
SUB STEAGUL INVINCIBIL 
AL NARXISN-LENINISFIULUI
Comuniștii, masele largi ale oa

menilor muncii din țara noastră 
au primit cu cel mai viu interes 
Declarația partidelor comuniste și 
muncitorești, adoptată Ia Consfă
tuirea de’ la Moscova. Pe bună 
dreptate ei văd în acest document 
o strălucită expresie a forței fără 
precedent a mișcării comuniste 
mondiale, a principialității și ma
turității ei ideologice sub steagul 
marxism-leninismului.

Prin amploarea participării, ca 
și prin importanța problemelor dis
cutate, Consfătuirea de la Moscova 
reprezintă o întîlnire internațională 
de însemnătate istorică în dezvol
tarea mișcării comuniste interna
ționale, în destinele și lupta popoa
re'or lumii pentru pace și socialism. 
Ea a reunit pe reprezentanții a 81 
de partide, fiind cea mai largă 
consfătuire internațională de la a- 
pariția mișcării muncitorești. In 
acest for al. mișcării comuniste mon
diale a avut loc o dezbatere mar- 
xist-l»ninistă amplă și fundamentată 
a celor mai esențiale probleme ale 
contemporaneității, a principalelor 
sarcini care stau în fața partide
lor comuniste și muncitorești din 
țările socialiste, cît și a celor din 
țările capitaliste și din țările co
loniale și dependente, au fost exa
minate multilateral căile rezolvării 
acestora potrivit intereselor vitale 
ale tuturor popoarelor.

Democratismul profund ce a ca
racterizat întreaga desfășurare a 
discuțiilor, declina egalitate, con
tribuția adusă de fiecare partid 
au asigurat elaborarea unui docu
ment de uriașă însemnătate teore
tică și practică — Declarația Con
sfătuirii — care constituie rodul în
țelepciunii colective a tuturor parti
delor comuniste și muncitorești, în
truchipează generalizarea bogatei 
experiențe revoluționare a mișcării 
comuniste mondiale. Bazată pe a- 
devărurile generale de nestrămutat 
ale marxism-leninismului și străbă
tută de suflul marxismului creator, 
de suflul viu al leninismului, De
clarația dă o orientare clară tutu
ror partidelor comuniste și munci
torești, constituie un îndreptar 
sigur al luptei lor centru pace, 
independență național,®', djemocra- 
ție și socialism, îmbogățește cu 
teze noi și concluzii de excepțio
nală însemnătate tezaurul gîndirii 
re”ohiționare, reprezintă o valoroa
să dezvoltare a marxism-leninismu
lui.

La Consfătuirea de la Moscova, 
partidele comuniste și muncitorești 
și-au reafirmat în mod unanim fi
delitatea față de Declarația și Ma
nifestul Păcii adoptate în noiem
brie 1957, au relevat deplina con
firmare a ideilor acestora de către 
evenimentele din răstimpul ce a 
trecut, justețea orientării dată miș
cării comuniste de aceste 
mente.

Subliniind că principalul conți
nut al dezvoltării mondiale 
temporane îl constituie procesul de 
trecere a omenirii de la capitalism 
la socialism, început de Revoluția 
din Octombrie, Declarația recentei 
Consfătuiri de la Moscova dă o 
caracterizare științifică epocii noas
tre, ca epocă a luptei celor două 
sisteme sociale opuse, a revoluții
lor socialiste și a revoluțiilor de 
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Din realizările sfaturilor populare

IN CLIȘEU : Școala de 4 ani din satui Țe'.na.

eliberare națională, a prăbușirii im
perialismului, a lichidării sistemu
lui colonial, epoca trecerii pe calea 
socialismului a noi și noi popoare, 
a triumfului socialismului și comu
nismului pe scară mondială. Prin
cipala trăsătură distinctivă a tim
purilor noastre constă în aceea că 
sistemul socialist mondial se trans
formă în factorul hotărîtor al dez
voltării societății omenești.

Stabilirea caracteristicilor epocii 
nu este o problemă de ordin ab
stract, ci are o considerabilă în
semnătate principială și practică; 
forța caracterizării cuprinse în 
Declarație rezidă în fantul că ea 
pornește de la luarea în considerare 
a marilor schimbări petrecute în 
lume, arată căile evoluției acesteia 
și precizează forțele sociale care 
determină mersul evenimentelor, a- 
jutînd partidele comuniste să-și sta
bilească în mod științific obiecti
vele de luptă și să-și elaboreze o 
tactică și strategie corespunzătoare.

Făcînd o analiză multilaterală a 
capitalismului contemporan, Consfă
tuirea de la Moscova a arătat că 
în prezent, în dezvoltarea crizei 
genera’e a Oapitalismului a început 
o etapă nouă. In ciuda născocirilor 
mincinoase ale ideotogilor burghezi, 
ale reformiștilor și revizioniști
lor despre așa zisa „regenerare" a 
capitalismului, acesta a trecut în- 
tr-o fază iremediabilă a declinului 
și descompunerii, putrezirea sa ma-, 
nifestîndu-se cel mai puternic în 
principala țară imperialistă, S.U.A. 
Se ascut contradicțiile capitalismu
lui atît pe plan național cît și in
ternațional. Se desfășoară o gigan
tică luptă între forțele muncii și ale 
canitalismului, are loc. prăbușirea 
sistemului colonial, popoarele se 
ridică tot mai hotărît la lupta îm
potriva imperialismului, îndeosebi 
împotriva imperialismului american, 
cel mai mare exploatator interna
țional, jandarmul și reazimul prin
cipal al reacțiunii mondiale. Lupta 
popoarelor care construiesc socia
lismul și comunismul, mișcarea re
voluționară a clasei muncitoare din 
țările capitaliste, lupta de eliberare 
națională a popoarelor asuprite, 
mișcările general-democratice, toate 
aceste forțe mari ale contempora
neității avînd în centrul lor clasa 
muncitoare internațională, se con
topesc într-un singur torent 
macină și distruge sistemul impe
rialist mondial.

Trebuie subliniat în mod deose
bit, ca o trăsătură specifică a a- 
cestei noi etape a crizei generale a 
capitalismului, faptul că ea a apărut

care

(Continuare în pag. 4-a)

Gospodăriilor colective planuri de producție reale și mobilizatoare
gospodăriile

fel ca în
In aceste zile, în 

colective din raion, la 
toate gospodăriile colective din 
țară, se încheie bilanțul anului care 
s-a scurs și se întocmesc planurile 
de producție pe anul 1961. Cît este 
de important ca planurile de pro
ducție să fie judicios întocmite, să 
împletească strîns interesele per
sonale ale colectiviștilor cu cele 
obștești ale gospodăriei colective
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Din cuprinsul raionului
51.823 lei economii 

prin muncă patriotică
Odată cu venirea toamnei, în 

comunele și satele raionului nos
tru se impunea necesitatea termi
nării unor construcții social-cul- 
turale și obștești ca, de exemplu, 
ridicarea unui local pentru coope
rativă în comuna 'Feneș, a unui 
dispensar medical în comuna Al- 
mașul Mare, cămine culturale, re
parații la școli, construcții de graj
duri în gospodăriile colective din 
Oiejdea, Mihalț și Bucerdea Vi
noasă.

In vederea terminării cu1 succes 
a acestor lucrări, femeile din sa
tele respective, mobilizate de către 
Comitetul raional al femeilor și 
comitetele de femei comunale și 
sătești, au participat cu mult en
tuziasm la efectuarea acestor lu
crări, 
peste 
tică. 
ridică 
lei.

Printre comitetele de femei frun
tașe în acțiunea muncilor patrio
tice se numără Alba Iulia cu o 
economie 
22.416 
femei 
altele.

prestînd în ultimele 3 luni 
22.471 ore de muncă patrio- 
Valoarea acestor munci se 
la frumoasa sumă de 51.823

de 10.622 lei, Mihalț 
precum și comitetele de 
Meteș, Feneș, Tăuți și

lei, 
din

♦♦

Aportul
îndrumați de organizația de bază 

U. T. M., elevii Școlii medii „Ho
ria, Cloșca și Crișan" din Alba-Iu- 
lia se preocupă îndeaproape de 
strîngerea fierului vechi. Astfel, or
ganizați pe echipe, elevii Crișan 
Nicolae, Mărginean Dina, Bogdan 
Lucreția, Patzer Dorotheia, Chi- 
rilă Valeria, Ghenescu Constantin 
și alții au colectat în ultimul timp 

și cele generale ale statului, ne-o 
dovedesc faptele.

Așa, de exemplu, gospodăria co
lectivă din Micești, îndrumată cu 
răspundere de organizația de partid 
și sprijinită îndeaproape de 
sfatul popular din comună și orga
nele tehnice agricole, de colecti
viști, care an de an au cîștigat o 
bogată experiență în producția a- 
gricolă, și-a întocmit anul trecut 
un plan de producție bun. Luptînd 
cu multă însuflețire pentru înfăp
tuirea lui, membrii gospodăriei co
lective din Micești au reușit să 
obțină la grîu o producție medie 
de 2.150 kg la hectar, 3.800 kg la 
porumb și 15.167 kg la cartofi. De 

Pe teme ale zilei

gos- 
s-a 

pro- 
cu 1- 

de 
nu- 
ob-

un venit

la grădina de legume, ramură de 
producție de bază în cadrul 
podăriei, unde de asemenea 
realizat și depășit planul de 
ducție la cele mai multe din 
turi, s-a obținut 
295.000 lei. A crescut simțitor 
mărul de vaci și oi proprietate 
ștească precum și productivitatea 
acestora, care de asemenea au a- 
dus gospodăriei un cîștig frumos. 
Ca urmare a recoltelor sporite ob
ținute și a veniturilor bănești im
portante realizate, la gospodăria 
colectivă din Micești valoarea pro
duselor și banilor repartizați la zi- 
muncă s-a ridicat la 40 de lei.

Colectiviștii din Mihalț care, de 
asemenea, la întocmirea planului 
de producție au ținut seamă de po
sibilitățile reale de care dispun și

Vineri, 9 decembrie 1960

UN BILANȚ RODNIC
Colectivul de muncă de la Depoul 
C.F.R. Teiuș a raportat zilele tre
cute obținerea unui important suc
ces: îndeplinirea la 30 noiembrie a 
sarcinilor de plan pe acest an.

Muncind cu hărnicie, sub con
ducerea organizației de partid, a- 
cest harnic colectiv adaugă la a- 
cest succes și o seamă de alte rea
lizări cu care pe bună dreptate se 
mîndrește. 
muncii a crescut în 11 luni 
10,13 la

Astfel, productivitatea 
cu 

sută față de sarcina pla-

bilanțul muncii desfășu-

Cu aproape două
Făcînd

rate, colectivul de muncă de la Miș
care —- stația C.F.R. Coșlariu se 
mîndrește pe drept cuvînt cu fap
tul că încă la data de 15 noiem
brie și-a realizat și depășit în pro
porție de 119,51 la sută sarcinile 
de plan pe 1960, realizînd în ace
lași timp și o economie în valoare 
de peste 35.000 lei.

La revizia C
Rezultate deosebit de frumoase 

au obținut și muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la revizia de va
goane C.F.R. Coșlariui. La data de 
30 noiembrie, colectivul de muncă 
de aici și-a realizat planul pe 1960

elevilor
de prin cartierele orașului, peste 
5.000 kg fier vechi. Zilele trecute 
ei au mai predat I.C.M.-ului încă 
1.000 kg fier vechi.

Pe zi ce trece, acțiunea de co
lectare a fierului vechi antrenează 
tot mai mulți elevi ai Școlii medii 
„Horia, Cloșca și Crișan" din lo
calitate.

50.000 kg cartofi 
au împărțit la zi
și 16 kg porumb 
exemple se pot

de căile cele mai indicate de creșterea 
producției și a veniturilor, luptînd 
apoi cu hotărîre pentru înfăptui
rea lui, au reușit să obțină și ei 
recolte sporite. Ei au vîndut sta
tului prin contractări 48.000 kg 
grîu și porumb, 
și alte produse și 
muncă 3 kg grîu 
boabe. Asemenea 
da încă multe.

In raionul nostru sînt însă și 
unități unde planurile de producție 
au fost defectuos întocmite. Așa 
este, bunăoară, cazul la gospodă
ria colectivă din Cistei unde, dato
rită faptului că s-a muncit super
ficial la întocmirea planului de pro
ducție, s-a planificat să se îm
partă bani colectiviștilor ca avans 
la zi-muncă în luna aprilie, fără 
însă să se prevadă și sursele’ de 
venit corespunzătoare. Cazuri a- 
semănătoare au fost și la gospo
dăria colecti’ ă din Obreja. Aici 
producția totală de lapte nu a fost 
planificată în raport cu numărul 
de vaci existent și perioadele de 
cumpărare pentru complectarea e- 
fectivului. Din această cauză, și 
pentru faptul că vacile nu au fost 
furajate în mod rațional, gospo
dăria s-a găsit în situația de a nu 
putea realiza și preda la întreprin
derea de stat contractantă produc
ția de lapte ce și-a planificat. De 
aceste lipsuri care își au la bază o 
slabă planificare, trebuie să se 
țină seamă ca în viitor să nu se 
mai repete.

In anul care vine, în fața agri
culturii stau sarcini deosebit de 
importante.

(Continuare în p > 4-a)
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ridică la peste

nificată, s-a realizat de mecanici 
și fochiști o economie de 1.572 tone 
combustibil convențional, iar valoa
rea economiilor la prețul de cost 
pe 10 luni se 
386.000 lei.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de comuniștii Man Eugen, 
care a realizat în 11 luni o econo
mie de 134 tone combustibil și Pă
curar Ioan, care a realizat de ase
menea o economie de 115 tone com
bustibil convențional.

luni mai devreme
O contribuție deosebit de mare 

la obținerea acestor frumoase reali
zări și-au adus-o în mod deosebit 
tovarășii Boancă Cornel și Crețu 
Constantini, șefi de manevră din 
compartimentul descompunerii tre
nurilor și Hulea Marian din com
partimentul compunerii trenurilor.

F. R. Coșlariu
la toți indicii, în procent de 101 la 
sută, obținînd în același timp și o 
economie de 60.000 lei la materiale 
și lubrefianți. La obținerea acestui 
succes a contribuit desfășurarea cu 
avînt a întrecerii socialiste ca și o 
mai bună organizare a muncii, fapt 
ce a condus la creșterea productivi
tății muncii cu 8,8 la sută față detații muncii cu 8,8 la sută fată 
aceeași perioadă a anului 1959.

organizațiilor
30 noiembrie

Sub îndrumarea 
U.T.M., între 15 și 
tinerii din Geoagiui de Sus, Stremț 
și Fața Pietri au plantat, cu pu- 
ieți, prin muncă patriotică, o su
prafață de 12 ha teren, un gard 
viu de protecție pe distanța de 1 
km, la marginea pădurii Geomal 
și au strîns 270 kg semințe de 
frasin, arțar și arDuști, realizînd 
astfel peste 12.500 lei economii 
finanțate.

Duminica trecută, în nume
roase comune și sate din raionul 
nostru, a avut loc, într-un ca
dru festiv, deschiderea „Festiva
lului filmului pentru sate". Astfel 
la Vințul de Jos, în fața a peste 
500 spectatori, s-a rulat filmul so
vietic „Departe de patrie", la Șard 
filmul „Lanțul", la Ighiu și Cricău 
filmele „Cîntec de leagăn" și „Poz.- 
nașa", bucurîndu-se toate de un 
mare număr de spectatori.

Tot duminica 
cadru sărbătoresc 
cinematografele 
Micești 
Micești 
voritul 1 
noasă I 

aifrului".

trecută, într-un 
s-au inaugurat 

nou înființate la. 
și Bucerdea Vinoasă. La 
s-a vizionat filmul „Fa- 

13", iar la Bucerdea Vi- 
filrnul romînesc „Secretul

ObrejaC>a
din lipsa de preocupare a 
președintelui sfatului popu- § 
Iar comunal și a conducerii @ 
gospodăriei colective din sat, 3 
căminul cultural nu are nici m

acum montate dușumelele. A 
8 Ca să termine lucrarea,

ei au încă trebuință
ra de ceva materiale: 3
G scînduri, cuie... conștiință, s
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Să ridicăm activitatea cultural-educativă la înălțimea sarcinilor actuale

i
Sîmbătă, 3 decembrie a. c., la Casa raională de cultură din o-

rașul nostru a avut loc Plenara Comitetului raional Alba al P.M.R. 
cu activul din mutica cultural-educativă de masă. La plenară 
au luat parte secretari ai comitetelor comunale de partid și respon- 

Isabili cu propaganda și agitația din cadrul comitetelor comunale, 
președinți de sfaturi populare, directori de școli și cămine culturale, 
bibliotecari și reprezentanți ai organizațiilor de masă.

Prezenți Ia lucrările plenarei au fost, de asemenea, tovarășii Gheor- 
ghe Vîjdea, secretar al Comitetului regional al P.M.R. Hunedoara, 
Ștefan Boureanu, prim-secretar al Comitetului raional al P.M.R. Alba, 
Nicolae Albu, vicepreședinte at Sfatului popular regional, Vacile 

Farcaș, secretar al Comitetului raional al P.M.R., Aurel Bîzgă și 
Lucreția Sandu, membri ai biroului raional de partid, Viorel Benea, 
prim-secretar al Comitetului raional al U.T.M., Matei Suciu, vicepre
ședinte al Sfatului popular raional, Victor Pășteanu, șeful secției în
vățământ și cultură a Sfatului popular raional.

Rezultate și perspective
Referatul privind desfășurarea 

muncii cultural-politice și educa
tive de masă a fost susținut, în 
cadrul plenarei, de către tovarășul 
Vasile Farcaș, secretar al Comi
tetului raional al P.M.R. Și, din 
cuprinsul referatului, care a cons
tituit o analiză faptică profundă, 
s-au desprins rezultate de seamă 
obținute pe acest tărîm. Călăuzin- 
du-se în munca sa după documen
tele celui de-al III-lea Congres al 
partidului și avînd mereu vie marea 
importanță pe care tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a acor
dat-o muncii politico-educative în 
raportul său prezentat la Congres, 
Comitetul raional de partid a orien
tat activitatea culturală spre le
garea ei mai strînsă de sarcinile 
construcției socialiste. In ședințe 
de comitet cu activul, în ședințe 
de birou, au fost analizate o sea
mă de compartimente ale muncii 
politice și cultural-educative de 
masă, s-au luat măsuri corespun
zătoare. Și, drept urmare a aces
tui fapt activitatea culturală a săl
tat, multe din comitetele de partid, 
din organizațiile de bază, sindicale și 
sfaturile populare dovedind o tot mai 
latentă preocupare pentru asigura
rea bazei materiale, pentru folosi
rea de forme noi în activitatea 
culturală și pentru îmbunătățirea 
conținutului acesteia. Astfel fiind, 
activitatea culturală desfășurată s-a 
concretizat în fapte. In întreprin
derile raionului s-au înregistrat re
zultate de seamă în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan, ri

Propaganda tehnică și agrotehnică
îndeplinirea cu succes a marilor 

obiective ce revin industriei și a- 
griculturii raionului din planul șe- 
senal, pune în fața organizațiilor 
de partid, sindicale și activiștilor 
culturali, sarcina de mare răspun
dere de a intensifica la maximum 
propaganda tehnică și agrotehnică. 
Preocupare, ce-i drept, a existat și 
pînă în prezent în acest sens. Cele 
108 conferințe cu caracter tehnic au 
fost audiate de peste 10.000 mun
citori, tehnicieni și ingineri. De a- 
semenea au fost organizate 45 schim
buri de experiență cu scopul extin
derii și generalizării metodelor avan
sate în procesul de producție și 27 
cursuri pentru ridicarea calificării 
profesionale cuprinzînd peste 1.000 
de cursanți. Au fost apoi folosite 
cu succes în propaganda tehnică 
expozițiile, filmele și concursurile 
„Cine știe cîștigă" pe teme profe
sionale.

Cuvinte bune se pot spune, de a- 
semenea, și despre propaganda a- 
grotehnică. Cele 52 cercuri agro
tehnice organizate anul trecut an 
fost frecventate de 1.337 cursanți, 
iar în satele unde n-au fost orga
nizate asemenea cercuri au avut loc 
cicluri de conferințe audiate de a- 
proape 4.000 țărani muncitori.

La ce au condus toate acestea? 
Răspunsul îl găsim exprimat în

Munca cu cetriest
Activității de popularizare și pă

trundere a cărții în rîndurile oame
nilor muncii, fie ei muncitori, teh
nicieni, colectiviști sau întovără
șiți, i-au fost rezervate multe pagini 
în referatul prezentat în cadrul ple
narei. A fost oglindit faptul că în 
prezent în raion își desfășoară ac
tivitatea o bibliotecă raională, 11 
biblioteci comunale, 67 biblioteci 
sătești și 22 ale caselor de citit. 
Că în cadrul întreprinderilor sînt 
de asemenea un însemnat număr de 
biblioteci sindicale ce dețin mii de 
volume. Referatul a scos apoi în 

dicarea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost și obține
rea a peste 3.000.000 lei economii 
peste plan. La sate, ridicarea con
științei țăranilor muncitori a con
dus la complecta cooperativizare a 
raionului, la o mai substanțială 
creștere a producției agricole și a 
șeotelului în cele 23 de gospodării 
colective.

Dar, dacă în activitatea cultu
rală au fost obținute realizări de 
seamă, cu care oricare1 om al 
muncii din raion pe drept cuvînt 
se poate mîndri — s-a arătat în 
referat — pe parcursul desfășurării 
activității politico-culturale și edu
cative de masă s-au făcut simțite 
și unele lipsuri care au constituit 
o frînă în obținerea de rezultate și 
mai bune. Așa, de pildă, mijloa
cele de care dispune raionul n-au 
fost întotdeauna cu destulă price
pere folosite, iaf forțele, destul de 
numeroase în raion n-au fost mo
bilizate în întregul lor la o muncă 
destul de stăruitoare și care să vi
zeze rezultate. Lipsurile existente 
în prezent însă, nu sînt de natură 
a nu putea fi lichidate. Forțe sînt 
care să lupte împotriva formalis
mului în activitatea culturală, îm
potriva dezinteresului și inerției. 
Bază pe care să se clădească ac
tivitatea culturală viitoare există, 
perspective de continuă dezvoltare 
a acestei activități de asemenea 
sînt, acest lucru reirșind din în
seși formele activității culturale a- 
nalizate în referat și redate în 
cele ce urmează.

rezultatele obținute. Cele 78 ino
vații aplicate, din numărul de 100 
propuse, aduc raionului economii 
antecalculate de aproape 1.000.000 
lei anual, iar ca urmare a cunoș
tințelor însușite de colectiviști și 
întovărășiți în cadrul cercurilor a- 
grozooteimice a sporit productivita
tea ogoarelor. Exemple grăitoare în 
acest sens sînt cele 65.662 kg sfe
clă de zahăr la hectar obținute de 
pe lotul experimental de colectiviș
tii din Teiuș, producțiile mult spo
rite de grîu obținute de pe loturile 
experimentale de colectiviștii din 
Mihalț, Ighiu, Alba-Iulia, Micești 
și alte gospodării colective.

Din cele cîteva exemple se des
prinde clar eficacitatea propagan
dei tehnice și agrotehnice1. Dar s-a 
făcut oare totul în acest sens? In
ginerii și tehnicienii din industrie, 
organele tehnice agricole, activiștii 
culturali de la sate și-au epuizat ei 
oare toate rezervele? Nu! — este 
răspunsul. Rezerve sînt și încă nu
meroase. Ele însă trebuie de înda
tă puse în valoare la I.I.L. „Horia“, 
la fabrica „Ardeleana", „Iprodcoop", 
ca și la Casa laborator din Obreja 
și cele 55 cercuri agrozootehnice și 
80 de cicluri de conferințe care vor 
funcționa în acest an în comunele 
și satele raionului.

evidență munca depusă pentru pă
trunderea cărții în mase. Pînă la 1 
octombrie a.c. numărul cititorilor 
pe raion a ajuns la 19.926 iar al 
cărților citite la peste 160.000. In 
acest an bibliotecile din raion au 
organizat mai mult de 600 de ma
nifestări de masă cu- cartea, iar 
biblioteca raională, 10 biblioteci co
munale și 56 biblioteci sătești par
ticipă la concursul bienal „Biblio
teca în slujba construcției socialis
te". Cantitativ deci, munca cu car
tea este bine reprezentată.

Din punct de vedere al calității 

muncii desfășurate cu cartea însă, 
lucrurile se prezintă mai puțin bi
ne. Slab îndrumate de către biblio
teca raională, unele biblioteci co
munale, și mai mult decît acestea, 
unele biblioteci sătești desfășoară 
o muncă superficială, birocratică. 
Nu toți bibliotecarii organizează 
manifestări vii cu cartea, iar în me
toda așa-zisă de colportaj, unii di
fuzează cartea fără prea mult dis- 
cernămînt, neținînd seama cui și 
ce cărți recomandă. împărțite sînt 
apoi constatările și în ceea ce pri
vește difuzarea cărții contra cost. 
In timp ce Librăria noastră a ob
ținut succese de seamă în acest 
sens, cooperativele din rețeaua 
U.R.C.C. sînt departe de bunele 
rezultate. La cooperativa din Ighiu 
sînt firești rezultatele slabe îndată 
ce cărțile sînt ținute sub cheie în 
magazie, și același lucru e valabil 
și pentru prăvălia sătească din 
Șard, unde cărțile stau teanc pe

Plenara Gomilelului 
raional de partid ca 

activul din munca 
cultural - educativa 

de masă

sub tejghele. Și-apoi asemenea lip
suri pot fi întîlnite și la cooperati
vele din Mihalț și Galda de Jos, 
Benic, Cistei, Oiejdea și altele.

Oamenilor muncii le e dragă car
tea. S-au obișnuit să plece cu ea la 
orice drum. Să nu-i lipsim de a- 
cest bun după care au tînjit altă
dată. Să le-o punem la îndemînă 
cu dărnicie. Avem de undei.

Activitatea cultural-artistică
Comparînd în cifre și fapte creș

terea mișcării artistice de amatori 
din raionul nostru, referatul pre
zentat în fața paricipanților la ple
nară a făcut bilanțul unor rezultate 
promițătoare. Numărul brigăzilor 
artistice de agitație ale căminelor 
culturale este în prezent cu 12 mai 
mare față de anul 1959. Față de 
același an a crescut, de asemenea, 
eu 20 numărul echipelor de teatru, 
cu 11 cel al echipelor de dansuri 
și cu 6 cel al formațiilor corale. 
Concomitent, după cum era și fi
resc, a crescut și număul artiștilor 
amatori și a spectacolelor. Cei 
2.880 artiști amatori, dintre care 
mulți și-au c.îștigat o mare popu
laritate în raion, au prezentat în 
anul în curs peste 4.000 spectacole 
vizionate de circa 313.000 persoane.

In desfășurarea activității cultu
rale în raion, un aport de seamă 
l-au adus, de asemenea, și Cele 29 
formații cultural-artistice din în
treprinderi și instituții.

Mișcarea artistică de amatori din 
raionul nostru a înregistrat deci o 
însemnată creștere. Fapt îmbucu
rător. Nu același lucru se poate 
spune însă și despre calitatea spec-

S Lutnd cuvîntul în cadrul plena- 
\rei, tovarășul Gheorghe Vtjdea, se-
< crefar al Comitetului regional Hu- 
inedoara al P.M.R., a calificat drept 
? bună activitatea politico-culturală
< și educativă de masă desfășurată în 
) raionul Alba. Rezultatele acestei 
? munci — a arătat tovarășul secre- 
l tar Gheorghe Vîjdea — sînt can
't cretizate în succesele obținute de
< industria și agricultura raionului. 
s Planurile multor întreprinderi au 
) fost îndeplinite și depășite. Oamenii
< muncii din industrie au sporit pro- 
( ductivitatea muncii, au scăzut pre- 
(tul de cost al produselor și au ob-

I
 ținut însemnate economii, iar ca ur
mare a creșterii conștiinței țărani
lor muncitori și a dezvoltării spi
ritului colectivist al acestora, în 
raion au luat ființă încă șase gos
podării agricole colective.

Prezentă la toate aceste realizări 
însă — a arătat în continuare to
varășul secretar Gheorghe Vîjdea 

I-— viitorul rezervă muncii politico- 
culturale șt educative sarcini me
reu sporite. Obiective mari stau în 
fața oamenilor muncii și acestea nu 
pot fi atinse decît cu oameni c'u o 
înaltă cultură. Să punem deci toate 
valorile științei și culurii la înde- 
mina poporului.

In perioada actuală activitatea or

Cuvîntul participanților la plenară
Oferind un larg cîmp de discuții, 

pe marginea problemelor tratate în 
referatul prezentat la plenară s-au 
înscris la cuvînt 54 de tovarăși. 
Și, fiecare din cei care au luat- cu
vîntul și-a adus o prețioasă con
tribuție la impulsionarea pe viitor 
a activității culturale. Așa, de e- 
xemplu., tovarășul Ilea Matei, se
cretarul comitetului de partid de 
la I. M. „Gh. Doja", a scos în evi
dență că, pînă nu de mult, la a- 
ceastă întreprindere activitatea cul
turală lăsa de dorit. In prezent însă 
altfel se prezintă situația. Comite
tul de partid a luat în discuție sta
rea de fapt și a indicat în mod con
cret comitetului de întreprindere 
drumul spre obținerea de succese. 
Și rezultatul? In cadrul întreprin
derii, ca și la sectoarele acesteia, 
au fost create brigăzi de. agitație, 
echipe de teatru și de dansuri. A 
fost inițiat apoi în cadrul întreprin
derii un concurs, cu care prilej for
mațiile nou create nu numai că și- 
au afirmat existența ci și-au făcut 
din plin cunoscute și perspectivele 
de viitor. Informarea politică în 
întreprinderea „Gh. Doja" se face 
cu regularitate — a arătat în con
tinuare tovarășul Ilea Matei. Cine
matografele Haneș și Valea Dosu
lui folosesc cu succes filmul în 
propaganda tehnică, iar pentru con
tinua îmbunătățire a bazei materia
le a activității culturale, factorii de 
care depinde acest lucru dovedesc o 
tot mai atentă preocupare.

Și la U.M.C. Zlatna — a arătat 
tovarășul Treger Felix — munca 
politico-culturală și educativă 
desfășoară cu rezultate bune.

se
In

tacolelor prezentate. Mai sînt unele 
formații în a căror repertoriu sînt 
încă menținute piese depășite, li
nele brigăzi artistice de agitație se 
feresc a ieși pe scenă cu fapte con
crete mobilizatoare, iar în mare 
parte formațiile de dansuri mani
festă timiditate în pregătirea dan- 

cu temă. Iată doar cîteva 
: spre care trebuie să-și în- 

atenția organizațiile 
activiștii culturali. In 
privință, sarcini deosebite îi 

de asemenea, Casei raionale

surilor 
aspecte 
drepte 
partid, 
ceastă 
revin, ( 
de cultură care trebuie să-și afir
me cu mai multă competență rolul 
de centru metodic.

In referatul prezentat la plenară au 
fost apoi analizate și alte probleme 
componente ale muncii politico-cul
turale și educative. Cu exigență au 
fost analizate preocuparea organi
zațiilor de partid pentru informarea 
politică a oamenilor muncii, munca 
desfășurată cu filmul, activitatea 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
științifice despre lume și societate 
și altele1.

de
a-

Cu forțe sporite spre noi succese
ganizațiilor de partid, a sfaturilor 
populare și în general a tuturor ac
tiviștilor culturali trebuie să fie 
îndreptată înspre înfăptuirea sarci
nilor celui de-al III-lea Congres al 
partidului. Informarea operativă a 
oamenilor muncii despre situația 
internă și internațională trebuie de 
asemenea să stăruie în atenția ac
tiviștilor pe acest tărîm. Să popu
larizăm larg cartea făcînd-o să 
pătrundă în fiecare casă, să spo
rim mereu numărul formațiilor ar
tistice și să orientăm, încă de pe 
acum, repertoriile acestora pentru 
a veni în sprijinul sarcinilor eco
nomice și politice trasate de partid 
pentru anul 1961, pentru d 
oglindi mariiej realizări obți
nute de oamenii muncii con
duși de partid, de la a cărui înfiin
țare, în primăvara anului viitor, se 
vor împlini 40 de ani.

Despre rezultatele și lipsurile ma
nifestate în activitatea politico- 
culturală și educativă din raionul 
nostru a vorbit apoi tovarășul Ște
fan Boureanu, prim-secretar al Co
mitetului raional Alba al P.M.R

Arătînd ca pozitivă influența ac
tivității culturale desfășurate pînă 
în prezent, tovarășul prim-secretar 
Ștefan Boureanu a subliniat au 
tărie faptul că pentru a situa acti

cadrul uzinei își trăiesc intens via
ța 6 gazete de perete. In mîinile 
muncitorilor și tehnicienilor ajung 
peste 1.000 de publicații, iar forma
țiile artistice urcă tot mai des 
treptele scenei.

In cuvîntul său, tovarășul Gliga 
Emil, redactor șef al ziarului 
„Steaua roșie", a accentuat asupra 
necesității de a împleti strîns ac
tivitatea culturală cu toate sarcinile 
ce revin organizațiilor de partid, de 
stat și cu cele ale organizațiilor de 
masă, în acest fel obținîndu-se rezul
tate de ansamblu. Tovarășul Gliga 
Emil a făcut apoi propunerea ca 
în zilele ce urmează activitatea cul
turală să fie analizată la nivelul 
comunelor și să se ia hofărîri a 
căror îndeplinire să fie urmărită a- 
poi îndeaproape. Totodată, a asi
gurat plenara că ziarul „Steaua ro
șie" va trata pe viitor cu și mai 
multă consecventă problemele mun
cii cultural-educative de masă.

Rînd pe rînd apoi, alți și alti to
varăși au dezbătut în cuvîntul lor 
problemele muncii cultural-educati
ve. Tovarășul Contor Vasile din 
Mihajț a arătat că în această co
mună, cu participarea cadrelor di
dactice, a fost cr»ată obrinSdă ar
tistică de agitație, dar că, tovară
șul Medriș Cornel, directorul cămi
nului cultural de aici, se complace 
într-o nepermisă stare de inactivi
tate. Tovarășul Rusu Mihai, direc
torul căminului cultural din Stremf, 
s-a angajat că pe viitor se va ocu
pa și mai intens de activitatea cul
turală din centrul de comună, dar 
că nu va scăpa din preocupări nici 
satele aparținătoare acesteia, iar 
tovarășii Stoica Sorin din Vintul de 
Jos și Hrușcă Victoria din Teiuș aa 
reliefat rolul învățămîntului agro
zootehnic de masă în ridicarea cu
noștințelor țăranilor muncitori și ca 
efect, sporirea producției agricole 
și animale.

In continuarea discuțiilor a luat 
cuvîntul tovarășul Pășt’anu Victor, 
șeful secției învățămînt șl cultură, 
care a indicat 
să facă uz de 
tatea lor, să 
mum perioada
șolidarea succeselor deja obținute. 
Tovarășul Pășteanu Victor a ară
tat că activitatea culturală trebuie 
să fie. permanentă și progresivă șt 
că activiștii culturali, îndrăgindu-și 
munca, trebuie să o ridice mereu 
mai sus în slujba construcției so
cialiste. In acest sens apoi, în ca
drul plenarei au discutat și tovară
șul Bîzgă Aurel, membru în biroul 
Comitetului raional de partid și 
Laslău Ion, secretar al Comitetului 
raional U.T.M.

activiștilor culturali 
noi forme în activi- 
folosească la maxi- 
de iarnă pentru cort-

vitatea cultural-educativă la înălți-) 
mea sarcinilor actuale, în raioriu' < 
nostru mai sînt încă multe de fă- > 
cut. Dar, forțe care să desfășoare ? 
o mai susținută activitate cultu- ( 
rală avem în raion — a continuat > 
tovarășul prim-secretar Ștefan ț 
Boureanu. Ce ne mai rămtne de j 
făcut? Să pornim munca. S-o por > 
nim cu dragoste, cu elan. Să im- ? 
bunătățim propaganda prin confe- ( 
rințe, să acționăm cu mai multă > 
pricepere în cadrul cluburilor din < 
întreprinderi și colțurile roșii din ( 
G.A.C. Să ridicăm nivelul satului) 
la nivelul orașului, să ridicăm ni- ț 
velul țărănimii muncitoare la nt- s 
velul clasei muncitoare. )

Casa raională de cultură să de- < 
vină în timpul cel mai scurt ceea \ 
ce de fapt trebuie să fie — centru > 
al activității culturale din raion și-, 
în același timp factor metodic de 
seamă. Faptul că în unele centre 
de comună activitatea culturală ', 
merge bine să nu ne mulțumească,' 
îndată ce în unele sate aceasta! 
schioapăiă. Cu mic cu mare să ne', 
simțim mobilizați la acțiune. Și, - 
sub conducerea organizațiilor dej 
partid, rezultatele cu siguranță că \ 
vor încununa munca celor harnici',1 
— și-a încheiat concluziile tovară
șul prim-secretar Ștefan Boureanu. >



VIAȚA DE PARTID

Un prim bilanț al preocupării
In adunarea organizației de bază, 

cuvintele secretarului și a celorlalți 
comuniști țintuiau lipsurile cu pre
cizie. Membrii comisiei, formată 
pentru studierea și introducerea 
tehnologiei noi, se făcuseră pșa de 
mici incit abia se mai vedeau din
tre ceilalți.

— Dai, tovarășii Avem atltea și 
ailtea condiții să introducem fie 
o raționalizare, fie să perfecționăm 
Operația de stanțare a cartoanelor 
pentru confecționarea cutiilor, _ a- 
vem condiții să extindem mecaniza
rea la o serie de secții și în spe
cial la sectorul ceramic.

— Avem alte și alte lucruri prin 
care putem face cîmp larg progre
sului tehnic și în cadrul 1.1. L. 
„Horia".

Discuțiile s-au purtat așa ore 
întregi. ' Și fiecare cuvlnt rostit de 
comuniști sintetiza și mai mult 
ceea ce trebuia făcut pentru a se 
face loc cit mai larg tehnicii noi 
în producție. La urmă, adunarea 
organizației de bază de la 1.1. L. 
„Horia" 'din Alba-Iulia luă o hotă- 
rîre prin care obliga comisia pen
tru studierea și aplicarea tehnicii 
noi să-și înceapă imediat munca, 
să studieze și să facă propuneri 
concrete în direcția introducerii pe 
o scară și mai largă a tehnicii noi.

★
La scurt timp după ședința in 

oare organizația de bază a anali
zat lipsurile ‘care au existat în intro
ducerea tehnicii noi, comisia, In 
baza unui studiu aprofundat, a în
tocmit un amplu referat în care au 
fost făcute aproape 40 de propu
neri deosebit de importante pentru 
creșterea producției și productivi
tății muncii, pentru reducerea pre
țului de cost al produselor. Pentru 
o și mai largă dezbatere a acestor 
propuneri, pentru complectarea lor 
au altele noi, organizația de bază 
a hotărît ca acest referat să fie 
temeinic dezbătut de grupele de 
partid. Măsura luată s-a dovedit a 
fi din cele mai prețioase. Cu pri
lejul dezbaterii, comuniști ca Vo- 
lonciu Ioan, Mo'nar Dezideriu, Gro
za Nicolae, Pîslaru Nicolae, Brea- 
zu Pavel au făcut prețioase com
pletări de care s-a ținut cont la în
tocmirea planului de măsuri tehni- 
co-organizatorice pe întreaga între
prindere.

Organizația de bază a îndrumat 
■apoi conducerea administrativă să 
lupte pentru ca măsurile stabilite 
să fie traduse în viață. Periodic, a- 
plicarea acestor măsuri a fost con- 
tro'ată și ca urmare s-au dobîndil 
șl o seamă de rezultate. Așa, de 
pi'dă, la sectorul ceramic „Sîntim- 
bru“ se lucrează în prezent la ter
minarea lucrărilor de mecanizarea 
scoaterii cărămizi’or din cuptoare 
ți transportatul lor la depozite, fapt 
ce ușurează munca, iar la cariera 
de piatră de la Valea Dosului prin 
măsurile luate s-a asigurat încăr
carea mecanizată, înlocuindu-se ast
fel munca manuală. De asemenea, 

a fost rezolvată și problema con
fecționării cutiilor. Zilele acestea a 
fost terminată o mașină de stanțat 
cutii din carton la secția tipografie, 
fapt ce duce la o considerabilă 
sporire a productivității muncii.

Alte măsuri și-au găsit aplicarea 
datorită contribuției aduse de co
muniștii din cadrul întreprinderii. 
Așa, de pildă, ca urmare a extin
derii inovației comunistului Vo- 
lonciu loan s-a putut termina mon
tarea la secția turnătorie a maca
ralei rulante de 2 tone.

Introducerea tehnologiei noi pre
supune și ridicarea continuă a ca
lificării muncitorilor, organizarea 
mai temeinică a întrecerii socialiste. 
De fapt nici aceste probleme n-au 
scăpat din preocuparea biroului or
ganizației de bază. Constatîndu-se 
că. se tărăgănează nejustificat des
chiderea cursului de minim tehnic, 
biroul organizației de bază a che
mat în cadrul unei ședințe pe cei 
ce au primit sarcina deschiderii lui 
și au analizat cauzele pentru care 
nu s-a deschis la data stabilită. Ca 
urmare a măsurilor luate, la 1 de
cembrie cursul și-a început activi
tatea cu un număr de 80 cursanți. 
La îndrumarea organizației de 
bază, după 1 ianuarie, în cadrul 
întreprinderii va începe să funcțio
neze un curs de calificare în secto
rul panificație. In ce privește în- 
trecerea socialistă în urma a- 
nalizei activității comitetului sin
dical și ca urmare a hotărîrii adop
tate de organizația de bază, în ca
drul întreprinderii s-a trecut din 
această lună la organizarea între
cerii socialiste pe profesii.

*
Faptele de mai sus dovedesc cu 

toată puterea că atunci cînd există 
preocupare, cînd există hotărîre, 
greutățile nu pot constitui drept 
obstacol. Și rezultatele obținute de 
organizația de bază de ia 1.1. L. 
„Horia" Alba-Iulia confirmă acest 
lucru. Se cere însă, ca preocuparea 
să nu fie de moment, ci permanen
tă. Numai așa se vor obține rezul
tatele a căror bază s-a pus în di
recția extinderii continue a progre
sului tehnic în producție. Și vor
bind despre ceea ce e nevoie să 
se înfăptuiască în viitorul apropiat 
în această direcție, se poate spune 
că mai sînt încă multe de făcut. 
Cu puțin timp in urmă, în cadrul 
întreprinderii a avut loc prelucra
rea cifrelor de plan pe 1961. Sar
cinile sînt sporite față de 1960. Ele 
însă, așa după cum și-a manifes
tat hotărîrea și colectivul de mun
că, pot fi îndeplinite și depășite. In 
acest scop, propunerile făcute de 
muncitori privind introducerea me
todelor noi de muncă utilarea sec
țiilor cu diferite mașini, terminarea 
uscătoriei de la sectorul ceramic, 
etc., Ca și îndeplinirea hotărîrii a- 
doptate de adunarea de alegeri, 
sînt sarcini de mare importanță ce 
stau încă în fața organizației de 
bază ce vor trebui traduse în viată.

Pe scurt din viața școlarilor 
și pionierilor

Daruri pentru cei mici
Nu e vorba despre grija ce o 

poartă cei mari micilor odrasle, ci 
de cu totul altceva. Este vorba de 
pionierii claselor V, VI și VII de 
la Școala de 7 ani Nr. 1 din Alba 
Iulia, despre grija ce-o poartă a- 
ceștia micilor locatari ai căminu
lui de zi din Alba-Iulia. Și anume, 
nu de mult pionierii s-au sfătuit 
ca la sfîrșitul trimestrului I, elevii 
clasei a VlI-a să prezinte în fața 
copiilor de la căminul de zi bas
mul „Greuceanul", sub formă de 
scenetă iar cei dintr-a V-a și a 
Vl-a să dăruiască acestora jucării 
confecționate de ei.

Pînă în prezent, mulți pionieri, 
printre care Matei Adriana, Neagu 
Sonia, Dobrotă Florian, Ludoșan 
Mircea, Oprița Mariana și alții au 
și confecționat jucăriile, iar pio
nierii Stroe Constanța, Brad Ro- 
dica, Oarga Mircea și alții și-au și 
învățat rolurile din sceneta ce o 
vor prezenta.

Cei diniV~a
Despre pionerii clasei a V-a de 

ia Școala de 7 ani din Galda de 
Jos, se poate spune că pe lîngă 
multă dragoste de învățătură au și 
spirit gospodăresc.

Astfel, ei au reușit, printr-o pa
voazare frumoasă, o curățenie 
exemplară să facă din sala lor de 
clasă una din cele mai frumoase 
clase din școală

Și, mai mult decît atît, pio
nierii din clasa V-a se numără și 
la muncile patriotice printre frun
tașii pe școală. Pînă în prezent ei 
au reușit să colecteze peste 300 
kg fier vechi, aproape 100 kg ma
culatură și mai mult de 100 kg 
zdrențe. Printre elevii fruntași la 
învățătură și în muncile patriotice 
se numără pionierii Mitrofan Ioan, 
Pjicoș Veronica, Beldeanu Elisa- 
beta, Gomboș Cornelia, Beldeanu 
Gligor, Hulea Eugenia și alții.

Viorica Szilăgyi și Dezideriu Kădăr din clasa a I-a a școlii ele
mentare de 4 ani din satul Oiejdea, se descurcă bine la mașina de 
socotit.

Gospodăriilor colective planuri 
de produefie reale și mobilizatoari

(Urmare din pag. 1-») _
Planul de stat pe 1961 — cel 

de-al doilea an al șesenalului — 
prevede o creștere a producției a- 
gricole, în condiții climaterice nor
male de 19 la sută față de 1960. 
La înfăptuirea acestui important 
obiectiv, un rol de seamă revine și 
gospodăriilor colective din raionul 
nostru. De aceea, pentru înfăptu
irea cu succes a acestei importante 
sarcini, fiecare gospodărie colec
tivă trebuie să-și întocmească din 
timp un- plan anual de pro
ducție concret, mobilizator. El tre
buie să fie un program desfășurat 
de mobilizare ale tuturor resur
selor interne ale gospodăriei, care 
să asigure obținerea unor rezultate 
cît mai bune în toate sectoarele de 
producție, pentru întărirea econo
mică organizatorică a gospodăriei 
și asigurarea unei vieți tot mai 
îmbelșugate colectiviștilor.

La întocmirea planului de pro
ducție cifrele înscrise în plan tre
buie să oglindească preocuparea 
pentru sporirea producției în deo
sebi la grîu și porumb, care aii 
un rol important în dezvoltarea 
tuturor celorlalte ramuri de pro
ducție.

Practic s-a dovedit că dezvoltarea 
multi'aterală a ramurilor de pro
ducție asigură venituri mari colec
tiviștilor. Un principal izvor de 
venituri către care trebuie să-și 
îndrepte toată atenția conducerile 
gospodăriilor colective, îl constituie 
creșterea animalelor și în primul 
rînd a vacilor de lapte. Sporirea 
numărului de vaci din tineret pro
priu, selecționat cu grijă, așa cum 
prevăd Directivele celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului trebuie să 
preocupe de asemenea în mod deo
sebit pe colectiviști la întocmirea 
planului de producție .

Veniturile importante realizate de 

gospodăriile colective an de a 
prin contractarea unor cantită 
sporite de grîu, porumb și alte pri 
duse agricole, trebuie să călăi 
zească și pe viitor pe colectiviș' 
ca să prevadă în planurile c 
producție la contractări cantită 
cît mai mari de produse agricol

Dezvoltării fondului de bază - 
principal mijloc de sporire a ni 
mărului de animale și de ridicai 
de construcții corespunzătoare pei 
tru acestea — trebuie să i-se i 
corde toată atenția la întocmire 
planurilor.

La întocmirea planului de pr< 
ducție este necesar să se prevăd 
de asemenea, toate lucrările agri 
tehnice verificate în practică, cui 
sînt arăturile adînci de varăi 
de toamnă, îngrășarea terenulu 
folosirea semințelor de soi, extii 
derea pe scară cît mai largă 
lucrărilor mecanizate, etc., meni 
să asigure o continuă sporire 
producției la hectar.

Planurile de producție la cai 
trebiție.să participe alături de coi 
siliile de conducere din gospodări 
brigadierii, șefii de echipă și c< 
lectiviști cu experiență, ingineri 
tehnicieni agricoli, sînt cu ad< 
vârât mjloace importante de înti 
rire și dezvoltare a gospodări, 
colective, numai în măsura în cai 
ele cuprind sarcini concrete mob 
lizatoare. De aceea, colectivei 
care lucrează la întocmirea plani 
lui de producție, a bugetului c 
venituri și cheltuieli, trebuie $ 
cunoască bine condițiile locale, n< 
turale și economice specifice fii 
cărei gospodării colective, să ct 
noască rezervele interne ale acei 
tora, să țină seamă la întocmire 
planului de sarcinile de sporire 
producției agricole izvorîte din ph 
nul de stat pe anul 1961.

In organizarea temeinică 
muncii de îndrumare și sprijinire 
gospodăriilor colective la întocm 
rea planului de producție, un ajt 
tor prețios trebuie să-l acorde i 
Cestora organizațiile de partid i 
sfaturile populare, îndeosebi goi 
podării'or colective Constituite î 
acest an, care nu au încă expe 
rientă în această direcție, precui 
și gospodăriilor mai puțin dezvd 
tate, ajutîndu-le să se ridice la n 
velul celor fruntașe.

întocmind planuri juste de pre 
ducție și luptînd pentru înfăptuire 
lor, colectiviștii vor obține suc 
cese de seamă în consolidarea e 
conomică și organizatorică a gos 
podăriilor colective, în asigurare 
unei vieți mai îndestulate și ma 
fericite.

DEPUTAȚILOR * Infrumusețîndu-ne orașul
...Un om, însoțit de alți cîțiva 

cetățeni s-aui oprit la capătul 
străzii și au început lucrul. E un 
fapt devenit divers pentru majori- 
Tat-a locuitorilor orașului. Și totuși, 
•mergînd pe urmele acestui amă
nunt cotidian, anonimatul dispare 
lăsînd loc unor fapte demne de 
laudă, unor fapte pătrunse de un 
înalt simț gospodăresc. Afli că omul 
ce însoțea pe cei cîțiva cetățeni nu e 
altul decît un deputat. Urr deputat 
dintr-o circumscripție electorală...

★
Faptele sînt multiple. Mergînd 

pe firul lor vei găsi cu adevărat 
preocupări de buni gospodari. La 
-ședințele comitetului executiv al 
sfatului popular al orașului nos
tru an venit nu de puține ori fie 
neobositul deputat Iuliu Topor, fie 
Filimon Adam, fie Ion Obreja. 
Fiecare însă, a adus cuvîntul și 
dorința cetățenilor din circum
scripția respectivă, au făcut pro
puneri prețioase pe care conduce
rea sfatului popular nu putea să 
nu le ia în seamă. Și de aici, din 
această legătură firească între de
putat și alegător, între deputat și 
sfatul popular s-au născut iniția
tive de preț.

Dar să dăm cuvîntul faptelor. 
Aici, pe strada Dobrogeanu Gherea 
se simțea nevoia de a se executa 
șinele lucrări de reparație.

— Nu trebuie să așteptăm totul 
de-a gata — s-a adresat deputatul 
Iuliu Topor alegătorilor din cir
cumscripția sa. Ce putem face 
noi, să facem.

Și oamenii n-au așteptat multe 
chemări. Duminica dimineața, sau 
ori de cîte ori și-au găsit timp, ei au 
efectuat lucrări de reparații și chiar 
reprofilări acolo unde s-a simțit 
nevoia. Acesta e doar un simplu 
caz. Despre altele de acest fel vor 
putea povesti tot așa de bine de
putății Popa Livia sau Poienaru 
loan. Vor putea spune numai cu
vinte de laudă alegătorii despre 
deputății Adam Filimon și Șuster 
Ana. Bilanțul acestor harnici de- 
putați e concretizat în cei 15.100 
m.p. suprafață pe cărei s-an efec
tuat reparații și lucrări de întreți
nere a străzilor

Mereu în fruntea maselor de a- 
legători, deputății au dat tonul, 
mobilizînd cetățenii și la alte lu
crări. Orașul are azi parcuri bine 
întreținute, pentru copiii celor 
din cartierul „Lumea nouă" se va 
ridica o nouă sală de clasă în 
care scop s-au și făcut și ars 
40.000 buc. cărămizi, iar prin des
fundări și creări de noi canale de 
scurgere s-au redat pășunatulni 
circa 250 ha pășune. Sînt toate a- 
cestea fapte care poate în graiul 
lapidar al cifrelor nu pot spune 

prea multe. Și totuși, atunci cînd 
faci bilanțul unei activități susți
nute desfășurate de deputați, cînd 
constați că aleșii cetățenilor din 
oraș au mobilizat în acest an la 
diferite acțiuni de înfrumusețare a 
orașului peste 8.400 de alegători 
cae au efectuat nu mai puțin de 
154.600 ore muncă patriotică, cînd 
valoarea lucrărilor executate cu 
sprijinul deputaților se ridică la 
suma de 393.362 lei chiar și ci
frele, oricît de statice ar fi, vor
besc mult, chiar foarte mult. In 
spatele acestor cifre stă munca 
plină de dragoste a mii de oameni 
ai muncii care, ascultînd îndemnul 
deputaților, fac totul ca orașul 
nostru să devină mereu mai fru
mos.

★
Un deputat dintr-o circumscripție 

oarecare se află împreună cu ale
gătorii la repararea străzii sau la 
amenajarea unui nou parc. Faptul 
e divers. Și totuși, mergînd pe ur
mele acestui amănunt cotidian, a- 
nonimatul dispare, lăsînd loc fap
telor, unor fapte de toată lauda, 
demne de încrederea celor ce i-au 
ales să-i reprezinte în conducerea 
treburilor obștești.

CAROL' IENDRUȘAK 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 

Alba Iulia

Vești din agricultură
Completări de goluri în vii

Colectivul de muncă al brigăzii 
viticole din satul Țel na, din cadrul 
gospodăriei agricole de stat „Al
ba-Iulia", acordă toată importanța 
lucrărilor de refacere și lărgire a 
viilor gospodăriei.

Paralel cu terminarea tăierilor 
de ușurare și îngropare a viilor, au 
fost intensificate și lucrările pen
tru completarea lipsurilor și golu
rilor din vii, plantîndu-se 15.000 
fire de viță. De asemenea, pentru 
a se lărgi suprafața vii’or existen
te, a fost desfundată pentru plan
tări noi de viță o suprafață de 20 
hectare cu expoziție corespunză
toare pentru vie.

La aceste lucrări s-au evidențiat 
viticultorii din cadrul brigăzii, 
Florea Gligor și Precup Toma.

Planul la arăturile adînci 
trebuie îndeplinit

Sprijinite de către brigăzile de 
tractoare ale S.M.T.-ului din Alba- 
Iulia și folosind întreaga capaci

tate a ate'ajelor proprii un numă 
însemnat de gospodării colectiv 
din raion ca, cele din Țelna, Ighit: 
Șard, Micești și Galda de Jos, ai 
realizat în întregime planul la ară 
turi adînci de toamnă. Cu multi 
însuflețire muncesc pentru a ter 
mina această importantă lucrare ș 
întovărășiții de pe raza comunelo 
Oarda de Jos, Stremț și Galda di 
Jos, care de asemenea au executa 
arătura adîncă pe o însemnată su 
prafață.

Nn cu același simț de răspunderi 
au muncit însă pentru executare; 
arăturilor adînci de toamnă întovă 
rășirile din satele Beldiu, Pețelca 
Henig, Berghin și Teiuș, care pîne 
la 5 decembrie nu au realizat de. 
cît 25-50 la sută din plan.

Timpul fiind foarte înaintat, se 
impune ca comitetele executive ale 
sfaturilor populare de la comune 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, să mobilizeze toate forțele 
de muncă, pentru a termina a- 
ceasta lucrare de bază pe întreaga 
suprafață într-un timp cît mai 
scurt.



Sub steagul invincibil al Marxism - Leninismului
(Urmare din pag. l-a)

11 în. legătură cu un război 
londial, ci în condițiile întrecerii 
intre cele două sisteme și schim- 
ării tot mai mari a raportului de 
irțe în favoarea socialismului, ale 
îptei cu succes a popoarelor pen
'll înfăptuirea și consolidarea co- 
xistenței pașnice.
Intr-un puternic contrast cu si- 

rația din lumea capitalistă, sis- 
:mul mondial socialist prezintă 
abloul unei societăți în plină în- 
orire a tuturor forțelor și resur- 
elor sale. Etapa nouă în care a 
ășit sistemul socialist mondial se 
iracterizează prin construcția 
esfășurată a comunismului în U- 
iunea Sovietică, prin făurirea cu 
ucces a bazelor socialismului în 
e’elalte țări socialiste, dintre care 
nele au trecut la construcția so- 
ietății socialiste dezvoltate, prin 
iptul că în toate țări'e socialiste 
u fost lichidate posibilitățile so- 
îal-economice de restaurare a ca- 
italismului. Oameni’or muncii din 
ara noastră, ca și din celelalte țări 
le familiei țărilor socialiste, le in- 
piră o profundă satisfacție și în- 
redere aprecierea Consfătuirii cu 
rivire la asigurarea victoriei de- 
line a socialismului pe ansamblul 
itregului lagăr socialist.
Realizările strălucite ale Uniunii 

-ovietice în înfăptuirea grandio- 
ului plan septenal, minunatele sale 
ictorii în dezvoltarea vertiginoasă 

economiei, în domeniul științei, 
ihnicii și culturii, rezultatele celor- 
ilte țări socialiste, revo'uționează 
□nștiința oamenilor muncii din 
ârile capitaliste, îi însuflețesc în 
ipta lor. Acum, cînd socialismul 
pare nu numai ca o teorie, ci e 
îtruchipat într-un sistem social-e- 
onomic mondial, se confirmă cu 

nonă forță prevederea leninistă 
ă țările socialismului victorios e- 
ercită prin construcția economică 
rincipala înrîurire asupra dezvol- 
Irii revoluției mondiale.
Condiția esențială a succeselor 

i opera de făurire a noii orînduiri 
ste stricta respectare și aplicarea 
reatoare a principiilor generale, u- 
iversal valabile, ale construcției 
acialiste, neadmiterea oricărei a- 
ateri de la aceste principii, a ori- 
ărci exagerări a rolului particula- 
ităților naționale, cît și a ignorării 
cestora. Acest adevăr este confir- 
îat și de experiența proprie a țării 
oastre; tocmai pe această bază în 
ira noastră a învins socialismul, 
>rțele de producție cunosc o creș- 
ire continuă, economia națională 
e caracterizează prin echilibru și 
tabilitate, printr-o dezvoltare să- 
ătoasă, continuu ascendentă. In 
amina concluziilor trase de consfă- 
rire în problemele construcției so- 
ialiste apare și mai clar că1 părti
ni nostru s-a orientat just acor- 
înd atenția primordială industria- 
.zării socialiste și concentrînd e- 
arturile poporului spre crearea ba- 
ei tehnico-materiale a noii orîn- 
uiri, organizînd transformarea so- 
ialistă a agriculturii pe baza a- 
licării învățămintelor planului coo- 
eratist leninist și a continuei în- 
ăriri a alianței muincitorești-țără- 
lești, îngrijindu-se neobosit de in- 
roducerea perseverentă a tehnicii 
loi, înaintate, de creșterea produci- 
ivității muncii, respectarea princi
pilor cointeresării materiale și ri- 
licarea conștiinței politice a ma- 
elor.
Experiența țărilor socialiste, țări 

ibere, suverane și egale în drep- 
uri, arată că cea mai importantă 
■ondiție internațională a succese- 
or lor sînt relațiile de colaborare 
■i întrajutorare frățească statorni
cite între ele și, în primul rînd, a- 
utorul frățesc al Uniunii Sovietice, 
’arti-dul nostru, întregul popor ro- 
nîn, ca și popoarele celorlalte țări 
socialiste, văd în uriașul sprijin pe 
•are Uniunea Sovietică îl acordă 
cuturor țărilor lagărului socialist o 
oildă vie a internaționalismului pro- 
etar, un factor esențial al progre
selor pe calea socialismului. Pentru 
'iecare țară socialistă sînt de o 
considerabilă importanță folosirea 
marilor avantaje care decurg din 
transformarea economiei socialiste1 
intr-o economie cu caracter mon
dial, perfecționarea continuă a di
viziunii internaționale a muncii 
prin coordonarea planurilor, spe
cializarea și cooperarea în produc
ție liber consimțite și reciproc a- 
vantajoase, în interesul dezvoltării 
rapide a fiecărei țări în parte și a

lagărului socialist în totalitatea sa.
La Consfătuirea de la Moscova, 

partidele comuniste și muncitorești 
și-au exprimat în unanimitate ho- 
tărîrea de a întări necontentit uni
tatea și coeziunea lagărului socia
list — vlăstarul principal al clasei 
muncitoare din lumea întreagă. 
Partidele comuniste și muncitorești 
din aceste țări, conștiente de răs
punderea lor istorică față de soarta 
propriului popor, față de mișcarea 
muncitorească internațională și de 
destinele întregii omeniri, păzesc 
ca lumina ochilor unitatea lagăru
lui socialist, izvorul principal al 
forței fiecărei țări socialiste, chej 
zășia apărării păcii și puternică 
forță motrice a progresului social 
în lumea întreagă.

Alături de celelalte partide fră
țești, partidul nostru consideră că 
promovarea unei politici internațio
naliste, educarea oamenilor muncii 
în spiritul îmbinării patriotismului 
socialist cu internaționalismul pro
letar, lupta împotriva naționalismu
lui burghez sub orice formă de ma
nifestare răspund necesităților con
solidării relațiilor frățești și priete
niei dintre țările socialiste, intere
selor vitale ale fiecărui popor și 
ale cauzei socialismului în lumea 
întreagă.

In lucrările Consfătuirii, de Ia 
Moscova un loc central l-au octipat 
problemele apărării păcii, ca sar
cina primordială și cea mai arză
toare a zilelor noastre. Consfătui
rea a prilejuit o înaltă apreciere 
a spiritului de răspundere al co
muniștilor pentru destinele omeni
rii, a vădit fermitatea neabătută cu 
care partidele comuniste țin în 
mîinile lor steagul luptei pentru 
pace. Mișcarea comunistă s-a ară
tat din nou la înălțimea încrederii 
popoarelor.

Așa cum se subliniază în Decla
rație, „comuniștii văd misiunea lor 
istorică nu numai în înlăturarea 
exploatării și mizeriei pe scară 
mondială și în eliminarea pentru 
totdeauna din viața societății o- 
menești a posibilității oricărui răz
boi, dar și în izbăvirea omenirii 
încă în epoca actuală de coșmarul 
unui nou război monatal Parti
dele comuniste din toate țărue 
vor consacra realizării acestei mă
rețe misiuni istorice toate forțele 
și foa\tă energia lor".

Convingerea partidelor comunis
te că există posibilitatea preîntîm- 
pinării războiului mondial nu por
nește de la ignorarea naturii a- 
gresive a imperialismului, care se 
menține neschimbată. Faptele ara
tă că imperialiștii — și în primul 
rînd imperialismul american, prin
cipala forță a agresiunii — duc o 
politică de pregătire a războiului, 
perseverență în cursa înarmărilor, 
în special a înarmării termonu
cleare, încearcă mereu să creeze 
focare de război, să împingă lu
mea în catastrofa unui incendiu 
mondial. Dar, așa cum au subliniat 
în repetate rînduri partidele comu
niste și cum au confirmat fapte 
bine cunoscute ale vieții interna
ționale, imperialismului și planuri
lor sale agresive li se opun forțe 
uriașe, în frunte cu lagărul socia
list, capabile să zăgăzuiască răz
boiul, să zădărnicească încercările 
agresorilor imperialiști de a împin
ge omenirea într-o nouă conflagra
ție mondială, să ducă o luptă d- 
ficace împotriva războaielor locale 
dezlănțuite de imperialiști. Evolu
ția mai departe a raportului de for
țe, accentuarea continuă a superio
rității forțelor socialismului și păcii, 
perspectiva transformării acesteia 
într-o superioritate absolută vor 
crea posibilitatea reală ca, încă 
înainte de victoria deplină a so
cialismului pe întregul glob pămîn- 
tesc, războiul mondial să fie ex
clus din viața societății.

Ideea posibilității preîntîmpinării 
războiului este o idee opusă fata
lismului și pasivității față de pe
ricolul războiului —- o idee care 
dinamizează popoarele, le inspiră 
încredere și le ridică la luptă, le 
sporește forțele. Traducerea ei în 
Viață presupune o înaltă vigilență 
față de uneltirile imperialiștilor, de
mascarea politicii lor agresive, mo
bilizarea maselor celor mai largi, 
lupta intensă, unită și organizată, 
dusă cu maximă energie și perse
verență de toate forțele păcii îm
potriva aventurierilor imperialiști. 
Această luptă trebuie desfășurată 
acum, fără a aștepta pînă cînd ar 

începe să cadă bombele atomice și 
cu hidrogen., provocînd ravagii și 
distrugeri imense; principalul este 
de a-i înfrîna la timp pe agresori.

Pentru marxiști-leniniști nu în
cape nici o îndoială că în cazul că 
imperialiștii s-ar încumeta să dez
lănțuie un război mondial, el ar 
înseimna sfîrșitul imperialismului. 
Aceasta ar fi însă o victorie scump 
plătită, căci odată cu orînduirea 
capitalistă ar fi împinse în mor- 
mînt țări și popoare întregi. Socia
lismul, sistem social-economic su
perior, va învinge în mod inevita
bil capitalismul; pentru aceasta, 
țările socialiste nu au nevoie de 
război, ci de pace spre a munci 
rodnic și a obține o dezvoltare e- 
conomică rapidă, a asigura oame
nilor muncii un înalt nivel de ci
vilizație materială și spirituală, a 
cuceri astfel de partea ideilor co
munismului inimile și • mințile po
poarelor.

■ In condițiile cînd lumea este îm
părțită în două sisteme, singurul 
principiu just în relațiile interna
ționale îl constituie principiul co
existenței pașnice a statelor cu o- 
rînduiri sociale diferite. Consfătui
rea de la Moscova a subliniat im
portanța istorică pentru destinele 
omenirii a programului de dezar
mare generală și totală propus de 
Uniunea Sovietică — program rea
list, ale cărui idei de bază, sinte
tizate în lozinca „o lume fără ar
me, fără armate și fără războaie", 
au prins rădăcini adînci în con
știința oamenilor iubitori de pace 
de pretutindeni, au devenit un steag 
de luptă pentru masele largi ale 
popoarelor. Stă în puterea forțelor 
păcii ca, acționînd unit și hotărît, 
să înfrîngă rezistența îndîrjită a 
imperialiștilor, să izoleze tot mai 
mult cercurile militariste și să le 
silească să accepte un acord de 
dezarmare generală.

Consfătuirea de la Moscova s-a 
ocupat multilateral de problemele 
dezvoltării mișcării de eliberare na
țională, care schimbă fața lumii 
contemporane, reprezentînd o parte 
indisolubilă a revoluției socialiste 
mondiale. Prăbușirea sistemului de 
robie colonia’ă constituie, ca im
portanță istoridă, al doilea feno
men după formarea sistemului mon
dial socialist. Independența noilor 
state eliberate este rodul luptei duse 
de popoarele acestor țări împotri
va imperialiștilor — fie pe calea 
armată a războaielor de eliberare 
națională, a căror imoortanță pro
gresistă revoluționară a fost recunos
cută întotdeauna de comuniști, fie 
pe calea nemilitară. La desfășu
rarea acestui proces au contribuit 
în mod hotărîtor forțele socialismu
lui mondial, existența lagărului so
cialist — scutul de nădejde al dez
voltării naționale independente a 
popoarelor eliberate.

Consfătuirea a îmbogățit tezau
rul marxism-leninismului cu teza 
nouă, de o considerabilă importan
ță, privind formarea statului de de
mocrație națională. In condițiile 
cînd masele populare din fostele 
țări coloniale tind spre o cale ne- 
capitalistă de dezvoltare, teza des
pre statul de democrație națională 
deschide o nouă perspectivă parti
delor comuniste, forțelor democra
tice din aceste țări.

Actualul raport de forțe, întări
rea continuă a lagărului socialist, 
slăbirea pozițiilor imperialismului 
creează premize deosebit de favo
rabile luptei popoarelor pentru pace, 
libertate și progres social. In a- 
ceste condiții partidele comuniste 
și muncitorești își concentrează 
forțele spre mobilizarea popoarelor, 
spre organizarea clasei muncitoare 
și a maselor largi din propria țară 
în vederea realizării aspirațiilor de 
eliberare socială a celor ce mun
cesc. Alegerea regimului social este 
o chestiune internă a fiecărui po
por, pe care acesta o rezolvă po
trivit voinței sale și gradului său 
de pregătire de către avangarda 
clasei muncitoare. Revoluția socia
listă este rezultatul dezvoltării lă
untrice a fiecărei țări, al ascuțirii 
extreme a contradicțiilor sociale din 
țara respectivă — ea înfăptuindu- 
se, așa cum au arătat just tezele 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S., 
în forme pașnice sau nepașnice, po
trivit raportului concret al forțelor 
de clasă din fiecare țară.

Măreața forță politică a timpu
rilor noastre, cel mai important fac
tor al progresului social în lumea 

întreagă este mișcarea comunistă 
internațională, plină de vigoare, ti
nerețe și energie vitală. In ciuda 
turbatei propagande anticomuniste 
duse de reacțiunea imperialistă, a 
represiunilor și prigoanei sălbatice 
dintr-un șir de țări capitaliste, 
partidele comuniste și muncitorești 
au crescut și s-au întărit și mai 
mult: în timp ce în 1957 existau 
în lume 70 de partide comuniste, 
acum partidele comuniste activea
ză în 87 de țări. In întreaga des
fășurare a Consfătuirii de la Mos
cova s-a reflectat creșterea matu
rității partidelor comuniste, expe
riența lor bogată în munca ideo
logică, organizatorică și de masă.

Ocupîndu-se de problemele luptei 
ideologice și apărării mai departe 
a purității marxism-leninismului, 
Consfătuirea înarmează partidele 
comuniste și muncitorești în lupta 
pe care trebuie s-o ducă și de a- 
cum înainte împotriva revizionis
mului, ca pericol principal în miș
carea muncitorească; demascarea 
în continuare, aprofundată; a varie
tății iugoslave a revizionismului 
este o sarcină necesară a partide
lor comuniste și muncitorești. Re
vizionismul denaturează marxism- 
leninismul, îl golește de spiritul lui 
revoluționar, duce la paralizarea și 
dezarmarea clasei muncitoare, a 
luptei oamenilor muncii.

In același timp, Consfătuirea a 
atras atenția asupra caracterului 
dăunător al dogmatismului și sec
tarismului, care pot deveni peri
cole principale dacă nu se duce o 
luptă consecventă împotriva lor. 
Istoria mișcării muncitorești arată 
că dogmatismul și sectarismul ră
pesc partidelor comuniste capaci
tatea de a sezisa la timp și în 
mod just schimbările vieții, ceea 
ce apare nou în situația istorică 
concretă, duc la sclerozarea parti
delor comuniste, la izolarea de mase 
și acțiuni „stîngiste", aventuriste.

Creșterea rîndurilor partidelor 
comuniste și întărirea lor organi
zatorică, victoria partidelor comu
niste dintr-o serie de țări în lupta 
împotriva devierilor, înlăturarea 
consecințelor dăunătoare ale cul
tului personalității, inadmisibil în 
rîndurile partidelor marxist-leninis- 
te, creșterea influenței mișcării co
muniste internaționale deschid noi 
perspective pentru rezolvarea cu 
succes a sarcinilor transformării 
revoluționare a lumii.

De peste un secol, de cînd Marx 
și Engels au lansat chemarea 
„Proletari din toate țările, uni- 
ți-vă!“ și pînă în zilele noastre, 
viața a> dovedit că forța mișcării 
comuniste internaționale constă în 
unitatea ei de monolit. Consfătui
rea din noiembrie a marcat un nou 
pas pe calea întăririi acestei uni
tăți, bazată pe comunitatea țelu
rilor și intereselor clasei munci
toare, pe caracterul unic al învăi- 
țătnrii marxist-leniniste. Așa cum 
subliniază Declamația consfătuirii, 
grija pentru întărirea permanentă 
a unității mișcării comuniste inter- 
naționa'e este suprema datorie in
ternațional istă 'a fiecărui partid 
marxist-leninist. Neadmiterea unor 
acțiuni care pot submina această 
unitate reprezintă condiția obliga
torie ă victoriei în lupta, partidelor 
comuniste și muncitorești.

Necesitățile asigurării perma
nentei unități de voință și acțiune, 
interesele luptei comune a partide
lor comuniste, cer ca fiecare din
tre ele să respecte în mod solidar 
aprecierile și concluziile elaborate 
în mod colectiv de către partidele 
frățești la consfătuirile lor și care 
se referă la sarcinile comune de 
luptă împotriva imperialismului, 
pentru pace, democrație și socia
lism. Pe comuniștii din lumea în
treagă îi unește măreața învățătură 
marxist-leninistă, partidele comu
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— organizează un concurs cu premii pe țairă pentru creații literar- 
artistice și muzicale cu caracter specific cooperației de consum.

La concurs pot participa membrii ai uniunilor de creație, oameni 
aii muncii, lucrători din comerțul cooperatist, activiști culturali, mem
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Lucrările se vor trimite pînă la 31 martie 1961 pe adresa : CEN
TROCOOP Direcția organizării muncii de malsă, București, Str. Bre- 
zoianu nr. 31, raionul Gh. Gheorghiu-Dej, cu mențiunea: „Pentru: 
concursul literar-artistic".

Regulamentul concursului se găsește la Uniunea raională a coo
perativelor de consum Alba, Serviciul organizare cadre și la birou
rile cooperativelor sătești.

niste de pretutindeni pot acționa cu 
succes numai pe baza unei linii 
unice.

Pentru mișcarea comunistă inter
națională este un puternic izvor de 
forță faptul că în avangarda sa 
pășește un asejnenea detașament 
încercat ca gloriosul P.C.U.S. La 
Consfătuirea de la Moscova parti
dele comuniste și muncitorești au 
reafirmat în unanimitate acest rol 
istoric al partidului creat de Lenin, 
care de aproape 60 de ani ține sus 
neclintit stindardul marxism-leni
nismului. Prin lupta sa neabătută 
în slujba păcii și socialismului, prin 
fidelitatea sa nestrămutată față de- 
marxism-leninism și uriașa contri
buție pe care o aduce la- îmbogă
țirea tezaurului marxism-leninismu- 
lui, prin internaționalismul său 
consecvent și prin atitudinea sa de 
stimă tovărășească și atenție față 
de celelalte partide comuniste, mari 
sau mici, P.C.U.S. și-a cîștigat un 
imens prestigiu în mișcarea comu
nistă internațională. Partidul Mun
citoresc Romîn, alături de celelalte 
partide frățești, consideră experien
ța istorică a P.C.U.S., strălucit 
confirmată de viață, drept farul ce 
luminează drumul construirii cu 
suec.es a- noii societăți.

Nutrind o ură înverșunată și pro
fund îngrijorate de creșterea miș-- 
că"ii comuniste și de întărirea po
zițiilor socialismului în lume, cer
curile reactiunii mondiale au ur
zit speciila+ii din cele mai veni
noase în jurul lucrărilor Consfă
tuirii, aiu încercat să creeze diver
siuni și să răsnîndească confuzii 
mai ales în legătură cu principalul 
factor al succeselor mișcării comu
niste internaționale — unitatea 
partide'or f-ă+esti, a' lagărului so
cialist. Rezultatele Consfătuirii au 
constituit o nouă, puternică șt 
foarte dureroasă lovitură pentru 
sneranțelfe dușmanilor socialismu
lui și ai păcii. Consfătuirea a1 în
semnat o impunătoare demonstra
ție a unității partidelor comuniste 
și muncitorești din lumea întreagă, 
a marcat o nouă etapă în întărirea 
coeziunii acestora pe platforma de! 
nezdruncinat a marxism-leninismu- 
lui creator, a fidelității față de ine 
ternaționalismul proletar.

In istoria mișcării muncitorești', 
Consfătuirea de la Moscova va ră- 
mîne ca un eveniment de imensă 
însemnătate, ale cărui documente 
au o imro'-tantă hotărîtoare, cu ca
racter programatic pentru întreaga 
desfășurare a luptei na-tidelor co
muniste în epoca noastră.

Alături de celelalte partide co
muniste si muncitorești, partidul 
nostru, sub conducerea Comitetului' 
său Central, va munci cu perseve
rență și va depune toate eforturile 
pentni traducerea în viată a ideilor 
Declarației. Sub conducerea orga
nizațiilor de partid, membrii Parti
dului nostru, oamenii muncii fără 
de partid din țara noastră vor stu
dia cu o profundă afrntie Declara
ția și Apelul Consfătuirii; însușirea 
temeinică a principiilor și tezelor 
acestora va contribui la ridicarea 
nivelului lor ideologic și politic, la- 
o mai adîncă cunoaștere a . proble
melor de. bază ale revoluției si con
strucției socialiste, le va înlesni ob
ținerea- de noi succese în lupta 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste și apărarea păcii.

Steagul mișcării comuniste in
ternaționale e'ste marxism-leninis- 
mul. Această învățătură și-a dove
dit măreața sa forță transforma
toare, caracterul său creator, în
truchipate în marile victorii isto
rice ale clasei muncitoare. Sub a- 
cest steag de nebiruit, purtat de e- 
roicele partide comuniste si munci
torești, cauza' socialismului și a 
păcii va triumfa în lumea întreagă!
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