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Leninismul, invătătură veșnic vie
7 3 5
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La 22 aprilie po
porul nostru, îm
preună cu popoare
le Uniunii Sovie
tice și ale celorlalte 
împreună cu întreaga omenire pro
gresistă, sărbătorește împlinirea a 
93 de ani de la nașterea lui Vladi
mir Ilici Lenin, făuritorul partidu
lui, de tip nou al clasei muncitoare, 
inspiratorul și organizatorul primei 
revoluții socialiste victorioase, în
vățătorul genial și conducătorul iu
bit al proletariatului internațional, 
al oamenilor muncii din întreaga 
lume.

Istoria omenirii se desfășoară in
tr-un ritm fără precedent. Pe arena 
mondială au loc noi evenimente, care 
rețin atenția a milioane de oameni. 
Profundele transformări sociale care 
au schimbat din temelii înfățișarea 
lumii — victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, formarea 
sistemului mondial socialist, trece
rea la construirea comunismului în 
Uniunea Sovietică, destrămarea sis
temului colonial al imperialismului, 
avîntul mișcării comuniste mondiale, 
amploarea fără precedent a partici
pării maselor la lupta pentru pace, 
democrație și socialism — reprezin
tă o strălucită confirmare a justeței 
și clarviziunii învățăturii marxist- 
leniniste.

Titan al gîndirii și practicii revo
luționare, Lenin a dezvoltat învă
țătura marxistă, a îmbogățit-o cu 
noi teze de uriașă valoare universa
lă. Lui Lenin îi revine meritul de 
uriașă însemnătate istorică de a fi 
creat eroicul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, de a fi elaborat 
învățătura despre partidul de tip nou 
al clasei muncitoare, învățătură care 
călăuzește toate partidele marxist- 
leniniste din lume.

Principiile leniniste ale construc
ției de partid au un profund carac
ter științific; ele se exprimă prin 
normele de organizare și de activita
te. obiective necesare, a căror a- 
plicare și respectare fermă dau par
tidului coeziunea și unitatea de care 
are nevoie pentru a-și exercita rolul 
său de avangardă revoluționară a 
clasei muncitoare.

Lenin a elaborat pentru prima oară 
în isteria marxismului o învățătură 
unitară despre partid, ca organizație 
conducătoare, combativă, de luptă, 
fără de care proletariatului îi este 
cu neputință să cucerească puterea 
politică, să-și instaureze dominația 
sa de clasă și să treacă la construi
rea socialismului.

Esențialul în marxism-leninism 
îl constituie învățătura despre dic
tatura proletariatului și rolul său 
în făurirea socialismului și comunis
mului. Lenin sublinia că dictatura 
proletariatului constă în educarea, 

oamenilor 
muncitoare 
antrenarea 

economică, 
reprimarea
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țări socialiste,

organizarea și unirea 
muncii în jurul clasei 
și a partidului său, în 
maselor la construcția 
culturală și de stat, în 
împotrivirii claselor exploatatoare 
răsturnate de la putere.
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( întărirea continuă și dezvoltarea multilaterală a gospodăriilor colec- 
Itive crează posibilități tot mai largi pentru creșterea permanentă a ve

niturilor bănești prin contractarea și valorificarea diferitelor produse. 
Astfel, veniturile frumoase realizate din valorificarea produselor anima
liere pe bază de contact au creat condiții ca în majoritatea gospodării
lor colective să se împartă ca avans colectiviștilor pe primul trimestru, 
însemnate sume de bani. De exemplu, la gospodăria colectivă din Ciu- 
gud, unde s-au repartizat cîte 5 lei la zi-muncă, pentru zilele efectuate 
în primul trimestru, colectiviști ca Bran Teodor, Beligăr Gheorghe, To- 
pîrceanu Elena, Popa Simion și mu Iți alții au primit ca avans însem
nate sume de bani. De asemenea la G.Â.C. Galtiu s-au dat ca avans cîte 6 

t lei la zi-muncă iar la G.A.C. Oarda de Jos cîte 4 lei. In multe unități 
? agricole din raion acțiunea de împărțirea avansului de bani pe primul 
■ trimestru este în plină desfășurare.
I Rezultatele de pînă acum dovedesc pe deplin că acolo unde se acor- 
< dă atenția cuvenită dezvoltării a tot mai multe ramuri de producție a- 
1 ducătoare de mari venituri și unde colectiviștii sînt îndrumați să parti- 
> cipe la efectuarea lucrărilor cu dragoste și pricepere, unde fiecare co- 
? lectivist luptă pentru creșterea producției vegetale și animale, venitu- 
ț rile cresc pe zi ce trece tot mai mult și asigură împărțirea de avansuri 
î bănești tot mai mari colectiviștilor pentru zilele-muncă efectuate în fie- 
? care trimestru.

Dictatura proleta
riatului reprezin
tă o formă deose
bită a alianței cla- 
cu țărănimea mun-sei muncitoare 

citoare. Experiența P.C.U.S. și ex
periența celorlalte partide comuniste 
și muncitorești din țările socialiste 
au confirmat una din cele mai im
portante concluzii ale marxism-leni- 
nismului și anume că trecerea de la 
capitalism la socialism și rezolvarea 
cit succes a sarcinilor construirii co
munismului, nu sînt posibile decît 
pe baza dictaturii proletariatului, a- 
dtcă a conducerii politice de stat a 
societății de către clasa muncitoare.

Leninismul a apărut, s-a dezvoltat 
și a biruit în lupta necruțătoare îm
potriva teoriilor burgheze și refor
miste. încercările filozofilor bur
ghezi, ale oportuniștilor și revizio
niștilor de a. nimici marxism-leni- 
nismul au suferit un eșec total.

Lenin a acordat o atenție deose
bită apărării purității ideologice a 
principiilor socialismului științific. 
El a demascat cu deosebită vigoare 
pe revizioniștii și oportuniștii de tot 
soiul.

Călăuzindu-se de ideile 
partidele marxist-leniniste 
vigilență puritatea teoriei 
nare a clasei muncitoare, 
replică fermă, necruțătoare oricăror 
încercări de denaturare și abatere de 
la marxism-leninism. Intensificarea 
luptei ideologice, propagarea activă 
a ideilor marxism-leninismului sînt 
o necesitate obiectivă a epocii con
temporane, cînd se desfășoară pe 
plan mondial întrecerea dintre socia
lism și capitalism.

lui Lenin, 
păzesc cu 
revoluțio- 
ele dau o

(Continuare în pag. 4-a)

Raid-anchelă
In unitățile agricole socialiste din raionul nostru unde organizațiile 

de partid si consiliile de conducere s-au ocupat cu simț de răspundere 
de folosirea cu randament a tuturor mijloacelor de care dispun, folosind 
din plin timpul bun la executarea în ritm susținut a lucrărilor de pre
gătire a terenului pentru însămînțarea porumbului și a altor culturi de 
primăvară, rezultatele de pînă acum sînt tot mai bune. Mai sînt însă 
unele conduceri de unități care nu s-au preocupat în suficientă măsură 
de aceste lucrări. In rindurile de față, rtedăm cîteva constatări din gos
podăriile colective, făcute cu prilejul raidului anchetă organizat de ziar.

Pregătifi pentru semănatul porumbului
Colectiviștii din Șard, îndrumați 

îndeaproape de către organizația de 
partid, au reușit să-și organizeze 
mai bine munca în campania de 
primăvară spre a folosi din plin 
fiecare clipă bună de lucru în cîmp 
în vederea însămînțărilor de pri
măvară. Și paralel cu executarea

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

In cinstea zilei fle 1 Mal

PLENABA COSIITlTuLiiI 
RAIONAL DE PARTID

In ziua de 16 aprilie a.c. a avut 
loc plenara Comitetului raional de 
partid. Pe lîngă membrii comitetului, 
la plenară au mai luat parte ca in
vitați, președinții gospodăriilor co
lective, directori de întreprinderi, re
prezentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești, președinți de sfaturi 
populare, activiști de partid și de 
stat.

La lucrările plenarei, din partea 
a

mem-
I de

Comitetului regional de^ partid 
participat tov. Pleșa 
bru al Comitetului 
partid.

Plenara a ascultat 
mă expusă de tov.

Emil, i 
regional

darea de 
Boureanu

fost 
în-

sea- 
Ște- 

fan prim-secretar al Comitetului ra
ional de partid, cu privire la activi
tatea Comitetului raional Alba al 
P.M.R. de la conferința raională și 
pînă în prezent.

Din expunerea făcută, s-a des
prins că în această perioadă oamenii 
muncii din raionul nostru, sub con
ducerea și îndrumarea Comitetului 
raional de partid ^u obținut succese 
deosebite în toate domeniile de acti
vitate. In industrie planul a 
îndeplinit, în agricultură s-a 
cheiat procesul de colectivizare, vo
lumul mărfurilor industriale și al; 
mentare vîndute populației a 
cut cu mult față de anul 1961.

Discuțiile purtate de un însemnat 
număr de tovarăși, au scos în evi
dență preocuparea organizațiilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii 
din raionul nostru de a da viață 
sarcinilor de viitor trasate de 
partid.

In încheierea lucrărilor, plenara a 
adoptat un plan de măsuri în vede
rea continuei îmbunătățiri' a muncii 
politice și economice din raionul 
nostru.

i ali-
cres-

însămînțărilor din prima epocă ei 
au luat ș,i o serie d'e măsuri care 
asigură desfășurarea în bune con- 
dițiuni a însămînțărilor de porumb 
și alte culturi din epoca a II-a. Cu 
tot timpul ploios din ultima vreme, 
ei s-au pregătit intens pentru se
mănatul porumbului. Astfel, colecti
viștii din Șard, au asigurat din 
timp întreaga cantitate de semințe 

(Continuare în pag. 2-a)

La gospodăria colectivă din Teiuș, dat fiind că terenul este moale 
și nu se poate insătnînța cu tractoarele se folosesc atelajele proprii.

Colectivul de muncă de la sec
torul minier din Valea Dosului» a 
obținut în acest an succese deose
bite în muncă. In primul trimestru 
din acest an planul la produsul 
de bază a fost realizat în proporție 
de 106 la sută, iar la minereu ex
tras în proporție de 104 la sută. 
Productivitatea muncii a crescut în 
această perioadă cu 9,3 la sută fa
ță de sarcina planificată, consumul 
de explosibil a fost redus cu 11 
la sută.

Intensificînd întrecerea în cins
tea zilei de 1 Mai, colectivul de 
muncă de aici și-a realizat sarcina 
de plan, în primele 15 zile din a- 
prilie în proporție de 103 la sută 
la minereul extras și 101 la sută 
la produsul principal, evidențiin- 
du-se în mod deosebit echipele con
duse de tov. Hendrea Gheorghe II, 
Brăteanu Dumitru și Petruș Gh.

însemnate economii
La fabrica de încălțăminte 

„Ardeleana" din oraș lupta pentru 
continua îmbunătățire a calității 
produselor se împletește strîns cu 
cea peyitru realizarea de cit mai 
multe economii. Numeroși munci
tori din cadrul secțiilor de croi și 

J stanță au încheiat primul trimes- 
) tru cu însemnate economii de piele 
(și talpă. Asa de pildă, stantatorii

Strungarul Heinz Schmitd, de la 
I. I. L. „floria", Alba lulia este 
mereu fruntaș în muncă.

Au început însămînțatul 
porumbului

Din totalul terenului gospodăriei 
colective din ALi’ialț, o însemnată 
suprafață este destinată culturii po
rumbului. Tocmai de aceea colecti
viștii de aici, pe deplin convinși că 
obținerea unei recolte sporite de po
rumb depinde în bună măsură de 
executarea la timp a însămînțărilor, 
au trecut la efectuarea acestei im
portante lucrări.

Cum însă terenul moale n-a per
mis folosirea tractoarelor la însă- 
mînțat, colectiviștii din Mihalț au 
folosit atelajele proprii. Și chiar din 
prima zi ei au însămînțat 20 ha, 
urmînd ca. în prezent să pornească 
la însămînțatul porumbului într-un 
ritm și mai susținut pe toate cele 
400 ha deja pregătite.

Dreghici loan și Hațegan loan au 
economisit în trimestrul 1 215 kg 
talpa, iar muncitoarele Ana Mol
dovan, Scheau Paraschiva și Mag
da Ana peste 300 dtn.p. piele fie
care.

Rezultate frumoase au fost obți
nute și în primele 15 zile din luna 
aprilie. Ștanțatorii Dreghici Ioan 
și Hațegan loan prin folosirea com
binată a tiparelor au economisit 
peste 70 kg talpă, iar croitorii Ne- 
chifor Petru și Ângelescu Marin, 
275 dm.p. piele și respectiv 229 
dm.p. piele.

Avîntul constructorilor
Pe șantierul construcțiilor de lo

cuințe de la Zlatna se desfășoară 
în aceste zile o întrecere entuziastă. 
Constructorii grupului Alba care 
execută lucrările, folosesc din plin 
timpul frumos de lucru, obținînd 
succese însemnate. Astfel, în- 
tr-un timp scurt ei au terminat 
zidăria parterului și etajului I de 
la blocul A cu 24 apartamente și 
magazine, au terminat montarea 
fâșiilor prefabricate și au început 
lucrările de zidărie la eta jul II. In
terior se lucrează la montarea in
stalațiilor sanitare.

De asemenea 
ceput lucrările 
rea fundațiilor 
apartamente.

zilele acestea au în
de trasare și săpa- 
la blocul B cu 48

Cît prețuiesc 
uneori clipele...

Faptul s-a petrecut cu cîtva 
timp în urmă. Dintr-un pilc de 
capii zburdalnici prinși la joacă, 
unul căzu izbindu-se de un copac. 
Un țipăt și atît. Cu fața albă ca 
varul Bodea Ovidiu, un băiețan- 
dru de vreo paisprezece ani, ră
mase nemișcat.

★
Spre Tăuți, la chemarea: „Un 

caz de urgență" salvarea porni 
ca o săgeată. Și tot ca o săgeată 
s-a și întors. Lucru firesc în zilele 
noastre. Era doar vorba de viața 
unui om!

Mașina salvării stopă în fața 
Spitalului unificat din Alba lulia. 
Micul Bodea Ovidiu fu coborît cu 
grijă și în jurul lui făcură cerc 
patru oameni în alb, un grup de 
medici care, după un consult ra
pid, după un schimb de priviri din 
care oricine ar fi desprins cît de 
prețioase erau clipele își spuseră 
cuvîntul: „pregătiți totul în srțja 
de operații".

In sala de operații, pregătirile 
de altfel începuseră cu mult îna
inte. Instrumentele chirurgicale, 
sterilizate, așteptau gata mîna di
bace a medicului. Sîngele conser
vat, darul unui donator pentru 
moment rămas anonim, era și el 
la indemînă alături de plasmă și 
oxigen. Și așa, aici în sala unde 
totul strălucea de curățenie, a în
ceput o muncă încordată pentru 
viață. Reanimări cu sînge și oxi
gen, intervenții în organismul viu 
în care din cauza izbiturii se ivise 
o ruptură de splină.

Operația s-a terminat. Medicii 
însă stăruie în jurul pacientului. 
Din nou reanimări cu sînge, cu 
oxigen si micul Bodea Ovidiu des
chide ochii. E înafară de orice pe
ricol. surîde. Surid și medicii 
Gyulai Iosif, Margosian Nurhan, 
Ignea Nicolae și Kadar Dezideriu. 
Privirile încordate din timpul o- 
perației li-s de-acum senine.

Și a'zi Bodea Ovidiu, în mijlo
cul alor săi. trăiește. E o floare 
printre florile care și-au deschis 
în această primăvară petalele în 
poenile Tăutului.

S. MĂRGĂRIT



Fiecare clipă prielnică să fie folosită la arat și semănat!
Pregătiți pentru semănatul 

porumbului
(Urmare din pag. I-a)

cu o putere de germinație de 90 
la sută, au îngrășat o mare supra
față de teren și au executat arături 
de primăvară pe suprafața de peste 
50 la sută din terenul care urmează 
să-l însămînțeze cu porumb în zilele 
următoare.

Hotărîți să termine în timpul cel 
mai scurt lucrările de însămînțări 
și să execute lucrări de bună cali
tate, colectiviștii din Șard folosesc 
cu pricepere fiecare clipă bună de 
lucru Iti arat și semănat.

Tractoarele să fie folosite 
din plin

In momentul de față cînd timpul 
necesar pentru efectuarea lucrărilor 
agricole s-a scurtat mult folosirea 
întregii capacități de lucru a trac
toarelor și atelajelor are o impor
tanță deosebită pentru efectuarea 
înșămînțărilor în timpul optim, in 
numeroase gospodării colective ca 
Teiuș, Mihalț, Cistei și altele me
canizatorii pornesc în cîmp dis de 
dimineață și se întorc seara tîrziu, 
folosesc timpul prielnic dintre ploi, 
etc.

Sînt însă și unele brigăzi și me
canizatori care nu folosesc nici pe 
departe întreaga putere de lucru a 
tractoarelor. Așa se întîmplă la bri
găzile de tractoare din gospodăriile 
colective din Alba Iulia, Oarda de 
Jos, Galtiu și altele. Pe bună drep
tate se declarau nemulțumiți preșe
dintele și inginerul gospodăriei co
lective din Oarda de Jos, cînd într
una din zile, toate erau pregătite, 
dar lipseau... tractoriștii. Și acesta 
nu e singurul caz cînd unii tracto
riști din brigadă (șef de brigadă 
tov. Mircea Petru) vin tîrziu la lu
cru. Asemenea întîrzieri nejustificate 
se întîlnesc și la brigada din G.A.C. 
Alba Iulia. In ziua de 15 aprilie 
tractoristul Gligor O. care lucrează 
la terenul de lingă Mureș a venit 
din cîmp ziua la ora 16, iar în ziua 
de 17 a ieșit la arat aproape la ora 
8. La Mihalț în ziua de 16 aprilie, în 
trnp ce celelalte tractoare lucrau 
din nlin, un tractor stătea defect la 
locul de oarcare.

Cele cîteva exemple- ca si altele 
ca ele, dovedesc cu toată puterea că 
în multe brigăzi capacitatea trac
toarelor nu este folosită la maximum. 
Acest fapt trebuie să constituie, un 
semnal pentru conducerea S.M.T.-u- 
lui care are datoria să controleze si 
să îndrume mai îndeaproape munca 
în brigăzi. De asemenea se impune 
ca în cel mai scurt timp să treacă la 
organizarea schimbului doi pe fie
care tractor, astfel ca noaptea să 
se are, iar ziua să se însămînțeze.

Inițiativele nu se nasc singure!
Capricioase, zilele primăverii d'n 

acest an sînt cînd însorite cînd în
volburate. E greu deci să te decizi 
asupra unei trebi sau alta. Și totuși, 
lucrul de azi nu-1 poți lăsa pe mî'ne 
căci timpul nu așteaptă!

Gîndind astfel, în frunte cu co
muniștii, colectiviștii din Benic au 
ieșit cu forțe sporite în întîmpinarea 
primăverii. Au folosit cu chibzuință 
vremea bună de lucru și în multe 
direcții au obținut rezultate de sea
mă. Insăm.înțările din epoca I-a le-au 
terminat încă cu o săptămînă în 
urmă. In livadă, pomii au fost cu- 
rățiți de uscături, văruiți, s-a săpat 
în jurul lor. iar pe unele terenuri 
improprii culturii cerealelor au fost 
plantați noi pomi care vor în
tregi peste ani sursele de venituri 
ale gospodăriei.

Au obținut deci colectiviștii din 
Benic, după vrednicie, primele suc
cese din această primăvară. Și ar 
fi putut obține colectiviștii de aici 
și mai bune rezultate dacă ne ace
lași drum și odată cu ei ar fi pornit 
si activiștii culturali. Dar, în loc să 
fie în frunte, activitatea culturală din 
Benic bate pasul pe loc. Cei chemați 
să întrețină vie flacăra întrecerii 
pentru roade mari par. fără motiv, 
obosiți, lipsiți de inițiativă. Și doar 
e un fapt cunoscut oricui că iniția
tivele nu se nasc singure!

Stăruie la Benic de multă vreme 
o situație care nu face de loc cinste 
forțelor culturale destul de puter

Arătura trebuie să fie de cea mai bună calitate. Aceasta e și părerea 
tractoriștilor din brigada X-a din G.A.C. Mihalț.

Toate forțele Ia executarea arăturilor
Deși {impui este foarte îna'ntat 

unele unități continuă încă șă, fie 
mult rămase în urmă cu lucrările de 
pregătirea terenului pentru însămîn- 
țarea porumbului. Și acest lucru se 
datorește faptului, că unele condu
ceri de unități ca cele din Benic, 
Henig, Straja și altele tărăgănează 
în mod cu totul nepermis executarea 
arăturilor de primăvară. La aceste 
unități pînă la data de 17 aprilie 
ș-au efectuat arături doar pe 15-20 
la> sută din suprafețele de teren care 
vor fi însămânțate cu porumb.

Și sămînța trebuie asigurată
Sporirea producției de porumb la 

hectar depinde în mare măsură de 
calitatea semințelor. De aceea, dat 
fiind că o parte din porumb a înghe
țat și are germinație slabă, una din 
sarcinile cele mai importante care 
stau în aceste zile în fâța gospodă
riilor colective este asigurarea ime
diată a întregii cantități de semințe 
de porumb de calitate superioară. A- 
ceasta în special la Mihalț, Vințul 
de Jos, Berghin, Straja, Alba Iulia și 

Concluzii
Din constatările făcute cu ocazia raidului s-a putut vedea că acolo 

unde organizațiile de partid și comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale au îndrumat și sprijinit îndeaproape consiliile de 
conducere în activitatea lor de zi cu zi, lucrările agricole din campania 
de primăvară sînt avansate, așa cum sînt gospodăriile colective din Bu- 
cerdea Vinoasă, Șard, Drîmbar, Cistei, Teiuș, Oarda de Jos și multe 
altele.

Cu toate acestea trebuie arătat că mai sînt încă gospodării colec
tive unde consiliile de conducere tărăgănează executarea lucrărilor de 
pregătire a terenului, nu efectuează arăturile de primăvară în mod di
ferențiat, pe parcele, pe măsură ce terenul se zvîntă. Din cauză că nu 
se folosesc in mod judicios toate forțele, lucrările de arături sînt 
rămase în urmă, ca de exemplu la Benic, Henig, Straja, Galda 
de Jos și altele.

In aceste zile, consiliile de conducere, îndrumate și sprijinite de că
tre organizațiile de partid și sfaturile populare, trebuie să-și mobi
lizeze toate forțele folosind fiecare clipă bună de lucru din plin la arat 
și semănat.

nice existente în comună. Cele cîteva 
acțiuni mai importante, organizare 
în lunile ce s-au scurs de la începu
tul anului, sînt departe de a satis
face. In martie, de pildă, nu s-au 
ținut la cămin decît două conferințe 
ia care numărul participanților n-a 
atins cifra de 50 persoane, cu un 
număr mult mai restrîns de partici
pând desfășurîndu-se și celelalte ac
tivități ca „Sfatul gospodinei" călă
toria pe hartă cu tema „Prin țările 
lagărului socialist", sau jurnalul 
vorbit privind evenimentele dințară 

■și de peste hotare. Activitățile le
gate de viața comunei, de munca 
colectiviștilor au lipsit din preocu
pările activiștilor culturali. Serile de 
calcul atît de apreciate de colecti
viști, serile tematice sau cele de 
întrebări și răspunsuri nu și-au gă
sit loc în activitatea acestui cămin. 
Pozitiv în activitatea artistică a că
minului este faptul că s-au atras 
la aceasta trei din tractoriștii din 
brigada care lucrează pe ogoarele 
gospodăriei. Dar unde sînt tinerii 
din comună?

Nici luna aprilie nu va fi mai bo
gată în fapte dacă asupra planului 
calendaristic întocmit nu se va re
veni. Cu o singură conferință în 
plan, cum își justifică existența co
lectivul de conferențiari? In pe
rioada ce urmează, în cîmp se vor 
desfășura lucrări de mare importan
ță. In planul căminului însă acest 
lucru nu este ’ oglindit. Nu s-a luat

Față de această situație, condu
cerile unităților rămase încă în ur
mă cu pregătirea terenului, trebuie 
să ia măsuri hotărîte, mobilizînd 
toate' forțele de care dispun și să 
treacă de urgență la controlul timi- 
dității terenului, din oră în oră, dacă 
este cazul, și să execute pe parcele 
arăturile pentru însămînțări. De a- 
semenea, pe terenurile unde nu se 
poate intra cu tractoarele, să se 
treacă la arat cu atelajele proprii 
folosind din plin fiecare clipă bună 
de lucru în cîmp.

altele unde sămînța are o slabă pu
tere de germinație.

In acest scop, paralel cu executa
rea lucrărilor de pregătire a tere
nului, trebuie să se treacă de ur
gentă la identificarea porumbului cu 
o germinație corespunzătoare, să 
Se facă germinatoare individuale 
la colectiviștii care au păstrat 
mai bine porumbul și prin schimb 
să se asigure sămînța necesară din 
porumbul cu cea mai mare putere 
de germinație.

Atelierul central de reparații din 
orașul nostru a fost construit în 
anii puterii populare. El a fost do
tat cu utilaj modern, de mare capa
citate, creindu-se toate condițiile 
pentru o bună desfășurare a muncii, 
pentru sporirea producției și pro
ductivității muncii. Au crescut aici, 
odată cu noua unitate, cadre capa
bile să stăpînească mașinile, să 
dea un avînt tot mai mare luptei 
pentru introducerea tehnicii noi. 
Muncitori ca Țîmpea Andrei, Josan 
Manole, Dreghici loan și atîția alții 
ca ei, uniți intr-un tot, sub condu
cerea organizației de partid, au 
dat, an de an viață cifrelor, făcînd 
ca sarcinile de plan să fie nu numai 
îndeplinite, ci și chiar depășite.

Pe măsura dezvoltării sale, în 
fața atelierului, a colectivului de 
muncă, s-au pus sarcini tot mai 
complexe. Muncitorii de aici s-au 
străduit să facă față cu succes a- 
cestor sarcini, descoperind și pu- 
nînd în valoare rezerve noi de creș
terea producției și productivității 
muncii, de îmbunătățirea calității 
lucrărilor și reducerea prețului de 
cost. Pregătind producția anului 
1963, numeroși muncitori și tehni
cieni, au făcut cu prilejul prelucrării 
cifrelor de plan, o serie de propu
neri de măsuri tehnico-organizatori- 
ce, menite să sprijine colectivul la 
desfășurarea în bune condiții a 
muncii. Un număr de 26 din aceste 
propuneri, fiind juste, au fost trecute 
in planul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice al atelierului.

Au trecut aproape 4 luni de la 
începutul anului. In mod firesc rea
lizarea obiectivelor propuse în pla
nul M.T.O. ar fi trebuit să fie me
reu în centrul atenției conducerii 
administrative, (șeful atelierului to
varășul inginer Damian Ioan), 
să vegheze ca, dacă nu înainte, cel 
puțin la termenul stabilit să fie 
realizat. Analizînd însă stadiul în
făptuirii acestor măsuri trebuie a- 
rătat că, deși termenele au expirat 
de mult ele nu sînt înfăptuite nici 
la ora actuală. Și lipsa este cu atît 
mai mare cu cît cea mai mare parte 
din obiective puteau fi realizate cu 
forțele proprii din atelier. Asa de 
pildă, pentru 1 aprilie trebuia ter
minată introducerea aerului compri
mat la secția montaj. Realizarea a- 
cestui obiectiv ar fi dus la creșterea 
productivității muncii, înlocuindu-se 
operația de curățire a pieselor cu 
peria manual, prin suflare. Această 
mașină n-a fost însă realizată. Se 
încearcă să se justifice nerealizarea 
ei prin faptul că nu s-a putut săpa 
canalul pentru introducerea con
ductei din cauză că oămîntul a fost 
înghețat. Oricine însă reflectă asu-

nici o măsură pentru a se desfășura 
o vie activitate cultural educativă de 
masă în scopul stimulării interesu
lui colectiviștilor pentru cultivarea 
porumbului de 5.000 kg boabe la 
hectar, pentru popularizarea avan
tajelor culturilor intercalate, spori2 
rea numărului de păsări, asigurarea 
unei puternice baze furajere și im
pulsionarea lucrărilor de construcții.

Ce-i drept, Tovarășul Pascu Ho- 
ria, directorul căminului, este tînăr 
cu mai puțină experiență. Despre 
tovarășii Oțoi Ioan, Barna Petru, 
Crișan Vasile. Barna Elena, Frîncu 
Veturia și ceilalți activiști culturali 
din Benic însă, nu se poate spune a- 
celași lucru. Ei pot și trebuie să 
sprijine cu toată priceperea activi
tatea căminului cultural. Mai mult 
sprijin trebuie acordat activității cul
turale și de sfatul popular, președin
te tovarășul Bădescu Lăpădat, or
ganizația U.T.M.. secretară tovarășa 
Petraș Elena, Comitetul de femei 
președintă, tovarășa Drăgan O- 
tib'a. iar despre faptul că filele re
gistrului de îndrumare metodică a- 
flător la căminul cultural sînt albe, 
ce au de spus activiștii Comitetului 
de cultură și artă sau cei ai Casei 
raionale de cultură?

Știut este faptul căci inițiativele 
nu se nasc singure. Să se treacă 
deci cu curaj la inițiative menite să 
asigure succesul muncilor pe ogoare, 
întărirea și înflorirea gospodăriei co
lective din comună,

S. POPESCU

La fiecare loc de muncă — o productivitate cit mai inaltă!

Planul de măsuri tehnico-organizatorice 
să fie tradus operativ în viață!

Construcțiile zootehnice
Dezvoltarea continuă a șeptelului 

de animale, impune asigurarea tu
turor condițiilor necesare, atît din 
punct de vedere al furajării cît și al 
adăpoștirii acestora în cele mai bune 
condițiuni. Gospodăria noastră co
lectivă a acordat an de an, pe mă
sura dezvoltării creșterii animalelor, 
o atenție tot mat .mare construcții
lor zootehnice.

In anul trecut gospodăria noastră 
a construit două grajduri a cîte 100 
capete fiecare, o îngrășătorie de 
porci și un adăpost făcut din cără
midă pentru găini și a făcut unele 
completări de mărire a “ saivanului. 
In acest an gospodăria și-a prevă
zut să construiască încă un grajd 
pentru 100'capete. iDe altfel putem 
spune că această prevedere prinde 
viața cu fiecare zi. Pentru consiliul 
de conducere a fost, ca de fiecare 
dată, o primă preocupare de a fo
losi-timpul judicios și în special a- 
cele perioade cînd activitatea în 
gospodărie este mai scăzută. Așa am 
procedat și în acest an. încă în luna 
ianuarie cînd s-au organizat brigă
zile și echipele am format o echipă 
de construcții compusă din colecti
viști calificați și necalificați, dar 
care se pricep în acest domeniu. Ca 
șef de echipă am numit pe colecti
vistul Ludvich loan, un meșter pri
ceput și cu dragoste de muncă. In 
perioada de iarnă, cînd s-a putut lu
cra, consiliul de conducere a mobi
lizat colectiviștii la transportul ni
sipului, a balastului, a cărămizii 
si a celorlalte materiale la locul de 
construcție. Multe asemenea acfunî 
au fost organizate prin muncă pa
triotică, fără a fi trecute pe zile- 
muncă. De îndată ce timpul a deve
nit prielnic, echipa de construcții a 
început lucrul. Conducerea gospodă
riei s-a orientat ca chiar și după în-

pra acestei motivări ajunge la con
cluzia că ea nu e reală și că luna 
martie a fost și... lungă și uneori 
frumoasă. Au rămas apoi nereali
zate și alte obiective. In planul de 
măsuri se prevedea instalarea unui 
spălător de radiatoare cu dispozitiv 
de ridicare. Tovarășul Șerban loan 
a găsit soluția rezolvării acestei mă
suri printr-o raționalizare, care de 
fapt a și fost trimisă cu mai bine 
de 3 luni la T.P.E.M. București. Nu 
s-a primit însă nici pină la ora ac
tuală nici un răspuns asupra acestei 
probleme. Tot așa de adevărat este 
însă că odată trimisă, nimeni nu 
s-a mai interesat de raționalizare și 
nici de rezolvarea în alt mod a măsu
rii respective. N-au fost realizate nici 
măsurile privind asigurarea ma
caralelor, a pieselor pentru loco
motivele de mină care au nevoie de 
piese cu caracteristici deosebite etc.

Se știe că o cale sigură care duce 
spre sporirea continuă a producții, 
vității muncii este organizarea cît 
mai temeinică a producției. In pla
nul de măsuri au fost propuse și o- 
biective legate de această problemă. 
Astfel s-a prevăzut ca reparațiile 
să se facă pe bază de grafic in mod 
organizat. Deși s-au întocmit aceste 
grafice ele nu se respectă. De 
asemenea, pentru a învăța din expe
riența colectivelor fruntașe s-a pre
văzut organizarea unui schimb de 
experiență la începutul anului cu 
colectivul de muncă de la Atelierele 
din Gura Barza. El n-a fost însă 
organizat decît zilele trecute. Din 
slaba activitate a comitetului sindical 
(președinte tov. Moldovan Sitnion), 
n-a fost studiată și preluată nici i- 
nițiativa metalurgiștilor din Zlatna 
de-a realiza la fiecare loc de muncă 
o productivitate sporită, o inițiativă 
de mare preț ce poate fi aplicată în 
atelier, mai ales că productivitatea 
pe atelier a fost în februarie sub 90 
la sută.

Colectivul de muncă al atelierului 
a încheiat primul trimestru cu sar
cinile de plan realizate doar în 
proporție de 95 la sută. Este adevă
rat că la aceasta a contribuit și
T.P.E.M. București, care a asigurat 
pe bază de repartiții unele piese în 
martie în loc de ianuarie și februa
rie. Dar tot așa de adevărat este că și 
deficiențele semnalate mai sus au 
influențat asupra acestei situații. 
De aceea, organizația de partid, co
mitetul sindicatului și conducerea 
administrativă vor trebui să se 
preocupe în mai mare măsură de 
traducerea în viață a obiectivelor din 
planul M.T.O. mobilizînd prin a- 
ceasta în sprijinul producției, noi și 
mari rezerve ce stau încă nefolosite.

N. GIURGIU 
----------------------------------

în centrul atenției noastre 
ceperea lucrului în cîmp, lucrările de 
construcții ’să nu stagneze. In acest 
scop s-a stabilit ca fiecare brigadă 
să repartizeze cîte doi colectiviști care 
să lucreze la echipa de construcții. 
Astfel procedînd, noi am reușit să 
ridicăm în roșu și .grajdul de 100 
carpete prevăzut pentru acest an, iar 
în momentul de față se lucrează la 
fasonarea lemnului în vederea aco
periri grajdului.

Faptul că am reușit și reușim să 
realizăm construcții într-un timp 
scurt și la un preț de cost cît mai 
mic, se datorește orientării consi
liului de conducere în asigurarea 
materialului pe plan local. Noi anul 
trecut am confecționat cu forțele 
gospodăriei noastre colective peste 
200,000 cărămizi, revenidu-ne la up 
preț de 2Q bani bucata în loc de 
50 bani bucata cît ne-ar fi costat 
dacă le cumpăram din altă parte. 
De asemenea balastul și nisipul- 
le-am transportat tot cu forțele noas
tre cum de altfel tot din posibilități 
locale am asigurat și lemnăria.

Ceea ce trebuie să scoatem a.poi 
în evidență este preocuparea conti
nuă a consiliului de conducere și 
organizației de bază pentru termi
narea în cele mai bune condiții a 
construcțiilor. Periodic meșteri ca 
Papiu Pompiliu, Ludvich loan și 
alții au fost puși să dea rapoarte în 
consiliu de felul în care merg con
strucțiile.

Desigur rezultatele obținute, nu 
ne pot mulțumi. Consiliul de condu
cere sub conducerea organizației de 
bază se va strădui să găsească noi 
metode de realizarea construcțiilor 
zootehnice într-un termen și mat 
scurt, mai bune și la un preț de 
cost mai redus.

DUȘA ISPAS 
președintele G.A.C. Berghin



VIAȚA BE PARTID

®n sprijin real in activitatea 
organizației fle partid

Intr-una din zile, tovarășa Ghcr- 
•vasiu Ana s-a prezentat la condu
cerea gospodăriei colective. Cu în
credere se adresă celor ce erau de 
față: „Eu tovarăși vreau să fiu re
partizată să lucrez la sectorul zoo
tehnic. Doresc să îngrijesc de ani
malele gospodăriei. Mi-e dragă a- 
ceastă muncă și vreau să contri
bui și eu alături de ceilalți colecti
viști din acest sector, la obținerea a 
cît mai multe produse animaliere".

O cerere asemănătoare a fost a- 
cjresată consiliului de conducere al 
gospodăriei colective din Vințul de 
Jos și de tovarășa Suciu Maria. Și 
-ea și-a exprimat aceeași -dorință. 
Astăzi cele două colectiviste, alătu
ri de ceilalți colectiviști din sectorul 
^zootehnic al gospodăriei colective, 
■muncesc cu toată dragostea, dînd 
dovadă de multă pricepere în ce pri
vește îngrijirea animalelor de care 
rășpund.

Exemplul de mai sus nu este u- 
nic. La acesta se mai pot adăuga 

■și multe altele. Tovarășa Cazan 
Ana, de pildă, în anul trecut a efec
tuat în gospodăria colectivă 150 
zile-muncă, sau Mircea Rafila, pe 
care colectiviștii o cunosc ca pe o 
vrednică activistă în viața obștească 
•și culturală a comunei ca de altfel și 
tov. Voju Maria, Udrea Maria, Ba- 
losin Maria, Albu Saveta și altele.

Dar nu numai în cadrul gospodă- 
■dăriei colective femeile iau parte ac
tivă la munca ce se desfășoară aici. 
Ele participă la viață obștească și 
dovedesc initiative în treburile gos
podărești ale comunei.

La noi — spunea tov. Mărginean 
loan — secretarul Comitetului de 
partid din gospodăria colectivă — 
'femeile își aduc un aport deosebit 
■nu numai la viața economică dar 
și la munca politică pe care o des
fășoară organizațiile de partid. Și 
intr-adevăr cele afirmate de secre
tarul comitetului de partid sînt con
firmate de fapte. Ele însă nu sînt 
intîmplătoare. Toate acestea sînt ro
dul unei susținute și permanente 
munci cultural-educative în rîndul 
maselor de femei, desfășurată de 
organizația de partid.

In această privință organizația de 
partid din gospodăria colectivă din 
Vințul de Jos, a cîștigat o experiență 
■pozitivă.

Pornind de la faptul că în gos
podăria colectivă lucrează un nu
măr mare de femei, comitetul de 
partid a îndrumat organizațiile de

Ridicarea nivelului procesului instructiv- 
educativ o sarcină de mare însemnătate

In zilele de 10-11 aprilie a.c. au 
avut loc ședințe plenare ale Comi
tetului raional Alba al U.T.M. la 
care au participat activul U.T.M. 
din școli, directorii școlilor medii 
și profesionale, secretarii organiza
țiilor de partid și numeroase cadre 
didactice din aceste școli.

Plenarele au dezbătut pe baza 
referatelor prezentate de tov. Nico- 
lae Constatin, prim-secretar al Co

toi tet ului raional Alba al U.T.M. fe
lul cum organele și organizațiile
U.T.M. din școlile medii și profe
sionale și-au desfășurat activitatea 
in sprijinul instruirii și educării e- 
îevilor pe trimestrul II.

Atit referatele cît și discuțiile au 
scos în evidență faptul că partidul 
și guvernul nostru acordă o deose
bită grijă învățămîntului, creșterii 
unui tineret sănătos, bine pregătit, 
a unor cadre capabile să ducă mai 
departe mărețele înfăptuiri din pa
tria noastră.

Datorită dezvoltării continue a 
bazei materiale a învățămîntului, în 
acest an în școlile medii și profesio
nale, învățămîntul se desfășoară în 
condiții tot mai bune. S-au construit 
școli noi și un însemnat număr de 
săli de clasă, s-a trecut la genera
lizarea învățămîntului de 8 ani. Șco
lile au fost încadrate cu cadre di
dactice calificate, cu experiență în 
munca didactică.

Un rol deosebit de important în 
desfășurarea cu succes a procesului 
de instruire și educare în școli l-a 
avut preocuparea organizațiilor de 
-partid și a organizațiilor U.T.M. 
pentru ridicarea permanentă a ni
velului învățămîntului. 

bază de a se ocupa mai mult de 
antrenarea acestora la munca prac
tică pentru îndeplinirea sarcinilor 
politice. La început a fost mai greu. 
Rezultatele nu erau cele dorite. Ac
tivitatea se desfășura uneori cu lip
suri. Dar dovedind perseverență, or
ganizațiile de bază din cadrul gos
podăriei colective au reușit să în
vingă greutățile și să obțină rezul
tate pozitive, antrenînd în munca 
politică un mare număr de femei.

Așa, de exemplu, numărul femei
lor ce fac parte din activul fără de 
partid al organizațiilor de bază, de
pășește jumătate din totalul celor ce 
fac parte din acest activ. Organizația 
de bază din brigada Il-a de cîmp 
are un activ fără de partid format 
din 28 tovarăși din care 17 sînt fe
mei. Ele participă activ la munca 
pe care o desfășoară organizația de 
partid. Tovarășele Barbu Maria, 
Nistor Maria, Băcăințan Eugenia, 
Aron Rafila și multe altele constituie 
tțn real sprijin în activitatea pe 
care o desfășoară organizația de 
bază. La adunările deschise ale or
ganizațiilor de bază la care sînt in
vitate, ele participă la dezbaterea 
problemelor ce se pun în discuție, 
își spun părerea despre o problemă 
sau alta, așa cum a fost la adună
rile deschise ale organizațiilor de 
bază cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan pe brigăzi, pregătirea campa
niei agricole de primăvară și altele.'

Antrenarea femeilor în munca po
litică ca agitatoare, ca membre în 
activul fără de partid, încadrarea 
lor în învățămîntul de partid, orga
nizarea de conferințe cu caracter 
politic și educativ, repartizarea de 
sarcini concrete, sînt mijloace de 
care s-au folosit organizațiile de 
ba2ă din gospodăria colectivă din 
Vințul de Jos, îndrumate de comite
tul de partid.

Activitatea politică desfășurată în 
rîndul femeilor a dus la creșterea 
conștiinței acestora, cel mai de sea
mă rezultat al acestei munci. Un nu
măr mare de femei au cerut să fie 
primite în partid. Din totalul de 58 
candidați de partid, existenți în or
ganizația de partid din gospodăria 
colectivă, 38 sînt femei. Ca urmare 
a preocupării organizațiilor de bază 
pentru antrenarea lor în munca po
litică, femeile contribuie din plin la 
îndeplinirea sarcinilor economice și 
politice ce stau în fața organizațiilor 
de partid.

E. GLIGA

foaie acestea au mrluențat în mod 
pozitiv desfășurarea procesului de 
uivațamîm.

Procentul de elevi promovați in 
cele două trimestre ale acestui an 
școlar, este în creștere față de pri
mele două trimestre ale anului șco
lar trecut, a crescut numărul elevi
lor cu o bună pregătire; există o 
mai mare preocupare de a lega în
vățămîntul de viață, de practica 
construcției socialiste.

Merită să fie scos în evidență fap
tul că la Școlile medii „Horia, Cloș
ca și Crișan** din Alba iulia și Zlat- 
na, la Școala profesională din Zlat- 
na, la școala profesională de meca
nici agricoli numărul elevilor pro
movați este într-o continuă creștere.

îmbucurător este faptul că avem 
clase fără nici un corigent cum sînt 
de pildă, clasele a VIII-a A, a IX-a 
B de la Școala medie „Horia, Cloș
ca și Crișan** din Alba Iulia, clasa 
a IX-a A de la Școala medie Zlatna, 
la Școala profesională de mecanici 
agricoli din Alba fulia reușindu-se 
de asemenea ca patru clase de elevi 
să fie fără nici un corigent sau re
petent.

Atit referatele cît și participanții 
la discuții au scos în evidență că ia 
obținerea acestor rezultate o contri
buție de seamă au adus-o și organi
zație de bază U.T.M. care au mun
cit cu mai multă sîrguință pentru 
dezvoltarea la elevi a răspunderii 
față de principala lor sarcină cetățe-' 
nească și de organizație — învăță
tura.

Organizațiile U.T.M. de la Școala 
medie „Horia, Cloșca și Crișan** Al

,,Luna. curățeniei*

Haină nouă orașului
Gospodarii orașului nostru, au 

întreprins, încă din primele zile 
de primăvară o seamă de acțiuni 
cil caracter gospodăresc pentru 
continua înfrumusețare a orașului. 
Astfel, au fost făcute reparații pe 
diferite străzi pe o suprafață de 
1.500 m.p. Au fost plantați peste 
1.500 arbori ornamentali pe stră
zile Avram Iancu, Bella Breiner, 
Kar! Marx și altele. De asemenea 
âu fost extinse zonele verzi cu 
încă 2.600 m.p. Au început lucră
rile pentru amenajarea unui parc 
pe Platoul Romanilor.
S-au executat lucrări de amena

jare în parcul din centrul orașu
lui, ca de altfel și în parcul Eroi
lor unde s-au plantat un însem
nat număr de trandafiri.

La aceste acțiuni, sfatul popu
lar al orașului Alba Iulia, cu a- 
iutcru'l deputaților a reușit să mo
bilizeze masele de cetățeni care 
ău executat mii de ore muncă pa
triotică realizînd economii de peste 
34.000 lei numai în perioada 1-16 
aprilie 1963.
Ședințe ale grupelor de partid
Zilele trecute, în orașul Alba Iu

lian au avut loc ședințe ale gru
pelor de , partid de pe străzi și din 
blocuri. Cu acest prilej membrii 
de partid au luat în discuție pro
bleme legate de repararea și în
grijirea străzilor, buna întreținere 
a blocurilor și a fondului de lo
cuințe, păstrarea 'curățeniei, etc.

De asemenea s-au stabilit mă
suri concrete ce urmează a fi luate 
pentru mobilizarea maselor la în
frumusețarea orașului în cinstea 
zilei internaționale a oamenilor 
muncii, ziua de 1 Mai.

ba Iulia și Școala profesională din 
Zlatna, de pildă, au dezbătut cu re
gularitate în cadrul adunărilor ge
nerale situația la învățătură plinind 
în discuția colectivului de elevi pe 
cei cu rezultate slabe la învățătură 
și disciplină.

De asemenea la nivelul anilor de 
studiu s-au analizat periodic de că
tre organizațiile U.T.M. situația la 
învățătură, pe clase, punîndu-se un 
accent deosebit pe studiul individual 
care asigură succesul temeiniciei cu
noștințelor, luîndu-se măsuri cores
punzătoare.

Dar, dacă situația elevilor promo
vați s-a îmbunătățit față de trimes
trul I, nu același lucru se poate spu
ne de situația promovărilor la limită 
cu note de 5 și 6 unde se stă încă 
slab și în special la unele materii de 
bază. Astfel, la școala profesională 
de mecanici agricoli procentul no
telor la limită pe trimestrul II este 
de 50 la sută, la Școlile medii din 
Alba Iulia și Zlatna este de 36 la 
șută, iar la Școala medie din Teiuș 
de 22 la sută.

Această stare de lucruri oglindeș
te că organizațiile de U.T.M., con
ducerile școlilor și diriginții clase
lor, nu s-au preocupat cu toată 
răspunderea pentru lichidarea aces
tui fenomen al mediocrității.

Analizînd situația mediocrității și 
rămînerii în urmă la învățătură, dez
baterile plenarelor au apreciat că prin
cipala cauză constă în înțelegerea 
greșită a studiului individual de 
către unii elevii ca Dobîrtă Ioan, 
Ciugudean loan, Triest Antoaneta, 
Seleși Ana Maria, Teișan Sorin, O- 
pincaru Mircea de la Școala me
die „Horia, Cloșca și Crișan" din 
Alba Iulia, Bumbac Maria, Crișan 
Petru, Andreescu Eugen de la Școa
la medie din Zlatna, Popa M. 
Gheorghe, Papa Gh. Gheorghe, Fle-

Din scrisorile corespondenților
Cartea la locul de muncă

Din timp în timp, la fabrica 
„Ardeleana** ca, de altfel, la multe 
alte întreprinderi din oraș și raion, 
difuzorii de carte sosesc de la libră
rie cu brațele încărcate de cărți. Și 
de fiecare dată muncitorii fac cerc 
în jurul lor. Se interesează de ulti
mele cărți apărute, își completează 
bibliotecile personale cu noutăți. La 
fabrica „Ardeleana** de pildă, nu

„Fiecare colectivist un cititor activ“
Inițiat în scopul de a stimula tot 

mai mult gustul pentru citit al co-' 
lectiviștilor, concursul „Fiecare co
lectivist un cititor activ “ se desfă
șoară cu rezultate bune la majori
tatea bibliotecilor din raion. Așa, 
bunăoară, în fișele bibliotecii co
munale din Igl-iu, din cei 400 citi
tori înscriși în trimestrul I al anului 
în curs 295, sînt colectiviști, printre 
cei mai activi cititori numărîndu-se

Activitatea căminului cultural s-a îmbunătățit
Ca urmare a îndrumării și spriji

nului primit din partea comitetului 
de partid și al sfatului popular, acti
vitatea căminului cultural din Cri- 
cău s-a îmbunătățit simțitor. Acti
vitatea desfășurată la cămin este 
mai concretă, mai mobilizatoare și 
mai legată de preocupările co
lectiviștilor. La cămin sînt prezen
tate conferințe actuale ca de exem

La cinematograful „Victoria"

„L, U I> E N I 29“
Intre 20 și 24 aprilie, la cinema

tograful „Victoria** rulează filmul 
romînesc „Lupeni 29“.

raion.
O discuție la fața locului. Cîțiva din membrii grupei de partid de 

pe strada Morii stauilesc noi măsuri pentru înfrumusețarea străzii lor.

șer Maria și alții de la Școala me
die Teiuș care nu se bazează pe stu
diul temeinic de zi cu zi și învață 
în salturi, copiază temele pentru cla
să de la alți colegi, motivînd că nu 
vor putea fi ascultați în fiecare zi. 
De asemenea elevii Băluță Vasile, 
Bordei Constantin de la Școala 
profesională din Zlatna, Praja Mir
cea, Hîrceagă loan, Florea Vasile 
de la Școala de meserii din Alba 
Iulia, Trif Gligor de la Școala pro
fesională de mecanici agricoli din 
Alba Iulia si alții, nu numai că fiu 
studiază individual, dar desconsideră 
ajutorul pe care li-1 oferă profesorii 
prin consultații.

Dezbaterile din plenară au criti
cat cu tărie și pe acei utemiști care 
nu depun eforturi pentru a-și însu
și temeinic materialul predat în 
scoală. Așa de pildă sînt utemiștii 
Hălălaie Minodora de la Școala me
die „Horia, Cloșca si Crișan** Alba 
Iulia și Busuioc Ioan de la Școala 
profesională Zlatna care fac parte 
din activul U.T.M., dar care nu 
constitdie exemple la învățătură și 
comportare.

Față de aceste lipsuri, atît refe
ratele cît și discuțiile purtate au 
subliniat că este necesar ca organi
zațiile U.T.M., precum și conduce
rile școlilor să ia măsuri concrete 
care să ducă la ridicarea substan
țială a nivelului de cunoștințe ale 
elevilor, la combaterea cu toată ho- 
tărîrea a mediocrității, la dezvolta
rea simțului de răspundere al elevi
lor față de pregătirea lor pentru 
viață. Un accent deosebit trebuie 
pus pe formarea unei opinii de masă 
pentru învățătură și a unei atitudini 
combative față de încălcarea disci
plinei școlare. Numai acel elev poa

mai în primul trimestru au fost cum
părate de către muncitorii, tehnicie
nii, inginerii și funcționari de aici 
cărți în valoare de peste 3.200 lei, 
o contribuție din cefe mai de seamă 
în difuzarea cărții avînd-o tovarășii 
leg Elisabeta, difuzoare, Drăgoi A- 
dam, Mandrosca Elvira, Năiescu Ju
liana, Pooa Viorel si alții.

V. LASCU

tovarășii Dăniiă Ilie, Florea Flo
rean, Baba Andronic, Costea Maria, 
Bîrz Maria și mulți alții.

Cartea le-a devenit colectiviștilor 
din Ighiu un bun sfătuitor în munca 
pe care o desfășoară pentru a spori 
productivitatea ogoarelor. De aceea, 
sînt tot mai mulți cei care o caută 
și-i aplică în viață învățămintele.

ENCEANU ROD1CA

plu „Cum pot fi îmbunătățite pășu
nile și fînețele", „Sporirea fertili
tății solului" și „îngrijirea viilor pe 
rod". Au loc aici joi de t'neret bine 
organizate, seri de basme pentru copii 
și programe artist'ce prezentate de 
corul, brigada artistică de agitație 
și echipa de dansuri a căminului.

MICLEA ELENA

Operă cinematografică viguroasă 
și originală, realizată cu un deose
bit simț -artistic, „Lupeni 29“ evo
că un moment important al luptei 
clasei muncitoare din țara noastră, 
condusă de partid, împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești.

Lucrat cu talent și răspundere, 
filmul „Lupeni 29“ emoționează de 
la primele lui secvențe,, reușind să 
statornicească în inimile spectatori
lor admirație față de dîrzeriia și în
flăcărarea eroilor săi.

Prin conținutul său și forma în 
care este redată lupta minerilor din 
august 1929, „Lupeni 29“ este un 
film al oamenilor de azi, al munci
torilor, țăranilor și intelectualității, 
prețuit și apreciat, ce merită să fie 
vizionat de fiecare om al muncii din

te fi considerat disciplinat, care în 
pr’mul rînd învață temeinic, con
știincios, care respectă programa 
scolii. , . .

Luând cuvîntul în încheierea lu
crărilor plenarei, tovarășul Vasile 
Farcas, secretar al Comitetului ra
ional de partid, a arătat că este ne
cesar să se îmbunătățească din 
punct de vedere calitativ activitatea 
în școli. Organizațiile de oartid, or
ganizațiile U.T.M., conducerile șco
lilor, toate cadrele didactice, au da
toria să lupte cu cea mai mare per
severență împotriva mediocrității, 
împotriva notelor la limită. Trebuie 
ridicată mare? maioritate a elevilor 
la nivelul fruntașilor.

O mare răspundere pentru activi-, 
tatea în școli revine organizațiilor 
de partid care trebuie să mobilizeze 
întregul colectiv didactic să-și în
deplinească cu conștiinciozitate înal-r 
ta misiune de educator, să stimuleze 
entuziasmul și inițiativa, să genera
lizeze experiența pozitivă, să creeze 
un climat de muncă însuflețită, per
severentă, rodnică în fiecare școală. 
Pornind de 1a faptul că întreaga ac
tivitate instructiv-educativă din 
scoate are drept scop educația co
munistă a elevilor, formarea omului 
nou, constructor al socialismului, 
dezvoltarea armonioasă și multila
terală a. personalității acestuia, or
ganizațiile de partid trebuie să-și îm
bunătățească permanent munca pen
tru realizarea acestor sarcini im
portante.

Plenarele Comitetului raional U.T.M. 
cu activul din școlile medii și pro
fesionale au adoptat în încheiere un 
plan de măsuri, menit să ducă .la 
ridicarea nivelului activității organi
zațiilor U.T.M. din școli, în scopul 
îmbunătățirii continue a procesului 
instructiv-educativ.
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0 descoperire a neurologilor romîni
Un colectiv de cercetători 

condus de profesorul O. Sa
ger, de la Institutul de neuro
logie al Academiei R. P. Ro
mine, a descoperit de curînd 
existența unei căi, necunos
cute pînă acum, de transmi
tere a excitației vizuale de la 
ochi la scoarța cerebrală. A- 
ceasta este o cale directă 
care conduce excitația vizua; 
lă fără a mai face legături

Soarele în slujba chimiei
In Uniunea Sovietică a în

ceput, pentru prima oară în 
lume, producția de kaprolac- 
tamă (materia primă pentru 
fibre de masă plastică) prin- 
tr-un procedeu fotochimic. La 
combinatul chimic din Kiro- 
vakan (Armenia) s-a obținut

nervoase în așa numitul gan
glion geniculat extern. Des
coperirea neurologilor romîni 
lărgește cîmpul cunoștințelor 
actuale asupra creierului, de- 
monstrînd că legăturile din
tre organele de simț și scoar
ța cerebrală sînt complexe și 
se realizeză prin intermediul 
mai multor căi de transmi
tere.

acest produs prețios grație u- 
nui procedeu în care s-a fo
losit acțiunea luminei Soare
lui. Noul procedeu este decî- 
teva ori mai economicos 
cît sinteza chimică în 
multe trepte folosite în 
zent. K

Nichel și cobalt din haldele de zgnrâ
cercetătoriUn colectiv de 

de la Politehnica din Varșo
via a elaborat o metodă de 
obținere a nichelului și cobal
tului din haldele de zgură si-
♦t♦♦♦♦--------------------

Metale extrase din

Leninismul, învățătură veșnic vie

de- 
mai 
pre-

derurgică cît și din minereuri 
sărace. Din zgură se obține 
un concentrat de nichel cu 35 
la sută conținut de metal.

fundul oceanelor

Intrenrindcrea „Las" din Msza- 
nia Doina (R. P. Polonă) va pro
duce în acest an însemnate canti
tăți de legume uscate sub formă 
de cuburi mici presate — de cîte 
25 grame fiecare — conținînd un 
amestec de șase-șapte feluri de le
gume (ceapă, pătrunjel, țelină 
etc.).

★
Institutul industriei cărnii din 

R. P. Polonă j elaborat tehnolo
gia producției unor conserve des
tinate bolnavilor. Este vorba de 
patru tipuri de conserve pentru 
bolnavii de hiperaciditate și hipoa- 
cîdiiate stomacală, afecțiuni ale 
vezicii biliare și ale rinichilor.

★
Sectorul de cercetări al depar

tamentului agricol din S.U.A. a e- 
laborat o metodă de uscare a su
cului de portocale sub formă de 
praf. Produsul aromatizat supli
mentar se dizolvă perfect chiar și 
în apă rece, dînd o băutură gus- 
teasă de mare valoare.

Metalul poate fi extras nu numai 
din munți ci și din adîncul oceane
lor. Faptul că în fundul oceanelor 
și în special în Pacific, există zăcă
minte de metal era cunoscut de multă 
vreme, încă de acum vreo 80 de ani. 
Dar abia de curînd, în urma perfec
ționărilor tehnice — după cum ne

informează ziarul elvețian „Die 
Tat“, — s-a reușit să se extragă în 
mod rentabil (lîngă coasta sud-ves- 
tică a Californiei), de la o adîncime 
de 3.600 metri, cantități, importante 
de. mangan, nichel, cupru și chiar 
cobalt.

(Urmare din pag. l-a)
Rodnicia învățăturii lui Lenin și-a 

găsit o strălucită întruchipare în 
victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie — piatră de hotar în 
istoria omenirii. Mărețele succese 
ale Uniunii Sovietice care a devenit 
o mare putere mondială spre care 
privesc cu admirație toate popoarele 
lumii, țara giganților siderurgiei și 
a sputnicilor, a centralelor atomice 
și a milioanelor de locuințe clădite 
într-un singur an, țara cu cei mai 
mulți studenți și elevi, care a lăsat 
în urmă cele mai dezvoltate țări 
capitaliste într-o serie de domenii 
hotărîtoare ale producției materiale, 
ale științei și tehnicii sînt o dovadă 
a luptei popoarelor sovietice pentru 
îndeplinirea genialului plan leninist 
de construire a noii orînduiri sociale.

Ideile atotbiruitoare ale leninis
mului călăuzesc acum poporul so
vietic în construirea primei societăți 
comuniste. Partidul lui Lenin des
chide întregii omeniri drumul spre 
viitor.

Niciodată n-au fost atît de actuale 
ca în zilele noastre cunoscutele in
dicații leniniste cu privire Ia influen
ța exercitată de succesele țărilor so
cialiste în activitatea economică. 
Lenin sublinia „Noi am spus și spu
nem": „Socialismul este puternic 
prin forța exemplului"... Trebuie să 
arătăm în mod practic, prin exemple, 
însemnătatea comunismului".

Uriașa putere de atracție a idei
lor leniniste se manifestă în crește
rea și întărirea necontenită a miș
cării comuniste internaționale, care 
a devenit cea mai influentă forță po
litică a timpului nostru.

Invățînd din întreaga activitate a 
lui Lenin, partidele marxist-leninis- 
te apără cu fermitate puritatea în-
^liiiiiiiliiniiliiiiiiilhiiiiilliiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihtiiiilliiiiiilliiiiitliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiilliiiiiilhiiiiiihiitiiiiiiiiiiihiiiiilliiiiiiiniiniii^  
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proletaria- 
principială 
și separa

tismului,. împotriva revizionismului 
— principalul pericol în mișcarea co- 
mun stă și muncitorească — cît și 
împotriva dogmatismului și a sec
tarismului.

Partidul Muncitoresc Romîn, în 
întreaga sa activitate a avut ca bază 
învățătura luj I.enin despre parti
dul de tip nou, care de-a lungul a 
peste 40 de ani de existență s-a că
lit în focul unor aspre bătălii de cla
să, al construcției socialiste, și-a 
dovedit capacitatea de a conduce 
poporul la victorii de însemnătate 
isterică.

Preocuparea permanentă a parti
dului nostru pentru dezvoltarea e- 
conomiei țării și-a găsit o expresie 
cuprinzătoare în vastul program de 
înflorire a patriei trasat de cel de 
al III-lea congres. Partidul nostru 
traduce cu consecvență în viață în
vățătura leninistă cu privire la dez
voltarea industriei socialiste și ttț 
primul rînd a industriei grele.

încununarea politicii leniniste pro
movate de Partidul Muncitoresc Ro
mîn la sate, aplicarea în viață la 
condițiile tării noastre a planului 
cooperatist a lui Lenin, o constituie 
încheierea procesului de colectivizare 
a agriculturii în țara noastră.

Fidelitatea față de marxism-leni
nism, slujirea cu devotament a in
tereselor celor ce muncesc caracte
rizează întreaga activitate a parti
dului nostru.

Alături de întregul ponor, oamenii 
muncii din raiontd nostru muncesc 
cu entuziasm pentru a traduce î« 
viață mărețul nrogram al partidu
lui. de desăvîrșire a construcției so
cialiste în Republica Populară Ro- 
mînă.

vățăturii revoluționare a 
tului, desfășoară o luptă 
împotriva oportunismului
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Lămpi cu lumină rece
In Japonia au fost recent insta

late într-o arenă sportivă acoperită, 
lămpi „cu lumină rece" de 100 
W-250 W. Acest tip de lămpi pre
zintă avantajul de a reduce consi
derabil transpirația și oboseala spor-

tivilor. Reflectorul lămpii este de 
fapt o oglindă rece care reflectă 
circa 85 la sută din radiația vizi
bilă în jos și transmite circa 80 la 
sută din radiația termică infraroșie 
în sus.

Cîtă albumină conține un ou de găină?
Deși pare ciudat, gălbenușul con

ține 16,6 la sută albumină, iar al
bușul numai 10,6 la sută. Cea mai 
mare cantitate se află în membra
nă — 70 la sută — care este alcă
tuită aproape din albumină pură. In 
schimb gălbenușul este foarte bo-

gat în grăsimi. Ținînd seama că o 
găină bună ouătoare depune anual 
200 de ouă, de cîte 50 gr fiecare, în
seamnă că ea oferă omului 1,2 kg 
albumină (aproximativ greutatea e'} 
și 1 kg de grăsime.

Un miel cu două capele
O oaie, aparținînd unui țăran din 

Nahicevan (Azerbaidjan) a fătat 
recent un miel cu două capete.

Comportarea acestuia nu se deo
sebește cu nimic de aceea a mieilor 
normali, în afară de faptul că el 
suge cu ambele boturi.

Se pare că nașterea unor aseme-

nea monștri — de altfel foarte rari 
•— este în legătură cu dezvoltarea 
patologică a fetusului. Oamenii de 
știință urmăresc cu un viu interes 
dezvoltarea acestor curioase feno
mene.

Vă oferă prin magazinele:
Textile = încălțăminte - Confecții 
un bogat sortiment de imprimeuri din bumbac și mătase, modele noi 

de încălțăminte șl confecții pentru sezonul de primăvară.

JnfFumuselați aparlamenlul dv. cu :
Camere studio tip I. E. H
Bucătării tip I. L. H

Camerele studio, elegante și confortabile, cu furnir din păr african 
și fag, finisate cu luciu oglindă cu nitrolac, se găsesc la magazinele 

de mobilă ale O.C.L. Comerț mixt din Alba-Iulia și Zlatna.
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CURIOZITĂȚI MARI ȘI MICI
★ Omul cel mai mare din toate 

timpurile, despre care se cunosc 
mărturii sigure, a fost Robert Per
shing Wadlow, care a cîntărit 3,85 
kg la naștere în 1918 și a murit în 
1940. El cîntărea 222,7 kg și 
2,70 m.

Cel mai mare om care 
astăzi este Albert Johann 
(Olanda) născut la Amsterdam în 
1897 și care măsoară 2,54 m.

Cea mai mare femeie „Campioana 
uriașelor" este astăzi o tînără ne
gresă, Dolores Pillard, din Louisia
na. Născută în 1947, ea măsoară 
2,49 m.

ic Cel mai mic pitic din literatura 
medicală citat de Georges Buffon 
(1707—1788) în „Istoria Naturală", 
măsura numai 40 cm la vîrsta de 
37 ani.

-£• Popoarele cele mai înalte din 
lume sînt Tutsi, din Ruanda-Urundi, 
din Congo, și Ona din Țara de foc 
(Chile) care au talia mijlocie de 
peste 1,81 m. Oamenii cei mai înalți 
din Eurbpa sînt muntenegrenii cu o 
talie mijlocie de 1,78 m.

ic Cea mai mică rasă este aceea 
a pigmeilor din pădurile Congo-ului 
printre care Bambuti și Ituri care 
bat recordul micimii, cu o talie mij
locie de numai 1,30 m.

Omul cel mai greu al tuturor 
timpurilor a fost Robert Earl Hu
ghes care măsura 1,81 m. El a cîn
tărit 5 kg .la naștere și 171,5 kg la 
vîrsta de 10 ani.

măsura

trăiește 
Kramer

Ultima sa greutate arăta 484,9 kg.
El avea și centura cea mai lungă, 

de 3,15 m.
★ Greutatea cea mai ușoară care 

s-a semnalat pentru un corp ome
nesc a fost aceea a lui Gallois Hop
kin Hopkins care a cîntărit 5,44 kg 
la moartea sa în martie 1754. Ni
ciodată în decursul celor 17 ani de 
viață el nu a depășit greutatea de 
7,7 kg pe care a păstrat-o timp de 
14 ani.

ic Cel mai mare număr de copii 
aduși pe lume de o mamă într-un 
caz sigur autentic, a fost atins de o 
mamă rusă Fedor Vasilieva (dece
dată în 1872) care în 27 de sarc’ni 
a dat naștere la 69 de copii (16 naș
teri gemene, 7 nașteri triple și 4 
nașteri quadriple).

Un număr mai ridicat de sarcini 
a fost raportat de Dr. Atkinson. Este 
vorba de o mamă cu 39 copii (32 de 
fete și 7 băieți) care au . ajuns 
toții la vîrsta maturități'. Ea 
măritat la 16 ani și a decedat 
vîrsta de 64 de ani

Recordul de cea mai ușoară 
greutate la naștere a unui copil care 
a supraviețuit este acela al lui Ma
rion Chapman, născută în Anglia la 
5 iunie 1938 cîntărind 283 gr. La 
prima aniversare, ea avea greu!;-tea 
de 6,3 kg.

Născută prematur, ea a fost vres- 
cută de Dr. Shearer care a hrănit-o 
d'n oiă în oră cu picături. La a 21-a 
aniversare ea cîntărea 48,08 kg.

cu 
s-a 
la

Din nou învingăloare
Sîmbătă și duminică, pe terenul 

special amenajat în incinta Școlii 
medii din Teiuș au avut loc întrece
rile primului tur a două din cele 
16 echipe de handbal în 7, care parti
cipă la turneul pentru calificarea în 
categoria A ■— Locomotiva Teiuș și 
Voința Craiova. A cîștigat în am
bele meciuri echipa ceferiștilor din 
Teiuș (antrenor Berța. Viorel) care 
a demonstrat un plus substanțial de 
cunoștințe tehnico-tactice și o bună 
educație moral volitivă față de ma
siva echipă a regiunii Oltenia.

Iată pe scurt desfășurarea jocu
rilor. In primul meci disputat sîm- 
băta trecută, echipele intră pe teren 
hotărîte să facă un joc cît mai bun. 
Lovitura de începere o ațe Voința 
Craiova. O acțiune colectivă a echi
pei craiovene se soldează cu o lovi
tură de la 9 m. Mingea este prelua
tă însă de jucătoarele de la Teiuș 
care inițiază un atac fără rezultat. 
In minutul 4 portarul Stanciu Lumi
nița (Teiuș), sesizează în vîrful de 
atac pe Bucur Amalia, complet nemar
cată.. O pasă lungă, un tribling scurt 
și mingea poposește în poarta apă
rată de Paul Teodora. E 1-0 pentru- 
Teiuș. Spectatorii încurajează frene
tic echipa C.F.R.-istă, care mai mar
chează încă două goluri. în timp ce 
craiovencele înscriu si ele de două 
ori. Repriza ia sfîrșit cu scorul de 
3-2 pentru Teiuș.

La reluare, lovitura de începere o 
au jucătoarele de la Teiuș, care por-

nesc un atac vijelios și Bucur Ama
lia, marchează foarte frumos din a- 
lergare. Din acest moment echipa 
craioveană se pierde, abuzează de 
faulturi repetate, loviri (jucătoarea 
Spătaru R. a fost eliminată 5 mi
nute pentru lovire intenționată) care 
însă nu pot opri atacurile tot mai 
clare și mai insistente ale C.F.R.-is- 
telor care înscriu gol după gol ast
fel că la fluierul final al arbitru
lui scorul a fost de 12-3.

In cel de-al doilea joc, care a a- 
vut loc a doua zi, echipa din Teiuș, 
pornește net favorită, datorită gola
verajului obținut în ziua preceden
tă. Și totuși timp de 11 minute nu 
s-a marcat nici un gol. Echipa cra
ioveană dornică să se reabiliteze 
duipă meciul slab din ajun opune o 
dîrză rezistență și se pare că pînă 
la urmă va reuși să deschidă sco
rul. Blocajele. însă sigure ale mobi
lei apărări C.F.R.-iste și plonjoanele 
bine inspirate ale portarului Stanciu 
L. au spulberat toate încercările cra- 
iovencelor. Cele care marchează sînt 
jucătoarele din Teiuș prin Domșa 
Faustina cu un șut prin surprinde
re de la semidistanță. Golul dă par
că aripi întregii echipe,, care în nu
mai 4 minute ridică scorul la 3-0. 
Teiușencele joacă dîn ce în ce mai 
bine, preiau conducerea și victor'a 
se conturează din ce în ce mai clar 
astfel că meciul ia sfîrșit cu scorul 
de 9-3 în favoarea jucătoarelor din 
Teiuș.

Un frumos succes au obținut și: 
tinerii reprezentanți ai baschetului 
Albaiulian care în turneul de la> 
Baia Mare au ocupat un binemeri
tat loc 2 și dreptul de a participa lai 
faza finală pe țară de la Brasov.

Coresp. DRAGOI ADAM

Dacia Alba lulia-Dacia Orăștie
£~i

Jocul începe în nota de dominare 
a oaspeților. Ei practică un joc 
deschis, cu pase lungi la om si reu
șesc chiar în primele minute de la. 
începerea meciului să înscrie pri
mul gol. Jucătorii de la Dacia Alba 
lulia, joacă nervoși și nu-și găsesc- 
ritmul de joc. Se fac greșeli elemen
tare mai ales la apărare.

Egalarea se produce spre sfîrșitul 
primei reprize, cînd Jiboteanu 
transformă o lovitură de la 11 m. In 
repriza a doua gazdele joacă puțin 
mai clar și reușesc (să înscrie cel 
de-al doilea gol, prin Cristian, scor 
cu care se termină partida.

CLASAMENTUL
Victoria Călan 18 13 3 2 41:12 29
Minerul Deva 19 12 2 5 47:24 26
Siderurg. Huned. 19 9 5 5 25:18 23
Minerul Vulcan 18 11 0 7 40:28 22
Min. Aninoasa 19 7 5 7 29:29 19
Dacia Alba 19 8 3 8 21:35 19
Aurul Brad 18 8 2 8 35:31 18
C.F.R. Simeria 19 9 0110 37:34 18
Sebeșul Sebeș 19 8 2 9 29:31 18
Parîngul Lonea 17 7 3 7 34:29 17
Jiul II Petrila 19 6 5 8 22:29 17
Minerul Ghelar 19 6 4 9 32:34 16
Constr. Huned. 19 5 6 8 23:36 16
Dacia Orăștie 19 6 3 10 30:37 15
C.F.R. Teiuș 18 5 3 10 24:35 13
Retezatul Hațeg 19 4 4 11 23:50 12
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