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In întîmpinarea zilei'ele IjNLii

Spre noi succese in industrie și agricultură

Clasa muncitoare internațională, 
popoarele de pe întregul întins al pă- 
mîntului sărbătoresc la 22 aprilie 
împlinirea a 92 de ani de la naște
rea genialului învățător și conducă
tor al proletariatului mondial — Vla
dimir Ihci Lenin.

In lume nu există astăzi nici un 
colț, oricit de îndepărtat, unde să 
nu fie cunoscut numele nespus de 
scump al marelui Lenin. Din inima 
ce n-a încetat să bată, din învăță
tura lui nemuritoare ard și astăzi 
flăcări vii, chemînd pe toți oamenii 
nrogresiști la luptă neobosită pentru 
pace și socialism, pentru o viață 
iiberă și fericită, pentru frăție între 
oameni, pentru comunism.

Fiind stăpînit de pasiunea înflă
cărată de a sluji cu un devotament 
nemărginit interesele poporului, Le
nin s-a dedicat in întregime din 
fragedă tinerețe cauzei revoluției, 
cauzei clasei muncitoare, luptei pen
tru fericirea oamenilor muncii.

> !n frunte cu Lenin, partidul bol
șevic — „înțelepciunea, onoarea și 

• conștiința epocii noastre" — a pus 
•piatra de hotar în istoria omenirii, 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, înfăptuind primul stat so
cialist din lume, la cîrma căruia s-a 
ridicat clasa muncitoare devenind 
stupină pe destinele sale. Omenirea 
progresistă este viu recunoscătoare 
-marelui Lenin, partidului comunist 
din Rusia făurit de Lenin, care i-a des
chis calea nouă și luminoasă spre 
socialism și spre comunism nu nu
mai în teorie, ci și în practică. As- | 
tăzi, privirile pline de admirație ale 
întregii lumi sînt ațintite spre Uniu
nea Sovietică —- bastion al progre
sului, care obține strălucite victorii 
în opera măreață de construire a 
comunismului, în întrecerea pașnică | 
cu capitalismul, dobîndind în știin- ' 
tă și tehnică realizări epocale, în
cununate de primul zbor in Cosmos.

Pe calea arătată de Lenin, Uniu
nea Sovietică a străbătut un drum 
grandios, ajungînd să ocupe primul | 

Fruntașe în muncă la fabrica „Ardeleana"

De la începutul anului și pînă în prezent colectivul secției de croit de 
Ia fabrica „Ardeleana" din Alba lulia a economisit peste 25.000 dm.p. 
P ele. Muncitoarele Magda Ana, Mandrosca Ana și Anca Elisabeta sînt 

fruntașe în lupta pentru economii.

loc in lume într-o serie de domenii 
esențiale. Acum socialismul nu mai 
este un vis, ci el a devenit o reali
tate. Numai din noiembrie 1961 pină 
in februarie 1962 în Uniunea Sovie
tică s-au produs aproape de două ori 
mai multe produse industriale decit 
in decursul primului cincinal, sau 
mai mult decit m decursul întregu
lui an 1950. In decurs de patru ani 
venitul național al țării a crescut cu 
38 la sută, iar calculat pe cap de 
locuitor — cu 29 la sută. In această 
perioadă în Statele Unite ale Ame- 
ricii, venitul național a crescut nu
mai cu 9 la sută, iar calculat pe 
cap de locuitor doar cu 2 la sută. De 
o mare însemnătate sînt măsurile 
sociale înfăptuite în Uniunea Sovie
tică. Printre acestea de mare impor
tanță este faptul că în ultimii 
ani s-a trecut pentru muncitori 
și funcționari la ziua de lucru 
de 7 și 6 ore, totodată au crescut sa
lariile lor. In ultimii cinci ani, 50 de 
milioane de oameni sovietici — a- 
proape un sfert din întreaga popu
lație — s-au mutat în case noi.

(Continuare în pag. 4-a)

cNe-am
Tabloul imaginar al vechii uzine 

e incomparabil cu cel de azi. Aproa
pe nimic n-a mai rămas din ce a 
fost! Nici amintirile celor mai vechi, 
acum cu „carte de penzie" de peste 
900-1000 lei. nu-ți pot prea oferi 
mult. Oamenii nu mai vreau să-și a- 
duca aminte de timpurile acelea. 
Prea erau crude.

★
De aproape o oră colind cu ingi

nerul Bîldea Nicolae, Uzina Metalo-

Peste 1.000 tone 
combustibil economisit

Colectivul de muncă de la Depou!
C.F.R. din Teiuș desfășoară o susți- 

l nută muncă pentru realizarea și de- 
I pășirea angajamentelor luate în in
i' trecerea socialistă.

In întîmpinarea zilei de 1 .Mai, a- 
I vîntul întrecerii a crescut și mai 
| mult și odată cu el și rezultatele în 
1 muncă. Pe primele 10 zile din luna 

aprilie, echipele de mecanici de pe 
i locomotive au realizat o economie de 
I peste /".OOO kg combustibil conven- 
I țional. De la începutul anului și pînă 
I în prezent, harnicii ceferiști din ca- 
l drul depoului au realizat prin redu

cerea consumurilor specifice o eco
nomie de combustibil convențional 
de peste 1.000 tone. In ce privește 
reducerea prețului de cost pe între
gul depou, de la începutul anului și 
pînă în prezent au fost realizate e- 
conomii de aproape 500.000 lei.

făcut doar
chimică Zlatna. Multe nu mai sea
mănă nici cu ce a fost acum un an. 
Noua secție metalurgică e o adevă
rată uzină mecanizată. Lopețilenu- 
și mai au nici un rost la noile cup
toare. Pîr.ă și încărcarea e mecani
zată. Halele mari, luminoase com
pletează și ele splendid decorul ’- 
menselor utilaje noi-nouțe. E totul 
pus la punct. Pînă și curtea (lip
sesc doar florile, și se face vinovată 
primăvara!) îți creează impresia e- 
xistenței în uzină a unor gospodari 
harnici, cu tragere de inimă. Lam
pioane fluorescente inundă de cum 
se lasă seara cu o lumină plăcută 
întreaga uzină. Nici nu simți cînd 
dai binețe serii...

Am întîlnit aici la metalurgie fi
gura unui om ce mi s-a părut tare 
cunoscut. II mai văzusem nu știu 
pentru a cîta oară. Numele însă 
îmi scăpa.

— II vezi ?
Am dat afirmativ din cap, fără 

să-mi iau privirea de la comunistul 
Petric Ștefan, urcat sus pe platfor
mă, „înarmat" pentru zgurificare, 
fără să îl scap o clipă din priviri pe 
comunistul Rof Petru de la „coman
dă", fără să pierd momentul cînd 
uriașul agregat își va pleca la co
mandă, de data asta fără truda bra
țelor, gura de foc pentru... toaletă.
Mă întorc spre inginer.

Angajamente —■ recoltat»
In cinstea zilei de 1 Mai, colecti

vul de muncă de la Atelierul central 
de reparații din Alba lulia și-a re
înnoit angajamentele în producție și 
luptă pentru a le da viață.

Mecanicii Mogoșan Iosif și Susan 
loan s-au angajat să termine pînă 
la 24 aprilie repararea unui utilaj. 
Ei au reușit să execute lucrarea în

Fruntași pe întreprindere
.Muncind cu însuflețire în întrece

re, membrii grupei sindicale trans
porturi în comun și ateliere de în- 

‘ treîinere, de la I.G.O. Alba Iulia. se 
situează fruntași pe întreprindere. 
Pe primul trimestru al anului în 
curs ei și-au depășit planul la ki
lometri parcuși cu 11 la sută, la în
casări cu 32 la sută, iar la călători

Zile hotărîtoare pentru soarta recoltei

Rezultate de seamă în întrecere
Colectivul de muncă de la 

gospodăria agricolă de stat din Gal- 
da de Jos a obținut rezultate de sea
mă în munca pe ogoare.

datoria
— II vezi? Cred că-1 și cunoști.
— Se prea poale...
— Se mîndrește cu el întreaga u- 

zină. Și cu el și cu Șimi (numele lui 
Șimi e Kiraly Simion, mecanic). Doi 
comuniști de nădejde, adevărați erei 
pentru uzina noastră. Și-au pus în 
pericol și viața pentru cauza uzinei, 
a țării, dacă vreți. Dar stați puțin 
să vă spun ce-au făcut aceșii minu
nați oameni, comuniștii Zaharie Ște
fan și Kiraly Simion. Era în plină 
zi. aproape de terminarea primului 
schimb. De la secția chimică s-a 
dat alarma :

— O defecțiune la cuptorul mare 
care ne poate costa producția a- 
proape pe o săptămînă!

Ce-i de făcut? Intrase spaima în 
mecanici. Curajul trebuie să fie ma
re. Cuptorul e încins, trece de 90 
grade. S-au adunat în jur toate ca
drele tehnice, întreaga conducere. 
Tăcere de mormînt! S-au forfecat 
șuruburile de la îmbinarea axului. 
Trebuie intrat în cuptor și desfăcut 
axul. Și cine credeți că a avut cu
raj? Zaharie și Kiraly! A fost o mun
că uriașă. Timp de 8 ore, pe o tem
peratură de peste 90 grade să intri 
djn1 5) în 5 minute în cuptor șt să 
stai tot atîla spre a repara defec
țiunea, nu-i ușor. Zaharie și. Șimi au

N. GIURGIU
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proporție de 90 Ia sută pînă în ziua 
de 18 aprilie a.c.

Tov. Holban Gheorghe, Ileana 
Roman și Gherman Gh. s-au anga
jat ca pînă la 25 aprilie a.c. să re
pare trei utilaje. Pînă în ziua de 
18 aprilie a.c. angajamentul a fost 
îndeplinit în proporție: de 90 la 
sută.

cu 29 la sută, aceleași frumoase re
zultate obținînd și în primele două 
decade din luna aprilie.

Fruntași în întrecere sînt condu
cătorii auto Vasiu Petru, Tudor Gh., 
Tvein Ion și Drăgan Mircea de la 
atelierul mecanic.

Coresp. OARGA AUREL

Folosind fiecare oră bună de lu- 
crn în cîmp și aplicînd o agrotehni
ca diferențiată, în raport cu cerin
țele solului pe tarlale și parcele, me
canizatorii au însămînțat într-o pe
rioadă scurtă de timp 169 ha cu 
grîu de primăvară, ovăz, mazăre si 
plante furajere, au cultivat arăturile 
pe o suprafață de 254 ha și au în
treținut culturi de toamnă pe 54 ha..

Totodată, au îngrășat suplimentar 
cu produse chimice 80 ha cultivate 
cu grîu de toamnă și au fertilizat cu 
îngrășăminte chimice odată cu a- 
rătura de primăvară, 68 hectare.

In prezent, mecanizatorii gospo
dăriei, care au terminat însămînță- 
rile din epoca I-a, zoresc pregătirea 
terenului pentru însămîntarea po
rumbului.

Insămînțeazâ porumbul
Muncind cu multă însuflețire în 

întrecere, în întîmpinarea sesiunii 
Marii Adunări Naționale si a zilei 
de 1 Mai, colectiviștii din Cistei au 
terminat din timp însămîntarea cul
turilor din epoca I-a în suorafatăde 
75 hectare.

Folosind la lucrările în cîmp atît 
tractoarele cît și atelajele, ei au dis
cuit arătura de toamnă și au arat 
pentru porumb, pînă la 19 aprilie, 
peste80 Ia sută djn;suprafața prevă
zută a se însămînța cu această cultu
ră. îndată ce inginerul gospodăriei 
prin controlul făcut cu termometru 
de sol a constatat că temperatura a 
ajuns la 9-100, s-a trecut la însămîn- 
țarea porumbului, semănîndu-se în
tr-o singură zi aproape 40 ha. In- 
samînțatul porumbului se efectuează 
acum cu multă intensitate de toate 
brigăzile.

Fruntași la însămînțări sînt colec
tiviștii din brigada I-a, condusă de 
tovarășul Dobîrtă loan, care sînt 
avansați la toate lucrările.

---------♦♦---------

Muncă însuflețită 
pe ogoare

Hotărîți să întîmpine sesiunea 
Atârn Adunări Naționale cu rezultate 
cit mai bune în muncă, membrii 
gospodăriei colective din Totoi des
fășoară în aceste zile o vie activi
tate.

Controlînd zi de zi terenul și e- 
xecutînd cu tractoarele și mașinile 
de la S.M.T., precum și cu atelajele 
proprii lucrări în cîmp pe suprafețele 
de teren care s-au zvîntat mai repe
de, fără a aștepta pînă cînd se poa
te munci pe întreaga suprafață, ei

{Continuare In pag. 2-1)
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Muncă însuflețită pe ogoare
(Urmare din pag. l-a)

au discuit, arat și insămintat pină la 
15 aprilie 6 ha cu ovăz, 3 de orz, 9 
de florea-soarelui, 5 cu plante fura
jere și au plantat cu cartofi 20 ha. 
t otodată, au curățat de buruieni și 
scaieți și au împrăștiat mușuroaiele 
pe întreaga suprafață de pășune. De 
asemenea, au făcut gropile și au 
plantat cu pomi o suprafață de te
ren de 12 ha.

Rămași în urmă
La gospodăria colectivă din Cri- 

cău muncile agricole sînt mult râ
mase în urmă. Deși ne găsim într-o 
perioadă cînd însămînțările din e- 
poca întiia trebuiau să fie de mult 
terminate, aici, pînă la 17 aprilie, 
nu s-au efectuat însămînțări decit 
pe o suprafață de 45 hectare (4 ha 
cu mazăre și 2 cu orz), ceea ce re
prezintă abia 2 la sută din supra
fața de însămînțat.

Datorită faptului că consiliul de 
conducere din gospodărie, îndrumat 
și sprijinit în slabă măsură de orga
nizația de partid și comitetul execu
tiv al sfatului popular din comună, 
nu s-a ocupat în măsură suficientă 
de asigurarea seminței de ovăz, nu 
s-a însămînțat nici un bob din a- 
ceastă cultură. De asemenea, din 19 
ha prevăzute a se însămînța cu plan
te furajere nu s-a semănat pînă la 
aceeași dată nimic. Aceeași situație 
este și în ce privește cele 15 ha pre
văzute a se planta cu cartofi.

Dacă la gospodăria colectivă din 
Cricău lucrările agricole sînt mult 
întârziate, aceasta se datorește și 
slabei organizări a muncii în ca
drul brigăzii S..M.T. (șef de briga
dă Pascu David). Datorită faptului 
că nu s-au luat măsuri pentru 
a se asigura tractoriști pe fie
care tractor, la Cricău în trei 
zile din timpul bun de lucru un trac
tor a sat fără să lucreze, deși s-ar 
fi putut remedia această s’tuație în 
cadrul brigăzii, prin înlocuirea trac
toristului care lipsea, cu altul din

Trebuie grăbite însămînțările
La gospodăria agricolă colectivă 

din Dumitra, din cauza slabei preo
cupări și lipsei de interes din partea 
conducerii (președinte tov. Coman 
Gheorghe) în organizarea muncii și 
folosirea timpului bun de lucru, pînă 
la 17 aprilie nu s-a însămînțat ni
mic din cele 37 ha de borceag, ovăs 
și floarea-soarelui, planificate pentru 
a fi însămînțate în epoca I-a. La fel 
de rău stau și cu plantarea cartof'-

Folosind cu spor timpul prielnic lucrărilor in cîmp, gospodăriile co- ■ 
lective din raionul nostru au obținut în ultimul timp succese de seamă j 
în desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară. Avînd terenul pregă- ) 
tit din vreme și în bune condițiuni agrotehnice, colectiviștii din Cistei, To- ( 
toi, Teiuș și Obreja au terminat în întregime însămînțarea culturilor S 
de păioase, a florii-soarelui și plantelor furajere încă de săptămîna tre- ț 
cută și acum muncesc cu forțe sporite pentru terminarea in cel mai ) 
scurt timp și însămînțarea porumbului.

Faptul însă că pînă la 18 aprilie lucrările de întreținere a arăturilor ( 
de toamnă, precum și executarea arăturilor de primăvară s-au realizat 
pe raion în proporție de 32 la sută și 30 la sută, iar însămînțările în ț 
procent de 29 la sută, ne arată că sînt încă gospodării colective, ca ( 
cele din Bărăbanț, Ighiu, Căpud, Oarda de Jos și altele, mult rămase S 
în urmă cu însămînțările și celelalte lucrări agricole.

In ultimele zile timpul a devenit deosebit de prielnic muncilor a- > 
gricole. Acum nu trebuie pierdută nici o clipă din timpul bun de lucru. ( 
Pentru aceasta trebuie să se folosească din plin tractoarele, cu schim- 
buri prelungite pînă seara tîrziu și în măsură cît mai mare cu două . 
schimburi, precum și atelajele din fiecare gospodărie colectivă. Tre- ) 
buie să se intensifice la maximum lucrările de pregătire a terenului și ; 
să se termine de urgență însămînțările de florea-soarelui, sfeclă de za- ’ 
hăr și plantele furajere, precum și plantarea cartofilor.

In sol temperatura fiind acum corespunzătoare însămînțării porum- < 
bului (8-10°), trebuie ca fiecare gospodărie colectivă să înceapă și să ( 
desfășoare din plin însămînțarea porumbului pentru boabe și siloz. O ? 
atenție deosebită este necesar să se acorde suprafețelor destinate po- ( 
rumbului de la care să se obțină 5.000 kg boabe la hectar în cultură ) 
neirigată, care trebuie fertilizate cu intități cît mai mari de gunoi, iar ț 
mașinile de semănat să fie în asa fel reglate pentru a se asigura o ) 
densitate de 40.000-50.000 fire la hectar.

Paralel cu lucrările în cîmp toată atenția trebuie să se acorde plan- S 
țărilor de legume timpurii, precum și lucrărilor în vii și livezi.

Prin o muncă bine organizată, a folosirii din plin a tractoarelor și < 
atelajelor, gospodăriile) colective, în drumate și sprijinite cu toată răs- > 
punderea de organizațiile de partid și sfaturile populare, trebuie să r 
asigure terminarea însămînțărilor de primăvară în timp scurt și în bune s 
condițiuni agrotehnice. ?

Pentru a grăbi scurgerea apei de 
pe terenurile joase, rezultată prin 
’■evărsarea Mureșului, au făcut șan
țuri de scurgere și pe măsură ce so
lul se zvintă execută arătură de în- 
sămințare și seamănă porumb.

Printre fruntași în muncile agri
cole sînt colectiviștii Nechemiș Pe
tru, Benga Teodor. Nechemiș Nico- 
lae, Costea Dănilă și alții.

de

cu însămînțările 
cadrul brigăzii, ca. de exemplu, 
la Benic. unde nu se putea lucra.

Ținînd seamă că timpul este foar
te înaintat și orice clipă pierdută 
poate duce la pierderi de recoltă, co
lectiviștii și mecanizatorii nu tre
buie să piardă nici o clipă din tim
pul bun de lucru și să folosească în
treaga capacitate a tractoarelor, pre
cum și toate atelajele la arat și se
mănat. pentru a pregăti terenul și 
a termina îusămînțările într-un timp 
cit mai scurt.

Ce așteaptă colectiviștii din Bărăbanf?
Se știe că unul din factorii care 

contribuie la realizarea însămînță- 
rilor la timp, precum și obținerea u- 
nor recolte sporite, este asigurarea 
din vreme cu semințe de bună calita
te, cu putere mare de germinație. 
Datortă faptului că consiliul de con
ducere al gospodăriei (președinte 
tov. Fara Ștefan) nu acordă toată 
importanța asigurării semințelor ne
cesare, face ca însămînțările să se 
amîne de la o zi la alta. Astfel, prin 
faptul că pînă la 17 aprilie nu s-au 
asigurat cartofii de sămînță decît în 
proporție de 43 la sută, nu s-a plan
tat pînă la acea dată decit 3 ha de 
cartofi, ceea ce reprezintă numai 10 
la sută din suprafața prevăzută. Dar 
conducerea gospodăriei se ocupă în 
insuficientă măsură și in ce privește 
asigurarea seminței de porumb. Și 
faptul că pînă la aceeași dată nu s-a 

lor, a căror sămînță încă nici nu 
este asigurată în întregime.

Organizația de partid și sfatul 
popular din comună au datoria să 
îndrume și să sprijine mai îndea
proape această gospodărie să mo
bilizeze toate tortele la executarea 
muncilor agricole, pentru ca în cel 
mai scurt timp să termine arăturile 
și însămînțările atît cele din epoca 
l-a, cit și cele din epoca Il-a.

I
 Colectiviștii din Obreja, care 

cultivă în acest an 1.200.000 fire 
de viță, sînt avansați cu lucrările.

In clișeu: Șeful de brigadă Lu- 
j pea Vălean., controlînd tempera- 
( tura în camera de forțare.

asigurat porumbul de sămînță decît 
în proporție de 64 la sută dovedește 
pe deplin acest lucru. Timpul fiind 
înaintat, colectiviștii din Bărăbanț, 
sprijiniți de Comitetul executiv al 
sfatului popular al orașului nostru, 
trsbu:e să-și asigure de urgență se
mințele de care au nevoie și să ter
mine însămînțările la toate culturile 
în cel mai scurt timp, deoarece nu
mai așa se poate realiza o recoltă 
bogată.

Ce grijulii și ce condiții bune ne asigură șefii brigăzilor a V-a și a VII-a 
din G.A.C. .Mihalț! Să mergem intr-acolo că nimeni nune deranjează.

Pomicultura important Izvor de venituri
In cadrul planului de deezvoltare 
pomiculturii în raionul nostru, 

de-al
a 
izvorit din Directivele celui 
lll-lea Congres al partidului, sar
cini deosebit de importante revin in 
această direcție și gospodăriei noas
tre colective „Partizanul roșu", în 
raza căreia se află importantul ba
zin pomicol Benic.

Așezat la sud-est de munții Tras- 
căului, teritoriul bazinului pomicol 
Benic, care cuprinde satele Benic, 
Cetea și Galda de Sus, es‘e străbă
tut, în direcția nord-sud-est, de o 
rețea de pîraie cu debite de apă 
constante, cel mai important dintre 
ele fiind Valea Gălzii, care co
lectează apele celorlalte pîraie. A- 
cestea și-au săpat cursurile prin
tre dealuri, care formează 80 
la sută din relief. Atît albia Văii 
Gălzii cit și riul Cetii sînt străbătute 
de terase. Văile piraielor care stră
bat acest bazin pătrund adine ta 
munte, ceea ce permite cultivarea po
milor la o altitudine destul de mare. 
In aceste văi pomii găsesc condiții 
optime de dezvoltare, deoarece cu- 
renții de aer rece au o intensitate 
redusă, sau lipsesc cu desăvîrșire. 
Clima care predomină aici este tem
perată, iar în unele locuri blindă (sa
tul Cetea), ceea ce permite cultiva
rea în condițiuni bune a castanului 
comestibil.

Cea mai mare parte din terenul 
acestui bazin îl formează solul brun 
erodat și podzolul. Aceste soluri sînt 
foarte indicate pentru cultura pomi
lor, cu condiția însă de a li se apli
ca îngrășămintele necesare. Pre-

Brigada pe care p conduc are în 
primire arabil, din care
: este i.3O h.T’în anul acesta va fi 
cultivat cu prășitoare. Ținînd cont 
că majoritatea terenului nostru este 
de deal, iar lucrările de întreținere 
a culturilor nu se pot face în 
întregime cu mijloace mecanizate, cu 
experiența dobîndită în anii trecuți 
și in scopul obținerii de producții 
sporite de cereale la hectar, am cău
tat să organizez munca în brigadă 
în așa fel ca toate lucrările deîn- 
sămințare și întreținere a culturilor 
să se poată face la timpul potrivit 
și de calitate bună.

Astfel, la repartizarea colectiviști
lor în cadrul brigăzii pe echipe s-a 
ținut cont de priceperea și puterea 
de muncă a fiecăruia, iar ea șefi de 
echipă au fost recrutați cei mai pr - 
cepuți colectiviști. La formarea
chipelor, la fel s-a ținut seama ca 
familiile dintr-o echipă să fie cît 
mai grupate. Aceasta pentru a pu-

----------------O

Toată importanța măsurilor de scurgere

In urma pielilor abundente din pri
ma decadă a lunii aprilie și a topi
rii zăpezii la munte, debitul de apă 
al Mureșului, Tîrnavei și Ampoiului 
a crescut considerabil, provocînd i- 
nundații pe suprafețe întinse. De 
suferit de pe urma inundațiilor au 
avut în mod deosebit gospodă
riile colective de pe vatra Mureșu
lui, cărora le-a acoperit apa impor
tante suprafețe cu culturi, pășuni, 
fînațe și chiar ogoare de toamnă.

Pentru a evita înăbușirea și pier
derea culturilor de pe suprafețele 
unde s-au format bălți în urma i- 
nundațiilor colectiviștii din Te- 
iuș precum și cei din Totoi, au 
săpat șanțuri de scurgere a apelor, 

zența speciilor pomicole sălbatice: 
măr, păr, cireș precum și arbuști 
fructiferi pe terenurile neplantate, 
indică un sol potrivit pentru viitoa
rele plantații pomicole. ♦

In ce privește situația sectorului 
pomicol din acest bazin trebuie a- 
rătat că dacă gospodăria colectivă 
din Benic, care a efectuat an de an 
lucrări de întreținere și de comba
tere a dăunătorilor la pomi, a obți
nut recolte sporite de fructe, care 
au adus venituri importante gospo
dăriei. Anul trecut, de pildă, numai 
de pe caise gospodăria a realizat 
un venit de peste 17.000 lei. Pri
vind însă, în general, producția de 
fructe din bazinul pomicol Benic, 
trebuie arătat că ea este mult scă
zută. Aceasta, datorindu-se faptului 
că pomii din curțile locuitorilor sînt 
în proporție de peste 50 la sută 
inbătrîniți, a rodirilor periodice, pre
cum și faptului că nu s-a dat sufi
cientă atenție aplicării regulilor a- 
grotehnice de întreținere și comba
tere a dăunătorilor, a completării 
lipsurilor, etc. In vederea obținerii u- 
nei îmbunătățiri a producției, va tre
bui să se acorde toată atenția ac
țiunii de refacere a patrimoniului 
pomicol, a completării golurilor si 
înlocuirea speciilor necorespunză
toare.

Prin unirea gospodăriilor colecti
ve din Cetea și Benic într-o singură 
unitate socialistă mare și puternică, 
s-au creat condiții și mai bune pen
tru dezvoltarea pomicultură. Gos
podăria noastră care posedă în jur 
la 500 ha teren impropriu culturilor 

tea fi mobilizați colectiviștii cît mai 
ușor de șeftl de echipă.

In brigada mea, de pildă, am 125 
brațe de muncă organizate în 5 e- 
chipe, iar fiecare echipă primește de 
la brigadă întregul inventar de ma
șini și utilaje de care are nevoie- 
Astfel organizată, brigada noastră, 
folosind din plin timpul prielnic, a 
reușit să însămînțeze 13 ha ovăz, iar 
în prezent continuă îhsămînțarea ce
lor 20 ha floarea-soarelui și 40 ha 
borceag. lucrări care sînt aproape 
terminate.

Eu, ca brigadier, în fiecare seară 
repartizez echipelor sarcinile pentru 
ziua următoare, iar odată pe săptă- 
mînă, împreună cu șefii de echipă, 
analizăm activitatea din săptămâna 
trecută și discutăm despre ceea ce 
avem de făcut în săptămîna urmă
toare.

DUȘA GHEORGHE 
brigadier de cîmp G.A.C.-Berghi.

iar acolo unde nu a fost posibila 
scurgerea, au săpat gropi de drenaj.

In același timp trebuie arătat că 
nu toate gospodăriile colective au 
luat măsuri eficiente pentru a grăbi 
scurgerea apelor de pe culturi.

Datorită faptului că sfatul poptflâr 
și conducerea gospodăriei colective 
din Oafda de Jos au dovedit puțin 
simț gospodăresc, apa din revărsa
rea Mureșului a inundat și deterio
rat o mare cantitate de cărămidă și 
pentru că nu se iau măsuri de scur
gere a apei, pe alocuri aceasta con
tinuă și acum să băltească pe o- 
goare. In slabă măsură s-a preocu
pat de a elibera terenul de apa ce 
băltește pe culturi și arături și co
lectiviștii din G.A.C. Glatiu-brigada 
Coșlariu.

Inginerii agronomi din gospodării 
au datoria să explice colectiviștilor 
influența negativă ce are asupra 
plantelor băltirea, să le arate 
bază de calcul, pierderile mari 
recoltă la care duce băltirea 
pe ogoare.

Cunoscînd că stagnarea apei pe 
culturi mai mult de 48 ore duce la 
asfixierea și moartea plantelor, iar 
băltirea ei pe terenurile arabile îm
piedică zvîntarea și pregătirea lor 
pentru însămînțări, sfaturile popu
lare și conducerile gospodăriilor co
lective de pe raza comunelor unde 
mai continuă să băltească apa în 
cîmp. trebuie să mobilizeze de ur- x 
gență colectiviștii, pentru a executa' 
lucrările necesare spre a asigura 
scurgerea în cel mai scurt timp a apei.

Ing. PETROVIC! AUREL

ps 
de 

apei

de cereale, în schimb foarte potrivit 
pentru plantări de pomi, va crea în- 
cepînd, încă din toamnă, mari plan
tații de tip socialist.

Ținînd seamă de faptul că în fie
care an va trebui să planteze cu 
meri din soiurile Jonathan, Patul, 
Roșioare de Geoagiu, precum și Par- 
men auriu pentru a asigura o mai 
bună polenizare și alte spe
cii de pomi, ca: peri, caiși, nuci etc., 
gospodăria noastră studiază acum 
posibilitatea înființării unei pepi
niere, pentru a-și asigura materialul 
săditor necesar.

Prin plantarea de pomi pe terenuri
le erodate și în pantă, precum și alte 
suprafețe slab productive, gospo
dăria colectivă din Benic va obține 
în următorii ani venituri de 5-8 ori 
mai mari de pe aceste terenuri, față 
de veniturile obținute în prezent.

Înființarea de mari plantații de 
tip socialist, aplicarea pe scară tot 
mai largă a lucrărilor de refacere 
in livezile existente, precum și exe
cutară la timp a lucrărilor de între
ținere și combatere a dăunătorilor la 
pomi, va face ca gospodăria noastră 
colectivă să obțină producții de fructe 
cantitativ și calitativ superioare, să 
realizeze venituri tot mai mari, fă- 
cînd ca puterea economică a gospo
dăriei și bunăstarea colectiviștilor să 
crească tot mai mult.

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



Din activitatea organizațiilor de partid

La începutul lunii aprilie a.c., bi
roul Comitetului raional de partid a 
analizat, într-o ședință, cauzele pen
tru care colectivul de muncă de la 
V.M.C. Zlatna a rămas în urmă cu 
planul de producție pe luna martie, 
la produsul de bază. După dezbate
rile ce au avut loc, biroul Comite
tului raional a adoptat o hotărîre 
din care se desprind sarcinile și mă
surile ce vor trebui luate de către 
comitetul de partid din uzină pentru 
lichidarea lipsurilor în viitor.

încă a doua zi după ședința bi
roului, comitetul de partid a trecut 
la luarea măsurilor organizatorice și 
politice care să asigure ducerea la 
îndeplinire a hotărîrii Comitetului 
raional de partid cu cele mai bune 
rezultate. Astfel, a fost convocată o 
ședință extraordinară a comitetului 
•de partid, la care pe lingă membrii 
comitetului au mai participat con- 
•ducerea administrativă a uzinei, șe
fii de secții, membrii din activul de 
partid, cei mai buni agitatori, mem- 

’brii din conducerea organizațiilor de 
masă. (

Cei prezenți la această ședință au 
luat cunoștință, pe baza unei infor
mări făcute de secretarul comitetu
lui de partid, despre cele discutate 
în ședința biroului Comitetului ra-

întreținerea utilajului
Intreprinderea de construcții fo

restiere din Alba lulia este dotată cu 
-un numeros utilaj modern, pentru 
-executarea de drumuri forestiere, co
rectarea torenților și alte lucrări de 
importanță dosebită. Folosirea ra
țională a utilajului, repararea lui la 
iimp, grija pentru păstrarea lui în 
cele mai bune condiții de funcțio
nare este o preocupare permanentă 
a comuniștilor și a colectivului de 
muncă de la această întreprindere.

In ultima adunare generală a or
ganizației de bază a fost analizat 
felul cum se repară și cum este în
treținut utilajul. Ce această ocazie a 
fost scoasă în evidență preocuparea 
echipelor conduse de tov. Ciuhat 
Constantin, Muntean Dumitru și 
losa Petru pentru executarea repa
rațiilor la timp și de bună calitate.

Pentru buna îngrijire și folosirea 
rațională a utilajului cu care lu
crează au fost evidențiați tov. Băl- 
grădean Ioan, Dican Gheorghe și 
alții, iar unii, ca tov. Dobrescu Ște
fan, Sava Nicolae1 și Anca Nicolae, 
au fost criticați pentru faptul că se 
preocupă insuficient de îngrijirea u- 
tUf jului încredințat.

Numărul mare de tovarăși ce au 
luat cuvîntul la discuții pe marginea 
raportului prezentat, printre care 
Ciuhat Constantin, Hozan Vasile, 
Popa Visalon, Șerban Simion. losa 
Petru, ing. Florescu loan și alții, au 
analizat o seamă de aspecte privind 

’buna întreținere și folosire a utila
jului, au criticat lipsurile și au făcut 
propuneri prețioase.

Astfel, s-a propus să fie extinsă 
-mica mecanizare la atelierul de. re
parații, să fie ținută o evidență mai 
clară a lucrărilor de reparații, iar 
rece.pționarea lor să se facă cu mai 
multă atenție, să se urgenteze lucră
rile pentru terminarea rampei pen
tru spălarea mașinilor.

Pe baza celor analizate și a pro
punerilor făcute, adunarea generală 
a organizației de bază a adoptat o ho- 

Colectiviștii din Oiejdea care cultivă în acest an 30 ha cu tutun din 
soiul „Virginia", vor realiza din această cultură un venit de peste 
300.000 lei. In clișeu : Piivitul răsadului de tutun.

ional de partid, precum și de hotă- 
rîrea adoptată. S-au purtat discuții, 
au fost făcute propuneri, s-au luat 
măsuri. Pentru a veni în ajutorul 
secțiilor, au fost formate patru co
lective din cei mai buni muncitori, 
tehnicieni și ingineri, care au prim't 
ca sarcină să studieze la fața locu
lui cauzele rămînerii în urmă cu 
îndeplinirea planului, și să propună 
măsuri concrete pentru lichidarea 
lipsurilor constatate.

Birourile organizațiilor de bază, 
îndrumate de comitetul de partid, au 
organizat o largă muncă politică 
pentru popularizarea măsurilor lua
te, folosind cele mai variate metode 
de muncă, ca munca de la om la om, 
convorbiri ale agitatorilor.

La sfîrșiiul primei decade a lunii 
aprilie a.c., comitetul de partid a 
analizat felul cum s-au pus în apli
care sarcinile trasate de comitet, în 
baza hotărîrii biroului Comitetului 
raional de partid. Cu această oca
zie a reieșit că măsurile luate au 
fost eficiente, ele concretizîndu-se în 
faptul că planul de producție pe pri
ma decadă a lunii aprilie a.c.' la 
produsul de bază a fost îndeplinit 
în proporție de 107,02 la sută, tot
odată recuperîndu-se și rămînerea în 
urmă din luna martie.

tărîre din care se desprind sarcini 
de viitor. Unele dintre ele au și 
fost puse în aplicare de către con
ducerea administrativă. Așa, de pil
dă, a fost terminată rampa pentru 
spălarea mașinilor. Au fost luate 
măsuri de permanentizarea munci
torilor pe anumite mașini și agrega
te, aceasta pentru a se asigura în 
primul rînd specializarea muncitori
lor, iar odată cu aceasta mărirea 
randamentului la utilaje. De aseme
nea, în baza unui plan de deplasare, 
atelierele mobile sînt folosite mai 
rațional și se execută reparații la uti
laje la locurile de muncă, fără ca 
acestea să fie aduse în atelier.

Prin hotărîrea adunării generale 
a organizatei de bază, întrecerea so
cialistă cunoaște o mai largă extin
dere, rezultatele obținute în între
cere sînt cunoscute și popularizate 
la fiecare loc de muncă.

In atenția biroului organizației de 
bază stă în prezent îndrumarea și 
controlul îndeplinirii întocmai a tu
turor sarcinilor trasate de adunarea 
generală cu privire la repararea și
întreținerea utilajului.

La sfârșit de an școlar, 
toți elevii cu fruntea sus !

Ne găsim în plină desfășurare a 
ultimului trimestru al acestui an. 
Pentru a-1 încheia cu rezultate din 
cele mai bune, colectivul Școlii me
dii „Horia, Cloșca și Crișan" și-a 
înscris în planul de muncă și tra
duce în viață o seamă de măsuri me
nite să contribuie la îndeplinirea 
angajamentului: „La sfîrșit de an

Din scrisorile corespondenților

Cinste fruntașilor 
în muncile agricole

Zilele trecute, la Cistei a avut loc 
o solemnitate deosebită. Intr-un ca- 

| dru festiv, tovarășilor Aldea Aure
lia, Frățilă Anuța și Dobîrtă Cornel, 
unii din cei mai harnici colectiviști, 

! le-a fost înminată insigna de frun
tași în muncile agricole.

Evenimentul n-a scăpat activiști
lor culturali. In cinstea colectiviști
lor care au primit insigna și a alto
ra, de asemenea harnici, cum sînt 
tovarășii Ciortea Vasile. Sîrbu Mă
ria, Giurgiu Domnica, Dobirtă Ion, 
corul căminului cultural din Mihalț 
a prezentat un bogat program de 
cîntece, iar brigada de agitație a 
prezentat programul cu tema „Pe 
drumul belșugului".

DUMITRU LONGHIN

Turneul regional 
de baschet pentru juniori
In orașul Deva a avut loc în zilele 

de 13-15 aprilie faza pe regiune a 
campionatului republican de baschet 
pentru juniori și junioare la care au 
participat echipele raioanelor Orăș- 
tie, Alba, Hunedoara, Brad și Petro
șani. întrecerea, destul de viu dis
putată a dat cîștig de cauză. Ia bă
ieți, echipei Ș. S. E. din Deva, iar 
la fete echipei, Ș. S. E. din Alba 
lulia.

Performanța junioarelor din Alba 
lulia este remarcabilă, avînd în ve
dere că este pentru prima dată cînd 
o echipă de baschet din Alba lulia 
cucerește primul loc.

Juniorii Ș. S. E. Alba lulia au o- 
cupat locul II, ratînd calificarea pen
tru etapa de zonă, fiind învinși ca
tegoric de echipa din Deva, datorită 
lipsurilor manifestate în apărare și 
insuficienței pregătiri morale. In a- 
ceastă direcție' trebuie încă lucrat, 
'■trucît echipa posedă o tehnică a- 
vansată și are posibilități de a ob- 
ine rezultate bune.

Coresp. DRAGOI ADAM

Concurs „Drumeții veseli"
Una din preocupările de seamă a 

organizației U.T.M. de la Școala de 
asistenți medicali din Alba lulia este 
aceea a organizării timpului liberal 
elevilor. In acest sens aici sînt or
ganizate regulat conferințe, recenzii, 
concursuri „Drumeții veseli" și 
„Cine știe cîștigă".

Un asemenea concurs cu tema 
„1907 în literatură" a fost organi
zat și săptămîna trecută, prilej cu 
care utemiștii Bulbucan Ion și Spi- 
neanu Dorel s-au dovedit foarte bine 
pregătiți.

VIRGIL CISTEIANU

școlar, toți elevii cu fruntea sus!“.
Deși la sfîrșitul trimestrului al 

Il-lea școala noastră s-a situat, sub 
raportul procentajului de promovați 
(98,81 la sută la clasele 1-IV, 89 la 
sută la clasele V-VII și 84,14 la 
sută la clasele VI1I-XI) printre șco
lile medii fruntașe din cuprinsul re
giunii, noi ne-am propus să înlătu
răm, în etapa ce urmează, în între
gime notele slabe din cataloage și 
să facem din toate clasele, clase 
fără corigenți. Printr-o judicioasă 
planificare a materiei, am asigurat 
parcurgerea întregului volum de cu
noștințe prevăzut de programele șco
lare, rezervînd în același timp nu
mărul necesar de ore pentru recapi
tularea finală.

La munca din această perioadă, 
ca și în cele două trimestre expira
te, au răspuns cu entuziasm marea 
majoritate a învățătorilor și profe
sorilor școlii. învățători și profesori, 
cum sînt Dărămuș Maria, Vîntu 
Leontina, Avram Elisabeta, Truta 
Ion și mitlți alții, se pregătesc te
meinic pentru lecții, își fac planuri 
sau schițe de planuri, își însoțesc 
lecțiile de material didactic și re
comandă elevilor material bibliogra
fic. Mare parte din diriginți, ca de 
exemplu, Moldovan Vianu, Contor 
Letiția, Stoia Ion, colaborează strîns

Să răspundem exigenței cumpărătorilor

De 4 luni aștept și tot aștept
Cu patru luni în urmă, am cum- 

j părat de la magazinul de mobilă din 
I Teiuș (gestionar tov. Niculaș Eu- 
' gen) o garnitură de mobilă tip „Si- 
i biu 1“ produsă la I. I.L. „Horia"
■ din Alba lulia. încă de la prima ve- 
j dere mobila arăta că era lucrată cu 
I gust

Dar, spre surprinderea mea, cînd 
să o transport acasă am constatat 

I că anumite piese lipseau. Lipseau 
i polițele de la bufet, lipseau o parte 
I din chei. Am cerut toate aceste o- 
I biecte ce lipseau, dar tov. Niculaș 

nu le avea deoarece așa au fost ex- 
' pediate de către întreprindere. Mi-a 
| spus că o să reclame această 
I situație și în 2-3 zile voi ptimi poli- 
; țele și celelalte chei ce îmi lipseau. 

Am așteptat de atunci zile, săptă-
■ mini. luni, dar încă nu am primit 
; nimic. Mai mult, după ce am dus 
i mobila acasă, am observat și alte 
j cusururi. Unele piese de la recamier 
! n-au prevăzute nici un fel de semne 
j pentru locul de ansamblare. De ase- 
l menea nu am putut fi lămurit nici 
| bi ce privește faptul dacă la toaletă 
j mi se va da și oglinda respectivă 
j sau nu, spre a ști ce am de făcut.

Socotesc că din moment ce am 
I achitat întreg costul mobilei. se 
I cade să primesc și eu toate piesele 

componente. Consider totodată o 
mare vină a recepționarilor, care 

i preiau garnituri de mobilă incom-

REFUZUL E
Cînd au fost înființate centrele de 

executare a încălțămintei la coman
dă de către cooperativa meșteșugă
rească „Progresul" din Alba lulia, 
populația s-a bucurat pe bună drep
tate. Și spre satisfacția celor mulți, 
încălțămintea executată la comandă 
corespundea tuturor exigențelor. 
Muncitorilor li s-au adresat și scri
sori de mulțumire.

De un timp încoace însă, pe lingă 
încălțămintea bine confecționată se 
mai întîmplă cazuri cînd cumpărăto
rul este neVoit să refuze încălță
mintea comandată din diferite mo
tive, desigur, de fiecare dată legate 
de calitate. E adevărat, refuzurile nu 
sînt încă multe, dar ele constituie 
totuși un semnal de alarmă pentru 
a se lua măsuri să nu se mai repete 
situații ca cele de la începutul anu
lui, cînd a fost nevoie să se desti- 
neze un magazin care să valorifice 
încălțămintea din trecut refuzată de 
către cei ce au făcut comanda. E 
de-a dreptul revoltător că acum cînd 
problema calității se pune cu atîta 
tărie, colectivele din secțiile de: co
mandă să execute încălțăminte cu 
greșeli de mărime, de model sau 

cu profesorii propunători, cu orga
nizațiile de tineret pe clase, în sco
pul găsirii în comun a celor mai po
trivite forme de ajutorare a elevilor 
rămași în urmă la învățătură. Se 
organizează consultații colective, pe 
grupuri sau individuale cu elevii 
care au nevoie de ajutor suplimen
tar. împreună cu organizațiile U.T.M. 
și pionieri, învățătorii și profesorii 
școlii urmăresc îndeaproape modul 
în care funcționează grupele de în
vățătură în familii, gazde și în in
ternat și cum se realizează într-a- 
jutorarea elevilor. In orele de clasă, 
elevii mai slabi la învățătură sînt 
des ascultați, sînt tot timpul antre
nați prin teme, prin exerciții, aiutîn- 
du-i să-și recupereze cunoștințele 
neînsușite. Vizitînd elevii în familii 
si gazde, învățătorii și diriginții cla
selor mobilizează și acești factori în 
sprijinul pregătirii optime a tuturor 
copiilor, iar felul cum se pregătesc 
elevii din internat este zilnic verifi
cat. O atenție sporită se acordă e- 
levilor claselor a VH-a și a Xl-a, 
cu care se organizează consultații 
în vederea examenelor de absolvire 
și maturitate, se sintetizează și se 
sistematizează cunoștințele acestor 
elevi dobîndite într-un întreg ciclu 
de clase.

Preocupați de pregătirea zilnică a 
elevilor pentru lecții, diriginții or
ganizează analize periodice în orele 
de dirigenție, raportează bilunar di
recțiunii despre progresele realizate, 
dau îndrumări de felul cum să se 
studieze, cum să se scoată notițe, 

plete și a unității care le confecțio
nează (în cazul de față a I. I. L. 
„Horia" din Alba lulia), că admite 
să iasă din întreprindere garnituri 
de mobilă cu diferite piese, lipsă.

DOBRATA TRAJAN
lăcătuș, revizia de vagoane C.F.R. 

Teiuș
NOTA REDACȚIEI. Cele semna

late de tov. Dobrată sînt întrutotul 
întemeiate. Din constatările redac
ției, făcute la diferiți cumpărători și 
la magazinele de desfacere, reiese 
că în mod cu totul nepermis sînt 
trimise spre desfacere diferite garni
turi de mobilă, cu diferite piese lip
să, cu defecte de execuție. Și în a- 
ceastă direcție nu e numai vina u- 
nității producătoare, ci și a unități
lor comerciale care preiau incomple
te unele garnituri de mobilă. Trebu
ie înlăturat apoi sistemul defectuos 
de livrare a mobilei ce se execută 
la 1.1. L. „Horia", deoarece în mo
mentul de față se manifestă tendin
ța de favoritism, se acceptă în mod 
cu totul nejust alegerea mobilei di
rect de la întreprindere, înainte de 
a ajunge în comerț spre desfacere.

Conducrea întreprinderii „Horia", 
analizînd cu răspundere aceste lip
suri, are datoria de a lua toate mă
surile pentru înlăturarea tuturor lip
surilor semnalate mai sus.

UN SEMNAL
într-o formă cu totul alta decît cea 
comandată.

Nu trebuie să se împace colecti
vele de muncă nici cu situația de1 a 
acoperi cazurile de refuz pe motiv 
că s-a valorificat la preț de coman
dă încălțămintea refuzată. Proce- 
dînd în acest fel nu facem decît să 
ne ascundem după deget. -De pildă, 
la secția Nr. 1, în registru nu apar 
decît două perechi de încălțăminte 
refuzată. In realitate încălțămintea 
care n-a corespuns gustului celor ce 
au comandat-o e mult mai multă, 
dar ea a fost vîndută la secție și 
pentru cel ce a refuzat-o s-a reîn
noit comanda. Alt timp de așteptare 
și aceasta nu constituie de loc o 
notă bună.

Colectivele de muncă din secțiile 
de comandă ale cooperativei „Pro
gresul" au forțe suficiente pentru a 
înlătura cu desăvîrșire toate defec
țiunile în buna deservire a populați
ei. Trebuie însă să dovedească în
treaga grijă pentru calitate, pentru 
exigența cumpărătorilor, efectuiînd 
încălțăminte după gustul și indica
țiile celor ce au comandat-o.

cum să se recapituleze. Birourile or
ganizațiilor U.T.M. și colectivele de
tașamentelor de pionieri discută, la 
rîndul lor, situația la învățătură a 
elevilor și iau măsuri corespunză
toare, folosind deopotrivă adunările 
generale, gazetele de perete, progra
mele de brigadă. Elevii delăsători 
sînt chemați săptămînal in fața di
recțiunii și a comitetului U.T.M. și 
obligați să dea socoteală de lipsa 
lor de preocupare.

In scopul îmbinării armonioase a 
muncii instructive cu munca educa
tivă, în școala noastră continuă să 
se organizeze activități extrașcolare: 
serbări, concerte, ansambluri de 
gimnastică, excursii, concursuri, etc. 
Direcțiunea școlii însă veghe’ază ca 
nici o acțiune extrașcolară să nu se 
pregătească în timpul cursurilor, să 
nu sustragă atenția elevilor de 'a 
învățătură, să nu-i supraîncarce sau 
să-i obosească.

Prin munca noastră unită din a- 
ceste zile, vom face din încheierea 
anului școlar o mare sărbătoare. 
Vom dovedi prin fapte seriozitatea 
cu care se muncește în instituția 
noastră, interesul pe care-1 acordăm 
tuturor elevilor. Ne bucurăm de gri
ja, atenția și sprijinul partidului și 
vrem să-i mulțumim prin muncă 
pentru căldura cu care înconjoară 
tînăra generație, școala și slujitorii 
ei.

LASCU TIT LIVIU
Directorul Școlii medii 

„Horia, Cloșca și Crișan“-Alba lulia
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