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Leninismul
far călăuzitor

La 22 aprilie se împlinesc 91 de 
ani de la nașterea lui V. I. Lenin, 
geniul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. întreaga omenire 
.progresistă sărbătorește această zi, 
Zeci și sute de milioane de oameni 
ai nryncii cinstesc memoria aceluia 
care a fost creatorul Partidului Co
munist al Vpiunii Sovietice, înteme
ietorul primului stat socialist din 
lume, omul în care s-au întruchipat 
gîndireă cutezătoare, pasiunea re
voluționară, credința fermă în forța 
creatoare a maselor*, ura îpdîrjită 
împotriva robiei și asupririi.

Discipol credincios și genial con
tinuator al operei lui Marx și En
gels, Vladimir Ilici Lenin a dezvol
tat în mod creator marxismul, l-a 
îmbogățit. El a elaborat teoria re
voluției socialiste în condițiile im
perialismului și învățătura despre 
partid ca principală armă a prole
tariatului în lupta pentru cucerirea 
puterii și construirea socialismului- 

- Vladimir Ilici Lenin a făurit glo
riosul Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, l-a așezat pe temelii de 
granit, l-a călit în luptă cu dușma- 

i nul. Si în fruntea marelui partid, el 
a călăuzit muncitorii și țăranii Ru
siei la lupta pentru victoria revolu
ției socialiste și crearea primului 
stat al celor ce muncesc, aprinzînd 
în inimile asupriților de pretutin
deni credința în posibilitatea fău
ririi unei vieți libere, lipsită de ex
ploatare.

Victorioase în marea luptă con
dusă de Partidul Comunist pentru 
izbînda Revoluției Socialiste din 
Octombrie, popoarele Uniunii Sovie
tice au inaugurat o eră nouă în is
toria omenirii, era prăbușirii capi
talismului și făuririi societății so
cialiste. Dar întemeietorii marxis
mului au schițat doar conturul ge
neral al viitoarei societăți comunis
te. Lenin are meritul de însemnăta
te istorică mondială de a fi elabo
rat — pe baza studierii profunde a 
economiei țării, a condițiilor interne 
și externe ale dezvoltării ei — teo
ria și planul practic de construire a 
socialismului în U.R.S.S.

Uriașul program de construire a 
socialismului și comunismului, fruct 
al geniului creator a lui Vladimir 
Ilici Lenin, a constituit farul călău
zitor în lupta desfășurată cu atîta 
succes de eroicul popor sovietic 
condus de P.C.U.S. pentru transfor
marea fostei Rusii țariste înapoiate, 
într-o puternică forță industrială și 
colhoznică, într-o țară cu o știință 
și cultură înfloritoare. Cei care cu 

. aproape 44 de ani în urmă au sa
lutat bubuitul tunurilor „Aurorii" au 
apucat și timpuri la care oamenii 
altor vremi nici nu îndrăzneau să 
gîndească: primii sateliți artificiali 
ai pămîntului și prima rachetă in
terplanetară, făurită de omul sovie
tic, au luat drumul Cosmosului. Și 
tot omului sovietic i se datorește și 
cea mai mare realizare a tuturor 
timpurilor — zborul în Cosmos a 
navei cosmice-satelit „Vostok" a- 
vîndu-1 la bord pe maiorul sovietic 
de aviație Iuri Alexeevici Gagarin. 
Sub ochii aceleiași generații deci,

------------««

Interes și emoție față,
Sîmbătă, 15 aprilie, Consiliul ra

ional A.R.L.U.S. a prezentat în sala 
cinematografului „Victoria" din Al
ba Iulia, prin persoana tovarășului 
inginer Romulus Vasilache din Bu
curești, conferința: „Uniunea Sovie
tică a realizat zborul primului om 
din lume în Cosmos".

Interesul față de subiectul anun
țat a fost viu concretizat în marele 
număr de participanți. Peste 600 de 
oameni ai muncii din localitate au

spre comunism
în U.R.S.S. s-au înfăptuit asemenea 
prefaceri ce cu greu pot fi cuprinse 
de o întreagă istorie 1

Călăuzit cu înțelepciune de către 
gloriosul său partid leninist, popo
rul sovietic pășește acum într-o 
«ouă etapă a dezvoltării sale — 
construirea desfășurată a societății 
comuniste. Grandiosul plan de 7 
ani, care va apropia Uniunea So
vietică de societatea comunistă, 
constituie o nouă aplicare creatoare 
a învățăturii leniniste la condițiile 
concrete ale actualei etape de dez
voltare a U.R.S.S. și demonstrează 
îricăodată prospețimea veșnică a în
vățăturii marelui Lenin.

Triumful ideilor leniniste în 
U.R.S.S. a exercitat o influență de
terminantă asupra întregii evoluții is
torice a societății contemporane. In 
urma victoriei de însemnătate isto
rică repurtată de poporul sovietic 
asupra fascismului, o seamă de țări 
din Europa și Asia s-au desprins din 
lanțurile imperialismului și au pă
șit cu hotărîre pe calea făuririi unei 
vieți noi socialiste, socialismul de
venind un sistem mondial.

Trăim într-o epocă a triumfului mă
rețelor idei comuniste, epocă în care zi 
de zi se confirmă justețea și forța a- 
totbiruitoarei învățături leniniste. Cu
vîntul lui Lenin, conducătorul și în
drumătorul proletariatului de pretu
tindeni, pătrunde pînă în cele mai 
îndepărtate țări ale lumii, întărind 
și dînd o forță mereu crescîndă oa
menilor muncii în lupta lor pentru 
desființarea explotării, pentru eli
berare națională și socială.

Poporul nostru muncitor, care 
sub steagul Partidului, sub steagul 
marxism-leninismului, s-a eliberat de 
sub jugul capitalismului, a obținut 
victorii fără precedent în istoria sa. 
Nemaicunoscute sînt în istoria po
porului nostru succesele dobîndite 
în lupta pentru industrializarea so
cialistă, pentru transformarea socia
listă a agriculturii, înflorirea știin
ței și culturii, creșterea bunăstării 
celor ce muncesc. Liberi și stăpîni

(Continuare în pag. 2-a)
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In aceste zile, cînd pe ogoarele 
raionului nostru se dă bătălia pen
tru însămînțarea culturilor din epo
ca a Il-a, o principală sarcină care 
se pune în fața unităților agricole 
socialist-cooperatiste, care luptă 
pentru a obține rezultate cît mai 
bune în producția agricolă, este să 
cultive porumb, intercalat cu fasole 
și dovleac pe suprafețe cît mai mari, 
cultura intercalată asigurînd colec
tiviștilor și întovărășiților posibili
tatea de a obține de pe aceeași su
prafață de teren cantități sporite de 
produse. Așa, de exemplu, la o re
coltă de 3.000 kg porumb cultivat 
intercalat, se pot obține suplimen
tar pînă la 400 kg fasole și 10.000 
kg dovleci.

Gospodăria colectivă din Oiejdea, 
care în anul trecut a însămînțat50

de epocala realizare ■
ascultat cu atenție crescîndă relată
rile conferențiarului, începînd cu tri
miterea în Cosmos a primului sput
nic și culminînd cu zborul în Cos
mos, la 12 aprilie, la bordul navei 
cosmice „Vostok" a maiorului de 
aviație sovietic litri Alexeevici Ga
garin.

După conferință, tovarășul ingi
ner Romulus Vasilache a răspuns 
întrebărilor participanților la confe
rință.

Desfășurați larg între
cerea socialistă în cinstea 
aniversării a 40 de ani de La 
înființarea Partidului 1 Dați 
patriei produse de cea mai 
bună calitate și la un preț 
de cost cît mai redus!

Muncilor agricole toată atenția!
Au terminat semănatul

Din primele zile de 
la începere^ campaniei 
de primăvară, colecti
viștii de la cele 4 gos
podării agricole colec
tive din satele comu
nei Ighiu au desfășu
rat o însuflețită între
cere.

Folosind timpul pri
elnic și întreaga capa
citate a atelajelor de

care dispun, harnicii 
colectiviști din Țelna, 
Bucerdea Vinoasă, I- 
ghiu și Ighiel au ter
minat însămînțările din 
epoca I-a cu 6-10 zile 
înainte de termen. A- 
poi, sprijiniți de S.M.T. 
Alba Iulia, 
la discuirea 
de toamnă, 
terenul și însămînțînd

au trecut 
ogorului 

pregătind

Nu folosesc din plin toate forțele
La gospodăria agricolă colectivă 

„8 Martie" din Pețelca ritmul de 
desfășurare a însămînțărilor de pri
măvară este mult rămas în urmă în 
raport cu forțele de care dispune. 
Cele 55 atelaje ale gospodăriei, 
chiar și acum cînd s-a trecut la 
însămînțarea porumbului abia sînt 
folosite în procent de 50 la sută.

Astfel stînd lucrurile, nu e de mi
rare că la această unitate, la data 
de 14 aprilie, din cele 10 ha floarea- 
soarelui și 2 ha sfeclă furajeră pla
nificate nu s-a însămînțat nici un 
bob, iar sămînța necesară de po
rumb abea s-a adunat în procent de 
20 la sută.

Față de această situație, organi
zația de partid are datoria de a îm
bunătății munca politică și organi- 

ha de porumb intercalat cu semințe 
de fasole și dovleci, în teren arat 
din toamnă, a obținut de pe fiecare 
hectar cu semănături intercalate 250 
kg fasole, 5.000 kg dovleci și 3.200 
kg porumb. Peste 200 kg fasole la 
hectar și 4.000 kg dovleci au obți
nut la cultura de porumb intercala
tă și colectiviștii din Șard, Berticși 
din alte gospodării colective.

Stimulați de rezultatele obținute, 
colectiviștii din Oiejdea și-au pro
pus să cultive intercalat cu fasole 
și dovleci 100 hectare de porumb. 
Importante suprafețe de porumb in
tercalate cu fasole și dovleci și-au 
propus să cultive și colectiviștii din 
Micești, Totoi, Teiuș, Sibișeni și din 
alte gospodării, care au și însămîh- 
țat în cea mai mare parte această 
cultură. Pentru a obține rezultate 
cît mai bune în această direcție, co
lectiviștii din Sîntimbru au schimbat 
sămînța lor amestecată, cu alta de 
la baza de recepție de un singur fel 
și cu putere mare de germinație.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 
arătat că în raion sînt încă gospo
dării colective ale căror conduceri, 
îndrumate în slabă măsură de orga
nizațiile de partid, nu acordă toată 
importanța însămînțării culturilor 
intercalate. Așa, de exemplu, gos
podăriile colective din Berghin, He- 
nig, Mihalț, Vințul de Jos și altele

(Contînnare în pag. 4-a’) 

Minunată eșfiîPa- 
tria mea. Dar fiii 
tăi purtindu-ți &i 
inimi frumosu-ți 
chip, cu brațe tari 
îți sporesc neconte
nit zestrea. înalță 
pe pămîntul scump 
înalte coșuri de u- 
zine și fabrici, cen
trale electrice, îți 
scormonese adîncu- 
rile și-ți împodobesc 
mereu stema. Iar tu, 
.Patria mea, cu ini- 
•ma-ți iubitoare de 
mamă îi ocrotești la 
sț.iul tău, le desfeți 
privirile cu munții 
tăi, cu pădurile, cu 
șeswîle tale mănoa
se, cu cerul tău veș
nic s&iin.

In clișeu: Ser
pentinei de la mi
nunatele Chei 
Sicazujui,

ale

porumbului 
porumbul pentru boabe 
și siloz.

In fruntea întrecerii 
s-au situat colectiviștii 
din satele Bucerdea și 
Țelna, care au termi
nat complet însămînță
rile de primăvară la 
data de 17 aprilie și 
au executat sapa mare 
în vie pe 50 la 
din suprafață.

sută

de
ca

zatorică și să îndrume consiliul 
conducere și colectiviștii pentru 
atelajele gospodăriei să fie folosite 
din plin și sămînța de porumb adu
nată în întregime, în vederea ter
minării campaniei de însămînțări în 
cel mai scurt timp.

----------------------------- jQ,-----------------------------

Convorbiri recapitulative în învr țămfntul de partid de la sate

Realizările le datorăm partidului

studiere a Istoriei 
din satul Hăpria au 

tovarăși din cei 35

celor prezenți și in- 
a cunoaște cît mai

i In cercurile și cursurile învăță- 
mîntului de partid de la sate au în
ceput, pe baza planului de măsuri 
al Comitetului raional de partid, 
[convorbirile recapitulative, cu prile
jul încheierii anului de învățămînt 
politic.

La convorbirile recapitulative de 
la cercul de 
P.M.R. anul I 
participat 26 
[înscriși.
i Preocuparea 
teresul lor de 
imult din istoria partidului clasei 
muncitoare din țara noastră s-a 

, concretizat în discuțiile celor 12 to- 
ivarăși, care au vorbit fiecare des- 
[pre lupta eroică a partidului pen- 
,trn bunăstarea și fericirea poporu
lui, despre rezultatele obținute de 
,oamenii muncii din țara noastră 
sub conducerea P.M.R. pe drumul 
[construirii socialismului.

Tov. David Teodor și Hațegan 
[Alexandru, vorbind despre dezvol
tarea mișcării muncitorești din țara 
noastră, au scos în evidență influ
ența ce a avut-o în această privință

Discuții vii,
' încheierea învățămîntului de par- 
[tid, la cercul de Istorie P.M.R. din 
G.A.C. Vurpăr, a constituit un mi
nunat prilej de verificare a cunoș
tințelor membrilor și candidaților de 
partid, care în cursul anului de în
vățămînt politic s-au străduit să-și 
însușească cît mai multe cunoștințe 
legate de lupta partidului nostru 
timp de 4 decenii.

Legînd în mod armonios cunoș
tințele teoretice cu activitatea lor 
practică, tovarășii Sărăxăian N., 
Todea Ion, Albu Nicolae, Sima Ni
colae, Cîmpean Gheorghe și alții au 
scos în evidență munca politică

Pentru o recoltă bogată
Peste tot, în cîmp, la grădina de 

legume, în pepinieră, colectiviștii 
din Cistei muncesc cu multă însu
flețire.

Organizați pe brigăzi și echipe, 
ajutați de brigada permanentă 
S.M.T. și cu forțele proprii, ei au 
terminat însămînțările din epoca I 
în suprafață de 120 ha, cu 9 zile 
înainte de termen, au pregătit tere
nul pentru însămînțările din epoca 
II-a și au însămînțat porumbul pe 
80 la sută din suprafața planificată.

La grădină, echipa specializată a 
plantat varza timpurie și a executat 
canale secundare pe întreaga su
prafață. Cu mult elan muncesc co
lectiviștii și la vița de vie. Ei au 
altoit întreaga cantitate planificată 
de 1.250.000 fire și au plantat în 
pepinieră peste 600.000 fire.

Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie.

Discuții interesante și cu conți-[ 
nut au purtat și tovarășii Gruian 
Roman și Filipescu Nicolae, privind 
ajutorul dat de clasa muncitoare 
țărănimii 
ceasta să 
șierilor și

Despre 
dustrializare socialistă a

muncitoare, pentru ca a- 
scape de exploatarea mo- 
chiaburilor.
politica partidului de in- 

țării a 
discutat bine tov. Moldovan Eugen, 
candidat de partid, scoțînd în evi
dență realizările obținute în regiu
nea noastră și perspectivele mari 
ce se deschid ca urmare a Directi
velor celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

Au mai luat cuvîntul tovarășii Fi- 
lipescu Vasile, Chirilă Maria, Chi- 
rilă Ștefan și alții.

Important este faptul că prin 
prisma faptelor analizate, tovarășii 
au făcut legătura cu realizările ob
ținute pe pian local, realizări — 
așa cum cu mîndrie în suflet a spus 
fiecare din cei ce au luat cuvîntul 
— le datorăm Partidului Muncito
resc Romîn.

interesante
desfășurată în sat pentru transfor
marea socialistă a agriculturii.

Cunoștințe temeinice au acumulat 
în cursul anului și tov. Sărăxăian 
Maria, Șara Emanoil și Moldovan 
Ioan, care au discutat despre: „în
ființarea Partidului Comunist din 
Romînia", „Importanța Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie".

O deosebită atenție s-a acordat 
în cadrul discuțiilor însuflețirii cu 
care poporul nostru întîmpină ani-[ 
versarca a 40 de ani de la înfiin-' 
țarea partidului nostru.

GH. CORNESCU[ 
propagandist



LENIN în amintirea contemporanilor

Octombrie 1918. V. I. Lemn

F-A- B1K0V ZILE
în curtea Kremlinului.

După revoluția burghezo-deinocra- 
tică din februarie, îmi îndeplineam 
serviciul militar într-o unitate de 
mașini blindate care avea garnizoa
na la Petrograd. Era o perioadă de 
activitate febrilă, și fiecare bolșe
vic avea mult de lucru. Eu aveam 
sarcina să difuzez ziarul „Pravda". 
Mă duceam deseori la Comitetul 
Central al partidului, care pe vre
mea aceea, în 1917, își avea sediul 
în fostul palat al dansatoarei Kșe- 
sinskaia din cartierul Petrogradski.

La 3 (16) aprilie, ziua, am pri
mit sarcina de partid să anunț cît 
mai grabnic o serie de tovarăși des
pre apropiata sosire a lui Lenin la 
Petrograd. Astăzi la noi orice știre 
despre un eveniment important este 
publicată în toate ziarele și difuzată 
prin radio. Pe vremea aceea însă 
nu dispuneam de asemenea mijloa
ce eficiente și rapide. De aceea 
fiecare dintre noi, bolșevicii, trebuia 
să viziteze trei tovarăși sau trei în
treprinderi și să dea de veste că se 
așteaptă sosirea lui Lenin.

II așteptam cu nerăbdare 
dimir llici și ne-am depășit 
sarcina de partid: fiecare 
a vizitat nu trei, ci zeci de

La 3 aprilie (16 aprilie stil nou) 
în piața Gării Finlanda se aduna
seră mii de muncitori, muncitoare, 
soldați și matrozi din Petrograd. 
Mii de priviri erau îndreptate în 
direcția de unde trebuia să se iveas
că trenul. In sfîrșit, se auzi mult 
așteptatul șuierat al locomotivei și 
în clipa următoare trenul se opri pe 
peron. In ușa unui vagon se arătă 
un om nu tocmai înalt, îmbrăcat 
tr-un palton negru. Era Lenin.

Vladimir llici salută voios pe 
care veniseră să-l întîmpine, iar 
ceștia îi răspunseră cu urale zgo-

pe Vla- 
cu toții 
din noi 
oameni.

în-

cei
a-

De curînd, școlile de toate gra
dele din raion au trecut în ultima eta
pă a anului școlar. Și analiza ac
tivității din cel de-al II-lea trimes
tru, făcută atît la nivelul școlilor 
cît și al raionului, a dat prilej ca
drelor didactice să desprindă învă
țămintele și sarcinile de care tre
buie să țină seama în cel de-al III- 
lea trimestru al anului școlar în 
curs.

Rezultatele, evident îmbunătățite 
față de primul trimestru, sînt reflec
tate de creșterea simțitoare a pro
centului de elevi promovați în de
cursul trimestrului al II-lea. Astfel, 
acest procent la’ clasele I-IV s-a ri
dicat la 93 la sută, la clasele V-VII 
la 82 la sută, iar la clasele V1II-XI 
la 84 la sută, ceea ce reprezintă o 
creștere cu 2 la sută a numărului 
de elevi promovați la clasele I-IV 
față de trimestrul I și de 4 la sută 
a acelor promovați la clasele V-VII 
față de primul trimestru. La cursul 
mediu, procentul promovaților a 
crescut în medie cu 4 la sută, atît 
față de trimestrul I cît și față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Rezultatele concretizate în situa
ția la învățătură la sfîrșitul trimes
trului al II-lea sînt rodul eforturi
lor depuse de cadrele didactice din 
școli, care s-au străduit să ridice 
nivelul de pregătire al elevilor din 
toate punctele de vedere. Procesul 
instructiv-educativ din școli a fost

de această primire neaștep-

cînd llici, după ce străbătu 
ajunse în piața din fața ei,

motoase. Apoi Lenin trecu în revis
tă garda de onoare și primi rapor
tul. Era emoționat și oarecum stin
gherit 
tată.

Iar 
gara, 
mulțimea adunată îl primi cu alte 
ovații și urale furtunoase. Purtat pe 
brațe de muncitori, Vladimir llici fu 
urcat pe automobilul blindat ce sta
ționa lîngă gară (astăzi acest au
tomobil blindat se găsește la intra
rea în filiala muzeului „Lenin" din 
Leningrad). De aici, de pe automo
bilul blindat, Vladimir llici a felici
tat proletariatul revoluționar al Pe- 
trogradului și a lansat lozinca sa 
istorică : .„Trăiască revoluția socia
listă!".

Era pentru prima oară cînd îl a- 
uzeam și-l vedeam pe Vladimir Ili- 
ci. După aceea mi-a fost dat să-l 
mai întîlncsc de multe ori. In spe
cial mi-a rămas întipărită în min
te întîlnirea mea cu Lenin la car
tierul general al insurecției armate 
din Octombrie, la Smolnîi. Aici ve
neau într-un șuvoi neîntrerupt oa
meni înarmați din fabrici și uzine, 
militari și marinari.

La 24 octombrie (6 noiembrie) 
1917 mă aflam în cancelaria deta
șamentului meu. Eram pe atunci co
misarul Comitetului militar revolu
ționar însărcinat cu paza și menți
nerea legăturii între Smolnîi și mun
citorii din fabrici și uzine. Deodată 
a intrat în cancelarie cu pași gră
biți unul dintre tovarășii mei și, 
fără să spună o vorbă, mi-a întins 
ziarul, arătîndu-mi o scurtă infor
mație încadrată cu creionul 
tr-un chenar.

Ziarul burghez anunța că 
nul provizoriu știe unde se 
Lenin și că în legătură cu 

roșu în-

Guver- 
găsește 
aceasta

Pregătirea din timp a încheierii anului școlar, 
sarcină de mare răspundere

îndrumat cu mai multă competență 
și răspundere de către conducerile 
școlilor și organele secției raionale 
și regionale de învățămînt și cultu
ră. Organele și organizațiile de 
partid și comitetele executive ale 
sfaturilor populare au acordat o 
atenție deosebită muncii școlilor, 
manifestînd o grijă permanentă 
pentru a crea cele mai bune condiții 
de muncă pedagogilor.

Un progres remarcabil în ridica
rea calității procesului didactico-e- 
ducativ l-au realizat școlile de 7 ani 
din comuna Oarda, Vințul de Jos, 
Alba lulia, Feneș-Galați și altele, 
unde prin acțiunea coordonată a tu
turor factorilor de răspundere a 
crescut procentul de elevi promo
vați la clasele V-VH cu 10-15 la 
sută în medie.

In mai mare măsură decît în a- 
nul școlar trecut s-a reușit ca nu
mărul elevilor promovați cu note 
bune și foarte bune să crească în
deosebi la școlile medii, la Școlile 
de 7 ani Benic, Micești, Ighiu, Mi
halț și altele, redueîndu-se simțitor 
numărul elevilor promovați cu note 
la limită.

Ridicarea nivelului de pregătire 
politico-ideologică și profesională a

mă 
în-

Și

au și fost luate măsuri pentru ares
tarea lui. Scăpai ziarul din mînă și 
un fior îmi străbătu trupul. Ce-i de 
făcut? Dacă-1 arestează? Tocmai a- 
cum, cînd începe revoluția prole
tară !

Dar temerile mele se dovediră a 
fi neîntemeiate.

— E teafăr, sănătos, în afară de 
orice pericol — auzii eu un glas 
surescitat.

Cel care vorbise n-a mai spus 
cine e „teafăr, sănătos" și „înafară 
de orice pericol", dar înțelesesem 
foarte bine despre cine era vorba. 
Am ieșit pe coridor, care zumzăia 
de lume ca un stup de albine. Toți 
vorbeau numai despre Lenin. Unii 
susțineau că se găsește în clădire, 
alții dezmințeau acest lucru, dar, 
bineînțeles, nimeni nu știa unde a- 
nume se găsește Vladimir llici, ur
mărit cu atîta strășnicie de copoii 
Guvernului provizoriu.

Se auzea zvon de glasuri și la 
postul central. M-am apropiat de 
un grup de ostași ai gărzilor roșii 
ca să aud ce discută. Vorbeau tot 
despre Lenin. Era seara tîrziu. Ui- 
tîndu-mă atent în jur, am băgat de 
seamă că pe prichiciul ferestrei stă 
un bărbat care ascultă la cele ce 
discută ostașii gărzilor roșii. Chiar 
în acel moment am fost chemat 
la tovarășul Sverdlov. Cînd 
întorceam pe coridor, zării 
tr-una din camere lume multă 
auzii glasul lui Lenin. Mi-am vîrît 
și eu capul pe ușă și care nu-mi fu 
mirarea cînd l-am recunoscut pe 
Lenin în omul care șezuse pe pri
chiciul ferestrei de lîngă postul 
central și ascultase discuțiile osta
șilor gărzilor roșii.

Nu-1 recunoscusem îndată, fiind
că era cu perucă pe cap, ba își pu
sese și un palton străin. Venise_ast- 
feT îmbrăcat în seara zilei de 24 
octombrie la Smolnîi, părăsindu-și 
ultima locuință ilegală. M-am bu
curat nespus, îmi venea să strig: 
Iată-1 pe Lenin al nostru, e aici, 
printre noi!

Lenin mă observă nuraaidecît, mă 
chemă la dînsul și mă întrebă zîm- 
bind :

— Ei, cum merge treaba cu au
tomobilele, tovarășe cu autotracțiu- 
nea ?

Vladimir llici se interesa de si
tuația căilor de comunicație și de 
transport, care au jucat apoi un 
rol foarte important în perioada 
Marii Revoluții din Octombrie.

I-am expus situația din detașa
mentul de sub ordinele mele. A 
doua zi l-am văzut pe Lenin la 
Congresul al II-lea al Sovietelor 
din întreaga Rusie. A vorbit despre 
pace, despre pămînt, despre forma
rea Guvernului sovietic, despre vic
toria Revoluției proletare în Rusia, 
care deschide o nouă eră în dezvol
tarea întregii istorii a omenirii.

cadrelor didactice, îmbogățirea ex
perienței lor metodice, îndrumarea 
lor calificată au influențat nemijlo
cit calitatea pregătirii lecțiilor, le
garea cunoștințelor teoretice de via
ță și de aspecte ale muncii practi
ce. Măsurile luate pentru înlătura
rea supraîncărcării elevilor au creat 
condiții acestora în vederea îmbu
nătățirii studiului individual și le-au 
asigurat timpul necesar pentru o- 
dihnă și recreație, îneît receptivita
tea ia lecții a fost mult sporită.

îmbucurător este faptul că s-au 
obținut o serie de rezultate pozitive 
și la școlile profesionale și de me
serii, atît în predarea obiectelor de 
cultură generală, cît și a celor de 
cultură tehnică, iar în ateliere s-a 
desfășurat o activitate rodnică pen
tru însușirea în cele mai bune con- 
dițiuni a meseriei.

Grija manifestată și în decursul 
acestui trimestru pentru îmbunătă
țirea condițiilor materiale ale școli
lor a făcut să poată fi menținuți 
în clasa V-a și în celelalte clase nu
mărul elevilor înscriși la începutul 
anului școlar. Aceasta dă posibilita
tea îndeplinirii cu succes a sarcini
lor trasate de partid și guvern pri
vitor la generalizarea învățămîntu-

(Urmare din pag. l-a)

Congres al
necontenit

de-al 111-lea 
își lărgesc

sub steagulgrele lupte, 
partidul nostru drag că-

pe bogățiile țării, oamenii muncii 
din scumpa noastră patrie luptă și 
înving. Și mergînd pe calea înfăp
tuirii grandiosului program de dez
voltare a economiei și culturii tra
sat de cel
P.M.R., ei 
realizările.

Călit în 
lui Lenin, 
lăuzește necontenit pașii oamenilor 
muncii din orașele și satele țării 
spre zorile luminoase ale socialis
mului. Și în jurul partidului fac zid 
milioane de oameni ai muncii, în a- 
cest sens deosebit de semnificativă 
fiind marea întrecere ce se desfă
șoară în uzine, mine și pe ogoarele

Două zile de Insuilcfit concurs

mișcarea ar
de an viața 
satelor noas- 
odată cu rea- 
cuceririle ce

Orașului Alba lulia i-a revenit 
cinstea de a găzdui, sîmbătă și du
minica trecută, ca centru, prima 
parte a fazei regionale a celui de-al 
VI-lea concurs al formațiilor artis
tice de amatori.

In cele două zile, zecile de for
mații artistice din raioanele Sebeș, 
Orăștie și Alba „campioane" ale fa
zelor anterioare, s-au întrecut în 
măiestrie artistică, în cîntul vieții 
noi sălășluită în sate și orașe, în 
fabrici și uzine, au înălțat cînt de 
mulțumire și slavă celui ce ne-a ne
tezit drumul spre un viitor luminos 
— partidului.

Asistînd la acest concurs, impre
sionant prin marele număr de par
ticipant (peste 1.200 artiști ama
tori), ne-am putut ușor da seama 
de amploarea uimitoare pe care a 
luat-o în regiunea noastră, și-n în
treaga țară de altfel, 
tistică de amatori. An 
culturală a orașelor și 
tre se dezvoltă, crește 
lizările economice, cu 
se obțin pe toate tărîmurile.

Artiștii culturali reușesc tot mai 
mult să imprime programelor pre
zentate un conținut 
conținut nou, optimist, 
omul zilelor noastre 
creatoare.

S-a observat apoi și 
îmbucurător. In formațiile celor 3 
raioane, participante la concurs, au 
apărut un mare număr de oameni 
mai vîrstnici, nu numai în coruri, 
tarafuri sau fanfare, ci chiar în 
brigăzile artistice de agitație și-n 
formațiile de dansuri.

îmbucurător este de asemenea a- 
pariția unor foqnațiuni mai puțin 
întîlnite în concursurile anterioare, 
ca, de exemplu, orchestra de muzică 
ușoară a sindicatului fabricii de 
hîrtie „1 Mai" din Petrești, corul 
mixt al sindicatului sanitar din 
Alba lulia, formația de dansuri u- 
crainiene a sindicatului fabricii 
„Simion Bărnuțiu" din Sebeș, for

militant, un 
care slăvește 
și munca-i

un alt lucru

lui de 7 ani și pregătirea condițiilor 
pentru trecerea treptată la învăță- 
mîntul general de 8 ani. Merită 
subliniată preocuparea organelor co
munale de partid și de stat din co
munele Intregalde, Almaș, Galați, 
Stremț, Ighiu, Tăuți pentru folosi
rea posibilităților locale, asigurînd 
funcționarea în condițiuni satisfăcă
toare a internatelor și cantinelor 
școlare, în special în timpul lunilor 
de iarnă.

Consolidarea rezultatelor cu care 
s-a încheiat trimestrul al II-lea în 
școlile din raionul nostru cere o 
mobilizare susținută a eforturilor 
unite ale cadrelor didactice, elevilor 
și părinților pentru ridicarea întregii 
munci în școli în această etapă ho- 
tărîtoare a anului școlar, în scopul 
pregătirii temeinice și multilaterale 
ale elevilor. Unele lipsuri și defi
ciențe manifestate în activitatea u- 
nor cadre didactice din școlile de 
pe raza comunei Intregalde, Ber- 
ghin, Cricău și altele trebuie grab
nic lichidate. Conducerile acestor 
școli vor trebui să acorde un spri
jin deosebit cadrelor didactice înce
pătoare, lipsite de experiență peda
gogică sau fără pregătire de spe
cialitate.

Atenția colectivelor pedagogice 
ale școlilor trebuie să fie îndrepta
tă înspre asigurarea parcurgerii in-

PAȘTEANU VICTOR
(Continuare în pag. 4-a) 

patriei în întîmpinarea glorioasei a- 
niversări de la 8 Mai — 40 de an< 
de la înființarea Partiduțui Comu
nist din Romînia.

Veșnic vie, de o bogăție inepuiza
bilă, învățătura leninistă luminează 
calea rezolvării celor mai arzătoare 
probleme ale contemporaneității. Le
ninismul cheamă popoarele la liber
tate, la conviețuire pașnică, la fe
ricire și progres. Pentru asemenea 
țeluri nobile, Lenin și-a închinat în
treaga sa muncă și viață. Și oame
nii muncii de pretutindeni cinstin- 
du-i munca și lupta, își îndreaptă 
cu căldură gîndurile spre marele 
lor învățător, titan al gîndirii și 
practicii revoluționare, de la a cărui 
naștere se împlinesc 91 de ani.

cele ale 
temeinică 
cu multă 
a unor 

grijă și

s-au 
prin 
dan-

raionale de 
Alba lulia.

politice în 
ridicarea ni-

al artiștilor amatori, 
ce se desprinde în ur- 
concurs este în primul 
că rezultatele obținute 
pe acest tărîin trebuie 
antrenate noi talente în

mațiuni ce au dat o notă împrospă- 
tătoare concursului.

Un calificativ bun se poate da 
în general tuturor formațiilor artis
tice și tuturor soliștilor participanți 
la acest concurs. Formațiile corale, 
atît ale musafirilor cît și 
gazdelor, au dovedit o 
pregătire prin prezentarea 
simțire muzicală și talent 
repertorii vaste, alese cu 
îndrăsneală totodată.

Programele brigăzilor artistice de 
agitație au dovedit de asemenea o 
bună pregătire și o justă orientare 
a colectivelor de creație în ce pri
vește tematica și eficacitatea ime
diată a acestora. Programe bogate 
și interesante au prezentat brigăzile 
artistice a sindicatului U.M.C. din 
Zlatna, cele din Petrești, Vințul de 
Jos, din Cugir, Geoagiu si altele.

De un succes deosebit s-a bucurat 
brigada artistică de agitație a 
U.M.C. Zlatna cu programul său 
închinat luptei partidului pentru o 
viață mai bună, a cărui conținut 
ideologic a emoționat profund spec
tatorii.

Cuvinte de laudă se pot aduce 
dansatorilor de-o șchioapă din Cioa
ra, raionul Orăștie, celor 3 dansa
tori din Boz, același raion, care au 
depus mult suflet în executarea u- 
nor dansuri vioaie, bărbătești.

Alături de dansatorii romîni 
impus atenției spectatorilor, 
precizie și grație în mișcări, 
satorii germani din Dobîrca și A- 
poldul de Sus, care în ritm legănat 
de vals au reliefat convingător și 
plastic bucuria vieții noi din patria 
noastră.

Surprize plăcute au făcut specta
torilor echipa de fluierași a căminu
lui cultural din Șugag, soliștii vo
cali din Vințul de Jos, Petrești, Cu
gir, cei 6 soliști instrumentiști, pre
cum și taraful Casei 
cultură din Orăștie și

Creșterea maturității 
alegerea repertoriului, 
velului artistic al interpretării, ma
nifestarea dragostei și recunoștinței 
față de partidul clasei muncitoare, 
pentru viața nouă și fericită pe care 
o trăim, a caracterizat cele trei 
spectacole prezentate în prima parte 
a fazei regionale a celui de al VI- 
lea concurs

Concluzia 
ma acestui 
rînd aceea 
pînă acum 
consolidate, 
formațiuni și lichidate unele lipsuri 
care s-au mai manifestat. Și, posi
bilități de a prezenta programe și 
mai bune sînt, lucru dovedit cu pri
sosință în acest concurs de artiștii 
zlătneni, de cei din Vinț și de multe 
alte formațiuni artistice din cele 
trei raioane participante la concurs.

Instructorii formațiilor artistice 
de amatori din raionul nostru care 
au participat la spectacolele fazei 
regionale din Alba lulia au învățat 
multe lucruri bune din activitatea 
echipelor artistice fruntașe din cele 
trei raioane.

In întîmpinarea celei de a 40-a 
aniversări a partidului, antrenați in 
desfășurarea ștafetei culturale, a 
festivalului culturaț-sportiv al tine
retului din raion și a concursului 
pionierilor și școlarilor, artiștii a- 
matori din raionul nostru își vor 
pune în valoare în mai mare mă
sură măestria interpretării unor 
programe închinate acestui măreț 
eveniment.



Fiecare colectiv cu angajamentele îndeplinite
Minerii și-au îndeplinit angajamentul

In toate sectoarele 
întreprinderii Miniere 
„Gh. Doja" din Zlatna 
întrecerea în cinstea ani
versării partidului cu
noaște un avînt deo
sebit. Zi de zi, pe gra
ficele producției sînt 
înscrise noi realizări. 
In luna martie, de pil
dă, harnicii mineri de 
aici și-au îndeplinit

planul la producția 
marfă în proporție de 
peste 155 la sută. Pe 
primul trimestru sarci
na de plan a fost de
pășită cu peste 20 la 
sută.

Problema realizării 
de cît mai multe eco
nomii a stat, de ase
menea, în centrul a- 
tenției colectivului de 
muncă de aici. Și bi

★ Comunistul MAGDA IOAN, lăcătuș la secția ateliere a U.M.C. 
, Zlatna, a realizat în cursul primului trimestru, în cinstea aniversării 

* partidului, două inovații, cu ajutorul cărora se asigură o mai bună
desfășurare a muncii și se obțin însemnate economii. Una dintre a- 

' ceste inovații este „dispozitiv de încărcare mecanizată" a malaxoare- 
lor.

★ Comunista MANCIULEA COR NELIA, stepuitoare la cooperativa

i
de încălțăminte „Progresul" din Alba Iulia, este una dintre cele mai 
bune muncitoare ale cooperativei. Lună de lună, de la începutul anu
lui și pînă acum, și-a depășit sarcinile de plan cu 20 pînă la 50 la 
sută, iar în prima jumătate a lunii aprilie cu 25 la sută, dînd totodată 
numai lucru de bună calitate. ;

★ Utemistul CHIR MARTIN, mașinist la secția sîrmă de la între
prinderea „Iforia", este un harnic și priceput muncitor. In cele 3 luni 
care s-au scurs de la începutul a nului el și-a depășit sarcinile de 
producție cu 10 pînă la 55 la sută, iar de la l’la 15 aprilie cu 23 la sută.

★ Mecanicul DRĂGHICI ZENOVE, de la Atelierul central de repa
rații „Ardealul" din Alba Iulia, se numără printre fruntașii în produc
ție prin depășirea zilnică a planu lui de producție cu 10 la sută.

De asemenea, brigada de tineret de bună calitate, din care face par
te, și-a realizat sarcinile de plan în primele două decade ale lunii 
aprilie în proporție de 141 la sută.

Nai mult sprijin pentru realizarea măsurilor 
tehnico-organizatorice

Colectivul de muncitori de la 
„Iprodcoop" din Alba-Iulia au în
cheiat bilanțul primului trimestru 
cu o seamă de rezultate frumoase 
în producție. Pentru a satisface ce
rințele mereu crescînde ale popu
lației au fost introduse în fabrica
ție camere combinate deosebit de 
frumoase și bune. De asemenea, 
tot ca un succes cu care colectivul 
de muncă se poate mîndri este fap- 
4ul că în primul trimestru sarcina 
'de plan a fost realizată în propor
ție de 124,8 la sută, în timp ce va
loarea economiilor realizate s-a ri
dicat la peste 50.000 lei.

Rezultatele obținute nu pot însă 
acoperi unele lipsuri care mai e- 
xistă în special în direcția realizării 
a o serie de măsuri tehnico-organi
zatorice stabilite. Aceasta în mare 
parte datorită slabului ajutor pe 
care conducerea „Iprodcoop" îl pri
mește din partea U.R.C.C. Deva. 
Deși în planul de măsuri tehnico- 
organizatorice s-a prevăzut să se 
doteze în cel mai scurt timp secția 
de timplărie din Alba Iulia și alte 
secții cu diferite mașini absolut ne
cesare ca presa mecanică pentru 
încleit furnir, compresor pentru stro
pit și lustruit mobila etc., aceste 
mașini n-au fost procurate, deoare
ce nici azi nu s-a rezolvat de către 
U.R.C.C. Deva memoriul făcut în 
acest sens de către conducerea 
„Iprodcoop" încă la 25 martie. Din 
lipsa aparatului de lipit pînze nu 
de puține ori este nevoie să se 
scoată mașinile din producție pe 
timp de ore întregi sau chiar zile. 
Unele greutăți le crează U.R.C.C. 
Deva și prin slaba atenție ce o a- 
cordă stimulării inovatorilor. La 
secția de confecționare a lăzilor de 
ambalaje se lucra înainte cu clame de 
fier aduse din Oradea. Ca urmare 
a unei raționalizări, aceste clame 
se confecționează acum în secție la 
un preț de 5 ori mai mic ca îna
inte. De două luni însă raționali- 
zatorii n-au fost recompensați. Tre
buie arătat apoi, că unele măsuri, 
deși puteau fi îndeplinite, n-a exis
tat suficientă preocupare nici din 
partea conducerii secției Alba Iu
lia a „Iprodcoop" (șef tovarășul 

lanțul primului trimes
tru e grăitor. In cins
tea aniversării partidu
lui minerii au reușit 
să dea în primul tri
mestru cu 2.000.000 lei 
mai multe economii de- 
cît aveau angajamentul. 
Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de 
sectoarele Haneș și 
Valea Dosului.

Mesentean loan). Cu toate că sec
ției i s-au pus la dispoziție toate 
materialele pentru mecanizarea 
transportului mobilei între secții 
prin instalarea liniei decovil, aceas
tă lucrare se tărăgănează de pe o 
zi pe alta.

Lipsurile semnalate mai sus se 
cer a fi cît mai grabnic lichidate. 
Și aceasta poate fi realizată cu suc
ces, dacă U.R.C.C. Deva va acorda 
mai multă atenție înzestrării tehni
ce a întreprinderii. Bineînțeles, se 
cere ca și conducerea „Iprodcoop" 
să insiste mai mult pentru rezolva
rea acestor r'obleme.

La Depoul c. f. r. Teiuș întrecerea pentru primul loc
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Discuția se desfășura cu cîteva 
minute înainte ca locomotiva 
230.164 să iasă din depou și să 
pornească la drum. Aurel Baidoc, 
mecanicul locomotivei, scoase din 
buzunar un carnețel și începu a so
coti :

— Da! 1... 3,20... 4,50 tone com
bustibil economisit. Și numai pe o 
decadă. Ajung pînă la 15 tone luna 
aceasta și sper să ajung și... primul 
la economii din cei ce lucrăm pe 
mașinile cu seria 230.

— Adică vrei să o iei înainte tu
turor celor ce lucrează pe aceleași 
locomotive — îl întrerupe cineva.

Da! Dar să știți că am și concu- 
renți serioși. Comuniștii Păcurar 
Ion și Ignea Mihai sînt tot așa de 
hotărîți ca mine și deci... lupta încă 
e deschisă. Cu siguranță însă că în 
frunte va fi cel mai bun.

★
In ziua aceea de sfîrșit de fe

bruarie, cînd comunistul Francisc 
Polko a adresat chemarea către toți 
mecanicii și fochiștii depoului, de 
a da un nou avînt întrecerii socia
liste în cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea partidului, la 
comitetul sindical au și sosit pri
mele răspunsuri. O hotărîre unani
mă din partea tuturor. Frații Ti
miș — Ion și Gavrilă, Ciortea Ion, 
Man Eugen și alți comuniști ca ei

In întrecere 
realizări de seamă

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă pe profesii, organizată în 
cinstea aniversării partidului, co
lectivul Secției L. 11 C.F.R. Alba 
Iulia a obținut pînă în prezent re
zultate deosebit de rodnice. Astfel, 
planul de producție al unității pe 
trimestrul I a fost îndeplinit în pro
cent de 105 la sută. Economiile rea
lizate la prețul de cost în trimes
trul I, prin regenerarea de mate
riale și reducerea consumului spe
cific la materiale sînt de 38.700 lei.

Și în prima decadă a lunii apri
lie, colectivul de aici a obținut re
zultate frumoase. El și-a realizat 
planul producției globale în procent 
de 100,5 la sută la lucrările de în
treținere și reparații periodice a 
liniilor și clădirilor, reducînd în a- 
celăși timp prețul de cost la lucrări 
cu 0,5 la sută.

La obținerea acestor importante 
succese a contribuit în mod deose
bit aplicarea inițiativei noi în în
trecerea socialistă, de luare în păs
trare socialistă a cîte un kilometru 
cale ferată de către fiecare munci
tor calificat la întreținere, precum 
și creșterea productivității muncii 
prin aplicarea inovațiilor și a in
troducerii micii mecanizări în pro
cesul de producție.

Colectivul secției chimice de la U.M.C. Zlatna s-a clasat în între
cerea socialistă desfășurată în în tîmpinarea aniversării partidului, co
lectiv fruntaș pe uzină. Pînă la 15 aprilie, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii acestei secții au dat, peste angajamentul luat în cinstea zilei 
de 8 Mai, 44 tone produse de cea mai bună calitate.

IN CLIȘEU : Cîțiva din fruntașii secției.

♦♦♦♦♦♦

și-au analizat posibilitățile, pornind 
cu același entuziasm să asalteze 
primul loc în întrecere. Și cînd ai 
adversari ca Man, Ciortea, Păcurar 
sau frații Timiș, nu-i tocmai ușor 
să cîștigi întrecerea.

Palko, împreună cu Cristea Va- 
sile, ortac de locomotivă, și cu fo
chiștii Iacob Vasile și Rațiu Efrem 
s-au pus serios pe treabă. Cu gîn- 
dul mereu la îndeplinirea angaja
mentului luat, echipele de pe 50270 
foloseau cu toată priceperea nu nu
mai timpul, dar își foloseau cu mai 
mult interes • și cunoștințele. 
Folosirea forței vii a trenului, evi
tarea defectărilor în parcurs, elimi
narea reparațiilor între spălări și... 
cît mai mult supratonaj transpor
tat. Iată principalele puncte ale în
trecerii. Și pentru îndeplinirea lor 
nu luptă numai Palko și Cristea. 
Nu! Repede Ion sau Oțoi Iacob, 
Crișan Iacob sau Bordean Todor și 
atîția alții ca ei sîrrt de asemenea 
pretendenți serioși la drapelul de 
fruntaș pe depou.

Deocamdată însă în luna martie 
bilanțul încheiat a dat cîștig de 
cauză lui Palko și Cristea și fo- 
chiștilor lor. Ei au fost singurii din 
depou care au urcat volumul eco
nomiilor de combustibil realizate la 
30,8 tone, transportînd în același 
timp un supratonaj de aproape 40

Corespondenții despre întrecerea din G. A. C.

Sectorul nostru zootehnic în continuă desvoltare
In întrecerea cu colectiviștii din 

Cistei, membrii gospodăriei agricole 
colective „Unirea" din Alba Iulia 
se străduiesc să obțină rezultate cît 
mai bune în dezvoltarea sectorului 
zootehnic. In acest scop noi ne-am 
propus ca prin folosirea creditelor 
acordate de stat și din venituri pro
prii să ne cumpărăm vaci și tine
ret bovin de prăsilă ca să ajungem 
în acest an la 90 capete, din care 
vaci și juninci 50 capete.

Pînă în prezent am și mărit nu
mărul bovinelor cu 4 juninci și 20 
vițele, iar al ovinelor cu 80 mielttțe 
din prăsilă proprie.

O atenție sporită acordăm în a- 
cest an și îmbunătățirii condițiilor 
de adăpostire a animalelor în care

0 situație care trebuie remediată
Binecunoscuți pentru hărnicia lor, 

colectiviștii din Mihalț, care sînt 
hotărîți să obțină rezultate cît mai 
bune în campania agricolă, mun
cesc cu multă însuflețire în toate 
ramurile de producție.

In cîmp, după ce au terminat în- 
sămînțările din epoca l-a, și-au în
dreptat toate forțele la pregătirea 
terenului și însămînțarea porumbu
lui, lucrare care a fost efectuată 
pînă la 17 aprilie pe o suprafață 
de 80 ha. La grădina de legume, 
unde lucrează o echipă specializată 
din brigada condusă de șefa de 

tone. Echipa de locomotivă condusă 
de Francisc Palko a fost apoi pri
ma din depou care, în semn de re
cunoștință pentru partid, la începu
tul acestui aprilie călduros, a por
nit să conducă pe distanța Teiuș — 
Sighișoara și înapoi un tren, folo
sind combustibil economisit. E ade
vărat, că nici celelalte echipe nu 
se lasă mai prejos. Echipele de lo
comotivă conduse de Păcurar loan, 
Repede Ion și Oțoi Iacob au reali
zat în luna martie o economie de 
26,2 tone combustibil convențional, 
iar cele conduse de frații Timiș 
25,9 tone combustibil convențional, 
Și lista celor ce vor să se înscrie 
la titlul de fruntaș în întrecere e 
deschisă. Luna aprilie poate aduce 
și surprize.

★
La Depoul de locomotive C.F.R. 

Teiuș întrecerea în cinstea aniver
sării partidului se desfășoară in
tens. De altfel, vorbesc despre acest 
lucru și rezultatele. In luna martie 
pe întregul depou au fost economi
site 271,7 tone combustibil conven
țional și s-au remorcat un număr 
de 51 trenuri cu un supratonaj de 
peste 380 tone. E un bilanț frumos, 
la care harnicii ceferiști vor adău
ga noi fapte. Aceasta e hotărîrea 
tuturor, ca să închine partidului în
treaga energie a muncii creatoare. 

scop vom construi un grajd pentru 
bovine cu o capacitate de 100 ca
pete. Pînă în prezent am și procu
rat 8 vagoane piatră, 24.325 cără
mizi și 13 mc. material lemnos. De 
asemenea, vom asigura o bază fu
rajeră sporită pentru animale, pen
tru care am însămînțat 256 ha cu 
plante furajere, din care 15 ha po
rumb pentru siloz.

Pentru asigurarea de fonduri bă
nești necesare dezvoltării gospodă
riei, am încheiat contracte pentru li
vrări către stat de lapte, carne, lînă 
etc. Pînă în prezent noi am și li
vrat 8.200 litri lapte și 1.525 kg 
carne de bovine.

FAGĂDARU TEODOR 
colectivist

brigadă Dobrescu Ana, colectiviste
le Barna Olivia, Ștef Susana, Boan- 
căș Ludovica și altele au plantat 
6.000 fire varză timpurie, 20.000 
gulii și au pregătit canalele secun
dare și terenul pentru plantarea ar
deiului, roșiilor etc.

Ceea ce e rău la grădină însă, 
este faptul că motorpl de aici con
tinuă și în prezent să fie nereparat, 
ceea ce dăunează lucrărilor de plan
tare și însăși producției de legume. 
Consiliul de conducere al gospodă
riei colective trebuie să ia măsuri 
pentru a pune motorul deîndată în 
funcțiune, în acest fel nemai fiind 
nevoie a se căra apa la grădină cu 
ciubărul.

ȘERBU EUGEN 
Punctul de coresp. voluntari 

Mihalț------**------
Principala direcție de atac
CALITATEA

Colectivul de muncă de la între
prinderea „Vinalcool" din Alba Iu
lia, antrenat în întrecerea socialistă 
desfășurată de întregul nostru po
por în cinstea glorioasei aniversări 
a partidului, obține pe zi ce trece 
rezultate din ce în ce mai bune. Pe 
primul trimestru, bunăoară, harni
cul colectiv și-a realizat și depășit 
sarcinile de plan la toate sortimen
tele, iar peste angajamentul luat a 
obținut economii la prețul de cost 
în valoare de 300.000 lei.

Pentru muncitorii, tehnicienii și 
inginerii întreprinderii „Vinalcool" 
însă, direcția principală de atac în 
întrecere o constituie calitatea pro
duselor. Și se poate spune că rîvna 
cu care se muncește pentru a da 
oamenilor muncii produse de cali
tate mereu superioară este concreti
zată în rezultate din cele mai bune. 
De altfel în acest sens, întreprinde
rea și-a cîștigat încă de mult un 
frumos renume, dovada acestui fapt 
fiind cele 15 medalii de aur, 21 de 
argint și una de bronz obținute atît 
la concursurile republicane cît și la 
cele organizate peste hotare.

Pe drumul obținerii de produse 
tot mai bune, colectivul de muncă 
de la Inreprinderea „Vinalcool" e 
mereu la datorie. Ne-o dovedesc 
faptele. In consfătuirea organizată 
nu de mult aici, problema calității 
a fost dezbătută cu toată răspunde
rea. Pe marginea referatelor pre
zentate de tovarășii Zenovie Cioba- 
nu, inginer șef, și Alexandru Ilon- 
dola, inginer, au luat cuvîntul adu- 
cîndu-și o prețioasă contribuție atît 
șefii de secții din cadrul regiunii 
cît și organele Sanepidului și bene
ficiarii.

Concretizînd, în concluzii, impor
tanța problemei dezbătute în cadrul 
consfătuirii, tovarășul Aurel Cerciu, 
directorul întreprinderii, a scos în 
evidență rezervele ce stau la înde- 
mîna muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la „Vinalcool" de a 
da pe viitor produse și mai bune, 
mai aspectuoase, și a cerut întregu
lui colectiv să nu-și precupețească 
forțele pentru atingerea acestui țel.



Să înceteze agresiunea împotriva Cubei!
Mesajul adresat de N. s. Hrușciov lui 1 Kennedy

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite mesajul adresat de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 

’U.R.S.S., N. S. Hrușciov, președin
telui S.U.A., J. Kennedy.

Domnule președinte,
Vă adresez acest mesaj’ într-un 

moment alarmant care implică o 
primejdie pentru pace în întreaga 
lume. împotriva Cubei a început o 
agresiune armată. Nu este un secret 
pentru nimeni că bandele înarmate 
care au pătruns în această țară au 
fost pregătite, aprovizionate și înar
mate în Statele Unite ale Americii. 
Avioanele care bombardează ora
șele cubane aparțin Statelor Unite 
ale Americii, bombele pe care le 
aruncă ele sînt livrate de guvernul 
american.

Toate acestea provoacă legitima 
indignare a Uniunii Sovietice, a gu
vernului sovietic, a poporului so
vietic.

Nu de mult, făcînd un schimb de 
păreri prin reprezentanții noștri, am 
discutat cu dv. despre dorința reci
procă a părților de a depune efor
turi comune în vederea îmbunătă-

Lichidarea totală a bandelor 
mercenare este o chestiune de ore 
— Comunicatul forțelor armate revoluționare cubane —

HAVANA (Agerpres). Prensa La
tina transmite următorul comunicai 
al forțelor armate revoluționare cu
bane :

Participarea nord-americană la a- 
gresiunea dezlănțuită împotriva Cu
bei a fost dovedită astăzi diminea
ță, prin doborîrea de către bateriile 
noastre antiaeriene a unui avion 
nord-american pilotat de un aviator 
nord-american, care bombarda popu
lația civilă și forțele noastre de in
fanterie în regiunea Australia cen
trală din provincia Matanzas.

Pilotul nord-american agresor, al 
cărui cadavru se află în mîinile for
țelor revoluționare, se numea Leo 
Francisc Berliss. Au fost recuperate 
documente — permisul de zbor nr. 
08323, cu fișa de expirare la 24 de
cembrie 1962.

Carnetul de asigurări sociale al

Acordarea de către guvernul bri
tanic a unui mare număr de baze 
aeriene și navale trupelor ameri
cane dovedește că Anglia ocupă un 
loc de seamă în planurile militaro- 
strategice ale specialiștilor și exper- 
țifor militari de la Washington și 
Londra. Legătura strînsă dintre cer
curile militariste britanice și cele 
americane în realizarea planurilor 
lor de așazisă apărare, bazată pe 
strategia atomică, provoacă îngri
jorarea legitimă a celor mai largi 
pături ale opiniei publice britanice. 
Noile măsuri ale guvernului brita
nic contribuie Ia sporirea acestei 
îngrijorări. La pericolul pe care îl 
prezintă patrularea continuă deasu
pra Angliei a bombardierelor ame
ricane care poartă bombe atomice 
și cu hidrogen se adaugă acum pre
zența submarinelor americane dotate 
cu rachete de tip „Polaris" la baza 
scoțiană Holy Loch. După cum s-a 
anunțat în dimineața zilei de 8 mar
tie, în golful scoțian Holy Loch a 
ancorat primul submarin american 
de acest tip, denumit „Patrick Hen
ry" care, potrivit relatărilor ziaru
lui „Times" va fi urmat de alte 
nouă nave similare. Cei 1.500 de a- 
mericani de la această bază, îm- 
brăcați în haine civile, pentru a in
duce în eroare populația, vor umple 
în orele libere cîrciumile din împre
jurimi sporind veniturile negustori
lor de băuturi spirtoase. In restul 
timpului ei se vor îndeletnici cu tre
buri care nu numai că nu vor adu
ce nici un fel de avantaje Scoției și 
Marii Britanii, ci dimpotrivă vor 
pune în primejdie însăși existența 
acestora.

Locuitorii din Scoția au salutat 
cum se cuvine pe acești oaspeți ne
doriți. „Associated Press" relata zi
lele acestea că un grup de marinari 

țirii relațiilor dintre țărilor noastre 
și a preîntîmpinării primejdiei de 
război. Declarația dv. de acum cî- 
teva zile că S.U.A. nu vor lua par
te la acțiuni militare împotriva Cu
bei a creat impresia că forurile con
ducătoare ale Statelor Unite își 
dau seama ce consecințe poate a- 
vea pentru pacea generală și chiar 
pentru S.U.A. o agresiune împotri
va Cubei.

Cum se poate deci interpreta tot 
ceea ce fac în realitate Statele Uni
te, acum cînd atacul împotriva Cu
bei a devenit un fapt?

Nu este încă tîrziu pentru a evi
ta ireparabilul. Guvernul S.U.A. mai 
are posibilitatea de a nu îngădui 
ca flacăra războiului, aprinsă de 
intervenționiști în Cuba, să se 
transforme într-un incendiu a cărui 
înăbușire va fi cu neputință. Vă cer 
insistent, domnule președinte, să se 
pună capăt agresiunii împotriva 
Republicii Cuba. Tehnica militară și 
situația politică mondială sînt a- 
ciîm de asemenea natură îneît orice 
așazis „război mic" poate stîrni o 
reacție în lanț în toate părțile glo
bului.

pilotului are nr. 014-01-6921. înre
gistrarea motorului poartă adresa 
190, Nassau Street, Boston 14, Mas
sachusetts. Adresa pilotului este 
48, Beacon Street, Boston. Statura 
pilotului: 5 picioare Și 6 inchi (1,61 
m.).

Au fost de asemenea descoperite 
în vestmintele pilotului yankeu, do
cumente cu privire la misiunea de 
zbor agresiv împotriva patriei noas
tre.

Acest avion este unul din cele 
patru avioane militare inamice do- 
borîte astăzi dimineață, ceea ce ur
că la nouă numărul total al avioa
nelor doborîte de cînd a început a- 
tacul trupelor mercenare debarcate 
în peninsula Zapata, a căror lichi
dare totală este o chestiune de ore.

Statul Major General al Forțelor 
armate revoluționare

COMENTARIU EXTERN

ANGLIA - bază atomică americană
americani de pe bordul bazei pluti
toare „Protheus" au fost urmăriți de 
aproximativ 1000 de demonstranți 
care strigau: „Americani, cărați-vă 
acasă !“.

Dezbaterile din Camera Comune
lor, articolele apărute în presă a- 
rată că Statele Unite păstrează de
plină libertate de acțiune în legă
tură cu folosirea acestor submarine. 
In ce privește vagile aluzii ale lui 
Macmillan despre un „control" al 
Angliei asupra unei eventuale utili
zări a rachetelor „Polaris", Was
hingtonul le-a dezmințit fără nici 
un pic de jenă.

Oamenii lucizi din Anglia își dau 
seama că existența insulei britani
ce, depinde în ultimă instanță de 
starea psihică a unui individ ai că
rui nervi n-ar putea rezista tensiu
nii provocate de navigația timp de 
mai multe zile sub apă sau de o 
mică defecțiune tehnică. Această 
teamă este justificată.

Englezii încă n-au uitat că într-o 
zi stația americană de radio-locație 
din Groenlanda era cît pe aci să 
dea alarma de luptă, luînd semna
lele de radio provocate de reflecta
rea razelor Lunii, drept începutul 
unei „agresiuni sovietice" împotriva 
Statelor Unite...

Zilele acestea deputatul laburist 
Malcolm Macdonald, a dezvăluit în 
Camera Comunelor existența unor 
planuri de creare a unei noi baze 
militare a (MATO în vestul Angliei 
atrăgînd atenția că aici vor putea 
staționa și trupe vest-germane. De 
altfel recentele tratative duse la

Cît despre Uniunea Sovietică, nu 
trebuie să existe nici o neclaritate 
în legătură cu poziția noastră: vom 
acorda poporului cuban și guver
nului său întreg ajutorul necesar 
pentru respingerea atacului armat 
împotriva Cubei. Sîntem sincer in
teresați în slăbirea încordării inter
naționale, dar dacă alții vor merge 
pe calea încordării, le vom răs
punde din plin. In general vorbind, 
nu este posibil să se acționeze îh 
așa fel îneît într-o regiune să re
glementezi situația și să stingi in
cendiul, iar într-altă regiune să a- 
țîți un nou incendiu.

Sper că guvernul S.U.A. va ține 
seama de aceste considerente ale 
noastre, dictate de unica preocu
pare de a nu admite acțiuni care 
pot împinge lumea spre o catas
trofă militară.

18 aprilie 1961.

N.S. HRUȘCIOV 
Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Culturi intercalate pe suprafețe cît mai mari
_____ (Urmare din pag. l-a) 
și-au propus să însăraînțeze interca
lat suprafețe mult prea mici față 
de posibilități. Colectiviștii din Mi
halț, care au prevăzut să însămîn- 
țeze intercalat 45 la sută din su
prafața de porumb, pînă la 15 apri
lie nu aveau asigurată încă sămîn- 
ța de fasole și dovleac necesară în- 
sămînțărilor.

Cultura intercalată nu micșorea
ză cu nimic producția de porumb, ci, 
dimpotrivă, producătorul are numai 
de cîștigat, asigurîndu-și un spor 
suplimentar de produse. Fasolea pe 
lîngă folosirea ei în alimentație este 
și o bună plantă premergătoare 
prin azotul ce-1 conține în umflătu
rile de la rădăcinile sale, iar dov- 
lecii nu numai că constituie un fu
raj bun pentru animale, dar din 
semințele acestora se extrage un 
ulei comestibil deosebit de prețios. 
Cultura intercalată se impune deci 
ca foarte avantajoasă. De aceea, or-

Bonn de ministrul de Război en
glez Watkinson s-au referit tocmai 
la stabilirea unor baze așa-zise de 
„instrucție" ale trupelor vest-ger
mane pe teritoriul Angliei. Macdo
nald a constatat cu îngrijorare că 
perspectiva creării acestei noi baze 
NATO care urmează Ia scurt timp 
după „inaugurarea" bazei america
ne de la Holy Loch, face ca Anglia 
să ajungă din ce în ce mai mult 
sub controlul militar străin.

In fața pericolului pe care îl pre
zintă bazele militare pe teritoriul 
britanic și în special baza de la 
Hojy Loch, de unde submarinele 
americane dotate cu rachete, „Po
laris" vor întreprinde manevre spre 
frontierele Uniunii Sovietice, cele 
mai largi pături ale opiniei publice 
britanice și-au manifestat protestul 
lor unanim, considerînd această 
bază dușmanul nr. 1 al Angliei. Iii 
legătură cu aceasta, secretarul ge
neral al Comitetului englez pentru 
apărarea păcii a declarat „de la în
ceputul cursei înarmărilor, nimic nu 
a stîrnit proteste atît de puternice 
în rîndurile poporului englez cum 
a stîrnit crearea la Holy Loch a 
bazei pentru submarinele america
ne, înzestrate cu rachete „Polaris". 
Această nouă bază întruchipează 
pericolul înspăimîntător pe care îl 
implică strategia atomică pentru 
poporul englez".

Semnificativă pentru amploarea 
protestelor celor mai largi pături 
ale opiniei publice britanice, este 
demonstrația care a avut loc recent 
la „Trafalgar Square" din Londra,

Pregătirea din timp a încheierii anului 
școlar, sarcină de mare răspundere
(Urmare din pag. 2-a)

tegrale a materiei prevăzute de pro
gramă și asigurarea însușirii te
meinice a cunoștințelor predate. Re
capitularea materiei trebuie să aibă 
ca obiectiv precizarea și sistemati
zarea cunoștințelor elevilor, stabili
rea legăturilor între diferitele părți 
ale materiei predate în anul școlar 
curent și în anii precedenți, însuși
rea esențialului cunoștințelor științi
fice de bază în înlănțuirea lor dia
lectică, ajutînd pe elevi să-și for
meze o privire de ansamblu asupra 
materiei studiate, asigtirîndu-le un 
sistem închegat de cunoștințe. Co
misiile metodice, cercurile pedago
gice vor dezbate în această perioa
dă teme legate de organizarea pre
dării materiei în ultima etapă a a- 
nului școlar și îndeosebi în perioa
da recapitulărilor finale. Cu prile
jul lecțiilor recapitulative cadrele 
didactice trebuie să acorde mai 
multă atenție excursiilor, vizitelor 
în întreprinderi și aplicațiilor prac
tice.

Pregătirea elevilor din clasa a 
Vll-a pentru examenul de absolvire 
și a celor din clasa Xl-a pentru e- 
xamenul de maturitate trebuie să

ganizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune trebuie să îndrume și să 
sprijine gospodăriile colective și în
tovărășirile agricole să cultive in
tercalat în porumb suprafețe cît mai 
mari cu fasole și dovleac.

Dat fiind timpul secetos, la însă- 
mînțarea culturii intercalate se va 
avea grijă ca sămînța să fie intro
dusă mai adînc în sol. Este impor
tant, de asemenea, să se știe că 
cultura intercalată nu împiedică în
treținerea mecanizată a culturii, 
deoarece fasolea și dovlecii se dez
voltă mai puternic numai după exe
cutarea mecanic a celei de a doua 
prașile, fie cu prășitoarea trasă de 
animale, fie cu tractorul.

Cultivînd porumb în cultură in
tercalată cu fasole și dovleci pe su
prafețe cît mai mari, gospodăriile 
colective din raion își vor spori sim
țitor cantitatea de produse agricole 
sporind în același timp și veniturile 
colectiviștilor, 

la care au participat aproximativ 
10.000 de persoane. Miile de mani
festând adunați în fața clădirii Mi
nisterului de Război, și-au exprimat 
opoziția hotărîtă împotriva insta
lării în Anglia a rachetelor purtă
toare de moarte. Vorbind în fața 
mulțimii despre pericolul general pe 
care îl prezintă instalarea submari
nelor americane la baza de la Holy 
Loch, cunoscutul filozof Bertrand 
Russel, care a condus demonstra
ția, a declarat că problema funda
mentală care se pune astăzi este: 
„Omenirea va supraviețui, sau nu?“.

Lupta împotriva transformării An
gliei într-o bază nucleară a căpă
tat o înseamnătate deosebită în 
Scoția. Sindicatele, Consiliile muni
cipale, organizațiile partidului co
munist și ale partidului laburist, or
ganizațiile cooperatiste, reprezen
tanții bisericii protestează cu indig
nare. Luînd cuvîntul la uriașa de
monstrație din Glasgow laburistul 
Emrys Hughes a declarat: „Con
siderăm că este inutil să avem ra
chete „Polaris" și armamente uria
șe ca mijloace de „reținere". Cel 
mai bun mijloc de „reținere" este o 
politică externă rațională".

Drew Middleton, corespondentul 
ziarului „New YORK TIMES", care 
a locuit mai bine de 20 de ani la 
Londra și este socotit un bun cu
noscător a stării de spirit din An
glia a dat și el alarma. „Răspîndi- 
rea în Anglia a sentimentelor neu- 
traliste sau pacifiste, sau cu alte 
cuvinte a nepăsării, sau a ostilității 
față de Statele Unite... constituie 
o problemă esențială. Valul de pro
teste stîrnit de crearea bazei ame
ricane pentru submarine în Scoția 
scrie el, nu este decît unul dintre 
cele mai noi aspecte ale acestei 
probleme". (Agerpres) 

constituie o precupare deosebită 
pentru conducerile școlilor și cadre
le didactice care predau la aceste 
clase. Elevii acestor clase trebuie 
ajutați să-și însușească în condițijt 
cît mai bune materia prevăzută pen
tru examene, să fie scutiți în perioa
da de pregătire de activitățile extra- 
școlare și să se organizeze cu efe 
discuții în vederea îndrumării lor 
spre învățămîntul profesional, teh
nic și superior în raport de pregă
tire și de aptitudinile dovedite în 
perioada școlarizării.

Pregătirea din timp a încheierii 
cu succes a anului școlar presupune 
luarea tuturor măsurilor care să a- 
sigure frecvența regulată la cursuri 
a întregului număr de elevi, crea
rea celor mai bune condiții pentru 
învățătură, folosirea din plin a tițîțs 
pului afectat fiecărei ore de curs, 
fiecărei zi de școală. Cadrele didac
tice trebuie sprijinite de către con-, 
ducerile școlilor să-și poată orga
niza bine munca, să pregătească 
temeinic fiecare lecție și să nu fie 
sustrase de la cursuri sub nici unț 
motiv.

In întîmpinarea celei de-a 40-a 
aniversări a înființării Partidului 
Comunist din Romînia, cadrele di
dactice din raionul Alba sînt hotă- 
rîte să muncească cu mai multă în
suflețire pentru a ridica munca în> 
școli sub toate aspectele și a asigu
ra pregătirea temeinică a tinerei 
generații, obținînd noi succese în 
îmbunătățirea calitativă a procesu
lui instructiv-educativ și pe tărîmul 

_ activității social-culturale' și obștești., 

IF O if IBI IL
Victoria Dobra — A. S. T. 
Ardealul Alba-lulia 1 -3 (0-0)

Jucînd în deplasare, A.S.T. Ar
dealul a cîștigat în fața echipei din 
Dobra, după un meci în care oas
peții au dominat mai mult. Jocul 
a fost presărat cu ieșiri nesportive 
din partea unor jucători de la Vic
toria.

Scorul a fost deschis de Muntea- 
nu în minutul 46, ca numai după 
2 minute el să fie majorat de Da
mian. Jucătorii de la Dobra reduc 
apoi din handicap prin Crișan. In 
urma unor combinații, jucătorii de 
la Ardealul majorează scorul la 
3-1, rezultat cu care se termină me
ciul.

Șurianul Petrești — C.F.R. 
Teiuș 0-2 (0-0)

Intîlnirea dintre cele două echipe 
s-a desfășurat la un slab nivel teh
nic, aceasta din cauză că ceferiști,, 
deși la începutul meciului au desfă
șurat un joc mai clar, s-au antre
nat în jocul confuz, fără orizont, al 
jucătorilor de la Petrești.

Punctele au fost înscrise de Ca- 
nija și Sticiu.

ALTE REZULTATE
Metalurgistul Cugir — Aurul' 

Zlatna 4-0 (1-0); Minerul Deva — 
Sebeșul Sebeș 4-0 (1-0); Metalul 
Crișcior — Dacia Orăștie 4-3 (4-2); 
Aurul Certej — Mureșul Vint 1-2 
(1-0).

CLASAMENTUL
Minerul Deva 15 14 1 0 78: 4 29
Metalurg. Cugir 15 13 1 1 44: 9 27
Dacia Orăștie 15 10 0 5 51:24 20
A. S. T. A. Alba 14 9 1 4 46:21 19
C.F.R. Teiuș 14 8 1 5 31:25 17
Sebeșul Sebeș 14 7 1 6 33:31 15
Metal. Crișcior 15 7 0 8 24:33 14
Aurul Zlatna 13 4 3 6 16:28 11
Aurul Certej 15 5 0 10 26:37 10
Mureșul Vinț 14 3 2 9 21:48 8
Șurian. Petrești 15 1 2 12 12:62 4
Victoria Dobra 15 0 0 15 8:68 0

Etapa vi itoa re
C.F.R. Teiuș — Aurul Certej; Au

rul Zlatna — Victoria Dobra; Mu
reșul Vinț — Metalul Crișcior; 
A.S.T. Ardealul Alba Iulia — Mi
nerul Deva; Dacia Orăștie — Sebe
șul Sebeș; Corvinul Hunedoara 
rez. — Metalurgistul Cugir; Șu
rianul Petrești, stă.
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