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îndeplinirea angajamentelor 
în întrecere

*• a fiecărui colectiv
o datorie de onoare 

de muncă!

Biblioteca Centrală
.A m

Întregul nostru popor muncitor se 
pregătește cu un nestăvilit entuziasm 
să întîmpine aniversarea a două 
decenii de la eliberare — cea mai 
mare sărbătoare națională a po
porului romîn. In întreprinderi, în 
labrici și uzine, pe întinsele ogoare 
ale satului colectivizat, oamenii 
muncii desfășoară o muncă însufle
țită, cinstind astfel măreața sărbă
toare cu noi realizări în muncă.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
bază, oamenii muncii din raionul 
nostru, hotărîți să traducă în viață 
angajamentele luate în întrecerea 
socialistă, obțin cu fiecare zi ce 
trece rezultate tot mai însemnate în 
muncă, sporesc producția și pro
ductivitatea muncii, reduc prețul de 
cost și îmbunătățesc calitatea pro
duselor. Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la U.C.M. 

A ZIatna, de pildă, desfășurînd cu a- 
vint întrecerea socialistă, au reușit 
să realizeze în primele 4 luni din 
acest an o productivitate de 106,1 la 
sută, dînd patriei peste 100 tone 
produse peste plan. La sortimentul 
de bază colectivul uzinei a dat în 
luna aprilie cu 14,3 Ia sută mai mul
te produse. In ce privește angaja
mentul la economii pe acest an, el 
a fost deja îndeplinit și depășit cu 
peste 750.000 lei. De asemenea, co
lectivul de muncă de la fabrica de 
încălțăminte „Ardeleana" din Alba 
Iulia și-a îndeplinit angajamentul 
luat în cinstea zilei de 23 August 
încă din luna aprilie. In timp de 4 
luni, prin folosirea combinată a ti
parelor, au fost reduse consumurile 
specifice de piele și talpă, economi- 
sindu-se aproape 100.000 dm.p. pie
le și o însemnată cantitate de talpă. 
Asemenea rezultate în îndeplinirea 
angajamentelor au fost obținute și 

către colectivele de muncă de 
îa întreprinderea de panificație din 
Alba Iulia, Depoul C.F.R. Teiuș șl 
altele. Demn de scos în evidență, 
este inițiativa muncitorilor și tehni
cienilor de la întreprinderea de pa
nificație din oraș, care sub îndruma
rea organizației de bază, îndepli- 
nindu-șî angajamentul luat în cin
stea zilei de 23 August, și-a luat 
tin nou angajament. Ea trebuie ex
tinsă în toate întreprinderile raio
nului. zXceste cîteva exemple do
vedesc că acolo unde se muncește 
cu sîrguință, acolo unde colectivele 
de muncă țin să-și respecte angaja
mentele luate, făcînd din această 
problemă o chestiune de onoare, se 
pot obține rezultate din cele mai 
bune, rezultate care întregesc în ele 
voința si hărnicia întregului colec- 

0tiv.
Apreciind realizările valoroase ob- 

jWjiiute în întrecerea socialistă de 
majoritatea colectivelor de muncă, 
no putem trece cu vederea peste 
faptul că, mai sînt întreprinderi un
de angajamentele nu se îndeplinesc

O CONSEMNARE

Citesc și răscitesc cîteva file în
gălbenite ale unei monografii vechi, 
însemnări scurte în spațiu și cu
prinzătoare în timp și în conținut.

„Hăpria. Așezare cu oameni să
raci, cu pămînt puțin și rău. Mulți 
neștiutori de carte. Din 1935 și pînă 
ta 1940 s-au construit doar 2-3 
ease de către cîțiva oameni mai în
stăriți. Ne vizitează comuna un doc
tor la 2-3 luni și atunci din fuga 

,eăruti'...“
* Consemnarea înfățișează puter- 

. Jf'ic o situație pe care oamenii aces
tui sat cu pămînt așezat mai mult 
în coastă, o aveau cu mai puțin de 
douăzeci de ani în urmă. Vorbesc 
eele cîteva însemnări despre o viață 
ce numai omenească nu se putea 
numi. Nici o bucurie nu oferea oa
menilor viața satului de atunci. Și 
în lupta aceasta pentru mai bine, 
mulți hăprieni săraci au ales ca
lea spre oraș, crezînd că-și vor găsi 
e pîine mai dulce. Dar exploatarea 
era și la oraș tot atît de nemiloasă 
ca și în sat. De altfel tabloul ima
ginar pe care ți-1 faci reconstituind 
trecutul hăprienilor se asemănă de- 
epotrivă cu cel al tuturor satelor 
din vremea regimurilor trecute — 

^țjpploatare, viață de mizerie.

UN TABLOU NOU

In zilele de mijloc ale 
primăveri, zgîr'cită parcă în . căldu
ră, am poposit cîteva ore în mijlo
cul hăprienilor. De sus, de pe delu-

acestei

ritmic, unde nu se realizea- 
chiar sarcinile de plan. După

in mod 
ză nici 
ce Ia capătul unui trimestru unele 
colective de muncitori, ingineri și 
tehnicieni au raportat îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan și 
înfăptuirea angajamentelor, în pro
centaje destul de mari, numai după 
o lună — în luna aprilie — sînt în
registrate nerealizări de plan și im
portante depășiri la prețul de cost. 
Poate oare constitui pentru cineva 
o mîndrie cînd pe de o parte, pe 
ansamblul raionului, se realizează 
în 4 luni economii din angajamente 
în valoare de 1.749.000 lei. iar pe 
de altă parte unele unități înregis
trează, în această perioadă, depă
șiri de 1.498.000 lei. O astfel de si
tuație nu poate mulțumi pe nimeni 
și cu atît mai mult pe cei care ri
sipesc economiile realizate de alte co
lective. Au realizat, ce e drept, 
muncitorii de Ia U.C.M. ZIatna 
peste 750.000 lei economii, peste 
angajamentul anual, dar alte co
lective de muncă ca cele de Ia 
I.R.I.L. Alba Iulia, Șantierul 5 con
strucții al T.R.C.H. Alba Iulia, Au
tobaza de transporturi Alba Iulia șl 
altele înregistrează pierderi de sute 
de mii de lei. Am avut în cursul 
lunii aprilie și cazuri eînd nici sar
cina de plan n-a fost realizată, fără 
a mai vorbi de realizarea angaja
mentelor. Și în cele mai multe ca
zuri, rămînerea în urmă nu poate 
fi aruncată pe seama 
cauze obiective, și ea se datorește 
unor lipsuri care mai 
organizarea și desfășurarea produc
ției. La Exploatarea minieră ZIatna, 
de pildă, realizarea planului pe a- 
prilie la producția marfă numai în 
proporție de 92,16 la sută, este ur
mare a faptului că aici se înregis
trează foarte multe absențe nemoti
vate. Organizațiile de partid, comi
tetele de sindicate, 
o susținută muncă 
a pune capăt unor 
care pun piedici în 
nilor de producție, 
mă în ce privește 
nilor de plan au fost înregistrate în 
luna aprilie și la alte unități. La 
Autobaza Alba Iulia, de pildă, pla
nul a fost realizat abia în proporție 
de 94.6 la sută, iar la I.R.I.L. 
Iulia 90,3 la sută. Așa după 
se vede, nerealizarea planului 
fluențat și asupra prețului de 
unde depășirile sînt destul de 
In ce privește realizarea angaja
mentelor în întrecere au rămas da
tori și constructorii Șantierului 4 
Alba Iulia deoarece unele obiective 
față de angajament au depășit ter
menul de dare în folosință.

Cu prilejul luării angajamentelor 
în întrecerea socialistă pe acest an 
și in cinstea celei de a XX-a ani
versări a eliberării patriei, s-au stu-

așa ziselor

dăinuie în

n-au desfășurat 
politică pentru 

astfel de lipsuri 
realizarea sarcî- 
Rămîneri în ur- 
realizarea sarci-

IContinuare ta pag. 4-a)
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Grijă deosebită întreținerii culturilor
Se lucrează de zor 

la întreținerea culturilor
La Berghin ca și în alte unități 

agricole socialiste din raionul no
stru, pe maioritatea tarlalelor culti
vate cu porumb, plantele au răsărit, 
ajimgînd la 3-4 frunze. Pentru a fa
voriza și mai mult creșterea și 
dezvoltarea plantelor, colectiviștii 
din Bcrghin. ajutați de către me
canizatorii S.M.T. Alba Iulia, au 
trecut 1;: executarea primei lucrări 
cu sapa rotativă. Pînă la data de 
21 mai au și efectuat această lucrare 
pe suprafața de peste 120 ha.

Paralel cu executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor prășitoa- 
re, colectiviștii de aici acordă o a- 
tenție deosebită și celorlalte lucrări 
din actuala perioadă. Astfel, pînă la 
această dată, au executat plivitul 
păioaselor pe suprafața de 280 ha.

Folosind din plin timpul bun de 
lucru în cîmp, colectiviștii din Ber- 
ghin dau zor în aceste zile să ter
mine prima lucrare de întreținere 
la toata culturile.

Pe tarlalele gospodăriei colective 
din Oarda de Jos, se lucrează de 
zor la întreținerea porumbului cu 
sapa rotativă.

Alba 
cum 

a in- 
cost, 

mari.

Au terminat prașila l-a la sfecla de zahăr și floarea-soarelui
Colectiviștii din Galtiu fiind con

vinși de faptul că obținerea unor 
producții sporite la hectar depinde 
în măsură hotărîtoare dc felul cum 
stat îngrijite culturile, în aceste 
zile lucrează cu toate forțele la e- 
fectuarea lucrărilor de întreținere, 
executînd lucrări de calitate bună. 
Pînă la data de 21 mai ei au termi
nat prima prașilă manuală pe în
treaga suprafață de 10 ha cultivată

cu sfecla de zahăr și 10 ha cu floa- 
rea-soarelui. In aceste zile se lu- 
îrează intens la plivitul lanurilor de 
cereale păicase și îngrijirea altor 
culturi.

Spriiiniți îndeaproape de către 
organizația de partid, consiliul de 
conducere asigură o bttnă mobil i- 

“z*re a
fiecare

colectiviștilor la lucru în 
zi.

Rămași în urmă
Consiliul de conducere al gosT 

nodăriei colective din Bucerdea 
Vinoasă nu s-a ocupat în suficientă 
măsură de executarea primei prașile 
pe cele 15 ha cultivate cu floarea- 
scarelui și 11 ha cu cartofi. Aceasta 
se vede din faptul că nici pînă la 
data de 21 mai nu s-a început efec
tuarea acestor lucrări. Ce se maî 
așteaptă? La această întrebare tre
buie să răspundă conducerea gos
podăriei prin mobilizarea tuturor 
forțelor la executarea lucrărilor de 
întreținere, recuperînd rămînerea îh 
urmă.

Lucrările de întreținere să fie grăbite
în majoritatea gospodăriilor 

lective din raion, ca cele 
gud. Galda de Jos, Oarda 
Mihalț. Drîmbar, ‘ _
lucrările de întreținere a

co- 
din Ciu- 
de Jos, 

Straja și altele, 
______  — ___ ,____ a culturilor ; 
prășitoare ca sfeclă de zahăr, floa-^-' 
rea soarelui și cartofi sînt avansate, 
iar unele au terminat pe întreaga 
suprafață prima prașilă.

Cu toate că timpul este înaintat, 
maî sînt însă unele conduceri care 
nu au luat măsuri pentru începerea

lucrărilor de întreținere. Numai așa 
se explică faptul că la gospodăria 
colectivă din ighiu și Henig nici 
pînă la data de 21 mai nu s-a în
ceput prima prașilă la floarea-soa- 
relui. Față de această situație, or
ganizațiile de partid trebuie să spri
jine consiliile de conducere să în
treprindă de urgență măsurile cele 
mai corespunzătoare care să ducă 
în scurt timp la terminarea acestor 
importante lucrări.

ÎNSEMNĂRI la două decenii

Istoria nouă a unui sat vechi
șorul de Ia marginea pădurii, ți se 
înfățișează o panoramă splendidă. 
Pămînturi fără haturi respiră ușor, 
rîzînd prin verdele închis al holdei. 
Colectiviștii plivesc de zor, și-n 
marea de grîu ei formează un reu
șit tablou coregrafic. Satul, cu ca
sele viu colorate, se înșiruie pe fi
rul văii, asemenea unui șirag de

mărgele. Se văd școala, căminul 
cultural biblioteca, noul magazin 
mixt etc. Pe ulițele satului au 
înflorit în această primăvară 
flori care altădată nici nu puteau 
fi visate. Stîlpi înalți duc în casele 
oamenilor lumina electrică. Din loc 
în loc, străpungînd înălțimea, an
tenele aparatelor de radio comple-

IN CLIȘEU : Noul magazin din satul Hăpria.

tează acest nou tablou al satului. 
Azi în casele colectiviștilor Mitro
fan Ioan, Gruian Cornel, Achîm E- 
mil și a altor zeci și zeci ca ei a pă
truns lumina adevărată. Becul le 
luminează casa, iar puterea populară 
luminează întregului sat viața.

Discutam cu președintele sfatu
lui popular comunal despre viața 
nouă a oamenilor, despre satul lor 
de azi, despre cei ce conduc azi 
viața social-economică a comunei.

— Altădată primarul tăia și 
spînzura în sat. Cum zicea-i ceva 
cum te lua jandarmul în primire. 
Cine conduce azi treburile comunei? 
Nu mai e nevoie de multe explicații. 

• Azi la conducerea comunei, oamenii 
și-au ales reprezentanții lor firești, 
oameni harnici și pricepuți. Cînd în 
sat se propune a se înfăptui ceva, 
apoi în frunte cu deputății, întregul 
sat răspunde chemării. Și nu odată 
în acest an deputați ca Mitrofan 
Ioan, Chirilă Maria, Chirilă Ana și 
alții mulți ca ei au fost în fruntea 
acțiunilor de înfrumusețare a sa
tului. „Satul este al nostru — spun 
ei adesea — și ne place să-l vedem 
cît mai frumos". In această primă
vară colectiviștii de aici au partici
pat la curățirea pășunilor, iar cu 
cîțiva ani în urmă tot ei și-au înăl
țat în centrul satului frumosul ma

tt GIURGIU

Profiluri noi pe cerul Zlatnei...
------------ ♦♦-------------

®

(Continuare în pag. 4-a)

Pe scena Casei raionale de cul
tură din orașul nostru, duminică 24 
mai a.c. Teatrul de
Neamț va prezenta spectacolul „O- 
mul cu mîrțoaga" 
acte de Gh. Ciprian.

In ziua de 26 mai 
scena Casei raionale 
chestra „Cindrelul" din Sibiu, 
liști vocali Ștefan Lăzărescu, Flo
rentina Vlad și alții.

stat din Piatra

comedie în ț

va evolua pe 
de cultură or-

So,



CARNET CULTURAL Clasa a Xl-a în

IN CLIȘEU : Corul colectiviști lor din Stremț, clasat pe locul II în 
etapa a doua a fazei raionale a concursului al VII-lea.

Un succes un exemplu
Duminica trecută, în cadrul fa

zei raionale a Festivalului regional 
de teatru „A XX-a aniversare a eli
berării" a avut loc prima manifes
tare. In fața a peste 300 de țărani 
muncitori din Ampoița, întruniți la 
căminul cultural, au evoluat forma
țiile artistice de teatru ale cămine
lor culturale din Zlatna, Feneș-Ga- 
lați și Ampoița.

Primii care au urcat pe sce
nă au fost zlătnenii cu come
dia „Postul X“. Și se poate 
spune, că, printr-o interpretare 
aleasă, tovarășii Pușcău Liviu, Bol
ta Ioan și ceilalți artiști amatori 
din piesă, în majoritate muncitori ia 
întreprinderile din Zlatna. au creat 
fazei raionale a festivalului, încă de 
la început, premizele deplinei reu
șite.

La fei de bine pregătiți, dovadă 
a preocupării lor atente față de

Aplaudați de sute de spectatori
Vestea sosirii în comuna Mihalț a 

artiștilor amatori ai clubului „Ceta
te" din Alba Iulia a atras spre că
minul cultural de aici peste 600 de 
colectiviști. Și în fața acestora, ta- 
lentații artiști amatori au prezentat 
cu multă măiestrie „Cîntecul poeți
lor" monta j muzical-literar în două 
acte și șaisprezece tablouri, subli
niat în repetate rînduri cu ropote de 
aplauze.

După terminarea spectacolului, ar
tiștii amatori ai clubului „Cetate" 
au vizitat gospodăria colectivă. Ei 
s-att întreținut cu numeroși colec
tiviști despre preocupările actuale 
ale acestora și perspectivele de vii
tor ale gospodăriei.

Coresp. M. C.

Ca urmare a măsurilor stimulato
rii luate de partid și de stat pentru 
creșterea șeptelului și a producției 
zootehnice, efectivele de animale au 
sporit tot mai mult în ultimii ani și 
în cadrul gospodăriei colective din 
Teiuș.* Sporind efectivele, a crescut 
încărcătura la suta de hectare, s-a 
îmbunătățit structura șeptelului. La 
sfîrșitul anului trecut, numărul de 
vaci și juninci ce revenea la suta 
de hectare aproape s-a dublat față 
de efectivul existent la începutul a- 
celuiași an. Pe lîngă numărul mare 
de animale de producție cumpărate, 
noi am acordat o atenție deosebită 
și creșterii, în cele mai bune condi- 
■ții, a efectivelor provenite din prăsilă 
proprie. Folosind judicios, cu mult 
spirit gospodăresc, sprijinul acordat 
de stat și posibilitățile proprii, gos
podăria noastră colectivă a reali
zat și depășit, an de an, efectivele 
de animale prevăzute în planul de 
producție. In prezent avem peste 
550 taurine, revenind 40 capete la 
suta de hectare și 150 de vaci și 
juninci, ceea ce înseamnă o încăr
cătură de peste 18 capete la suta de 
hectare. De asemenea, posedăm 480 
capete 'porcine din care 80 scroafe 
și 20 scrofițe, peste 1.600 ovine din 
care 743 cu lînă semifină și un nu
măr mare de păsări. Colectiviștii 
care lucrează în sectorul zootehnic 
Sînt permanentizați lucrînd fie
care de mai mulți ani în acest sec
tor, dobîndind astfel o bună expe
riență, în ce privește mărirea efecti
velor pe baza reținerii și creșterii 
animalelor tinere provenite din pră
silă proprie. Paralel cu dezvoltarea 
șeptelului a crescut și productivita

reușita acestei însemnate manifes
tări închinată marii noastre sărbă
tori, s-au prezentat apoi artiștii a- 
matori Tc-muța Viorel, Meteș Anas
tasia, Buciumau Gheorghe și aiții 
din Feneș-Galați în piesa „Neamu
rile* și artiștii amatori ai căminu
lui cultural gazdă în piesa de tea
tru . Ultima rădăcină".

Pregătită cu toată grija, faza ra
ională a festivalului regional de 
teatru desfășurată duminica trecută 
la Ampoița a însemnat un succes 
și un exemplu bun de urmat de toți 
activiștii culturali și artiștii amatori 
ai căminelor culturale din raion.
coresp. VAIDESEGAN MIRCEA si 

POPESCU GHEORGHE

IN CLIȘEU: Scenă din noul film romînesc „Dragoste lungă de o 
seară" ce rulează pe ecranul cinema tografului „Victoria" din Alba Iulia.

Dezvoltăm continuu sectorul zootehnic
tea animalelor. Astfel, în anul tre
cut, cu tot timpul secetos, care 
ne-a cauzat un mare deficit de nu
treț masă verde, la ferma de vaci 
am realizat 1.747 litri lapte pe fie
care cap de vacă furajată, iar de 
la vaca „Bimbu" tovarășul Roman 
Ioan a muls 3.630 litri lapte. Tova
rășul Hîrceagă Ioan a muls de la 
vaca „Feroaie" 3.540 litri lapte. 
Producția de lapte realizată în pri
mele 4 luni ale acestui an de 536 li
tri pe cap de vacă furajată precum 
și cantitatea de peste 800 litri lapte 
cît se obține zilnic de la cele 72 
vaci mulgătoare în prezent, ne în
dreptățește să credem că vom în
deplini și depăși 1.800 litri pe cap 
de vacă furajată cît avem prevăzut 
în planul de producție pe acest an.

La ferma de porci obținem, de 
asemenea, rezultate tot mai bune. 
Din cei 200 porci puși la îngrășat, 
pînă în prezent am și predat pe 
bază de contract 98 capete. Numă
rul ovinelor prevăzut în planul de 
producție a fost, de asemenea în
deplinit și depășit, iar 244 miei au 
fost valorificați către stat. Ca ur
mare a vînzării pe bază de contract 
cil statul a unor cantități mari de 
carne, lapte, lînă și alte produse, o 
mare parte din veniturile bănești ale 
gospodăriei provin din sectorul zoo
tehnic.

Creșterea productivității animale
lor este condiționată în mare mă- 
suiă de îngrijirea și furajarea co
respunzătoare a acestora. Ținind

SPRIJIN CONCRET-------—
---------- COLECTIVIȘTILOR

Despre activitatea desfășurată 
cu cîteva luni în urmă de cămi
nul cultural din Șard, colectiviștii 
de aici își amintesc cu drag. Și 
mai mult decît atît. învățămintele 
desprinse din manifestările orga
nizate la cămin, aplicate în mun
ca pe ogor, rodesc acum bogat 
pe pămînturile colectivei.

Alături de colectiviști, de preo
cupările lor, activiștii culturali din 
Șard sînt și în aceste zile. Ii în
soțesc, le stau mereu în sprijin 
pentru ca munca -să le fie tot mai 
spornică. Așa. bunăoară, colec
tiviștilor din brigada I-a, aflați la 
lucru în vii, li s-a vorbit de că
tre tovarășul inginer Bica Virgil 
chiar la fața loculuiț despre lucră
rile de întreținerea viilor pe rod. 
Colectiviștii ce muncesc la gră
dina de legume au aflat de la acti
viștii culturali veniți în mijlocul 
lor lucruri noi privind cultura ro
șiilor timpurii, iar cu cei de la 
cultura mare s-a dezbătut pe larg 
problema combaterii dăunătorilor.

O atenție mereu sporită o acor
dă activiștii culturali din Șard 
sectorului zootehnic. Aici, nu de 
mult, tovarășul Trifu loan, me
dic veterinar, a organizat o apli
cație practică în legătură cu cas
trarea tineretului bovin și porcin, 
tovarășa Gherman Raveca a vor
bit colectiviștilor despre creșterea 
și îngrijirea purceilor în primele 
săptămîni, iar tovarășa Țălnar 
Eva a dezbătut cu crescătoarele 
de păsări problemele igienei co
tețelor și a hranei puilor.

seama de aceasta, noi am luat mă
suri din timp pentru a asigura o 
furajare rațională în tot timpul a- 
nului. Pentru a obține o cantitate 
sporită de masă verde dej pe cele 
358 ha pășune naturală, am luat 
măsuri de curățirea și reînsămînța- 
rea suprafețelor unde au fost îm
prăștiate mușuroaiele, iar 50 ha au 
fost îngrășate cu îngrășăminte chi
mice. întreaga suprafață de pășune 
a fost împărțită în 8 tarlale, iar pă
șunea cea mai bună a fost reparti
zată tineretului bovin și vacilor cu 
lapte, pășunatui făcîndu-se în mod 
rațional. Pentru perioada de fața 
avem pregătite pentru nutreț masă 
verde 25 ha secară, 20 ha borceag, 
12 ha lucernă și 10 ha sorg. O parte 
din aceste furaje le vom însiloza.

Pe lingă furajarea rațională, noi 
acordăm o mare atenție și adăpos
tiră în bune condiții. a animale
lor. Pîhă în prezent avem construite 
4 grajduri de cîte 100 capete vite 
mari, 2 maternități de cîte 50 scroa
fe, o îngrășătorie pentru 200 porci, 
avem de asemenea 9 gropi cimenta
te pentru siloz cu o capacitate de 
peste 1.100 tone, magazii, bucătării 
și alte construcții.

Mai avem însă multe de făcut în 
cadrul sectorului zootehnic pentru a- 
sigurarea celor mai bune condiții a- 
nimalelor. Astfel, în acest an vom 
construi un nou grajd de 100 capete 
vite mari pentru care am și turnat 
fundația și vom cimenta noua groa

Totul pentru rezultate
Pentru elevii claselor a Xl-a, a- 

nul școlar se încheie marți după ul
tima oră de curs. Cu aceasta, miile 
de elevi care în cei patru ani de 
școală medie și-au împletit hotărî- 
rea cu strădaniile, își vor vedea 
munca încununată de succes. Vor 
privi înapoi cu mîndrie. își vor tri
mite cu încredere gîndurile spre 
viitorul care-i așteaptă și-i cheamă.

Încheierea anului școlar însă, nu 
înseamnă totul pentru elevii dintr-a 
Xl-a. In fața lor stă examenul de 
maturitate. Și succesul deplin de
pinde în mare măsură de reușita a- 
cestuia.

Animați de asemenea gînduri, pro
fesorii și elevii Școlii medii „Horia, 
Cloșca și Crișan" din Alba Iulia au 
pornit încă de la începutul anului 
școlar lupta pentru rezultate. Diri- 
ginții celor cinci clase de-a Xl-a 
și-au revizuit cu grijă carnetele de 
însemnări si, pe baza cunoașterii 
capacității fiecărui elev, au fost lua
te măsuri pentru completarea cu
noștințelor acestora cu noi cuno
ștințe impuse de rapida dezvoltare 
a științei, tehnicii și culturii. Diri- 
nintii, și în general întreg corpul 
profesoral, au pus un mai mare ac
cent pe orientarea studiului indivi
dual al elevilor, pe recapitularea te
melor mai grele la fiecare obiect de 
studiu, iar începînd din trimestrul 
II, potrivit planului întocmit de di
recțiunea școlii, au fost organizate 
zilnic consultații și meditații.

Intr-o strînsă colaborare cu ca
drele didactice, în scopul bunei pre
gătiri pentru examenul de maturi
tate, a acționat și comitetul U.T.M. 
Au fost în acest sens organizate lu
nar ședințe de analiza situației la 
învățătură și convocate ședințe ful
ger de fiecare dată cînd situația u- 
nui elev sau altul a impus acest lu
cru. S-a stat apoi de vorbă cu elevii 
în legătură cu gîndurile lor de viitor, 
ajutindu-i să-și aleagă cel mai po
trivit drum în viată, după termina
rea școlii medii. S-a făcut, într-un 
cuvînt spus, totul pentru obținerea 
celor mai bune rezultate la apro
piatul examen de maturitate.

In frunte cei dintr-a Xl-a B
Fără nici un corigent, elevii cla

sei a Xl-a B au marea satisfacție de 
a se prezenta în întregime Ia exa
menul de maturitate. Faptul își are 
semnificația lui și vorbește oricui 
despre rodnica activitate desfășura
tă de tovarășa profesoară Avram 
Elisabeta, diriginta clasei, despre 
seriozitatea și spiritul tovărășesc care 
au însoțit tot timpul anilor munca 
elevilor acestei clase.

Astfel fiind, elevii clasei a Xl-a 
B.pășesc în frunte acum la încheie
rea anului școlar și sînt hotărîți 
să-și mențină poziția și la apropia
tul examen. Au toate șansele pentru 

pă de 500 tone, a cărei săpare a fost 
terminată de curînd. Trebuie să 
construim un saivan pentru ovine, 
padocuri pentru tineret și altele. In 
perioada de timp cît taurinele sînt 
scoase la pășune ne-am propus să 
tencuim grajdurile în exterior și să 
facem unele'amenajări în interior 
ca pardoseli, ventilație și canale de 
scurgere. Toate acestea necesită un 
volum mare de lucrări care vor fi 
executate de către harnicii colecti
viști din Teiuș pentru a crea condi
ții bune dezvoltării sectorului zoo
tehnic. Iar colectiviștii Roman 
loan, Hîrceagă Ioan, Petrie Ioan, 
Dușa Gavrilă, Ursu Vasile, Damian 
Ioan, Balazs Gheorghe, Bartha 
Gheorghe și alții care lucrează în 
sectorul zootehnic depun toată stră
duința pentru îngrijirea și furajarea 
în așa fel a animalelor îneît să ob
țină pe zi ce trece producții tot mai 
sporite de carne și lapte, cît mai 
mulți viței sănătoși și cît mai mulți 
purcei.

Deși am obținut pînă în prezent 
rezultate bune în ce privește crește
rea numărului de animale și spori
rea productivității lor, acestea nu 
ne mulțumesc. Vom munci și mai 
bine in viitor și sub îndrumarea 
permanentă a organizației de partid, 
ne vom strădui să îndeplinim și 
să depășim toate obiectivele prevă
zute în planul de producție pe a- 
cest an. contribuind din plin la 
sporit ea veniturilor bănești, la în
tărirea economică a gospodăriei co
lective și creșterea veniturilor co
lectiviștilor.

LAZĂR AUREL 
președinte la G.A.C. Teiuș 

iața maturității * 
aceasta. Majoritatea elevilor au nu
mai note bune și foarte bune. Ha- 
neș Constanța, bunăoară, are nu
mai note de 9 și 10 și ține cu tot di
nadinsul ca rezultatul ce-l va obți
ne la examenul de maturitate să în
tregească nu numai bucuria ci și 
elanul mamei sale, muncitoare la 
cooperativa „Mureșul". Sas Ioan, 
Joldoș Elisabeta și Ilău Ileana, fii 
de colectiviști, la fel de sîrguincio- 
și, sînt și ei animați de aceleași 
dorinți, iar Pogan loan. Beldean 
Maria, Muntean Maria, Cibu Cor
nelia. Corjan Dana și în general 
toți elevii clasei, încrezători în for
țele lor, așteaptă cu nerăbdare exa
menul de maturitate care le va 
deschide drum nou în viață.

Many 
am- 

clasa a Xl-a D au învins a- 
greutate. Prima s-a hotărtt 
profesia de profesoară, iar 
pentru cea de doctoriță, 
visul meu nutrit în anii din

..... ---------------------------------------

Cînd ai numai note de 10 la toate 
materiile, e greu ce-i drept să te ho
tărăști asupra profesiei pe care să 
ți-o alegi. Și totuși elevele 
Ana Maria și Bîrsan Letiția, 
bele în 
ceastă 
pentru 
a doua

— E 
urmă de a deveni profesoară — 
își spune dorința eleva Many Ana 
Maria. Și voi munci cu toată rivna 
pentru a mi-1 vedea împlinit

— Eu doctoriță doresc să devin 
—■ își destăinuie gîndurile Bîrsan 
Letiția și știu că în zilele noastre, 
pe zi ce trece tot mai luminoase, 
prin muncă hotărîtă nimic nu-i im
posibil.

Și temei există în cuvintele amîn- 
durora. Dar... care profesie-i mai 
frumoasă ?

La această întrebare, oricît te-aL>"ț 
strădui, e greu, să găsești răspun-’ 
sul. De ce? Iată! Muntean Nicolae 
din clasa a Xl-a C, fiu de colectivist 
din Oarda de Jos, e în stare să vină 
cu zeci de argumente pentru a de
monstra frumusețea profesiei de in
giner. Sevestrean Dorina, din a- 
ceeași clasă, susține că nimic nu-i 
mai plăcut decît să trăiești în Im- 
mea cifrelor de aceea și-a ales ma
tematica, Buciuman Elena, din clasa a 
Xl-a A, consideră că ea are dreptate 
cînd afirmă că chimia îți dă cele 
mai multe satisfacții, iar Cormoș 
Mariana, din clasa a Xl-a E, nu se 
dă bătută în fața oricui susținînd 
că în literatură găsești 
depline frumuseți.

Deci, care profesie-i 
moașă? Răspunsul? E 
place mai mult, cea spre care simți 
chemare și 
ești hotărît 
fele.

cele mai

mai fru- 
cea care-ți

pentru însușirea căreia 
să-ți închini toate fo^

S. POPESCW
♦♦

IN/IER/NELE

— „Istoria Romîniei" volumul IV. 
Volumul începe cu revoluția de la 
1948 și se încheie cu războiul pen
tru independență de la 1877.

— „Balade populare romînești" 
în 3 volume. Lucrarea întrunește 
pentru prima oară o seamă de ba
lade populare romînești publicate 
pipă acum disparate în diverse vo
lume și broșuri

— „La cea mai înaltă tensiune" 
de Nagy Istvan. In acest volum 
sînt oglindite prefacerile revoluțio-, 
nare din țara noastră după națio-< 
nalizarea întreprinderilor.



* Educarea candidaților de partid sarcină permanentă
Plenara C. C. al P.M.R. din apri lie 1962, a pus în fața organelor și 

organizațiilor de partid sarcini deosebit de importante, privind crește
rea și întărirea rindurilor partidului.

Organizațiile de partid din raionul nostru, sub conducerea și în
drumarea Comitetului raional de pa rtid, desfășurînd o largă muncă 
politică în rîndul oamenilor muncii, au reușit să atragă în partid pe 
cei mai buni muncitori, ingineri, tehnicieni, colectiviști și intelectuali. 
In aceeași măsură, organizațiile de bază se ocupă de educarea comu
nistă a candidaților de partid, pentru ca aceștia să-și însușească pre
vederile statutului partidului, să cunoască programul partidului și să 
lupte pentru traducerea lui în viață.

Redăm mai jos cîteva aspecte, din activitatea unor organizații de 
partid din gospodăriile colective, cu privire la felul cum acestea se o- 
cupă de educarea candidaților de partid.

In atenția comitetului de partid
Comitetul de partid din gospodă-

4, ria colectivă Cistei, a îndrumat în 
permanență activitatea organizațiilor 
de bază din brigăzi pentru a prîmi 
în rîndul candidaților de partid pe 
cei mai buni colectiviști.

In prezent, organizațiile de bază 
-de pe raza de activitate a comite
tului de partid, au în evidență un 
număr de 30 candidați de partid, 
primiți din rîndul celor mai harnici 
colectiviști. Primirea acestora în 
partid a dus la creșterea numerică 
și la îmbunătățirea activității orga
nizațiilor de bază, la obținerea de 
•noi succese pe linia dezvoltării e- 
conomice a gospodăriei colective.

Odată însă cu primirea, celor ce 
au solicitat aceasta, în rîndul can- 
didaților de partid, în fața organi- 

B zațiiîor de bază se ridică sarcina 
" educării candidaților de partid, pre

gătirea lor politică. In acest scop, 
îndrumate de comitetul de partid, 
organizațiile de bază au luat mă
suri care să ducă la îndeplinirea a- 
cestor sarcini. Astfel, în cadrul în
vățămîntului de partid pentru can
didați a funcționat un cerc de stu
dierea Statutului P.M.R., la 
candidații de partid au reușit 
însușească în mare măsură 
rialul predat.

O altă metodă folosită de 
nizațiile de bază pentru educarea 
candidaților de partid este aceea a 
repartizării lor pe lîngă membri de 
partid în cadrul brigăzilor și e- 
chipelor. Astfel, organizația de bază 
din brigada mixtă a 
tov. Cîrnaț Marița, 
partid să muncească 
Frățilă Ana, membră 
Cîrnaț Vaier se ocupă cu bune re- 

• rultate de educarea tov. Ciortea
'Cornelia și Avram Veronica. Re- 

• J^partizarea candidaților de partid 
-pe lîngă membrii de partid, a dus 
la obținerea de frumoase rezultate 
atît în ce privește întărirea vieții In
terne de partid cît și la participarea 
activă a tuturor, candidaților la 
Țîața economică a gospodă-

care 
să-și 

mate-

orga-

repartizat pe 
candidată de 
alături de iov. 
de partid. Tov.

Fiecărui candidat de partid 
o sarcină concretă

In munca sa pentru întărirea rin
gurilor partidului, organizația de 
Ibază din brigada a 2-a din gospo
dăria colectivă Cistei, dovedind 
preocupare pentru îndeplinirea aces
tei sarcini, a reușit să obțină rezul
tate bune. In prezent, în evidența 
organizației noastre de bază avem 

' un număr de 13 candidați de partid, 
primiți din rîndul celor mai buni 
colectiviști, care au făcut parte din 
activul fără de partid al organiza
ției de bază. Prin primirea acestora 
organizația de bază s-a întărit din 
punct de vedere numeric, sarcinile 
ce-i stau în față sînt îndeplinite cu 
rezultate tot mai bune. Dar, așa 
cum ne învață partidul, creșterea 
numerică a organizațiilor de bază 
este numai o latură a muncii pen
tru întărirea rindurilor acestora. 
Principala sarcină în această direc
ție este pregătirea și educarea mo- 
ral-politică a celor primiți în rîndul 
candidaților de partid în așa fel ca 
ei să cunoască statutul și hotărîriie 
partidului, să lupte activ pentru în
deplinirea lor. In această privință 
biroul organizației de bază dove
dește preocupare și exigență.

Este cunoscut faptul că în 
afară de celelalte metode și mijloa
ce de educare comunistă a candida
ților de partid, în perioada stagiu
lui, munca este cea mai bună școală 
■de pregătire politică și economică. 
Pornind de la această indicație 

tov. 
în 
la

riei colective, ei situîndu-se de 
fiecare dată în fruntea acțiunilor în
treprinse, dovedind prin fapte răs
punderea ce o simt pentru încrede
rea ce le-a fost acordată.

Din rîndul candidaților de partid, 
ca urmare a educării primite în pe
rioada stagiului, s-au ridicat cadre 
bine pregătite care la locul de mun
că dovedesc multă pricepere și ini
țiativă în îndeplinirea sarcinilor în
credințate. Așa, de exemplu. 
Giurgiu Susana. după primirea 
rîndul candidaților de partid, 
recomandarea organizației de bază 
din care face parte, a fost reparti
zată să muncească în sectorul zoo
tehnic. Muncind cu dragoste și în
suflețire, dînd dovadă de preocupare 
pentru a-și îndeplini cu cele mai 
bune rezultate sarcina încredințată, 
tov. Giurgiu Susana este una din 
fruntașele în muncă în ceea ce pri
vește îngrijirea animalelor. Pentru 
felul cum a muncit, pentru rezulta
tele obținute, după expirarea stagiu
lui de candidat ea a fost primită în 
rîndul membrilor de partid.

La îndrumarea comitetului de 
partid, organizațiile de bază ana
lizează în adunări generale, felul 
cum muncesc candidații de partid, 
care este contribuția lor la îndepli
nirea sarcinilor politice și economi
ce, ce stau în fața organizației de 
bază. Astfel, organizația de bază din 
brigada nr. 3 a analizat felul cum 
s-a ocupat biroul organizației de 
bază de mobilizarea membrilor și 
candidaților de partid la executa
rea lucrărilor din campania agricolă 
de primăvară, iar organizația -de. 
bază din brigada a 2-a a analizat 
în adunare generală felul cum se 
ocupă membrii de partid de educa
rea candidaților de partid.

Toate măsurile luate de comitetul 
de partid au dus la rezultate pozi
tive în ce privește educarea candi
daților de partid.

LUPEA VALEAN 
secretarul Comitetului de partid 

G.A.C. Cistei

a partidului, biroul organizației 
de bază a repartizat sarcini con
crete fiecărui candidat de partid. 
Astfel, o parte dintre candidați, 
printre care tov. Lupea Petru, Stan- 
ciu Vasile, Bobițan Vasile și alții 
au primit ca sarcină, ca în perioada 
campaniei agricole de primăvară, 
în cadrul echipelor din care fac 
parte, să desfășoare o largă mun
că politică în rîndul colectiviștilor 
pentru a-i mobiliza la executarea lu
crărilor agricole. Munca politică des
fășurată de ei. alături de ceilalți 
membri de partid. în rîndul colecti
viștilor, a făcut ca aceștia să parti
cipe la executarea lucrărilor din 
campania agricolă de primăvară în 
timpul optim și să execute lucrări 
de bună calitate. In prezent, cu a- 
ceeași însuflețire ei lucrează de zor 
'a lucrările de întreținerea culturi
lor.

Alți candidați de partid, cu o mai 
bună pregătire politică au primit 
sarcina de a se ocupa de educarea 
unor colectiviști ce fac parte din 
activul fără de partid. O asemenea 
sarcină a primit și tov. Ganga Ma
ria. Invățînd din exemplul personal 
al tovarășei Ganga Maria, înțelegînd 
mai bine menirea unui candidat de 
partid, convingîndu-se de trăsătu
rile moral-politice ale comuniștilor, 
tovarășa Ganga Firvonia a cerut și 
ea primirea în rîndurile candidați
lor de partid. Și tov. Bobițan Aurița,

După închiderea învățămîntului de partid
Organizațiile de bază din gos

podăria colectivă Mihalț au 
primit în rîndurile lor un mare nu
măr de candidați de partid. Rîndu
rile organizațiilor de bază au cres
cut. Ele reușesc să-și îndeplinească 
cu succes sarcinile politice și econo
mice pe care le ridică întărirea eco
nomică și organizatorică a gospodă
riei colective.

In atenția comitetului de partid 
din cadrul gospodăriei colective a 
stat nu numai creșterea numerică a 
organizațiilor de bază ci mai cu 
șeamă pregătirea politică și educa
rea comunistă a candidaților de 
partid, pentru a-i pregăti cit mai 
temeinic în vederea primirii lor în 
rîndul membrilor de partid. Astfel, 
pentru cunoașterea prevederilor statu
tului partidului nostru, pe lingă fie
care organizație de bază a funcțio
nat în anul școlar al învățămîntu
lui de partid, cîte un cerc de stu
dierea Statutului P.M.R. în care au 
fost încadrați toți candidații de 
partid.

După cum se știe, la începutul 
lunii aprilie a.c. învățămîntul de 
partid la sate s-a închis. Odată însă

Pentru vrednicia și devotamentul 
lor, tov. Prundar Carolina, Hațe- 
gan Melania, Ordean Silvia și muite 
altele din G.A.C. Mihalț au fost 
primite în rîndul candidaților de 
partid.

IN CLIȘEU: Se execută selec
ționarea viței de vie pentru plantat 
în pepinieră.

Ciontea Emilia și alții, au primit in 
grija lor membrii din activul fără de 
partid de care se ocupă cu răspun
dere.

Odată insă cu repartizarea sar
cinilor fiecărui .candidat de partid, 
munca biroului organizației de bază 
nu s-a oprit aici. Noi am analizat 
periodic, atît în ședințe de birou, cît 
și în adunările generale ale orga
nizației de bază felul cum muncesc 
candidații de partid pentru îndepli
nirea sarcinilor încredințate și de 
fiecare dată aceste adunări au con
stituit un prețios sprijin atît în 
munca biroului organizației de ba
ză, cît și în activitatea candidaților 
de partid. In munca biroului, pen
tru faptul că a reușit să desprin
dă unde are lipsuri în ce privește 
îndrumarea candidaților și ajutorul 
ce trebuie să-1 primească aceștia, 
iar candidații de partid s-au simțit 
și mai mult 'mobilizați la îndeplini
rea sarcinilor încredințate.

Biroul organizației de bază orga
nizează cu bune rezultate, discuții 
libere între membrii biroului și can
didații de partid pe diferite teme. A- 
ceasta a dat posibilitatea biroului să 
cunoască și mai bine nivelul de pre
gătire al candidaților de partid, să 
traseze acestora sarcini în raport cu 
cunoștințele ce le au.

Biroul organizației de bază va 
munci și în viitor pentru a antrena 
în muncă candidații de partid, me
todă eficace a educației comuniste.

STANC1U VASILE 
secretarul organizației de bază — 
brigada a 2-a din G. A. C. Cistei 

cu închiderea învățămîntului de 
partid nu înseamnă că educarea can
didaților de partid se întrerupe pînă 
la începerea noului an de învăță- 
mînt. Educarea candidaților de 
partid este o sarcină permanentă și 
îndeplinirea ei cere preocupare zi de 
zi. In acest scop la îndrumarea co
mitetului de partid, birourile orga
nizațiilor de bază au luat măsuri ca 
munca de educare a candidaților de 
partid să nu fie întreruptă. Astfel, 
periodic se organizează cu candi
dații discuții pe teme ale situației 
politice interne și internaționali. Au 
fost purtate discuții pe marginea u- 
nor capitole din Statutul P.M.R. ca 
drepturile și îndatoririle membrilor de 
partid, despre centralismul democratic 
și democrația internă de partid și 
altele. Noi ne-am propus ca în con
tinuare să expunem în fața candi
daților de partid diferite 
științifice și de cultură 
care vor contribui la 
multilaterală a acestora.

conferințe 
generală 

pregătirea

C. MEDRIȘ 
membru în Comitetul de partid 

G.A.C. Mihalț

§ă mal malta
Colectiviștii din Cistei obțin an 

de an succese în ce privește întări
rea economică a gospodăriei colec
tive, muncesc cu entuziasm pentru 
a smulge pămîntului rod bogat. O- 
dată cu dezvoltarea gospodăriei co
lective, au crescut și oamenii. Este 
un lucru deosebit de important, un
rezultat al muncii politico-educati
ve pe care au desfășurat-o organi- 

■ zațiile de bază. Mulți colectiviști, 
pentru vrednicia și devotamentul lor, 
au fost primiți în rîndul candidați- 

I lor de partid.
Dacă, în ceea ce privește crește- 

. rea' numerică a rindurilor partidu- 
‘ lui organizațiile de bază din gos- 
I podăria noastră colectivă au dove- 
i dit preocupare, nu aceeași atenție au 

acordat-o unele organizații de bază 
educării tuturor candidaților de 
partid. Următorul exemplu, concre
tizează acest lucru.

Organizația de bază a cărui se
cretar este tov. Cîrnaț Petru a pri
mit în rîndurile candidaților de 
partid pe tov. Șerbu Virgil. In adu
narea generală a organizației de 
bază, cînd s-a discutat cererea tov. 
Șerbu Virgil, membrii de partid 
care au luat cuvîntul au spus cu
vinte de laudă. Ei au arătat că în 
sectorul zootehnic unde muncește 
dovedește preocupare pentru buna 
îngrijire a animalelor, că este har
nic și cinstit, pentru care fapt adu
narea generală a organizației de 
bază i-a acordat încrederea, primin- 
du-1 în rîndul candidaților de 
partid.

Pentru educarea comunistă a tî- 
nărului candidat, el a fost încadrat

CU RĂBDARE
Lucrez de mai mulți ani în secto

rul legumicol al gospodăriei colec
tive din Cistei. Marea majoritate a 
colectiviștilor ce muncesc în acest 
sector o formează femeile. Ele mun
cesc cu entuziasm și au cîștigat o 
bună experiență în cultivarea legu
melor și zarzavaturilor. O parte 
dintre ele cîștigînd1 încrederea co
muniștilor au fost primite în rîndul 
candidaților -de partid. Printre a- 
cestea se numără tov. Avram Ve
ronica. Cleja Laura și Ciontea Cor
nelia. Ca membru în biroul organi
zației de bază m-am ocupat cu răb
dare de îndrumarea și educarea ce
lor trei candidate ce lucrează la 
grădina de legume.

Discuțiile tovărășești legate de 
politica partidului nostru, lămurirea 
unor probleme privind prevederile 
statutului partidului, mobilizarea lor 
la învățămîntul de partid, au con
tribuit din plin la educarea și pre
gătirea lor politică. De asemenea, 
pentru pregătirea profesională, îm
preună am participat la învățămîn
tul agricol de masă unde tov. A- 
vram Veronica, Cleja Laura și Cion
tea Cornelia s-au străduit să-și în
sușească materialele predate.

In acest an noi am folosit metode 
noi în cultivarea legumelor, aceea 
a plantării în cuburi nutritive și 
sub folii de polietilenă.. La aplicarea 
acestor noi metode candidatele de 
partid au dovedit mult interes și 
preocupare fiind în primele rînduri 
la executarea lucrărilor ce se cer 
la aplicarea acestor noi metode de 
cultivare a legumelor. De asemenea, 
ele au fost în primele rînduri la e- 
xecutarea celorlalte lucrări în gră
dina de legume ca plantarea unui 
ha cu roșii timpurii, un ha cu varză 
timpurie, un ha cu vinete și altele.

CÎRNAȚ VALER 
membru în biroul organizației de 

bază nr. 3 G.A.C. Cistei

preocupare
de biroul organizației de bază în 
cercul de studiere a Statutului P.M.R. 
Tot prin grija biroului organizației 
de bază, membrii de partid Meteș 
loan și Bobițan Ioan 1. Ioan au 
primit sarcina să se ocupe de edu
care tov. Șerbu Virgil.

Măsurile luate de biroul organi
zației de bază au fost bune. Dar 
este negativ faptul că organul de 
conducere al organizației de bază 
nu a controlat mai îndeaproape fe
lul cum tov. Șerbu Virgil își înde
plinește îndatoririle de candidat de 
partid, ce greutăți are în activitatea 
sa, care este preocuparea celor doi 
membri de partid pentru îndeplini
rea sarcinii încredințate. Aceasta a 
făcut ca în perioada stagiului de 
candidat tov. Șerbu Virgil să aibă 
lipsuri în ce privește pregătirea po
litică. Pentru acest motiv, biroul 
Comitetului raional de partid i-a 
prelungit stagiul de candidat cu 6 
luni, infirmînd hotărîrea adunării 
generale a organizației de bază de 
primire în rîndul membrilor de 
partid, a tov. Șerbu Virgil.

Faptul acesta constituie atît pen
tru comitetul de partid cît și pentru 
toate organizațiile de bază din gos
podăria colectivă o învățătură, iar 
concluziile ce se desprind ne face 
să ne dăm seama că este necesar 
să ne ocupăm în și mai mare mă
sură de educarea fiecărui candidat 
de partid.

M. DOBIRTA
membru în Comitetul de partid 

G.A.C. Cistei
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Din scrisorile corespondenților
(Urmare din pag. I-a)

Mărfuri intr-un sortiment tot mai bogat
Unitățile cooperativei de consum 

„9 .Mai" din Teiuș au reușit ca in 
primele 4 luni ale acestui an să ob
țină rezultate bune pe linia satis
facerii cît mai depline a cerinței sr 
consumatorilor, planul de aprovizio
nare și desfacere fiind îndeplinit ': 
proporție de 102.6 la sută.

Acest rezultat este urmarea fi
rească a aprovizionării unităților c_-

Ce se mai
întrebarea aceasta și-o pun de a- 

preape o lună de zile Pocnitorii sa
tului Teleac. Aceasta ca urmare a fap
tului că deși instalația electrică este 
aomplet terminată în sat și recepțio
nată încă de la începutul lunii mai. 
evenimentul mult dor't a-t- t'.aid 
fiecare locuitor al satului de a ve
dea aprînzîr.du-se becul. întirzie să 
aibă loc. Cauza... sau răspunsul ar 
trebui să-1 dea de urgență sectorul

îndeplinirea angajamentelor 
de onoare a fiecărui

(Urmare din pag. l-a) 

diat cu temeinicie posibilitățile și 
măsurile concrete care să asigure 
îndeplinirea și depășirea acestor an
gajamente. Luîndu-și aceste anga
jamente realizabile, colectivele de 
muncă și-au dat un cuvint de 
onoare pentru respectarea căruia 
trebuie să lupte cu toate forțele. Pî- 
nă la 23 August cînd, spre mîndria 
fiecărui om al muncii din patria 
noastră, se vor raporta înfăptuirile 
fiecărui colectiv, au mai rămas 
doar trei luni — timp insă suficient 
pentru a recupera rămînerea în ur
mă la fiecare obiectiv din agaja- 
ment. Trebuie însă ca acest timp 
să fie folosit la maximum și mo
bilizate colectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni spre a desfășura 
tot mai larg întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate.

..In ce privește munca politică de 
masă — sublinia tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la Conferința 
srganizației de partid a orașului 
București — în centrul ei trebuie 
să se afle lupta pentru realizarea 
planului de stat pe 1964, pentru 
îndeplinirea cu succes a angajamen
telor luate de oamenii muncii în 
cadrul întrecerii socialiste în cin
stea celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, orientarea spre 
cele mai arzătoare probleme ale 
producției, contribuția activă la răs-

Profilaxia insuficientei cardiace globale
Insuficiența cardiacă, reprezintă 

starea în care inima nu mai poate 
face față nevoilor de circulație a 
sîngelui în condițiile unei activități 
noi male a organismului.

Cauzele cele mai frecvente 
duc la insuficiență cardiacă 
reumatismul — prin lezarea 
chiulul inimii

care 
sînt: 
muș- 

sau a orificiilor de 
comunicare între cavitățile inimii, 
hipertensiunea arterială, prin încăr
carea permanentă a inimii cu o mun
că de pompare mărită, boli pulmo
nare, ca emfizemul sau sclerozele 
pulmonare, care îngreunează circu
lația și oxigenarea sîngelui la ni
velul plămînului.

Tratamentul din timp a acestor 
boli este cea mai bună măsură de 
prevenire a insuficienței cardiace. 
Atunci cînd insuficiența cardiacă a 
apărut, tratamentul ei corect con
dus, readuce bolnavul într-o stare 
bună de compensare funcțională 
normală.

Evoluția mai departe a bolnavu
lui depinde de colaborarea perma
nentă a acestuia cu medicul.

Păstrarea unei stări de sănătate 
normală depinde de indicațiile ■ și 
controlul medical, pe de o parte și 
de respectarea acestora de către bol
nav, pe de altă parte.

In cazul leziunilor cardiace la 
nivelul orificiilor de comunicare . și 
a mușchiului inimii —• cunoscînd că 
acestea sînt determinate de reuma
tism, prevenirea unor noi atacuri de
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M. BARNX

în întrecere — o 
colectiv de munca

datorie
i
■

lapîndîrea experienței înaintate, 
înlăturarea deficiențelor, acestea 
sînt trăsăturile care trebuie să ca
racterizeze și de acum înainte mun
ca noastră politică de masă pentru 
ca ea să-și înfăptuiască din plin 
rolul ei mobilizator și educativ".

Este deci deosebit de important ca 
organizațiile de partid, conducerile 
tehnico-administrative și comitetele 
sindicatelor să stimuleze tot ce e 
nou și înaintat in producție, să se 
preocupe de îmbunătățirea continuă 
a procesului de producție. Conduce
rile tehnico-administrative au obli
gația de a traduce în viață în mod 
operativ și în întregime, prevederile 
stabilite In planurile M.T.O. ca și 
cele făcute în consfătuirile de pro
ducție. dacă ele vin în ajutorul pro
ducției. Organizațiile de partid tre- 
b«>îe <5 urmărească permanent în
făptuirea angajamentelor și să în
drume zi de zi comitetele sindicate
lor ca acestea să asigure o vie des
fășurare a întrecerii socialiste.

Asigurind bunul mers al produc
ției, intensificînd tot mai mult între
cerea socialistă și desfășurînd o 
muncă politică eficientă, colectivele 
de muncă din întreprinderile raionu
lui au create toate condițiile spre 
a-și îndeplini angajamentele în în
trecerea socialistă luate în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a elibe
rării patriei. Este o chestiune de 
mindrie patriotică, de răspundere 
pentru angajamentul socialist.

reumatism acut constituie măsura 
de bază pentru preîntîmpinarea in
suficienței cardiace.

Intrucît puterea de aruncare a sin- 
gelui în circulație este scăzută, ini
ma nu se mai poate adapta normal 
la eforturi. De aceea bolnavul de 
inimă trebuie să cunoască posibili
tățile de răspuns ale inimii la efor
turi și să se situeze totdeauna sub 
limita maximă a acestor posibili
tăți. In acest caz indicațiile medi
cului sînt prețioase. Tot pentru a 
înlesni reducerea lucrului inimii, 

SFATUL MEDICULUI

respectarea unui regim fără sare 
devine necesar, precum și comba
terea îngrășării (obezității).

In cazul hipertensiunii arteriale, 
existînd în prezent medicamente e- 
ficace și ușor de luat pentru scăde
rea și menținerea la un nivel a- 
proape normal a tensiunii arteriale 
— tratamentul antihipertensiv de 
durată lungă este o măsură bună și 
necesară pentru prevenirea insufi
cienței cardiace. Și în aceste cazuri 
regimul fără sare și evitarea efor
turilor devin foarte utile.

In cazul bolilor pulmonare cum 
este emfizemul, bronșitele cronice, 
care preced sau însoțesc: această 
boală, infecțiile de focar, ca amig- 
dalitele, piorei alveolare (dinți tu

Sărbătoarea celor de 14 ani

ce au împlinit vîrsta

sălile de clasă ale 
pavoazată au luat 

Aproape 100 de eievi

Grupuri, grupuri de elevi, ce de 
la depărtare îți păreau de-o șchioapă 
se îndreptau grăbiți spre școala de 
8 ani din Benic. Faptul în sine pă
rea oarecum curios. Era încă de 
dimineață și intr-o zi de duminică. 
Evenimentul aveam să-1 cunosc ce
va mai tîrziu. Aici Ia Școala de 8 
ani din Benic. duminica trecută, a 
fost organizată din inițiativa Co
mitetului raional U.T.M. și a Mili
ției raionale Alba sărbătorirea fes
tivă a tinerilor 
de 14 ani.

Intr-una din 
școlii, frumos 
Ioc sărbătoriții, 
din comunele Intregalde, Cricău și 
Benic care, cu vădite semne de 
emoție, dar cu zîmbetul pe 
buze, așteptau începerea festivității. 
Si evenimentul mult așteotat din 
viața lor. acela al primirii buleti
nelor de identitate și odată cu a - 
ceasta primirea lor în rîndurile ce
tățenilor patriei a fost inaugurat.

Tinerii sărbătoriți au fost felici
tați cu acest prilej de către delega
tul Comitetului raional U.T.M. tov. 
Golban Ana și de către tov. căpitan 
Mateaș Ioan din partea miliției ra
ionale. Totodată sărbătoriților li s-a 
vorbit despre mîndria de a fi cetă
țean al R.P.R., drepturile și îndato
ririle cetățenilor.

In numele celor 
au primit buletinul 
luat cuvîntul elevii 
Steau Victoria, care au vorbit des
pre viața fericită ce o trăiesc, și-au 
exprimat hotărîrea lor fermă de a 
fi demni de încrederea acordată cu 
acest 
bune 
mici.

In 
fost prezentat un frumos 
artistic susținut de către colegii lor 
de la școlile de 8 ani Benic,
Cricău și Intregalde.

95 de elevi ce 
de identitate au 
Lupșan Horia și

prilej, de a constitui exemple 
pentru ceilalți colegi ai lor mai

continuare, sărbătoriților le-a 
program

puroi) sau polipi nazali — deviații 
de sept — trebuiesc tratate din 
timp. Prevenirea agravării stării de 
emfizem pulmonar constituie o mă
sură eficace de preîntîmpinare a 
apariției insuficienței cardiace. A- 
cest lucru se realizează prin asana
rea focarelor de infecție, operarea 
spinelor iritative rinofaringiene (po
lipi — deviații de sept, amigdale) 
tratamentul cu antibiotice a infecții
lor respiratorii, bronșitelor, și prin 
gimnastică respiratoare, care să 
forțeze cît mai mult mobilitatea cu
tiei toraciee, îndeosebi în ce privește 
faza expiratorie. De asemenea, scoa
terea din mediul cu praf sau gaze, 
evitarea fazelor de lucru care pre
tind o atitudine de fixare a cutiei 
toracice, interzicerea fumatului — 
sînt tot atîtea măsuri de prevenire 
si agravare a emfizemului și deci 
de îndepărtare a insuficienței car
diace.

Pentru menținerea inimii într-un 
echilibru funcțional bun, e necesar 
uneori un tratament de durată lun
gă cu tonice cardiace (digitală).

Acest tratament, bine indicat și 
conștiincios respectat, pe lîngă do
zarea eforturilor și un regim fără 
sare sau mai bine zis, cu foarte pu
țină sare, menține mulți ani inima 
într-o stare funcțională bună, fără 
ca bolnavul respectiv să fie. sus
tras de la desfășurarea unei vieți 
normale.

Dr. ISPAS GHEORGHE

Istoria noua a unui sat vechi
gazin. Preocupări diferite, dar cu 
același sens al timpului nostru. 
Spre mai bine, spre mai frumos!

DRUMUL ȘCOLII

înghesuită altădată într-o came
ră mică și întunecoasă, școala de 
azi a satului își poartă din plin am
prenta vremurilor noastre noi. Cei 
mai vîrstnici își aduc bine aminte 
de felul în care se învăța înainte. 
Mai bine de jumătate din copii ră- 
mîneau analfabeți, iar ceilalți după 
4 clase făcute, cu chiu și vai, înche- 
iau școala retrăgîndu-se spre mun
ca cîmpului. Porțile altor școli erau 
nentru ei închise. In anii vieții noi 
însă, copiilor hăprienilor, ca de alt
fel tuturor, li s-au deschis larg căile 
spre studiu. Din sat au plecat, an 
de an, tot mai mulți copii spre școli 
medii și școli medii-tehnice, spre 
institute și facultăți. Achim Vasile, 
copilul timid din anii prunciei, este 
azi inginer pe unul din marile șan
tiere ale socialismului, Filipescu 
loan e agronom, în timp ce Borzes- 
cu Floarea împarte cu dărnicie ele
vilor săi din cunoștințele însușite în 
facultate. Se adaugă, așa dar, pro-

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

-SPORT
Refractara Alba

Spectatorii prezenți duminica tre
cută la meciul dintre echipa albaiu- 
liană și Jiul II Petrila au plecat 
satisfăcut! parțial de la acest meci. 
Aceasta ca urmare a faptului că deși 
echipa lor preferată a cîștigat me
ciul la limită, au rămas datori pu
blicului la capitolul fotbal. De-a 
lungul partidei, jucătorii albaiulieni 
deseori au vădit semne de oboseală 
și bineînțeles lipsă de eficacitate în 
fața porții, capitol la care au exce
lat jucătorii Gogorici, Cristian și 
Achim. Surprinde inconstanța jucă
torilor de la o etapă la alta fapt ce 
trebuie să dea de gîndit conducerii

In scopul lărgirii spațiului de 
școlarizare, Ia Mihalț sînt în curs 
de construcție noi săli de clasă. 
Consiliul de conducere al gospodă
riei colective de aici însă, nu acordă 
nici un sprijin efectuării acestei im
portante lucrări.

Președintele gospodăriei: 
Ce-o fi cu sîntimbrenii ăștia de 
îndreaptă spre noi ?

Un trecător: Iacă vin să vă 
jute să transportați ceva pietriș și 
nisip necesar construcției școlii. 
Cică, au auzit că la Mihalț nu sînt 
decît... 100 de atelaje!

se
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Imprimeurile de mătase și relon
SÎNT ELEGANTE, SUPLE ȘI DURABILE 
ȘI SE GĂSESC ÎNTR-UN BOGAT SORTI
MENT DE CULORI LA MAGAZINELE

O. C. L. Comerț mixt Alba lulia și Zlatna

Plăcut și elegant vă puteți aranja 
apartamentul dumneavoastră cu :

Camere combinate I. L. H. 3 
Camere combinate Ilva

se vînd cu plata în rate la magazinele de mo- 
din Alba lulia și Zlatna ale O. C. L. Comerț 
Alba lulia.

care 
bilă 
mixt

fesii noi în monografia de azi 
satului. Și cazurile nu sînt izolate. 
Xu! Dm Hăpria au plecat spre școli 
medii și superioare, zeci și zeci de 
tineri. Alții vor porni ca mîine. Ni
mic nu le împiedică vrerea.

CÎNTEC DE VIATĂ NOUĂ

Se lasă umbrele serii peste sat. Se 
acrind becurile ne uliți și în case. 
1 lectix iștii se întorc de la muncă. 
S-ar părea că ziua e gata. Dar... Irr 
noapte plina, de aici de la căminuT 
cultural răzbate veselie. Se fac repe
tiții pentru un nou program de bri- 

Colectivistele Gligor Maria, 
Chirilă daria. Achim Ana, Cristea 
victoria. Medrea Eugenia și multe 
altele și-au schimbat pentru cîteva ore 
îndeletnicirea. Iată-Ie deci artiste 
iscusite cîntînd viața nouă a satu
lui colectivizat, a patriei înfloritoa
re. Nu cunosc oboseala și parcă ar 
vrea să trimită pe aripile cîntulut eL 
întreaga bucurie și mulțumire parti
dului. Cîntă întreaga brigadă îrr 
numele unui sat. a unei țări. In 
noapte vocea caldă, răzbate peste a- 
șezări asemeni luminii în noapte:

Mulțumim partid iubit 
Pentru traiul fericit.

Jiul II Petrila 2-î
asociației și în special secției de* 
fotbal.

Evoluția echipei din Petrila, așa 
după cum era și de așteptat nu'a 
constituit o surpriză, jucătorii au 
opus o rezistentă dîrză și au jucat 
bine în cîmp și apărare. De altfel 
nu a lipsit mult ca ei să plece acasă' 
cu un punct dacă nu chiar cu două.

Se așteaptă în viitor ca jucătorii 
echipei Refractara să lupte cu mat 
multă voință pentru culorile asocia
ției și deci să dea satisfacții nume
roșilor ei susținători, care așteaptă? 
de fiecare dată evoluția echipei 
încredere.

2 9 51:32

CLASAMENTUL

|<0370

Minerul Vulcan 21

C.F.R. Simeria 22 13 5 4 36:18 31
Aurul Brad 22 11 6 5 52:25 28
Min. Anlnoasa 22 12 4 6 44:26 28
Constr. Huned. 21 10 6 5 32:21 26
Parîngul Lonea 21 11 3 7 35 21 25
Refractara Alba 22 9 5 8 31:53 23

10
Textila Sebeș 22 10 210 41:36 22-
Jiul II Petrila 21 9 210 33:29 20
Știința Petroșani 22 7 6 9 28:39 20
Minerul Ghelar 22 7 312 23:44 17
Dacia Orăștie 22 5 611 43:48 16
Retezatul Hațeg 22 5 413 21:45 14
Minerul Teliuc 22 4 4 14 21:54 12

CLASAMENTUL 
campionatului raional

Aurul Zlatna 9 8 0 1 36: 7 1&
Victoria A.Iulia 9 8 0 1 30: 6 16
Recolta Galda 9 4 0 5 22:14 8'
C. F. R. Teiuș 9 3 0 5 9:18 6
Mureșul Vinț 9 2 0 7 11:17 4«
Ardealul A.Iulia 9 2 0 7 11:45 4-
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