrie 1963 de la Oarda de Jos 
i aprobat ca sumele pe următorii 3 
mi să fie folosite la amenajarea 
scolii de 8 ani, în sensul construirii 
i încă 3 săli de clasă, necesare 
ărgirii spațiului de școlarizare.

In obținerea de rezultate cît 
naȚ- -frumoase prin contribuția 
'olnntară a cetățenilor, sfatul 
topular comunal a folosit variate 
urme organizatorice de legătură 
u masele (comitetele de cetățeni pe 
ircumscripții electorale, comitete de 
etățeni pe lucrări, comisii perma- 
ente) și în special sprijinul și aju

dicelui de preparare a betonului cu 
20 la sută, asigurîndu-se un beton 
omogen, de calitate superioară. Îm
preună cu un colectiv tov. Șerban 
Petru a făcut o inovație care con- 
tribuie la reducerea la jumătate a 
timpului, la ridicarea plăcilor mari 
de beton.

Pe lîngă rezultatele bune, aduna
rea generală de dare de seamă și 
alegeri a apreciat negativ faptul că, 
pe șantier o parte din utilaje nu sînt 
folosite la întreaga lor capacitate. 
Situația aceasta a preocupat în mă
sură insuficientă atît comitetul de 
partid, cît și conducerea tehnico-ad- 
ministrativă a șantierului. Acest lu
cru este confirmat de următoarele 
cifre din care se desprinde în ce 
măsură au fost folosite utilajele. Ast
fel, în lunile iulie și august, perioa
dă de vîrf pe șantier, excavatoarele 
au fost folosite între 62-69 Ia sută,

Adunarea de dare de seamă 
și alegeri la Șantierul 4 construcții

betonierele 60-78 ia sută, iar maca
ralele 15-24 la sută. Pe drept cu- 
vînt s-a ridicat întrebarea, cum să 
se asigure creșterea continuă a pro
ductivității muncii, cînd utilajele nu 
sînt folosite din plin? De fapt pla
nul la acest indicator pe primele 10 
luni ale anului 1964 a fost îndepli. 
nit numai în proporție de 94 la sută. 
Aceasta a atras după sine și nerea- 
lizarea sarcinilor de reducere a pre
țului de cost. In loc să se realizeze 
economii, în această perioadă s-au 
înregistrat pierderi.

Comuniștii prezenți la adunare au 
analizat și alte aspecte ale muncii 
de pe șantier scoțînd în evidență ne
cesitatea de a se lua urgente măsu
ri politice și organizatorice, care să 
ducă la folosirea din plin a capa
cității de producție a tuturor utila
jelor care lucrează pe șantier.

Este cunoscut faptul că, un alt 
factor care contribuie nemijlocit la 
creșterea productivității muncii și 
în special la îndeplinirea sarcinilor 
de producție, este folosirea din plin 
a timpului de lucru. Referindu-se la 
această problemă, tov. Andronic 
loan, Bochiș Dumitru și alții, în 
discuțiile purtate, au dat ca exem
plu mulți membri și candidați de 
partid care dovedesc răspundere 
pentru întărirea disciplinei în pro
ducție. Dar, așa cum s-a analizat 
in adunare, mai sînt unii tovarăși 
ca Stoica Cornel, Hazan Vasile, Co- 
mănici Petru și alții care nu folo
sesc din plin timpul de lucru.

torul deputaților comunali, care au 
fost mereu în mijlocul alegătorilor 
mobilizîndu-i la acțiunile întreprinse.

Cu bune rezultate muncesc tova
rășii Stoia Minerva circ, electorală 
nr. 6, Suciu loachim circ, electorală 
nr. 3, Muncuș Maria circ, electorală 
nr. 4, Popa Pavel circ, electorală 
nr. 5 și alții.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent în ceea ce privește înfrumuse
țarea satelor constituie un stimulent 
pentru noi succese în anii ce urmea
ză. Astfel, în satul Oarda de Sus, 
adunarea populară ce a avut loc în 
ziua de 1 noiembrie 1964 a hotărît 
ca prin contribuție voluntară să e- 
xecute electrificarea satului.

Din cei peste 270 cetățeni, care 
au luat parte la adunarea populară, 
un număr mare de cetățeni au discu
tat cu însuflețire despre acțiunea de 
electrificare, exprimîndu-și dorința 
de a mobiliza cetățenii la efectua
rea tuturor muncilor necalificate. 
Printre aceștia se numără comuniș
tii Hațegan Ioan, Moldovan Simion, 
Mărginean loan, Muntean Nicolae, 
Muntean loan și alții.

Și locuitorii satului Oarda de Jos 
au hotărît în adunarea populară con
tribuția voluntară pentru anul 1965.

După ce s-au prezentat lucrările 
privind executarea acesteia, atît în 
cursul anului, cît și propunerile pen-

Alții mai întîrzie, sau pleacă mai 
devreme de pe șantier. Se irosește 
mult timp cu plimbările fără rost 
de la un loc le muncă la altul. E- 
xistă apoi o altă lipsă care a influ
ențat în mod negativ procesul de 
producție, aceea a învoirilor, care 
totalizează mii de ore. Toate acestea 
au influențat negativ în ce privește 
îndeplinirea sarcinilor de plan pri
vind utilizarea din plin a timpului de 
lucru care a fost îndeplinit în pro
porție de 93,2 la sută.

Vinovat de această situație se fa
ce în primul rînd comitetul de par
tid, care nu a analizat la timp a- 
ceste aspecte ale muncii pe șantier 
și nu a luat măsuri operative și 
concrete pentru lichidarea lipsuri
lor.

Noul organ ales va trebui să tra
gă învățăminte din lipsurile semna
late și să ia măsuri care să asigure 
îndeplinirea sarcinilor ce i-au fost 
încredințate.

In încheierea lucrărilor adunării 
generale pentru dare de seamă șl 
alegeri a luat cuvîntul tov. loan 
Pipoș, prim-secretar al Comitetului 
raional de partid, care după ce a 
apreciat importanța economică a 
noului obiectiv industrial a arătat 
sarcinile deosebite ce stau în fața 
comuniștilor de pe Șantierul 4 con
strucții pentru a lichida cu rămîne- 
rea în urmă în ceea ce privește în
deplinirea sarcinilor de plan, luarea 
unor asemenea măsuri politice șl 
organizatorice care să asigure în
deplinirea planului pe 1965.

Tov. Pipoș și-a exprimat convin
gerea că membrii de partid vor 
munci în așa fei, pentru a-și înde
plini cu cinste sarcinile încredința, 
te de partid.

tru anul viitor, mulți dintre cei pre
zenți au luat cuvîntul discutînd des
pre înfăptuirile regimului democrat- 
popular în toate domeniile de acti
vitate.

Cunoscîndu-se situația școlii și 
mai ales avînd în vedere propune
rea comitetului executiv ca sumele 
votate pentru anul viitor să se folo
sească la construirea celor 3 săli de 
clasă, majoritatea celor care au dis
cutat au scos în evidență condițiile 
ce trebuiesc create învățămîntului 
care începînd din acest an s-a gene
ralizat la 8 ani.

Ținînd cont de importanța și ur
gența lucrărilor votate tovarășii 
Vasiu Valeria, Muncuș Maria, Gro
za Ioan, losa Petru, Popa Pavel, 
Rusu Ioan Romulus, Stoia Nicolae 
Dodă și-au exprimat hotărîrea de 
a contribui din plin la executarea 
lucrărilor votate de adunarea popu
lară.

Desigur că organizarea acestor 
acțiuni cere o largă participare a 
maselor, o justă folosire a tuturor 
formelor organizatorice de legătură 
cu masele. Aceasta va constitui o 
sarcină ce va sta în atenția sfatu
lui popular comunal. Comitetul e- 
xecutiv se va sprijini în activitatea 
sa pe comitetele de cetățeni pentru 
lucrări, comisiile permanente și în 
special pe a jutorul pe care-1 dau ce
tățenii în conducerea treburilor gos
podărești și de înfrumusețare a sa- 
telor.

JOSAN NICOLAE 
secretar al Comitetului executiv al 

Sfatului popular al comunei 
Oarda de Jos

Să fie terminate grabnic 
lucrările ațjrîcole die toamna

TRACTOARELE ARĂ DIN PLIN
Una din lucrările cele mai im

portante care trebuie executate în 
perioada de față în gospodăriile co
lective din raionul nostru este ară
tura aaîncă de toamnă. Această lu
crare executată la timp și la adîn- 
cimi corespunzătoare, contribuie în 
măsură hotărîtoare la sporirea pro
ducției de cereale la hectar în anul 
viitor.

Recolfalul porumbului trebuie intensificat
Cu toate că în unele gospodării 

colective din raionul nostru recolta
tul porumbului a fost terminat, iar 
în altele ca cele din Cistei, Drîmbar, 
Galda de Jos, Ciugud și multe altele, 
această acțiune se apropie de sfîr- 
șit, mai sînt încă unități agricole, 
ce- i drept puține la număr, unde cu
lesul porumbului și eliberarea tere
nului de coceni se desfășoară încă 
în ritm nesatisfăcător. Printre aces
tea se numără gospodăriile colecti
ve din llenig, Berghin, Straja și

Mai multă preocupare pentru eliberarea terenului
Datorită organizării temeinice a 

muncii și folosirii din plin a tuturor 
forțelor, colectiviștii din Bufcerdea 
Vinoasă în repetate rînduri s-au si
tuat printre primii care au termi
nat lucrările în campaniile agricole. 
Și în toamna acestui an, gospodăria 
colectivă din Bucerdea Vinoasă a 
terminat recoltatul culturilor tîrzii 
printre primii. Cu toate că recolta
tul porumbului a fost terminat cu 
mai bine de o lună, transportul co
cenilor de porumb nu a fost terminat 
nici pînă la această dată. De exem
plu, în partea de hotar numită „Va
lea seacă“ pe suprafața de aproape 
20 de hectare deși cocenii de porumb 
sînt tăiați și adunați în grămezi, a-

La gospodăria colectivă din Mi
halț se acordă o atenție tot mai 
mare creșterii tineretului bovin din 
prăsilă proprie. IN CLIȘEU: O 
parte din vițeii de lapte.

Să grăbim stropirile de iarnă în livezi
In perioada de față atenția lucră, 

torilor din agricultură trebuie să 
fie îndreptată spre executarea stro
pirilor în livezi pentru a preîntîm- 
pina pagubele pe care le produc ciu
percile parazite și dăunătorii pomi
lor.

Dintre dăunătorii întîlniți Ia plan
tațiile de pomi fructiferi și care se 
distrug prin stropirile de iarnă, pă
duchele din San-Jose continuă să 
rămînă inamicul nr. 1 al livezilor, 
fiind foarte răspîndit și atacînd 
peste 150 specii de arbori, arbuști și 
plante ierboase. Dintre arborii și 
arbuștii fructiferi, păduchele din 
San-Jose — atacă de preferință să- 
mînțoasele (mărul, părul, gutuiul, 
coacăzul).

Jn scopul obținerii unei eficacități 
sporite a stropirilor de iarnă, trebu
ie să se țină seama de mai multe 
reguli tehnice. Să se facă pe timp 
călduț, să se aplice cantitatea de 
soluție necesară, astfel ca pomul 
stropit să fie bine îmbăiat. Stropirea 
începe de la partea cea mai înaltă, 
urmînd ca toate ramurile să fie bine 
udate. Se va da o atenție deosebită 
stropirii vîrfurilor ramurilor, deoa
rece aceasta constituie partea pre
ferată de dăunători. Nu este permis 
să se facă stropiri pe timp de ploa
ie, ninsoare sau pe timp de îngheț.

Și, acolo unde s-a ținut seamă de 
acest lucru, eliberînd terenul la 
timp de culturile tîrzii, tractoarele 
ară din plin în aceste zile. Astfel, 
la gospodăriile colective din Alba 
lulia, Cistei, Teiuș și altele, pînă 
la data de 24 noiembrie s-au și e- 
xecutat arături adînci pe suprafețe 
între 60 și 80 heetare.

Mihalț, unde pînă la această dată 
s-a recoltat porumbul doar de pe 
30-60 la sută din suprafața culti
vată.

Pentru a se intensifica ritmul re
coltatului și eliberarea terenului de 
coceni, consiliile de conducere din 
gospodăriile colective rămase în ur
mă trebuie să-și mobilizeze toate 
forțele, organizînd munca în așa fel 
îneît această importantă acțiune să 
fie terminată în timpul cel mai 
scurt.

ceștia nu sînt transportați și depo
zitați pentru a fi folosiți în furaja
rea animalelor. Din această cauză, 
pe suprafața de teren amintită mai 
sus nu se poate executa arătura a- 
dîncă de toamnă, iar pe de altă 
parte o cantitate însemnată de fu
raje se degradează din cauza in
temperiilor vremii.

Aici există forțe de muncă și ate
laje suficiente pentru ca întreaga 
suprafață de teren să fie eliberată 
de coceni în cel mult 2 zile. Lip
sește însă preocuparea în această 
privință. Ce părere aveți tovarăși din 
conducerea gospodăriei?

Și treieratul trifolienelor 
trebuie urgentat

Trifoiul are o importanță deosebi
tă în furajarea animalelor și în îm
bunătățirea solului cu azot. Datori
tă calităților pe care le are această 
plantă furajeră, cultivarea ei s-a 
extins tot mai mult și în raionul 
nostru. Dar pentru a asigura și în 
viitor cultivarea trifolienelor pe su
prafețe cît mai mari este necesar să 
se asigure din timp cantitățile ne- 
cesare de semințe. In această pri
vință, în perioada de față o sarci
nă urgentă este terminarea grabni
că a treieratului culturilor trifolie- 
ne acolo unde această lucrare nu 
s-a executat încă. Și spre regretul no
stru, în cadrul raionului mai avem 
destule cazuri. Astfel, printre gos
podăriile colective care au cultivat 
în anul acesta trifoi pe suprafețe în
tre 40 și 75 ha și care nu au execu
tat treieratul se numără cele din 
Alba lulia, Căpud, Vințul de Jos, 
Totoi și altele.

De asemenea, este interzisă stropi
rea pomilor acoperiți cu zăpadă sau 
polei. Pentru a lichida toate sursele 
de infestare, stropirile trebuie apli
cate la toți pomii, arbuștii și gardu
rile vii din toate livezile, curțile, 
marginile drumurilor și la pomii i- 
zolați din cîmp.

In vederea desfășurării acestei ac
țiuni la timp și în bune condițiuni, 
în raionul nostru, prin grija Consi
liului agricol raional au fost asigu
rate din vreme toate materialele ne
cesare ca: soluții, mașini de stropit 
și echipament de protecție. De ase
menea, în bazinul pomicol Benic- 
Stremț, prin organizarea unor e- 
chipe specializate, stropitul se 
desfășoară din plin cu 4 aparate S. 
481 de la S.M.T. Alba lulia. Pînă 
la data de 24 noiembrie, aici au și 
fost stropiți peste 23.000 de pomi. 
Cum însă in raionul nostru trebu
iesc stropiți peste 100.000 de pomi 
fructiferi. înseamnă că mai sînt încă 
multe de făcut în această privință. 
Și. în prima urgență gospodăriile 
colective din Mihalț, Alba lulia, 
Berghin, Henig, Galda de Jos, 
Cistei, Totoi și Teiuș trebuie 
să ridice materialul respectiv de la 
Consiliul agricol și să treacă la e- 
xecutarea stropirilor, în primul rînd 
la plantațiile tinere, acum cînd tim
pul este încă frumos.



Pornind de la poarta satului 300.000 lei. Și creștere» meniturilor 
a avut o înrîurire și asunra valorii 
zilei muncă, care va trece cu peste

(Urmare din pag. l-a)

lucru 60-70 colectiviști (au fost 
zile în perioada de vîrf, cînd pe în
treaga gospodărie au participat pes
te 600 de colectiviști la lucru) și 
printre fruntași merită să fie scoși 
în evidență colectiviștii Vlad Ște
fan, Vlad Florean, Șuteu loan, 
Borza Florean, Deodiu Adrian, Dră- 
gan Aurel și multi alții din această 
brigadă.

Viticultura

Pe lîngă cele 850 ha teren arabil, 
gospodăria colectivă din Cricău dis
pune de' 113 ha cu vie. In acest an 
viile au fost lucrate în condiții a- 
grotehnice superioare și acest fapt 
este demonstrat prin producția de 
struguri obținută la hectar. Față 
de numai 930 kg struguri la hectar 
în anul trecut, în acest an s-a reali
zat o producție medie de 3.500 kg 
struguri la hectar. Desigur, la obți
nerea acestei producții o contribuție 
de seamă și-au adus toți colectiviș
tii în frunte cu tov. Fleșer Aurel, 
Popa Gligor, Popa Nicolae, Deodiu 
Gligor, Adrian Pamfil, Nemeș loan, 
Truța Sofica, Ardelean Maria, Mă- 
dăraș loan, Vlad Cornel. Lupșa 
Ioan, Barbu Nicolae, Todosiu Si- 
mion, Mărginean Victoria, Iacșa 
Ștefan, Rusan Candin, Roșu Iuliuț 
și alții.

Creșterea animalelor

Sectorul zootehnic al gospodăriei 
s-a dezvoltat continuu. In prezent 
cuprinde 374 taurine din care 77 
vaci cu lapte, 130 capete porcine

din care 20 scroafe, 1.387 ovine și 
un însemnat număr de păsări. Creș
terea numărului de animale și spo
rirea productivității acestora este 
concretizată prin faptul că numai în 
10 luni s-a realizat producția de lap
te planificată pe cap de vacă fura
jată, iar pînă la sfîrșitul anului se 
va depăși cu peste 150 litri. La por
cine planul a fost realizat și depă
șit. De asemenea, la ovine, planul de 
lină a fost îndeplinit. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de îngri
jitorii Moldovan Vasile. Olaru Ma
ria, Olaru loan și alții. La îndepli
nirea și depășirea sarcinilor din sec
torul zootehnic o contribuție de sea
mă și-a adus-o tov. Joldoș Petru, 
președintele gospodăriei, care a luat 
din timp măsuri, pentru asigurarea 
numărului de animale planificat și 
a creat condiții bune pentru adăpos- 
tirea, furajarea și îngriiirea între
gului efectiv de animale proprietate 
obștească.

Veniturile trec de un milion

Prin valorificarea unei părți din 
surplusul de produse agricole, gos
podăria colectivă din Cricău și-a 
prevăzut pentru acest an un venit 
bănesc de 1 milion lei. Datorită 
însă faptului că, producția planifi
cată a fost îndeplinită și depășită în 
fiecare sector de producție și ve
niturile au crescut peste prevederi. 
Astfel, față de 145.000 lei din cul
tura plantelor s-au realizat peste 
170.000 lei. La struguri, față de 
543.000 lei s-au realizat 700.000 lei, 
iar din sectorul zootehnic se va 
realiza pînă la sfîrșitul anului peste

5 lei față de valoarea stabilită 
planul de producție.

Măsuri luate pentru 
producția anului viitor

Paralel cu preocuparea pentru 
creșterea producției de cereale la 
hectar din anul acesta, s-au luat în
că din 
pentru asigurarea unor producții 
sporite de cereale în anul urmă
tor. Și, printre acestea se numără: 
recunoașterea loturilor semincere, 
controlul semințelor și asigurarea 
din timp a întregii cantități de să- 
mînță de grîu din soiurile cele mai 
productive, s-au stabilit tarlalele 
pentru grîu, s-au fertilizat supra
fețele mai slab productive cu în
semnate cantități de îngrășăminte 
naturale și chimice, s-a pregătit te
renul și s-a executat însămînțatul 
de toamnă la timp și în cele mai 
bune condiții agrotehnice.

In prezent se lucrează la execu
tarea arăturilor adînci de toamnă. 
Din cele 250 ha planificate, pînă la 
data de 24 noiembrie s-a și executat 
arătura adîncă pe suprafața de 125 
hectare. Tot în această perioadă co
lectiviștii execută lucrări de toamnă 
în vii.

Rezultatele bune obținute pînă a- 
cum precum și măsurile luate de 
către consiliul de conducere al gos
podăriei colective din Cricău, sub 
îndrumarea concretă a comitetu
lui de partid, prezintă o garanție si
gură că în anii următori colectiviștii 
de aici vor obține rezultate și mai 
frumoase în dezvoltarea economi
că a gospodăriei colective în creșterea 
continuă a bunăstării colectiviștilor.

vară o serie de măsuri și 
unor producții

„Spartachiada
Ne mai despart doar cîteva zile 

de data de 1 decembrie 1964 cînd se 
va da startul, în întrecerile marii 
competiții de masă „Spartachiada 
de iarnă a tineretului". Și anul a- 
cesta ca și în anii precedenți miile 
de tineri din raionul nostru vor a- 
vea prilejul să se întreacă în ramu
rile de sport cuprinse în regula
mentul Spartachiadei de iarnă, edi
ția 1964—1965.

Intr-o serie de asociații sportive 
din raion, pregătirile sînt într-un sta
diu avansat, în altele vor începe în 
aceste zile.

Alături de organizatori se pregă
tesc, bineînțeles, sportivii, care își 
aleg ramurile de sport la 
concura în această ediție 
chiadei de iarnă.

Duminică, 29 noiembrie 
avea loc în orașul Alba
chiderea festivă a spartachiadei pe 
următoarele baze sportive:

Sala Voința întreceri demonstrati
ve de șah, sala 1 Mai întreceri de 
volei masculin și femenin, în sala 
școlii Horia, Cloșca și Crișan vor 
avea loc, de asemenea, întreceri ia 
trîntă și gimnastică. întrecerile 
vor desfășura sub conducerea 
drelor de specialitate din oraș.

La întrecerile Spartachiadei
iarnă a tineretului pot participa toți 
oamenii muncii, întregul tineret de 
la orașe și sate, înceoînd cu vîrsta 
de 14 ani, (excepție fac participan-

care vor 
a sparta-

1964 va 
Iulia des-

se
ca-

de

Aurul Zlatna

iarnă a 44

ții la haltere și trîntă 16 ani, pati
naj și schi 12 ani, iar la săniuțe de 
la 10 ani). In etapa I-a pot parti
cipa, de asemenea, și soortivi clasi
ficați ia categoria IlI-a. Un 
pant are drept să participe 
mult două ramuri de sport, 
gere.

Etapele de desfășurare a 
chiadei de iarnă sînt următoarele: 
etapa I-a pe asociații de la 1 de
cembrie 1964 la 10 februarie 1965? 
etapa II-a pe grupe de asociații de 
la 10 februarie Ia 10 martie 1965, 
etapa IlI-a raională între 10-25 mar
tie 1965.

Spartachiada se organizează la 
următoarele ramuri de sport: gim
nastică, schi, trîntă, patinaj, șah, 
tenis de masă, concursuri de orien
tare turistică, tir, haltere și săniuțe.

Tinerii care vor să participe Ia 
întrecerile Spartachiadei de iarnă se 
vor înscrie la organizatorii de gru
pe sportive de la locul lor de mun
că, sau Ia consiliul asociației spor-, 
tive pentru a fi înscriși pe foile de 
concurs.

Există toate condițiile ca sezonul 
de iarnă să însemne pentru asocia
țiile sportive din raionul nostru noi 
pași spre atragerea tineretului la 
practicarea sportului, într-o activi
tate continuă și cu rezultate tot mat 
bune.

partici- 
la ceî 
la aie-

Sparta-

MORARU NICOLAE
U.C.F.S. Alba

Minerul Âninoasa 2-1 (1-1)

Sectorul zootehnic al gospodăriei colective din Cricău este în plină dezvoltare. IN CLIȘEU : O parte 
din noile construcții zootehnice.

Jocul demonstrat de cele două for
mații a plăcut spectatorilor mai a- 
Ies în prima repriză cînd asistăm la 
un meci viu disputat, dinamic, cu 
faze tehnice frumos construite la 
ambele porți — fapt ce a creat im
presia prematură a unui joc frumos.

Aurul începe meciul tare și timp 
de un sfert de oră asaltează poarta 
apărată cu mult succes de Danciu. 
Primele minute aduc și primele e- 
moții. In minutul 5 Done pasează o 
minge la Bălăneanu, care șutează 
puternic în colțul drept al porții de 
jos și numai intervenția precisă a 
portarului Danciu salvează un gol.

Scorul este deschis de localnici 
în minutul 14. Zlaschi execută un 
corner trimițînd mingea în careul 
de 16 metri peste un buchet de ju
cători la Done, care, bine plasat, 
reia cu capul și înscrie, 1-0 pentru 
Aurul Zlatna.

Oaspeții contraatacă periculos și 
în minutul 10 reușesc, printr-o des
chidere pe extremă la Breda care 
trece de cîțiva apărători ai echipei 
gazdă să înscrie golul egalizator, 
(1-1). De acum, jocul se echilibrea

SFATUL MEDICULUI

,,Glaucomul" sau apa neagră

și în privința mo-

sau mai bine zis 
ochi" bolnavul le 
cazuri, ani de zi-

ce 
ei;

Faptul că multe prospecte ce în
soțesc medicamentele au la capito
lul contraindicați!’ „glaucomul“ 
(boală în care să nu se folosească 
medicamentul respectiv) m-a de
terminat să scriu cîteva date des
pre această boală și măsurile 
trebuie luate pentru prevenirea
aceasta cu atît mai mult, cu cît u- 
neori medicamentele se iau după 
bunul plac al bolnavului, fără pres
cripție medicală.

Se înțelege prin „glaucom“, sau 
apa neagră, o boală de ochi ce a- 
pare la oameni în general peste vîr- 
sta de 35 de ani, dar care poate să 
apară și sub această vîrstă (uneori 
chiar de la naștere) și care constă 
în creșterea tensiunii (presiunii) 
globului ocular.

„GIaucomul“ se manifestă în gene
ral prin 3 semne principale: 1) creș. 
terea tensiunii intraoculare, 2) re
ducerea cîmpului vizual (adică bol
navul vede numai înainte, ca a- 
iunci cînd s-ar uita printr-un tub) 
3) escavația papilei (locul de înce
put al nervului optic din ochi) ceea 
ce duce la distrugerea lui, nemai ră
mînînd posibilitatea de a se tran
smite vederea la creer. (Inchipuiți- 
vă, că de la un circuit electric ce 
alimentează un bec s-ar tăia un 
fir și lumina nu s-ar mai aprinde: 
la fel și cu ochiul nu mai vede).

„Glaucomul“ poate să existe numai 
cu unul sau două din aceste semne 
principale, dar avînd întotdeauna ca 
semn inițial, împotriva căruia lup
tăm cu toate mijloacele medicamen
toase și operatorii — tensiunea in- 
traoculară crescută — care în 
mod secundar duce apoi 1a celelalte 
semne. Prin scăderea ei, împiedicăm 
distrugerea nervului optic (împiedi
căm tăieiea firului electric din e- 
xemplul de mai sus) care este echi
valentă cu pierderea totală a ve
derii — cu orbirea.

Hipertensiunea oculară și celelal
te semne pot să apară la un ochi 
in aparență sănătos, fără să se cu
noască motivele de 
tuind așa numitul 
mitiv sau primar, 
tensiunii oculare la 
fost deja bolnav însă, constituie o 
complicație a acestuia — „glauco- 
mul“ secundar

I,n cadrul „glaucomulujl* primar 
avem două ierme: a) una în care *- 
chiul poate pre: enta semne de 'i>- 
flamație (roșeață) fapt deoseo’t de 
important, Ucmavul fiind sesizat ș‘ 
b) a doua It.mă în care, sp-e de > 
sibire de prima, aceste seiiw, soii 
cu totul absente, formînd forma 
cronică, de lungă durată și în care 
diagnosticul nu se poate pune decît 
de specialist.

„Glaucomul" cu inflamație (ro
șeață) are o perioadă de preaviz în 
care un bolnav atent poate să-și dea 
seama de anumite semne anormale 
ale funcției vizuale. Cel mai impor
tant semn din această perioadă este 
acela că bolnavul care fixează atent 
un focar de lumină (bec) vede in 
jurul lui cercuri colorate (curcubeu). 
Vederea este încețoșată, iar obiecte
le apar ca învelite în fum sau cea
ță. Aceste semne au o durată relativ 
scurtă, — de la cîteva momente la 
cîteva ore ele putînd dispărea și să 
apară în mod neregulat. La un ast
fel de bolnav, după un exces oare
care ( o masă copioasă, o emoție 
puternică, o schimbare bruscă de 
temperatură, sau orice fel de efort)

apariție, consti- 
„glaucom“ prî- 
Apariția hiper- 
un ochi care a

poate crea un atac de „glaucom" 
care netratat la timp util (în cîteva 
ore) duce în mod inevitabil la orbi
re.

A doua formă de „glaucom“ este 
cel simplu, cronic (de lungă dura
tă L caz în care boala începe încet 
și bolnavul observă scăderea pro
gresivă a vederii, ochiul avînd un 
aspect absolut normal. Această for
mă de boală poate fi recunoscu
tă numai de specialist în urma u- 
nor examene complimentare, bolna
vul avînd doar obligația de a sepie- 
zenta hi mod periodic la control la 
cele mai mici semne oculare (scă
derea vederii).

Indiferent de forma sub care se 
manifestă „glaucomul“, dacă nu e 
supravegheat și tratat corespunză
tor, duce după un timp mai scurt 
sau mai lung la forma absolută (ul
tima fază a „glaucomului") în care 
vederea e complet pierdută, omul 
rămînînd orb definitiv.

Tratamentul ,,glaucomului“, 
mai ales indicațiile respective 
resc ca obiectiv principal 
rea hipertensiunii oculare și 
cu aceasta păstrarea vederii.

Rezultatul tratamentului depinde 
în primul rînd de o cît mai grabni
că recunoaștere a bolii și de îngriji
rile date sub îndrumarea specialis
tului. Pentru a se observa însă mai 
deaproape natura bolii și pentru un 
tratament cît mai potrivit, e nece
sară internarea bolnavului în spi
tal; bolnavul trebuie să îndeplineas
că sistematic și conștiincios pres- 
cripții'e medicale atît în privința

cît 
urmă- 
scăde- 
odată

tratamentului, cît 
dului de viață.

Medicamentele, 
„picăturile pentru 
va lolosi în multe
Ic, sau toată viața și nu va putea 
ezita administrarea lor decît cu in
dicația medicului. Dacă medicamen
tele sînt pe sfîrșite, sau sînt mai 
vechi de 10-14 zile se vor reînnoi, 
iar la cel puțin 2-3 luni bolnavul se 

. va prezenta la control, chiar dacă 
nu prezintă nici o acuză oculară. 
Pe cît se poate, bolnavul va duce o 
viață liniștită, evitînd emoțiile, mun
ca fizică și intelectuală obositoare. 
Munca iizică mai ușoară sau mun
ca oculară de aproape, adică scrisul, 
cititul, croșetatul, nu e dăunătoare, 
dacă nu depășește anumite limite.

Bolnavul se va plimba mult în 
aer liber, nu are voie să poarte o- 
chelari fumurii (sau colorați) decît 
cu prescripție medicală.

Bolnavul va dormi în cameră bine 
aerisită, care să nu fie prea întune
coasă și va feri ochii de răceală, iar 
la masă va avea grijă să nu mă- 
nînce și să nu bea prea mult dintr-o- 
dată, evitînd condimentele (ceai, 
cafea, alcool), iar fumatul va fi iă- 
rit, micșOrînd numărul de țigarete. 
Nu va purta haine cu guler prea 
strîns și va evita aplecările brusce 
(tăiatul lemnelor etc), iar ca regulă 
generală nu va întrebuința medica
mentele de ochi 
alți bolnavi, pe 
de aceeași boală 
le s ar potrivi.

Scopul acestor îndrumări (scurte 
de altfel) este ca bolnavul să-și poa
tă asigura o viață liniștită, ba chiar 
plăcută, evitînd agravarea bolii sau 
apariția ei, menținîndu-și astfel ca
pacitatea de muncă și păstrarea ce
lui mai valoros simt — VEDEREA. 

Dr. AUREL- ADAM 
medic oftalmolog

ză, păstrînd acest aspect pînă la> 
pauză. Reținem ocaziile gazdelor 
care au ratat mai multe mingi prin* 
Zlaschi (minutul 32) Tomescu (mi
nutul 36), Bălăneanu și Done în> 
minutele 38 și 41.

După pauză gazdele intră hotărite 
pe teren să schimbe scorul și reu-. 
șese în minutul 65. Se comite hențs 
la 18 metri în terenul oaspeților. Lo
vitura este executată de Cozma-. 
Mingea ajunge la Tomotaș care tri
mite cu capui în plasă, înscriind ai 
doilea gol al echipei gazdă. (2-1).

In continuare asistăm la ura 
meci anost, fără claritate în acțiuni,, 
gazdele luptînd pentru menținerea, 
rezultatului și oaspeții pentru redu
cerea handicapului. Jocul devine 
nervos, crispat și spre sfîrșit degene
rează în durități. In minutul 70, ju
cătorul Zlaschi de la Aurul este eh~- 
minat de pe teren pentru lovirea 
portarului Danciu. Deși arbitrul jo
cului, Sorin Ochea din Hunedoara a> 
sancționat prompt faulturile comi
se de gazde totuși jucătorii oaspeți 
au manifestat atitudini nesportive 
față de arbitru.

S-au remarcat de la gazde întrea
ga echipă cu excepția lui Zlascki r. 
Tomotaș care au excelat în loviri, iar 
de la oaspeți Adrian, Costel, Golgo> 
țiu, Zlăgneanu și Furnea.

La juniori Aurul Zlatna — Mîne»- 
rul Âninoasa 4-1.

Coresp. N. BĂ1ȘAN.
ALTE REZULTATE

Știința Petroșani — Dacia Orăș- 
tie 3-0; Aurul Brad — Mine 
Ghelar 7-0; Minerul Vulcan — Tex
tila Sebeș 4-1; Preparatorul Petrila 
— C.F.R. Simeria 3-0; Parîngul Lo- 
nea 
3-2; 
țeg

— Constructorul Hunedoara 
Refractara Alba — Unirea Ha- 
1-1.

CLASAMENTUL

prescrise pentru 
motiv că ar suferi 
și că medicamente-

Știința Petroșani 12 7 3 2 24: 4 17
Dacia Orăștie 12 6 4 2 18:13 1(>
Parîngul Lonea 12 6 3 3 1915 lir
Aurul Brad 12 6 2 4 34:19 14
Textila Sebeș 12 6 2 4 36.22 14
Minerul Vulcan 12 6 2 4 17:14 14
Minerul Ghelar 12 6 2 4 17:19 14
Aurul Zlatna 12 6 0 6 22:21 12
Min. Âninoasa 12 5 2 5 15:17 12
Refractara Alba 12 3 4 5 14:26 1Q.
Unirea Hațeg 12 3 3 6 12:20 9
C.F.R. Simeria 12 3 2 7 10:20 8
Preparat. Petrila 12 3 1 8 14:26 7
Constr. Huned. 12 2 2 8 12:28 6

ETAPA VIITOARE
Minerul Ghelar — Preparatorul 

Petrila; Constructorul Hunedoara
— Aurul Brad; Dacia Orăștie — Pa
rîngul Lonea; Textila Sebeș; L- 
Știința Petroșani; Unirea Hațeg — 
Minerul Vulcan; Minerul Âninoasa
— Refractara Alba; C.F.R. Simeria
— Aurul Zlatna.
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