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îndeplinirea angajamentului luat 
latorie de eneare a fiecărui colectiv!

500 
La 
din

fost îndeplinită și depășită 
10 la sută, iar la Iprod- 
peste 16 la sută, realizin- 
același timp însemnate e- 
Luptînd pentru continua re-

Am pășit în ultima lună a primu
lui trimestru din acest an. Vom fa
ce, deci, peste puține zile, bilanțul 
muncii a trei luni, vom analiza mo
dul în care colectivele noastre de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
muncind cu hărnicie, și-au realizat 
angajamentele luate în această în- 

\ suflețită întrecere. Și nu poate fi, 
si nici nu trebuie să fie mîndrie 
mai mare ca aceea cînd, cu inima 
plină de bucurie, poți raporta parti
dului drag că ți-ai făcut pe deplin 
datoria, că angajamentul luat 
întrecere a fost tradus în faptă.

In numeroase întreprinderi 
raion colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni au dobîndit suc
cese remarcabile în îndeplinirea și 
C&jfâșirea sarcinilor de plan, în rea- 
ițmrea angajamentelor luate în în
trecerea socialistă. La Depoul C.F.R. 
Teiuș, în ritm cu îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, colecti
vul de mecanici și fochiști au reali
zat de la începutul anului și pînă în 
prezent o economie de peste 
tone combustibil convențional. 
Atelierul central de reparații 
oraș sarcina de plan pe luna ia
nuarie a 
cu peste 
coop cu 
du-se în 
conomii.
ducere a prețului de cost al cons
trucțiilor, constructorii ‘grupului de 
șantiere Alba lulia al T.R.C.H. au 
realizat în luna ianuarie economii în 
valoare de 87.000 lei. Toate 
aceste rezultate, ca și cele obținute 
de alte colective de muncitori, in
gineri și tehnicieni din întreprinde
rile raionului, sînt rodul întrecerii 
socialiste desfășurate sub conduce
rea organizațiilor de bază, sînt ur
marea firească a introducerii tehno
logiei noi, a extinderii metodelor 
înaintate, a măsurilor tehnico-orga- 
jlkatorice luate de conducerile ad
ministrative.

Pentru fiecare colectiv de muncă 
nu poate fi cinste mai mare ca a- 
ceea de a putea raporta că angaja
mentul luat în întrecere este tradus 
în viață zi de zi. Si faptele de mai 
sus conf :rmă entuziasmul neobosit al 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, strădaniile neobosite pentru 
a-și respecta cuvîntul dat.

Trebuie arătat însă că nu toate 
colectivele de muncă își îndeplinesc 
angajamentele luate .în întrecere, 
fapt ce influențează negativ realiza
rea angajamentelor pe întregul ra
ion. Exploatarea minieră „Gh. Do- 
ja“ din Zlatna, de pildă, nu și-a 
realizat nici intr-o lună, în acest-an, 
sarcinile de plan, de cum să-și în
deplinească angajamentele în între
cere. Și dacă, în unele cazuri, a- 
această situație a fost determinată 
de cauze obiective, apoi trebuie ară
tat că au fost și defecțiuni în buna 
desfășurare a muncii. Așa, de pil
dă, nu cu suficientă operativitate s-a, 
acționat la repararea funicularului 
și la introducerea meii mecanizări. 
Ciocanul mecanic stă si azi nemon
tat în bătaia vremii, fără ca cineva 

Colectiviștii din Beldiu și Teiuș și-au unit forțele într-o gospodărie 
mare și înfloritoare. In clișeu : Consiliul de conducere, nou ales, dis
cută cu însuflețire despre perspectivele de viitor.

să se îngrijească de soarta lui. Tot 
așa de adevărat este că în luna ia
nuarie o serie de greutăți în realiza
rea planului au fost provocate de 
Autobaza I.R.T.A.-Alba lulia, care 
n-a asigurat in mod operativ mij
loacele de transport necesare. De 
altfel. Autobaza nu numai că nu 
sprijină cu toată răspunderea între
prinderile în îndeplinirea angaja
mentelor, dar nu-și respectă nici 
propriul angajament. Pentru acest 
an colectivul de muncă de aici s-a 
angajat să realizeze o economie de 
ce! pu'in 50.000 lei. Dovedind însă 
o slabă preocupare pentru a-și ține 
cuvîntul dat în loc de economii, 
s-au înregistrat în luna ianuarie 
pierderi de peste 148.000 lei. O si
tuație asemănătoare există și la în
treprinderea „Horia". Aici, deși pla
nul a fost îndeplinit in proporție de 
110 la sută la producția marfă, in 
luna ianuarie s-a înregistrat o de
pășire a prețului de cost cu peste 
65.000 lei. Această situație se dato- 
rește în primul rînd productivității 
scăzute cauzată de corelația nejustă 
în ce privește numărul mediu scrip
tic al salariaților care a ajuns la 
127 la sută. Cum stăm atunci cu 
angajamentul luat de-a realiza eco
nomii în acest an în valoare de 120 
mii lei, dacă intr-o singură lună 
depășirile la prețul de cost se ridică 
la peste 65.000 lei ?

îndeplinirea exemplară a tuturor 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă, depășirea lor, este o înal
tă datorie a fiecărui colectiv de 
muncă. Și condiții pentru a îndepli
ni și depăși angajamentele luate e- 
xistă la fiecare loc de muncă. Este 
însă nevoie de strădania colectivă a 
tuturor muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de a lupta sub condu
cerea organizațiilor de partid pentru 
introducerea tehnicii noi și extinde
rea experienței înaintate, folosirea 
judicioasă a spațiilor de producție 
și a timpului de lucru. Mobilizînd 
zi de zi masa de muncitori, ingineri 
și tehnicieni Ia îndeplinirea angaja
mentelor luate, organele sindicale 
trebuie să urmărească îndeaproape 
felul cum se îndeplinesc măsurile 
tehnico-organizatorice de către con
ducerile administrative.

Pentru fiecare colectiv de muncă 
angajamentul luat trebuie să consti
tuie un cuvînt de onoare iar îndepli
nirea lui este o înaltă îndatorire pa
triotică, care cere muncă entuziastă, 
astfel ca fiecare colectiv să poată 
raporta că și-a ținut cuvîntul dat.

• •
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Băieții
C-a fost o toamnă ploioasă sau 

însorită, puțini din băieții de 
își aduc aminte. Lucru, de altfel, fi
resc. A trecut de atunci an după 
an__

Și, totuși despre zilele începutului, 
nu-i nici unul din ei care să nu fi 
păstrat cite o vie amintire. S-au în- 
tîlnit în urmă cu 4 ani în curtea

Copiii colectiviștilor din Oîejdea 
cresc fericiți odată cu gospodăria in 
care le muncesc cu hărnicie părinții. 
In clișeu : Doina Ștef și \ ;rginica 
Onuț, bune prietene, șe întorc de la 
grădiniță.

DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Economii la

Ca urmare a rezultatelor obținute 
în întrecerea desfășurată în cadrul 
Trustului regional de construcții în 
anul 1961, Grupul de șantiere Alba 
lulia a fost declarat Șantier fruntaș 
pe regiune.

Stimulat de acest important re
zultat. colectivul de muncă de la 
Grupul de șantiere Alba lulia a ob- 
:”ut. încă din primele zile ale anu

lui 1962, noi și importante realizări 
în muncă. Atenția principală este

Succesele continuă
Colectivul de muncă de la revizia 

de vagoane C.F.R. Coșlariu și-a în
deplinit planul de producție pe luna 
februarie a.c. în proporție de 104,3 
la sută. De asemenea, prețul de cost 
a fost redus cu 2 la sută -față de cel 
planificaL

Cele maî bune rezultate în în- 

au crescut
școlii de meserii din Alba lulia. Și-au 
dat miinile, s-au cunoscut. Apoi, a- 
nimați de aceleași năzuinți, și-au 
deschis inimile in discuții — despre 
dorinți, despre viitor.

— Eu, lingă strung aș vrea să mă 
știu — și-a depănat dorința un co
pilandru cu ochii sclipind de bu
curie.

— Aș vrea să învăț meșteșugul de 
a vindeca „oboseala-" aricărui motor 
— a intrat un altul pe firul vorbei.

Și-așa, atunci la început de toam
nă, noii elevi și-au împărtășit rînd 
pe rînd dorințele.

Au trecut apoi zile, săptămîni, ani. 
Ani de muncă și succese. Băieții au 
prins a crește în fața profesorilor, a 
maiștrilor. La orele de clasă ei au 
pătruns tot mai adine în tainele 
matematicii, tehnologiei meseriei și 
a materialelor, a rezistenței mașini
lor și a electrotehnicii. Apoi, în ate
lierele școlii, la strungurile cele noi, 
la freze, raboteze sau la menghine 
au început a-și arăta cu tot mai 
multă iscusință priceperea. Oană 
Gheorghe și Andronic Ion, Comșa 
Emil și Pădurean Nicolae, azi încă 
elevi, mîine strungari în cine știe ce 
uzină de pe întinsul patriei, stăpî- 
nesc mașina și, bolțurile pentru benzi

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne s-a 
conferit Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa I regiunilor 
Banat, Cluj, Galați și Hunedoara 
centru încheierea colectivizării a- 

iculturii și rezultatele obținute în 
onsolidarea economico-organizato- 
ică a gospodăriilor agricole colec

tive, pentru obținerea de producții 
ragricoie sporite, creșterea efective
lor de animale și a productivității 
)lor. pentru contribuția de seamă la 
(fondul central de produse agroali- 
unentare.
) Prin același decret pentru merite 
(deosebite in munca de colectivizare 

Ticulturii și întărirea economi- 
ganizatorică a gospodăriilor a- 

ricole colective, s-au conferit 427 
dine și 1.006 medalii unor acti- 

ai organizațiilor de partid și 
laturilor populare, ai altor orga- 
ții obștești, președinți de gos

podării colective, brigadieri și colec- 
iviști fruntași, ingineri și tehnicieni 
rare lucrează în gospodăriile colec- 
ive din aceste regiuni.

j Luni Ia. amiază, la Palatul R. P. 
iRomîne a avut loc solemnitatea în- 
(mînării distincțiilor acordate regiu
nilor.
: Au luat parte tovarășii Gheorghe 

,Gheorghiu-Dej Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Afoghioroș, Ștefan Voi- 

țtec. Mihai Dalea, membri a; C. C. 
i ai guvernului.

Gheorghe Gheorghîu- 
îat distincțiile acordate 

Banat. Cluj, Galați, Hu
nedoara primilor secretari ai comi- 
(teteior regioqale de partid și preșe- 
jdinților sfaturilor populare regiona
le. In continuare au fost înmînate 
(..Ordinul Muncii" clasa I primilor 
(secretari ai comitetelor regionale de 
{partid — Banat — Petre Blajovici; 
(Cluj — Vasile Vaida; Galați —

prețul de cost
îndreptată în spre executarea unor 
lucrări de calitate superioară și la 
un preț de cost redus. Faptele con
firmă acest lucru. Astfel, pe luna 
ianuarie a.c. prețul lucrărilor de 
construcții a fost redus, realizîndu- 
se economii in valoare de 87.000 lei. 
La obținerea acestui succes un a- 
cort deosebit 1-au adus tov. Cîmpean 
loan, Șoaiîă loan și alți construe - 

trecerea socialistă ce se desfășoară 
în cadrul unității le-a obținut echipa 
condusă de comunistul Cernău Gh.

Tot în luna februarie muncitorii 
de aici, pentru a veni în sprijinul 
siderurgiștilor hunedoreni, au colec
tat cantitatea de 2.000 kg fontă.

le 
mai 
Ilie, 
Gh. 
îm-

transportoare strunjite de ei și 
de alții de seama lor, ca și robineții 
pentru aer 
funicular 
fac cinste, 
prejos sînt 
Medrea Gheorghe, Sîntimbrean 
și în general toți cei care au 
brățișat această meserie. Microme- 
trul, bonfaierul sau pilele de tot fe
lul, in miinile lor capătă viață. Me
talul capătă prin ei formele cele 

. mai ciudate și un luciu de oglindă.
Dar, electricienii și mecanicii au

to? In urmă cu patru ani, copilan
drii de atunci vedeau în dorința de 
a vindeca „oboseala" motoarele ceva 
de natura viitorului. Azi, visul li 
împlinit. Lupșan Laurean, Stoase 
Teodor, Kurt Gross, mecanici auto, 
se descurcă cu ușurință în mădula
rele motoarelor și, asemenea lor, e- 
lectricienii lacșa Ion, Seghedi Ion 
sau Țigănea Dumitru au devenit is
cusiți bobinatori, stăpîni pe meserie.

Cu grijă și răspundere profesorii 
au sădit în elevii școlii cunoștințe 
temeinice, iar maiștrii Triest Anton, 
Răcătăian Irimie, Cernahovschi Du
mitru și alții i-au ajutat să-și spo
rească îndemînarea, să iubească 
munca, să-i simtă satisfacțiile, 
băieții au crescut. Au crescut 
vind mereu pe largi ferestre 
viitor.

I
comprimat sau rolele de 
lucrate cu măestrie,

Și-apoi cu nimic 
și lăcătușii Bozan

Și 
pri- 
spre

Constantin Scarlat; Hunedoara —, 
Petru Furdui și președinților statu
rii .r populare ale regiunilor: Banat] 
— Vasile Daju; Cluj — Clement, 
Rusu; Galați — Nicolae Găneț; Hu-' 
nedoara — Dumitru Dejeu. ]

In numele Comitetului Central al' 
P.M.R., al Consiliului de Stat și al! 
guvernului, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej i-a felicitat pe cei de
corați, arătînd că aceste distincții] 
sînt o -mărturie a prețuirii pe cărei 
partidul și statul nostru o acordă Iu-' 
crătorilor din agricultură, succese-! 
lor obținute de aceștia. Felicităm în1 
primul rînd din toată inima — a 
spus vorbitorul — țărănimea mun-i 
citoare care a înțeles să pornească' 
în comun pe calea arătată de partid,! 
pe calea belșugului, felicităm acti-i 
vul organizațiilor de partid și al' 
sfaturilor populare care a desfășu-! 
rat o rodnică activitate organizate-' 
rică, urîndu-le noi succese în mțin-] 
ca lor viitoare. ,

In continuare tovarășul Gheorghe] 
Gheorghiu-Dej a subliniat că sarci-i 
na principală care se pune în pre-' 
zent la sate este consolidarea suc-, 
ceselor obținute, pentru ca într-un' 
termen relativ scurt să fie ridicat] 
nivelul de activitate a'l tuturor gOs-( 
podăriilor agricole colective. <

Tovărășii Petre Blajovici, Vasile, 
Vaida, Constantin Scarlat și Petrul 
Furdui au mulțumit pentru înaltele] 
distincții acordate și au asigurați 
Comitetul Central al P.ALR. că vor* 
munci cu și mai multă abnegație] 
pentru întărirea și dezvoltarea con-i 
tinuă-.a gospodăriilor colective, pen-] 
tru îndrumarea țărănimii colectivis-1 
te în vederea obținerii unei produc-j 
ții agricole tot

Conducătorii 
s-au întreținut

mai mari.
de partid și de stat 
cu cei decorați.

(AGERPRES)

La gospodăria agricolă colectivă 
din Bticerdea Vinoasă, în aceste zile, 
se desfășoară o vie activitate. în
drumați de către organizația de 
partid, membrii consiliului de con
ducere, lucrează la stabilirea tere
nurilor care vor fi semănate cu 
porumb și alte culturi, la organiza
rea brigăzilor și echipelor, la repar
tizarea sarcinilor de plan, a terenu
rilor și atelajelor pe brigăzi și e- 
chipe, și în special la organizarea 
muncii în cele 130 ha vie ale gospo
dăriei. Pînă în prezent au și fost 
procurați 100.000 pari de vie, 
urmînd ca în cel mai scurt timp să 
fie procurați și restul de pari.

Printre colectiviștii fruntași, care 
au tăiat, curățat și ascuțit între 
2.500-3.000 de pari sînt tov. Băla 
loan, Popa Amos, Benicean loan, 
Bolea Nicolae, Rusan Aurel și.' alții.

Au început însămîntările
îndrumați îndeaproape de către 

organizația de partid, colectiviștii 
din Teiuș au terminat pregătirile’în 
vederea însămînțărilor de primă
vară. Respectînd indicațiile date de 
cadrele tehnice agricole raionale, cu 
sprijinul mecanizatorilor de la 
S.ALT. și folosind din plin timpul 
prielnic din zilele trecute, ei au în
ceput însămînțările.

Pînă acum, colectiviștii din Teiuș 
au însămînțat o suprafață de 9 hec
tare cu orz.

... în cadrul seminarului perma
nent cu activiștii culturali din raion, 
Casa raională de cultură și Comite
tul sindicatului salariaților din în- 
vățămînt prezintă la 10 martie în 
sala Casei raionale de cultură spec
tacolul model „Mărțișorul melodii
lor" dedicat fruntașilor în producție.

...între 12-14 martie, la cinema
tograful „23 August" va rula filmul 
maghiar „Hoinarii", iar la cinema
tograful „Victoria" filmul englez 
„Nu te lăsă niciodată".



Pentru întărirea economică și organizatorică
a gospodăriilor colective

-_____ RAID ANCHETA
Față de anul trecut, suprafața de teren destinată culturilor de legu

me din gospodăriile colective a ere scut aproape de patru ori. Astfel, 
colectiviștii din Micești și-au propus să cultive în acest an legume pe o 
suprafață de 109 hectare. Intre 20 și 40 hectare de legume și-au plani
ficat să cultive și gospodăriile colective din Totoi, Alba lulia și Mihalț.

Pentru a vedea felul cum se desfășoară activitatea în sectorul legu
micol și măsurile luate pentru obținerea răsadului necesar plantărilor 
din grădină, ziarul „Steaua roșie" a organizat un raid anchetă.

Mai jos dăm unele aspecte din raid.

Activitate sporită la grădină
Colectiviștii din Micești, care în 

acest an cultivă cu legume o supra
față mult sporită față de anul tre
cut, au pregătit răsadnițe pe o su
prafață de aproape 1.000 m.p. Gu
liile, varza și roșiile timpurii. în- 
sămînțate din vreme, sînt acum ră
sărite și se dezvoltă frumos. Ingră- 
dină se continuă cu transportul gu
noiului, care pînă în prezent a fost 
transportat pe o suprafață de 50

Unde sînt organele tehnice ?

su-

30

La gospodăria colectivă din Sîn- 
timbru lucrările la grădina de legu
me se desfășoară necorespunzător. 
Deși pînă în prezent răsadnițele tre
buiau să fie făcute pe întreaga 
prafață planificată, de 210 m.p., pi- 
nă la 5 martie abia s-a realizat 
la sută din această suprafață. Și 
mai mult, datorită lipsei de preocu
pare a tehnicienei agricole, Sabău 
Ileana, care foarte rar este văzută 
pe la grădină, orientarea răsadnițe-

Plivitul răsadului la G.A.C. „Unirea" din Alba lulia

Pe marginea inițiativei ^colectiviștilor din Teiuș, precum și a celor 
din Balomir și Apold

In centrul atenției trebuie 
să fie și sporirea producției de lapte

Inițiativa colectiviștilor din Te- 
iuș privitor la sporirea numărului de 
animale și a creșterii productivității 
lor, a fost primită cu căldură de co
lectiviștii din Oiejdea si. alăturîndu- 
șe inițiativei, ei s-au angajat să răs
pundă prin fapte colectiviștilor din 
Teiuș. Cu multă însuflețire și inte
res au fost primite și inițiativele co
lectiviștilor din Balomir, raionul O- 
răștie și Apoldul de Jos, raionul 
Sebeș, care urmăresc sporirea nu
mărului de bovine, porcine și ovine 
la 100 de hectare, precum și crește
rea producției de lapte la 3.000 litri 
pe cap de vacă furajată.

Dacă facem o scurtă analiză des
pre felul cum se preocupă colecti
viștii din Oiejdea de înfăptuirea a- 
cestor obiective, nu e greu de vă
zut că în ce privește sporirea nu
mărului de bovine s-au obținut re
zultate frumoase. Și faptul că gos
podăria dispune în prezent de a- 
proape 200 bovine, ceea ce revine în 
jur de 40 capete la 100 de hectare, 
dovedește pe deplin acest lucru.

De asemenea, prin reținerea în
tregului efectiv de animale tinere 
rezultat din prăsîlâ proprie și din 

hectare. Au fost iarovizați cartofii 
pentru o suprafață de 10 hectare, a 
căror plantare se va începe săptă- 
miia viitoare.

O deosebită preocupare acordă, de 
asemenea, colectiviștii din Micești 
lucrărilor pentru construirea unei 
sere de 1.000 m.p. In acest scop s-au 
asigurat materialele necesare, și cu 
meșteri din rîndul colectiviștilor s-a 
început turnarea fundației.

lor nu s-a făcut spre sud, cum tre
buie, ci tocmai invers, spre nord, 
ceea ce influențează negativ asupra 
producției de răsad. De asemenea, 
nu s-a luat nici o măsură pentru 
împrejmuirea răsadnițelor împotriva 
curenților, iar pe cele 10 ha ce ur
mează să se cultive cu legume nu 
s-a’ transportat încă nici un car de 
gunoi, deși gospodăria dispune de 
cantități importante de îngrășăminte 
naturale.

cumpărări, în care scop gospodăria 
are asigurate fondurile necesare, nu
mărul de bovine la 100 de hectare 
va ajunge la sfîrșitul anului la 60 
capete.

Prin sporirea numărului de scroa
fe de reproducție la 50, se prevede 
o creștere simțitoare și a număru
lui de porcine, care va aduce în a- 
cest an gospodăriei din vînzarea 
porcilor îngrășați un venit de a- 
proape 150.000 lei.

Gospodăria colectivă din Oiejdea 
are în prezent 444 oi, din care cea 
mai mare parte cu lînă semifină și 
are toate condițiile să realizeze din 
prăsilă proprie pînă la sfîrșitul a- 
nului peste 700 ovine, ceea ce revine 
peste 100 capete la suta de hectare.

Dacă membrii gospodăriei colecti
ve din Oiejdea au dovedit interes 
pentru sporirea numărului de ani
male, trebuie arătat însă că în ce 
privește creșterea productivității, și 
îndeosebi în sporirea producției de 
lapte la vaci, faptele dovedesc că 
în acest sens rezultatele nu sînt pe 
măsura posibilităților. In luna fe
bruarie, de pildă, producția de lap
te obținută de la vaci a fost de 5.219

Cînd lipsește preocuparea
Cu toate că gospodăria colectivă 

din Bărăbanț dispune de o zonă le
gumicolă de mai multe zeci de hec
tare, colectiviștii de aici s-au limi
tat să cultive în acest an cu legume 
doar o suprafață de 15 ha.

Dar și pentru asigurarea de răsad 
pentru această suprafață nu au fă
cut prea mult pînă acum. Din 
răsadnițe nu au pregătit pînă în 
prezent decît 120 m.p. și nu au în- 
sămînțat decît 15 la sută din su
prafața planificată.

Slabă preocupare dovedește con
siliul de conducere al gospodăriei 
și în ce privește transportul gunoiu
lui la grădină, unde nu s-au tran
sportat decît cîteva tone. îndrumată 
și sprijinită cu mai multă răspun
dere de organizația de partid și co
mitetul executiv al sfatului popular 
al orașului, conducerea gospodăriei 
colective din Bărăbanț are toate 
condițiile să sporească suprafața 
cultivată cu legume și să-și asigure 
la timp răsadul de care are nevoie.

CONCLUZII ------
? Cu prilejul raidului s-a putut î 
( vedea că acolo unde există pre- ? 
) ocupare, sînt și rezultate. Așa ț 
■ este situația la gospodăriile colec- ) 

five din Cistei, Micești, Mihalț, ( 
Alba lulia, unde în răsadnițele j 
pregătite și însămînțate din vre- ) 
me, colectiviștii au acum răsad j 
timpuriu și de calitate, în cantități S 
îndestulătoare. /

Sînt în raion însă și unele gos- ( 
podării colective unde pregătirea ) 
răsadnițelor și însămînțarea lor ( 
se desfășoară cu multă încetinea- j 
lă. La Vințul de Jos, pînă la 5 j 
martie nu s-au pregătit și însă- ( 
mînțat decît 50 la sută din răsad- ) 
nițe. La gospodăria colectivă din < 
Oiejdea, pînă la aceeași dată, nu < 
erau pregătiți decît 125 m.p. de > 
răsadniță, în care nu s-a însămi n- t 
țat. încă nimic. Lucrările de pre- S 
gătire a răsadnițelor sînt de ase- / 
menea rămase în urmă și în gos- ( 
nodăriile colective din Coșlariu, > 
Stremț și altele.

Pentru a-și asigura răsad de ) 
calitate și în cantități îndestulate, ? 
consiliile de conducere din gospo- i 
dăriile colective, îndrumate de or- ) 
ganizațiile de partid, trebuie să < 
mobilizeze în acest scop toate mij- J 
toacele și forțele deoarece numai ? 
în acest fel vor putea obține can- ( 
tități sporite de legume din primă- ? 
vară timpuriu și pînă toamna tir- J 
ziu. ( 

litri lapte, ceea ce pe cap de vacă 
furajată revine 1.224 litri. Dacă ți
nem seamă de faptul că gospodăria 
din Oiejdea dispune de furaje va
riate, de calitate și în cantități în
destulătoare, această producție scă
zută devine un fapt de neînțeles. în
cercarea de a se justifica producția 
scăzută de lapte printr-un număr 
sporit de vaci gestante nu poate a- 
vea temei, deoarece faptele au do
vedit că de la mai puține vaci, s-a 
obținut într-o perioadă asemănătoa
re o producție mai mare de lapte.

Analizînd această situație, vedem 
că producția scăzută de lapte se 
datorește mai multor factori. Așa, 
de pildă, datorită faptului că 
conducerea gospodăriei, se preo
cupă în slabă măsură de creș
terea producției de lapte, în
grijitorii de animale nu fac furaja
rea vacilor în raport de greutate și 
producție. Mulgătorul Vaiajdi An
drei dă la vacile cu producție de 
12-14 litri lapte și o greutate de 600 
kg, aceeași cantitate de concentrate 
ca și la vacile icu o producție de 3-5 
litri lapte și o greutate sub 500 kg.

Un alt factor care contribuie la 
obținerea unei producții scăzute de 
lapte este lipsa de preocupare a bri
gadierului zootehnic Tamaș Fran- 
cisc și a mulgătorilor de a aplica 
metode înaintate, cum sînt masajul 
ugerului înainte și după muls, alăp
tarea vițeilor cu biberonul, plimba
rea zilnică a vacilor etc.

Mai mult interes pentru construirea 
și amenajarea de puiernițe

Obținerea unor rezultate cît mai 
bune în creșterea păsărilor ește con
diționată în mare măsură de asigu
rarea de adăposturi corespunză
toare, de pregătirea unor puiernițe 
bine încălzite și luminoase, pentru 
creșterea puilor. Dovedind o deo
sebită preocupare în această direc
ție, conducerea gospodăriei colecti
ve din Obreja, îndrumată de orga
nizația de partid, a amenajat din 
timp două încăperi spațioase pen
tru puiernițe. Folosind posibilități 
locale, cu cheltuieli minime au fost 
amenajate interioare de încălzire 
menite să asigure căldură suficien
tă și constantă puilor. Au amenajat 
de asemenea încăperi pentru creș
terea puilor gospodăriile colec
tive din Berghin, Mihalț, Cis- 
tei. Cu toate aceste rezultate, trebu
ie spus că în raion sînt încă gospo
dării colective mult rămase în urmă 
în ceea ce privește construirea și 
amenajarea de puiernițe 
crescut pui.

pentru 
Așa, de exemplu, 

colectiviștii din Oarda de Jos, care 
pe lîngă gîște și-au propus să creas
că și un număr de 500 pui, cu toate 
că dispun de încăperi bune în ca
drul gospodăriei, unde cu mici chel
tuieli se pot amenaja puiernițe co
respunzătoare, nu au întreprins 
încă nimic în această direcție. Gos
podăria colectivă din Galda de Jos, 
care prin intrarea întregului sat în 
gospodărie, are condițiuni de a da 
o dezvoltare mai mare creșterii pă
sărilor, de asemenea, datorită sla
bei preocupări a conducerii gospo
dăriei, nu a luat nici o măsură pen
tru amenajarea de camere în care 
să crească puii planificați. Ace
lași lucru se poate spune și despre 
conducerile gospodăriilor colective 
din Țelna, Ighiu și Coșlariu care, 
îndrumate în slabă măsură de or-

Printre gospodăriile colective din 
raion, care și-au propus să cultive 
în acest an porumb hibrid de la care 
să obțină o producție sporită, este 
și gospodăria colectivă din Totoi, 
care și-a planificat să cultive po
rumb dublu hibrid pe o suprafață 
de 20 hectare. In acest scop, întrea
ga suprafață destinată acestei cul
turi a fost arată din vară, iar în 
toamnă s-a făcut arătură adîncă de 
peste 30 cm. De asemenea, în tim-

Ceea ce influențează negativ pro
ducția de lapte este și faptul că se 
țin în fermă vaci clasate ca neco
respunzătoare, în loc să fie schim
bate cu altele cu producție spo
rită. Nestimulativă este și pro
ducția din plan, care a fost stabi
lită la 1.800 litri pe cap de vacă fu
rajată, fiind unica gospodărie co
lectivă din raion cu o asemenea pro
ducție mică planificată.

Cu posibilitățile de care dispune 
conducerea gospodăriei colective, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, poate să lichideze aceste de
ficiențe și prin o mai bună îngrijire 
și furajare rațională a vacilor, pre
cum și prin aplicarea largă a me
todelor înaintate, poate să realizeze 
și acest important obiectiv din în
trecere, asigurîndu-se condiții tot 
mai bune pentru întărirea economi
că și organizatorică a gospodăriei. 

La cercul agrozoolehnic
Colectiviștii din Ciugud acordă o 

deosebită atenție lecțiilor predate la 
cercul agrozootehnic. Cursanții au 
și pus în practică cele învățate ia cerc 
în legătură cu amenajarea răsadni
țelor pentru grădina de legume a 
gospodăriei, se controlează felul cum 
se dezvoltă plantele și se aplică mă
surile necesare ca: aerisirea, uda
tul și plivirea răsadului.

In cadrul lecțiilor predate, lecto
rul cercului a pus un deosebit ac-

ganizațiile de partid, continuă sâ 
bată pasul pe loc în ceea ce priveș
te amenajarea de încăperi pentru 
creșterea puilor.

Pentru realizarea sarcinilor de 
plan și a traducerii în fapt â rec6- 
mandărilor Consfătuirii pe țară a 
țăranilor colectiviști în direcția 
creșterii păsărilor, organizațiile de 
partid și comitetele executive ale 
sfaturilor populare de ia comute 
trebuie să îndrume și să sprijine 
câflăiliile de conducere din gospo
dăriile colective rămase în urmă, să 
urgenteze construirea șl amenajarea 
de puiernițe. Aceasta se impune mai 
ales prin faptul că de la 15 martie 
urmează să sosească la gospodării 
puii de la incubatoare.

Un model nou de coteț transpor
tabil pentru păsări, construit de 
!. I. L. „Horia" din Alba lulia, foar
te potrivit pentru crescătoriile de 
păsări din gospodăriile colective.

•-
ve-

ÎH

pul iernii, pe aceeași suprafață s-a 
transportat gunoi de grajd, Tfc 
30 tone de fiecare hectar, care uff 
mează să se încorporeze în sol 
dată cu pregătirea terenului în 
derea însămînțării.

Se știe că un factor hotărîtor 
obținerea de recolte sporite îl cons
tituie sămînța. De aceea, colectiviș
tii din Totoi și-au asigurat din timp 
sămînță cu productivitate sporită 
din soiurile HD 103 și HD 203 prin 
schimb. De asemenea, au încheiat 
contract cu S.M.T. pentru a executa 
semănatul și prășitul mecanizat.

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

Mai multâ preocupare
La gospodăria colectivă din Țel

na trebuie să se acorde mai multă 
atenție din partea organizației de 
partid și a consiliului de conducere 
cercului agroviticol, unde dia 
cauza slabei mobilizări a cursanțî- 
lor unele lecții au fost amînate, iar 
la o parte din cele 10 lecții ținute, 
participarea cursanților a fost de 
numai 75 la sută.

Consiliul de conducere al gospo
dăriei trebuie să ia urgente măsuri 
pentru mobilizarea cursanților la 
cerc pentru ca în cel mai scurt timp 
să fie predate lecțiile neținute încă.

cent pe demonstrațiile practice e- 
xecutate împreună cu colectiviștii și 
în special la sectorul zootehnic, 
dîndu-se explicații la fața locului.

Cu multă atenție a fost ascultată 
de către cei 40 de participanti lecția 
referitoare la tehnica culturii sfe
clei de zahăr-butași anul 2 — pen
tru producerea semințelor, cultură 
care aduce mari venituri gospodă
riilor colective.



VIAȚA DE PARTID DE ZIUA TOVARĂȘELOR NOASTREComitetul comunal dc partid 
popular
cuția sesiunilor sfatului popular co
munal pentru a fi trași la răspun
dere.

Mai Sînt apoi și alte aspecte negati
ve în activitatea sfatului popular co
munal și a comitetului său executiv 
ca, de pildă, urmărirea și îndeplini
rea hotărîrilor și a deciziilor.

De această stare de lucruri se 
face vinovat și comitetul comunal 
de partid, care n-a controlat înde
aproape activitatea sfatului popular, 
a membrilor de partid ce își desfă
șoară activitatea pe această linie și 
nu a luat măsurile corespunzătoare 
pentru lichidarea lipsurilor consta
tate.

In perioada ultimelor șase luni, 
comitetul comunal de partid a ana
lizat două probleme privind activi
tatea sfatului popular și anume: la 
20 septembrie 1961 — Construcțiile 
ta G.A.C., iar la 27 ianuarie 1962 
— Invățămîntul agrozootehnic în 
cadrul G.A.C.

Problemele propuse a fi analiza
te prezintă importanță deosebită, 
dar analiza propriu-zisă nu a stat 
în centrul comitetului comunal de 
partid. Acest lucru este confirmat de 
fapte. Mai întîi de toate raportul 
(dacă se poate numi raport, în- 
trucît el a fost mai mult o informa
re, nu a comitetului executiv ci a 
tehnicianului agricol) s-a referit la 
măsuri organizatorice ca: număr 
de cercuri, Cîțl cursanți, frecvență, 
fără a analiză Conținutul învăță- 
mîntului agrozootehnic, felul cum 
colectiviștii pun în aplicare Cele 
studiate. Datorită acestui fapt, dez
baterile ce s-au purtat au fost lip
site de conținut, iar ta încheiere au 
fost făcute cîteva recomandări cu 
caracter general.

Este necesar ca ta viitor comite
tul comunal de partid să-și exercite 
cu mai multă competență controlul 
și să dea un a jutor mai calificat sfa
tului popular comunal. Să analize
ze ta ședințele sale acele probleme 
unde se constată lipsuri cum ar fi: 
activitatea membrilor de partid din 
sfatul popular, cum muncește co
mitetul executiv pentru rezolvarea 
cererilor și propunerilor făcute de 
cetățeni, care este preocuparea sfa
tului popular comunal pentru în
tărirea economică a gospodăriilor 
colective. Nu trebuie neglijate nici 
problemele mărunte, dar din cele 
importante trebuie alese și analizate 
cele mai importante și care stat Ia 
ordinea zilei.

Măsurile ce vor fi luate în viitor 
de către comitetul comunal de 
partid vor trebui să fie concretizate 
prin obținerea de noi succese în ac
tivitatea sfatului popular, de ridica
rea muncii acestuia la nivelul sar
cinilor economice și politice ale e- 
tapei actuale.

șl slatm

’pentru îndeplinirea

cu succes a sarcini- 
și social-culturale ca 
organelor locale ale

Multiplele și importantele sarcini 
ce. stau în fața sfaturilor populare 
comunale ta etapa actuală impun 
continua îmbunătățire a activității 
acestora, perfecționarea metodelor de 
muncă, folosirea celor mai variate 
forme organizatorice de mobilizare 
a cetățenilor 
sarcinilor,

îndeplinirea 
Iot economice 
stau în fața 
puterii de stat nu este posibilă fără 
o strînsă și permanentă legătură cu 
cele mai largi mase de cetățeni. De 
aici, necesitatea întăririi și lărgirii 
continue a legăturii sfaturilor popu
lare cu masele, baza activității lor, 
în lupta pentru realizarea obiecti
velor -trasate de partid și guvern. 
Dar îndeplinirea cu succes a acestor 
obiective depinde ta cea mai mare 
măsură de felul cum organele loca- 
îe ale puterii de stat sînt conduse, 
îndrumate și controlate în activita
tea lor de organele și organizațiile 
de partid.

Sfatul popular al comunei Vințuf 
de Jos Se numără printre multele 
sfaturi populare comunale din raio
nul nostru care âu reușit, printr-d 
muncă susținută, sub Conducerea și 
îndrumarea comitetelor comiltlalede 

țtoartid, să obțină rezultate bune ta 
Wbate domeniile de activitate: trans
formarea socialistă a agriculturii 
‘comunei, lucrări edilitare și de în
frumusețarea comunei, desfășurarea 
unei susținute munci de culturali
zare șî de educarea maselor. Sfatul 
■popular al comunei dovedește grijă 
pentru rezolvarea problemelor le
gate de cererile cetățenilor comunei.

S-au obținut de asemenea rezul
tate bune și în ceea ce privește în
tărirea legăturii sfatului popular cu 
masele de cetățeni, prin formele or
ganizatorice de muncă, toate ca 
■urmare a îndrumării comitetului co
munal de partid.

Există însă ta activitatea Sfatu
lui popular al comunei Vințul de 
Jos unele aspecte negative, care 
umbresc rezultatele bune obținute 
■și care pot fi lichidate în viitor.

Este vorba în primul rînd de fe
lul cum se pregătesc sesiunile sfa
tului popular, ce probleme se dis
cută, ce hotărîri se iau, cum stat ele 
duse la îndeplinire, ce activitate 
■desfășoară deputății, care este a- 
portul comisiilor permanente în ac
tivitatea sfatului popular, cum 

tpiimcește comitetul executiv al sfa
tului popular și alte probleme tot 
atît de importante.

De pildă, sesiunea a XlI-a a sfa
tului popular comunal din 25 fe
bruarie 1962 a avut următoarea 
ordine de zi: „Munca depusă de co
mitetul executiv al sfatului popular 
•comunal pentru colectivizarea co
munei". După dezbaterea problemei 
pusă în discuția deputaților, s-a 
adoptat o hotărîre. Această hotărîre 
este însă foarte generală. Astfel, la 
punctul 1 se spune: „Consolidarea 
economico-organizatorică a G.A.C. 
printr-o mai bună organizare a mun
cii, terminarea construcțiilor, asi
gurarea bazei furajere, respectarea 
disciplinei financiare". In hotărîre 
nit se arată ce anume se va face, ce 
măsuri vor trebui luate ta viitor 
pentru consolidarea și dezvoltarea 
•gospodăriilor colective de pe raza 
comunei.

Trebuie spus, de asemenea, că nu 
în toate cazurile unii deputați își în
deplinesc sarcinile ce le-au fost în
credințate de alegători. La cea de-a 
XII-a sesiune a sfatului popular din 
totalul de 34 deputați au participat 
18 deputați. Această situație s-a 
repetat și ta sesiunile anterioare. 
Unii deputați ca Albu Nicolae, 
Trăscăian Vasile, Todea loan și 

■ alții lipsesc ta mod regulat, iar po
ziția lor față de sarcina încredințată 
de alegători nu a fost pusă în dis-

Luptînd cu însuflețire pentru în
deplinirea sarcinilor de producție, 
brigada de muncă de la moara „Ni- 
colae Bălcescu" din Alba lulia, con
dusă de comunistul Albu Augustin, 
se situează mereu în fruntea între
cerii socialiste. La puțin timp după 
constituire, ea a obținut rezultate 
bune la repararea secțiilor auxilia- 
re, ocupînd locul întîi în cadrul în-

Toată atenția pregătirii viitorilor seraliști!
Cu fiecare an ce trece crește tot 

mai mult numărul tinerilor din pro
ducție care, ta scopul completării 
studiilor și ridicării nivelului de 
cultură generală, frecventează cursu
rile serale. La Alba lulia, Zlatna și 
Teiuș, muncitorii elevi se pregătesc 
cu răspundere pentru a-și însuși ma
teria predată, dovedind prin aceasta 
hotărîrea lor de a deveni oameni lu
minați, cu cunoștințe vaste, con
structori de nădejde ai socialismu
lui.

Paralel cu cei ce frecventează de
ja școala serală, se fac încă de pe 
acum pregătiri pentru cei ce urmea
ză să se prezinte la concursul de ad- 

—------------------------------- ---------------------------------------

BRIGADĂ FRUNTAȘĂ
bri-trecerii ce se desfășoară între 

găzi.
In prezent membrii brigăzii mun

cesc cu și mai multă rîvnă pentru 
a îndeplini și depăși obiectivele din 
întrecere, lansată de colectivul Mo
rii „H.C.C." din Brașov. In cadrul 
acestei întreceri, în luna februarie, 
brigada și-a depășit planul de pro
ducție cu 108 la sută.

Coresp. C. VIRGIL

Gospodara 
circumscripției a 9-a
Despre tovarășa Zamfira Horvat, 

muncitoare la întreprinderea „Ho- 
rîa“ și deputată în circumscripția a 
9-a orășenească, oamenii au acelea
și cuvinte bune de spus:

— E harnică și are mîini de aur
— așa o apreciază tovarășele de 
muncă. E pentru noi exemplu de 
bun gospodar — sînt spusele cetă
țenilor din circumscripția unde este 
deputată.

Și apreciind-o astfel, au dreptate 
si unii și alții. La secția tîmplărie a 
întreprinderii „Horia", printre frun
tașele la lustruitul mobilei se nu
mără întotdeauna și tovarășa Zam
fira Horvat, iar în circumscripție 
este de asemenea exemplu bun de 
urmat

Aleasă deputată în circumscripția 
a 9-a orășenească, cartierul Maiefi, 
tovarășa Zamfira Horvat și-a dat 
încă de la început seama Ce multe 
are de făcut Dar n-a dat în~poi. A 
stat de vorbă cu alegătorii, i-a mo
bilizat la reparatul străzii, la ingri- 
jitul clădirilor și a împrejmuirilor, 
așa că altfel arată acum circum
scripția. Și va fi și mai frumoasă 
în curind — Spune oricui deputata
— cînd în tot lungul străzii Ilie 
Pintilie vom așeza trotuarul din 
plăci de beton.

FEMEI CU CARE NE
■

DOBRESCU ANA 
brig, legumicolă la 

G.A.C. Mihalț

Adunare festivâ 
încliinalâ xîleî de S Martie
ziua de 7 martie a avut loc în 
Casei raionale de cultură din 
lulia o adunare festivă
zilei de 8 Martie — Ziua 

închi- 
Inter-

in
sala 
Alba 
nată
națională a Femeii.

La adunare au participat
700 femei din întreprinderile 
stituțiile orașului nostru.

Despre însemnătatea zilei de 8 

peste
și in-

mitere în clasa a VIII-a în anul șco
lar următor. La Alba lulia, de pil
dă, a fost deschis încă de la 12 ia
nuarie un curs de pregătire, la care 
participă un număr de 25 tineri 
muncitori.. Datorită preocupării do
vedite de conducerea școlii, cursul a 
fost încadrat cu cadre didactice din 
cele mai bune, iar materia predată 
este temeinic însușită.

Un astfel de curs a luat ființă și 
pe lîngă Școala medie din Teiuș. Ce 
e drept însă, cursul deschis aici nu 
se desfășoară în cele mai bune con
diții. Și aceasta în primul rînd da
torită faptului că nu se asigură pre
zența. Din cei 15 tineri înscriși de 
la stația și revizia din Coșlariu la 
un moment dat n-au mai participat 
nici unul. Pîrva Ambrozie, Ciortea 
loan, Popa Ion de la C.F.R. Coșla
riu, Rotaru Io^n, Bîrluțiu Sofia și 
Fostoc Ioan de la C.F.R. Teiuș, deși 
s-au înscris, nu înțeleg să participe 
regulat 'la cursurile de pregătire or
ganizate. De această lipsă se fac 
vinovate și comisiile formate pentru 
această problemă în unitățile res
pective și în egală măsură și orga
nizațiile U.T.M. de aici, care acordă 
încă puțină atenție acestei probleme.

Unele deficiențe în ce privește re

IN CLIȘEU: Moldovan Ana. -Schiau Paraschiva, Samoilă Eva, Anca 
Elisabeta și Pîrvu Doina, ^untașe la secția croi a fabricii „Ardeleana".

■-------------- ------ -----------
colectiveiFruntașa

Cu 11 ani în urmă, cînd la Cistei, 
satul de la cotul cel mare a! Tîr- 
navei, cîteva familii de țărani au 
pus piatră de hotar între vechi și 
nou, printre primii care au pășit cu 
încredere pe drumul luminos arătat 
de partid a fost și Marioara Dobîr
tă. Harnică și pricepută, pe ogoare, 
la grădină și în pepinieră, prezen
tă zi de zi la muncă, s-a situat în
totdeauna în frunte.

•55»------------

MINDRIM

COT1RLĂ ROZICA 
medic pediatru, circ, 

sanit. Mihalț

Martie, despre activitatea și lupta 
femeilor pentru apărarea păcii, a 
vorbit tovarășa Sandu Lucreția, pre
ședinta Comitetului raional al fe
meilor, după care a urmat un bogat 
program artistic prezentat de clubul 
din cetate și de corul și formația de 
muzicuțe a Consiliului local al Sin
dicatelor.

crutarea viitorilor elevi, pregătirea 
lor există și la Zlatna. Deși aici n- 
tît la U.M.C. Zlatna, cît și la E. M. 
„Gh. Doja" stat un mare număr de 
tineri, din cauza slabei munci poli
tice desfășurate de comitetele și or
ganizațiile U.T.Al., de comisiile din 
întreprinderi numărul celor înscriși 
pînă ta prezent este tacă destul de mic. 
Se ridică în mod serios problema ti
nerilor mineri ce lucrează la Haneș 
pe schimburi. Și această problemă 
poate fi rezolvată numai dacă con
ducerea exploatării va acorda mai 
multă atenție participării tinerilor la 
școala serală. In ce privește parti
ciparea tinerilor din Alba lulia, ta 
mare, toate problemele au fost puse 
la punct, în afară de faptul că con
ducerea Iprodcoop tărăgănează eli
berarea certificatului de calificare 
tînărului Dreghici Traian, care ur
mează să-și completeze studiile pe 
motiv că, chipurile, n-are formular.

Recrutarea și pregătirea temeini
că a viitorilor seraliști est© o sarci
nă care trebuie să se bucure de în
treaga atenție. De aceea, comisiile 
de selecționare din întreprinderi și 
organizațiile U.T.Al. au datoria de 
a urmări îndeaproape cum participă 
tinerii la pregătire, modul cum se 
desfășoară aceste cursuri, cum luptă 
elevii pentru asimilarea materia
lului predat.

Dornică de a pătrunde cît mar 
adînc tainele agriculturii înaintate, 
ea a devenit prietenă bună a cărții. 
De asemenea, nelipsită de la cursu
rile agrotehnice, și-a îmbogățit tot 
mai mult cunoștințele. Hărnicia și 
calitățile ei organizatorice au fost 
apreciate de organizația de partid și 
consiliul de conducere, care i-au în
credințat munca de șefă de echipă 
ani î.n șir.

La venitul de 615.000 lei realizat 
de colectiva din Cistei din pepinie
ră, Marioara Dobîrtă, împreună cu 
echipa sa, care s-a străduit să facă 
numai muncă de calitate, și-a adus 
o frumoasă contribuție. Dar hărnicia 
mîinilor sale nu găsește nic; acasă 
astîmpăr, unde mobila lustruită din 
casa nouă cu încăperi luminoase și 
ferestre mari sclipește de curățenie. 
Fruntașa noastră, cum obișnuiesc 
mulți să-i spună, desfășoară și • 
susținută activitate obștească. In a- 
nul trecut, împreună cu comisia de 
femei din colectivă, a strîns și pre
dat lâ Spitalul de copii. din Alba 
lulia, pentru perne la cei mici, 7 kg 
de pene și puf. Și, comunista Ma
rioara Dobîrtă, care este și membră 
supleantă în Comitetul regional de 
partid, cu multă dragoste și hotărîre 
își duce la îndeplinire fiecare sar
cină de partid.

Coresp. V. CISTEIANU

Sfătuitoare pentru 
mici și mari

Cînd învățătoarea Aurelia Ciortea 
a fost aleasă președinta comitetului 
comunal al femeilor, în cuvintele 
fiecărei participante la adunare a 
stăruit același lucru.

— O vrem pentru că e harnică și 
întreprinzătoare. Copiilor noștri le 
călăuzește cu iscusință pașii, iar 
nouă ne e aceeași vrednică sfătui
toare.

Vrerea femeilor din Teiuș a fost 
consfințită. Și învățătoarea Aurelia 
Ciortea nu le-a dezis nici o clipă în
crederea. A străbătut comuna în 
lung și ta lat, de n-a rămas nici o 
casă pe la care să nu se fi abătut. 
L.e-a vorbit femeilor despre toate, 
le-a mobilizat la acțiuni patriotice 
pentru înfrumusețarea comunei, la 
cercurile de citit, la cursul agrozoo
tehnic sau la școala gospodinei.

Zi de zi, între harnica învățătoare 
și masa femeilor din comună s-au 
statornicit legături tot mai strînse. 
Aurelia Ciortea le-a devenit tuturor 
prietenă. La îndemnul ei colectivis
tele Aluntean Livia, Popa Viorica, 
Fleșer Maria, Rațiu Melania și mul
te altele, au muncit cu tot mai mult 
rost în gospodărie, dar în același 
timp au învins ta totul și sfiala de 
a urca pe scenă. Au apărut pe sce
na clubului din Teiuș în piesele „Să 
nu crezi în farmece", „Răpirea Mi- 
tanei", „Baba Dochia și brigadie
rul", apoi și-au făcut cunoscut ta
lentul și ta satele din jur, la Bel- 
diu și Cistei, la Stremț și Geoagiu, 

Sprintenă și mereu veselă, Aurelia 
Ciortea e peste tot prezentă. Greu
tăților, ea le opune firea ei dîrză de 
comunistă. Iar, de o întrebi despre 
metodele sale de muncă spusele îi 
stat pline de tîlc: „In munca ce-mi 
este încredințată caut să nu fiu ni
ciodată singură. Și-apoi, oare nu-i 
de datoria mea să fiu întotdeauna 
prezentă acolo unde este nevoie de 
mine, acolo unde se face ceva? Cum 
altfel aș putea mulțumi partidului 
pentru viața noastră nouă?".



Din țara constructorilor comunismului
Realizările industriei sovietice 
constructoare de mașini-unelte

Anul trecut, industria sovietică - 
produs 164.000 de mașini-unelte pen
tru așchierea metalelor. După apre
cierea specialiștilor, în S.L'.A. au 
fost produse 130.000-140.000 de ast
fel de mașini.

De remarcat faptul că în anul 
1950, în Uniunea Sovietică s-au pro
dus în total 70.600 de mașini pentru 
prelucrarea metalelor, în timp ce în 
S.U.A. s-au produs 170.000.

Pînă la sfîrșitul anului 1965, în 
U.R.S.S. se vor produce 270.000 de 
mașini-unelte așchietoare de metal, 
iar numărul tipurilor acestor mașini 
va ajunge la 1.500. Aceasta va sa
tisface pe deplin necesitățile de uti
laje de înaltă productivitate aie e- 
conomiei naționale a Uniunii Sovie
tice și va asigura un ritm rapid pro
gresului tehnic continuu în indus
tria constructoare de mașini.

In anii septenalului se va schimba 
substanțial structura producției de 
mașini-unelte. Printre altele, va 
crește de trei ori producția mașini
lor-unelte de precizie, iar a strungu-

Un deșert se transformă intr-un ținut înfloritor
Dacă în 1954 cineva ar fi venit în 

Ferganaua centrală — deșertul ni
sipos al Uzbekistanului — ar fi tre
buit să umble călare printre dunele 
de nisip și smîrcurile sărăturoase. 
Nici un automobilist nu s-ar fi ha
zardat să se adincească în acest 
pustiu, deși el se află numai la c!- 
țiva kilometri de „Perla Uzbekista- 
nului", cum este numită în Asia 
Centrală oaza Fergana.

Sîntem însă în iarna anului 1962. 
Un autoturism gonește cu mare vi
teză pe șosea. Pretutindeni se văd 
aici canale pline de apă. doi a- 
șezări, grădini tinere.

Ofensiva împotriva deșertului se 
desfășoară din plin. Stepa răsună 
de duduitul motoarelor: +40 de me
canisme moderne de săpat pămîn- 
tul funcționează fără întrerupere.

Pe pămînturile din regiunea cen
trală Fergana au și fost construite 
sisteme de irigație și ameliorări în 
lungime de 40.000 km, 65.000 ha au 
și fost pregătite pentru însămmțare. 
au fost construite mii de case de 
locuit și clădiri necesare producției.

Așezări de tip urban la sate
In ultimii ani, în satele sovietice 

se construiesc case de locuit confor
tabile, Clădiri bune pentru școli, 
cluburi, spitale, magazine, se recon
struiesc sau se construiesc așezări 
noi. La Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., N. S. Hrușciov a arătat că 
este necesar ca noile localități care 
se creează în regiunile rurale, mai 
ales în sovhozurile de pe pămîntu
rile desțelenite, să fie construite ca 
așezări de tip urban.

La proiectarea unor asemenea a- 
șezări, care vor deveni mari centre 
agricole, lucrează numeroase birou
ri de proiectanți, un mare număr de 
arhitecți din toate colțurile țării. 
Astfel, în Letonia se prevede ca în 
proximii ani să se creeze 500 de a- 
semenea centre agricole — așezări 
de tip urban cu case cu mai multe 
etaje, cluburi, cinematografe, hote
luri, așezăminte pentru copii și in
stituții medicale, magazine.

Colhoznicii din raionul Kraslav, 
R.S.S. Letonă, au și început con- 
truirea primei așezări de tip urban. 
In afară de case cu mai multe eta
je. se vor construi aici 30 de clădiri 
pentru instituții cultural-sociale. In 

rilor automate și semiautomate de 
3.5 ori.

O mare realizare a industriei so
vietice constructoare de mașini este 
asimilarea producției celor mai mari 
mașini-unelte așchietoăre de me
tal din lume. Au fost realizate strun
guri pe care pot fi prelucrate piese 
cu diametrul de 5,3 m și strunguri 
— carusel pentru piese cu diame
trul pînă la 22 m.

In industria sovietică se trece pe 
scară largă la metoda de producție 
în flux a mașinilor-unelte. Dupăa- 
ceastă metodă se produc m prezent 
în U.R.S.S. 40 la siită din totalul 
mașinilor-unelte așchietoare. De pil
dă, uzina „Krasnîi Proletarii" din 
.Moscova, folosind metoda în flux, 
produce apual cîteva mii de strun
guri de înaltă productivitate 
,.1K62“.

Potrivit calculelor economiștilor, 
în anul 1980 producția anuală de 
mașini-unelte a U.R.S.S. se va ri
dica la 600-650 mii, din care 80 la 
sută vor fi produse după metoda 
în flux. *

Pentru valorificarea deșertului se 
vor cheltui 400 milioane ruble.

Peste 5 ani Ferganaua centrală 
va fi un ținut înfloritor. Potrivit u- 
nor calcule preliminare, pe cele 
173.000 ha care vor fi smulse nisi
purilor și pămînturilor sărăturoase 
se vor putea obține 3.000.000 chin
tale de bumbac — cantitate sufi
cientă pentru a putea fabrica 1 mi
liard metri de țesături.

Totodată. Ferganaua centrală va 
da mari cantități de carne, gogoși
de mătase, orez, fructe.

* -----------------------♦♦

Energia atemică în cercetările agricole
Colaboratorii Institutului de îm

bunătățiri funciare și economia a- 
pelor din Minsk folosesc larg în 
cercetările lor energia atomică. Ast
fel. izotopii radioactivi se folosesc 
la cercetarea circulației apelor sub
terane și a perm: abili tații capilare a 
solului, cu ajutorul lor se aleg cele 
mai eficiente doze de îngrășăminte 
pentru cimpuri. Toate acestea joacă 
un rol important in elaborarea pro
iectelor de reglare a cursului apelor 
și de construire a sistemelor de 
drenaj, a ecluzelor, barajelor, po-
------------------ ♦♦♦♦♦♦------------------  

acest raion se prevede să se con
struiască 30 de astfel de așezări.

Proiecte de așezări de tip urban, 
care șe vor construi în Stepa Flă- 
mîndă, unde pe o suprafață de 
80.000 ha se vor înființa șapte mari 
sovhozuri cultivatoare de bumbac, 
au fost elaborate de Institutul pen
tru construcții sătești din Tașkent.

Fiecare așezare este planificată 
pentru o populație de 3.000-4.000 lo
cuitori și va fi împărțită în două 
zone — de locuit și de producție. 
In zonele de locuit se vor planta 
parcuri de odihnă, se vor construi 
stadioane, case de locuit cu 1-2 e- 
taje.

Și numeroase colhozuri din Uzbe
kistan își reconstruiesc satele. Prin
tre acestea se află și colhozul „Di
mitrov", care a obținut anul trecut 
un venit de 8 milioane ruble. Aici 
se află în prezent în curs de recon
strucție așezarea centrală. De-a lun
gul unei străzi lungi se construiesc 
în prezent 140 de case de locuit. In 
jurul unei piețe spațioase se vor 
înălța cîteva edificii, dintre care 
unul este destinat Palatului de cul
tură, iar altul — Palatului căsăto

Noutăti în industria 
radiotehnică

In 1965 Uniunea Sovietică va 
produce 30-40 de diferite tipuri de 
aparate de radio, aparate cu picup și 
circa 20 de tipuri noi de televizoare. 
Fiecare familie va avea un aparat 
de radio sau un aparat de radio cu 
picup, iar populația orașelor și a 
raioanelor suburbane situate în a- 
propiere de stațiile de televiziune 
va avea televizoare. In această pe
rioadă, numărul total al televizoa
relor va ajunge în Uniunea Sovie
tică la s5 060.000.

Pereți... din aer!
Un șantier de construcții în Ți

nutul pămînturilor desțelenite. In a- 
propierea unei case ai cărei pereți 
au și fost ridicați pînă la al patrulea 
etaj se află o construcție asemănă
toare cu un cort. Interiorul ei este 
spațios și luminos. La mese lucrea
ză inginer:, tehnicieni.

„Cortul" poate fi adunat în cîteva 
minute, încărcat în mașină și trans
portat în alt loc.

Suprafața utilă a acestei încăperi 
este de circ? 70 m.p., totuși cîntă- 
rește numai 300 kg. Pereții „cortu
lui" sînt dintr-o țesătură cauciuca- 
tă, ale cărei margini sînt bine fixa
te de pămînt. Aerul din interiorul lor 
este debitat cu ajutorul unor pom
pe. presiunea permanentă menți- 
r.indu-se în mod automat. In cazul 
cînd presiunea scade, un releu co
nectează pompa de aer.

In această încăpere, realizată de 
inginerii de la „Glavstroi" pot să 
încapă biroul șefului de șantier, un 
atelier de reparații sau cantina pen
tru constructori.

durilor. în elaborarea de măsuri a- 
grotehnice.

Oamenii de știință din Bielorusia, 
folosind iradiațiile radioactive, au 
obținut un nou soi de orz. care dă 
peste 50 chintale de boabe la hec
tar. este rezistent la poliguire pe 
pămînturi cu surplus de umiditate, 
la dăunători și boli.

Pt aceeași cale se obțin noi so
iuri de griu. porumb și alte plante, 
care vor putea fi cultivate pe pă
mînturile asanate din Bielorusia.

riilor. Se va construi, de asemenea, 
un adevărat orășel al școlilor, unde 
vor putea învăța 2300 de copii. O- 
rășeltd va avea un internat cu 1.200 
de locuri, o bază sportivă, numeroa
se ateliere, case de locuit pentru 
personalul didactic. Se află, de ase
menea, in construcție un cinemato
graf cu o capacitate de IjOOO de lo
curi, un parc cu un mare lac arti
ficial.

Colhoznicii kirghizi au hotărit ca 
din suma de 37 miloane ruble, alo
cată anul acesta pentru construcțiile 
capitale, o parte considerabilă să 
fie folosită pentru construirea de 
așezări de tip orășenesc.

încă anul trecut, din vechile aule 
s-au mutat în case bine amenajate 
peste 60.000 locuitori ai satelor din 
Kirghizia. In prezent numai colho
zurile din regiunea Jian Șan-ul cen
tral construiesc 83 de așezări, cu 
case cu 1-2 etaje, înzestrate cu tot 
confortul. Fiecare așezare va avea 
cămin cultural, teren sportiv, o 
școală-internat, cămin pentru bă- 
trîni, policlinică și alte instituții so- 
cial-culturale.

Gripa este o boală molipsitoare 
care se ia cu multă ușurință de la 
omul bolnav la cel sănătos atunci 
cînd bolnavul tușește, strănută sau 
vorbește.

Epidemiile de gripă apar cu pre
cădere in timpul răcoros, din cauza 
influenței frigului care diminuă re
zistența organismului și a mucoase
lor cit și din cauza alimentației lip
site de vitamine din timpul iernii. 
Boala începe cil frisoane, dureri de 
cap, dureri în toți mușchii, obosea- 

i !ă, febră pînă la 40 grade și senza- 
1 ție de uscăciune în gît. Foarte cu- 
■ rind după aceste semne se ivesc se- 
. creții nazale, răgușeală, strănut și 
| scăderea poftei de mîncare.

Boala poate avea un mers ușor, 
I bolnavul putîndu-se însănătoși în 

cîteva zile. Alteori însă pot apare 
complicații nervoase pînă la pierde
rea cunoștinței, sinuzite, bronșite, 
pneumonii mai ales în cazurile cînd 
boala este tratată în mod empiric. 
Complicațiile pulmonare de obicei a- 
par după o perioadă de însănătoșire 
aparentă, cînd bolnavul este deja 
afebril. In aceste cazuri observăm 
din nou ridicarea temperaturii și 
înrăutățirea stării generale.

Se poate întîmpla, mai ales la 
copii, ca din cauza gripei, să apară 
și tuberculoza pulmonară.

Ce trebuie să facă bolnavul de 
pripă? In primul rînd va sta la pat 
în repaus tot timpul cît are febră. 
Persoanele debile, bolnavii cu afec
țiuni cronice, cardiace, pulmonare și 
bătrînii — suportă mult mai greu 
prina, căci ea poate reactiva aceste 
boli.

Alimentația va fi ușoară, compusă 
din ceaiuri, lante, supe, sucuri de 
fructe, compoturi, pireuri de legume 
etc. •

Pentru a nu răspîndi boala și la 
ceilalți din familie, bolnavul va fi 
izolat în cameră separată, sau dacă

--------- ♦♦---------
ȘTIRI SPORTIVE

FOTBAL Datorită voinței Cu care a luptat

Metalurgistul Cugir — A. S. 
Auto Alba lulia 7-1 (2-1)

In cadrul pregătirilor în vederea 
returului campionatului regional de 
fotbal. Metalurgistul Cugir a întîl- 
nit echipa A. S. Auto din Alba lulia.

Manifestînd o bună pregătire, me- 
talurgjștii și-au întrecut net parte
nerul de joc. Golurile au fost înscri
se de Bulbucau (2), Albu. Petschow- 
schi II (2), Focșa și Burtea pentru 
Metalurgistul, iar pentru oaspeți 
Străjan.

POPICE
Duminică, 4 martie 1962, pe are

na de popice „Ardeleana" din cen
trul orașului nostru, a avut loc în- 
tSnirea dintre asociațiile sportive 
Ardeleana Alba lulia și C.F.R. Te- 
iuș.

Acest joc a fost decisiv pentru 
desemnarea echipei campioane raio
nale pe anul 1961-62 în campiona
tul republican de popice, pe echipe, 
masculin.

Superioritatea echipei .Ardeleana 
s-a afirmat încă de la începutul jo
cului cind, de la primul jucător a 
început să conducă pe echipa oas
pete cu un număr de 28 popice do- 
borîte. 

s
GOSPODĂRII COLECTIVE ?

Pentru a vă mări veniturile, contractați cu 
„AGROSEM”-ul culturi cu plante furajere 
și tehnico-alimentare.

Cumpărați cu încredere semințe de soi de ia 
magazinele „AGROSEM“ !

nu este posibil, se va izola printr-un 
paravan de restul camerei.

Cei bolnavi vor trebui ca atunci 
cînd strănută și tușesc să țină ba
tista la gură. Persoanele adulte, 
care îngrijesc copii mici, își vor le
ga peste gură și nas o mască făcută 
din tifon de 5-6 straturi.

Pentru combaterea febrei se vor 
folosi : piramidon, aspirină, antine
vralgice, antigermin, cite 2-3 ta
blete pe zi, sau o combinație din 
aspirină 0,30 — chinină 0,16 (în a- 
fară de femeile gravide) și urotro- 
pină 0,50. La nevoie, se poate aso
cia Reumazol tablete sau Butamid 
tablete sau fiole. Se recomandă de 
asemenea vitamina C din 200 mgr 
cite 3 tablete pe zi, vitamina B com
plex, polivitamine și injecții cu Om- 
nadin la nevoie. Se mai pot face 
fricții cu alcool, Diana, sau Carmol.

In caz de tuse se vor folosi: ceai 
de fiori de tei, sirop expectorant, 
ceai pectoral, în cazul cînd este a- 
sociată și o bronșită. La tușea seacă 
se va da Codenal.

In nas se vor pune picături de 
ser fiziologic călduț, oleu gomenolat 
2 la sută, colargol 2 la sută, Rino- 
san sau Fedrocaină, iar pentru du
reri de gît se va face gargară cu 
ceai de mușețel sau cu apă cu sare 
(o lingură rasă la un kilogram apă 
fiartă și răcită).

Penicilina, sulfamidele, sau al.Jf 
ant biotice nu au nici un efect in 
gripă. Ele se vor administra doar la 
recomandația medicului în caz de 
complicație.

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
de gripă este indicat a evita aglo
merațiile, a avea o alimentație ra
țională, a face plimbări în aer liber. 
Este recomandat spălatul cu apă 
rece în fiecare zi.

Dr. C1UMBRUDEAN TIBERIU 
medic primar la secția interne 

Spitalul unificat Alba lulia

și bunei pregătiri tehnice a jucăto
rilor săi, echipa Ardeleana din Alba 
lulia a reușit să ciștige detașat a- 
ceastă întîlnire la o diferență cate-. 
gorică: 528 popice doborîte.

Printre cei mai buni jucători a» 
echipei gazdă, care s-au evidențiaț 
cu această ocazia, amintim pe SoljL 
mon Cornel, Cîmpean Nicolae 
Beligăr Teodor.

U. M. 0. ZLATNA 1
recrutează candidați

3 pentru concursul de bursă *
1 în învățămîntul superior,
n în specialitățile:

4 — metalurgie
j — chimie industrială
J — electro-energetică 

și mecmică

■j Condițiile de prezentare la K
) concurs sînt următoarele :

2 — Să fie fii de muncitori
5 sau țărani colectiviști;
j — Să fie absolvenți ai
*ț școlii medii, cu di-

plomă de maturitate.

4 Cei interesați se vor adresa
3 la U. M. C. Zlatna, serviciul 
zj personal și învăiămînt, telefon 15.
1 K i
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