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Cu ocazia zilei de 1 Mai, marea sărbătoare 
a oamenilor muncii de pretutindeni, Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn cheamă 
pe toți cei ce muncesc de la orașe și sate să 
ia parte cu avînt la lupta pentru dezvoltarea 
economiei naționale, pentru îmbunătățirea nive
lului de trai material și cultural, să pună în 
slujba realizării acestei sarcini toate forțele, 
toată capacitatea și inițiativa lor creatoare.

(Din Chemarea de 1 Mai 1954 a Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn către toți oamenii muncii din Republica Populară Romîr.ă).

Pentru întărirea continuă a muncii de partid
Expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la ședința plenară 

a C. C. al P. M. R. din 19 aprilie 1954
Tovarăși,
De la plenara lărgită a Comite

tului Central din august 1953 au 
trecut 8 luni. In această perioadă, 
Comitetul Central și-a concentrat 
toate eforturile asupra înfăptuirii 
sarcinilor puse de plenară cu pri
vire la îndreptarea cursului poli
ticii noastre economice, dezvolta
rea proporțională' a diferitelor ra
muri ale economiei naționale și ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. In acest 
scop partidul și guvernul au luat 
un șir de măsuri practice, iar al
tele sînt în pregătire. In cursul a- 
nului 1954 aceste măsuri vor tre
bui să dea rezultatele prevăzute în 
hotărîrile plenarei din august 1953.

Plenara lărgită a C.C. af P.M.R. 
din august 1953 a elaborat o ho- 
tărîre cu privire la îmbunătățirea 
muncii de partid și întărirea legă
turii partidului cu masele, hotărîre 
ce a f®st prelucrată de către orga
nele și organizațiile de partid.

Hotărîrea plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R. cu privire la îmbu
nătățirea muncii de partid se ocu
pă de un număr de probleme cen
trale ale muncii partidului: în
tărirea muncii colective în activi
tatea tuturor organelor de partid ; 
dezvoltarea criticii și autocriticii 
și întărirea democrației interne de 
partid; întărirea controlului de 
partid asupra activității economice 
și de stat; crearea unui activ de 
partid puternic și a unui larg ac
tiv fără de partid în jurul organi
zațiilor de partid; întărirea prin 
toate mijloacele a legăturii parti
dului cu masele; întărirea alian
ței între clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, sub conduce
rea clasei muncitoare; mobiliza
rea întregului partid pentru rea
lizarea sarcinilor economice, îndeo
sebi în domeniul creșterii produc
ției agricole și a producției bunu
rilor de larg consum.

Hotărîrea cu privire la proble
mele muncii de partid cuprinde o 
justă analiză a deficiențelor prin
cipale în munca noastră de partid 
și a măsurilor ce trebuiesc luate pen
tru ridicarea ei la un nivel supe
rior.

In perioada ce s-a scurs de la 
această plenară s-au obținut re
zultate pozitive în domeniul îmbu
nătățirii activității organelor și or
ganizațiilor de partid. Adunările 
de dare de seamă și de alegeri, 
care au avut loc la toate organi
zațiile de bază ale partidului, con
ferințele raionale ce s-au ținut în 
marea majoritate a raioanelor au 
prilejuit o cuprinzătoare analiză a 
muncii de partid, au întărit spi
ritul critic și autocritic în rîndu- 
rile organizațiilor partidului, au 
dus la o mai mare activizare a 
masei membrilor de partid. In ur
ma conferințelor de partid, orga
nizațiile partidului au luat curs 
pentru îndreptarea numeroaselor 
lipsuri scoase la iveală în aceste 
conferințe. S-a întărit spiritul de 
muncă colectivă în activitatea mul
tor comitete regionale, raionale,

orășenești ale partidului. Un loc 
de seamă în educarea partinică a 
membrilor de partid și în întări
rea rîndurilor organizațiilor de 
partid îl are acțiunea de preschim
bare a carnetelor de partid, acțiu
ne în curs. S-au luat o serie de 
măsuri în vederea întăririi comite
telor raionale sătești >ale partidu
lui — factor însemnat în rezolva
rea sarcinilor partidului în dome
niul sporirii producției agricole și 
în munca de întărire a legăturii 
partidului cu masele țărănimii 
muncitoare. Au fost aduse îmbu
nătățiri organizatorice aparatului 
de partid. In campania de alegeri 
pentru sfaturile populare locale, 
ca și în alte acțiuni organizațiile 
partidului au dovedit din nou ca
pacitatea lor de a duce în cele 
mai largi mase cuvîntul partidu
lui și a le mobiliza la lupta pen
tru aplicarea politicii partidului și 
guvernului.

Organizațiile de partid și-au in
tensificat activitatea politică și or
ganizatorică în lupta pentru spo
rirea producției agricole și a pro
ducției bunurilor de larg consum. 
Jn urma consfătuirii fruntașilor 
producției agricole, convocată în 
martie a. c. de partid și guvern, 
organizațiile de partid au început 
să se ocupe mai serios de răspîn- 
direa metodelor înaintate folosite 
de fruntașii agriculturii.

Munca de agitație și de propa
gandă desfășurată de organizațiile 
de partid s-a îmbunătățit, a deve
nit mai multilaterală, se duce în 
mod mal calificat și la un nivel 
mai înalt ca înainte.

Cu toate acestea, noi nu ne pu
tem declara mulțumiți cu rezulta
tele obținute. Munca organizato
rică și politică de partid nu se afllă 
încă la nivelul sarcinilor mari pe 
care le-a stabilit plenara.. Trebuie 
să spunem deschis și cu toată ho
tărîrea că un șir de prevederi ale 
plenarei cu privire la îmbunătăți
rea muncii de partid n-au fost tra
duse în fapte. Multe organizații de 
partid nu s-au mobilizat pentru a 
asigura aplicarea întocmai .a aces
tor prevederi.

Astfel, comitetele regionale, ra
ionale, orășenești n-au acordat a- 
tenția cuvenită hotărîrilor plenarei 
cu privire la strîngerea în jurul orga
nelor conducătoare de pantid din fn-'. 
treaga țară a unui activ de partid 
de 80—100.000 de tovarăși. Plena
ra preciza că în acest activ tre
buie atrași cei mai buni membri 
de partid din întreprinderi, insti
tuții, gospodării de stat, S.M.T.- 
uri, gospodării colective și sate, 
membrii de partid ce muncesc în 
organizații de masă, oameni devo
tați partidului, ou o bună pregă
tire profesională, fruntași în 
muncă.

Majoritatea comitetelor regio
nale, raionale și orășenești nu a- 
plică aceste indicații a<le plenarei, 
se ocup| mai mult de întocmirea 

'-iorr-' -iU ‘•*:",îee cu privire la ac
tivii i Iffigelegînd în su
ficientă masurJab importanță ma

re prezintă pentru munca de 
partid un activ numeros, capabil 
să se orienteze în mod just, să a- 
jute organele de partid de a mobi
liza masa membrilor de partid, 
iar prin ei — masele largi de oa
meni ai muncii, pentru aplicarea 
în viață a politicii partidului. In 
fiecare organizație de bază există, 
în afară de membrii biroului, un 
număr însemnat de membri ai par
tidului, care își îndeplinesc con
știincios sarcinile de partid, sînt 
iubiți și stimați de mase. Cum este 
folosit de către organizațiile de 
partid acest activ ? Se dezbat cu 
el în mod sistematic problemele 
actuale ale politicii partidului ? 
Se duce o muncă sistematică de 
lărgire a orizontului politic și 
ideologic al acestor cadre ? Este 
antrenat acest activ la elaborarea 
și, îndeosebi, la aplicarea în viață 
a hotărîrilor luate de organizațiile 
de partid ? La aceste întrebări tre
buie răspuns că organizațiile de 
partid, lucrează încă insuficient cu 
activul lor, îl atrag într-o măsură 
cu totul nesatisfăcătoare la reali
zarea sarcinilor pe care le au de 
îndeplinit.

Plenara lărgită din august 1953 
a cerut organizațiilor de partid să 
îmbunătățească munca de primire 
a candidaților și membrilor de 
partid din rînduriie celor mai buni 
reprezentanți ai clasei muncitoare, 
țărănimii muncitoare și intelectua
lității, dintre oamenii muncii cres
cuți și căliți în luptele conduse de 
partid pentru cucerirea și consoli
darea regimului democrat-popular, 
pentru construirea socialismului.

Lipsurile constatate de plenară 
în acest domeniu încă n-au fost 
înlăturate. Multe organizații de 
partid nu se preocupă de munca 
de primire a candidaților de par
tid. Datorită muncii lor slabe, oa
meni ai muncii care și-au demon
strat prin fapte devotamentul lor 
față de partid și care sînt dornici 
să facă parte din rînduriie partidu
lui, rămîn yreme îndelungată în 
afara preocupărilor organizațiilor 
de partid.

In viața organizatorică și în ac
tivitatea propagandistică a multor 
organizații de partid n-au fost 
încă dezrădăcinate metodele de 
muncă formale, birocratice, n-a 
fost încă pus capăt șablonului în 
munca de partid, neluării în con
siderare a condițiilor specifice de 
activitate a fiecărei organizații de 
partid, numărului excesiv de șe
dințe de tot felul. Mai este mult 
de făcut pentru ca munca de pro
pagandă și munca politică de ma
să să devină mai vie, mai concre
tă, mai str.îns legată de probleme
le vitale ale politicii partidului și 
statului.

Organizațiile de partid utilizează 
slab variatele mijloace pe care le 
au la dispoziție pentru desfășura
rea unei largi munci politico-edu
cative în rîndul maselor (ziarul 
cartea, conferințele pentru oame- 

(Continuare în pag. 2-a)

Ședința plenară a C. 0. al P. M. R. 
din 19 aprilie 1954

In ziua de 19 aprilie a.c. a avut loc ședința plenalră a Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, cu următoarea or
dine de zi:

1. — Mersul aplicării hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. din 
august 1953 și măsurile în vederea realizării Planului de Stat și 
a Bugetului de Stat pe 1954.

2. — Unele probleme organizatorice de partid.
La punctul 1 al ordinei de zi, plenara a ascultat dări de seamă 

prezentate de tovarășii M. Constantinescu, D. Petrescu și Gh. Apostol.
Plenalra a aprobat dările de seamă prezentate.
La punctul 2 al ordinei de zi, plenara a ascultat expunerea fă

cută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. Plenara a aprobat expunerea 
prezentată.

Pe baza acestei expuneri, în scopul întăririi conducerii colective 
a întregii munci de partid și de stat, al rezolvării operative a pro
blemelor organizatorice de partid, al dezvoltării mai active a între
gii vieți de partid, al ridicării de noi cadre în conducerea partidu
lui, plenara a luat următoalrele hotărîri:

1. — Secretariatul C.C. al P.M.R. va fi compus din 4 mem
bri care nu ocupă funcțiuni în guvern.

Secretariatul Comitetului Central se va ocupa de munca’ curentă 
operativă de partid, activitatea sa fiind îndrumată de Biroul Politic 
al Comitetului Central.

2. — Se primește propunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej de a se renunța la funcția de secretar general ai Comitetului 
Central și de a se înființa funcția de prim secretar al Comitetului 
Central.

Plenara a ales pe tov. Gheorghe Apostol în funcția de prim 
secretar al Comitetului Central, iar pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Mihai Dalea, lanoș Fazekaș în funcția de secretari ai Comitetului 
Central.

Plenara a ales pe tovarășii N.Ceaușescu și AL Drăghici ca 
membri supleanți ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

Plenara a cooptat pe membrii supleanți ai C.C. al P.M.R., to
varășii M. Mujic și M. RoșiaHu, și pe tov. I. Fazekaș, ca membri ai 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

Plenara a hotărît convocarea la 30 octombrie 1954 ai celui de al 
doilea Congres a! Partidului Muncitoresc Romîn.

DECRET 
privind numirea tovarășului Alexandru Moghiorcș 

în funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Prezidiul Marii Adunări Națio

nale a Republicii Populare Romî- 
ne DECRETEAZĂ:

Art. unic. — Tovarășul Alexan
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
Dr. PETRU GROZA

București, 19 aprilie 1954

DECRET
privind eliberarea tovarășului Gheorghe Apostol 

din funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și Ministru al Agriculturii și Silviculturii

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro- 
rnîne DECRETEAZĂ:

Art. unic. — Tovarășul Gheor-
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
Dr. PETRU GROZA 

București, 19 aprilie 1954

0 nouă gospodărie colectivă în raionul nostru
încă de dimineață, în comună 

au început să sosească numeroși 
oaspeți. Printre cei peste 600 par
ticipant la această înălțătoare săr
bătoare se aflau numeroși țărani 
muncitori cu gospodării individua
le din comună și împrejurimi, co
lectiviști, întovărășiți și delegații 
de muncitori din întreprinderile 
din raion. Cu toții, iau venit să a- 
ducă salutul lor celor 17 familii de 
țărani muncitori, romîni și sași 
care, ascultînd îndemnul partidu
lui și convinși de adevărul că, sin
gura cale ce duce spre belșug și 

dru Moghioroș se numește în func

ția de vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale

GH. MARUSSI

ghe Apostol se eliberează din 
funcția de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și Ministru al 
Agriculturii și Silviculturii, pri
mind alte însărcinări.

Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale

GH. MARUSSJ

fericire, este gospodăria colectivă, 
și-au unit cele 90 hectare pămînt, 
punînd bazele gospodăriei agricole 
colective „Gheorghe-Doja" din 
comuna Berghin.

Din darea de seamă a comitetu- 
lui de inițiativă prezentată de to
varășul Scha6er Matei, s-a putut 
vedea hotărîrea și elanul cu care 
țăranii muncitori Kir Matei, Kast 
Ioan, Dușa Ispas și alții au por
nit pe calea cea nouă.

Pentru ca tînăra gospodărie să 
meargă bine, colectiviștii și-au a- 
les ca președinte pe Schaser Matei.



Pentru întărirea continuă a muncii de partid
(Urmare clin pag. I-a)

nii muncii, radioficarea, cinemato
graful, gazeta de perete etc.) Sla
bă este participarea personală a 
activiștilor de partid și de stat la 
munca politică în rîndurile mase
lor largi în vederea lămuririi pro
blemelor principale ale politicii 
partidului și ale luptei pentru pace.

Există încă slăbiciuni foarte se
rioase în ceea ce privește contro
lul îndeplinirii hotărîrilor partidu
lui, control pe care Lenin îl con
sidera drept verigă hotărîtoare a 
întregii munci de partid. Slabul 
control al îndeplinirii hotărîrilor 
luate duce la micșorarea prestigiu
lui organelor de partid, a autori
tății pe care trebuie s-o aibă hotă- 
rîrile partidului în ochii membrilor 
și nemembrilor de partid.

Persistă o serie de lipsuri și în 
ce privește selecționarea și repar
tizarea cadrelor. Comitetele regio
nale și raionale de partid, secțiile 
Comitetului Central, nu analizează 
în mod sistematic și aprofundat 
politica de cadre a organizațiilor 
de partid, a organizațiilor de masă 
și organelor de stat.

Organizațiile de partid vor pu
tea să înlăture toate aceste defi
ciențe în muncă numai însușin- 
du-și în mod temeinic hotărîrile 
plenarei din august 1953 și luînd 
măsuri practice pentru îndeplini
rea lor. Călăuzindu-se după aces
te hotărîri, organizațiile de partid 
și organele conducătoare ale parti
dului trebuie să depună serioase 
eforturi în vederea întăririi rîndu- 
rilor partidului, sporirii continue a 
capacității organizațiilor de partid 
de a mobiliza masele de oameni 
ai muncii la lupta pentru înfrînge- 
rea tuturor greutăților și traduce
rea în viață a politicii partidului, 
întăririi unității de nezdruncinat 
între partid, guvern și popor. Or
ganele de partid trebuie să acorde 
cea mai mare atenție întăririi în 
rîndurile partidului a spiritului de 
vigilență împotriva oricăror unel
tiri ale dușmanilor fățiși sau mas- 
cați ai partidului și ai regimului 
democrat-popular.

Trebuie să întărim încontinuu 
disciplina internă de partid, deo
potrivă obligatorie pentru toți 
membru de partid, indiferent de 
domeniul său de activitate sau 
de funcția pe care o ocupă. 
Membrii de partid trebuiesc
educați în spiritul respectă
rii neșovăitoare a hotărîrilor 
și directivelor partidului.

In activitatea tuturor organelor 
de partid trebuie consecvent apli
cat principiul leninist al muncii 
colective. „Plenara cere tuturor 
comitetelor de partid — se arată 
în Hotărîrea plenarei din august 
1'953 — să respecte cu strictețe 
principiul conducerii colective, care 
este principiul suprem al conduce
rii de partid. Orice tendință de 
călcare a acestui principiu trebuie 
combătută cu severitate".

Trebuie dusă o luptă hotărîtă 
împotriva călcărilor democrației 
interne de partid, care mai sînt 
frecvente într-o serie de organi
zații de partid. Trebuie cultivată o 
curajoasă atitudine autocritică față 
de greșeli și stimulată cfitica de 
jos, în interesul întăririi partidu
lui și a statului democrat-popular. 
Orice încercare de a înăbuși pă
rerile oamenilor, muncii și a inti
mida pe cei care critică sînt cu 
desăvîrșire nepermlse și trebuiesc 
sancționate de partid.

Călăuzindu-se de învățătură 
marxist-leninistă, plenara din au
gust 1953 a cerut organizațiilor 
de partid să lichideze oriice mani
festare a cultului personalității. 
Membrii de partid și oamenii mun
cii nemembri ai partidului trebu
iesc educați în spiritul devotamen
tului pentru partid, pentru Comi
tetul său Central, pentru clasa 
muncitoare, pentru popor — fău
ritorul istoriei. Trebuie să spunem 
cu toată hotărîrea că vom combate 
orice manifestare a cultului per
sonalității din partea oricui ar 
veni ea și în orice domeniu s-ar 
manifesta. Oricine ar fi, oricare ar 
fi munca de răspundere pe care o 
are, o persoană sau alta nu poate 
înlocui partidul, nu poate înlocui 
forța și înțelepciunea colectivă a 
partidului. Cultul personalității tre
buie lichidat cu desăvîrșire, ca in
compatibil cu învățătura și ideolo
gia marxist-leninistă.

Problemele economice se află în 
centrul preocupărilor partidului. în
tărirea organizațiilor de partid din 
fabrici, uzine, mine, exploatări pe
trolifere este chezășia succesului 
în realizarea obiectivelor economi
ce stabilite de plenara din august 
1953.

Organizațiile de partid din in
dustrie trebuie să-și concentreze 
toate forțele asupra îndeplinirii 
planului de stat pe anul 1954 la 
toți indicii, exercitînd un perma
nent control pentru ca să nu poa
tă avea loc nici o abatere de la 
prevederile planului. Organizații
le de partid trebuie să se afle în 
fruntea luptei de zi cu zi pentru mă
rirea producției, ridicarea produc
tivității muncii, deplina folosire a 
capacității de producție a utilaje
lor, reducerea prețului de cost al 
produselor, îmbunătățirea calității 
lor, severe economii ta mijloace 
bănești, materii prime, micșorarea 
cheltuielilor administrative — sin
gura cale justă pentru ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii.

Nu poate fi bun membru de par
tid acel ce manifestă indiferență și 
nepăsare față de problemele gos
podăririi socialiste a întreprinderi
lor, luptei pentru rentabilitate, asi
gurării rezervelor necesare de măr
furi, întăririi continue a leului. 
Trebuie cultivat la fiecare activist 
și membru de partid, la fiecare ac
tivist sindical, la cadrele conducă
toare din întreprinderi și aparatul 
economic, la cadrele de ingineri și 
tehnicieni, interesul pentru studiul 
aprofundat al problemelor econo
mice.

Documentele plenarei din august 
1953 subliniază cu deosebită pu
tere că întărirea alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, consolidarea rolului 
conducător al clasei muncitoare în 
această alianță, constitue cheză
șia succesului în opera de constru
ire a socialismului.

Plenara a cerut organelor și or
ganizațiilor de partid să ia măsuri 
temeinice în vederea îmbunătățirii 
activității organizațiilor de partid 
de la sate și întăririi legăturii par
tidului cu masele de țărani munci
tori. Trebuie spus că multe comi
tete regionale și comitete raionale 
de partid nu acordă încă un aju
tor calificat, concret, organizații
lor de partid de la .sate, în vede
rea ridicării nivelului muncii lor, 
sporirii rolului lor organizator și mo
bilizator, a combativității, lor în 
lupta împotriva uneltirilor chiabu- 
rimii și ale altor dușmani ai țără

nimii muncitoare. Organele de par
tid și aparatul de partid se preo
cupă în insuficientă măsură de 
extinderea inițiativelor prețioase 
ale organizațiilor de partid în do
meniul vieții organizatorice, al 
muncii politice de masă, al luptei 
pentru aplicarea regulilor .agroteh
nice, pentru extinderea experien
ței fruntașilor producției agricole. 
Nu s-a făcut decît prea puțin pen
tru organizarea în jurul fiecărei 
organizații de bază a un.ui larg 
activ fără de partid, care să con- 
stitue o puternică verigă de legă
tură între partid și masele țărăni
mii muncitoare. Nu încape îndoia
lă că un asemenea activ există în 
fapt în jurul organizațiilor de bază 
sătești. Deputați și agitatori fără 
de partid, utemiști și delegate de 
femei, țărani colectiviști, întovără
șiți și țărani muncitori cu gospo
dărie individuală, fruntași ai pro
ducției .agricole, învățători, agro
nomi, medici, oameni apropiați 
partidului, cadre cinstite și devo
tate partidului din aparatul de stat 
și cooperație, toți aceștia formează 
o puternică bază de sprijin a or
ganizațiilor de partid. Este nece
sar ca organizația de partid să se 
ocupe cu dragoste și atenție de 
acest activ, să-l educe, să-l antre
neze în acțiunile inițiate de partid.

In unele locuri comitetele regio
nale și raionale de partid tra
tează problema activului fără de 
partid în mod îngust și birocratic, 
preocupîndu-se .mai mult de evi
dența activului fără de partid, de 
alcătuirea pentru acest activ a u- 
nor planuri pe hîrtie. Acolo însă 
unde organele de partid s-au ocu
pat în mod viu și concret de ac
tivul fără de partid, acolo acest 
activ acordă un neprețuit ajutor 
organizațiilor de bază de la sate 
în mobilizarea țărănimii muncitoa
re la executarea lucrărilor agricole, 
în acțiunea de contractare de vite 
și de culturi tehnice, pentru înde
plinirea de către țărănimea munci
toare a îndatoriri lor către stat, 
pentru îmbunătățirea schimbului 
de mărfuri cu orașul, ajută la popu
larizarea în masa țărănimii a po
liticii partidului și guvernului, a 
realizărilor regimului de democra
ție populară, a luptei pentru pace 
duse de forțele păcii din întreaga 
lume în frunte cu Uniunea Sovie
tică.

Multe dintre organizațiile de 
partid nu desfășoară în mod sis
tematic munca în vederea trans
formării socialiste a .agriculturii. O 
serie de comitete regionale și ra
ionale de partid nu cunosc situa
ția exactă din satele unde țărani 
muncitori se pronunță' pentru în
ființarea de noi gospodării colec
tive sau întovărășiri agricole, nu 
se preocupă de comitetele de ini
țiativă, nu se ocupă de întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriilor colective și întovărășirilor 
existente, nu cunosc și nu rezolvă 
nenumărate probleme pe care le 
ridică practica construirii gospodă
riilor colective și a întovărășirilor 
agricole. In multe regiuni munca 
de întărire a sectorului socialist 
al agriculturii este lăsată să mear
gă de la sine. Aceasta explică deo
sebirile izbitoare care există între 
regiuni cu condiții de muncă ase
mănătoare. Astfel, în regiunea 
Constanța suprafața ocupată de 
gospodăriile agricole colective și 
întovărășirile agricole reprezintă 
29,6% din totalul suprafețelor a- 
grico.1^, în regiunea Galați 18, l°/o, 

în regiunea Arad 14,5%. In ace
lași timp, în regiunea Craiova 
gospodăriile colective și întovără
șirile .agricole ocupă numai 3%, în 
regiunea Oradea 4,9%, în regiunea 
Iași 4,1% din totalul suprafețelor 
agricole. Sînt regiuni unde în de
cursul ultimelor luni n-au luat 
ființă decît cîteva gospodării co
lective și întovărășiri agricole, cu 
toate că în aceste regiuni există 
un număr însemnat de țărani mun
citori care își exprimă dorința de 
a forma gospodării colective și în
tovărășiri.

In același timp mai continuă să 
aibă loc cazuri de .călcare groso
lană a liniei partidului, de nesoco
tire a liberului consiimțămînt al ță
ranilor muncitori, de ilegalități cu 
prilejul comasării pămînturilor etc.

Stațiunile de mașini și tractoare 
încă nu-și îndeplinesc pe deantre- 
gul rolul lor de pîrghie principală 
a transformării socialiste a agri
culturii. Secțiile politice a.le S.M.T.- 
urilor sînt încadrate cu activiști 
slab pregătiți și duc o activitate cu 
totul necorespunzătoare sarcinilor 
pe oare le au.

Pe baza hotărîrilor plenarei din 
august, partidul și guvernul au 
luat o serie de măsuri care sporesc 
cointeresarea materială a țărănimii 
muncitoare la ridicarea producției 
agricole vegetale și animale. In 
fața organizațiilor de partid stă 
sarcina de a asigura mobilizarea 
țărănimii muncitoare pentru înde
plinirea în bune condiții a lucrări
lor agricole și sporirea producției 
agricole, îmbunătățirea muncii po- 
litico-organizatorice în vederea în
tăririi continue, pe baza liberului 
consimțămînt a.l țăranilor munci
tori, a sectorului socialist al .agri
culturii, consolidarea legăturilor 
partidului cu masele cele m.ai largi 
ale țărănimii sărace și mijlocașe. 
Lupta pentru ridicarea continuă a 
producției agricole vegetale și ani
male nu este o campanie trecă
toare, ci o sarcină .permanentă a 
partidului, unul din elementele fun
damentale ale politicii sale econo
mice.

Plenara din august 1953 s-a ocu
pat în amănunțime de activitatea 
organizațiilor de partid din apara
tul de stat. Acele organizații de 
partid care au urmat indicațiile 
plenarei au obținut rezultate bune, 
contribuind la îmbunătățirea func
ționării organelor de stat, la edu
carea lucrătorilor din aceste organe 
în spiritul devotamentului pentru 
cauza poporului muncitor. Toate 
organizațiile de partid și toți mem
brii de partid din aparatul de stat 
trebuie să se călăuzească în activi
tatea lor de indicațiile plenarei din 
august 1953, care arată că prin
cipala chezășie a întăririi statului 
democrat-popular și a suocesului în 
munca organelor de stat este con
trolul efectuat asupra muncii lor 
de către partid.

Organizațiile de- partid sînit da
toare să asigure o conducere per
manentă a activității organizațiilor 
sindicale în vederea lichidării de
ficiențelor constatate de plenara 
din august 1953 în munca sindica
telor — legătura nesatisfăcătoare 
cu masele de muncitori și funcțio
nari, munca birocratică, greoaie, a 
unora dintre organele sindicale, in
suficienta grijă pentru nevoile de 
zi ou zi «ale oamenilor muncii.

Organizațiile de partid trebuie să 
asigure o conducere permanentă a 
organizațiilor Uniunii Tineretului 
Muncitor, care au încă foarte se

rioase slăbiciuni în munca pollti- 
co-educativă și organizatorică des
fășurată în masa de tineri de la 
întreprinderi, sate, școli.

Plenara din august 1953 a con
statat că după demascarea și în
lăturarea deviatorilor din conduce
rea partidului, activitatea organe
lor de conducere ale partidului s-a 
îmbunătățit, coeziunea lor s-a în
tărit.

In perioada ce a trecut de la 
plenara din august 1953, Biroul 
Politic a analizat în spirit colectiv, 
în ședințele sale, o serie de proble
me fundamentale ale politicii par
tidului și statului, elaborînd măsu
rile practice necesare și mobilizînd 
forțele partidului penitru aplicarea 
acestor măsuri în viață.

Mergînd pe linia trasată în ho
tărîrile plenarei din august, Bi
roul Politic consideră că trebuiesc 
aduse îmbunătățiri organizatorice 
în funcționarea organelor de con
ducere ale partidului, pentru a a- 
sigura o cît mai bună organizare 
a activității C.C. și mal multă o- 
perativitate în rezolvarea sarcinilor 
curente.

Art. 33 al Statutului partidului 
nostru, adoptat la . Congresul din 
1948, stabilește următoarele:

„Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn își constituie:

a) un birou politic, pentru mun
ca politică și organizatorică ;

b) un secretariat, pentru munca 
operativă ;

c) o comisie de control”.
Călăuzindu-se de experiența 

Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și de propria experiență 
a partidului nostru, plenara lăr
gită a C. C. al P.M.R. din august 
1953 .a hotărît desființarea Biroului 
Organizatoric al C. C. al P.M.R. 
înființat în anul 1951 și a cărui 
existență s-a dovedit a nu fi nece
sară, precizînd .ca de conducerea 
muncii de partid între plenare să 
se ocupe Biroul Politic, iar de 
munca operativă curentă, de con
trolul îndeplinirii hotărîrilor .parti
dului și de selecționarea cadrelor 
— Secretariatul C.C. al P.M.R.

Insă datorită faptului că 4 din 
cei 5 membri ai Secretariatului 
C. C. al P.M.R. au munci de răs
pundere în guvern și că toți secre
tarii C.C. al P. M. R. sînt în 
același timp și membri ai Biroului 
Politic, Secretariatul .nu putea cu
prinde rezolvarea tuturor proble
melor operative ale muncii de 
partid.

Pentru a se asigura pe .deplin’ 
rezolvarea operativă a probleme
lor curente ale muncii de partid 
este necesar ca Secretariatul să fie 
alcătuit din tovarăși liberi de sar
cini pe linie de guvern.

Pentru a întări cît mai mult ca
racterul colectiv al conducerii de 
către Biroul Politic .a muncii 
partidului, propun plenarei de față 
renunțarea la funcția de secretar 
general al C. C. și înființarea 
funcției de primsecretar al C. C. 
al P .M. R.

Deasemenea Biroul Politic pro
pune să se stabilească, ca termen 
definitiv al ținerii Congresului par
tidului, data de 30 octombrie a. c. 
pentru ca în lunile ce vin organi
zațiile de partid să-și poată con
centra toate eforturile în vederea 
realizării obiectivelor puse de par
tid și guvern în domeniul dezvol
tării . economiei și ridicării nivelu
lui de trai al celor ce muncesc.



Chemarea de 1 Mai 1954
a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

către toți oamenii muncii din Republica Populară Romînă
Tovarăși și tovarășe,

Se apropie ziua de 1 Mai, ziua solidarității inter
naționale a oamenilor muncii, ziua frăției munci
torilor din toate țările. An de an, această măreață 
sărbătoare prilejuiește o trecere în revistă a forțe
lor mereu crescînde ale clasei muncitoare și ale 
oamenilor muncii din întreaga lume, a noilor suc
cese dobîndite de mișcarea muncitorească revolu
ționară mondială în lupta pentru pace, pentru de
mocrație și socialism.

Pentru poporul muncitor din țara noastră, elibe
rat de sub jugul claselor exploatatoare și al impe
rialiștilor străini, a devenit o tradiție scumpă de a 
întîmpina ziua de 1 Mai cu noi realizări în lupta 
pentru construirea socialismului, pentru sporirea 
producției industriei socialiste, a producției agri
cole, a bunurilor de larg consum, pentru făurirea 
bunului trai material și cultural al oamenilor mun
cii din orașe și sate.

Regimul democrat-popular a determinat uriașe 
schimbări în viața muncitorilor, țăranilor munci
tori, intelectualilor, femeilor, tineretului, minorită
ților naționale. Poporul nostru muncitor se bucură 
de largi drepturi cetățenești și libertăți democra
tice. Mari succese au fost obținute în domeniul dez
voltării economice a țării, al ridicării nivelului de 
trai material și cultural al oamenilor muncii. Țara 
noastră și-a dezvoltat puternic industria socialistă 
în anii regimului democrat-popular. Progresele 
mari realizate în domeniul dezvoltării industriei, și 
îndeosebi al industriei construcției de mașini, ne 
permit nu numai să producem în serie mașini com
plicate, pe care altădată le importam, dar să și 
avem disponibilități pentru export.

Datorită sprijinului dat de statul celor ce mun
cesc, țărănimea muncitoare a obținut succese în
semnate, participînd tot mai activ la opera de con
struire a socialismului. Rezultate deosebite în lupta 
pentru o viață mai bună au dobîndit țăranii mun
citori uniți în gospodării colective și întovărășiri 
agricole. . . , .__

însemnate îmbunătățiri s-au realizat in donie- 
niul social-cultural. Au luat avînt învățămîntul, 
știința, arta și literatura.

Realizările regimului democrat-popular au fost 
cu putință datorită conștiinței și spiritului de răs
pundere de care a dat și dă dovadă eroica noastră 
clasă muncitoare, forța conducătoare a statului și 
a poporului ; ele au fost cu putință pentru că ță
rănimea muncitoare urmează cu credință pe alia
tul și conducătorul său de nădejde, clasa munci
toare, călăuzită de Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru că intelectualitatea noastră legată de popor 
contribuie cu însuflețire la cauza întăririi și înflo
ririi patriei.

Succesele obținute pe calea construirii socialis
mului se datoresc însușirii și înfăptuirii de către 
oamenii muncii de la orașe și sate a politicii Par
tidului Muncitoresc Romîn, al cărei conținut prin
cipal este grija pentru binele poporului, slujirea 
neobosită a intereselor celor ce muncesc.

In miezul preocupărilor partidului stau în mo
mentul de față ridicarea producției agricole și a 
producției industriei alimentare și ușoare, pentru 
obținerea unei abundențe de produse și a ridicării 
nivelului de trai al poporului muncitor.

Partidul și guvernul iau în mod sistematic mă
suri practice în vederea atingerii acestui scop.

Avem tot ce este necesar pentru aplicarea în 
viață a măsurilor luate de partid și guvern. Econo
mia țării noastre, economie de pace, merge, cu pași 
siguri pe calea avîntului continuu. Rezultatele ob
ținute de poporul nostru muncitor în domeniul in
dustrializării țării, colaborarea economică a țării 
noastre cu țările lagărului democratic și în special 
ajutorul multilateral al marii Uniuni Sovietice cre
ează condițiile materiale necesare pentru înfăptu
irea acestor măsuri. Depinde de munca organizată, 
plină de avînt a maselor largi de la orașe și sate, 
ca sarcina îmbunătățirii condițiilor de trai ale oa
menilor muncii să fie tradusă cu succes în viață, ca 
greutățile pe care le avem să fie înfrînte. Chezășia 
înfrîngerii greutăților este unitatea de nezdrunci
nat între partid, guvern și popor.

Cu ocazia zilei de 1 Mai, marea sărbătoare a oa
menilor muncii de pretutindeni, Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn cheamă pe toți 
cei ce muncesc de la orașe și sate să ia parte cu 
avînt la lupta pentru dezvoltarea economiei națio
nale, pentru îmbunătățirea nivelului de trai mate

rial și cultural, să pună în slujba realizării acestei 
sarcini toate forțele, toată capacitatea și inițiativa 
lor creatoare.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn cheamă pe oamenii muncii din industria grea 
să dezvolte necontenit capacitatea de producție a 
întreprinderilor, să sporească productivitatea mun
cii și gradul de folosire a utilajelor, să acorde o 
atenție deosebită necontenitei măriri a producției 
de mașini și unelte agricole, precum și pieselor de 
schimb necesare lor; în întreprinderile din indus
tria grea trebuie create și dezvoltate secții de pro
duse de larg consum.

Muncitorii și inginerii care lucrează în construc
ții sînt chemați să lupte pentru darea la timp în 
funcțiune a lucrărilor, pentru o cît mai bună ca
litate, pentru reducerea prețului de cost.

Oamenii muncii din industria textilă și de încăl
țăminte sînt chemați să producă țesături, confecții 
și încălțăminte în sortimente cît mai variate, de ca
litate superioară și în cantități care să satisfacă 
cerințele mereu crescînde ale populației de ia orașe 
și sate.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii din industria 
alimentară trebuie să sporească necontenit produc
ția fabricatelor de carne, pește, ulei comestibil, 
zahăr, etc., asigurînd lărgirea și? îmbunătățirea sor
timentelor.

Oamenii muncii din industria locală și din coo
perația meșteșugărească sînt chemați să contribuie 
activ la mărirea producției bunurilor de larg con
sum necesare populației.

Singura cale justă pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii este lupta de zi cu zi pen
tru mărirea producției și ridicarea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost al produselor și 
îmbunătățirea calității lor.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn cheamă pe muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din industrie să participe cu avînt sporit la întrece
rea socialistă, pentru mărirea producției și produc
tivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, 
reducerea prețului de cost, să-și desfășoare larg 
inițiativa lor creatoare pentru descoperirea și folo
sirea imenselor rezerve interne pe care le posedă 
întreprinderile noastre, să extindă metodele înain
tate ale fruntașilor în producție.

Socialismul înseamnă evidență și control rigu
ros. Oamenii muncii trebuie să lupte cu hotărîre în 
vederea înrădăcinării unui sever regim de economii 
în toate domeniile de activitate, să scoată la iveală 
și să combată fără cruțare orice risipă și cheltuieli 
de prisos, astfel încît maximum de mijloace să poa
tă fi. concentrate în direcția sporirii producției bu
nurilor de larg consum și a producției agricole 
pentru ridicarea nivelului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn cheamă oamenii muncii dn agricultură să 
lupte prin toate mijloacele pentru sporirea produc
ției agricole vegetale și animale, pentru obținerea 
unui belșug de produse agro-alimentare, în scopul 
îmbunătățirii aprovizionării popuiației muncitoare 
de la orașe și sate și a industriei ușoare și ali
mentare.

Anul 1954 poate și trebuie să fie un an de creș
tere simțitoare a producției medii la hectar la prin
cipalele culturi agricole și îndeosebi la grîu, po
rumb, cartofi, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, le
gume. Țăranii muncitori sînt chemați să lupte cu 
avînt sporit pentru executarea la timp și în bune 
condițiuni a muncilor agricole de primăvară, să 
aplice pe scară largă metodele agrotehnice înain
tate, folosind cu pricepere bogata experiență a a- 
griculturii Uniunii Sovietice și experiența frunta
șilor din agricultura noastră. Cunoașterea, aplicarea 
și răspîndirea largă a metodelor agrotehnice este 
în interesul tuturor țăranilor muncitori, în intere
sul dezvoltării economiei noastre naționale, pentru 
îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al celor 
ce muncesc de la orașe și sate.

Țărani muncitori, aplicați pe suprafețe întinse 
metoda însămînțării porumbului, cartofului și altor 
plante prășitoare, în cuiburi așezate în pătrat, me
toda producerii răsadurilor de legume în ghivece 
nutritive și alte metode agrotehnice înaintate ! Lăr
giți întrecerea pentru executarea la timp și la un 
înalt nivel agrotehnic a lucrărilor agricole de pri
măvară !

Comitetul Central al Partidului cheamă țăranii 
muncitori să lupte pentru mărirea numărului și 
îmbunătățirea soiurilor de animale și păsări, să 
contracteze cu unitățile comerciale de stat și coo
peratiste produse agro-alimentare, să aprovizioneze 
piața cu mai multă carne, mai mult lapte, mai 
multe legume și zarzavaturi.

Țăranii muncitori cu gospodării individuale sînt 
chemați să folosească în întregime posibilitățile 
gospodăriilor lor de a spori producția agricolă și 
de a ridica randamentul la hectar.

Țăranii muncitori membri ai gospodăriilor agri
cole colective și ai întovărășirilor agricole sînt 
chemați să lupte pentru obținerea de recolte bogate, 
pentru mărirea avutului obștesc al gospodăriei co
lective, pentru crearea și dezvoltarea fermelor de 
creștere a animalelor. Ei au datoria să facă din 
fiecare gospodărie colectivă și întovărășire o do
vadă vie a superiorității agriculturii socialiste, o 
pildă și un îndemn pentru țăranii muncitori cu gos
podărie individuală, de a se uni în gospodării co
lective și întovărășiri.

Indeplinindu-și îndatoririle față de stat, țărăni
mea muncitoare contribuie la întărirea economiei 
naționale și îmbunătățirea aprovizionării populației 
muncitoare.

Tractoriștii, tehnicienii și inginerii din S.M.T. și 
G.A.S. sînt chemați să sprijine efectiv pe colecti
viști, întovărășiți și pe țăranii muncitori cu gos
podării individuale în însușirea și aplicarea agro
tehnicii înaintate, să lupte pentru folosirea deplină 
a capacității tractoarelor și mașinilor agricole și 
pentru respectarea cu strictețe a normativelor de 
îngrijire și reparații, să execute lucrări de bună 
calitate, să economisească piese de schimb, carbu
ranți și lubrefianți.

In scopul ridicării producției agricole, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din industrie sînt chemați 
să producă în cantități sporite mașini agricole și 
piese de schimb, precum și unelte agricole simple 
accesibile maselor largi ale țărănimii, să trimită 
din rîndurile lor cadre calificate și cu experiență în 
S.M.T.-uri, centre mecanice și gospodării de stat, 
pentru folosirea la maximum a tehnicii înaintate cu 
care este înzestrată agricultura noastră.

Muncitorii și funcționarii sînt chemați să con
tribuie la îmbunătățirea aprovizionării lor și a fa
miliilor lor prin cultivarea de legume și zarzava
turi pe loturi individuale.

Comitetul Central al Partidului cheamă lucră
torii din comerțul de stat și cooperatist să lupte 
pentru lărgirea și îmbunătățirea schimbului între 
oraș și sat, pentru o cît mai bună deservire a oa
menilor muncii, pentru reducerea cheltuielilor de 
circulație a mărfurilor, pentru sporirea contractă
rilor și achizițiilor de produse agricole.

Oamenii muncii din aparatul de stat trebuie să 
lupte pentru o bună funcționare a aparatului de 
stat, pentru stricta respectare a legalității populare, 
pentru stîrpirea birocratismului și a nepăsării față 
de nevoile oamenilor muncii.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn cheamă intelectualii : învățători și profesori, 
medjci și oameni de știință, scriitori și artiști să 
pună cunoștințele și capacitatea lor creatoare în 
slujba operei de construire a socialismului, în sluj
ba ridicării continue a nivelului de trai material și 
cultural al poporului nostru.

La baza realizărilor noastre economice stă munca 
desfășurată de partid, forța conducătoare a regi
mului de democrație populară. Organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o intensă muncă de 
lămurire a oamenilor muncii de la orașe și sate 
asupra politicii economice a partidului și statului, 
să-i mobilizeze la o muncă plină de însuflețire pen
tru înfăptuirea programului de măsuri economice 
adoptat de partid și guvern. Comuniștii trebuie să 
fie în primele rînduri ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate în lupta pentru sporirea producției a- 
gricole și a bunurilor de larg consum, să dea pildă 
de disciplină, vigilență și devotament față de cau
za partidului.»

Munca politică de masă a organizațiilor de par
tid, sindicale și de U.T.M., avînd în centrul aten
ției problemele vitale ale luptei pentru dezvoltarea 
economiei naționale și îmbunătățirea traiului celor 
ce muncesc, trebuie să contribuie la întărirea legă
turii partidului cu masele de oameni ai muncii, să 
întărească temelia statului nostru democrat-popu-

(Continuare în pag. 4-a)



Chemarea de 1 Mai 1954
a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn către toți oamenii muncii 

din Republica Populară Romînă
(Urmare din pag. 3-a)

Iar — alianța clasei muncitoare cu țărănimea mun
citoare, să întărească unitatea dintre partid, gu
vern și popor, să zădărnicească toate încercările 
dușmanului de clasă de a submina această unitate, 
să ducă Ia un nou avînt al activității creatoare a 
maselor de oameni ai muncii în opera de constru
ire a socialismului.

Organizațiile sindicale trebuie să organizeze în
trecerea socialistă a oamenilor muncii pentru rea
lizarea sarcinilor planului de stat, să îmbunătă
țească munca lor de masă, să întărească grija lor 
pentru nevoile materiale și culturale ale muncito
rilor și funcționarilor. Sindicatele sînt datoare să 
dea tot sprijinul muncitorilor și funcționarilor în 
vederea cultivării de legume și zarzavaturi pe lo
turi individuale.

Comitetul Central al Partidului cheamă masele 
largi ale tineretului să muncească cu tot avîntul și 
entuziasmul lor pentru însușirea științei, tehnicii 
și culturii, să întărească continuu organizațiile 
U.T.M.-ului, să sporească prin munca lor succesele 
poporului muncitor în construirea socialismului.

Femeile sînt chemate să participe cu toată hăr
nicia lor la lupta pentru bunăstarea poporului, să 
ajute cu pricepere la buna gospodărire a orașelor 
și satelor, la crearea de surse locale pentru îmbu
nătățirea aprovizionării celor ce muncesc.

Sfaturile populare au sarcina să-și îmbunătă
țească necontenit activitatea lor de conducători ai 
economiei locale, să dea dovadă de inițiativă și 
spirit gospodăresc în ce privește folosirea resurse
lor locale, să se ocupe cu toată răspunderea de cre
area de zone legumicole și de ferme în jurul orașe
lor și centrelor muncitorești, în scopul asigurării 
unei mai bune aprovizionări a acestora cu legu

me, zarzavaturi și cu produse animale. Ele tre
buie să se lege mai strîns de masele muncitoare, 
să pună capăt tendințelor de muncă birocratică.

Pentru poporul nostru opera de înfăptuire a unei 
vieți noi, de dezvoltare economică și culturală a 
țării este legată indisolubil de cauza apărării păcii. 
Politica externă a statului nostru democrat-popular 
este o politică de apărare a păcii, o politică de prie
tenie și alianță cu U.R.S.S. și cu țările de democra
ție populară, o politică de pace și legături comer
ciale cu toate popoarele.

De 1 Mai, poporul romîn își va manifestă din nou 
hotărîrea de a contribui la apărarea și consolida
rea păcii și prieteniei între popoare, la zădărnici
rea planurilor agresive ale imperialiștilor, îndrep
tate împotriva independenței și suveranității po
poarelor. De 1 Mai poporul nostru va demonstra 
aprobarea sa unanimă față de declarația guvernu
lui R.P.R., care sprijiină propunerile Uniunii So
vietice cu privire la asigurarea securității colec
tive în Europa și în întreaga lume, cale sigură pen
tru slăbirea încordării internaționale, pentru înlă
turarea pericolului reînvierii militarismului ger
man, pentru normalizarea și dezvoltarea relațiilor 
economice și culturale între state.

Cu ocazia zilei de 1 Mai, poporul nostru iși a- 
firmă din nou dragostea și recunoștința față de 
marea Uniune Sovietică, a cărei politică externă 
de pace și prietenie între popoare corespunde in
tereselor vitale afe tuturor popoarelor și este obsta
colul hotărîtor în calea dezlănțuirii unui nou război.

Salutul nostru, marelui popor sovietic — elibe
ratorul și prietenul poporului nostru ! Trăiască 
prietenia, alianța și colaborarea frățească dintre 
poporul romîn și marele popor sovietic ! Slavă ma
relui Partid Comunist al Uniunii Sovietice, parti
dul lui Lenin și Stalin !

In lupta pentru pace și socialism poporul nostru 
pășește cot la cot cu popoarele țărilor de democra
ție populară. Salut frățesc marelui popor chinez, 
care sub conducerea Partidului Comunist merge 
pe drumul întăririi și înfloririi Chinei populare ! 
Salutul nostru frățesc oamenilor muncii din țările 
de democrație populară, din Republica Democrată 
Germană, din Republica Populară Democrată Co
reeană !

Poporul nostru își exprimă cu putere solidarita
tea internaționalistă cu oamenii muncii din țările 
capitaliste și coloniale care, în frunte cu partidele 
comuniste, luptă împotriva exploatării capitaliste 
și jugului imperialist, pentru libertăți democratice, 
pentru independența națională, pentru apărarea 
păcii, slăbirea continuă a încordării internaționale, 
asigurarea securității tuturor țărilor, a colaborării 
și prieteniei între popoare.

Trăiască 1 Mai, ziua solidarității internaționale 
a oamenilor muncii, ziua frăției muncitorilor din 
toate țările !

Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Popu
lară Romînă ! *

Trăiască poporul muncitor romîn, stăpîn pe 
soarta sa 1

Trăiască clasa noastră muncitoare !
Trăiască țărănimea noastră muncitoare 1 
Trăiască intelectualitatea legată de popor 1 
Trăiască alianța între clasa muncitoare și ță

rănimea muncitoare 1
Trăiască prietenia frățească între poporul ro

mîn și minoritățile naționale din R.P.R. 1
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța con

ducătoare în Republica Populară Romînă, inspira
torul și organizatorul victoriilor poporului muncitor!

Leninismul — puternică armă ideologică a partidelor 
comun ste și muncitorești

La 22 aprilie se împlinesc 84 de 
anii de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin — întemeietorul Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, creatorul Statului sovietic 
socialist, conducătorul și învăță
torul oamenilor muncii din lumea 
întreagă. In noile condiții istorice, 
în epoca imperialismului și a re
voluțiilor proletare, Lenin — ge
nialul -continuator al operei Iul 
Marx și Engels — a ridicat pe 
o treaptă nouă, superioară învă
țătura marxistă, a înarmat ideolo- 
gicește clasa muncttoaire din Ru
sia și din celelalte țări la luptă 
pentru dictatura proletariatului, 
pentru victoria socialismului și co
munismului. Numele lui și învăță
tura lui au devenit steagul între
gii omeniri progresiste în lupta 
pentru o viață nouă, pentru un 
Viitor luminos.

Forța uriașă a influenței învăță
turii leniniste asupra întregului 
mers al istoriei mondiale se ex
plică prin faptul că ea oglindește 
în mod just nevoile arzătoare ale 
dezvoltării vieții materiale și spi
rituale a societății, interesele fun
damentale ale oamenilor mupcii. 
Leninismul, sintetizînd experiența 
mișcării revoluționare mondiale, 
ajută partidelor comuniste și mun
citorești, clasei muncitoare să în
țeleagă mai limpede mărețele țe
luri ale luptei pentru eliberarea 
oamenilor muncii de sub jugul 
asupririi sociale și naționale.

Partidele comuniste și munci
torești, înarmate cu atotbiruitoa- 
rea învățătură marxist-leninistă, cu 
cunoașterea legilor dezvoltării so
ciale și ale. luptei politice, se orien
tează just în evenimentele care se 
petrec în lume, stabilesc în mod 
just strategia și tactica lor. Acest 
lucru nu se poate spune despre 
nici unul din partidele burgheze, 
care nu sînt în stare să cunoască 
legile dezvoltării istorice, care 

bîj'bîie în întuneric, clădesc poli
tica lor pornind de la interesele 
egoiste ale monopolurilor capita
liste, de la interesele sacului cu 
bani. Partidele burgheze, care 
și-au trăit traiul, se disting prin 
orbirea și mărginirea lor de cla
să. Ele apără tot ce este înapoiat, 
reacționar, tot ce frînează dezvol
tarea (progresistă a societății. Și 
cu toate că ele mai pot pricinui și 
pricinuiesc mult rău oamenilor 
muncii — cauza partidelor bur
gheze este lipsită de perspectivă, 
deoarece clasele cărora le servesc 
sînt condamnate de istorie, sînt 
osîndite la o piieire inevitabilă.

Adevărul adînc și marea vitali
tate a învățăturii leniniste sînt do
vedite de întregul mers al eveni
mentelor istorice, de experiența 
revoluționară de luptă de peste 
cincizeci de ani a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, ca și 
de experiența revoluționară a par
tidelor comuniste și muncitorești 
din toate țările.

Adevăratul triumf al leninismu
lui a fost revoluția proletară din 
Rusia și crearea primului Stat so
vietic socialist din lume. Urmînd 
fără abatere drumul leninist, Par
tidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, sub conducerea Comitetului 
său Central în frunte cu marele 
continuator al operei lui Lenin — 
I.V. Stalin, a adus popoarele Ță
rii sovietice la victoria socialismu
lui. Acum poporul sovietic înfăp
tuiește cu succes programul cons- 
niniste atotbiruitoare.

Victoria oamenilor muncii dintr-o 
serie de țări din Europa și Asia și 
instaurarea în aceste țări a regi
mului de democrație populară con
stituie un nou triumf al ideilor le
niniste atotbiruitoare.

Teoria și practica construcției 
socialiste din Uniunea Sovietică 
ușurează mult construirea unei 
vieți noi în țările care au scu

turat jugul capitalismului. Leni
nismul luminează căile și metode
le marilor transformări social-eoo- 
nomice pe care le înfăptuiesc oa
menii muncii din Republica Popu
lară Chineză, căile și metodele 
construcției socialiste în toate ță
rile de democrație populară.

O măreață victorie ' istorică a 
marxism-leninismului în , mișcarea 
muncitorească din Polonia, Ceho
slovacia, Ungaria, Bulgaria, Romî- 
nia, Albania, Republica Democrată 
Germană a fost lichidarea scindă
rii atasei muncitoare și crearea u- 
nor partide proletare unite, mono
lite. Unificarea partidelor mim-, 
citorești în toate țările acestea s-ia 
produs pe baza principiilor ideo
logice, organizatorice, politice șl 
teoretice imuabile ale leninismu
lui. Unitatea clasei muncitoare, 
realizată în țările de democrație 
populară, servește clrejpt exemplu 
însuflețitor pentru partidele co
muniste și muncitorești din țările 
capitaliste, coloniale și dependente.

Leninismul ne învață că unita
tea clasei muncitoare este de cea 
mai mare importanță pentru ob
ținerea victoriei oamenilor muncii. 
■Spre acest țel înalt este îndreptată 
activitatea multilaterală a Parti
delor Comuniste din Franța, Ita
lia și din celelalte țări, care luptă 
perseverent și sistematic pentru u- 
nitatea clasei muncitoare, pentru 
unitatea tuturor forțelor progresis
te ale națiunii, pentru pace, liber
tăți democratice și independența 
țărilor lor.

Sub influența Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, sub influ
ența victoriei socialismului în 
U.R.S.S., a succeselor obținute în 
construirea vieții noi în toate ță
rile lagărului democratic, se des
fășoară marea mișcare de eli
berare a popoarelor din țările co
loniale și dependente împotriva 
jugului imperialist, mișcare puter

nică, care crește din an în an, din 
lună în lună. Ideile leniniste au lu
minat cu o lumină vie calea lup
tei de eliberare națională a popoa
relor din țările coloniale și depen
dente din Asia, Africa, America 
Latină. Istoria nu a cunoscut în 
trecut asemenea amploare, ase
menea forță a mișcării de elibe
rare națională a popoarelor din ță
rile coloniale și dependente ca în 
prezent. Lenin a arătat de repetate 
ori că nu există forțe în. lume care 
să poată opri lupta maselor popu
lare din țările coloniale și depen
dente pentru eliberarea lor națio
nală și socială. Sub presiunea 
mișcării de eliberare națională, se 
năruie întregul sistem colonial al 
imperialismului.

Leninismul — învățătură vie, 
creatoare, se dezvoltă și se perfec
ționează neîncetat, se îmbogățește 
cu noua experiență a luptei de cla
să, cu noi teze și concluzii, care 
decurg din situația istorică con
cretă. învățătura leninistă se îm
bogățește pe baza giganticei ex
periențe .a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, experiență cum 
nu are nici un partid din lume, a 
experienței extrem de bogate a 
Partidului Comunist Chinez, a par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările de democrație populară, 
pe baza experienței de luptă ia par
tidelor comuniste și muncitoflești 
din întreaga lume. Aceasta con
firmă încă o dată cu toată tă
ria caracterul internațional al leni
nismului.

Construirea cu succes a socia
lismului în țările de democrație 
populară constituie o dovadă vie 
a uriașei importanțe a regimului 
democrat-popular ca formă a dic
taturii proletariatului, a importan
ței istorico-mondiale a ideilor le
niniste despre alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime sub condu
cerea clasei muncitoare, despre 
noile forme ale luptei de clasă în 
condițiile dictaturii proletariatu
lui, a însemnătății principiilor le
niniste care arată că principalul 

criteriu al forței și superiorității 
noii orînduiiri sociale este crește
rea necontenită a productivității 
muncii, că unul din cele mai im
portante țeluri ale noii orînduiri 
este ridicarea permanentă a nive
lului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii.

Partidele comuniste și muncito
rești din toate țările înfăptuiesc 
fără abatere principiile marxism- 
leninismului, aplicîndu-Je în mod 
creator, potrivit particularităților 
naționale și particularităților na
ționale de stat. O importantă con
tribuție la dezvoltarea creatoare a 
marxism-leninismului sînt noile 
programe ale Partidelor Comuniste 
din Marea Biritanie, India, Japo
nia, Brazilia și dintr-o serie ■ de 
alte țări, în care sînt definite în 
mod clar și consecvent sarcinile 
de luptă pentru unitatea clasei 
muncitoare, pentru crearea frontu
lui național unit, pentru interesele 
vitale ale oamenilor muncii, pen
tru democrație și socialism.

Fiecare pas înainte al științei 
marxfet-leniniiste permite să se 
scoată la iveală în fața maselor 
întir-un mod și mai profund, și mai 
limpede, și mai concret, toată pu
treziciunea imperialismului, con
tradicțiile lui de neîmpăcat, criza 
generală a capitalismului, care se 
agravează tot mai mult. In lupta 
pentru interesele oamenilor mun
cii, în lupta împotriva ideologiei 
burgeze, împotriva dușmanilor as
cunși și fățiși ai clasei muncitoa
re, partidele comuniste și muncito
rești înving și vor învinge da
torită fidelității lor față de le
ninism, datorită unității lor de 
fier, datorită legăturilor in
disolubile cu masele.

Forța și tăria partidelor comu
niste și muncitorești stă în faptul 
că ele aplică în viață, fără aba
tere, normele riguroase ale con
strucției de partid și principiile 
conducerii de partid, elaborate de 
Lenin. De o foarte mare însemnă
tate este respectarea democrației

(Continuare în pag. 6-a)



Să gră6im însămînfărifeși să apficăm întocmai reguf ife agrotehnice
In întreg raionul nostru, muncile agricole de primăvară se 

desfășoară cu intensitate. Cu tot timpul urît ce s-a menținut, ță
ranii muncitori au continuat să pregătească terenul și să însă
mînțeze culturile din epocile I-a și a Il-a. In lucrările pe care le 
•execută, ei aplică regulile agrotehnice. Pînă în ziua de 20 aprilie 
pe raion s-a insămințat 40°/q din suprafața planificată.

Dar, față de timpul înaintat și de posibilitățile existente în 
raion, însămînțările se desfășoară cu încetineală.

In scopul de a contribui la lichidarea lipsurilor ce se ma
nifestă în raionul nostru în această direcție, redacția ziarului 
,Steaua Roșie* a organizat zilele trecute un raid-anchetă. Con

statările făcute le publicăm mai jos:

Un sfat popular care subapreciază întovărășirea

Colectiviștii din Țelna
Membrii gospodăriei agricole co

lective din Țelna, considerînd a- 
plicarea regulilor agrotehnice cheia 
de bază în lupta pentru creșterea 
producției la hectar, au aplicai lu
crările de menținere a umezelii în 
sol la arătura și grîul de toamnă, 
au condiționat și tratat . semințele 
■și au terminat din vreme însămîn
țările din epoca I-a. Ei au pregă
tit terenul și au început semăna
tul porumbului, din care în 
mare parte au hotărît să-l însă
mînțeze în cuiburi așezate în pă
trat, punîrad cîte 3 boabe la cuib la 
distanță de 70 cm. unul de altul.

Paralel cu lucrările agricole în 
cîmp, colectiviștii din Țelna s-au 
preocupat îndeaproape și de lucră-

Nu se dă importanță
In mobilizarea țăranilor munci

tori pentru a însămînța la timp și 
în bune condițiuni, un rol deose
bit de important îl are întrecerea 
patriotică. Acolo unde a existat o 
preocupare de zi cu zi față de a- 
■ceastă problemă, rezultatele sînt 
din ce în ce mai bune.

Pentru comitetul executiv al sfa
tului popular din comuna Stremț 
însă, întrecerea patriotică n-are 
nici o importanță. Atitudinea pro
fund greșită a unor membrii ai 
acestui comitet executiv, care, cre- 
zînd că și fără întrecere lucrurile 
vor „merge ca pe roate", .a dus la 
situația ca pe întreaga comună să 
nu fie decît 26 de țărani munci1 
tori antrenați în întrecere. Tot așa 
de grav este faptul că nici aceste 
întreceri — de .altfel foarte puține 
la număr — nu sînt urmărite, iar 
■țăranii muncitori fruntași nu sînt 
popularizați.

Secretarul sfatului popular co
munal, tovarășul Albu Simion, îți 
vorbește cu multă satisfacție că... 
sînt în întrecere cu Pețelca, cu 
Teiuș, etc. etc., că... vor cîștiga 
întrecerea, dar despre ce fel de în
trecere poate fi vorba, atunci cinci 
lipsește tocmai baza acesteia — 

■întrecerea patriotică individuală ?

Situația însămînțărilor la data de 20 aprilie 
Realizat pe raion 40%

în fruntea muncilor
rile în livadă și vie. La pomi, ei au 
efectuat curățatul de uscături, dezo- 
mizital, văruitul tulpinei, precum 
și două stropiri cu ulei mineral și 
crezolux.

Au efectuat de asemeni lucrările 
la vie, făcînd din vreme dezgropa
tul, tăiatul, arăcitul, legatul și să
patul ei.

Sprijiniți de organizația de ba
ză, în campania de primăvară, co
lectiviștii din Țelna nu au negli
jat nici munca de primirea de noi 
membri în gospodărie. Astfel, du
minica trecută, adunarea generală 
a aprobat cererile pentru primirea 
în gospodăria colectivă a încă trei 
familii de țărani muncitori.

întrecerii patriotice
La acest lucru nu s-a mai gîndit 
nici tovarășul secretar și nici cei
lalți membrii din comitetul exe
cutiv.

Slab a fost apoi ajutorul pe care 
l-au dat organizațiile de bază în 
problema antrenării țăranilor mun
citori în întrecerea patriotică. In 
satele aparținătoare comunei, mulți 
țărani muncitori nici n-au auzit 
despre întrecere. Agitatorii, în ieși
rile lor pe teren, din cauză că nu 
sînt temeinic instruiți, desfășoară 
o muncă formală, în locul unei 
susținute munci politice de lămu
rire a țăranilor muncitori de a se 
antrena în întrecere și a grăbi în
sămînțările.

Aceste lipsuri au făcut ca însă
mînțările în comuna Stremț să fie 
rămase mult în urmă, însămînțîn- 
du-se pînă la data de 20 aprilie 
numai 34%.

Cu sprijinul organizațiilor de 
bază din comună și satele aparți
nătoare, comitetul executiv al sfa
tului popular comunal trebuie să 
asigure grăbirea muncilor de în- 
sămînțări, întărind munca politică 
în rîndul țăranilor muncitori și 
lichidînd din rădăcini atitudinea 
de subapreciere a întrecerii patrio
tice.

Pentru ca întovărășirile agricole 
să poată însămînța la timp, în con
dițiuni agrotehnicei avansatej, co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare trebuie să sprijine munca 
acestora.

întovărășirii agricole „Horia, 
Cloșca și Crișan" din Alba-Iu.lia, 
ce a luat ființă anul trecut, nu i se 
dă ajutorul necesar din partea 
comitetului executiv al sfatului 
popular al orașului (președinte to
varășul Stoia Pavel).

Mulțumindu-se să muncească 
mai mult din birou, tovarășul pre
ședinte Stoia nici nu cunoaște unde 
are întovărășirea terenul, fără a 
mai putea fi vorba de o îndrumare 
efectivă și practică. De asemeni, nu 
caută să stea de vorbă cu întovă-

U n <
In comuna Ighiu însămînțările 

se desfășoară cu mare încetineală. 
Din suprafața planificată pentru 
însămînțări s-a realizat pînă în 
ziua de 20 aprilie abia 25%. La lu
crările agricole nu se aplică întoc
mai regulile agrotehnice, lucru ce 
reese însăși din faptul că cul
turile din epoca I-a au fost însă- 
inînțate fără ca semințele să fi fost 
în întregime condiționate și trata
te. După situația ce există la 
centrul comunal do condiționare și 
tratare, rezultă că numai 18 ță
rani muncitori și-au selecționat să- 
mîn.ța, iar tratarea ei nici unul.

Tovarășul Valacic Petru (preșe
dinte) se mulțumește să constate 
că în comuna Ighiu lucrările agricole 
merg greoi, dar nu caută să găseas
că posibilitatea lichidării acestei stări 
de lucruri. însuși tovarășul Valacic 
susține că țăranii muncitori „știu 
cînd să însămînțeze și că în cîteva

Organizație de bază care nu 
sprijină campania agricolă
In satul Coșlariu, ce aparține de 

comuna Sîntimbru, însămînțările nu 
se desfășoară în condițiuni bune, 
ceea ce face ca satul Coșlariu să 
se situieze printre satele codașe pe 
raion.

De lipsurile care există la Coș
lariu în această problemă nu este 
străină nici organizația de bază 
din sat (secretar tovarășul Or- 
buț Florian). Aici, organizația 
de bază nu are un colectiv înche
gat de agitatori și deci nu poate 
fi vorba de instruirea agitatorilor, 
iar comuniștilor nu li s-a trasat 
sarcini concrete în problema cam
paniei de primăvară, ceea ce face 
ca munca de agitație să fie aproa
pe inexistentă, iar țărănimea mun
citoare să nu fie lămurită despre 
prevederile Hotărîrii guvernului și 
partidului din 3 martie a. c., 
despre aplicarea agrominirnu- 
lui, despre însămînțarea în cuiburi 
așezate în pătrat etc.

Datorită slabei munci politice de 
masă dusă de organizația de bază 
și a insuficientei legături cu 
masele de țărani muncitori, la 
Coșlariu viteza zilnică la însămîn
țări în zilele de 15, 16 aprilie a 
fost realizată în procentaj de 66%, 
în timp ce în aceleași zile la Sîn
timbru și Totoi viteza Silnică a 
fost realizată și chiar depășită.

Pentru a realiza viteza zilnică 
de lucru la însămînțări, organiza
ția de bază va trebui să-și orga
nizeze mai bine munca și să des
fășoare o intensă muncă politică 
pentru mobilizarea țărănimii mun
citoare la îndeplinirea campaniei a- 
gricole la timp. 

rășiții, să le explice multiplele a- 
vantaje ce se obțin prin semăna
tul cartofilor și a porumbului în 
cuiburi așezate în pătrat, spunînd 
că aceasta este treaba tehnicieni
lor de la raion. Datorită lipsei de 
îndrumare, întovărășiții au plantat 
cartofii pe rînd în cuiburi, deșî 
condițiunile permiteau plantarea 
lor în cuiburi așezate în ipătrat.

In ceea ce privește însămînța- 
rea porumbului, datorită ușurinței 
cu care comitetul executiv al sfa
tului popular al orașului privește 
această problemă, precum și mun
cii de suprafață desfășurată de 
tehnicianul de la raion, tovarășa 
Broscățeanu Maria, întovărășiții din 
Alba-Iulia necunoscînd avantajele 
însămînțării în curburi așezate în 

e lipsește preocup 
zile vor ieși cu toții la cîmp". O 
mare lipsă are comitetul executiv, 
fiindcă pe agentul agricol, Brișcaș, 
îl folosește în alte munci, ca de 
pildă, la întocmirea de situații, etc., 
cînd locul lui este în mijlocul țărani
lor muncitori spre a-i mobiliza la în
sămînțări și la aplicarea regulilor 
agrotehnice.

Slabă este și munca politică de 
masă în această comună. Nefiind 
suficient instruiți, agitatorii folo
sesc în locul muncii politice „me
toda" de anunț, lipsind prin aceas
ta țăranii muncitori de lămurirea 
temeinică a politicii partidului și 
statului nostru, a necesității de a 
însămînța la timp și după regulile 
agrotehnice. In mobilizarea țăra
nilor muncitori nu sînt folosite 
forme variate de agitație politi
că. La gazeta de perete articolele 
scrise sînt vechi și nu tratează

Mai multă atenție aplicării regulilor agrotehnice
In comuna Ciugud, deși au fost 

dobîndite multe succese, sfatul 
popular dovedește încă o insufi
cientă preocupare în ce privește 
popularizarea regulilor agrotehni
ce și îndrumarea țăranilor munci
tor, pentru a aplica aceste metode 
în. scopul sporirii producției. Astfel, 
dacă treci pe lîngă ogoarele țăra
nilor muncitori din această comu
nă, constați cu uimire că aproape 
toate arăturile și semănăturile de 
toamnă au rămas negrăpate, ceea 
ce nu este permis, pentru că duce 
la pierderea a mari cantități de 
apă din pămînt care cauzează pa
gube serioase la recoltă.

Slab se ocupă comitetul executiv 
și organizația de bază și de popu

—--------------- CONCLUZII--------------------
Din constatările făcute pe teren în cadrul raidului-anchetă» 

se desprinde clar că, acolo unde comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale și organizațiile de bază s-au preocupat cu spirit 
de răspundere de campania agricolă de primăvară, au fost dobîn
dite rezultate deosebite. In comunele Almașul Mare și Meteș s-a 
însămînțat pînă la 20 aprilie peste 50% din suprafața planificată, 
iar în comuna Teiuș, în urma măsurilor organizatorice luate și a 
intensificării muncii politice, s-a reușit să se însămînțeze peste 
53% din suprafață, astfel că din comună codașă, cum era cu o 
săptămînă înainte, a devenit acum fruntașă pe raion. Rezultate bune 
au fost obținute și în comunele Hăpria, Mihalț, lntregalde, Zlatna 
și altele.

Față de timpul înaintat în care ne găsim, însămînțările în 
raion se desfășoară intr-un ritm nesatisfăcător. Unele comitete 
executive ale sfaturilor populare și organizații de bază, ca cele din 
comunele Sîntimbru, Pețelca, Benic, Cricău, Stremț și altele, rămîn 
nepăsătoare. Aci planul nu s-a realizat decît în procentaj de pînă 
la 34%, iar în comuna Ighiu, comună codașă pe raion, abia era 
însămînțat 25J/o din suprafață.

Pentru lichidarea rămînerii în urmă cu însămînțările, se cere 
intensificarea muncii politice în rîndul țăranilor muncitori, lămu- 
rindu-i să iese la însămînțat și nu să aștepte pînă „cîntă cucul", 
să folosească fiecare clipă prielnică, să execute lucrări de bună 
calitate, fiindcă numai așa vom spori producția agricolă la hectar. 
Trebuie să fie intensificată întrecerea patriotică și extinsă cît 
mai mult însămînțarea cartofului și porumbului în cuiburi așezate 
în pătrat.

Oameni ai muncii de pe ogoare, grăbiți ritmul muncilor agri
cole ! Intîmpinați ziua de 1 Mai cu însămînțările terminate 1

pătrat, nici pînă astăzi nu s-au 
decis să însămînțeze porumbul 
după această metodă, deși au po
sibilitatea să facă acest lucru. Tot 
din cauza lipsei de îndrumare, 
întovărășiții au hotărît să are 
ogorul de toamnă, cînd normal 
este să folosească cultivatorul pen
tru a menține cît mai multă ume
zeală în sol.

Pentru aplicarea cu strictețe a 
regulilor agrotehnice în vederea 
obținerii unei producții sporite la 
hectar, comitetul executiv al sfatu
lui popular al orașului Alba-Iulia 
va trebui să acorde în viitor un a- 
jutor puternic întovărășirii agricole 
din Alba-Iulia, iar tehnicienii de 
la raion să dea îndrumări practi
ce pe teren.

area
nici unul, felul cum se desfă
șoară muncile agricole. Deși aceste 
lipsuri au mai fost semnalate, bi
roul organizației de bază din co
mună continuă să râmînă indife
rent.

In comuna Ighiu sînt și nume
roși țărani fruntași la muncile a- 
gricale. Dar ei nu sînt populari
zați. La panoul de onoare din fața 
sfatului nu este trecut nici un ță
ran .muncitor fruntaș, cum de alt
fel nici cei codași nu sînt criti
cați. Tărăgănarea însămînțărilor în 
această comună trebuie complet 
lichidată.

Comitetul executiv al sfatului popu
lar comunal, cît și organizația de 
bază și organizațiile de masă tre
buie să privească cu toată răs
punderea sarcina terminării la timp 
și în bune condițiuni a însămînță
rilor.

larizarea metodei de semănat în 
cuiburi așezate în pătrat. Așa se 
explică dece pînă în prezent nici un 
țăran muncitor nu s-a hotăr.ît să 
aplice această metodă. Lipsa a- 
ceasta se datorește faptului că nu 
s-a explicat țăranilor muncitori fe
lul cum se lucrează după această 
metodă și care sînt avantajele ei. 
Mai mult decît atît, însuși tovară
șul Hațegan Ștefan, secretarul sfa
tului popular, susține că această 
metodă nu poate fi aplicată de ță
ranii muncitori cu gospodării indi
viduale.

Comitetul executiv al sfatului 
popular din comuna Ciugud trebuie 
să ia măsuri pentru a pune capăt 
acestor lipsuri,



Pentru lichidarea lipsurilor
din activitatea cercurilor și cursurilor învățămîntului de partid

Delegația U.R.S.S. la cor^/ința de la Geneva

In raionul nostru numeroase cer
curi și cursuri din sistemul învăță
mîntului de partid, desfășoară o ac
tivitate rodnică. M-ulți membrii de 
partid, candidați și nemembrii de 
partid se străduiesc să însușeas
că tezele de bază ale învățăturii 
marxist-leniniste și să aplice în 
munca de zi cu zi cunoștințele în
sușite. Dar cu toate rezultatele po
zitive obținute, se mai manifestă și 
o serie de lipsuri.

Cauza principală a acestor lip
suri este că unele organizații de 
bază nu luptă cu hotărîre pentru 
lichidarea atitudinii de nepăsare și 
de subapreciere a muncii de stu
diu manifestată >la unii- membri de 
partid, încadrați în diferite cercuri, 
și cursuri. Iată, de pildă,'la cercul de 
studiu al istoriei P-C.U.S. anul I, con
dus de propagandistul Șerdeanu Ni- 
colae, deși -pînă acum s-au ținut 
peste 20 ședințe de convorbiri, sînt 
cursanți care au o slabă partici
pare, cum este cazul cu tovarășii: 
Anghel Gheorghe, care are o sin
gură prezență, Horvat Comei, Sus- 
ter Iosif, Anghel Petru și alții, care 
au sub 10 prezențe. La ultima șe
dință a cercului au lipsit nejustifi
cat un număr însemnat de tovarăși 
cu munci de răspundere, ca Men
del Francisc, Muntean Maria, 
Dan Ioan, Horvat Francisc și alții. 
Aceasta dovedește că acești tova
răși și alții care manifestă indi
ferență față de participarea la șe
dințele cercului, nu sînt controlați 
de birourile organizațiilor de bază 
și nu sînt analizate lipsurile lor în 
această problemă. Lipsa de control 
se explică și prin aceea că din to
varășii de mai sus, trei sînt secre-

Cînd familiarismul este mai presus de orice
De mult timp în activitatea șco

lii de 7 ani din comuna Cricău se 
manifestă o serie de lipsuri și aba
teri care împiedică desfășurarea în 
bune condițiuni a muncii de edu
care a elevilor. Aici predomi
nă familiarismul, iar spiritul de 
răspundere la unii profesori a 
început să se tocească datori
tă tocmai acestei plăgi care 
n-au fost combătute la timp. De 
mai bine de doi ani de zile cadre
le didactice din această școală, 
în frunte cu directorul Bucur Ion, 
s-au împărțit în două tabere (stră
ini și localnici) între care persistă 
neînțelegerile și alte lucruri care 
au făcut ca munca să se desfășoa
re la un nivel nesatisfăcător față 
de sarcinile mărețe trasate de par
tid și guvern.

Se pune întrebarea : ce au învă
țat profesorii și învățătorii din co
muna Cricău din lucrările Con
gresului învățătorilor și cum au 
pus în practică sarcinile reeșite? 
Răspunsul la această întrebare 
nu-,1 poate da nici un învățător 
sau profesor de aici, deoarece ei 
n-au ținut cont cîtuși de puțin de 
învățăturile Congresului, ci din 
contră au trecut la folosirea în 
școală a unor metode vechi, speci
fice școlii burgheze, ca bătaia, me
tode de intimidare, întrebuințarea 
de expresii vulgare și altele, din 
care copiii nu au nimic de învățat, 
fiind combătute cu hotărîre în re
gimul nostru democrat popular.

Rădăcina principală a lipsurilor 
din această școală o constitue în
săși atitudinea de susținător al 
familiarismului manifestată de
directorul. Bucur Ion, care pe 
Jîngă faptul că nu a combă- 

tari de organizații de bază, iar al
ții sînt conducători în diferite sec
toare de muncă.

Lipsă de răspundere față de 
munca de studiu se manifestă și 
la alți membri de partid sau can
didați care, deși participă la con
vorbiri, nu studiăză sistematic ma
terialul și vin nepregătiți la ședin
țe, nu scot notițe conștiincios din 
materialul bibliografic, nu iau cu- 
vîntul la discuții, sau în unele 
cazuri, deși iau cuvîntul, nu 
se străduiesc să adîncească cu a- 
jutorul, exemplelor practice luate 
din munca de zi cu zi, cele însu
șite.

Tovarășul Haiduci Eugen de la 
S.M.T., candidat de partid, deși 
are toate posibilitățile pentru a 
se pregăti, nu face aceasta în mod 
susținut. Acest lucru l-a adus în 
situația să nu reușească să dez
volte problema privind învățătura 
leninist-stalinistă în chestiunea na
țională și nici să arate cum a apli
cat partidul nostru experiența 
P.C.U.S. în rezolvarea acestei pro
bleme în țara noastră.

La lipsurile existente în munca 
de studiu a membrilor cercului, 
contribuie în bună măsură și to
varășul Șerdeanu Nicolae, propa
gandistul cercului, care nu a pus 
în mod hotărît în fața birourilor 
organizațiilor de bază din care fac 
parte cursanții aceste lipsuri, pen
tru ca acestea la rîndul lor să în- 
drumeze și să controleze felul 
cum membrii de partid se achită 
de sarcina de a-și ridica nivelul 
ideologic și politic; nu a dus o 
muncă sistematică de ajutorare in
dividuală a cursanților pentru a 
preveni lipsurile acestora în parti- 

tut la timp metodele vechi între
buințate de profesoara Munthiu 
Elena și alții, a trecut el însăși la 
folosirea unor expresii și invective 
jignitoare și de umilire a elevilor.

In această școală critica și au
tocritica nu este folosită, nu se 
analizează lipsurile și nu sînt 
combătute manifestările de fami- 
liarism. Acest lucru se dato- 
rește în primul rîn-d faptului că 
profesorii și învățătorii din aceas
tă comună nu au o preocupare pen
tru a studia preobleme ideologice, 
pentru a-și ridica nivelul politic. 
In afară de aceasta, cadrele didac
tice din această comună nu înto- 
deauna sprijină acțiunile sfatului 
popular. De multe ori învățătorii și 
profesorii nu participă la adunări 
populare, iar unii au cunoștințe 
puține despre metodele noi de lu
crare a pămîntului, pentru a expli
ca țăranilor muncitori importanța 
lor, cu toate că au sarcini în a- 
ceastă direcție.

Sub pretextul că studiază la di
ferite facultăți prin cursuri fără 
frecvență, unii profesori, ca Bucur L, 
Ruse D. și alții, nu-și duc la îndepli
nire sarcinile, sustrăgîndu-se de la 
celelalte munci lăsînd ca ele să 
se desfășoare la voia întîmplă-rii. 
Prin aceasta se explică și faptul că 
grădina școlii este lipsită de cură
țenie și nu a fost amenajată pen
tru asigurarea unei recreații plă
cute elevilor.

Un fapt care a dus ta agrava
rea lipsurilor, este și poziția tova
rășului inspector raional Coman, 
care, legat de relații prietenești cu 
tovarășul Bucur Ion, Rusan Bru
tus și alții, a căutat să prezinte 
realitatea de aci într-o formă tran- 

ciparea activă la convorbiri. Deși 
tovarășul Șerdeanu pregătește ex
punerile și convorbirile pentru șe
dința cercului, nu caută să aplice 
cu mai multă perseverență indica
țiile metodice primite la seminarul 
de pregătire cu propagandiștii, nu 
îndrumă discuțiile în permanență 
pentru cunoașterea de către 
cursanți a politicii partidului și a 
sarcinilor celor mai arzătoare ale 
construirii socialismului în țara 
noastră, pentru a-i ajuta pe mem
brii cercului de studiu să-și în
sușească în mod creator' învăță
tura marxist-leninistă.

In timpul scurt care a rămas 
pînă la încheierea anului școlar în 
învățămîntul de partid, vor trebui 
să fie lichidate lipsurile ce se mai 
manifestă. Birourile organizațiilor 
de bază trebuie să analizeze te
meinic munca de studiu a celor 
încadrați în cercuri și cursuri, să-i 
ajute să vadă cauza lipsurilor în 
aceasță direcție și cum pot ti e!e 
înlăturate. In această perioadă va 
trebui intensificat controlul muncii 
de studiu al membrilor de partid 
și candidaților, nelăsînd necom
bătut nici, un caz de nepăsare sau 
delăsare. Propagandiștii trebuie 
să lupte pentru îmbunătățirea me
todelor de conducere a convorbiri
lor, pentru ca discuțiile să se des
fășoare în mod viu și atractiv.

Membrii cercurilor și cursurilor 
vor trebui să depună eforturi sus
ținute în această perioadă, pentru 
însușirea materialului, pentru pre
gătirea lor temeinică în vederea 
încheierii cu succes a anu
lui școlar în învățămîntul de 
partid.

dafirie, lăsînd ca profesorii și învă
țătorii să se scalde în aceleași lip
suri. De multe ori cînd tovarășul Co
man a fost pe teren la Cricău, el se 
mulțumea să se sfătuiască cu prie
tenii, neinteresîndu-se în mod con
cret de aspectele muncii în școală.

O mare lipsă o are și organiza
ția de bază din comună, care nu 
s-a interesat de felul cum se des
fășoară munca politică în școală, 
nu a antrenat pe tovarășa Hînza, 
membră de partid, în munca de li
chidare și combatere a lipsurilor 
existente în munca colectivului a- 
cestei școli.

De lipsurile existente la școala 
din această comună se face vino
vat și comitetul raional sindical, în 
frunte cu tovarășul Dărămuș loan, 
președinte, care n-a îndrumat și 
controlat activitatea grupei sindi
cale care a muncit sub nivelul sar
cinilor ce-i revin. Lipsit de răspun
dere față de sarcini, tov. Dărămuș 
în repetate rînduri neglijează sar
cinile ce le are de îndeplinit, preo- 
cupîndu-se mai mult de probleme 
personale, iar munca sindicală lă- 
sînd-o să meargă „de la sine".

Lipsuri serioase are și secțiunea 
de învățămînt a sfatului popular 
raional, care n-a controlat felul cum 
se muncește în această școală șl 
nici n-a tras la răspundere pe to
varășul Coman pentru lipsurile 
sale în munca de teren.

In vederea lichidării lipsurilor 
din această școală, sedția de învă
țămînt a sfatului popular raional 
are datoria de a analiza concret 
lipsurile, iar cei vinovați să fie 
trași la răspundere.

L. DUMBRAVA

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Peste cîteva zile V.M. Molotov, 
ministrul afacerilor externe al
U. R.S.S., va pleca la Geneva pentrit 
a participa la conferința miniștrilor 
afacerilor externe, convocată în con
formitate cu hotărîrea adoptată la 
conferința de la Berlin.

împreună cu V.M. Molotov vor 
pleca la Geneva : A.A. Gromîko și
V. V. Kuznețov, miniștrii adjun-cți 
ai afacerilor externe ai U.R.S.S.;

Delegația guvernului R. P. D. Coreene 
a plecat spre Geneva

PEKIN (Agerpres). — La 19 a- 
prilie, Agenția telegrafică centrală 
coreeană a anunțat în mod oficial 
că delegația guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene la

Proteste împotriva politicii americane 
de extindere a războiului din Indochina
PARIS (Agerpres). — Declara

ția vicepreședintelui S.U.A., Nixon, 
cu privire la intenția guvernului a- 
merican de a-și trimite trupele în 
Indochina dacă „împrejurările o 
vor cere" și dacă „Franța va în
ceta lupta în această țară", a pro
vocat o profundă nemulțumire în 
rîndurile cercurilor largi ale opi
niei publice franceze, care văd în 
aceste planuri o primejdie de extin
dere a războiului.

Ziarul „Populâire de Paris", or
gan al socialiștilor francezi, scrie:

„Noi dorim instaurarea păcii 
prin tratative și nu extinderea răz
boiului... Dorim să ducem tratati
ve cu Ho Și Min, pentru a .pune 
capăt războiului...

Ziarul „Combat" subliniază că, 
de cîteva luni, ideea exprimată de 
Nixon „reprezintă elementul prin
cipal al planului american privind 
Indochina". După părerea acestui 
ziar, situația Franței la conferința 
de la Geneva „va fi destul de di
ficilă”, iar acum acesitei țări „i 
se face un prost serviciu, ca să nu 
zicem mai mult”, deoarece declarația 
lui Nixon echivalează cu „o con
damnare clară a principiului însuși 
al tratativelor".

Leninismul — puternică armă ideologică 
a partidelor comuniste și muncitorești

(Urmare din pag. 4-a) 

interne de partid și înfăptuirea 
principiului leninist ,al conducerii 
colective, ca principiu suprem al 
conducerii de partid.

Normele leniniste ale vieții de 
partid și principiile leniniste ale 
conducerii de partid găsesc o ex
presie tot mai deplină și în cons
truirea organizatorică a partidelor 
comuniste și muncitorești și în clo- 
coti-toarea lor activitate de -luptă. Un 
exemplu viu în această privință 
sînt statutele partidelor, adoptate 
la congresele recente -ale Partidu
lui Comunist din Bulgaria, Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania. Partidele comuniste și 
muncitorești iau atitudine hotărîtă 
împotriva tuturor celor care în
cearcă să încalce și să denatureze 
legile leniniste ale construcției de 
partid, să slăbească -unitatea și 
caracterul de monolit al partidului.

Politica partidelor comuniste și 
muncitorești este o politică con
secventă de internaționalism pro
letar, o politică a solidarității in
ternaționale a oamenilor muncii- și 
a prieteniei între popoare. Parti
dele comuniste și muncitorești 
merg în avangarda luptei pentru 

P.F. Iudin, ambasadorul U.R.S.S. în- 
Republica Populară Chineză ; 
G.N. Zarubin, ambasadorul U.R.SS. 
în S.U.A. ; -S.A. Vinogradov, am
basadorul U.R.S.S. în Franța ; 
S. P. Susdalev, ambasadorul 
U.R.SS. în Republica Populară De
mocrată Coreeană; N. T. Fedo
renko, A.A. Sobolev, N.F. Iliciov,. 
membri ai Colegiului Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. ; 
A.A. Lavrișcev, K. V. Novikov șii 
alți consilieri și experți.

conferința de la Geneva a părăsit 
la 19 aprilie Phenianul plecînd 
spre Geneva. Delegația este con
dusă de Nam Ir, ministrul Aface
rilor Externe al R.P.D. Coreene.

In încheiere „Combat" scrie r. 
„Teoria „acțiunilor comune" a fost 
primită fără prea mult entuziasm 
la Londra și Paris. Dacă acum e 
vorba a o înlocui cu teoria „acțiu
nilor pe cont propriu", atunci co
eziunea aliaților la Geneva va fi 
departe de a fi reală".

Nicolas Chatelain, coresponden
tul din Washington al ziarului 
„Figaro", subliniază că declarația- 
lui Nixon „nu cuprinde nimic sur
prinzător" și că „ea coincide cu 
zvonurile persistente, potrivit căro
ra comandamentul! american, care 
a trimis în zona golfului Tonkin 
două vase portavion, ia în prezent 
în Oceanul Pacific măsuri militare- 
pregătitoare cu privire -la aviația 
și flota maritimă".

„Principala sarcină a S.U.A. pe 
plan diplomatic, în ajunul confe
rinței de la Geneva, scrie „L’Hu- 
mani-te", constă în a lega mîinile 
Franței, a-i lua lui Bidault orice 
posibilitate de a face altceva decît. 
să repete cuvintele , lui Dulles".

Declarația lui Nixon, scrie în 
continuare „L’Humanite", „este o 
recunoaștere oficială a faptului că 
de acum înainte războitul din In
dochina este un război american”.

pace și pentru securitate-a popoa
relor.

Partidele comuniste și muncito
rești poartă o răspundere uriașă, 
pentru destinele omenirii. Sarcina 
lor centrală în actuala perioadă, 
i-storică este .lupta pentru menține
rea și consolidarea păcii, lupta îm
potriva cercurilor imperialiste a- 
gresive, care pregătesc un al trei
lea război mondial, în primul rînd. 
lupta împotriva monopoliștilor a- 
meriicani, împotriva politicii lor de 
agravare a relațiilor internaționale.

Niciodată încă partidele comu
niste și muncitorești nu -au avut în 
fața lor sarcini atît de vaste, de o 
importanță cu adevărat istorică; 
mondiala, ca în zilele noastre. Prin 
curajul și spiritul lor de abnega
ție, -prin faptele lor, ele înscriu în 
istoria luptei oamenilor muncii, în 
istoria omenirii cele mai glorioase 
pagini.

Sub steagul invincibil al lui 
Marx-Engels-Lenin-Stalin, parti
dele comuniste și muncitorești din- 

t toate țările merg cu curaj și în
credere înainte, spre noi victorii 
ale cauzei păcii, democrației și 
socialismului.

*) Articol de fond apărut în zi
arul „Pentru pace trainică, pentru 
democrație populară 1 Nr. 16 (284).
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