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In cinstea celui de-al IIll-leia Congres al P.M.R.
Să realizăm cît mai multe economii, să îmbunătățim calitatea produselor

©ainenii muncii din întreprinde
rile raionului nostru au primit cu 
entuziasm deosebit chemarea la în
trecere adresată de cele 19 între
prinderi fruntașe. In mitinguri ce 
au avut loc în aceste zile, în baza ' 
studierii atente a posibilităților de 
care dispun, muncitorii, tehni
cienii și inginerii întreprinderilor

........ . ......................

< ...In holul cinematografului >
I„23 August" din orașul nostru a ( 

fost deschisă o expoziție avînd ț 
drept temă lupta pentru pace. ?

...O.C.L. Produse industriale 
din Alba-lulia va deschide în cu- ) 
rînd într-unul din localurile sale ? 
din piața 1 Mai „Magazinul co
piilor", unde se vor pune în vin- ) 
zare tot felul de articole pentru < 

/ copii. )
< ...In scurt timp, oamenii- muu- )
) cii din Alba-lulia și din așezări- ( 
? le din preajma orașului vor găsi $ 
( la cabana din pădurea Bărăban- 1 
) țttlui un plăcut loc de recreere. ( 
< in acest scop, aici se execută lu- $ 
( crări pentru mărirea spațiului > 
! cabanei, asigurarea apei pota- ( 

bile etc. Tot aici, prin grija Sub- 
filialei de vînătoare și pescuit ț 
sportiv, a luat ființă o crescăto- i 

( rie de fazani. /
) ...Muncitorii de la fabrica „Ar- < 
( deleana" au început lucrările 
! pentru amenajarea zonei verzi 2 

din fața fabricii. Bine ar fi însă 
ca acestea să fie terminate pînă î 
la 1 Mai așa cum a fost angaja- ț 
mentul muncitorilor de aici, luat \ 
cit prilejul alegerii comitetului j 
sindical. ț

...Drapelul de fruntași în cam- x 
pania de însămințări, pe ultima ) 
săptăinînă, a fost cîștipat de co- < 

, muna Cricău. )

| PENTRU... J 
® unii șefi de întreprinderi ®
§ și instituții care primesc §
|ă cu greutate critica.
® Critica cu îndrăzneală

e iubită de oricine,
S numai unii șefi preferă 
g critica cu... plecăciune. 

Galda de Jos — trupul Stremț.

din raion, hotărîți să întîmpine cu 
noi succese cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R., și-au luat angaja
mentul de a realiza un volum tot 
mai mate de economii, îmbunătă
țind permanent calitatea produse
lor.

Astfel, pe baza reducerii conti
nue a consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, prin fo
losirea mai rațională a utilajelor 
și a capacității de producție etc. se 
vor realiza în acest an la :

întreprinderea de construcții 
forestiere Alba-lulia

— 150.000 lei economii la prețul 
de cost, prin reducerea consumuri
lor specifice, a cheltuielilor de re
gie și folosirea resurselor locale; 
predarea cu 15 zile înainte de ter-" 
men a lucrărilor.

Uzinele ^etalo-Cbimice Ziatna
— 800.000 lei economii la prețul 

de cost prin mărirea capacităților 
de producție fără investiții, redu
cerea consumurilor specifice, reali
zarea planului anual cu 11 zile 
înainte de termen.

întreprinderea de explorări 
„Ardealul” Âiba-iulîa

— 530.000 lei economii la prețul de 
cost, prin reducerea consumului de 
materiale și a cheltuielilor de regie, 

întreprinderea minieră „Gh. Doja“
Zlatna

— 500.000 lei economii la prețul 
de cost, prin reducerea consumului 
de lemn de mină, dombustibil' și,e- 
nergie eleclrică; realizarea și de
pășirea planului anual.

întreprinderea „Vinaleool” 
Alba-lulia

— -400.000 lei economii la prețul 
de cost, prin reducerea cheltuieli
lor neproductive.

Secția L II 8. F. R. 
Alba-lulia

— 153.000 lei economii la prețul 
de cost, prin reducerea consumuri
lor specifice la metal, folosirea ju

»DRUMUL LUI LENIN"
Nu departe de „Băile romane", 

un desiș de știrici prin care își des
chide cu mult zgomot cale, apele 
văii Cetii, se află gospodăria co
lectivă „Drumul lui Lenin". Colec
tiviștii din Cetea, care au dat a- 
cesi nume gospodăriei lor în semn 
de înaltă prețuire a celui mai mare 

dicioasă a pieselor, recondiționarea 
lor, folosirea rațională a utilajului 
și capacității de producție;

Fabrica „Ardeleana” - Alba-lulia
— 93.000 lei -economii la prețul 

de cost, prin reducerea consumuri
lor specifice la talpa de porc (1.000 
kg), piele fețe (140 m.p.),. meșină 
(200 m.p.), soluție cauciuc (500 
kg) și alte materiale.

Depoul G. F. R. Teiuș
— 255.000 lei economii la prețul 

de cost, prin reducerea consumuri
lor specifice de combustibil, înlă
turarea defectărilor la locomotive, 
mărirea indicilor de folosire a ma
șinilor.

Secția V-a drumuri și poduri 
Alba-lulia

— 205.000 lei economii la prețul 
de cost, prin descoperirea și folo
sirea în mai mare măsură a resur
selor locale, efectuarea lucrărilor 
de bună calitate, reducerea cheltu
ielilor de regie. .

I. C. I. C. F. - Grupul 
de șantiere Alba-lulia

— 170.000 lei economii la prețul 
de cost, prin organizarea mai te
meinică a șantierelor și înlăturarea 
pierderilor, prin reducerea cheltu
ielilor de transport și' administra
tive.

întreprinderea „Horia“ Alba-lulia
— 124.000 lei economii la prețul 

de cost, prin reducerea consumuri 
lor specifice și înlăturarea cheltu
ielilor neproductive.

★
Angajamente frumoase și-au mai 

luat și colectivele de muncă de 
la întreprinderea comercială inter- 
raională Alba-lulia, cooperativele 
meșteșugărești „Mureșul" și „Pro
gresul" din Alba-lulia, l.R.T.A. Al
ba-lulia, Revizia de vagoane C.F.R. 
Coșlariu și altele.

învățător și geniu al omenirii — 
Lenin — se. înclină în fața memo
riei acestuia cu multă admirație și 
recunoștință. Ei citesc cu drag slo
va despre Lenin și prețioasa lui în
vățătură, căci aceasta le este aju
tor de seamă în lupta lor pentru 
o viață îmbelșugată și fericită, în 
gospodăria colectivă.

In cadrul învățămîntului . de 
partid, colectiviști ca Dărămuș Ni- 
colae, Medrea Adrian, Sava Ion și 
alții au dezbătut adină problemele 
legate de planul cooperatist leni
nist, plan care le-a pregătit și lor 
drumul spre gospodăria colectivă. 
In preajma împlinirii a 90 de ani 
de la nașterea lui Lenin îndeosebi, 
propagandistul Bădescu Lepădat a 
citit în nenumărate rînduri în tim
pul liber colectiviștilor despre viața 
și faptele marelui gînditor al lumii 
— Ilici, despre dragostea lui față 
de copii și om. Cuvintul și fapta 
vie a învățăturii lui Lenin călău
zesc pe comuniștii din gospodăria 
colectivă din Cetea în toate acțiu
nile lor.

Membrii gospodăriei colective 
din Cetea, îndrumați de organiza
ția de partid, nu vor precupeți nici 
un efort în lupta lor pentru a rea
liza noi și noi succese în gospodăria 
lor colectivă „Drumul lui Lenin".

Ideile lui Lanin trăieso și înving
In fiecare an, la 22 aprilie, oa

menii muncii de pretutindeni săr
bătoresc aniversarea nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin, marele învă
țător și conducător ai proletariatu
lui in'ernațional. Lenin a continuat 
și a îmbogățit învățătura lui Marx 
și Engels, care au demonstrat ca
racterul inevitabil al mersului o- 
menirii spre comunism. Lenin a 
îmbogățit tactica și strategia parti
dului clasei muncitoare, filozofia 
și economia politică marxistă, cu 
teze de însemnătate deosebită, co
respunzător condițiilor noi ale c- 
pocii în care istoria a pus în fața 
clasei muncitoare sarcina, revoluției 
proletare și a construirii socialis
mului.

V. I. Lenin a creat, și educat 
partidul bolșevic, în fruntea căruia 
a condus proletariatul rus la vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și a făurit primul stat 
socialist din lume al muncitorilor 
și țăranilor, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste. Teoria leninis
tă a revoluției socialiste stă astăzi 
la temelia politicii tuturor partide
lor comuniste și muncitorești.

Mișca'ea comunistă internațio
nală se călăuzește după învățătura 
lui Lenin, care a arătat că clasa 
muncitoare își poate realiza misiu
nea sa de gropar al capitalismului 
și constructor al societății comuni
ste numai pe calea cuceririi puterii 
politice și a instaurării dictaturii 
proletare.

Ideile lui Lenin au. o uriașă forță 
de transformare revoluționară o 
lumii pentru că ele exprimă pe de
plin nevoile obiective ale dezvol
tării societății, răspund probleme
lor celor mai arzătoare de care de
pinde soarta omenirii și înarmea
ză clasa muncitoare cu previziunea 
științifică, arătîndu-i căile și mij
loacele practice care duc la lichi
darea oricărei exploatări și asupriri 
a omului de către om. întreaga c- 
voluție a istoriei contemporane re
prezintă un măreț triumf al ideilor 
leninismului.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, măreața construcție so
cialistă făurită cu succes în Uniu
nea Sovietică și trecerea la con
struirea desfășurată a comunismu
lui, cucerirea puterii de către clasa 
muncitoare și realizările obținute 
pe calea socialismului în R. P. Chi
neză și celelalte țări socialiste din 
Europa șl Asia, între care și țara 
noastră, uriașul avînt al luptei deCu prilejul aniversării

Cea de-a 90-a aniversare a naș
terii lui V. I. Lenin a prilejuit, ca 
peste tot în țară, și în orașul și ra
ionul nostru o seamă de manifes
tări. In întreprinderi și instituții, la 
Casa raională de cultură și la că
minele culturale au fost prezentate 

eliberare a popoarelor coloniale 
demonstrează cu tărie că societa
tea se dezvoltă în direcția arăta! & 
de Marx, Engels, Lenin.

Viața demonstrează vitalitatea 
învățăturii marxist-leniniste, sin
gura capabilă să dezvăluie fenome
nele complexe ale evoluției sociale. 
Forța marxism-leninismului este 
ilustrată prin existența și succesele 
Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste, prin consolidarea 
continuă a sistemului socialist 
mondial. Ideile lui Lenin conduc 
omenirea spre cel mai înalt nivel 
de civilizație materială și spiritua
lă, spre cele mai largi posibilități 
de dezvoltare multilaterală a omu
lui.

O trăsătură principală a Parti
dului Comunist al. Uniunii Sovieti
ce o constituie legătura indisolu
bilă între teoria marxist-leninisti 
și practica revoluționară, dezvol
tarea gîndirii marxiste. In același 
timp, tezaurul învățăturii leniniste 
se îmbogățește prin contribuția 
creatoare a întregii mișcări comu
niste și muncitorești internaționale.

Experiența mișcării domuniste și 
muncitorești din țara noastră, ca. 
și din toate celelalte țări, a dove
dit justețea învățăturii marxist-le- 
tv niște că elementele esențiale aie 
revoluției socialiste și construirii 
comunismului sînt comune tuturor 
țărilor, aplicarea în practică găsin- 
du-și multe forme, determinate de 
condițiile istorice concrete specifice 
fiecărei țări.

Experiența bogată a P.C.U.S. în 
construirea socialismului și comu
nismului constituie un izvor nese
cat de învățăminte practice pentru 
toate partidele comuniste și mun
citorești.

Călăuzit de mărețele idei ale lui 
Lenin, Partidul Muncitoresc Romin 
conduce poporul nostru pe drumul 
construirii socialismului, transjor- 
mînd Romînia dintr-o țară înapo
iată, intr-o țară industrial-agrari 
în plină dezvoltare.

In prezent se desfășoară cu a- 
vini întrecerea socialistă pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de Ple
nara C. C. al P.M.R. din decem
brie 1959 și a angajamentelor luate 
de colectivele de muncă în cinstea 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. — eveniment de cea mai 
mare importanță pentru poporul 
nostru.

(Continuare în pag. 4-a)nașterii iui V. I. Lenin
expuneri privind „Viața și opera 
lui V. I. Lenin", cântece și recitări 
despre Lenin. Au fost de asemenea 
organizate expoziții și au fost pre
zentate filme privind viața și lupta 
marelui conducător.



Momente din viața marelui conducător
IW»OmiriE ÎW8I ILA MWIEIUL CSE^TQAIL .AV. MOSCOVA

Familia Ulianov
La muzeu slut expuse noi desene 

ale pictorului N. N. lukov îhfăți- ' 
șîndu-l pe Lenin in anii tinereții, 
ea student. Pictorul B. Kustodiev 
expune un desen înfățișîndu-l pe 
Lenin — elev la gimnaziu. Iar ceva 
mai departe se vede o fotografie a 
fratelui mai mare al lui Lenin — 
'Aleksandr Ulianov.

O acuarela a pictorului D. Ar- 
hanghelski înfățișează casa de pe

O fotografie veche
La muzeu este expusă pentru 

prima oară o fotografie a biblio
tecii „Karl Marx" din Londra: o 
casă veche de pe o stradă îngustă 

* din capitala Angliei. Ceva mai de
parte se vede un turn înalt cu c- 
rologii.

La această bibliotecă, între anii 
1902-1903 Lenin a redactat ziarul 
„Iskra" întemeiat și condus de el, 
ziar care a jucat un rol uriaș în 
crearea partidului bolșevic.

In această sală, a Muzeului pot 
fi văzute cîteva numere ale ziaru
lui „Iskra" conținînd articole ale 
lui Lenin. In articolul de fond al 
primului număr al „Iskrăi", Lenin 
expune țelul fundamental al ziaru
lui — crearea partidului. Planul 
concret de construire a partidului 
a fost formulat de el în articolul 
„Cu ce să începem?" — publicat 
în numărul patru al ziarului.

La Muzeu poate fi văzută o ma
chetă a tipografiei unde se tipărea 
„Iskra", de unde biruindu-se mari 
greutăți era apoi trimisă în Rusia 
și difuzată organizațiilor locale. 
„Iskra" se edita și în tipografii 
clandestine din Rusia. La muzeu 
este expusă pentru prima oară o 
fotografie â unei case de pe strada 

strada Strelțliaia din Simbirsk unde 
acum 90 de ani, la 22 aprilie 1870, 
s-a născut Vladimir Ilidi Lenin. Pe 
standuri sînt expuse fotografii ale 
familiei Ulianov. Părinții lui Lenin 
— reprezentanți ai intelectualității 
progresiste ruse — și-au iubit fier
binte patria și poporul și au insu
flat această dragoste copiilor lor, 
care ulterior au devenit revoluțio
nari.
-------------

Podolskaia din Kișinău unde func- ? 
ționa de asemenea o tipografie \ 
clandestină a „Iskrei". Este expusă > 
și o machetă a unei tipografii din ? 
Baku denumită conspirativ „Nina".

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

V. I. Lenin. 1918.

La Moscova, după o întreru- < 
pere de o lună, și-a redeschis 
din nou porțile Muzeul Centrat 
„V. I. Lenin“, din nou, șuvoaie 
de oameni — muncitori și col
hoznici, gospodine și studenți, 
elevi și ostași ai Armatei Sovie
tice — populează de dimineața 
pînă seara sălile sale, ascultă re
latările ghizilor despre viața ma
relui conducător, examinează cu j 
atenție relicvele scumpe — seri- , 
sori, însemnări, cărți, fotografii, ' 
lucruri personale ale lui Lenin, ' 
precum și tablouri și sculpturi 
care înfățișează chipul conducă- 1 
torului iubit. In sala de proiecții, ! 
vizitatorii vizionează filme do- < 
cumentare consacrate lui Lenin, ] 
ascultă vocea lui imprimată pe 1 
bandă... <

Marea «Irațjoste a poporului
Oamenii muncii își exprimau 

marea lor dragoste și stimă față 
de Lenin în numeroase scrisori, 
telegrame, ca și în daruri modeste 
din care multe se mai pot vedea și 
astăzi în apartamentul din Kremlin 
al lui Lenin. In septembrie 1918, 
cu ocazia însănătoșirii lui Lenin o 
delegație a Sovietului din Petro
grad i-a dăruit un portret al lui 
Marx pictat de muncitorul Lotarev. 
Tot aici se poate vedea un obelisc 
dăruit în 1922 lui Lenin de munci
torii de la turnătoria din Guriev, 
turnat din prima fontă elaborată 
la această uzină.

Muncitorii de la fosta uzină Mi- 
helson din Moscova (în prezent u- 
zina „Vladimir Ilici") i-au dăruit 
lui Lenin o scrumieră de forma u- 
nui obuz, iar muncitorii revoluțio
nari din Ural — o lampă de masă.

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

Muncitorul Ivanov la Kremlin
Intr-un tablou al său pictorul 

Vetrogonski îi înfățișează pe V. I. 
Lenin și I. M. Sverdlov stînd de 
vorbă cu membri ai detașamentului 
pentru aprovizionarea cu alimente.

Era în anul de foamete 1918. In 
mai, muncitorii de la Uzina Puti- 
lov din Petrograd l-au trimis pe 
muncitorul A. Ivanov la Moscova 
pentru a-i raporta lui Lenin des
pre situația grea a aprovizionării 
cu alimente. Vladimir Ilici l-a pri
mit imediat pe Ivanov în cabinetul 
său de lucru de la Kremlin. Ca
zangiul Ivanov fusese ales de mun
citorii de la -Uzina Putilov preșe
dinte al comisiei pentru achizițio
narea de produse alimentare pe te
ren. Cutreierînd raioanele, muncito
rul și-a dat seama care sînt cau
zele adevărate ale foametei. In 
țară exista pîine dar rezistența 
chiaburimii, sabotajul socialiștilor 
revoluționari care se strecuraseră 
în unele comitete guberniale pen
tru aprovizionarea cu alimente îm-

------------♦♦

Pe spătarul canapelei din cabi
netul lui Lenin se află un baso
relief al lui Stepan Halturin 
— o lucrare a sculptorului N. 
Altman dăruită lui Lenin de A. V. 
Lunacearski. In cabinet se află un 
album cu vederi din Azerbaidjan 
dăruit lui Lenin de G. Musabekov, 
președintele Consiliului Comisarilor 
Poporului din R. S. S. Azerbaidjan. 
S-au păstrat aici o fotografie a lui
S. M. Budionnîi cu o dedicație : 
„Tov. Lenin de la comandamentul 
corpului Primei Armate de cavale
rie", precum și alte fotografii, cărți 
și albume.

Muncitorii, țăranii și soldații îl 
trimiteau adesea lui Lenin colete cu 
alimente: făină, ulei, zahăr. Dar 
Lenin după ce mulțumea călduros 
pentru aceste daruri le trimitea 
imediat la casele de copii și spitale.

piedecau aprovizionarea normală a 
centrelor industriale. Era necesar 
să se imprime călătoriilor munci
torilor pentru alimente un caracter 
mai organizat. Ivanov a vorbit 
despre toate acestea lui Vladimir 
Ilici,.

Lenin i-a comunicat lui Ivanov 
măsurile energice luate de guvern 
în problema alimentației. El a spri
jinit cu căldură cererea muncitori
lor din Petrograd de a se crea de 
tașamente pentru aprovizionarea cu 
alimente alcătuite din muncitori 
care în alianță cu țărănimea să
racă să pornească împotriva bur
gheziei de la sate ofensiva pentru 
pîine.

întors la Petrograd Ivanov și-a 
informat tovarășii despre convor
birea avută cu conducătorul revo
luției și de sarcinile trasate de 
Lenin proletariatului din Petrograd 
în domeniul organizării detașamen
telor pentru aprovizionarea cu a- 
limentej.

Ultima perioadă de ilegalitate
Petrograd. Cartierul Viborg. O 

casă mare unde locuiau mai ales < 
muncitorii. Locuința bolșevicei Ma
ria Vasilievna Fofanova. Aici a 
petrecut Lenin ultima perioadă din 
ilegalitate înainte de asaltul Pala- ; 
iului de iarnă. Fotografia locuinței 
lui Fofanova este expusă pentru 
prima oară la muzeu. 1

La Petrograd insurecția armată 
creștea. De succesul ei depindea ‘
tot viitorul revoluției socialiste. ;
Lenin, care se întorsese clandestin 
din Finlanda la Petrograd, condu
cea activitatea Partidului Bolșevic i
în domeniul pregătirii insurecției ‘
armate.

Sub conducerea lui Vladimir 
Ilici au loc, între 10 și 16 octom
brie 1917, ședințele istorice ale Co
mitetului Cen'ral al partidului. La 
'Muzeu pot fi văzute manuscrisele ■ 
rezoluțiilor leniniste adoptate la a- 
ceste ședințe, cu privire la in- 1

---------------- K2-

O cuvîntare istorică
In sala nr. 10 a Muzeului poate 

fi văzută o lucrare a sculptorului 
Poseadko înfățișîndu-I pe Lenin 
rostind o cuvîntare la al doilea 
Congres al Sovietelor din întreaga 
Rusie, care a avut loc la 26 octom
brie 1917.

Instirecția armată din octombrie 
ă învins. In seara de 25 octombrie 
la Smolnîi s-a deschis cel de-al 
doilea congres al Sovietelor din în
treaga Rusie. La prima ședință a 
congresului Lenin nu a fost de 
față. Toată ziua și toată noaptea 
de 25 octombrie el s-a aflat la 
Smolnîi de unde a condus insurec
ția. Timp de două zile și nopți el 
nu s-a odihnit, nu a dormit. In 
noaptea de 26 octombrie Vladimir 
Ilici s-a dus să se odihnească cî

surecția armată. La aceste șe
dințe au fost alese și orga
nele de partid pen‘ru conducerea 
insurecției: Biroul Politic și Cen
trul niilitar-revoluționar. In frun
tea Biroului Politic a fost ales 
V. I. Lenin. La muzeu este expus 
manuscrisul „Scrisorii către mem
brii partidului bolșevic" în care 
Lenin înfierează acțiunile de sub
minare a revoluției ale lui Zino
viev și Kamenev care au divulgat 
rezoluția C. C. cu privire la insu
recția armată și în care el își ex
primă încrederea în victoria prole
tariatului.

In noaptea de 24 octombrie 
Lenin scrie istorica scrisoare adre
sată membrilor C. C., in care fun
damentează necesitatea insurecției 
imediate. In aceeași zi, noaptea tir- 
ziu, el părăsește locuința lui Fofa
nova și însoțit de un om de legă
tură se îndreaptă spre Smolnîi.

teva ore, dar în loc să facă acest 
lucru el a scris proiectul primului 
decret sovietic asupra pămîntului.

Toată ziua de 26 octombrie Lenin 
a petrecut-o muncind cu încordare. 
Trebuia organizată apărarea Retro
gradului împotriva forțelor contra
revoluționare și aprovizionarea 
populației cu pîine. In seara de 26 
octombrie s-a deschis a doua șe
dință a congresului. Delegații au 
întîmpinat cu un imens entuziasm 
pe Lenin care se urcase la tribună. 
El a prezentat rapoartele cu privire 
la pace și pămînt. Decretele leni
niste. au fost adoptate în unanimi
tate de Congresul Sovietelor. Con
gresul a ales primul guvern munci- 
toresc-țărănesc din hune, în frunte 
cu Lenin..

IJn tablou rar
Reține în mod deosebit atenția 

vizitatorilor noul tablou al pictoru
lui Sokolov — „Cuvîntarea lui Le
nin la Petersburg la 9 mai 1906". 
Aceasta a fost prima cuvîntare 
rostită în public ia o adunare ce
tățenească de masă, în fața unui 
mare număr de muncitori veniți 
din toate colțurile orașului. Preșe
dintele adunării a dat cuvîntul lui 
Karpov — numele pe care îl purta 
pe vremea aceea Lenin.

Timp de aproape un minut, Le
nin, emoționat, palid la față, nu a 
putut rosti nici un cuvînt. „Și din- 
tr-o dată sala a fost zguduită de 
un ropot de aplauze — membrii de 
partid îl recunoscuseră pe Ilici" — 
scria mai tîrziu Nadejda Konstan
tinova Krupskaia în amintirile sale.

După ce Lenin și-a terminat cu
vîntarea în sală a domnit un entu
ziasm nemaivăzut. Toți erau însu
flețiți la gîndul apropiatei lupte îm
potriva autocrației țariste. Munci
torii au pornit spre casele lor pur- 
lînd stegulețe roșii — mulți își rup- 
seseră în acest scop cămășile — 
și cîntînd cîntece revoluționare.

V. I. Lenin rostindu-și cuvîntarea
Roșie la Moscova, în

Un tanc - dar al muncitorilor de la „Krasnoe Sormovo'1
Muncitorii uzinei „Krasnoe Sor

movo" au trimis nu demult în dar 
Muzeului macheta primului tanc 
sovietic construit la această uzină 
din însărcinarea lui Lenin. Tancul 
a fost construit în 1920, i s-a dat 
numele de „Luptător pentru liber
tate tov. Lenin" și a fost expediat 
apoi pe front.

Numeroase exponate ale muzeu
lui ilustrează activitatea pe tărtm 
militar a lui V. I. Lenin, munca 
neobosită depusă de el în domeniul 
organizării apărării tinerei Repu
blici Sovietice în anii de grea în
cercare ai războiului civil. In una-------*+-------

Leninismul învinge
Muzeul central V. I. Lenin este 

vizitat de milioane de oameni so
vietici și de oaspeți de peste ho
tare. In cartea de impresii a mu
zeului ei scriu despre dragostea lor 
fierbinte față de marele conducător 
și prieten al oamenilor muncii.

în fața premilitarilor în Piața 
ziua de 25 mai ,1919. 

din săli este expusă o hartă-sche- 
mă pe care se pot vedea indicații 
și dispoziții ale lui Lenin în pro
bleme privind apărarea țării.

Vizitatorii examinează cu deose
bit interes un aparat de telegrafie 
prin care erau transmise numeroa 
sele dispoziții ale lui Lenin. Intr-o 
telegramă adresată comitetului e- 
xecutiv gubernial din Arhanghelsk, 
Lenin cerea luarea de măsuri ur
gent în vederea organizării apă
rării Astrahanului șt a ducerii unei 
politici ferme de luptă pînă la ca
păt în eventualitatea unui atac al 
englezilor.

Un grup de șoferi din Harkov, 
care au vizitat recent muzeul au 
scris printre altele:

„Noi, șoferi din Harkov, străbă- 
tînd țara în drum spre minele din 
Karaganda am vizitat muzeul iubi
tului nostru conducător. Aici l-am 
cunoscut și mai bine pe Lenin, am 
înțeles și mai bine mărețul țel spre 
care ne-a condus marele Lenin și 
spre care ne conduce neobosit iu
bitul nostru partid Leninist".

Membrii unei delegații din Re
publica Populară Chineză scriu:

„Poporul sovietic duce în pre
zent o viață îmbelșugată, plină de 
bucurii. Această viață a devenit 
posibilă numai datorită lui Lenin 
care și-a consacrat întreaga sa 
viață victoriei revoluției în Rusia 
și eliberării poporului său de sub 
lanțurile capitalismului.

Poporul țării noastre pășește în 
prezent pe același drum pe care 
a mers poporul sovietic. Sub stea
gul lui Lenin noi construim în țara 
noastră o viață fericită".

Măreața cauză a lui Lenin tră
iește și învinge, însuflețește milioa
ne de oameni din toate colțurile 
pămîntului la lupta pentru pace, 
democrație și socialism.



INFORMAȚII DE PARTID

ȘedânțeSe de birou 
se fân cu regularitate

In perioada dintre două adunări 
generale ale organizației de bază, 
biroul este acela care se preocupă 
de ducerea la îndeplinire a hotărî- 
•rilor luale de adunare și de rezol
varea celorlalte sarcini ce se ivesc 
în perioada respectivă. De felul 
cum biroul organizației de bază își 
organizează munca depinde înde
plinirea hotărlrilor și a sarcinilor 
•ce stau în fața organizației de 
bază.

Biroul lucrează în ședințe ce 
trebuie să se țină du regularitate 
și să se analizeze diferite probleme 
legate de locul de muncă, să ia 
anumite măsuri, acolo unde este 
cazul, menite să asigure îndeplini
rea sarcinilor de partid și econo
mice.

Biroul organizației de bază de 
la Atelierul de zonă C.F.R. Alba 
lulia dovedește preocupare pentru 
aceasta. El se întrunește în ședințe 
pe baza sarcinilor reieșite din pla
nul de muncă al organizației de 
bază, sau ori de cite ori este ne
voie.

Din controlul făcut de membrii 
bir ului, s-a constatat că invăță- 
mîntul politic U.T.M. din cadrul a- 
telierului se desfășoară cu multe 
lipsuri. Era necesar să se ia ur
gente măsuri care să ducă la îm
bunătățirea activității în cursul de 
învățămînt politic U.T.M. Pentru 
■aceasta a fost convocată ședința 
de birou în care s-a analizat situa
ția și s-au luat măsuri corespunză
toare ca: participarea unui membru

Cresc rîndurile organizației de bază
Una din problemele vieții de 

partid, dezbătută pe larg cu ocazia 
adunării generale de dare de sea
mă și alegeri în organizația de 
bază din Q.A.C. Benic a fost pri
mirea de noi Colectiviști în rîndul 
■candidaților de partid. Pe baza 
hotăririi adoptate de adunarea ge
nerală a organizației de bază șl 

■cu sprijinul comitetului comunal de 
partid, biroul organizației de bază 
și-a îmbunătățit munca în această 
privință. Printre măsurile luate se 
pot aminti: complectarea activului 
fără de partid și educarea membri
lor acestuia, cuprinderea unui nu
măr mai mare de colectiviști în 
formele învățămlntului de partid, 
tinerea unor conferințe cu caracter 

cativ și altele. Toate acestea 
•au contribuit la educarea colecti
viștilor, la participarea lor mai in
tensă la viața politică și economi
că a gospodăriei colective.

Dorind să participe în șl mai
----------------------g^---------------------

Peste 600 de săteni
la căminul cultural

Marea sală de festivități a cămi
nului cultural din Mihalț, a fost 
populată, duminica trecută, de peste 
600 de săteni din partea locului 
care au ascultat cu viu interes con
ferința „Viața și opera lui V. I. 
Lcnin".

--------------------♦>

Aniversarea nașterii marelui Lenin
In ziua de 20 aprilie intr-un ca

dru festiv, la Școala agricolă din 
localitate, cadrele didactice și elevii 
au aniversat într-o atmosferă 
plină de dragoste și recunoștință 
împlinirea a 90 de ani de la naște
rea lui V. I. Lenin.

Luînd ciivtntul, tov. Ispas Se
bastian, directorul școlii, a subli
niat importanța istorică a aportu
lui adus omenirii de Lenin în lup
ta pentru un viitor luminos al ceLa muzeul „Y. I. Lenin -I. Y. Stalin“ din Capitală

Din inițiativa Comitetului raio
nal de partid, zilele acestea, un nu
măr însemnat de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la întreprinde
rea minieră „Gh. Doja"-Zlatna, U- 

al biroului la ședințele cercului, 
sprijinirea mai concretă a biroului 
organizației de bază U.T.M. în mo
bilizarea cursanților etc. După lua
rea acestor măsuri situația s-a 
îmbunătățit.

Cu ocazia alegerilor sindicale ce 
au avut loc, biroul organizației de 
bază s-a întrunit și a discutat ce 
măsuri organizatorice și politice 
trebuie luate pentru a sprijini a- 
ceastă muncă. Datorită măsurilor 
luate și a sprijinului dat de biroul 
organizației de bază, alegerile sin
dicale s-au desfășurat în cele mai 
bune condițiuni.

Ultima ședință a biroului organi
zației de bază de la Atelierul de 
zonă C.F.R. Alba-Iulia a avut loc 
in ziua de 9 aprilie a.c. In această 
ședință biroul a analizat felul cum 
se desfășoară munca politică pen
tru mobilizarea colectivului de 
muncă la îndeplinirea angajamen
telor luate în cinstea zilei de 1 Mai. 
Tot cu această ocazie, biroul a sta
bilit măsurile ce vor fi luate în 
vederea pavoazării atelierului, ac
tivizarea colectivului gazetei de pe
rete și altele.

Analizarea unor probleme în ca
drul ședințelor de birou și luarea 
de măsuri practice asigură desfă
șurarea unei mundi colective șl 
participarea fiecărui membru din 
birou la conducerea muncii politice 
în cadrul atelierului între cele două 
adună-’ gen~ra!e ele organizației 
de bază.

mare măsură la munca organiza
ției de bază, un număr însemnat 
din cei mai buni dolectiviști și co
lectiviste au cerut să fie primiți în 
rîndul candidaților de partid.

Astfel, de la începutul anului și 
pînă in prezent organizația de bază 
din Q.A.C. Benic a primit în rîn
dul candidaților de partid 8 colec
tiviști. Este important că 5 tova
răși dintre cei primiți sînt colecti
viste ca: tov. Nicoară Maria, Bu- 
cerzan Valeria, Oțoiu Veronica, 
Huzmuzan Maria și Balaș Elena. 
Tovarășele au dovedit prin munca 
lor plină de entuziasm pentru 
G.A.C. că merită această încredere 
de a face parte din rîndul candi
daților de partid. Ele sînt acelea 
care s-au situat în frunte in mun
cile agricole și cele de folos ob- 
șteso în cadrul gospodăriei și de 
aceea organizația de bază le-a a- 
cordat această încredere.

După conferință,<• în fața săteni
lor prezenți la cămin a fost pre
zentat un bogat program artistic 
închinat aniversării a 90 de ani 
de la nașterea lui Vladimir Ilici, 
învățător genial al oamenilor 
muncii de pretutindeni.

lor ce muncesc, în înlăturarea to
tală a exploatării omului de către 
om. Vorbitorul a sCos de asemenea 
în evidență figura triplă de om 'po- 
I tic, de literat și de filozof a ma
relui Lenin, precum și contribuția 
sa la îmbogățirea învățăturii mar
xiste.

In încheiere, s-au purtat discuții 
pe marginea vieții și activității lui 
V. I. Lenin.

Coresp. GLIGOR CREȚU 

zinele metalo-chimice Zlatna, între
prinderea „Horia"- Alba-Iulia și din 
alte unități au vizitat Muzeul „V. I. 
Lenin-I. V. Stalin" din Capitală.

Ne scriu corespondenții 0 excursie bogată în învățăminte
O noua realizare 

la Presaca
întruniți în adunare populară, ță

ranii muncitori din Presaca au 
hotărît ca prin contribuție în bani 
și prin muncă voluntară să-și con
struiască un pod peste apele Am- 
poiului.

Muncind cu mult elan pentru 
traducerea în fapte a hotărîrii luate, 
țăranii muncitori Nicula loan, To- 
dorescu Aurel, Nicola Remus, Ur- 
zdan Teodor și alții, au făcut ca în 
scurt timp lucrarea să capete con
tur. S-au clădit picioarele podului 
din piatră, și ciment, au fost aduse 
și fasonate lemnele. Efefctuînd peste 
600 zile muncă voluntară, harnicii 
săteni au raportat terminarea po
dului cu 30 zile înaintea termenu
lui fixat — 1 Mai — și totodată 
obținerea a 45.000 lei economii la 
manoperă si materiale.

LUPEA IOANLa muncă pentru înfrumusețarea satului
Participînd în mare număr la 

muncile de înfrumusețare a satu
lui lor, utemiștii din Galda de Jos 
au reușit ca în puține zile să-i dea 
acestuia o înfățișare mai frumoasă. 
Astfel, ei au curățit șanțurile, au 
plantat și văruit pomii de pe mar
ginea șoselei, au văruit gardurile 
și au luat parte la reparatul dru
murilor.

Cu multă însuflețire 
tineri ca Giurgiu Aurel, 
Șteau T. Maria, Chirilă 
alții, efectuînd în aceste 
250 ore muncă voluntară.

La sfîrșitul acțiunilor de înfru
musețare a satului tinerii din e- 
chipa de teatru au prezentat la că
minul cultural piesa „Cei care ră- 
mîn singuri".

au muncit 
Gliga Tuți, 
Nicolae și 
zile peste

MOLDOVAN V.

In clișeu : Elevi din clasa a 5-a — Școala de 7 ani din Stremț, exe
cută amenajarea canalului pentru irigarea grădinii internatului școlii.

Rezultate
frumoase

Membrii gospodăriilor colective 
din satele comunei Ighiu muncesc cu 
însuflețire la executarea însămînță- 
rilor de primăvară.

Colectiviștii din Țelna, care au 
încorporat în sol importante canti
tăți de gunoi de grajd, au pregătit 
din vreme terenul cu ajutorul dat 
de S.M.T. și atelajele proprii, au 
reușit să termine în întregime în- 
sămînțările de păioase și prăsitoare 
la data de 21 aprilie. Paralel cu 
lucrările în vii, unde se execută în 
aceste zile sapa mare, colectiviștii 
din Bucerdea Vinoasă au muncit 
cu hărnicie și în cîmp, reușind să 
termine însămîțările la porumbul 
pentru boabe și de siloz cu 9 zile 
înainte de termen. Totodată, ei zo
resc și lucrările la grajdul de vaci, 
unde se lucrează la acoperiș, ame
najările interioare, urmînd ca în 
curînd să fie dat în folosință.

Mai avansați în executarea mun
cilor agricole sînt și colectiviștii 
din Ighiu și Șard, care de aseme
nea sînt cu arăturile și însămînță- 
rile pe terminate.

Nu de mult, un grup de învăță
tori, profesori 
rile de zi și 
au organizat 
Hunedoara.

Obiectivele 
in cunoașterea celui mai puternic 
stilp al industriei grele din țara 
noastră, Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", con
tactul cu oamenii munoii din acest 
combinat, care luptă cu abnegație 
pentru construirea socialismului, 
cunoașterea noului oraș care 
născut, crește și se dezvoltă 
ochii noștri.

încă din mersul trenului, 
mult înainte de a ajunge la gară, 
am început a ne jorma primele im
presii asupra măreției . construcții
lor de aici după imensa suprafață 
ocupaiă de acestea, după pădurea 
de coșuri înalte fumeglnde. Apoi, 
ajunși la combinat, cu puțin înainte 
de începerea schimbului I, ne-a 
impresionat marele număr de mun
citori care se scurgea ca un șuvoi 
ce nu se mai termina spre poarta 
combinatului.

In combinat am fost conduși 
prin toate secțiile Inceplnd de la 
secția de pregătire, îmbogățire și a- 
glomerare a minereurilor feroase, 
aduse cu funîcularele de la Teliuc, 
Vadul Dobrii sau Ghelar, pînă la 
secția laminorului Bluming. Vizi- 
tînd furnalul uriaș de 700 m3, am 
asistat cu toții la elaborarea unei 
șarje de fontă, trăind și noi alături 
dă jurnaliști emoțiile acestora șl 
urmărind alături de ei curgerea 
fontei, la început firavă apoi di'n'ce 
în ce mai puternică. Am însoțit a- 
poi vagoanele care transportau 
fonia încă clocotindă spre melatt- 
joarele uriașe care pregăteau ma
terialul pentru secția oțelărie.

Intrați în secția oțelărie, am vă
zut cum clocotește masa de oțel

--------------------♦♦ 

însămîntările
îndrumați de organizația de bază 
și comitetul executiv al sfatului 
popular din comună, colectiviștii au 
folosit cu pricepere la lucrările în 
cfrnp, atît ajutorul dat de S.M.T. 
cît și atelajele proprii. Efectuînd 
toate lucrările de pregătirea tere
nului la timpul optim, ei au reușit 
să termine însămîțările din epcca 
I-a cu 9 zile înainte de termen, pe 
cele din epoca Il-a — cartofii de 
toamnă și porumbul pentru boabe 
și siloz — cu 11 zile înainte de 
termen.

De remarcat este faptul că pen
tru a-și asigura o producție cît mai 
mare ia hectar, colectiviștii din Me
sentea au însămînțat o suprafață 
mare de porumb dublu hibrid din 
soiurile Warwick și KA-4, atît 
pentru boabe cît și pentru siloz.

La obținerea rezultatelor de mai 
sus au muncit cu multă hărnicie 
colectiviștii Miron Partenie, Popa 
Iulian, Șuteu Victor, TibereanuVa- 
sile și mulți alții.

și elevi de la eursu- 
serale din Alba-Iulia 
o excursie în orașul

excursiei au const ai

s-a
sub

cu

Au terminat
Preocuparea

Mesentea de a 
mai bune în muncile agricole este 
dovedită prin fapte. Sprijiniți și

colectiviștilor din 
obține rezultate cît

Rămași
In satele comunei Bărăbanț în- 

sămînțările continuă să fie mult 
rămase in urmă și faptul că nu s-a 
însămînțat decît 50 la sută din su
prafață, confirmă acest lucru.

întovărășirea agricolă din co
muna Bărăbanț, deși a primit un 
sprijin prețios de la S.M.T., care 
a executat arături pentru însămîn- 
țări din timp, daiorită slabei preo
cupări a conducerii întovărășirii in 
organizarea muncii și a repartizării 
la timp a terenului, 50 la sută din 
suprafața pregătită este încă ne- 
însămlnțată. Prea puțin interes do
vedesc întovărășiții din Bărăbanț 
și în ce privește asigurarea de în
grășăminte chimice pentru ingră- 
șarea suplimentară a culturilor' de 
grîu ieșite slab din iarnă.

Sub posibilități se desfășoară 
ritmul însămînțărilor șl la întovă
rășirea din Micești, unde nu se fo
losesc nici 50 la sută din atelaje 
la arat și semănat. De asemenea 
conducerea întovărășirii nu dove
dește nici o preocupare pentru a 
se schimba cantități cît mai mari 
de porumb comun cu dublu hibrid, 
care este mult mai productiv.

Organizațiile de partid și Comi
tetul executiv al Sfatului popular 
din comuna Bărăbanț au datoria 
să acorde tot sprijinul întovărăși- 

topit In cuptoarele Siemens-Martin 
și cum este transformat în lingouri 
de cite 6 tone, ce urmau a fi tri
mise spre secțiile de laminare. In 
secțiile de laminare apoi am văzut 
cum coloșii de oțel fierbinți se su
pun presării fiind trasformați în 
bare de diferite grosimi.

In întreg Combinatul majorita
tea muncilor sînt mecanizate, iar 
laminorul Bluming este complet 
automatizai totul decurgînd cu o 
precizie uimitoare.

După vizitarea combinatului, am 
făcut cunoștință cu orașul și în 
special cu „O.M."-ul. Părăsitul ve
chiul oraș, iu care puținele case 
mai ridicate apar ca și copacii izo
lați in oîmpie, am ajuns în „OM”, 
care ne-a impresionat prin măre
ția clădirilor, clădirea teatrului nou 
de stat și a cinematografului, 'ali
nierea străzilor, a spațiului verde, 
a parcurilor și altele.

Deși timpul cît a durat vizitarea 
acestui oraș era posomorit, cădea. 
o ploaie măruntă de primăvară, fe
țele tuturor participanților radiau 
de o bucurie nespusă, bucurie izvo- 
rîtă în primul rînd de pe fețele 
muncitorilor, oțelarilor, jurnaliști
lor, care munceau cu multă încre
dere și siguranță pentru a da pa
triei mai mult oțel, mai multă fon
tă, mai mult fier.

Fiecare din participanți am avut 
multe de văzut și de învățat din 
această excursie, care ne-a oferit mo
mente de neuitat în viața noastră.

In munca noastră școlară și ex- 
trașcolară va trebui să ne călău
zim după exemplul furnaliștilor, o- 
țelarilor și laminoriștilor din Hu
nedoara, care caută să întlmpine 
ziua de 1 Mai și cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. cu noi realizări 
pe tărlmul construcției socialiste.

Prof. I. DARAMUȘ

în urină
rilor penlru a se asigura mobi
lizarea tuturor forțelor la arat șl 
semănat, deoarece numai așa se 
poate asigura terminarea însămîn- 
tarilor în Condițiuni optime.

--------- ----------------
Situația însămînțărilor 

la 20 aprilie 
Procent pe raion 63°/o

1. Cricău
2. Meteș
3. Ampoița
4. Intregalde
5. Hăpria
6. Mihalț
7. Ciugud
8. Ighiu •
9. Teiuș

10. Almașul Mare
11. Stremț
12. Pețelda
13. Zlatna
14. Feneș
15. Galda de Jos
16. Benic
17. Sîntirnbru
18. Intiri
19. Oarda de Jos
20. Valea Dosului
21. Alba-Iulia
22. Vințul de Jos
23. Bărăbanț
24. Berghin

84-79
80%
79"/»
79%
72%
71%
70"/»
70% 
70% 
08%. 
68"/»

05%
63»/»
01%
61%
59%
57"/»
57% 
530/»
51®/.
50%|
35%



Ideile lui Lenin trăiesc și inving
(Urmare din pag. l-a)

Oamenii dc știință sovietici 
salctâ apropiata conferință 

ia nivel înalt3
MOSCO'VA (Agerpres). — TASS 

anunță: In legătură cu apropiata 
conferință la nivel înalt care va 
avea Ioc la Paris, președintele A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S.. 
Aleksandr Nesmeianov, membru al 
Prezidiului Comitetului Sovietic 
pentru Apărarea Păcii, a dat publi
cității o declarație în care subli
niază că oamenii de știință sovie
tici salută conferința la nivel înalt. 
Convocarea acestei conferințe, a 
declarat' Nesmeianov, demonstrea
ză că „lupta îndelungată pentru 
victoria spiritului tratativelor a în
ceput să' dea roade concrete".

Astăzi, subliniază 
„popoarele declară cu 
rilor puteri care . vor 
masa tratativelor: In
tru pacea și fericirea trebuie 
triumfe: trebuie să fie exclus îăz- 
bpiul ca mijloc ■ de soluționare a 
problemelor litigioase".

pe

Nesmeianov, 
hotărîre ma- 
lua loc la 
secolul nos- 

să

I

Subliniind rolul important 
care l-a avut în destinderea încor-, 
dării internaționale întîlnirea din
tre N. S. Hrușciov și D. Eisenho
wer, Nesmeianov declară: „Trebuie 
să ne dublăm eforturile pentru a 
infringe pe deplin împotrivirea a- 
celora care trag profituri de pe ur
ma „războiului rece" și cursei înar
mărilor". .

Aleksandr Nesmeianov consideră 
că dezarmarea generală și totală, 
interzicerea , și. distrugerea armelor 
de exterminare în masă „este un 
punct de plecare pentru stabiliza-, 
rea păcii și destinderea încordării 
internaționale".

„Să facem ca luna mai din acest 
an să devină o adevărată primă
vară a omenirii, începutul unei noi 
epoci — epoca păcii", declară Nes 
meianov.

Apelul F. F T. D. cu prilejul 
Zilei internaționale 

a solidarității tineretului
BUDAPESTA (Agerpres). — 

Comitetul. Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat a 
adresat un apel tineretului lumii cu 
prilejul Zilei internaționale a soli
darității tineretului împotriva co
lonialismului, pentru coexistență 
pașnică, pentru dezarmare, care are 
loc la 24 aprilie.

F.M.T.D. a adresat de asemenea 
Organizației Națiunilor Unite*, Co
mitetului celor zece state pentru 
dezarmare și guvernelor tuturor ță- 
lor un memorandum în care în nu
mele a 87 milioane de tineri și ti
nere din 94 de țări ale lumii Cere 
înfăptuirea imediată a dezarmării 
generale și totale. F.M.T.D. cere 
încetarea-definitivă a politicii răz
boiului rece, promovarea politicii 
coexistenței pașnice între toate 
statele.

Colectivele de muncă din între
prind rile raionului nostru, animate 
de dorința de a cinsti acest măreț, 
eveniment, s-au angajat să dea pa
triei produse de cea mai bună ca
litate și să realizeze economii de 
sute de mii de lei peste plan și cu 
siguranță că aceste angajamente 
vor fi nu numai îndeplinite dar 
chiar și depășite.

Apllcind cu perseverență ideile 
planului cooperatist a lui Lenin, 
partidul nostru a. obținut realizări 
deosebite în transformarea socia
listă a agriculturii. Lalnceputul lu
nii martie 1960, sectorul socialist din 
agricultură reprezenta 76fi la sută 
din suprafața agricolă a țării și 
76,4 la sută din numărul total al 
familiilor țărănești.

Și în raionul nostru, îndrumată 
de organizațiile de partid, țărăni
mea muncitoare a pășit pe 
agriculturii socialiste, astfel 
gricultura raionului nostru 
complet cooperativizată, iar
11 la sută din suprafața agricolă 
este colectivizată.

Partidul nostru desfășoară o in
tensă activitate pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a maselor, ridică nivelul învăță- 
mîntului de cultură generală și a 
celui superior, acordtnd atenție 
deosebită tinerilor din producție, 
combate cu tărie orice influențe 
străine în filozofie, economie politi
că, istorie, literatură și artă. Dato
rită politicii juste a partidului nos
tru, marxisfn-leninisrrrul a devenit

ideologia dominantă in țara noas
tră.

Partidul Muncitoresc Romtn a 
realizat un important succes prin 
rezolvarea, în spirit marxist-leni- 
nist a problemei naționale, asigu- 
rînd nu numai prin lege, dar și în 
fapt egalitate în drepturi tuturor 
naționalităților conlocuitoare.

Năzuința de pace a poporului re
tain își găsește expresia în politi-' 
ca internațională a partidului și 
guvernului nostru, politică prin 
care țara noastră contribuie activ, > 
alături de celelalte țări socialiste, 
la cauza păcii în întreaga lume.

Partidul nostru, folosind -bogat* 
experiență a P.C.U.S. și a celor
lalte partide comuniste și muncito
rești, își aduce contribuția sa 
îmbogățirea tezaurului comun 
mișcării revoluționare mondiale,
plicînd în mod creator învățătura- 
marxist-leninistă în 
cialistă a țării.

Urmînd neabătut 
relui Lenin despre
socialistă, despre transformarea so
cialistă a agriculturii, despre crea
rea unei culturi socialiste, partidul 
nostru mobilizează oamenii muncii 
și îi conduce spre noi succese, pe 
calea deschisă de mărețele idei ale 
lui Vladimir Ilici Lenin, idei' care 
trăiesc și înving.

La cea de-a 90-a aniversare a 
nașterii lui V.I. Lenin, oamenii 
muncii de pretutindeni și alături 
de ei oamenii muncii din raionul 
nostru își îndreaptă glodurile pline 
de recunoștință către marele lei 
dașcăl — Vladimir Ilici Lenin.------------

F O T B A IL
C. F. R. Teiuș — 

Locomotiva Alba 1-0 (0-0)
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învățătura ma- 
industrializarea

iezită premierului 
Emulai io Bsi<8âo

unde au depus o coroană de flori. 
Inalții oaspeți chinezi au fost în

soțiți de A.A. Baig, șeful protoco
lului de stat al Republicii, Partha
sarathi, ambasadorul Indiei în 
R.P. Chineză, și de Pan Țzi-li, 
ambasadorul R. P. Chineze în In
dia.

După aceea Inalții oaspeți chi
nezi au făcut o vizită președintelui 
Indiei, Rajendra Prasad, la reșe
dința sa.

..NE'.'l' DELIII. (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 20 aprilie, pre
mierul Ciu En-lai și vicepremierul 
Cen I au făcut o vizită primului mi
nistru Nehru la reședința sa.

Din partea indiană au fost pre
zinți la întrevedere Swaran Singh, 
ministrul Oțelului, Subsolului și 
Combustibilului, Parthasarathi, am
basadorul Indiei în R. P. Chineză 
și funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe al Indiei.

, Din partea chineză au fost pre- 
zenți la întrevedere Pan Tzi-li.am-' 
basadorul R.P. Chineze în India, 
și persoanele 
premierul Ciu 
în India.

Glezos a declarat greva foamei timp de 5 zile
ATENA. (Agerpres). — După 

cum anunță corespondentul in in
sula Corfu al ziarului „Avghi", la 
13 aprilie Manolis Glezos a declarat 
greva foamei, în semn de protest 
Împotriva faptului că este deținut 
în închisoare împreună cu infrac
torii de drept comun. Greva foamei 
a durat cinci zile, pînă în seara 
zilei de 17 aprilie, cînd autoritățile 
închisorii l-au transferat pe Glezos, 
care a slăbit foarte mult, la infir
meria închisorii. După cum s-a a- 
flat, ordinul cu privire la deținerea 
lui Glezos ,1a un loc cu infractorii 
de drept comun a fost emis de Mi
nisterul Justiției. Glezos cere să fie 
mutat în secția închisorii pentru 
condamnați politici, și este hotărît 
să reia greva foamei în cazul că 
cererea sa nu va fi satisfăcută.

iuș au învins pe cei de la Locomo
tiva Alba cu 7-0.

care îl însoțesc 
En-lai în

Pc .
vizita sa

DELIII (Agerpres). —
Ciu En-lai, vicepremierul 
persoanele care îi însoțesc au vizi
tat miercuri mormînlul lui Gandhi

Premierul
Cen / și

★
DELHI (Agerpres). — China 

Nouă anunță: La 20 aprilie la Del
hi au început tratativele dintre pri
mul ministru al Indiei, I. Nehru 
și premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai. Prima 
întîlnire a conducătorilor de stai 
ai Indiei și R. P. Chineze a avut 
loc în dimineața zilei de 20 aprilie 
și a durat aproximativ 2 ore.

S.U.A.: Curba șomajului 
crește

NEW YORK (Agerpres).Con
form datelor publicate de guvernul 
S.U.A., în ultimul timp au fosteon- 
cediați peste 275.000 muncitori, nu
mărul șomerilor totali ridieîndu-se 
la 4.266.000.

United Press International subli
niază că în același timp indexul 
prețurilor cu amănuntul a înregis
trat o creștere considerabilă față 
de anii precedență

Meciul de fotbal disputat dumi
nică pe stadionul ceferiștilor 
Teiuș nu 
un nivel 
practicat 
confuz și

Unicul
al teiușenilor a fost marcat în mi
nutul 67 în urma unei lovituri 
bere de către Canija.

In general se poate spune că 
cui confuz practicat de 
chipe se datorește și 
slab prestat de arbitrul 
Alba-Iulia.

In deschidere, juniorii

din 
a reușit a. se ridica la 
tehnic superior. Jocul 

de ambele echipe a fost 
în unele cazuri chiar dur. 
și mult așteptatul gol

Alte rezultate

jo-
e-ambele 

arbitrajului
Perja din.

C.F,R. Te

Actnalttâti am țările socialiste
U. R. S. S.

Tractoare cu viteză mărită
La uzina de tractoare din Minsk 

s-a început producția în serie a 
tractoarelor care lucrează cu vite
ză mărită. Aceste mașini permit, să 
se efectueze arătura cu o viteză de 
pînă la 7 km pe oră, între i-nduri 
— cu 8. km pe oră, iar însămînța- 
rea — cu 10 km pe oră.
.Puternice tractoare pe șenile cu 

viteză mărită va începe să producă 
și uzina din Harkov, precum și 
alte uzine.

In 1960 agricultura sovietică va 
primi 40.000 ‘de astfel de tractoare.

S-a stabilit că sporirea vitezei 
tractoarelor realizată, de construc
torii sovietici mărește productivi
tatea acestor mașini cu 50 
Consumul de carburanți 
însă același, iar calitatea 
executate este mai bună.

Au fost îmbunătățite, de 
nea condițiile de muncă ale meca
nizatorilor care lucrează pe aceste 
tractoare. De pildă, la tractorul 
„T-75" cabina tractoristului este 
închisă ermetic.. In funcție de ne
cesități, în cabină poale fi debitat 
aer rece sau cald. Pentru legătura 
bilaterală dintre tractorist și mun
citorul de pe remorcă au fost in
stalate semnale sonore.

In anii următori toate uzinele de 
tractoare din Uniunea Sovietică

vor trece la producția exclusivă de 
tractoare cu viteză mare de lucru. 
In 1965 în fiecare minut se vor 
produce 2 tractoare de acest fel.

R. P. Chineză

rită cărora productivitatea 
a putut fi sporită de 20 de

R. P. Polonă

muncii 
ori.

Noi mare

la sută, 
rămîne 
muncii

ase'me-

Ritm accelerat pe șantierele 
de construcții

După cum a anunțat Ministerul 
Construcțiilor al R. P. Chineze, 
muncitorii chinezi pot construi a- 
cum o clădire de două ori mai 
repede decît cu doi ani în urmă. 
Acest lucru a devenit posibil dato
rită folosirii tehnicii noi și aplicării 
unor metode înaintate de construc
ție.

Știrile primite din 22 de provin
cii, orașe și organizații de con
strucție, care se află sub conduce
rea directă a Ministerului, arată 
că metodele rapide se aplică la 57 
la sută, iar în unele provincii și 
orașe chiar la 80-la sută din obiec
tivele aflate în construcție.

In ultimii doi ani, constructorii 
folosesc pe scară largă blocurile 
prefabricate executate în uzine, me- 
canizează integral sau parțial pro
cesele de producție.

In ultimele luni, în cadrul miș
cării pentru accelerarea ritmului de 
construcție, pentru economii de ma
teriale de construcție și de forță de 
muncă au fost făcute numeroase 
propuneri de raționalizare dato-

mașini-unelte de 
randament

uzina de instalații mecanice 
voevodatul Katowi-

La 
din Porenba, 
ce, s-a început producția unor noi 
tipuri de mașini-unelte care prin 
calitatea și randamentul lor sînt 
mult superioare celor fabricate pînă 
acum în R. P. Polonă.

Printre acestea se află strungul 
Toa-40, pentru osii de vagoane. 
Principala calitate a noului strung 
constă în faptul că datorită 
dispozitiv special la 
prelucra 
finisată 
fasonare 
necesar 
sută;

La aceeași uzină s-a început de 
asemenea producția în serie a 
strungului de mare precizie Thb- 
100 care permite executarea 
pletă a cilindrilor.

R. Cehoslovacă

calculat că la Ervenice, sub fiecare 
cameră se găsesc aproximativ 60 
vagoane de cărbune. De aceea în 
apropiere de vechiul oraș se con
struiește noul oraș Nove Ervenice, 
unde în locuințe confortabile se 
mută locuitorii vechiului oraș. Rîul 
Bilina, care traversează orașul, va 
curge de asemenea într-o nouă al
bie artificială.

unui 
el se poate 

o osie de vagon complet 
fără a mai fi nevoie de 
reducîndu-se astfel timpul 

acestei operații cu 50 la

com-

Un oraș nou
In Cehia de nord continuă lucră

rile de strămutare a orașului Er- 
venice. Acest oraș, întemeiat cu 
700 de ani în urmă, este așezat pe 
un bogat zăcămînt de cărbune 
brun. Carierele au și ajuns pînă la 
suburbiile orașului și specialiștii au

R. D. Vietnam
In Hanoiul industrial

Orașul Hanoi — capitala R. D. 
Vietnam se transformă în ritm ra
pid într-unul din cele mai mari 
centre industriale din Asia de sud- 
est. In prezent, la Hanoi există 70 
întreprinderi industriale ■ care anul 
trecut au dat 25 la- sută din în
treaga producție industrială a 
R. D. Vietnam. In afară de acea
sta, la Hanoi funcționează 15.000 
de întreprinderi meșteșugărești care 
prelucrează produse agricole . sau 
produc diferite mărfuri — materia
le' de construcție, rechizite de bi
rou, obiecțe de menaj, articole de 
artă.

In comparație cu anul 1955, cînd 
pămîntul Vietnamului de Nord • a 
fost părăsit de ultimul soldat fran
cez, producția de țesături a între
prinderilor meșteșugărești din Ha
noi a crescut anul trecut de 160 de 
ori. A crescut considerabil și pro?, 
ducția altor produse.

In comparație cu anul 1955, nu
mărul muncitorilor și meșteșugari
lor din Hanoi a crescut de 12 ori.

Șurianul Petrești—Sebeșul Sebeș 
0-1 (0-1); Aurul Zlatna—Rapid
Deva 2-2 (0-1); Aurul Certej—U- 
nirea Alba 1-1 (1-0); U. M. Cu
gir—Metalul Crișcior 1-1 (1-0).

★
Echipele Aurul Brad și Minerul 

Deva cîștigă cu 3-0 întrucît 'chi- 
pele Metalul Cugir și Recolta Deva» 
au fost excluse din campionat.

Etapa viitoare
Rapid Deva—Minerul Deva; Lo

comotiva Alba—Aurul Zlalna; Se
beșul Sebeș—C.F.R. Teiuș; Meta-1 
Iul Crișcior—Aurul Certej; Unirea 
Alba—Șurianul Petrești.

Echipele U. M. Cugir și Aurul: 
Brad stau.

CLASAMENTUL
Aurul Brad 17 13 3 1 78: 8 29
Minerul Deva 17 12 3 2 57: 5 27
Sebeșul Sebeș 17 12 2 3 39:13 26
U. M. Cugir 17 8 7 2 31:16 23
C.F.R. Teiuș 17 8 5 4 29:28 21
Aurul Zlatna 17 7 6 4 35:25 20
Unirea Alba 17 5 7 5 30:30 17
Metalul Crișcior 17 5 7 5 25:41 17
Rapid Deva 17 3 6 8 24:42 12
Locomot. Alba 17 4 3 10 27:38 11
Aurul Certej 17 3 2 12 14:47 8
ȘurianulPetreștil7 2 3 12 11:51 7

ANUNȚ

Se aduce la cunoștința 
publicului că baia comu
nală din strada 13 De
cembrie funcționează in 
fiecare joi, vineri, sîm- 

bătă și duminică.

Bazine - dușuri - aburi - vane.
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