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0 glorioasă pagină de eroism
Mîine, 16 februarie, se împlinesc 

30 de ani de la eroicele lupte revo
luționare ale ceferiștilor -si petroliș
tilor din februarie 1933. Organizate 
și conduse de Partidul Comunist din 
Rominia, aceste lupte constituie una 
din cele mai glorioase pagini de 
eroism din istoria clasei muncitoare 
și a poporului romîn. Prin marea 
lor amploare și prin înaltul spirit 
combativ, revoluționar, care le-a 
caracterizat, prin larga mobilizare 
a maselor muncitoare din întreaga 
țară, prin urmările pe care le-au 
avut, marile bătălii din ianuarie- 
februarie 1933 au marcat un mo
ment de cotitură în dezvoltarea 
partidului și a întregii (mișcări mun
citorești. Ele au dat o ripostă ho- 
tărîtă ofensivei claselor exploata
toare împotriva nivelului de trai al 
celor ce muncesc, au constituit o 
puternică barieră în calea fascizării 
țării, zăgăzuind pentru un timp 
dez'ănțuirea de către burghezie și 
moșierime a criminalului război an- 
tisovietic.

In luptele revoluționare din 1933 
clasa muncitoare s-a afirmat ca 
■forță politică fundamentală, ca acea 
clasă capabilă să conducă în frunte 
cu partidul ei comunist lupta tu
turor oamenilor muncii pentru re
zolvarea intereselor vitale ale între
gului popor (muncitor. Luptele cefe
riștilor și petroliștilor au dus la creș
terea considerabilă a influenței po
litice și ideologice a partidului. Ele 
au făcut să crească prestigiul inter
național al clasei noastre munci
toare, au îmbogățit experiența pro
letariatului internațional cu privire 
la formele de organizare a munci
torimii.

Pentru întregul nostru popor mun- 
c’tor aniversarea acestor glorioase 
bătălii a devenit o tradiție scumpă. 
Și cu fiecare an ce trece semnifica
ția acestei tradiții este tot mai a- 
•dîncă, tot mai măreață. Cauza 
dreaptă pentru care s-au jertfit eroii 
luptelor din 1933 a triumfat în țara 
noastră. Sub conducerea înțeleaptă 
a gloriosului nostru partid, poporul 
muncitor din patria noastră, eliberat 
pentru totdeauna de exploatarea ca
pitaliștilor și a moșierilor, a pășit 
cu hotărîre pe calea luminii și a 
bunăstării, pe calea socialismului.

Țara noastră, transformată din 
temelii în anii regimului democrat- 
popular, are astăzi o puternică in
dustrie. Agricultura este de aseme
nea în continuă dezvoltare și înflo
rire. De la un capăt la altul țara 
întreagă este un vast și minunat 
șantier. Sutele de fabrici și uzine 
construite pe întreg cuprinsul țării, 
noile orașe și centre muncitorești, 
școli'e și așezămintele culturale și 
sociale, perspectivele minunate ce se 
deschid continuu în fața poporului 
nostru (muncitor oglindesc viu cîtde

Atențiune, atențiune! Cursa-per- 
sonal nr. 2313 pleacă de la linia I-a 
peste cinci minute în direcția Coș- 
lariu, Alba Iulia, Șibot, Cugir... Vă 
dorim călătorie plăcută... Cuvintele 
se aud clar, răzbat cu tot pufăitul 
greoi al locomotivelor. Se aud! Că
lătorie plăcută...

De sus de pe banchiza locomoti
vei 230.081 un om cu o privire a- 
geră așteaptă ridicarea paletei. Iși 
controlează încă odată ceasul, își 
privește aparatele. Totul e în ordine. 
Sînt acum la mijloc doar secundele.

— Liber!
Un șuierat lung și la comanda 

comunistului Mocanu Teodor uria
șul de. pe magistrală se avîntă spre 
necuprins. Se supune la comanda-i 
întregul laborator al locomotivei. 
Comenzi scurte, precise.

Gata Ghiță?
Pulverizatoarele trimit spre caza

nul încins aburi, păcură. Se admi
nistrează forța. Fochistul Ghiță Ni- 
cula ascultă nu numai cuvintele me
canicului, ascultă și inima locomo
tivei. Amîndoi ascultă și suprave
ghează cu. grijă.. Oamenii, ce peste 
cîteva ore vor păși spre porțile u- 
zinelor și fabricilor, trebuie într-a- 
devăr să aibă o călătorie plăcută,

Vineri, 15 februarie ‘1963

profunde și mărețe sînt transformă
rile în viața patriei noastre. Și cît 
de mult se deosebesc astăzi condi
țiile de viață și muncă ale muncito
rilor feroviari și din industria pe
trolieră față de traiul de cruntă ex
ploatare hărăzit de regimul burghe- 
zo-moșieresc.

In prezent, alături de toți oame
nii muncii din țara noastră, cefe
riștii și petroliștii muncesc cu însu
flețire pentru îndeplinirea mărețului 
program al desăvîrșirii construirii 
socialismului elaborat de Congresul 
al III-lea al partidului, conștienți că 
prin aceasta își aduc contribuția la 
înaintarea continuă a țârii noastre 
spre culmile progresului social. Pe 
frontul construcției socialiste și ce
feriștii din ra:onul nostru înscriu în 
b lanțul marilor înfăptuiri ale po
porului muncitor importante reali- 
lizări în muncă. Astfel unitățile 
C.F.R. din raion au raportat cu 
mult înainte de sfîrșitul anului rea
lizarea sarcinilor de plan. Ca o în
cununare a succeselor repurtate în 
cursul anului trecut colectivul De
poului C.F.R. Teiuș a încercat zilele 
trecute încă o mare bucurie, fiind 
declarat fruntaș pe regionala C.F.R. 
Cluj, pe trimestrul IV 1962.

In acest an harnicele colective de 
ceferiști din raion au pornit cu și 
mai mare însuflețire la realizarea 
sarcinilor ce le -revin obținînd încă 
din primele zile -rezultate deosebite. 
Și pe bună dreptate întregul raion 
se mîndrește cu ceferiști ca Grigore 
Medrea, lloria Șeusan, Silviu Sir- 
bu, Gheorghe Stoica, Simion Ran- 
cea, Nicolae Ivan, Traian Suciți, 
Si(tnion Popa, Ioan Morar, loan 
Comșa, de la C.F.R. Teiuș, Traiais 
Mărginean, Aurel Teodorescu, Gli- 
gor Cîmpean, Loghin Sîntimbrean, 
Ironim Radu, Nicolae Geamănu de 
la C.F.R. Coșlariu Ioan Moldovan, 
Ioan Drîmbărean de la C.F.R. Alba 
Iulia și mulți alți fruntași în pro
ducție care prin preocuparea lor 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin sînt exemple pentru întregul 
colectiv.

Aniversarea glorioaselor lupte re
voluționare din ianuarie și februarie 
1933 ale ceferiștilor și petroliștilor 
constituie pentru oamenii muncii 
din patria noastră un puternic în
demn la muncă tot (mai rodnică pen
tru consolidarea și dezvoltarea suc
ceselor dobîndite. La 30 de ani de 
la eroicele lupte din 1933, oamenii 
muncii din raionul nostru alături 
de întregul ponor muncitor își ma
nifestă hotărîrea neclintită de a 
munci cu și mai mult avînt sub 
steagul de luptă al partidului pentru 
a-și aduce din plin contribuția la 
înflorirea continuă a patriei dragi, 
la desăvîrșirea construcției socia
liste.

să ajungă la timp la destinație.
★

Comunistul Mocanu Teodor e u- 
nul din cei mai vechi oameni din 
Depoul Teiuș. Are tăcuți pe osii — 
cum zice el — 26 de ani bătuți pe 
muche. A venit aici de la Depoul 
din Mărășești. Iși are notată în a- 
mintirea-i toată viața.

. ...Am avut o tinerețe neagră ca 
și cărbunele ce-1 înghite namila as

230.081 pleacă în cursă...
ta mare. Eram ucenic. îmi vine greu 
să-ți și povestesc. Eram tratați ca 
niște animale. Nu aveam nici cele 
mai elementare condiții de lucru. 
Cînd intra o locomotivă în depou 
știam ce aveam de făcut. Ne dez
brăcăm și intram în cazan. Lucram 
cu ce puteam. Cînd terminam eram 
așa de murdari îneît trebuia să fa
cem prima dată o baie cu motorină. 
Crăpa pielea pe noi și nu-i păsa 
nimănui. Cînd am trecut să lucrez 
pe locomotivă mi s-a pus în mînă un 
găzar, și mi s-a spus scurt: „I-ați a- 
ceastă unealtă căci o să ai nevoie 
de ea“. O aprinzi și intri în cazan...
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Rodnic schimb de experiență
Miercuri, 13 februarie, la iniția

tiva Comitetului raional de partid, 
în orașul nostru a avut loc un pre
țios schimb de experiență cu tema, 
„Organizarea muncii în gospodăriile 
agricole colective din raion". La a- 
cest schimb de experiență au parti
cipat, președinții, inginerii agrono
mi, medicii veterinari, instructorii 
de partid, brigadierii zootehnici și 
de cîm-p din gospodăriile colective. 
Cu această ocazie numeroși preșe
dinți și ingineri au vorbit despre fe
lul cum și-au organizat munca în 
1962 și au făcut o serie de propu
neri pentru o mai bună organizare 
a muncii în anul 1963.

In încheiere a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Crișan, secretar al 
Comitetului raional al P.M.R. Alba, 
care a dat prețioase indicații de fe
lul cum trebuie organizată munca 
în gospodăriile agricole colective.

Din munca și viata ceferiștilnr

O ultimă revizie înainte de plecare în cursă. In clișeu: Revizorul de 
locomotive Niculuț Ion de la Depoul C.F.R. Teiuș.

Cifre și fapte din întrecere la Oepou
In cinstea Zilei Ceferiștilor colectivul de muncă de la Depoul 

de locomotive C.F.R. Teiuș și-a îndeplinit planul pe luna ianuarie a.c. 
în proporție de 104,58 la sută.

iț Economiile realizate de la începutul anului la Depoul C.F.R. Te
iuș, ca urmare a remorcării trenurilor cu tonaj sporit, se ridică la 
55.000 lei.

Intre 24 și 27 tone combustibil conventional au economisit me
canicii și fochiștii de pe locomotivele 230128, 230017 și 230040.

lir In luna ianuarie a.c. la repararea loccjmotivelor cu ocazia spălării 
a fost redus timpul de imobilizarea locomotivelor cu 8 la sută față de 
norma tehnică.

★ Echipa de reparații cu ridicarea de pe osii a reparat în luna ia
nuarie cu o locomotivă mai mult față de aceeași perioadă a anului 
trecut. . i

 Coresp. STREMȚAN V.

Dar desprej|£estea nici nu vreau 
să-ți mai Sînt lucruri care
îmi răscolesc doar amintirile triste. 
Iți spun mai bine despre viața noas
tră nouă... Am văzut în momentul a- 
cela pe fața comunistului Mocanu, 
străfulgerarea bucuriei firești. Mi-a 
povestit multe. In conținutul lor 
era întruchipată munca liberă, viața 
nouă. Cînd a fost chemat la Bucu
rești și i s-a prins în piept „Meda- 

liâ Muncii" l-au copleșit lacrimile 
bucuriei.

Niciodată ■— spunea el — n-am 
simțit mai puternic înalta prețuire a 
muncii ca atunci. Și anii au trecut. 
La tîmple parcă am început să 
string neaua. Dar sînt mai tînăr ca 
orieînd. Nit mai am’grijile zilei de 
mîine. Căldura partidului îmi dă 
forțe. Munca ne e prețuită din plin, 
înainte pe un salar de mizerie, lu
cram pe ltmă 500 de ore. Azi lu
crez 208 în condiții cu totul altele. 
Salariul este azi răsplata draaptă 
a muncii libere. Și pentru noile'con- 
diții de muncă și viață hărnicim cu

Intîlniri ale candidaților 
cu alegătorii

In aceste zile au început în în
treg raionul întîlniri ale candida- 
ților de deputați pentru alegerile 
de la 3 martie, cu alegătorii.

La întîlnirea ce a avut loc în 
ziua de 12 februarie a.c. în cir
cumscripția electorală nr. 1 Ighiu 
între tov. Bucerzan Eleonora și 
alegători, cei prezenți au discutat 
cu candidata lor despre realizări
le obținute în comună în anii 
regimului democrat-popular. Tot
odată alegătorii, printre care Du- 
mitrean Chiron, Popa Nicolae, au 
făcut propuneri de seamă în ceea 
ce privește buna gospodărire a 
comunei și continua ei înfrumuse
țare. S-a propus printre altele, să 
se mobilizeze toți cetățenii la des- 
fundatul șanțurilor și al văilor 
pentru a se asigura scurgerea 
apei.

Tot în aceeași zi, alegătorii din 
circumscripția electorală nr. 2 
Ighiu, s-au întîlnit cu candidatul 
lor tov. David Vasile.

De vorbă cu cei ce vor 
vota pentru prima oară
La școala tehnică veterinară 

din Galtiu a avut loc un eveni
ment deosebit în viața tinerilor 
care au împlinit vîrsta de 18 ani 
și vor vota pentru prima oară. In 
cinstea lor a fost organizat un

dragoste, închinăm sporul nostru 
partidului, patriei.

Faptele dovedesc. Am răsfoit car
netele de bord ale locomotivelor 
conduse de comunistul Mocanu 
Teodor pe un an în urmă. Am con
semnat cîteva fapte. Sînt interesante. 
Intr-un an nici un minut întîrziere. 
Cu locomotivele cu care a lucrat a 
parcurs cu fiecare peste 8.000 de ki
lometri fără reparații și fără spă
lare. Secretul? îngrijirea exemplară 
a mașinii. _ Aceasta aiută echipa de 
ne locomotivă să obțină și alte rea
lizări. La rubrica economii, comu
nistul Mocanu și-a înscris în 6 luni 
peste 120 tone combustibil conven
țional.

★
M-am despărțit de echipa de pe 

230 081 la capăt de drum. Trenul a 
aiuns cu precizie la destinație. Am 
încercat să-i cunosc gîndurile de 
viitor ale harnicului mecanic. Mi 
le-a împărtășit.

— îmi Horesc sănătate, în primul 
rînd, să not conduce locomotiva în 
cele mai btme condiții, iar peste trei 
ani. cînd voi ieși la pensie, tova
rășii să mă aștepte la ultima cursă 
cu flori, cu dragostea lor.

Noi îți dorim succes în realizarea 
dorințelor tovarășe, Mocanu.

N. GIURGIU

program festiv. Cu această oca- ( 
zie tov. Gîlea loan, secretarul Sfa- ) 
tului popular al comunei Sîntim- ? 
bru, a vorbit tinerilor despre drep- < 
turile cetățenilor din R.P.R., des- j 
pre realizările oamenilor muncii ? 
sub conducerea partidului nostru, ( 
despre condițiile minunate de ( 
muncă și învățătură create tine- > 
rilor din patria noastră. (

A urimat apoi un frumos pro- 5 
gram artistic si a rulat filmul so- ? 
vietic „Mecanicul conduce trenul". ( 

MOLDOVAN VAȘILE î
activist al Comitetului raional U.T.M.s

Candidatul nostru ?
La subcentrul tehnic linii S 

nr. 2 Alba Iulia lucrează și tov. ? 
Goia loan. El este cunoscut ca un j 
om harnic și priceput, cinstit și ) 
cu dragoste de muncă. 5

Ca deputat în sfatul popular al j 
orașului, se străduiește să-și în- ! 
deplinească sarcina încredințată, i 
La acțiunile întreprinse de sfatul j 
popular al orașului, la rezultatele j 
obținute, o contribuție de seamă ( 
și-au adus-o și cetățenii din cir- i 
cumscripția electorală orășenească < 
nr. 32 mobilizați de deputatul lor. , 
Pentru felul cum a înțeles să-și i 
facă datoria, at:t la locul de imun- 1 
că, cît și în activitatea obștească, ' 
tovarășul Goia Ioan a fost propus 
din nou candidat de deputat pen
tru alegerile de la 3 martie.

Coresp. Ti:nOR ALEX. IORGA

Muncitori si artiști! ,
Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla- 

riti e un organism viu unde mun
ca nu încetează nici o clipă. Vin 
și pleacă din depou zeci de loco
motive. Trec unul cîte unul trenu
rile prin stații. Și oamenii, meca
nici sau fochiști, itmpiegați, revi
zori, conductori sau cantonieri sînt 
mereu la datorie. Iși încheie mun
ca o tură și alta îi ia locul.

La Fecare loc de muncă, sirene
le locomotivelor, anunțîndu-și so
sirea sau plecarea, se îmbină cu 
precizia, cu preocuparea pentru 
siguranță. Munca oamenilor de 
aici e o artă.

Artiști în muncă, harnicii cefe
riști sînt la fel de talentati în cîn- 
♦ec si ioc. ca si în mînuirea arcu
șului pe strunele viorii. Să-i înso
țim deci și în viata for de dincolo 
de șine, de macaze și semnale.

★
Cu bucuria muncii împlinite, 

grupuri, grupuri de ceferiști se 
îndreaptă spre casă. Discută. Și 
din discuții se desprind chemări. 
Ghizelea Timoftei, șef de tură la 
depou, ține să-și știe adversarul 
înainte de a se așeza la masa de 
sah. Lăcătușul de revizie Avram 
Ion își împărtășește tovarășilor 
de drtrn impresiile culese din ul- 
t'mele cărți citite, iar mecanicul 
Păcurar Ion se interesează de pro
gramul clubului pentru a-i putea 
anunța și pe cei de acasă.

(Continuare în pag. 2-a)

Cale liberă ! In clișeu: Impiega
tul Potîrcă Mircea de la Stația 
C.F.R. Coșlariu.



Din munca și viafa ceferiștilor
Mundt ori

(Urmare din pag. l-a)
Și-așa, cu una cu alta, la răs- 

pîntii oamenii se despart. Apoi, 
în orele după amiezii sau seara ei 
sînt iarăși împreună. Fiecare cu 
preferințele lui. La biblioteca clu
bului se întilnesc adesea Bugnaru 
Gheorghe, șef de tură la stația 
Coșlariu, Marcu Dumitru, monta- 
tor la T.C., Popa lacob, mecanic 
la depou și mulți alții. Cartea le-a 
d venit tuturor dragă. Și din cele 
aproape 5.090 de volume, cite de
ține biblioteca clubului, au de 
unde alege. Spre cinematograf, a- 
proape la fiecare reprezentație, 
își îndreaptă pașii ceferiștii, Dă- 
răban Petru, Șeușan Horia, Be- 
rindei Aurel, Rusu Gheorghe, Do- 
birtă Virgil. Vin cu familiile. îm
părtășesc Cu toții din viața feri
cită, pe care le-a creat-o partidul.

Animat îndeosebi e însă clubul 
în zilele de repetiții, de manifes
tări artistice. Urcă in asemenea 
ocazii muncitorii pe scenă.. Isi do
vedesc măiestria de artiști. Vocile,

șa ——
ca și inimile ceferiștilor, Chiorean ) 
Ion, Moldovan Mircea, Fuga Ște- < 
fan, Muntean Zaharie și ale tutu- \ 
ror coriștilor, sînt una cînd cîntă ) 
viața lor nouă. Devin tumultoase j 
cînd intonează cîntecul „Sirena J 
lui Roaită" și din nou liniștite cînd ) 
cîntă cîntecele „Trenutul" sau ? 
„Frunză verde din vie". Brea- < 
ztt Ioan, Ocneanu Iosif, Luca ) 
Ioan și Baldea Vaier sînt cu- ’ 
noscuți în întreg complexul ea ( 
buni dansatori, iar Fîntînă 5 
Ioan, Popa Gheorghe!, Pădurean ț 
Aurel și Boancăș Efrem sînt 
înfrecuți fluierași.

Clubul, noțiune necunoscută 
tădată ceferiștilor, a devenit 
locul lor de preferință. La 
ceferiștii pătrund tot 
în tainele meseriei.
cresc și se dezvoltă talentele. Fe
roviarii urcă treptele scenei cu 
același pas sigur cu care merg 
din zi în zi spre succese tot mai 
grăitoare in producție.

ne-

al- 
azi 

club, 
mai adine

Și tot aici

Rezultatele puteau fi și mai bune
De curind la Mihalț a avut loc 

adunarea generală a cooperativei de 
consum. Un număr 
gați din raza

Pentru călătorul care, așezat co
mod pe canapeaua vagonului iși 
așteaptă stația de destinație, de 
multe ori oprirea trenului într-o al
ia stație decît cea care-1 interesea
ză, nu prea are mare importanță. 
Iși privește ceasul și-și zice cu sa
tisfacție: — am ajuns la timp. Apoi 
prinde a număra clipele și trenul 
pleacă cu aceeași precizie cu care 
a sosit.

Ce poate fi întîmplător în acest 
lucru? Desigur că nimic! Totul e 
dirijat cu cea mai mare grijă, iar 
pentru aceasta, zi și noapte la da
torie sînt mii de harnici ceferiști.

Așa-i peste tot în stații mari sau 
mici și așa-i și în stația Coșlariu. 
Sosește în stație un tren de marfă, 
sau de călători cu avizul mișcării. 
In întîmpinare îi ies lăcătușii de re
vizie, ungătorii. Trec de la vagon 
la vagon. Și experimentați, li de a- 
juns chiar și numai o lovitură de 
ciocan într-un punct bine știut pen
tru a-și da seama de situație.

lată-i, de pildă, la muncă pe lă
cătușii de revizie Mărginean Tra
ian și Radu Ironim. Era într-o noap
te geroasă din iarna aceasta. In 
fața datoriei însă, celor doi lăcătuși 
gerul nu li piedică. Descoperă o 
conductă de aer înfundată. Li-s mîi- 
nile înghețate, dar nu dau înapoi 
pînă cînd înlătură defecțiunea.

Și asemenea celor doi, sînt mulți 
alții la Revizia de vagoane Coșla
riu. Prin munca deosebită a lăcătu
șilor de revizie Trifu Florian, Gea
măn Nicolae, Oarga Gheorghe, Co- 
foș Alexandru, unită cu a meseria
șilor Baldea Laurean, Oțoi loan, 
Costea Viorel, unii dintre cei mai 
harnici, din cele 250 vagoane care 
necesitau reparații cu scoaterea din

circulație, în luna ianuarie s-au scos 
numai 109 vagoane, restul de 141 
fiind reparate fără detașare, iar 
prin grija și priceperea cu care au 
muncit ungătorii, Marcu Pavel, Cior- 
tea Liviu și mulți alți ungători de 
la revizie, în întreg anul 1962 n-a 
fost semnalat nici un caz de aprin
dere a fusului de osie.

Recunoscători paatidului pentru 
condițiile de muncă și viață mereu 
mai bune, ceferiștii zilelor noastre 
se dovedesc vrednici fii ai celor 
care, în urmă cu 30 de ani, s-au jert
fit pentru dreptate. Și cinstind me
moria marilor înaintași duc cu tot 
mai multă înflăcărare lupta pentru 
desăvîrșirea constricției socialiste 
în scumpa noastră patrie.

(

începutul e consemnat lapidar: 
în anul 1959, tînărul Vinț Cons
tantin, absolvent. al școlii profe
sionale de meserii, a fost anga
jat linior la Sectorul centralizări 
și telecomunicații C.F.R. Alba lu
lia.

De atunci au trecut aproape pa
tru ani. Timp relativ scurt și to
tuși de ajuns pentru ca harnicul 
tînăr să se afirme, să cîștige dra
gostea și aprecierea tovarășilor 
săi de muncă. Mereu preocupat 
să-și ridice calificarea, colectivul 
i-a stat în ajutor. In 1961 Vinț 
Constantin a fost trimis la Timi
șoara la Școala de calificare gra
dul II montatori, pe care a ab
solvit-o cu calificativul foarte bi
ne. Apoi, în același an a fost re
comandat a urma școala medie, 
curs seral.

Muncitor-elev, sîrguincios în 
producție și la învățătură, numele 
iui Vinț Constantin e înscris pe 
două panouri de onoare, fapt pen
tru care comuniștii de la C.T. 
C.F.R. Alba lulia au hotărît să-I 
’'ri’mească în rîndurile lor.

La tabloul de comandă impiegatul fruntaș D. Stoichiță—Stația Teiuș.

mare de dele- 
„ . __ ___ de activitate a
cooperativei au ascultat cu in- 

seamă a consi
liului de conducere asupra activității 
pe anul 1962. Și se poate spune că 
atît darea de seamă prezentată cît 
și discuțiile purtate au scos în evi
dență faptul că în anul 1962, ca 
urmare a creșterii veniturilor co
lectiviștilor din Mihalț, au crescut 
și posibilitățile- de cumpărare, astfel 
că planul de desfacere cu amănun
tul al cooperativei a fost îndeplinit 
în proporție de 104 la sută, desfă- 
cîndu-se cu peste 1.300.000 lei mai 
multe mărfuri industriale și alimen
tare dec:t în anul 1961.

Rezultatele activității economice 
desfășurate au întărit situația fi
nanciară a cooperativei astfel că 
bilanțul anului 1962 a fost încheiat 
cu un beneficiu net de 147.370 lei, 
cu 6.37*0 mai mult decît sarcina pla
nificată. De asemenea prin reduce
rea cheltuielilor de circulație cu 0,35 
la sută față de nivelul planificat, 
cooperativa a realizat economii în 
valoare de peste 12.000 lei. Succese 
frumoase au fost obținute și în difu
zarea cărții la sate, sector în care 
planul a fost îndeplinit în proporție 
de 125 4a sută.

S-a întărit apoi baza tehnico-ma- 
terială a cooperativei. Cu sprijinul 
U.R.C.C. Alba, cu cel al membrilor 
cooperatori, la Mihalț 
în folosință un frumos magazin, a- 
menajîndu-se totodată și o secție de 
alimentație publică. O mare satis
facție au avut-o delegații partici
pant! ța adunarea generală aflînd 
că din trimestrul doi al anului 1962 
cooperativa se atrtofinanțează, gos- 
podărindu-se astfel cu fondurile 
proprii. Darea de seamă a scos în 
evidență de asemenea spri jinul pri
mit din, partea consiliilor sătești ca 
și contribuția unor lucrători pentru 
realizarea sarcinilor de plan, evi- 
dențiindu-se în mod deosebit tov. 
Tirif Elisabeta, membră a consiliu
lui sătesc din Sîntimbru, Dumitru 
Loghin, difuzor de carte din Cistei, 
Ponoran Mihai, gestionar la maga
zinul din Galtiu și mulți alții.

Discuțiile purtate 
dării de seamă au

teres darea de

a fost dat

pe marginea 
apreciat munca

consiliului de conducere pentru re
zultatele obținute în sectorul circu
lației mărfurilor, dar au criticat cu 
toată asprimea și unele lipsuri ma
nifestate în activitatea consiliului, 
lipsuri ce s-au răsfrîns pînă jos la 
unități. In mod deosebit majoritatea 
participanților și-au axat discuțiile pe 
lipsurile din sectorul achiziții, sec
tor țin care au fost obținute rezul
tatele cele mai slabe.

Faptul că la Mihalț s-a achizițio
nat un număr mic de păsări dove
dește slaba preocupare a consiliului 
de conducere — a arătat tov. Bede- 
lean Gheorghe, președintele G.A.C. 
Mihalț — deoarece este știut că co
muna Mihalț prin posibilitățile sale 
economice putea singură asigura nu 
numai îndeplinirea ci chiar și depă
șirea planului de achiziții la păsări, 
fără concursul celorlalte sate.

Și la Totoi se puteau achiziționa 
mai multe ouă și păsări — a spus 
tov. Hațegan Maria. — Dar condu
cerea cooperativei nu a cerut spriji
nul consiliului sătesc în această 
problemă. De altfel nu e de mirare 
că rezultatele sînt slabe în această 
direcție, că nici chiar consiliul nos
tru sătesc n-a făcut totul. Criticînd 
lipsurile în domeniul achizițiilor, 
mulți participanți la adunare ca, 
Dobirtă Mihai, președintele G.A.C. 
Cistei, Trif Elisabeta din Sîntimbru, 
Truța Petru din Mihalț și alții au 
arătat în discuțiile lor că realizarea 
planului la achiziții numai în pro
porție de 55 la sută trebuie să dea 
de gîndit întregului consiliu de con
ducere al cooperativei care va tre
bui să ia de pe acum toate măsurile ‘ 
pentru a se asigura îndeplinirea pe 
1963 a tuturor indicilor de plan.

Pentru continua îmbunătățire a 
activității cooperativei din Mihalț 
adunarea generală a aprobat o ho- 
tărîre și un plan de măsuri, care 
obligă consiliul de conducere să-și 
îmbunătățească preocuparea față 
de bunul mers al cooperativei, să 
se străduiască mai mult pentru rea
lizarea tuturor indicatorilor de plan 
pe 1963, mobilizînd, cu ajutorul con
siliilor sătești, mase cît mai larg?' 
de membrii cooperatori, ca fiecare 
să-și aducă contribuția la realiza
rea sarcinilor econom’ce și în spe
cial cele privind achizițiile.

CAPRA HRISTACHE 
U.R.C.C. Alba

ta ordinea zilei Măsuri urgente pentru 
scurgerea apelor de pe semănături

In aceste zile cînd timpul a deve
nit «nai călduros, iar zăpezile căzu
te în mare parte s-au topit, trebuie 
să se acorde toată atenția lucrărilor 
de întreținere în bune condițiuni a 
semănăturilor de toamnă.

Una din măsurile ce trebuie luate 
imediat de către conducerile gospo
dăriilor colective din raion este or
ganizarea executării de șanțuri și 
diferite canale de scurgere pentru a

cărții lei s&le«

Inițiative și rezultate
In cadrul concursului bienal. „Bi

blioteca în slujba construcției so
cialiste", colectivul bibliotecii co
munale din Vintul de Jos a obținut 
rezultate bune, clasîndu-se pe locul 
al doilea după biblioteca comunală 
din Teiuș. Cu aceeași rîvnă a mun
cit apoi colectivul acestei biblioteci 
și după încheierea concursului și 
mai ales după deschiderea „Lunii 
cărții la sate".

Pentru reușita acțiunilor ce urma 
să le întreprindă în cadrul „Lunii 
cărții la sate" colectivul bibliotecii 
din Vințul de Jos a luat din timp 
măsuri. Și-a întocmit cu grijă un 
plan de acțiune, și-a pregătit ma
terialul pentru expozițiile planificate 
a le organiza. Apoi, îndrumat de 
comitetul comunal de partid, a tre
cut la fapte, în strînsă colaborare cu 
conducerea căminului cultural și a 
cooperativei din comună. Și rezul
tatele au prins a se înșirui unele 
după altele.

Prima săptămînă din cadrul „Lu
nii cărții la sate" destinată cărții 
social-politice, a fost deschisă cu 
expoziția „Partidul conducătorul și 
organizatorul victoriilor noastre". 
S-au organizat apoi în săptămînă 
cărții agrozootehnice expoziția cu 
tema „Cartea agrozootehnică spri
jin prețios pentru îndeplinirea pla-

nului de producție al G.A.C." și o 
seamă de recenzii și prezentări de 
cărți. Așa bunăoară au fost prezen
tate recenziile cărților „Strada lux", 
„Risipitorii", „Creșterea și îngriji
rea vacilor". Au fost prezentate căr
țile „Deputatul comunal-gospodar 
de frunte", 
recolte 
ruimb", 
altele, 
mînii cărții agrozootehnice" 
organizată. o consfătuire cu cititorii 
pe tema „Cum putem obține 5.000 
kg porumb boabe la ha în cultură 
neirigată". ; .’ ’J

Pentru a veni în sprijinul colecti
viștilor încadrați în cercurile învă
țământului agricol de masă, colecti
vul bibliotecii comunale din Vințul 
de Jos a organizat, în sala destina
tă ținerii cursurilor, un ștand de 
cărți cu vînzare. Și, asemenea ștan
duri au mai fost organizate la 
bliotecă, la căminul cultural și 
școala de 8 ani, dintre cei zece 
fuzori pe primul loc situîndu-se 
varășa Lăncrănjan Letiția, care 
numai cîteva zile _ a difuzat cărți 
valoare de 350 lei.

Desfășurată cu pricepere și pa
siune, munca de masă cu cartea a 
atras după sine un rezultat firesc. 
Spre bibliotecă își îndreaptă pașii 
tot mai mulți colectiviști. In fișele 
bibliotecii sînt deja înscriși 320 ci-

ii tori și numărul acestora ca și 
cărților citite crește zi de zi.

Cînd lipsește sprijinul 
concret al colectivului

al

„Cum 
mari de
„Dunărea
în

am obținut 
grîu și po- 
revărsată" și 

încheierea „Săptă- 
fiind

bi- 
la 

di- 
to- 
în 
în

Pe tovarășa Rusu Lucia „Luna 
cărții la sate" a găsit-o la scurtă 
vreme după venirea sa la Galda de 
Jos în munca de bibliotecară și, 
acțiunile multiple pe care era che
mată să le organizeze în această 
perioadă, cereau din partea ei mul
tă operativitate și pricepere.

In lumina sarcinilor ce-i reve
neau, noua bibliotecară și-a înce
put munca hotărîtă să obțină, rezul
tate bune. Și se poate spune că în
tr-o oarecare măsură a reușit. In 
fișele bibliotecii au fost înscriși pînă 
la 10 februarie 140 de cititori. Cu 
prilejul deschiderii „Lunii cărții la 
sate" a fost organizată o conferință 
pe această temă, iar pe parcurs re
cenzia cărții „Pe cuvin tul meu de 
comsomolist".

Ceea ce s-a făcut însă la Galda 
de Jos pînă acum în cadrul „Lunii 
cărții la sate" e departe de a satis
face cerințele colectiviștilor de aici. 
Singură, complet lipsită de spriji
nul colectivului bibliotecii, tovarășa 
Rusu Lucia a stat în așteptarea ci
titorilor. N-a avut posibilitatea să le 
iese în întîmpinare. Astfel fiind, căr
țile stau în rafturi în loc să ajungă 
în mîinile cititorilor. Manifestările 
de masă sînt rare, cercurile de citit 
dezorganizate. Or această stare de

lucruri nu face de loc c’nste nici 
bibliotecarei și nici tovarășilor Pă
curar Aurel, Man Samson, Suciu 
Virgil și Crișan Emil, din colectivul 
bibliotecii. Timpul nu așteaptă. De 
aceea unindu-și forțele colectivul 
bibliotecii de aici are datoria să 
pornească de îndată mai hotărît pen
tru a desfășura o muncă rodnică 
de popularizare și difuzare a cărții 
și pentru a traduce astfel în viață 
lozinca „Nici o casă de colectivist 
fără cititor", lozincă sub care se 
desfășoară „Luna cărții la sate".

O situație care necesită... 
măsuri imediate

Discuția cu bibliotecarul Rusan 
Ioan de la biblioteca comunală din 
Cricău a început cu o întrebare:

— Tovarășe Rusan, ce acțiuni ați 
inițiat în zilele care s-au scurs de 
la deschiderea „Lunii cărții la sa
te"?

— Deschiderea?... Păi,... la noi nu 
s-a deschis. Nu știu... Nimeni nu 
mi-a spus nimic.

Și-acum, din acest răspuns con-' 
cluzia. La biblioteca din Cricău 
stăruie o situație unică în felul ei. 
Bibliotecarul Rusan Ion este străin 
de munca ce-i este încredințată, co
lectivul bibliotecii este inexistent, 
iar munca cu cartea sub toată cri-, 
tica.

Situația de la biblioteca comunală 
din Cricău nu mai poate continua, 
ea impune... măsuri. Și cît mai ur
gent posibil.

evita stagnarea apelor pe terenurile 
semănate în toamnă. Această lucrare 
este foarte necesară, deoarece dacă 
plantele stau mai mult timp sub 
apă, din lipsă de aer se înăbușe și 
pier. Lucrări de scurgere a apei tre
buie să se facă chiar și pe terenu- 
rile neînsămînțate pentru a grăbi 
zvîntarea lor.

Ținînd seama de importanța a- 
cestor lucrări, consiliile de condu
cere ale multor gospodării colective 
ca cele din Teiuș, Galda de Jos, 
Șard și altele au și trecut la con
trolul semănăturilor de toamnă și 
la executarea șanțurilor de scurge
re a apei acolo unde este nevoie. 
Exemplul bun al acestor gospodării 
trebuie să fie urmat și de celelalte 
conduceri de unități 
Galtiu, Mihalț, Alba 
Jos vși altele care au 
de teren amenințate 
asemenea, trebuie 
multă atentie curățirii canalelor ve
chi existente, care în multe locuri 
sînt înfundate de zăpezi, iar în alte 
locuri scurgerea apelor este îngreu
nată prin dopurile de pămînt ce att 
fost puse încă în vara anului tre
cut pentru trecerea căruțelor. La 
fel în multe locuri din cauză că ză
pada este masată ne sub poduri, 
scurgerea anelor este îngreunată și 
produce stagnarea apelor pe tere
nurile agricole. Este necesar ca în 
cel mai scurt timp, consiliile de con
ducere ale gospodăriilor agricole co
lective din raionul nostru să ia mă
suri urgente și eficace pentru a e- 
vita stagnarea apelor pe terenurile 
agricole. In acest scop în fiecare u- 
nitate agricolă socialistă, conduce
rile acestora, împreună cu briga
dierii, trebuie să verifice tarla cu 
tarla, stadiul vegetației culturilor și 
să ia măsuri operative acolo unde 
se constată stagnarea apelor pe se
mănături. Aceasta este o lucrare 
urgentă și trebuie executată în 
ceste zile cu toată răspunderea.

din raion ca 
lulia, Vintul de 
unele suprafețe 
de băltire. De 
acordată mai

a-



VIAȚA DE PARTID

Intre dlouă adunări generale 
ale organizației de baza

Către sfirșitul anului trecut orga
nizația de bază de la S.A.C.R. 
Alba Iulia a analizat în una 
din adunările generale rezultatele 
obținute de colectivul de muncă al 
atelierului, contribuția adusă de co
muniști la îndeplinirea planului de 
producție și ce măsuri să ia pentru 
asigurarea încă de la începutul a- 
nului 1963 pentru îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan.

Pe baza dezbaterilor și a propu
nerilor făcute de cei ce au 
luat cuvîntul, a fost adoptată o 
hotărîre! concretă, mobilizatoare, 
în cadrul căreia s-au stabilit 
și o seamă de măsuri organi
zatorice și politice. Astfel, pe baza 
acesteia la scurt timp a fost ținută 
o ședință de birou la care pe lîngă 
membrii biroului au participat ca 
invitați și conducerea tehnică a a- 
telierului și șefii de brigăzi. După 
dezbaterile ce au avut loc, pe mar
ginea referatului prezentat de tov. 
îng. Damian Ioan, șeful atelierului, 
biroul organizației de bază a întoc
mit un plan de măsuri. Ținînd cont 

«de faptul că în activitatea politică 
pentru mobilizarea colectivului de 
muncă la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, un rol deosebit îl are munca 
agitatorilor, biroul organizației de 
bază a stabilit ca în fața acestora 
să fie expuse teme, pentru pregăti
rea lor cît mai temeinică. Prima te
mă expusă de tov. Josan Manole, 
membru în biroul organizației de 
bază, se referă la sarcinile agitato
rilor în lupta pentru îndeplinirea 
planului de producție. Tov. Cîrlan 
Vladimir a expus tema: „Căile redu
cerii prețului de cost". In fața agi
tatorilor au mai fost expuse și alte 
teme.

O altă problemă ce face obiect în 
plano’ de măsuri este activitatea 
gazetei de perete, în care scop s-a 
stabilit ca organul de presă al organi
zației de bază să-și intensifice acti
vitatea pentru publicarea de articole 
care să oglindească felul cum sînt 
îndeplinite sarcinile de plan.

“îndrumat de biroul organizației 
Se bază, colectivul de redacție al 
gazetei de perete (responsabil tov. 
Holbau Gheorahe) a reușit ca prin 
frnaterialele publicate să contribuie 
din nlin la munca politică pentru 
mobilizarea muncitorilor la îndepli
nirea planului, la generalizarea ce
lor mai bune metode de muncă, la 
stimularea fruntașilor în producție.

------------««
Rodnică activitate cultural-educativă

In perioada de iarnă, Comitetul 
fcomunal al femeilor din Mihalț, des
fășoară o susținută activitate cultu- 
fral-educativă în rîndul femeitor și 
a reușit să obțină multe și frumoa
se rezultate.

In cele două gospodării colective 
din comuna noastră, a fost organi
zat învățămîntul agricol de masă, în 
tare au fost încadrate și participă 
și uin mare număr de femei. Peste 
60 femei participă cu regularitate la 
ticlui de conferințe organizat pentru 
colectiviștii ce nu sînt cuprinși în 
cercurile învățămîntului agricol.

Cercurile de citit, sînt forme ale 
muncii educative mult apreciate de 
fentei. In comuna noastră își desfă
șoară activitatea 35 de astfel de 
cercuri la care participă mai mult 
de 500 femei. In ședințele cercuri
lor, ce se țin săptămînal, se expun 
lecții din diferite domenii de activi
tate ca: îngrijirea copiilor, sfaturi

---------—♦♦

Cu brigada științifică la Pătrînjeni
ki ziua de 3 februarie a.c. brigada 

științifică din Zlatna s-a deplasat 
ta satul Pătrînjeni, pentru a da 
răspuns la întrebările puse de ce
tățenii satului, în legătură cu dife
rite probleme științifice, agricole, 
sanitare etc.

Brigada a fost așteptată cu mult 
interes. Dovadă, numărul mare de 
Cetățeni care au luat parte la întîl- 
nirea cu brigada. Metmbrii brigăzii, 
au răspuns la întrebările cetățenilor 
în legătură cu, bolile pomilor fruc
tiferi și combaterea lor, fusele orare. 
S-an dat apoi o serie de răspunsuri 

A fost îmbunătățită agitația vizua
lă. Din graficele frumos executate 
și afișate la locuri vizibile se des
prinde felul cum se va dezvolta ate
lierul in anii ce urmează, cu cît va 
crește producția și productivitatea 
muncii, cu cît va fi redus prețul de 
cost.

îndeplinirea tuturor indicatorilor 
de plan este strîns legată de nivelul 
de pregătire profesională a munci
torilor. Și pentru că în atelier lu
crează mulți tineri, s-a stabilit ca 
pe baza unui plan în fiecare lună 
să fie făcute diferite expuneri pen
tru ridicarea nivelului profesional.

In luna ianuarie 1963 a fost expu
să de către tov. Ordean Simion 
maistru, tema: Ciclul de funcționare 
al motorului „Diesel".

In planul de măsuri al biroului 
organizației de bază au fost de a- 
semenea stabilite sarcinile legate de 
activitatea comitetului de sindicat și 
a organizației U.T.M.

Măsurile luate de biroul organi
zației de (bază, pentru îndeplinirea 
hotărîrii adunării generale a orga
nizației de partid, au contribuit din 
plin la obținerea unor importante 
succese ale colectivului de muncă de 
la secția atelier central de reparații. 
Planul producției globale pe anul 
1962 a fost îndeplinit mai devreme 
cu 11 zile. Dezbaterea cifrelor de 
plan pentru anul 1963 a constituit 
o preocupare a întregului colectiv 
de muncă. Preocuparea este oglin
dită în numărul mare de tovarăși 
care au luat cuvîntul la discuții, de 
cele 33 propuneri făcute pentru îm
bunătățirea continuă a procesului de 
producție, de entuziasmul cu care 
au pornit la realizarea sarcinilor ce 
le revin. Ca un succes al muncii po
litice desfășurate este și faptul că 
planul de producție pe luna ianua
rie 1963 a fost îndeplinit în propor
ție de 103,44 la sută.

Intr-o perioadă scurtă de timp, bi
roul organizatei de bază a mai a- 
nalizat în ședințe și alte probleme 
ca, activitatea organizației U.T.M. 
și desfășurarea învățămîntului de 
partid.

Important în activitatea biroului 
organizației de bază este faptul că 
organizează la timp controlul înde
plinirii hotăririlor. ia măsuri opera
tive pentru lichidarea lipsurilor a- 
colo unde se constată, ridicînd con
tinuu activ’tatea politică la nivelul 
sarcinilor trasate de partid.

igienice, etc. Sînt apoi citite diferite 
conferințe editate de Consiliul Na
țional al Femeilor. Mai mult de 120 
femei participă săptămînal la cursul 
„Sfatul gospodinei".

La căminul cultural, din două în 
două săptămîni, sînt organizate pro
grame destinate femeilor. Cu aceas
tă ocazie se expun conferințe, după 
care urmează interesante programe 
artistice.

O seamă de alte activități ale co
mitetului de femei din comuna noas
tră sînt legate de mobilizarea femei
lor la munca culturală, la viziona
rea filmelor, citirea și discutarea de 
cărți. Toate acestea au contribuit la 
ridicarea nivelului cultural-educativ 
al femeilor. In cinstea zilei de 8 
Martie ne propunem să obținem re
zultate și mai frumoase.

FLOREA ANA
Secretara Comitetului comunal 

al femeilor — Mihalț

privind îngrijirea și apărarea sănă
tății.

Cu mult interes au fost ascultate 
explicațiile date de brigadă în le
gătură cu strălucitele succese ale 
științei sovietice în cucerirea cosmo
sului.

Brigada științifică din Zlatna își 
propune să desfășoare în viitor o 
și mai susținută activitate la sate, 
contribuind în acest fel la ridicarea 
în permanență a nivelului de cultu
ră generală a oamenilor muncii de 
la sate.

Coresp. PĂCURAR ELEONORA

LA G. A. C. OARDA D*? JOS

Preocupări actuale

Organizarea temeinică a muncii — choia_ succeselor

Toate forțele dirijate tu pricepere
Gospodăria noastră colectivă a 

dobîndit an de an succese tot mai 
frumoase în dezvoltarea sa. Ca ur
mare a sporirii producției agricole 
la hectar și a dezvoltării sectorului 
zootehnic a crescut în mod conside
rabil avutul obștesc al gospodăriei. 
Colectiviștii noștri sînt azi trup și 
suflet legați de gospodăria colectivă 
și muncesc cu toată dragostea pen
tru continua ei înflorire.

Rezultatele bune pe care noi reu
șim să le obținem pe zi ce trece se 
datorase în cea mai mare măsură 
atenției deosebite pe care consiliul 
de conducere al gospodăriei noastre 
o acordă organizării muncii, înce- 
pînd de la brigadă și echipă și pînă 
la ultimul colectivist. Ne-am con
vins din proprie experiență că numai 
diri tarea cu pricepere a forțelor din 
brigăzi și echipe poate asigura o 
justă folosire a brațelor de muncă 
si mijloacelor de producție. Avînd 
la bază această experiență consiliul 
de conducere sub îndrumarea per- 
ri’.anentă a organizației de partid, 
a trecut încă din primele zile ale a- 
cestui an la organizarea cît mai te
meinică a muncii în brigăzi și echi
pe.

In cadrul gospodăriei noastre au 
fost organizate în acest an 5 bri
găzi de producție mixte, o brigadă 
legumicolă și una zootehnică. Fie
care brigadă mixtă a fost împărțită 
în 4 echipe care la rîndul lor au 
primit cite cinci atelaje. Pentru ca 
fiecare brigadă și echipă să știe ee 
are de făcut în acest an, după apro
bare, planul de producție a

Colectiviștii din Oarda de Jos 
s'nt hotărîți să obțină în acest an 
rezultate tot mai frumoase în dez
voltarea și întărirea gospodăriei 
lor colective. Munca fiind mai 
bine organizată, în aceste zile co
lectiviștii din Oarda de Jos desfă
șoară o vie activitate în toate 
sectoarele. In clișeul de sus: 
aspect de la cercul agrotehnic cu 
ocazia predării lecției a 2-3-a des
pre răsadnițe de către tovarășa 
ing. Petrovici L. lectora cercului. 
In clișeul din mijloc : un aspect 
de la amenajarea răsadnițelor 
pentru legumele timpurii, iar în 
clișeul alăturat aspect de la lu
crările de construcții.

fost defalcat și prelucrat apoi pînă 
jos în echipe. Odată cu obiectivele 
din planul de producție au fost re
partizate pe brigăzi și echipe și sar
cinile ce revin din planul de mă
suri, astfel ca încă de pe acum fie
care brigadier să poată trece la 
înfăptuirea acestor măsuri.

Consiliul de conducere nu s-a 
mulțumit numai cu atît. Succesul 
muncii depinde de traducerea în 
viață a obiectivelor propuse. In a- 
cest scop o preocupare principală a 
întregului consiliu este urmărirea 
operativă a felului în care brigăzile 
și echipele își îndeplinesc sarcinile 
de la o perioadă la alta. Astfel, cu 
sprijinul organizației de partid, con
siliul de conducere își întocmește 
planuri de muncă operative în care 
sînt cuprinse toate sarcinile brigă
zilor și echipelor. Din șapte în șapte 
zile în cadrul consiliului de condu
cere brigadierii prezintă informații 
scrise de felul cum și-au îndeplinit 
sarcinile stabilite pentru săptămma 
închegată. De pildă, în cadrul gos
podăriei noastre colective avem încă 
multe terenuri slab productive 
din cauza lipsei canalelor de 
drenaj. S-a hotărît ca în ca
drul sarcinilor ce le are fiecare 
brigadă să treacă la desfundarea 
șanțurilor sau, după caz, la săpa
rea de șanțuri noi, după indicațiile 
inginerului agronom. După o săp- 
tămînă s-a analizat pe bază de ra
poarte scrise felul cum s-au îndepli
nit aceste sarcini. Unii brigadieri 
ca Dănuț Cornel, Pop Ioan, Brișcaș 
Octavian, dovedind preocupare față 
de mobilizarea colectiviștilor, au pu

Cu motivări... nu 
se îngrașă pămîntul

In perioada de iarnă, una din pre
ocupările principale ale gospodari
lor buni o constituie transportul gu
noiului de grajd în cîimp pentru ca 
acesta să poată fi încorporat în sdl 
odată cu arătura de primăvară. 
Practica unităților fruntașe din ra
ion a dovedit cît' se poate de con
vingător că producții mari de cerea
le la hectar se pot obține, numai 
prin îngrășarea periodică a terenu
lui. Ținînd seama de acest lucru, 
Consiliul agricol raional a recoman
dat în repetate rînduri consiliilor de 
conducere ale gospodăriilor agrico
le colective să ia din timp măsurile 
cele mai corespunzătoare și să fo
losească din plin fiecare zi bună de 
lucru pentru a transporta cît mai 
mult gunoi de grajd în cîmp în pe
rioada de iarnă cînd nu sînt aglo
merați cu alte lucrări. Și majorita
tea consiliilor de conducere au ți
nut seama, de recomandările făcute, 
au organizat mai bine munca și în 
scurt timp au transportat însemnate 
cantități de gunoi în cîmp. Așa sînt 
de exemplu gospodăriile colective 
din Șard, Berghin, Ighiu, Bucerdea 
Vinoasă și altele care într-o perioa
dă scurtă de timp au reușit să în- 
grașe între 25 și 30 hectare de teren.

Alai sînt însă unele consilii de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve care nu au ținut seama de reco
mandările făcute, de îndrumările 
date, îneît la ora actuală au trans
portat gunoi pe suprafețe de teren 
foarte mici sau chiar de loc. 
Printre acestea se numără gospo
dăriile colective din Mihalț, Galtiu, 
Vințul de Jos, Straja, Henig și al
tele. Conducerile acestor gospodării 
colective, îndrumate să ia măsuri 
pentru organizarea transportării gu
noiului de grajd în cîmp, invocă di
ferite motive nejustificate. De pildă, 
în perioada cît a fost drum de sanie 
tovarășii de la Galtiu njptivaw că nu. 
npț transporta gunoi din lipsa 
sănii, tovarășii de la Teiuș susțin, 
că tot gunoiul existent le este ne
cesar la răsadnițe, iar cei din Mi
halț n-au reparat atelajele. Cu ast
fel de motivări, pămîntul nu se în
grașă. De acest lucru trebuie să 
fină seama conducerile unităților 
mai sus amintite, să treacă de ur
gență la organizarea mai temeinică 
a muncii, să folosească fiecare zi 
bună dc lucru și să transporte cît 
mai multe îngrășăminte naturale în 
cîmp în această perioadă de timp 
cînd volumul muncilor în gospodă
rie este mai redus.

Numai îngrășînd bine terenul vom 
obține producții sporite de cereale 
la. hectar în anii următori și de a- 
cest lucru trebuie să țină seama 
toate consiliile de conducere ale 
gospodăriilor agricole colective.

tut raporta că au desfundat într-o 
săptămână șanțuri pe o lungime de 
peste 1.000 metri în trupurile de hotar 
„Beretea", „După moară" și „După' 
grădini". Unii brigadieri au fost 
aspru criticați că n-au dovedit a- 
ceeași preocupare. După două săp
tămîni, timp în care între brigăzi 
s-a desfășurat o însuflețită întrecere, 
lungimea șanțurilor desfundate și 
săpate din nou a fost de peste 5.000 
metri, lucru ce n-a fost făcut de 
peste 20 de ani.

Acesta nu e singurul aspect. In 
ședințele săptămînale ale consiliului 
prezintă informări și ceilalți briga
dieri. Așa spre exemplu a fost ana
lizată activitatea din sectorul zoo
tehnic. Pe lîngă rezultatele obținu
te, din discuțiile purtate au mai reie
șit și unele lipsuri în special în 
sectorul porcin. Pentru lichidarea 
lor în cursul săptămînii următoare 
s-a analizat starea de fapt în ca
drul echipei luîndtt-se măsurile cu
venite.' La analiza următoare, bri
gadierul zootehnic a informat pe 
larg felul cum au fost lichidate a- 
ceste lipsuri. Pentru a asigura o 
dezbatere temeinică a problemelor 
și luarea celor mai potrivite măsuri 
consiliul exercită un control sistema
tic și permanent în toate sectoarele. 
Prin măsurile luate de a se analiza 
săptămînal activitatea fiecărei bri
găzi din sectoarele de muncă ale 
gospodăriei, ridicăm răspunderea 
personală a brigadierilor și șefilor 
de echipe față de sarcinile încredin
țate, de calitatea muncii prestate și 
se extinde experiența pozitivă. A- 
cest lucru reiese cu toată puterea 
din faptul că fiecare brigadier este 
azi preocupat ca sarcinile să fie cît 
mai bine îndeplinite, iar brigada si

(Continuare în pag. 4-a)
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Crește numărul produselor la care 
U. R. S. S. depășește S. U. A.

Industria grea a Uniunii Sovieti
ce se dezvoltă în mod vertiginos. 
Crește an de an numărul produselor 
ei de bază în producția cărora 
U.R.S.S. depășește încă de pe acum 
cea mai dezvoltată dintre țările ca
pitaliste — S.U.A.

După cum scrie revista „Nedelia", 
în anul 1962 în Uniunea Sovietică 
au fost extrase circa 453 milioane to
ne de cărbune, iar în S.U.A. 387 
milioane tone, adică cu 66 milioane 
de tone mai puțin.

Bluming automat gigant
termi-
auto-

La uzina „Uralmaș" a fost 
nată construcția blumingului 
mat „1300“.

Noul bluming este dotat cu dife
rite aparate, instalații și dispozitive 
automate, care elimină folosirea 
muncii manuale. Aceasta face posibi-

Autocamioane basculante de 70 de tone
Uzinele de automobile din Bielo- 

rusia au început să producă autoca
mioane basculante cu o capacitate 
de 27 tone. Aceste mașini au un 
motor de 360 cp. și sînt de 1,5 ori 
mai eficiente decît autocamioanele 
precedente. " ij

La uzina de mașini-unelte pentru 
așchierea metalelor din Sofia a fost 
construit primul strung automat cu 
comandă program din Bulgaria — 
„SR-401“.

Strungul automat efectuează sin
gur aproape toate operațiile de pro- 

. ducție. Muncitorului nu-i rămîne de
cît să alcătuiască programul, să-l 
introducă în dispozitivul de citire și 
să urmărească ca automatul să func
ționeze normal.

Dispozitivele de comandă ale a- 
cestei mașini moderne au fost deja 
construite și încercate. In prezent se 
montează agregatele de comandă și 
se pregătește mașina pentru proba 
siemiindustrială.

Tot aici a fost construită o ma
șină de rectificat rotund „ȘKU 251“ 
destinată polizării suprafețelor ci
lindrice externe și interne precum și 
uzinării anterioare a, pieselor. Ma
șina lucrează cu două viteze — 1950 
și 2180 turații pe minut.

pe 
si- 
pe

re

Geografia politică a luinii, în con
tinuă transformare, a luat act re
cent de existența unui teritoriu care 
pînă deunăzi nu figura aproape 
nici o hartă: șeicatul Abu Dhabi, 
tuat la intrarea în Golful Persic, 
așa-numita Coastă a Piraților.

Cu greu poți găsi vreo altă 
giune mai desmoștenită decît acest 
protectorat britanic. Cît cuprinzi cu 
ochii dai numai de pustiuri de ni
sip, nici un fel de vegetație, cu ex
cepția, ici și colo, a cîtorva palmieri 
piperniciți, o climă de nesuportat. 
Nici un fel de casă care să merite 
acest nume, nici un drum sau șo
sea. In întregul șeicat nu există nici 
un medic. Nimic, absolut nimic (jin 
binefacerile moderne. Nu este de 
mirare, de aceea, că pe o suprafață 
cît a treia parte a Franței trăiesc 
doar 15.000 de locuitori, care își 
duc traiul de azi pe mîine în corturi 
sau — aproape de țărm — în co
libe din stuf, hrănindtirse cu o mînă 
de curmale sau orez, sau cu cîțiva 
pești.

Mulți erau specialiștii în geogra
fie care nu aveau cunoștință de a- 
ceșt șeicat. Și deoadată s-a produs 
ftiiracolul. Acest miracol a luat for- 
Ima petrolului. Aurul negru a țîșnit 
cu putere într-un nou punct al O- 
rientului Mijlociu. După Mttssul, Ka- 
tar Bahreim, Kuweit și Abadan, a 
venit astăzi rîndul șeicatului Abu 
Dhabi. Una din cele mai sărace re
giuni ale lumii s-a dovedit că po
sedă bogății naturale extrem de 
importante.

In același an în U.R.S.S. au fost 
obținute 128 milioane tone de mine
reu de fier, în timp ce în S.U.A. au 
fost obținute numai 72 milioane de 
tone. Aceasta înseamnă că producția 
de minereu de fier a Uniunii Sovie
tice este de aproape două ori mai 
mare decît cea a S.U.A.

Industria constructoare de mașini 
a Uniunii Sovietice a produs în a- 
nul 1962 mai multe mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor decît cea 
a S.U.A.

lă reducerea numărului lucrătorilor 
care deservesc agregatul cu 300 de 
oameni. Capacitatea de producție a 
blumingului gigant este de circa 6 
milioane tone de laminate pe an. O 
asemenea cantitate de laminate nu 
producea întreaga mdustrie a Ru
siei dinainte de revoluție.

experimentală a între-In secția 
prinderii se asamblează modele de 
autocamioane, basculante și mai pu
ternice. Se construiesc mașini cu o 
capacitate de 70 tone.

Produsele întreprinderii,or 
tructoare de automobile din 
rusia sînt exportate în 50 de

cons-
Bielo- 
țări.

De. asemenea, a fost terminată 
construirea unui nou polizor puter
nic „ȘK-251" la care piesele vor fi 
aduse pe cale hidraulică.

Producție în flux — în R.D. Germană
Recent, la fabrica de rulmenți 

„Josef Orlopp“ din . Berlin-Lichten- 
berg a intrat în funcțiune prima li
nie automată experimentală de pro
ducție în flux din R. D. Germană 
pentru producția de rulmenți.

Linia este formată din 50 de ma
șini, legate între ele prin 61 de ele
mente înlănțuite și printr-un sistem 
de transport lung de aproximativ 
600 metri. Un număr de 21 bun- 
chere mecanice nivelează diferențele 
din ritmul de lucru al fiecărei ma
șini. Cele mai multe din mașini care 
formează linia au fost construite în 
R. D. Germană. Unele dintre ele, ca 
de pildă un tip de mașină pentru

Petrolul a ftșnlt din nou
Pînă la începutul secolului al 

XIX-lea, locuitorii ținuturilor de la 
intrarea Golfului Persic se îndelet
niceau cu războiul și jaful. Timp de 
secole, această parte a Golfului Per
sic a slujit de ascunziș și refugiu 
unora d ntre cei mai îndrăz
neți pirați (de aici denumirea de 
Coasta Piraților). Alarmat, Guver
nul britanic a trimis atunci împotri
va piraților o veritabilă Armada. Be
duinii s-au văzut nevoiți să-și schim
be ocupația în aceea de pescuitori 
de perle, pînă cînd apariția perlelor 
cultivate artificial i-a privat și de 
această sursă de venituri. Traiul lor 
a devenit și mai greu. Nici condu
cătorul lor, șeicul Șahbut ben Sul
tan ben Zaid, un feudal abil, care 
se menține de 36 de ani pe tron, 
spre deosebire de predecesorii săi 
a căror domnie a. fost mult mai 
scurtă (din cei 14 șeici precursori, 
12 au pierit uciși de propriile lor 
rude), nu obținea tot ce ar fi dorit. 
,E ușor de închipuit, de aceea, că 
în schimbul unei sume modeste el 
a cedat bucuros unei societăți pe
troliere anglo-franceze Adma (A- 
bou Dhabi Marine Areas) întreaga 
regiune de coastă pentru prospec
țiuni. In septembrie 1958, un puț 
de foraj a dat pentru prima oară de 
petrol în largul mării, în dreptul li
nei insulițe pustii (insula Das). De 
atunci au ajuns la stratul cu prețio-

numeroaselor propuneri 
și a inițiativei creatoare 
dat dovadă siderurgiștii 

cursul reconstrucției oțe-

Extinderea Combinatului 
siderurgic de la Ozd

Combinatul metalurgic de la Ozd, 
R. P. Ungară, își va spori conside
rabil producția de oțel. In prezent, 
aici se apropie de sfîrșit reconstruc
ția oțelăriei. In noua clădire a oțe- 
lăriei sînt instalate 8 cuptoare Mar
tin, precum și diferite aparate și u- 
tilaje noi. Această oțelărie va de
veni una din cele mai moderne din 
Europa centrală și va produce 1 mi
lion tone de oțel pe an.

Datorită 
de inovații 
de care au 
ungari, în 
lăriei au fost realizate economii în 
valoare de sute de milioane de fo
rjați.

Robot pentru spălarea 
vagoanelor

Un grup de specialiști polonezi a 
construit o instalație originală pen
tru spălarea vagoanelor de pasa
geri în stația Krakovia-Plaszow. 
Instalația de tip complex asigură u- 
darea vagoanelor cu apă, stropirea 
lor ou substanțe chimice de spălare, 
frecarea și curățirea lor cu perii, a- 
coperirea cu un strat de pastă pro
tectoare și lustruirea vagoanelor 
spălate. Instalația spală garnituri 
întregi de tren în timp foarte scurt 
— aproximativ 2 minute vagonul, 
cu o viteză de înaintare de 3 metri 
pe secundă.. întreaga instalație este 
dirijată de o singură persoană și e- 
xecută o muncă pentru care, în con
dițiile spălării manuale, sînt nece
sare 200 persoane. Prin aplicarea 
noii metode costul spălării vagoane
lor se reduce de cîteva ori.

șlefuitul canalelor, a fost construită 
aici pentru prima dată. La un ca
păt al liniei de producție în flux 
sînt introduse țevile fără cusătură, 
iar la celălalt capăt se scot rulmenți 
cu bile gata ambalați, care în ma
joritatea cazurilor sînt folosiți în 
construcția de camioane.

La o producție anuală de peste 
1,7 milioane rulmenți sînt folosiți a- 
cum 122 de muncitori în loc de 195, 
iar productivitatea muncii crește cu 
250 la sută și cheltuielile de produc
ție scad cu 11,4 la sută. In anii vii
tori vor fi amenajate alte linii de 
producție în flux pentru două noi 
tipuri de rulmenți cu bile.

• • •
sul lichid alte 13 puțuri. Exploata
rea se face cu ajutorul unei insule 
flotante. Pentru anul viitor se pre
vede că producția va atinge trei 
milioane tone țiței.

Dintr-o dată Șahbut ben Sultan 
a ajuns un om bogat. Pentru fiecare 
tonă de petrol exportat, el primește 
o liră sterlină. Șeicul și-a achizițio
nat un Cadillac somptuos. Compa
nia i-a făcut cadou modelul la scară 
redusă în aur masiv al insulei plu
titoare, montată pe un soclu de la
pislazuli. Poporul însă, beduinii de 
rînd, cu ce s-au ales? Răspunsul 
este simplu. Cu nimic. Ziarele oc
cidentale nu ascund că Șahbut este 
un om de o avariție rară si de o 
ignorantă pe aceeași măsură. Pri
mele redevențe care i s-au plătit 
le-a ascuns... sub pat și doar cu 
(multă greutate a putut fi convins 
ulterior să accepte cecuri. Consiliul 
său este format din cîtiva beduini 
cu dare de mină — numai cei care 
își pot permite să suporte prețul u- 
nui șoim dresat (100.000 de franci 
vechi) semn al distincției în acest 
colțișor de lume. Cînd se întrunește 
consiliul, toti narticioantii vin în
soțiți de șoimii respectivi. Șeicul, 
care se îngrijește ca ochii din cap 
de șoimii lui, a refuzat însă să 
cheltuiască măcar un ban pentru 
înpeperea unor lucrări edilitare care 
să apropie cît de cît pe beduinii de

Cultura roșiilor timpurii —• o 
sursă importantă de venituri

Sporirea continuă a producției de 
legume este una din sarcin'le de 
seamă trasate de partid ce se pun 
în prezent în fața gospodăriilor a- 
gricole colective. Alături de carne, 
lapte și ouă, legumele constituie un 
aliment de bază, ce nu poate lipsi 
din hrana populației.

Ca urmare a veniturilor mari pe 
care le aduce această ramură, gos
podăriile colective din raion și-au 
sporit an de an suprafețele cultivate 
cu legume. Acesta e un fapt pozi
tiv, mai ales că în multe unități so
cialiste crește preocuparea pentru a 
produce cît mai multe legume tim
purii. Acest început bun trebuie însă 
continuat și extins în toate gospo
dărite colective mai ales că cultura 
legumelor timpurii și în special a 
roșiilor aduce un spor mare la hec
tar față de alte culturi. Recent , cu 
ocazia plenarei consiliului agricol 
raional, din dezbaterile membrilor 
secției horti-viticole a reieșit că în 
raionul nostru sînt toate condițiile 
de dezvoltare a culturii roșiilor tim
purii. In anul trecut, de pildă, gos
podăriile agricole din Teiuș și Mi- 

pună pe piață 
mari

cești au reușit să | 
încă la începutul lunii iulie, 
cantități de roșii timpurii realizînd 
în medie un venit de 34.000 lei la 
hectar.

Desigur realizarea de producții 
mari la roșiile timpurii necesită o 
preocupare intensă. încă de pe a- 
cum trebuie ales și pregătit terenul, 
asigurată sămînța, etc. Pentru cul
tura roșiilor timpurii cele mai bune 
terenuri sînt cele cu expoziție sudi
că pe soluri ușoare și 'permeabile, 
terenuri adăpostite de curenții reci, 
deoarece aceștia frînează dezvolta
rea plantelor. Primăvara, pe terenul 
care a fost îngrășat, arat adînc din 
toamnă, se execută un grăpat per
pendicular, pe direcția arăturii, iar 
după apariția buruienilor se execută 
una sau două lucrări cu cultivato
rul.

Soiurile care se cultivă sînt 
hotărîtoare pentru producerea roșii
lor tim-purii. Din experiența de pînă 
acum în raionul nostru se pretează 
foarte bine hibridul extra timpuriu 
FI N=10 X Bizon care face fructe 
mijlocii perfect globulare cu gust 
plăcut și rezistente la. crăpate și 
soiul Best of all. Cultivînd nrimul 
soi, gospodăria colectivă din Teiuș a 
obținut anul trecut primele recolte 
la data de 4 iulie. De asemenea se 
mai recomandă a fi cultivate soiu
rile timpurii de roșii Bonner beste. 
și Scandinavia, iar din cele semiScandinavia, iar din cele semi

Toate forțele dirijate cu pricepere
(Urmare din pag. 3-a)

fie fruntașă. Pentru a asigura o în
drumare operativă a brigăzilor, fie
cărui membru din consiliu i s-a re
partizat să răspundă de o brigadă 
și să muncească efectiv în brigada 
de care răspunde.

rînd de civilizație, pretextînd că nu 
vrea să schimbe înfățișarea țării 
strămoșilor săi. Ce-i drept, s-au 
construit cîteva terenuri... de golf 
și o piscină luxoasă, însă aceasta 
pentru uzul inginerilor și tehnicie
nilor europeni. Beduinii locuiesc în 
aceleași corturi mizerabile și duc 
aceeași viată primitivă ca și cu su
te de ani în urmă. In plus, acum 
trebuie să suporte și jugul exploa
tării monopolurilor. Companiile pe
troliere s-au înmulțit peste noapte. 
Pe lîngă Adma si-a făcut apariția, 
bunăoară, o filială a societății 
„Irak Petroleum Cotnnanv", care 
a descoperit un nou zăcămînt. de 
data aceasta în plin deșert. Marile 
monono'nri au încenut să-i facă o 
curte asiduă sexului. Rînd pe rînd, 
el a fost invitat și primit ca un 
oasnete de seamă la Londra. Paris 
si Toa+e nit ore-
vestesc nimic bun pentru beduini.

Cît timp s-au oeitnat cu nescuitifl 
de perle, beduimi din Abu Dhabi cre
deau că nu au decît un singur duș
man: rech;nii. Acum au apărut în
să alți rechini și mai periculoși — 
rechinii petrolului, care, mizînd pe 
sexul feudal, speră să obțină profi
turi din cele mai substanțiale. Sin
gura lor alternativă este lupta pen
tru un trai cît de cît omenesc și în
lăturarea cauzelor mizeriei vieții în 
care sînt siliți să trăiască.

(AGERPRES)

încolțirea preala-

timpurii soiurile Olandeze și Aurora.
In ceea ce privește producerea 

răsadurilor de roșii timpurii va trebui 
să se țină cont de următoarele re
guli: semănatul trebuie să se exe
cute cit se poate mai devreme (în 
raionul nostru între 10-25 februarie) 
la distanța de 4-5 cm între rînduri 
și la 1-1,5 cm pe 
grame sămînță la metru pătrat de 
răsadniță. Pentru grăbirea răsăririi 
se poate practica ‘ 
bilă a seminței în săculeți de pînză 
înmuiați timp de 2-3 ore în apă căl
duță la circa 30 grade și pusă apoi 
în camere pînă la 30 grade Celsius 
pînă la încolțire. Călirea răsadului 
trebuie începută încă din momentul 
răsăririi plantelor. Atunci tempera
tura trebuie coborîtă timp de o săp- 
tămînă la 10-13 grade, iar apoi ri
dicată la 18-22 grade pînă la repi- 
care. Ropicatul este o lucrare obli
gatorie în cultura roșiilor timpurii, 
iar momentul optim de repicat 
este la 15-20 zile după răsărire  ̂
tunci cînd frunzele cotiledonale i 
cele adevărate se încrucișează. Rt 
picatul sc face în ghivece sau cu
buri nutritive de 10x10 cm, care, cu 
ocazia plantării, păstrează în între
gime sistemul radicular al răsadu
lui, asigurînd plantelor rezervele 
necesare de elemente nutritive , în 
faza de răsad și în parte și după 
plantarea lui în cîmp.

La îngrășarea suplimentară se 
dă o cantitate de 10-20 grame azo
tat de amoniu, 20-25 prame super- 
fosfat dizolvat în 10 litri apă 14 2 
rame de răsadniță. După îngrășare, 
frunzele se spală prin stropiri cu 
ană curată dată prin stropitoarea cu 
sită. (

Roșiile timpurii se plantează în 
cîmp în cadrul raionului nostru în
tre 5-15 mai cînd nu mai este pe
ricol de brume și înghețuri tîr-zii. 
Plantarea se face la sud de arac e- 
xecutîndu-se imediat legatul la pri
mul copilit. Trebuie să accentuăm 
că la culturile timpurii avem, de-a 
face cu soiuri care au nevoie^-le 
un spațiu redus, iar numărul de 
plante la hectar este mai mare.

Ținînd cont de principalele mă
suri agrotehnice ce vor trebui date 
culturii roșiilor timpurii, gospodă
riile colective din raion vor putea 
obține venituri pînă la 50.000 lei la 
hectar, ceea ce depășește de 10.ort 

cele aduse de culturile de cîmp.
Ing. BICA VIRGIL 

șeful secției horti-viticole" a 
Consiliului agricol raional Alba

rînd dîndu-se ; 5

pe

Am arătat mai sus cîteva metode 
din stilul de muncă al consiliului 
nostru de conducere privind organi
zarea muncii, mobilizarea tuturor 
forțelor la îndeplinirea sarcinilor 
gospodăriei. Pentru viitor, cu spri
jinul organizației de partid ne vom 
strădui să îmbunătățim si maiimnlt 
preocuparea în această direcție, 
astfel ca, în acest an să putem ra
porta despre noi realizări în con
solidarea si dezvoltarea gospodăriei 
noastre colective.

MILACI IOAN 
președ'ntele G.A.C. Șard

Buteliile 
cu gaze lichefiate 

se foS oses c 
NUMAI IN POZIȚIE VERTICALĂ

9

cu regulatorul montat 
orizontal și capacul în sus

Buteliile înghețate 
J NU SE PUN IN APĂ CALDĂ, 
$ LA FLACĂRĂ, LINGĂ SOBE 
< SAU CALORIFERE

Pericol de explozie I

Buteliile înghețate 

SE VOR ȚINE IN CAMERE 
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