
Forța ele nebiruit 
a ideilor lui SLSSHINT

La 22 aprilie 1370 s-a născut 
Vladimir llici l^mn, unul din cele 
•nai mari genii ale omenirii, ma
rele învățător și conducător al pro
letariatului internațional, inspirato
rul și organizatorul victoriei Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
făuritorul primului stat muncitoresc- 
țârănesc din lume.

V. I. Lemn a apărut pe arena 
luptei revoluționare in ultimul de
ceniu al secolului t-ecuf, in perioa
da cind in Rusia proletariatul iși 
încerca puterea în primele bătălii 
de clasă și se ridica ca o forță de 
sine stătătoare. Se apropia o nouă 
etapă de aprige bătălii de clasă.

Leninismul este marxismul epocii 
imperialismului și al revoluțiilor 
proletare, fiind o continuare și dez- 
vol'are a învățăturii elaborate de 
Marx și Engels. Marxism-leninismul 
a constituit și constituie steaua că
lăuzitoare a mișcării revoluționare 
internaționale. El este baza ideolo
gică in jurul căreia se unesc mase
le muncitoare in lupta pentru răs
turnarea dominației claselor exploa
tatoare, pentru transformarea co
munistă a societății. Forța sa con
sta în faptul că exprimă pe deplin 
nevoile dezvoltării vieții materiale 
a societății, interesele fundamen
tale ale clasei muncitoare și ale 
tuturor celor ce muncesc, indicînd 
drumul și mijloacele ce duc la li
chidarea oricărei exploatări și asu
priri a omului de către om.

Conducător al maselor revoluțio
nare, in care se împletea forța sa- 
vantului-teoretician cu talentul ne
asemuit al revoluționarului — orga
nizator de mase, V. I. Lenin a con
tinuat cauza lui Marx și Engels în 
noua epocă istorică — epoca im
perialismului și a revoluțiilor pro
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Adunarea festivă închinată 
aniversării nașterii 

lui V. I. Lenin
In sala Casei raionale de cultură 

din Alba-Iuiia a avut loc miercuri, 
22 aprilie a.c., o adunare festivă 
închiriată celei de a 89-a aniversări 
a nașterii Marelui Lenin. La adu
nare au luat parte muncitori din 
întreprinderile orașului, activiști de 
partid și d? stat.

La masa prezidiului au luat loc 
tovarășii Ștefan Botyeanu, prim-șe- 
cretar al Comitetului raional de 
partid, Gh. Crișan și V. Farcaș, se
cretari ai Comitetului raional de 
partid, Gr. Mureșan, președintele 
sfatului popular raional și alți mem
bri ai Comitetului raional de . partid.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Șt. Boureanu, prim-s'ecretar al Co
mitetului raional de partid.

Despre viața și opera lui. Vladi
mir llici Lenin a conferențiat tov. 
Vasile .Farcaș,. secretar al Comitetu
lui raional de partid. 

letare, epoca trecer i de la capita
lism la socialism.

Desjăsurindu-și activitatea revo
luționară in epoca imperialismului, 
cind clasa muncitoare avea de re
zolvat în mod nemijlocit sarcina do- 
boririi capitalismului, Lenin a ela
borat, pe baza analizei marxiste, o 
serie de teze noi, menite a înlesni 
victoria proletariatului împotriva 
burgheziei.

In lupta intransigentă cu oportu
niștii de toate nuanțele, Lenin a 
apărat marxismul, a dezvoltat mai 
departe toate cele trei părți compo
nente ale marxismului — materia
lismul dialectic și istoric, economia 
politică și teoria comunismului 
științific, a dat răspuns la proble
mele arzătoare care frămînta ome
nirea în acea perioadă.

V. I. Lenin a fost primul în isto
ria marxismului care a făcut o pro
fundă analiză științifică a impe
rialismului ca ultimă etapă a capi
talismului, a dezvăluit contradicții
le lui de neîmpăcat. El a descope
rit legea dezvoltării economice și 
politice inegale a capitalismului și 
a ajuns la concluzia genială că în 
virtutea acțiunii acestei legi revo
luția proletară nu poate birui si
multan în toate țările, că victoria 
socialismului este posibilă la înce
put în ctteva țări sau într-o singură 
țară capitalistă, luată aparte.

Evoluția socială a întregii ome
niri a confirmat caracterul univer
sal valabil al leninismului. Măreața 
construcție socialistă făurită cu suc
ces în Uniunea Sovietică, victoria 
revoluției democrat-populare în 
China și în celelalte țări socialiste 
din Europa și Asia, creșterea miș
cării comuhiste internaționale, uria
șul avtnt al luptei de eliberare na- 

(Continuare în pag. 4-a.)
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In întîmpinarea zilei de 1 MMI
-- - - - - Pășesc- - - - - - - j 
i cu încredere in gos- 
î podăria colectivă
) @ Numărul țăranilor întovă- ț
t rășiți din satul Galtiu ce se în- j 
$ scriu în gospodăria colectivă S 
) continuă să crească zi de zi. ■ 
< Cele peste 40 de familii din sat, 
$ care au pășit în ultimele zile pe
> drumul gospodăriei colective, au : 
( înscris peste 100 hectare teren
) agricol, 12 boi, 2 vaci și 5 cai. J 
) In satele Totoi și Sîntimbru nu- ;
1 meroși țărani muncitori au cerut ; 
( să ia ființă gospodării colective ■ 
S și în satele lor.
(> ® Cele 85 familii de țărani (
r întovărășiți din comuna Teiuș, 
s care au intrat în ultimele 10 zile - 
) în gospodăria colectivă din co- ț 
' mună, au făcut să crească su- 
; prafața de teren a gospodăriei 
) cu încă 207 ha.
> @ Peste 50 familii de țărani 
j întovărășiți, printre care Joldoș 
; Petru, Șeican Silviu, Iacșa Dorin

I
> și alții din comuna Cri ău, cu 

o suprafață de 120 hectare ara- î 
bil, finețe și vii, au cerut să se ) 
pună bazele unei gospodarii co
lective și în comuna lor.

Se pregătesc pentru CTlMîPMRjM DE

I&sfrâ tî|l
Oiejdea, satul acesta cu oameni 

harnici, iși are cuprinse în filele 
propriei istorii faptele multor ani. 
Poa'e dovezi scrise sînt rămase pu
ține. Dar, pentru a cunoaște istoria 
satului nici nu e nevoie de docu
mente. Nu! Oamenii de aici o cunosc

Spre noi
Colectivul de muncă de la fabri

ca de încălțăminte „Ardeleana" din 
Albă-Iulia, continuînd șirul succe
selor, obțin noi rezultate în realiza
rea angajamentelor luate în cinstea 
zilei de 1 Mai.

După ce și-au realizat angaja
mentul, în luna martie economisind 
piele și talpă din care se pot confec
ționa cca. 700 per. pantofi femei, har
nicii muncitori de aici au creat pînă 
în prezent 18 noi modele de pantofi

îndeplinesc angajamentele
Muncind cu avînt pentru îndepli

nirea angajamentelor luate în cin
stea zilei de 1 Mai, muncitorii, teh
nicienii și inginerii de Ia Atelierul 
central de reparații din Alba-Iulia 
consemnează pe graficul întrecerii 
noi succese.

Pină la 22 aprilie a.c. ei au re
parat șase utilaje, au confecționat 
1.000 m. liniari burlane, 300 șuru
buri pentru cap universal granic și 
sînt pe terminat cu confecționarea 
ușilor și ferestrelor pentru sectorul 
Poiana Rnscă.

In satul Oiejdea s-a terminat colectivizarea agriculturii

pe d rumul
bine. O cunosc fiindcă ei au scris-o.

★
Cu aproape 20 de ani în urmă, 

țăranii muncitori romini și maghia
ri din .sat au cunoscut un ordin al 
guvernului burghezo-moșieresc de 
pe acea vreme. Cică să nu se mai 
vorbească ungurește. Scurt pe doi. 
Și nu numai atît. Dar între oamenii 
satului se introducea vrajbă pe toate 
căile. Locuitorii de naționalitate ma
ghiară n-aveau nici un drept. Pînă 
și jocurile de duminica se făceau 
despărțite.

Acele vremuri de batjocură au 
dispărut însă pentru totdeauna. Cu
nosc acum, în anii puterii populare, 
oiejdenii alte vremuri, cu care se 
mîndresc. In locul urii și al vrajbei 
și-a făcut loc înțelegerea. Dacă îna
inte nu aveai 'voie să vorbești un
gurește, apoi azi satul își are școa
lă în limba de -predare maghiară. 
Și cite alte fapte nu vin să comple
teze istoria acestui sat. In anii pu
terii populare oamenii de aici s-au 
înfrățit nu numai în cîntec și joc, 
ci și în muncă. Timp de ani de zile 
țăranii muncitori romini și maghia
ri și-au muncit pământul in comun 
în cadrul întovărășirii care a exis
tat in sat, iar alții ascultînd cuvîn- 
ful partidului, au pășit în 1953 pe 
calea gospodăriei colective. Și mun- 

. ca un'tă și-a spus cuvîntul. An de 
an gospodăria a obținut recolte din 
ce în ce mai mari, iar de pe urma 
muncii lor colectiviștii au devenit

realizări
pentru femei, depășindu-și cu 8 mo
dele angajamentul luat.

Printre cei care au contribuit în 
măsură mai mare la realizarea de* 
economii se numără tov. Moldovan 
Ana, Bîrs Anuța, Moldovan Gh. și 
Șchiau Paraschiva, care numai în 
ziua de 21 aprilie au realizat eco
nomii de piele și talpă din care se 
pot confecționa cca. 15 perechi de 
pantofi pentru femei.

De asemenea, colectivul de mun
că de aici au confecționat 90% din 
dulapurile necesare pentru strungari 
și sînt pe terminate cu repararea a 
încă șase utilaje, fiind hotăriți să-și 
îndeplinească înainte de termen an
gajamentele.

S-au evidențiat în realizarea an
gajamentelor tov. Josan Manole, 
Dreghici Ion, Rusu Gheorghe, Ban- 
ciu Traian, Bucur Ion, Dreghici 
Pavel și mulți alții.

Pentru a întîmpina campania 
muncilor agricole din vară pe de
plin pregătiți, mecanizatorii de îa 
S.M.T. Alba, desfășoară o vie acti
vitate în munca de reparații a uti
lajului necesar în această campa
nie. Pînă la 22 aprilie ei au repa
rat 18 batoze, 10 semănători-legă- 
lori, 7 discuitoare, două grupuri de 
pompe pentru irigație, precum și 
alte utilaje.

Printre cei care au muncit cu 
mult elan la reparații sînt munci
torii Răhăian Octavian, Miclea Oc
tavian, Bucur Prip și alții, caret de
pășesc zilnic sarcinile planificate.

In clișeu: Mecanizatorii Bucur 
Prip și Puican Cornel,, lucrînd la 
repararea secerătorilor-legători.

belșugului
cameni cu adevărat înstăriți. Mulți 
din ei și-au construit case chiar.

In zilele acestea de plină primă
vară, la istoria satulut s-a făcut o 
nouă completare. Oiejdenii au în
scris a nouă pagină la șirul fapte
lor mărețe de pînă acum. Satul 
complect a fost colectivizat. Pes
te 270 de familii de țărani munci
tori romini și maghiari, călăuziți de 
cuvîntul înțelept al partidului, au 
intrat în gospodăria colectivă. Da! 
Oiejdenii pășesc cutezători spre mai 
bine. Comuniștii Vass Gheza, Nagy 
Sigismund și alții i-au sfătuit pe 
țărani să pășească cu îrteredefe pe 
acest drum și sfatul lor a fost as
cultat. Țăranii muncitori au adus 
în gospodărie peste 650 ha. teren, 
40 boi, 65 vaci, 41 cai și numeros 
utilaj agricol. Și, oiejdenii nu se 
vor opri aici. Prin hărnicie ei vor 
face gospodăria an de an tot mai 
bogată. Cerghedean Cornel, Tamaș 
Francisc, Crișan Cornel, Eleș loan, 
ca de altfel toți țăranii din sat, do
resc acest lucru și cu siguranță vor 
reuși.

O'ejdea, satul acesta cu oameni 
harnici, a pășit pe un nou drum. A- 
cest drum cu siguranță va fi dru
mul belșugului șl al bunăstării. în
ceputul, nu va fi ușor. Vor mai fi 
greutăți. Ele însă pot și cu sigu
ranță că vor fi învinse. Oiejdenii 
sînt oameni harnici și hotăriți. Știu 
să învingă orice greutate.
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Toate forțele pentru o recoltă sporită
Comuna Mihalț fruntașă la insămințări
Acordînd toată importanța lucră

rilor agricole în cîmp, colectiviștii 
și întovârășiții din comuna Mihalț 
au dobîndit rezultate frumoase în 
campania agricolă de primăvară.

Avînd terenul în cea mai mare 
parte arat din toamnă și folosind 
cu pricepere fiecare zi bună de lu
cru, colectiviștii din Cistei au reu
șit sa termine însămînțările din e- 
poca I-a și a Il-a primii pe comună. 
Hotărîți să obțină o recoltă cît mai 
mare de porumb, ei au însămînțat 
15 hectare cu porumb dublu hibrid 
înmulțirea l-a, iar pe o suprafață 
de 30 hectare au tratat sămînța de 
porumb cu îngrășăminte bacteriene.

In primele zile ale aces'tei sâpta- 
mîni au terminat însămînțările de 
primăvară și colectiviștii din Obre- 
ja, care au semănat porumbul în

Munca în vii se desfășoară din plin
Pentru a obține o recoltă bogată 

de struguri, colectivul de muncă al 
gospodăriei agricole de stat Alba- 
Iulia a început din vreme lucrările 
în vii, reușind să execute dezgro
patul, tăiatul, arăcitul și legatul la 
timp și în condițiuni optime.

Acordînd toată importanța regu
lilor agrotehnice viticole, colectivul 
de muncitori a trecut în continuare 
la o nouă serie de lucrări în vii. 
Astfel, acum Ia toate trupurile sec
ției viticole se dă bătălia pentru a 
se termina sapa. mare, pentru a di
struge buruienile, a asigura aerisi
rea solului și a păstra cît mai mul
tă umezeală în pămînt In fruntea 
întrecerii la lucrările în vii se si
tuează subsecția Bărăbanț, a 
cărei responsabilă este tovarășa 
Ivan Maria, unde sapa mare a fost 
executată pe întreaga supFafață a 
viei. Frumoase rezultate a obținut,

întregirea șl dezvoltarea londolnl de bază In 
întovărășirile zootehnice, o sarcină principală

In cursul anului trecut, în urma 
îndrumării date de către Comitetul 
raional de partid, organizațiile de 
bază și comitetele executive ale sfa
turilor populare din comunele de 
munte au început desfășurarea li
nei intense munci politice în rîndul 
țăranilor muncitori în vederea for
mării de Movărășiri zootehnice, în 
care pe lingă suprafața de teren 
țăranii muncitori să aducă după li
berul consimiămîni și un număr de 
oi, care să constituie fondul obștesc 
al întovărășirii. Noua orientare dată 
în direcția cooperativizării satelor 
de munte s-a dovedit a fi din cele 
mai juste, deoarece odată cu înfiin
țarea ei întovărășirea își formează 
deja un nucleu al avuției obștești 
care constituie o temelie puternică 
a dezvoltării de viitor.

Ca urmare a muncii politice des
fășurate, s-a reușit ca într-un timp 
destul de scurt să se înființeze in 
satele din partea deluroasă și mun
toasă a raionului 29 .de întovărășiri 
zootehnice de acest fel, cuprinzînd 
peste 4300 familii, care au adus 
peste. 12.000 hectare și au subscris 
la fondul de bază un număr de 
4.795 oi. Datorită însă faptului că 
la înființare n-au existat condiții 
pentru strîngerea la un loc in fie
care întovărășire a oilor subscrise, 
a trebuit ca oile să fie lăsate acasă 
la fiecare țăran întovărășit pentru 
ternare. Odată însă cu venirea pri
măverii problema strîngerii oilor la 
un loc a devenit o problemă de 
primă importanță. Aceasta cu aiît 
mai mult cu cît trebuie să se asi
gure o evidență precisă a mieilor 
rezultați de la oile înscrise la fon
dul de bază. Și în această direcție 
au fost luate o seamă de măsuri. 
Astfel, secția agricolă a raionului a 
stabilit ca fiecare tehnician zoo-ve- 
terinar, în colaborare cu conduce
rea întovărășirii, să treacă la crota- 
lizarea tuturor oilor din cadrul fon
dului de bază, operație care în cea 
mai mare măsură a fost făcută. Se 
poate spune chiar că acolo unde a 
existat sprijin din partea sfaturilor 
populare s-au reușit ca crotaliza- 

cea mai mare parte în teren îngră
șat cu gunoi de grajd.

îndrumați și sprijiniți de organi
zațiile de partid și comitetul execu
tiv al sfatului popular din comună, 
rezultate frumoase la însămînțări 
au dobîndit și țăranii întovărășiți. 
Membrii întovărășirilor agricole 
„Victoria socialismului" și „Mih’ăl- 
țana“, care au folosit la maximum 
ajutorul dat de S.M.T. și atelajele 
proprii, au reușit de asemenea să 
termine printre primii și în condi 
țiuni optime însămînțările.

Astfel, muncind cu multă hărni
cie și entuziasm, lucrătorii ogoare
lor din comuna Mihalț au terminat 
în întregime însămînțările, situîn- 
dti-se astfel fruntași pe raion în 
campania agricolă de primăvară.

de asemenea, la lucrările în vii și co
lectivul de la subsecția Țelna, unde 
această lucrare s-a executat in pro- 
porth de peste 80%.

La gospodăriile colective din raionul nostru, procentul de mecani
zare a lucrărilor agricole continuă .să crească tot mai mult.

/.V CLIȘEU: Semănatul porumbului hibrid la G.A.C. „Unirea" 
din Alba-Iulia
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rea și identificarea oilor, conform 
cererilor de înscriere, să se ter
mine în întregime.

Cu prilejul acțiunii de crotalizare 
a reieșit însă, în evidență o seamă 
de aspecte negative, care frînează 
in mare măsură dezvoltarea întovă
rășirilor. Astfel, cu prilejul înscrie
rii în întovărășire, parte din țăranii 
muncitori care nu aveau oi In acel 
timp s-au angajat prin cerere să 
cumpere oile stabilite la fondul de 
bază și să le predea întovărășirii. 
Acest angajament a fost îndeplinit 
de unii țărani muncitori. Dar, tre
buie spus că mai există încă la ora 
actuală pe raion un număr de peste 
700 de oi care încă n-au fost cum
părate spre a fi predate întovărăși
rilor conform angajamentului luat 
în cerere. Acest lucru face ca fon
dul de bază al întovărășirilor, în 
loc să înregistreze o creștere simți
toare, este acum mai mic chiar de
cit la înființare. In multe întovără
șiri această stare de lucruri se da- 
torește faptului ca nu a existai pre
ocupare suficientă în această direcție, 
iar sfaturile populare comunale au 
considerat problema întregirii și dez
voltării fondului de bază în întovă
rășiri ca pe o problemă care nu le 
interesează. La cele două întovără
șiri zootehnice din Valea Dosului, 
de pildă, din 463 oi, care au fost 
înscrise la fondul de bază, au fost 
crotdlizate abia 140. De altfel, ase
menea situații mai sini încă multe. 
La Galați (președinte de întovără
șire Itu Moise), de pildă, mai sînt 
de strtns 85 oi, la Feneș (președin
te Teodorescu Ionaș) — 122 oi, la 
Zlatna, în cele două întovărășiri 
(președinți lancău Amos și Rof 
Petru) — HO, iar în cuprinsul co
munei Almaș — peste 200 oi. Se 
ridică in mod firesc întrebarea: 
Cum pot oare comitetele executive 
ale acestor sfaturi populare să fie 
nepăsătoare față de o astfel de pro
blemă? Sau, probabil, așteaptă și in 
această direcție ajutor de la raion. 
De asemenea, tot din cauza slabu
lui interes față de dezvoltarea averii 
obștești, în unele întovărășiri, ca

Au prăsit sfecla de zahăr
Membrii gospodăriei colective din 

Obreja, care au dovedit o deosebită 
preocupare în campania de însă
mînțări, executînd la vreme și în 
cele mai bune condițiuni semănatul 
culturilor de primăvară, dovedesc 
același interes și pentru întreținerea 
culturilor.

Astfel, pentru a păstra cit mai 
multă umezeală în pămînt, a men
ține terenul curat de buruieni și a 
asigura o bună dezvoltare culturii 
de sfeclă de zahăr, îndată ce a- 
proape toate plantele au răsărit, co
lectiviștii din Obreja au executat 
prașila oarbă între rînduri, urmind 
ca buchetatul și răritul sfeclei să-l 
facă îndată ce rindurile vor fi în
cheiate complect și plantele vor 
avea 3-4 frunze.

De asemenea, colectiviștii din 0- 
breja muncesc de zor și la întreți
nerea culturilor din grădina de le
gume, unde au prășit în întregime 
culturile de ceapă și-varză timpurie.

Printre fruntași la lucrările de 
întreținere se situează colectiviștii 
Bobițan Onu, Breaz Rozalia, Măr- 
cuș Armeana, Muntean Paraschiva, 
N cu!a Iul iu și alții.

Zlatna, Feneș etc., conducerile în
tovărășirilor nu dovedesc toată a- 
tenția ca fiecare întovărășit să pre
dea oaia împreună cu mielul. Or, tre
buie să fie clar că oile subscrise 
la fondul de bază au devenit pro
prietatea obștească a întovărășirii 
încă din momentul inaugurării în
tovărășiri-' și deci fiecare producă
tor trebuie să predea, conform ce
rerii semnate de el, oile subscrise 
împreună cu mieii rezultați de la 
oi.

Sînt apoi unele cazuri cînd din 
vina organelor zoo-veterinare in u- 
nele comune, ca Almaș și Feneș, nu 
s-a acordat toată grija mieilor, ast
fel că unii s-au îmbolnăvit și au 
murit. Aspecte negative s-au mani
festat și în ce privește grija pentru 
oile din fondul de bază. Datorită 
slabului interes dovedit de medicul 
veterinar Iordache Alexandrina, în 
unele comune și sate din raza lui 
de activitate unele oi s-au îmbol
năvit de rîie. Toate aceste lipsari 
constituie o frînă serioasă în dez
voltarea fondului de bază în înto
vărășiri. x

Peste cîteva zile oile vor fi scoa
se la pășune. Pînă la aoeastă dată 
vor trebui luate toate măsurile în 
vederea strîngerii tuturor oilor care 
au fost subscrise prin cerere, ast
fel că odată cu ieșirea la pășune 
fondul fiecărei întovărășiri să fie în
tregit conform documentelor. In 
această direcție se impune ca sfa
turile populare și organizațiile de 
partid să sprijine cu toată răspun
derea conducerile întovărășirilor, ca 
acestea să își poată îndeplini întoc
mai sarcina importantă ne care o 
au în această direcție. Trebuie în
tărită în mod special munca poli
tică de lămurire a țăranilor munci
tori întovărășiți ca fiecare să-și în
deplinească sarcina asumată, iar a- 
cei care nu au oi, să le cumpere și 
să le predea, așa cum s-au angajat 
la înscrierea în întovărăș re, deoa
rece fiecare întovărășit trebuie să 
știe că .dezvoltarea fondului de bază 
asigură realizarea unor venituri din 
ce în ce mai marj.

Florile brigăzii
In mijlocul luminișului multico

lor, aduni floare cu floare pînă faci 
un buchet mare. II privești, cîfeva 
din ele le arunci pentru că nu ți se 
par frumoase. In locul lor culegi 
altele. Apoi, cu emoție, oferi buche
tul celui pentru care l-ai pregătit.

Ce omagiu frumos și simbolici
Brigada utemistă condusă de co

munistul Novăcean Ioan de la în
treprinderea „Gh. Doja“ sectorul 
nr. 2 s-a angajat ca în cinstea zilei 
de 1 MaF să-și depășească simțitor 
sarcinile de pian și să dea produse 
de cea mai bună calitate. Și de 
atunci, cu mîinile lor aspre, ute- 
miștii din brigada lui Novăcean 
Ioan, adună, zi de zi, gingașe flori 
centru buchet. Aduna una cîte una. 
Astfel, în luna februarie tinerii din 
această brigadă și-au depășit pla
nul zilnic cu 14,8%; în luna martie 
cu 17%, iar în cursul acestei luni 
ei sînt hotărîți să obțină noi suc
cese.

Acestea au fost primele flori ce 
'e-au cules tinerii din brigada fui 
Novăcean loan, și brigada poate ^fi 
mândră.

TATAR VIORICA 
secretara org. U.T.M.

Și-au făcut cu cinste datoria
In biroul sectorului electric Teiuș, 

telefonul sună fără întrerupere. 
Prin nori de praf, ridicați de furtu
nă, doi tineri se îndreptau spre stația 
: -rineipală de transformare ce se 
află în apropierea sediului sfatului 
popular. După cîteva clipe, lumina 
' lectrlcă se întrerupe. Cei doi tineri 
aooi făceau cale întoarsă venind 
către sediul sectorului electric.

In ușă, neastîmpărat, freeîndu-și 
■ -er-u mVnile, li aștepta tovarășul 
Constantin Lazăr, șeful sectorului 
declric. - Mergem să decuplăm și 
celelalte transformatoare, să na se 
bdîmple accidente sau incendii pe 
undeva.

— Rămîneți pe loc, le-am decuplat 
cu, le spuse scurt șeful sectorului 
electric. Cei doi electricieni, Radu 
Oliviu și Breaza Iacob, se priviră 
fulgerător, înțelegind că undeva 
trebuie să fie bucluc.

Cu șepcile trase pe ochi, pe ușă 
intră val-vîrtej, Rusu Cornel, Oțoi 
Constantin și Nelu Stîncel, liniori la 
centrul de radioficare. După ce-șt 
ridică șepcile mai înspre ceafă șl 
bolborosesc ceva la adresa vijeliei, 
tovarășul Lazăr îi informează și pe 
aceștia despre cele întîmplate. Acum 
toți știau că în strada Stalin vîntul 
doborîse doi stilpi, iar alți 16 au 
fost doborîți in străzile Bar
bu I.âu'aru, Malinovschi, 30 De
cembrie, Parcul Mihai Viteazul și 
încă pe cîteva. Fără să mai stea 
pe gloduri, cei 5 utemiști, în frunte 
cu șUul sectorului electric, se con- 
stituiră in două echipe.

Prima echipă își luase sarcina 
să pregătească adausuri din cei 
cîțiva stilpi pe care îi aveau la 
Indemînă și să-i planteze lingă stîl- 
pii cei rupți, pentru a nu paraliza

J~ estiva fu t tineretutui
Tinerii din comuna Vințul del os 

au muncit cu mult elan pentru în- 
timpinarea celui de-al III-lea festi
val comunal al tineretului. Sub în
drumarea permanentă a organiza
țiilor de partid, organizațiile U.T.M. 
de pe raza comunei au antrenai ti
nerii în acțiuni pentru înfritmuse- 
farea comunei. Astfet, ei au plan
tat 800 de duzi, au curățit cca. 50 
ha. pășune, au ajutat la . plantarea 
cireșilor, la împrejmuirea și nărui
rea lor. Pionierii și școlarii au 
strîns 800 kg. fier vechi.

Dar, tinerii de pe raza comunei 
nu au fost fruntași numai la acțiu
nile întreprinse de către organiza
țiile U.T.M., elanul lor tineresc s-a 
văzut și cu ocazia festivalului tine
retului, care a avut loc Ia data de 
19 aprilie în comuna Vințul deTos.

Ora 10. S-a deschis festivalul, 
toți tinerii fiind prezenți in curtea 
școlii de 7 ani, de unde au defilat 
rină în parc. Aici s-a prezentat un 
bogat program cultural-artistic.

Corul școlii de 7 ani a interpre
tai un bogat program de cîrilece, 
iar soliștii vocali Itu Rafila, lică
reau Maria și surorile Limbeanu au 
Gintai clnteae specifice satului. 

prea mult activitatea cinematogra
fului, brutăriei, centrului de radio
ficare, dispensarului medical efe, 
din lipsă de energie electrică.

Furtuna, care se dezlănțuise 
puternic, își mai potolise furia. 
Echipele constituite, înarmate cu 
unelte de trebuință, porniră la treabă, 
loagărul suna ca un clopot, muș- 
cînd cu lăcomie din stilpii de stejar 
uscat, împărțindu-i în bucăți de cîte 
2,50 m. Tîrnăcoapele, răngile de 
fier și lopețile își primeau luciul 
argintiu din cauza frecușului pe 
care-l făceau în pămîntul nisipos 
și reavăn.

Primele două adausuri la rețea 
sînt puse și matisate cu verigi de 
sîrmă zincaiă.

Acum, urmează la rînd cei
lalți stilpi. Băieții au multă 
ambiție. Nici n-au vreme des
tulă să aprindă o țigară sau să-și 
șteargă sudoarea de pe frunte, care 
se prelinge spre bărbie.

La orele 19 și cîteva minute, s-atl 
aprins din nou becurile electrice. In 
casele teiușenilor și stremțenilor di
fuzoarele au adus din nou cîntece- 
1e preferate, știri din țară și de pes
te hotare. La cinematograful „Vi
sile Roadă", în fața unui numeros 
public, filmul rula în bune condi- 
țiun<. Malaxoarele au intrat din nou 
în funcțiune, frămîntînd aluatul ne
cesar la coacerea plinii pentru « 
doua zi. La dispensarul medical, și 
casa ,de naștere, colectivul medica- 
sinitar putea lucra și veghea la 
sănătatea celor internați sau a noi
lor nâscuți.

Cei mai sus amintiți și-au făcut 
cu cinste datoria față de miile de 
cetățeni.

Coresp. ADRIAN OȚOIU

Realizări ale ceferiștilor (
Tinerii de la complexul C. F. R. 

Tciuș-Coșlariu, Conștienți de sar
cinile ce le revin in îndeplinirea 
planului de producție, obțin lună de 
lună tot mai frumoase realizări. 
Astfel, în luna aprilie tineretul com
plexului C.F.R. Teiuș-Coșlaria și-a. 
adus un aport multilateral in rea
lizarea de economii tot mai mari. 
De pildă, din brigada de tinerei 
de pe locomotiva 2-30189 s-au evi
dențiat tovarășii Medrea Ion și 
Radar Vasile, care au realizat eco
nomii de 13,6 tone combustibil con
vențional.

Merită a fi evidențiată de ase
menea brigada tineretului de repa
rații de la Depoul Teiuș, care a 
reparat in luna martie locomotiva 
nr. 50634, planificată in trimestrul 
II, reatizînd astfel o economie în 
valoare de 9.600 lei. Tinerii de la 
Depoul C.F.R. Teiuș au realizat în 
tola! în cursul lunii martie econo
mii de combustibil convențional în 
valoare de 19.174 lei.

Și tinerii de la stația C.F.R. Coș- 
lariu, sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, au obținut însemnate 
succese în muncă. Ei au realizat în 
Iurta martie economii în valoare de 
12.990 lei.

G. VERDEȘ 
secretar al comitetului U.T.M. 

de la complexul C.F.R.
Teiuș-CoșlariU

Brigada artistică de agitație din V 
comuna Vințul de los a scos in e- 
vidență în programul prezentat rea
lizările și lipsurile locale.

Echipa de dansuri din Valea Vin- 
țului a interpretat jocul călușarii. 
Printre cei care au executat acest 
joc au fost și dansatorii Mihăiescu 
Ion și Drăgan N. A. DUCA

★
Duminica trecută, intr-o atmosfe

ră sărbătorească la deschiderea fes
tivalului din comuna Oarda de los, 
tov. Groza Augutin președintele 
sfatului popular a dat citire 
mesajului de salut adresat de sfa
tul popular tineretului, pentru mun
ca depusă în diferitele acțiuni de 
folos obștesc din comună.

La ora fixată s-a trecut la desfă
șurarea programului. Au participai 
peste 150 de tineri din safeTe din 
împrejurimi. Competițiile sportive 
au căpătat un larg ' caracter de 
masă prin atragerea tineretului în 
cele mai felurite ramuri ca: ciclism, 
fotbal, volei, cros, tir etc.

Pînă seara tîrziu taraful tinerilor 
amatori s-a făcut auzit, iar minuna
tul port țărănesc era întîlnit de la 
mic la mare.

ION DARIE



Din activitatea organizațiilor de partid

Pentru rezultate și mai bune
Una pe f

La revizia de vagoane C.F.R. Te- 
iuș, munca pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan se des
fășoară din plin, colectivul de mun
că de aici fiind preocupat de a-și 
îndeplini cu cinste sarcina princi
pală, siguranța circulației.

In această problemă organizația 
de bază are o preocupare perma
nentă, educă membrii și candidații 
de partid in spiritul unei înalte dis
cipline față de muncă și de îndepli
nirea sarcinilor ce le au. Dar, în 
unitatea noastră, pe Ungă membrii 
și candidații de partid mai sînt și 
nemembri de partid, care trebuie și 
ei educați și mobilizați, ca împreu
nă să ne îndeplinim la timp și în 
cele mai bune condițiuni sarcinile 
ce le avem. Și trebuie să spun că 
asigurarea siguranței circulației nu 
e o sarcină ușoară.

Pentru mobilizarea întregului co
lectiv în această muncă, organiza
ția noastră de bază îndrumă și 
sprijină activitatea organizațiilor 
de masă din unitatea noastră și mai 
ales a comitetului de secție sindi
cal, care are sarcini importante în 
ce privește îndeplinirea angajamen
telor reciproce din contractul co
lectiv.

In adunarea generală ordinară a 
organizației de bază, ce a avut loc 
la începutul lunii aprilie, s-a ana
lizat felul cum muncește comitetul 
de secție sindical pentru îndeplini
rea sarcinilor ce le are. Raportul 
prezentat în fața adunării a cuprins 
rezultatele activității comitetului de

De pe acum —
i Comitetul de partid din comuna 
tremt în ultima sa plenară a a-

nalizat felul cum s-a desfășuratîn- 
vățămîntul politic în cercurile și 
cursurile de partid pe anul 1958- 
1959 și care a fost eficacitatea lui 
în îndeplinirea sarcinilor politice și 
economice.

Spre deosebire de anii trecuți — 
s-a arătat în raportul prezentat la 
plenară — munca de educare poli
tică în cercurile și cursurile învă- 
țămîntului de partid s-a îmbunătățit 
mult. Toți membrii și candidații de 
partid au fost cuprinși în învăță- 
mîntul de partid. Pe lîngă aceștia 
un însemnat număr de tovarăși din 
activii! fără de partid au fost și ei 
încadrați și au luat parte la învă- 
țămîntui politic. Frecvența, datori
tă îndrumării comitetului de partid 
și a organizațiilor de bază, a fost 
de 75-95%.

Conținutul expunerilor făcute de 
propagandiști, cît și a discuțiilor ce 

_ au avut loc în cercuri și cursuri a 
cuprins mai multe exemple din via- 
ța oamenilor muncii, din viața co
munei. Tov. Goțea Traian, Păcurar 
Lucreția și încă mulți alții au fost 
dati ca exemplu pozitiv pentru con
știinciozitatea cu care au studiat

Ceea ce este important, este efi
cacitatea învățămîntului de partid. 
Datorită faptului că a crescut nive
lul politic al membrilor și candida- 
ților de partid, ei își îndeplinesc la 
timp sarcinile ce le sînt încredințate 
de organizațiile de bază din care 
tac parte. La începutul anului nu
mai 24 membri și candidați erau 
în sectorul socialist-cooperatist al

— oo —
r

Acțiuni patriotice
<De la punctul de coresp.-Zlatna) 

Animați de dorința de a contribui 
tot mai mult la înfrumusețarea co
munei lor, utemiștii și elevii Școlii 
medii din Zlatna au desfășurat în 
aceste zile o vie activitate. Astfel, 
în cadrul celor peste 670 ore- de 
muncă voluntară efectuată, ei au 
curățit drumul comunal pe o dis
tanță de 200 m., precum și parcul 
-căminului cultural, aranjîndu-i tot
odată și rondurile de flori. De ase
menea, harnicii utemiști și elevi au 
descărcat cărămida sosită pentru 
construirea casei culturale comuna
le, iar curtea școlii au lărgit-o con
struind și un gard. Totodată, pentru 
a-și folosi timpul liber cît mai plă
cut, ei au amenajat un teren spor
tiv.

Acestea sînt doar cîteva din 
acțiunile utemiștilor și' elevilor șco- 

tK Iii medii din Zlatna. Pentru viitor 
ei și-au propus încă o seamă de 
-afte acțiuni pe care sînt hotărîți să 
le înfăptuiască.

Coresp. PATRAȘCANU TRAIAN

secție sindical din unitatea noastră, 
mai ales în ce privește educarea 
membrilor de sindicat și mobiliza
rea lor la îndeplinirea sarcinilor, 
felul cum este organizată întrece
rea socialistă și rezultatele ce s-au 
obținut, aplicarea unor noi metode 
de muncă așa cum este de pildă, re
pararea vagoanelor fără detașare 
din tren și altele.

Ca urmare a acestor preocupări 
și a activității întregului colectiv, 
sarcinile din planul de producție pe 
trimestrul I au fost depășite cu 
1,2%. Tot în această perioadă au 
mai fost reparate peste sarcina pla- 
n’ficată 15 vagoane, realizîndu-se 
însemna'e economii.

In cadrul adunării, mulți dintre 
tovarășii care au luat cuvtntul, 
printre care Groza Gh., Avram 
HălăFaie E. și alții, au arătat că 
rezultatele obținute în muncă de că
tre comitetul de secție sindical sînt 
un rezultat al îndrumării organiza
ției de bază, care s-a preocupat de 
activitatea acestuia. Au fost ' însă 
criticate lipsurile care s-au mani
festat in această muncă. Astfel, s-a 
arătat că nu în suficientă măsură 
sînt urmărite rezultatele în întrece
rea socialistă și nu sînt populari
zați fruntașii și metodele lor, și 
alteL.

Adunarea generală a organizației 
de bază a hotărîi luarea unor mă
suri care să ducă în viitor la lichi
darea lipsurilor și la îmbunătățirea 
muncii.

Coresp. GH. STOICA 

pentru anul viitor 
agriculturii. Astăzi sînt 90 tovarăși, 
iar în satele Geoagiu de sus și 
Gf-rmal nici un membru sat» candi
dat de partid nu este înafara sec
torului socialist-cooperatist al agri
culturii. Numărul candidaților de 
nariid a crescut de la 10, cîți erau 
la începutul anului, ia 33. în co
muna Stremț, ca urmare a educării 
politice a. maselor, s-au obținut și 
ah- rezultate economice.

Plenara comitetului comunal de 
partid a luat o hofărîre, pe baza a- 
nalizei făcute, care prevede sarcini 
de viitor pentru organizațiile de 
bază. în vederea încheierii anului 
de invătămînt politic și pregătirea 
anului de învătămînt de partid pe 
1959—1960.

--------------------♦♦--------------------

Realizări ale unui detașament de pionieri
Sarcinile unui detașament de pio

nieri sînt multiple. Printre diferite al
te sarcini, el trebuie să depună o acti
vitate intensă, care să contribuie la 
întărirea disciplinei în clasă și la 
obținerea de rezultate cît mai bune 
la învățătură, prin organizarea de 
grupe de într-ajutorare între elevii 
buni și cei mat slabi.

© greșeală a noastră este însă 
că nu am împărțit decît foarte pu
ține din aceste sarcini pe fiecare 
nionier și din această cauză planul 
întocmit nu a putut fi realizat decît 
în parte.

Dacă facem o comparație între si
tuațiile la învățătură din trimestrul 
1 și cel de-al Il-lea la Școala de 7 
ani nr.l din Alba-Iulia, putein ob
serva că în trimestrul lî situația 
se prezintă mai mulțumitoare, deoa
rece față de 11 corigenți pe care 
i-am avut în primul trimestru în 
clasă, au mai rămas doar 8. Printre

--------------------♦♦--------------------

Opera lui LEfMlîW larg ” ' 
răspândită în fara noastră

Operele lui Vladimir Ilici Lenin, 
marele învățător și conducător al 
mișcăr’i muncitorești internaționale, 
întemeietorul P.C.U.S. și al Statu
lui sovietic, cunosc o largă răspîn- 
dire în Republica Populară Romînă.

Din Operele lui V.I. Lenin, e- 
diția a 4-a, au apărut în limba ro
mînă, în Editura politică, 37 de vo
lume într-un tiraj total de 1.531.000 
exemplare. In cursul acestui an va 
vedea lumina tiparului volumul 38. 
Volumele 39 și 40, precum și indi
cele la Opere vor apărea în 1960.

Din vasta operă a lui Lenin an 
apărut de asemenea zeci de lucrări 
în volume separate. Intre acestea 
menționăm : „Ce sînt prietenii po
porului și cum luptă ei împotriva so-

Autobusul lui „Marinică“

De la Alba-Iulia la comuna Bă- 
răbanț nu-i distanța prea mare. 
Cetățenii. o fac zilnic atît la 
serviciu cît și după treburi perso
nale la oraș.

La cererea cetățenilor Sfatul 
popular Alba-Iulia a repartizat un 
autobus cu cîteva curse fixe mai 
importante, în special cînd munci
torii merg și vin de la serviciu.

Pe acest autobus este șofer Tu
dor Marina zis „Marinică", un 
om mic uscățiv, brunet și căreia 
îi place pe deasupra și păhărelul.

La început cursele erau regulate 
și toți erau mulțumiți. Apoi, pe mă
sură ce șoferul se cunoștea cu ce
tățenii, autobusul a început să în- 
tîrzie. Motivul: fie că mașina era 
defectă, dar mai mult Marinică era 
defect. Des, a băut și omul seara 
ceva, iar dimineața era capul greoi. 
Dar, oamenii așteptau o oră, două, 
trei sau chiar mai mult și mașina 
nu mai venea.

Neavînd încotro, oamenii o luau 
pe jos, întîrziau astfel de la servi
ciu. Deseori am așteptat și eu, dar 
tot pe jos am mers. Uneori mașina 
era în stație, taxatoarea la locul ei, 
călătorii pe locuri și așteptau cu 
toții sosirea șoferului. Soneria-cla- 
xonul nu putea să-l aducă. Nu-i de
parte casa unde locuiește — doar 
10 m. Insă cu păhărelul nu-i de 
gluma. Lui Marinică îi place pe cel 
mai mare, și pînă nti-și face „dato
ria” fața" de pahar nu-1 poți mișca 
cîtuși de puțin. Cîteodafă mai mer
ge pe la vecini în vizită. Atunci 
poți fără grijă să mergi pe joscă-i 
sigur, nu te mai ajunge.

După acest program a lui „Mari
nică" călătorii n-au siguranță că 
ajung la timp acolo unde au tre
buri, deci renunță cu regrete la că
lătoria cu mașina, chiar dacă a- 
ceasta este în stație.

Acum este mai clar, mașina „vi
ne"... aproape deloc. Cică-i stricată. 
Vine doar din cînd în cînd (la „inte
resele" lui Tudor Marina la vreme de 
seară). Cică și mașina are plan... 
și trebuie să-1 îndeplinească. Sezi- 
sările călătorilor ar trebui să dea 
de gîndit organelor de resort ale 
I.G.O.-ului care au datoria să reme
dieze această stare de lucruri.

Coresp. V. TELU

elevii fruntași se numără Rabonțes- 
scu Florica, Oprița Lucia, Anca 
Elisabeta, Pop Mihai și alții.

Cu toate rezultatele bune obținute, 
totuși în clasă mai sînt elevi codași 
la învățătură ca Bota Martin, Roj- 
noi Arpad, Hada Maria, Diaman- 
ștein Lia, Crișan Marcel, Eneșel 
Dorin și Milencovici Matei. Și 
aceasta, din cauză că unii din ei nu 
sînt atnți Ia explicațiile profesorilor 
și nici nu se străduiesc în măsura 
posibilităților să-și însușească lec
țiile predatei

Pe viitor, vom căuta să muncim 
în așa fel îneît situația învățăturii 
și a disciplinei în clasă să se îmbu
nătățească, iar noi să devenim o 
clasă fruntașă, pentru ca atunci 
cînd vom fi mari sâ devenim con
tinuatori demni ai constructorilor 
socialismului în patria noastră.

LI DI AN TEODOR 
elev cl. VI A.

cial-democraților?" (in 50.000 e- 
xemplare), „Ce-i de făcut?" (în 
115.000 exemplare). „Un pas înain
te, doi pași înapoi" (în 50.000 exem
plare), „Două tactici ale social-de
mocrat iei în revoluția democratică" 
(în 95.000 exemplare), „Imperialis
mul, stadiul cel mai înalt al capita
lismului" (în 200.000 exemplare), 
„Statul șl revoluția" (în 1U87M) 
exemplare), ,(Tezele din aprilie" (în 
125.000 exemplare), „Materialism și 
Empiriocriiicism" (in 65.000 exem
plare), „Caiete filozofice" (în 25.000 
exemplare) și multe altele.

In total în țara noastră s-au pu
blicat din lucrările lui Lenin 101 
titluri într-un tiraj total de 4.948.000 
exemplare.

Orumwri și . . . răspunderi
Plenara C. C. al P.M.R. din no

iembrie anul trecut a scos cu toată 
puterea in evidență necesitatea de 
a se acorda o mai mare atenție mo
dernizării și dezvoltării rețelei de 
drumuri, urmărindu-se pe lingă asi
gurarea unor drumuri din ce în 
ce mai bune și reducerea continuă 
a prețului de cost. In această direc
ție, o largă contribuție la realiza
rea acestor obiective importante pot 
și trebuie să-și aducă sfaturile popu
lare comunale. Prin folosirea posi
bilităților locale, a forțelor care e- 
xistă in comune și sate, ele trebuie 
să asigure nu numai o bună în
treținere a drumurilor comunale, ci 
să participe cu tot interesul și la 
buna întreținere a drumurilor națio
nale care trec prin comună sau in 
apropiere.

In'reprinderii de drumuri și po
duri din orașul nostru ii revine, con
form sarcinilor ce le are, întreaga 
responsabilitate a întreținerii și mo
dernizării drumurilor de interes na
țional din cuprinsul raionului. In 
aceeași măsură însă această unitate 
trebuie sprijinită de sfaturile popu
lare comunale care au trasate 
in acest scop sarcini precise de 
cantitatea de piatră ce trebuie spar
tă și transportată. Iși îndeplinesc, 
însă, sfaturile populare comunale 
care au asemenea sarcini obligațiile 
ce le revin? La această întrebare, 
pe baza faptelor, se poate spune că 
nu. Să oi.ăm, de pildă, cîteva exem
ple care ne vor dovedi acest lucru.

Pe traseul drumului Alba-Iulia- 
Valea Dosului sfaturile populare 
comunale din Ighiu, Ampoița, Me- 
teș, Feneș, Zlatna și Valea Dosului 
trebuiau să spargă și să transporte, 
după planificarea făcută, în etapa

IN CLIȘEU: împrejmuirea cu gard de beton a școlii de 7 ani 
din satul Cistei, prin contribuție voluntară.
-----------------------»
Contractările de cere

ale — o sarcină de 
mare importanță -----------------------«

Acordînd toată importanța con: 
tractăriior de cereale — mijloc prin
cipal de creare și asigurare a fon
dului central de produse agricole, 
al statului — organele întreprinderii 
„Recolta" și ale cooperației, cu spri
jinul permanent al Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular din comu
na Benic, au reușit să obțină în 
această comună rezultate bune la 
contractări.

Pe comună, pînă la 23 aprilie, ți- 
nînd seamă de posibilitățile locale 
și puterea economică a fiecărui pro
ducător, sarcina la contractări s-a 
îndeplinit în proporție de 72% la 
griu, 97o/« la ponimb și 111 % la 
cartofi. Aceste rezultate sînt o ur
mare a muncii desfășurate de co
lectivele formate din lucrători ai 
întreprinderii „Recolta" și din coo
perație, deputați, cadre didactice și 
alte forțe ale satului, care au lămu
rit și convins pe producători despre 
avantajele și importanța contractă
rilor. Rezultate bune în munca de 
contractări s-au obținut de aseme
nea și la; Teiuș și în alte comune. 
Dacă în unele comune, unde s-a 
muncit cu răspundere, s-au dobîn- 
dit rezultate bune la contractările 
de cereale, trebuie arătat însă că în 
raion sînt încă multe comune, ca de 
exemplu, Vințul de Jos, Stremț, 
Cingud, Berghin și altele, unde 
munca de contractări se desfășoară 
nesatisfăcător.

In comuna Vințul de Jos, bună
oară, unde organele cooperației și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din comună nu au muncit cu tot 
simțul de răspundere în problema 
contractărilor, nu s-au încheiat con
tracte de întreprinderea „Recolta" 
și cooperativă decît pentru 22.345 
kg. griu, 32.350 kg. porumb, 2.365 

de primăvară peste 6.000 metri cubi 
piatră. Dar să vedem ce s-a 
făcut pină acum. Comuna. Ighiu, 
de pildă, avea sarcina să asigure 
prin contribuția în muncă a cetă
țenilor spartul și transportatul a 
peste 1.000 m.c. piatră. Datorită 
însă lipsei de răspundere pe care 
a dovedit-o comitetul executiv, pînă 
în momentul de față n-a fost spart 
și transportat nici un metru cub de 
piatră. Acest lucru dovedește cu 
toată puterea atitudinea de suba
preciere pe care o au conducătorii 
comunei Ighiu față de problema 
drumurilor. De altfel această atitu
dine o au și față de drumurile co
munale, care de asemenea sînt ți
nute într-o stare cît se poate de 
proastă. In astfel de situații sînt 
și multe alte comune. La Meteș, de 
pildă, din 2.300 m.c. piatră cît tre
buia asigurată prin spargere nu s-a 
realizai decît 310 m.c., iar la Am
poița din 1.000 m.c. nu s-a spart 
decît 368 m.c. 0 slabă preocupare 
dovedesc in această direcție și sfa
turile populare din Zlat na și Valea 
Dosului.

Așa stînd lucrurile nu e de mi
rare de ce drumul Alba-Iulia—Zlât- 
na, cu toate că cu cîțiva ani în ur
mă a fost reparat, cheltuindu-se 
mari sume de bani, se găsește a- 
cum din nou, pe mari porțiuni, în
tr-o stare necorespunzătoare.

Sarcina bunei întrețineri a dru
murilor este o sarcină ce trebuie 
să se bucure de cea mai mare aten
ție din partea sfaturilor populare. 
Ele sînt chemate să asigure prin 
contribuție în muncă participarea, 
largă a fiecărui țăran muncitor, la 
întreținerea drumurilor.

Sâ se muncească cu mai 
mult simț de răspundere

kg. floarea-soarelui și 3.835 kg. car
tofi, în timp ce în această comună, 
dacă s-ar fi muncit organizat și cu 
răspundere, s-ar fi putut contracta 
de cinci ori mai mult, căci sînt 
condiții în acest sens. De aceea, 
conducerea cooperativei în frunte 
cu tovarășul Bercea Ștefan, ca pre
ședinte și tov. Stanciu Gheorghe, 
președintele comitetului executiv al 
sfatului popular din comună, care 
poartă întreaga răspundere pentru 
slaba muncă de contractări desfă
șurată în această comună, trebuie 
să pună capăt atitudinii lor de ne
păsare și cu sprijinul organelor de 
partid să ia cele mai potrivite mă
suri organizatorice, pentru intensifi
carea muncii la contractări.

Cum însă în ultimul timp marea 
majoritate a producătorilor agricoli 
au intrat în sector socialist, deve
nind membri ai întovărășirilor agri
cole din comună, conducerile înto
vărășirilor trebuie să-și sporească 
sarcina la contractări în raport cu 
dezvoltarea întovărășirii. Fiecare 
membru din comitetul de conducere 
al întovărășirii fiind un bun exem
plu, trebuie să arate întovărășiților 
că, dacă contractează cereale cui 
statui, își asigură venituri bănești 
din cele mai frumoase.

Ținînd seamă de rolul important 
pe care îl au contractările de ce
reale în asigurarea fondului centrat 
de produse agricole, pentru asigu
rarea pîinii poporului muncitor, u- 
nifătile contractante, organele de 
nartid și de stat de la comune tre
buie să facă o cotitură în munca 
de contractări și să ia asemenea 
măsuri organizatorice, menite să 
ducă la îndeplinire sarcina la con
tractări în întregime, într-un timp 
cît mai scurt.



Forța de nebir-uit a ideilor luă Shenin Intre 23-26 aprilie la cinematograful „Victoria" rulează:
_____ (Urmare din pag. 1 -a) 
țională a popoarelor din colonii de
monstrezi! forța de neînvins a în
vățăturii lui Lenin.

Generalizînd experiența luptei de 
clasă a proletariatului in epoca im
perialismului, Lemn a elaborat mul- 
tilaieral problema revoluției socia
liste. a hegemoniei proletariatului și 
• al.aților săi in revoluție, a repar
tiției forțelor de clasă in diferitele 
etape ale revoluției, a dictaturii pro
letariatului și a condițiilor de cuce
rire a dictaturii.

Lenin a arătat că existența revo
luției socialiste constă în cucerirea 
suferii de către clasa muncitoare în 
alianță cu masele țărănimii, expro
prierea claselor exploaiaioare de 
arincipalele mijloace de producție, 
•nstairarea și dezvoltarea relațiilor 

producție socialistă în economie, 
făurirea culturii socialiste.

învățătura marxist-leninistă și 
practica istorică a clasei muncitoa
re arată că există o singură cale 
de transformare a societății capita
liste. și anume cucerirea puterii de 
cctre clasa muncitoare.

Revoluția socialistă este un re
zultai firesc al dezvoltării condi
țiilor materiale ale vieții sociale, un 
rezultat al dezvoltării producției so
ciale, al ascuțirii contradicțiilor an
tagoniste, al luptei de clasă dintre 
proletariat și burghezie. Dar premi- 
zele materiale care determină baza 
economică a revoluției reprezintă 
numai posibilitatea reală a revolu
ției. E necesară activitatea conștien
tă a maselor populare pentru a re
zolva antagonismul dintre proleta
riat și burghezie, a înlocui domina
ția exploatatorilor prin dominația 
clasei muncitoare, care exprimă in
teresele fundamentale ale celor ce 
muncesc. De aceea Lenin a militat 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste in mișcarea muncitorească, 
pentru crearea și întărirea partidu
lui r-, ,'oluționar al proletariatului. 
I ară partidul marxist-leninist al 
i’asei rune it oare, fâ~ă exercitata 
rolului său de conducător.. nu este 
posibilă victoria revoluției socialis
te.

V. I. Lenin â creai un partid politic 
de tip nou — partidul comunist, for
ma superioară a organizației de 
clasă a proletariatului, l-a înarmat 
cu an program clar, a elaborai ba
zele ideologice, organizatorice, tac
tice și tec'etice ale partidului, a e- 
Ia bora! normele vieții de partid și 
principiile conducerii de către par
tid. Leriti a educat partidul în spi
ritul unității și disciplinei pro
letare de fier, în spiritul in
transigenței față de toți duș
manii clasei muncitoare. Acordind 

o mare atenție problemei despre 
stat, Lenin a arătat că proletaria
tul care a ieșit biruitor, trebuie în 
primul find să sfărîme vechiul a- 
parat de stat al burgheziei și să-și 
creeze statul său socialist. V. I. Le
nin a găsit cele mai ridicate forme 
ale organizării statului și a fost ini
țiatorul și inspiratorul creării Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste.

In operele sale nemuritoare, Le
nin a fundamentat științific planul 
construirii socialismului in Uniunea 
Sovietică. Cele mai importante părți 
componente ale programului Ierți-- 
nist de construire a socialismului au 
fost industrializarea socialistă a 
țării și în primul rînd dezvoltarea 
industriei grele, electrificarea țării, 
înfăptuirea planului cooperatist, a 
planului de transformare a satului 
pe principii socialiste. Lenin a con
siderat că o verigă componentă im
portantă a .planului de construire a 
socialismului este înfăptuirea revo
luției culturale.

Marxism-leninismul ne învață că 
legile și trăsăturile generale ale 
transfo-mării socialiste a societății 
sini: necesitatea revoluției socia
liste și a dictaturii proletariatului; 
închegarea și consolidarea alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea 
munctioare și cu celelalte pături ale 
oamenilor muncii: înlocuirea pro
prietății capitaliste prin proprietatea 
socialistă asupra principalelor mij
loace de producție; dezvoltarea pla- 
nică a economiei naționale pe ca
lea socialismului, în scopul ridicării 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc; dezvoltarea culturii socialiste; 
întărirea statului socialist și apăra
rea cuceririlor revoluționare împo
triva încercărilor dușmanilor interni 
și externi; lichidarea asupririi 
naționale și stabilirea egalității în 
drepturi și a prieteniei frățești în
tre popoare; solidaritatea clasei 
muncitoare.

Aceste legi geniale au acționai și 
au dus la consrriurea noii societăți 
pentru prima dată în U.R.S.S. Le- 
nin spunea: „Exemplul rus arată tu- 
turor țărilor cile ceva — dar cu 
■otul esențial — din viitorul lor ine
vitabil și apropiat", subliniind că 
„unele trăsături fundamentale ale 
revoluției noastre au o însemnă
tate n-l locală, nu specific națională, 
nu numai rusă, ci una iniernățio- 
nalâ".

.'■tergind pe calea indicată de Le- 
rin, poporul sovietic, sub conduce- 
r a partidului comunist, a obținui 
succese importante în avîniul eco- 
ncmiei. culturii, bunăstării oameni- 

muncii. In Uniunea Sovietică 
socialismul a învins deplin și defi
nitiv. Congresul al AXIlea al 
P.C.US. a marcat intrarea Lniunii 

Sovietice intr-o nouă perioadă a 
dezvoltării sale — perioada con
strucției desfășurate a societății co
muniste.

Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
va intra în istorie ca congresul con
structorilor comunismului; el a de
monstrat în fața lumii întregi noul 
triumf al ideilor atotbiruitoare ale 
marxism-leninismului. Această mă
reață învățătură internațională în
truchipează în sine tot ce a produs 
mai bun gîndirea omenească de-a 
lungul veacurilor. Principiile sale 
fundamentale suit aplicabile pentru 
toate țările; după ele se călăuzesc 
toate partidele comuniste și munci
torești.

Sub steagul leninismului se ridi
că mereu noi și noi milioane de oa
meni care năzuiesc să se smulgă 
din cătușele imperialismului și să 
pășească pe drumul luminos al vie
ții libere și fericite.

Așa cum a prevăzut Lenin, po
poarele lumii, înfrînguid piedici și 
greutăți, înaintează continuu spre 
socialism. Ideile socialismului nu 
mai sînt de mult o utopie, ele au 
intrat în viața popoarelor.

Poporul romîn este mindru că 
ideile lui Lenin rodesc și pe pămin- 
tul țării noastre. Partidul Muncito
resc Romîn se călăuzește cu con
secvență, în întreaga sa activitate, 
după principiile marxism-leninismu- 
lui. Biruințele de însemnătate isto
rică obținute de poporul nostru mun
citor izvorăsc din aplicarea creatoa
re, la condițiile țării noastre, a în
vățăturii leniniste despre construi
rea socialismului — singura cale 
justă pentru făurirea unei vieți noi, 
fericite pentru toți cei ce muncesc.

Succesele obținute de poporul 
nostru, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, în lupta pentru înfăp
tuirea politicii de industrializare so
cialistă a țării, în opera de trans
formare socialistă a agriculturii, în 
desfășurarea revoluției culturale, po
litica de pace a statului nostru de
mocrat-popular se clatoresc însușirii 
creatoare a leninismului.

Oamenii muncii din patria noas
tră s-au putut convinge din propria 
lor experiență că esențiala condiție 
de făurire a unei vieți noi, fericite 
este aplicarea cu fermitate, ta con
dițiile țarii noastre, a nemuritoare
lor idei leniniste.

Geniul lui Lenin călăuzește lu
mea spre socialism. Lupta sa pen
tru fericirea omenirii va rămîne ca 
un monument nepieritor închinat o- 
mului muncii, făuritorul întregii ci
vilizații umane.

Sub steagul ideilor lui Vladimir 
llici Lenin, omenirea va înfăptui 
năzuințele sale cele mai înalte — 
comunismul.

„Surorile" este ecranizarea pri
mei părți a trilogiei „Calvarul" 
de A. N. Tolstoi, una dintre cele 
mai mari și mai populare opere ale 
literaturii realismului socialist 
Frescă monumentală a Marei Revo
luții Socialiste și a războiului ci
vil, „Calvarul" este o împletire de 
vaste tablouri epice și momente de 
un subtil lirism, care ilustrează is

Din nou învingătoare
Suporterii echipei Unirea au a- 

sistat, duminica trecută, la o nouă 
victorie. Jucînd în cadrul campiona
tului regional de fotbal cu Victoria 
Hațeg ,a dispus de aceasta cu sco
rul ’ de 6-0 (3-0).

Scorul oglindește faptul că jucă
torii Unirii au jucat mai bine, au 
combinat frumos și au reușit să cîș- 
tige pe merit acest joc. Au marcat 
Nagy (de 4 ori) și Muntean (de 2 
ori).

Alte rezultate
Minerul Aninoasa—Corvinul III 

Hunedoara 2-1: Dacia Orăștie—Di
namo Orăștie 3-1; Parîngul Lonea— 
Minerul Vulcan 2-0: Victoria Călan 
—Șurianul Sebeș 3-2: Corvinul II 
Hunedoara—Aurul Zlatna 1-1; Me
talul Cugir—Corvinul Deva 1-1. 

toria intelectualității ruse, cu șo
văielile și rătăcirile ei, pînă ce a: 
pășit pe calea dreaptă a revoluției.

Figurile tipice ale acestei opere 
sînt Dașa și Teleghin, Katea și Roș- 
cin, care în zilele marii cotituri is
torice.își unesc destinele și își defi
nesc sentimentele, sub influența for
ței hotărîtoare a poporului revolu
ționar,

Acțiunea filmului, desfășurată pe 
mai multe planuri, are în centrul ei 
■dragostea dintre Dașa și inginerul 
Teleghin, dintre Katea Smokovni- 
kova și tînărul ofițer Roșcin. Ideea 
ar'istică a filmului este că fericirea 
personală a oamenilor nu poate fi 
împlinită decît numai1 în condițiiile 
fericirii colective.

In versiunea cinematografică a 
capodoperei literare, Rufina Nifon- 
tova, interpreta golului Katiei, redă 
cu sensibilitate caracterul complex, 
puritatea sufletească, puternicul e- 
cou al evenimentelor exterioare în 
conștiința eroinei.

Nina Veselovskaia, studentă a 
Institutului de Teatru din Mosco
va, debutează strălucit. în rolul ro
manticei Dașa, tînăra fata cartare 
încredere în noblețea morală a o- 
mului. Rolurile lui Teleghin și Ros- 
cin sînt interpretate de cunoscuții 
actori Vadim Medvedev și Nikolai 
Grițenko. Doi eminenti maeștri ai 
cinematografiei sovietice, regizorul 
Grigori Roșal și operatorul Leonid 
Kosmatov, alături de compozitorul 
Dmitri Kabalevski, au adus întrea
ga lor contribuție creatoare la suc
cesul artistic al filmului „Surorile"..

CLASAMENTUL REGIONAL
Min. Aninoasa 
Corvinul Deva 
Dacia Orăștie 
Corvin. II Huned. 
Unirea A.-Iulia 
Parîngul Lonea 
Minerul Vulcan 
/Metalul Cugir 
Corvin. III Huned. 
Șurianul Sebeș 
Dinamo Orăștie 
Victoria Călan 
Aurul Zlatna 
Victoria Hațeg

18 1 4 1 3 42:173*|
18 11 4 3 34:152®»
18 122 436:1726
1812 2 4 41:21 26
18 10 2 6 34:20 22
18 9 1 8 26:2019
18 7 4 7 25:28 18
18 8 1 9 32:3717
18 6 3 9 27:2715
18 5 4 9 26:3014
18 5 3 10 25:3913
18 5 3 10 20:3313
18 4 4 1021:33 12
18 0 2 16 8:60 2

Etapa viitoare
Șurianul Sebeș—Minerul Aninoa* 

sa, Dacia Orăștie—Aurul Zlatna!,. 
Unirea Alba—Corvinul II Hunedoa
ra, Parîngul Lonea—Dinamo Orăș
tie, Corvinul III Hunedoara—Meta
lul Cugir, Victoria Hațeg—Victoria 
Călan, Corvinul Deva—Min. Vulcan,

In ajutorul celor care studiază materialele Congresului al XXI-lea al P.C.U.S.

Construcția comunismului $i cointeresarea materială
1. — Principiul imuabil 

al socialismului
Cointeresarea materială a oame

nilor în rezultatele producției este 
asigurată de principiul repartiției 
bunurilor materiale și culturale. 
Principiile și formele repariiției de
pind in întregime de modul de pro
ducție și de cantitatea de bunuri 
produse în societate. Acesta este e- 
lementul principal de care trebuie 
să se țină seama atunci tind se 
examinează problema cointeresării 
materiale.

In societatea sovietică este înfăp
tuit principali socialist al reparti
ției : ,jde la fiecare după capaci
tăți, fiecăruia după muncă". Acest 
principiu a avut un rol imens in 
lupta poporului sovietic pentru vic
toria socialismului. După cum a 
subliniat Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S., în perioada construcției 
desfășurate a comunismului impor
tanța acestui principiu nu scade, ci 
dimpotrivă crește și mai mult. Res
pectarea strictă a retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii, prin
cipiu care asigură cointeresarea ma
terială a lucrătorilor în rezultatele 
activității lor pentru binele socie
tății, contribuie la avîntul maxim 
al activității creatoare a oamenilor 
sovietici, -ta îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor planului septenal, la 
construirea victorioasă a comunis
tul.

Repartiția socialistă după mutică 
constituie principiul imuabil al re
partiției în socialism. Principiile și 
formele repartiției depind, după 
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cum am arătat, de modul de pro
ducție. Smpul producției socialiste 
este satisfacerea cit mai deplină a 
nevoilor materiale și culturale ale 
oamenilor. In producția socialistă 
satisfacerea necesităților omului 
cs’e lîn'j aiă de nivelul pe care l-a 
i'ms dezvoltarea forțelor de pro
ducție ale societății, de gradul de 
r-r'jdBr’îvîtate a muncii sociale, de 
cantitatea bunurilor produse in so
cietate. Cu cit societatea socialistă 
va produce mai multe bunuri mate
riale și culturale, cu atit toate ne
voile oamenilor muncii vor fi satis
făcute mai deplin.

In țările capitaliste nu-există și 
nu poate exista acest lucru. Acolo 
repartiția se face nu după muncă, ci 
in primul rînd după capital, și este 
reglementată de legile valorii, pro
fitului, rentei funciare. Acolo reali- 
lizează un venit mai mare nu cel 
care muncește mai mult, ci cel care 
dispune de mai mult capital. Așa 
de pildă, în S.U.A. clasele capita
liste își însușesc peste jumătate din 
venitul național în timp ce ele al- 
bătuieșc doar aproximativ o zecime 
din în're.aga populație.

In Uniunea Sovietică, în condițiile 
sistemului socialist de repartiție, oa
menii muncii primesc pentru satisfa
cerea nevoilor materiale și cidturale 
personale aproximativ trei pătrimi din 
venitul național. Restul venitului 
natUnal, care aparține de asemenea 
poporului, este folosit pentru lărgi

rea producției socialiste și pentru 
alte nevoi sociale.

Principiul socialist al cointere
sării materiale a oamenilor în re
zultatele producției este asigurat 
de împletirea intereselor personale 
si obștești ale fiecărui om al muncii 
și ale întregii societăți. Repartiția 
după muncă intensifică activitatea 
in p-oducție a oamenilor, cointere
sarea lor în perfecționarea califi
cării, a cunoștințelor, a pregătirii 
lor, îi deprinde cu disciplina socia
listă conștientă. Cointeresarea ma
terială reprezintă unul din cele mai 
importante stimulente ale progresu
lui tehnic, creșterii productivității 
muncii, sporirii avuțiilor societății.

Ații în perioada construirii socia
lismului, cit și în perioada cons
trucție' desfășurate a comunismului 
in U.R.S.S. cantitatea și calitatea 
muncii este principalul criteriu ât 
părții pe care fiecare o primește de 
la societate la repartiția produselor. 
Reiribuirea după cantitatea și cali
tatea muncii îi determină pe oa
meni să lucreze mai bine, să mun
cească mai conștiincios pentru bi
nele societății. In procesul muncii 
are loc reeducarea oamenilor, schim
barea psihologiei și moralei lor, a 
concepțiilor lor despre obligațiile 
pe care le au față de societate, 
transformarea lor în constructori 
activi ai lumii noi.

Indicația lut V. I. Lenin că': 
„Pîriă la faza „superioară" a co
munismului, socialiștii cer ca so
cietatea și statul să controleze în 
modul cel mai riguros, cuantumul 
muncii și cuantumul consumului" 

este pe deplin valabilă și în etapa 
actuală a construcției comuniste 
in țara sovietică.

2. — împletirea stimulen
telor materiale și spirituale

Vorbind despre principiul cointe
resării materiale trebuie să se sub
linieze în mod deosebit că el se 
înfăptuiește in condițiile cînd mun
ca se transformă treptat într-o ne
cesitate vitală primordială a omului. 
Socialismul transformă tot mai mult 
activitatea în producție a omului 
într-o creație plăcută și intr-un fac
tor al dezvoltării lui fizice și spi
rituale multilaterale.

Este deosebit de important faptul 
că în societatea socialistă stimulen
tul cointeresării materiale se îm
pletește cu stimulentul ideologic, 
spiritual. Pentru majoritatea oame
nilor sovietici munca este o ches
tiune de onoare, glorie, vitejie și 
eroism. Ei sînt tot mai conștienți 
de importanța muncii lor ca factor 
hotărîlor al victoriei depline a co
munismului.

Unitatea ' dintre stimulentele ma
teriale și morale în muncă, care 
constituie trăsătura caracteristică 
a muncii majorității oamenilor 
sovietici, reprezintă o forță puter
nică a dezvoltării economiei socia
liste, a sporirii producției de bunuri 
materiale în societatea sovietică. 
Tocmai în aceasta constă sursa prin
cipală a ritmului gigantic cu care 
s? dezvoltă țara sovietică, ritm ne- 
ma’întîlnit în lume.

In condițiile capitalismului nil 
este noșibilă o unitate între stimu
lentele . materiale și spirituale. . A- 
colo, .principalul element motor al 
producției este goana după pro
fituri. Capitalismul mutilează spi
ritual oamenii, îi face lacomi, avizi,
Poligrafică A.-Iulia, tel. 501. — c. 

ii împinge de dragul „vițelului de- 
aur" la crime, la acte imorale.

Vorbind despre principiul socia
list al repartiției după muncă, tre
buie să se țină seama de faptul că- 
încă în socialism o parte considera
bilă și mereu crescîndă a bunurilor 
materiale și culturale este reparti
zată între membrii societății inde
pendent de cantitatea și calitatea 
muncii, adică în mod gratuit. So
cietatea sovietică suportă cheltuieli 
mari pentru învățămintul gratuit 
al cetățenilor, pentru asistența me
dicală gratuită, pentru asigurarea 
pensiilor, pentru ajutoare acordate 
celor cu familii numeroase, pentru 
deservirea fără plată în cluburi,, 
biblioteci etc.

In actualul septenal cheltuielile 
pentru deservirea gratuită a oameni
lor muncii vor continua să crească, 
cifrlndu-se în 1965 la 3.800 ruble- 
anual de fiecare lucrător.

(Continuare în numărul viitor)
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