
Să organizăm temeinic dezbaterea documentelor celui de al II-lea Congres al Partidului
De curînd, în organizațiile de 

bază din raionul nostru a înce
put dezbaterea documentelor C.C. 
a! P.M.R. pentru cel de al doilea 
Congres al Partidului: proiectul 
Statutului modificat al P.M.R. și 
proiectul Directivelor cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2—3 ani. Membrii și candida
ți!- de partid, toți oamenii muncii 
din patria noastră văd în aceste 
documente de o însemnătate ex
cepțională, hotărîrea neclintită a 
partidului de a sluji cu credință 
poporul, de a lupta neobosit pen
tru bunăstarea poporului muncitor.

Cu prilejul dezbaterii proiectului 
Statutului modificat al partidului 
membrii și candidații de partid îșl 
manifestă hotărîrea de a apăra ca 
lumina ochilor unitatea partidului, 
de a ridica tot mai sus calitatea 
je membru al partidului și de a 
îmbunătăți munca organizatorică 
și politică de partid. ,

Oamenii muncii din cuprinsul ra
ionului nostru analizează activita
tea lor în lumina mărețelor preve
deri ale proiectului Directivelor cu 
privire la dezvoltarea agriculturii 
și își manifestă hotărîrea de a-și 
uni și mai mult forțele în jurul par
tidului, în lupta pentru făurirea u- 
nei vieți îmbelșugate.

In perioada aceasta de dezbatere 
a documentelor Congresului al II- 
lea al P.M.R. organizațiilor de ba
ză le revin sarcini de mare însem
nătate. Astfel ele trebuie să asi
gure ca dezbaterile ce au loc în ca
drul adunărilor de partid să ducă 
la însușirea temeinică a prevede
rilor Statutului modificat al P.M.R. 
de către fiecare membru și candi
dat de partid, la ridicarea spiritu
lui de răspundere și a activității 
membrilor de partid, la îmbunătă
țirea muncii organizațiilor de bază 
de la oraș și sate. De asemeni, dez
baterea proiectului de ■' Directive 
trebuie să ducă la îmbunătățirea 
muncii de conducere în agricultură, 
la sporirea eforturilor pentru strîn- 
gerea recoltei și pregătirea exem
plară a muncilor agricole de toam
nă.

Pentru a asigura dezbaterea te
meinică a documentelor, trebuie 
dată o atenție deosebită muncii or
ganizatorice și îndeosebi organiză
rii Studierii documentelor de către 
membrii și candidații de partid în 
mod individual sau pe grupe.

In majoritatea organizațiilor de 
bază din raion, cum sînt, de pildă, 
cele din : Oarda de Jos, Henig, 
Poiana Ampoiului, G.A.C. și înto
vărășirea din Șard, etc., în care a 
avut loc dezbaterea documentelor 
C.C. al P.M.R. pentru cel de al 
II-lea Congres al Partidului, mem
brii și candidații de partid, după ce 
au studiat în prealabil documentele 
pe grupe formate din cite 4—6 to
varăși, în cadrul adunărilor gene
rale ale organizațiilor de bază, au 
analizat în spirit critic și autocritic 
activitatea lor, făcînd totodată pre
țioase propuneri.

Există însă organizații de bază 
■unde pregătirea și desfășurarea a- 
dunărilor pentru dezbaterea docu
mentelor Congresului al II-lea nu 
decurge în cele mai bune condiți- 
uni. Așa, de pildă, în comuna Ber- 
ghin, din cauză că biroul organiza
ției de bază (secretar tov. Cozma 
Ion) a neglijat în mod nepermis 
pregătirea adunării pentru dezba
terea documentelor, a fost nevoie 
ca adunarea să se amîne. Intr-o 
serie de organizații de bază ca, 
de pildă, cele din comuna Meteș, 
G.A.C. și satul Țelna, întreprinde
rea Valea Dosului și altele, din 

cauză că birourile organizațiilor 
de bază nu au organizat studierea 
documentelor de către membrii și 
candidații de partid, dezbaterea nu 
a constituit un prilej de analizare a 
lipsurilor existente, discuțiile n-au 
oglindit activitatea membrilor de 
partid, iar un număr prea mic de 
tovarăși au făcut propuneri.

In organizația de bază de la Re
vizia C.F.R. Coșlariu și de la Sta
ția C.F.R. Alba-lulia dezbaterea 
documentelor s-a limitat la pune
rea de întrebări. Lipsit de simțul 
răspunderii față de sarcini, biroul 
organizației de bază de la Depoul 
C.F.R. Teiuș a organizat dezbaterea 
proiectului Statutului modificat cît 
și a proiectului de Directive într-o 
singură adunare a organizației, 
ceea ce a dus la neînsușirea temei
nică a documentelor de către mem
brii de partid.

Dezbaterea proiectului Statutu
lui modificat al P.M.R. și a proiec
tului Directivelor cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 
2—3 ani are o mare însemnătate, 
de aceea e necesar ca .organizațiile 
de bază să privească cu toată răs
punderea pregătirea adunărilor 
pentru dezbatere. Activiștii de par
tid sînt datori să sprijine cu cea 
mai mare grijă pregătirea adunări
lor de partid, pentru a face din ele 
o adevărată școală de educație co
munistă a membrilor și candidați- 
lor de partid, să constituie un pri
lej de analiză a activității organi
zațiilor de bază.

Organizațiile de bază trebuie să 
organizeze temeinic munca de agi
tație politică în această perioadă, 
instruind colectivele de agitatori 
cu problemele pe care le ridică 
proiectul Directivelor, pentru ca a- 
ceștia să popularizeze prevederile 
cuprinse în el și să antreneze ma
sele de oameni ai muricii la lupta 
pentru realizarea lor.

O atenție deosebită trebuie dată 
activizării gazetelor de perete. In 
gazetele de perete din . întreprinderi, 
instituții și de la sate pot fi dezbă
tute larg prevederile documentelor 
Congresului, pot fi oglindite mă
surile prevăzute pentru dezvoltarea 
agiculturii în comuna sau satul 
respectiv. Comuniștii trebuie mobi
lizați să publice la gazetele de pe
rete propunerile lor asupra prevede
rilor proiectului Statutului modifi
cat al partidului.

Dezbaterea profundă a documen
telor C.C. al P.M.R. pentru cel de 
al II-lea Congres al Partidului, de 
către membrii și candidații de par
tid, de către oamenii muncii din în
treprinderi, instituții și de pe ogoa
re, trebuie să ducă la îmbunătăți
rea activității organizațiilor de 
bază din raion, la ridicarea rolului 
lor de conducător, la întărirea le
găturii partidului cu masele de oa
meni ai muncii, la dezvoltarea cri
ticii și autocriticii și îndeosebi a 
criticii de jos.

Adunările pentru dezbateri tre
buie să fie urmate de măsuri prac
tice în vederea îmbunătățirii acti
vității fiecărui membru și candidat 
de partid, în vederea asigurării 
realizării sarcinilor imediate.

Să folosim dezbaterile documen
telor C.C. al P.M.R. pentru cel de 
al II-lea Congres al Partidului ca 
un bun prilej pentru intensificarea 
activității organizațiilor de bază, 
pentru dezvoltarea exigenței comu
niștilor față de îndeplinirea îndato
ririlor de partid, pentru obținerea 
de noi succese în lupta pentru fău
rirea buneistări a poporului nostru 
muncitor 1
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Constituirea Comitetului National pentru sărbătorirea 
„Lunii prieteniei romîno-sovietice“

Sîmbătă la. amiază a avut loc 
la sediul Consiliului General 
A.R.L.US. ședința de constituire a 
Comitetului Național pentru sărbă
torirea „Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice".

La ședință au participat tovară
șii : dr. P. Groza, Gh. Apostol, 
acad. prof. dr. C.I. Parhon, D. Co- 
liu, acad. I. Murgulescu, D. Petres
cu, Constanța Crăciun, Gh. Hossu, 
acad. P. Constantinescu-Iași, M. 
Roller, conducători ai organizațiilor 
de masă, personalități ale vieții ști
ințifice și artistice, fruntași în pro
ducție, reprezentanți ai presei ro- 
mîne și străine.

Au participat de asemenea P.S.

Proiectul de Directive — măreț program 
de dezvoltare a agriculturii

Ne vom îndeplini sarcinile
Gospodăriile agricole de stat, 

așa cum arată proiectul de Direc
tive, — prin înlăturarea defecțiu
nilor ce le au în organizarea con
ducerii și producției — trebuie să 
devină gospodării agricole socia
liste model, cu o înaltă productivi
tate agricolă vegetală și animală.

Mergînd pe linia indicată de par
tid și guvern, și avînd permanent 
ajutorul organizației de bază, în 
anul acesta în cadrul gospodăriei 
noastre au fost dobîndite unele suc
cese de seamă în muncă. Aceasta 
nu înseamnă însă că nu am avut și 
lipsuri. Astfel în acest an, în ca
drul gospodăriei, nu s-au aplicat 
întocmai regulile agrotehnice la 
însămînțări și îngrijirea culturilor, 
nu s-au luat toate măsurile pentru 
buna îngrijire și complectarea sec
torului viticol și nu s-a acordat 
toată atenția dezvoltării creșterii 
animalelor.

Prin faptul că în 1956 se va asi
gura o aproape totală mecanizare a 
lucrărilor agricole — prin înzes
trarea gospodăriilor de stat cu 
tractoare, combine, autocamioane, 
pluguri de tractor și alt utilaj —- 
ne va ajuta să efectuăm la timp și 
în bune condiții agrotehnice lucrările 
agricole și prin aceasta să realizăm 
și chiar să depășim producția me
die la hectar stabilită de proiectul 
de Directive. De asemenea, ne vom 
pune toată forța în sporirea pro
ducției viticole, în dezvoltarea creș
terii neîncetate a fermelor de ani
male și continua îmbunătățire a 
organizării munciî, astfel ca gos
podăria noastră să constituie un 
exemplu de urmat pentru toate 
gospodăriile colective, întovărăși
rile agricole și țăranii cu gospodă
rii individuale. Toate acestea, pre
cum și alte măsuri ce se vor mai 
lua, vor contribui în mod serios și 
la îmbunătățirea nivelului de mun
că și de trai- al salariaților care lu
crează în G.A.S.

Cu încredere nețărmurită în par
tid și guvern, noi ne vom înzeci 
eforturile spre a contribui la ridica
rea agriculturii noastre pe o treap
tă superioară, pentru îmbunătățirea

Vineri, 17 septembrie 1954

Dedușkin, consilier al ambasadei 
U.R.S.S. la București, V.I. Skornia- 
kov, atașat al ambasadei U.R.S.S., 
și D.E. Belov, reprezentantul per
manent al V.O.K.S.-ului în țara 
noastră.

Ședința a fost prezidată de acad, 
prof. dr. C.I. Parhon, președintele 
A.R.L.U.S.-uiui, care, vorbind des
pre amploarea pe care o va avea 
sărbătorirea „Lunii prieteniei romî- 
no-sovietice”, a subliniat că în a- 
cest an, tradiționala sărbătoare a 
prieteniei dintre poporul romîn și 
cel sovietic va coincide cu cel de al 
II-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn și cu împlinirea a 
10 ani de existență a A.R.L.U.S.- 
uiui.

traiului celor ce muncesc la orașe 
și sate.

VLAICONI IACOB 
director la G.A.S. Galda de Jos

Repunerea în valoare 
a viilor

Proiectul Directivelor Congresu
lui al II-lea al Partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2—3 ani, dovedește cu 
prisosință ajutorul permanent ce 
ni-1 dă partidul și guvernul statu
lui nostru democrat-popular, pentru 
ca belșugul să fie nelimitat pentru 
oamenii muncii de la orașe și sate.

Citind Directivele, la Capitolul 
„Dezvoltarea viticulturii și pomicul- 
turii" și cum viticultura este o ve
rigă de bază în producția agricolă 
în economia noastră, găsesc că 

Directivele prevăd largi posibilități 
care în următorii 2—3 ani să 
ducă la schimbarea feței viilor noas
tre care azi lasă de dorit.

Așa, bunăoară, la viile de la 
„Dealul Viilor", unde am și eu o 
vie în suprafață de 34 ari, la cele de 
la „Măgura" și „Piatra” se pot ve
dea lipsuri de vițe de la 20 — 
50%. Ba mai mult, pe trupul de la 
dealul viilor sînt peste 10 hectare 
de vie bătrînă de peste 50 ani, ne
productivă.

Pentru înlocuirea lipsurilor șl 
plantarea de vie nouă în locul celei 
neproductive, există posibilitate 
chiar în raionul nostru pentru pro
ducerea de viță altoită necesară, 
dînd o mare dezvoltare pepiniere
lor din Alba-lulia, care să producă 
viță din varietățile fetească, mus
toasă, rulandă, riesling și tămîioa- 
să, varietăți care sînt potrivite re
giunii noastre. De asemenea, exis
tă posibilitate de creare a unei pe
piniere la Ighiu, unde pămîntul este 
bun pentru acest scop, iar oameni 
pricepuți la altoire sînt, cum este 
Trifan Emilian și alții.

Prin stimulentele ce se vor acor
da și prin condițiunile ce se crea- 
ză viticultorilor, să facem ca viile 
noastre să devină tot mai produc
tive. In acest scop eu voi căuta să 
iau parte totdeauna la conferințele 
cu caracter agrotehnic viticol și voi
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Participanții la ședință au apro
bat apoi în unanimitate propune
rile făcute de tov. Sanda Rangheț, 
secretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S., cu privire la componen
ța Comitetului Național pentru săr
bătorirea „Lunii prieteniei romîno- 
sovietice".

A fost adoptat planul de desfășu
rare a manifestărilor din cadrul 
„Lunii prieteniei romîno-sovietice", 
expus de tov. Gh. Hossu, vicepreșe
dinte al A.R.L.U.S.-uiui.

Participanții au manifestat cu 
căldură pentru prietenia indestruc
tibilă care unește poporul romîn cu 
poporul sovietic.

(Agerpres)

căuta să muncesc via după toate re
gulile stabilite de minimele agro
tehnice viticole.

MAHARA TITUS 
țăran muncitor din comuna Ighiu

Să redăm culturii 
terenurile inundabile

Am citit cu atenție proiectul Di
rectivelor Congresului al II-lea al 
Partidului care aie drept scop să 
ducă la îmbunătățirea simțitoare a 
condițiunilof de viață a celor ce 
muncesc.

Din cele cuprinse în Capitolul I 
rezultă importanța mare ce se dă 
creșterii suprafețelor arabile și cul- 
tivabile, îndeosebi prin reducerea 
suprafețelor inundabile, a mlaști
nilor, mărăcinișurilor etc.

In satul nostru, Coșlariu, pentru 
că nu a existat o preocupare serioa
să în direcția asigurării terenului 
arabil împotriva inundațiilor, avem 
astăzi la trupurile de la „Rogoaze”, 
„Sărături” „Spini" și „Ogoare” o su
prafață de peste 50 hectare teren 
supus permanent inundațiilor. Ast
fel, numai în acest an pe o supra
față de peste 40 hectare nu s-a pu
tut semăna nimic, aducîndu-ne în
semnate pagube. Prevederile Di
rectivelor, care sprijină în mod ho- 
tărît asigurarea de suprafețe cît 
mai mari producției de cereale, ne 
dă posibilitatea și nouă să trecem 
cu hotărîre la asigurarea împotriva 
inundațiilor a celor peste 50 hec
tare de teren din hotarul satului 
nostru.

Acum, cînd vremea este deosebit 
de favorabilă, îndrumați de tehni
cienii de la sfatul popular raional, 
care au datoria să vină în mijlocul 
nostru să ne îndrume, să trecem cu 
hotărîre la desfundarea canalului 
principal ce trece prin vatra satului 
și printr-un sistem de diguri șl 
canale să redăm culturii întreaga 
suprafață care astăzi este supusă 
inundațiilor, conștienți fiind căci 
astfel vom contribui la asigurarea 
unui trai mai bun al familiilor 
noastre și a întregului popor mun
citor.

INDREI MACAVEI 
țăran muncitor din comuna 

Sîntimbru, satul Coșlariu



întărirea și dezvoltarea continuă a gospodăriilor colective 
și întovărășirilor agricole — o sarcină de mare importanță

Căminul cultural din Bărăbanț și-a întărit activitatea
Ridicarea neîncetată a agricultu

rii patriei noastre la un nivel su
perior, în așa fel încît ea să poată 
asigura un larg belșug de produse 
agro-alimentare pentru cei ce mun
cesc, constituie în perioada actuală 
sarcina principală a întregului 
nostru popor muncitor. Așa după 
cum a analizat plenara lărgită a 
C.C. al P.M.R. din august 1953, 
lichidarea rămînerii în urmă a a- 
griculturii față de dezvoltarea im
petuoasă a industriei socialiste, 
este veriga hotărîtoare pentru dez
voltarea și întărirea întregii econo
mii naționale și ridicarea neconte
nită a nivelului de trai al poporu
lui nostru muncitor.

Proiectul Directivelor Congresu
lui al II-lea al Partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2—3 ani constituie un 
luminos și vast program de acțiu
ne în vederea organizării creșterii 
puternice a producției agricole. In 
sporirea neîncetată a producției a- 
gricole, transformarea socialistă a 
agriculturii reprezintă un factor 
hotărîtor. De aceea, ca tina din 
principalele sarcini ce stau în fața 
poporului nostru muncitor este 
lupta neîncetată pentru întărirea și 
consolidarea continuă a gospodă
riilor colective și întovărășirilor a- 
gricole și formarea de noi gospo
dării și întovărășiri.

Mergînd pe linia trasată de is
torica plenară a C.C. al P.M.R. din 
3—5 martie 1949, numeroși țărani 
muncitori din cuprinsul raionului 
nostru se conving tot mai mult de 
faptul că singura cale care le adu
ce belșug și fericire este calea 
marii gospodării, a gospodăriei 
colective, unde muncindu-se pe su
prafețe mari și cu unelte mecani
zate, se pot aplica cu succes regu
lile agrotehnice înaintate — cheză
șie în obținerea de recolte sporite. 
Astfel avem în raion 10 gospodării 
colective și 15 întovărășiri agricole, 
în care s-au unit sute de familii 
de țărani muncitori. Numai în tim
pul ce a trecut de la plenara lărgi
tă a C.C. al P.M.R. din august 
1953, în raion au fost constituite 
încă 5 gospodării și 3 întovărășiri.

Cu sprijinul continuu al parti
dului și guvernului nostru, aceste 
gospodării colective și întovărășiri 
agricole se întăresc necontenit și 
se dezvoltă, devenind centre de 
atracție pentru țărănimea noastră 
muncitoare. Gospodării colectivă 
„Partizanii Păcii” din satul Cis- 
tei și-a mărit fondul de bază față 
de anul 1951 cu peste 300 la sută. 
In cursul acestui an în gospodărie 
au luat ființă noi ferme — cum 
este ferma de oi — și s-au dezvol
tat simțitor celelalte. Din valorifi
carea prin cooperație a unor canti
tăți de cereale și legume, gospodă
ria și-a cumpărat un autocamion, 
pe care-1 folosește pentru buna 
desfășurare a muncii în gospodărie. 
Succese remarcabile în această 
privință s-au obținut și de către 
celelalte gospodării colective din 
raion, ca Benic, Oiejdea, Țeina, 
etc. Gospodăria colectivă din Be
nic are în prezent o fermă de oi, 
o prisacă cu peste 80 stupi de al
bine, o crescătorie de porci și pă
sări etc. Gospodăriile colective din 
Țeina și Oiejdea, deși înființate 
de curînd, și-au dezvoltat simțitor 
avutul obștesc.

In același timp, urmare a con
vingerii depline, numeroși țărani 
au intrat în gospodăriile colective 
și întovărășirile existente. In gos
podăria colectivă din Cistei au in
trat încă 18 familii de țărani mun
citori, iar în întovărășirea agricolă 
din comuna Vințul de Jos peste 60 

de familii. In numeroase comune 
și sate ca Oarda de Jos, Inuri, etc., 
tot mai mulți țărani muncitori își 
manifestă dorința de a păși pe ca
lea gospodăriei colective sau a în
tovărășirii.

Rezultatele frumoase dobândite 
pînă în prezent în transformarea 
socialistă a agriculturii se datoresc 
muncii politice desfășurate de or
ganizațiile de bază care, sub în
drumarea permanentă a comitetu
lui raional de partid, își afirmă din 
zi în zi tot mai mult rolul de con
ducător politic la locul de muncă.

Cu toate aceste rezultate obținu
te în întărirea și dezvoltarea gos
podăriilor colective și întovărășiri
lor agricole, mai persistă o serie 
de lipsuri, abateri și denaturări ale 
statutului model, ceea ce face ca 
unele din acestea să nu se dezvol
te în raport cu condițiile pe care 
le au, așa cum se întîmplă cu 
gospodăriile colective din Căpud și 
Teiuș, întovărășirile agricole din 
Ighiu, Pețelca și Alba-Iulia.

Cauzele pentru care gospodăria 
colectivă din Căpud continuă să 
rămînă în urma altor gospodării 
cu aceleași condiții de dezvoltare 
sânt determinate de felul defectuos 
în care consiliul de conducere or
ganizează munca în cadrul gospo
dăriei. In această gospodărie colec
tivă echipele muncesc uneori în- 
tîmplător, se dezorganizează în 
cursul anului, ceea ce face să sca
dă răspundeiea față de executarea 
lucrărilor repartizate. De aseme
nea, există o slabă preocupare din 
partea conducerii gospodăriei pen
tru dezvoltarea ramurilor anexe, 
fapt ce-l explică însăși reducerea 
activității sau desființarea uno'r ra
muri anexe, ca crescătoria de 
iepuri și păsări. Cert este că timp 
îndelungat consiliul de conducere a 
fost lipsit de ajutorul organizați
ei de bază și nici chiar în prezent 
nu-1 primește în măsură corespun
zătoare, deoarece organizația de 
bază nu dezbate temeinic proble
mele cele mai importante privind 
bunul mers al gospodăriei.

In gospodăria colectivă din Te
iuș, drept urmare a slabei munci 
politice, în perioada de vîrf a mun
cilor agricole, unii colectiviști lip
seau zile întregi de la muncă, ceea 
ce a atras după sine întîrzierea lu
crărilor la unele culturi și neres- 
pectarea regulilor agrotehnice.

O serie de lipsuri există și în 
gospodăria colectivă din Obreja. 
Adunările generale dezbat formal 
unele probleme importante și nu 
sînt suficient de combative. Toto
dată din cauza slabei activități a 
organizației de bază, nu sînt com
bătute la timp și cu tărie unele 
tendințe neprincipiale, ca aceea de 
a nu mai primi membri noi în gos
podărie și de a nu completa fondul 
de bază (indivizibil) cu cota de 
bani din venitul brut al gospodă
riei.

încălcări ale statutului și unele 
lipsuri și abateri s-au manifestat 
și în activitatea unor întovărășiri. 
Așa, de pildă, la întovărășirea din 
comuna Pețelca, din cauza slabei 
îndrumări a sfatului popular comu
nal (președinte Hîrceagă Nicolae) 
și a lipsei de răspundere față de 
sarcini de care a dat dovadă co
mitetul de conducere, anul acesta 
terenul s-a lucrat la voia întâm
plării'» nerespectîndu-sie planul de 
producție stabilit. In întovărășirile 
din Ighiu, Alba-Iulia și Galda de 
Jos, din cauză că comitetele de 
conducere n-au fost ajutate de or
ganizațiile de bază și sfaturile 
populare, s-a mers pe linia greșită ,»■

de a lăsa munca să meargă de la 
sine.

Existența unor asemenea lipsuri 
în munca de întărire și dezvoltare 
a gospodăriilor colective este cau
zată in mare măsură și de slabul 
ajutor pe care sfaturile populare 
comunale, tehnicienii secției agri
cole a sfatului popular raional și 
S.M.T., precum și unii activiști de 
partid înțeleg să-l dea acestora. In 
numeroase cazuri unii tehnicieni ai 
sfatului popular raional, ca tova
rășii Cormoș Tiberiu, Dăscălița Va- 
sile, Bica Virgil și alții fac doar 
„vizite” la gospodării și întovără
șiri, fără să le îndrume cu toată 
competența, să lămurească temei
nic necesitatea aplicării regulilor 
agrotehnice. Astfel procedează și 
unii tehnicieni de la S.M.T., ca 
Teodorescu Nicolae, Parastie Ni
colae și alții care, atunci cînd 
merg în gospodăriile colective, stau 
la sediu și nici cel puțin nu iasă 
să vadă situația culturilor sau a 
lucrărilor decît la evaluări.

Unele comitete executive ale 
sfaturilor populare, ca cele din co
munele Pețelca, Stremț și Benic, 
nesocotesc principala lor îndatorire 
de a ajuta gospodăriile și întovă
rășirile să-și organizeze cît mai 
temeinic munca. Președinților aces
tor comitete executive le sînt pio- 
prii unele metode de muncă biro
cratice, ca acelea de a „îndruma 
din fugă” activitatea în gospodă
rii și. întovărășiri. Asemenea „me
tode” de muncă întrebuințează și 
unii membri ai Comitetului execu
tiv al sfatului popular raional.

Transformarea socialistă a agri
culturii cere o muncă hotărîtă și 
permanentă.

Cu sprijinul permanent al comi
tetului raional de partid, organiza
țiile de bază de la sate trebuie să 
ridice necontenit nivelul muncii 
politice, să arate țăranilor mun
citori că pășind pe drumul întovă
rășirii agricole sau a gospodăriei 
colective își vor face viața din ce 
în ce mai frumoasă. Munca de 
convingere dă rezultate deosebite 
atunci cînd țăranii muncitori cu
nosc concret realizările ce le-au do- 
bîndit gospodăriile colective și în
tovărășirile. De aceea, pe lingă 
popularizarea largă a acestor re
zultate, organizațiile de bază tre
buie să îndrume sfaturile populare 
spre a organiza vizite ale țărani
lor muncitori cu gospodării indivi
duale la întovărășiri și gospodării.

întărirea continuă economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor colec
tive și întovărășirilor agricole tre
buie să constituie de asemenea 
drept o sarcină principală. Consi
liile de conducere din gospodării 
și comitetele de conducere ale înto
vărășirilor, cu sprijinul organiza
țiilor de bază, trebuie să treacă la 
o mai bună organizare a muncii în 
gospodărie și întovărășire, să lupte 
cu toate forțele pentru a lichida 
lipsurile ce se mai manifestă.

Fiecare succes pe drumul trans
formării socialiste a agriculturii 
provoacă ura dușmanului de cla
să, a chiaburilor și a uneltelor lor. 
Organizațiile de bază trebuie să 
întărească neîncetat vigilența re
voluționară a oamenilor muncii 
mobilizîndu-i spre a demasca la 
timp orice încercare a acestora de 
a frîna mersul nostru înainte.

Să întîmpinăm cel de al II-lea 
Congres al Partidului cu noi suc
cese în transformarea socialistă a 
agriculturii, în sporirea produc
ției de cereale, pentru a contribui 
la ridicarea neîncetată a nivelului 
de trai material și cultural al ce
lor ce muncesc la orașe și sate.

Cunoscînd că cheia succesului 
în lupta pentru socialism, pentru 
pace, o constituie în mare măsură 
și activitatea politico-culturaiă de 
masă, activiștii culturali din co
muna Bărăbanț au înțeles, și ei, că 
trebuie să lupte în întâmpinarea 
Congresului al II-lea al Partidu
lui pentru realizări demne de acest 
eveniment important.

întreaga activitate din ultimul 
timp a căminului cultural din co
mună, a fost axată pe problema în
ființării unei întovărășiri agri
cole făcîndu-se temeinic prelu
crarea statutului model. Dintre cei 
aproape 300 participanți la prelu
crare, țărani muncitori ca Aldea 
Timotei, Popa Petru și alții au 
muncit susținut pentru înființarea 
întovărășirii.

Conferințele ținute în cadrul că
minului cultural privind transfor
marea socialistă a agriculturii, apli
carea agrominimului, problema 
schimbului dintre oraș și sat, re
coltarea și condiționarea legumelor 
pentru valorificare, au contribuit în 
mare măsură la predarea din par
tea țărănimii muncitoare a "unei 
însemnate cantități de legume și 
zarzavat cooperației, în valoare de 
peste 50.000 lei.

Informarea politică asupra situ
ației internaționale, respingerea 
iratatului C.D.E. (comunitatea de
fensivă europeană) de către Marea 
Adunare Națională Franceză, tra
tat inițiat de către cercurile impe
rialiste americane, cu scopul dez

Ne scriu corespondenții

Folosesc resursele locale
însuflețiți de dorința de a da 

populației din oraș și raion cît mai 
multe bunuri de larg consum, co
lectivul de muncitori de la coopera
tiva „Munca Nouă” din Alba-Iulia 
folosește pe toate căile materiale 
din resursele locale. Achiziționînd 
însemnate cantități de pir direct de 
la producători, secția de confecțio
nat perii produce perii de frecat nr. 
i—2 și 3. La această secție lucrea
ză și tovarășa Joldoș Terezia care, 
își depășește regulat norma de lu
cru.

Secția de împletit nuiele confec
ționează coșuri din nuiele pentru 
pîine, zarzavat etc., pe care coope
rativa le livrează „Aprozarului”, 
O.C.L. Alimentara, cantinei I.C.C.F. 
și pe piață.

Angajamente îndeplinite
Antrenați în întrecerea socialistă, 

muncitorii cooperativei „îmbrăcă
mintea” din Alba-Iulia obțin pe 
Zi ce trece tot mai însemnate reali
zări în producție. Astfel, la secțiile 
nr. 2 și 3 croitorie bărbătească și 
secția ceaprăzărie, sarcinile de plan 
pe luna august au fost depășite. 
Rezultatele cele mai bune le-au ob
ținut tovarășii Șușman Nicolae de 
la secția nr. 2 care a depășit planul

Lucrări executate prin muncă voluntară
Din inițiativa Comitetului exe

cutiv al Sfatului popular al comu
nei Jntregalde, țăranii muncitori 
din comună au cosit și strîns fînul 
de pe cele 15 hectare a lotului zoo
tehnic prin muncă voluntară.

In zilele de 19—20 și 21 august 
ei au hotărît să intensifice încasă
rile din autoimpunere și să conti
nue lucrările la căminul cultural 
din comună. In aceste zile s-a în

lănțuirii unui nou măcel mondial, 
a arătat țărănimii muncitoare din 
comună cum alături de Marea Utii- 
une Sovietică, popoarele lumii lup
tă tot mai dîrz pentru pace. Cp 
acest prilej comunistul Bercea 
Ștefan, a arătat cum crește ura oa
menilor cinstiți împotriva celor ce 
vor război.

Proiectul de Directive al C.C. al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea a- 
griculturii în următorii 2—3 ani a 
fcst prelucrat la cămin, bucurîn- 
du-se de o largă participare.

Activitatea culturală la arie prin 
afișarea de ziare, fotomontaje, ar
ticole la gazeta cetățenească, no- 
ta-fulger, precum și prin bibliote
ca mobilă, a contribuit mult la e- 
ducarea oamenilor muncii din co
mună. Programele artistice la șe
zători, organizate cu grijă, legate 
de viața țăranilor muncitori, așa 
cum s-a prezentat, de exemplu, 
cîntecul „La noi în întovărășire”, 
poezia „Mama” de Veronica Po- 
rumbacu, sau piesa „Așa vrea po
litica”, au contribuit și ele la suc
cesele obținute în muncă. Sprijinul 
activității artistice din partea or
ganizației U.T.M. și a comisiei de 
femei a fost dat din plin în această 
perioadă.

In cinstea Congresului al II-lea 
al Partidului, căminul cultural din 
Bărăbanț, sub conducerea organe
lor de stat și de partid, își mărește 
eforturile în activitatea sa pentru 
a obține noi și însemnate succede.

POPA IOAN

Materialul din care sînt con
fecționate coșurile este obținut din 
resurse locale din împrejurimile Te- 
iușului, Mihalțului etc. De asemeni, 
la secția tinichigerie se confecțio
nează mari cantități de obiecte de 
uz casnic ca : pîlnii, strecurătoare, 
forașe și altele, din material achi
ziționat prin O.C.L. Industrial re
gional. Cei care s-au evidențiat la 
această secție sînt tovarășii Grecu 
Darvin și utemistul Bîldea P. Pa
vel, care și-au depășit regulat nor
ma cu 25%.

Muncitorii cooperativei „Munca 
Nouă” vor să întîmpine Congresul 
al II-lea al P.M.R. cu noi succese 
în sporirea sortimentelor de larg 
consum.

BISCA MARIA

lunar cu 45%, Bîldea Nicolae de 
la secția nr. 3 — cu 20%, iar Stroe 
Pavel de la ceaprăzărie — cu 35%.

Considerîndu-și angajamentele 
luate în cinstea zilei de 23 August, 
angajamente pe tot anul, muncito
rii de la cooperativa „Irrîbrăcămin- 
tea” desfășoară larg întrecerea so
cialistă, realizînd frumoase depă
șiri de plan și pe luna septembrie.

POPA ION

casat suma de 1.035 lei și s-au con
tinuat lucrările la cămin. S-au 
evidențiat în muncile voluntare la 
cosit și strînsul fînului, ia diferitele 
lucrări la căminul cultural, nume
roși țărani muncitori ca: Florea 
Matei, Popa Teodor, Florea Nicolae, 
Florea Ioan, Bunea loan, deputății 
C.lambra loan, Acu Leon, Luha Ion 
și alții.

DOMINIC FLOREA



Materiale pentru Congresul al 11-lea al P. M. R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P.M.R.
Să aplicăm consecvent democrația internă de partid

Mai multă atenjie gazetelor de perete
Partidul nostru este puternic prin 

activitatea membrilor săi și a or
ganizațiilor sale. De aceea princi
pala sarcină a organizațiilor de 
bază este ridicarea neîncetată a ni
velului muncii organizatorice și po
litice de partid, dezvoltarea conti
nuă a democrației interne de partid, 
a criticii și autocriticii, atragerea 
tuturor comuniștilor la o activitate 
intensă pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor partidului.

In Cap. III, punctul 22 al pro
iectului Statutului modificat al 
P.M.R. se arată că „principiul că
lăuzitor al structurii organizatorice 
a partidului este centralismul de
mocratic”. Acest principiu presu
pune alegerea organelor conducă
toare de partid de jos și pînă sus, 
■obligația lor de a prezenta periodic 
dări de seamă în fața organizații
lor de partid, etc. Respectarea aces
tei reguli asigură controlul mase
lor de partid asupra activității con
ducătorilor și antrenarea comuniș
tilor la viața activă de partid.

Dacă în organizația noastră de 
ibază nu se mai practică substitu
irea eligibilității prin cooptare, tre
buie să spun că totuși există cazuri 
de călcare a principiilor demo
crației interne de partid. Astfel bi
roul organizației de bază în mai 
multe rînduri a neglijat ținerea a- 
dunărilor, iar la sfîrșit de trimestru 
n-a prezentat întotdeauna dări de 
.seamă- în fața adunării organizației, 
pentru ca membrii de partid să cu

In viața partidului nostru, un rol 
•deosebit îl au îndatoririle și drep
turile membrilor de partid.

Printre altele, se arată în proiec
tul Statutului modificat că, mem
brul de partid este obligat „Să fie 
.fruntaș în muncă, să-și ridice ne
încetat calificarea profesională și, 
.prin propriul exemplu, să mobilize
ze pe cei fără partid la lupta pen
tru mărirea continuă a productivi
tății muncii și întărirea disciplinei 
în muncă, să păzească și să întă
rească prin toate mijloacele pro
prietatea socialistă, baza sfînta și 
de neatins a regimului democrat- 
popular”.

Respectînd îndatoririle statutare, 
unii membrii din organizația noasEconomie cu cîștig

Prin punerea în vînzare a obli- 
-gațiunilor C.E.C. 4 la sută cu cîș- 
tiguri, Casa de Economii și Con- 
■semnațiuni a pus la dispoziția oa
menilor muncii un nou mijloc de e- 
conomisire, care oferă mari avan
taje.

Cine cumpără o obligațiune de 
200 lei, poate cîștiga 35.000, 25.000, 
10.000, 5.000, 1.000 sau 400 lei. Po
sesorul unei obligațiuni de 100 lei 
poate cîștiga jumătate din aceste 
sume, sau un sfert, dacă posedă o 
obligațiune de 50 lei.

Posesorii de obligațiuni C.E.C. 
4 la sută participă din oficiu la 
trageri.

In cazul cînd un posesor de o- 
bligațiuni nu mai dorește să parti- 

•-cipe la ti agere, poate vinde oricînd 
obligațiunile la ghișeul de unde 
Ie-a cumpărat, primind același su

Abortați-vă la presa sovietică!
Ziarele și revistele sovietice oglindesc cele mai înaintate 

cuceriri ale științei și tehnicii în lupta pentru construirea co
munismului.

Abonamentele pentru anul 1955 se primesc la toate ofi
ciile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din în
treprinderi și instituții.

noască activitatea desfășurată, să 
ne critice lipsurile și să ne ajute 
să le lichidăm. Acest fapt a făcut 
ca în activitatea conducerii admi
nistrative, să se manifeste unele 
lipsuri în ce privește organizarea 
desfășurării procesului de produc
ție. Apoi, membrii de partid n-au 
fost antrenați la muncă activă, nu 
Ii s-au repartizat sarcini concrete și 
nici n-a fost o preocupare perma
nentă pentru educarea lor în spi
ritul respectării stricte a disciplinei 
dc partid și de stat.

In proiectul Statutului modificat 
se arată foarte just obligația ca 
organele de partid să prezinte pe
riodic dări de seamă în fața orga
nizațiilor de partid, deoarece apli
carea acestui principiu asigură le
gătura vie între organele de condu
cere și masa membrilor de partid, 
creează condiții prielnice desfășu
rării autocriticii și îndeosebi a 
criticii de jos.

In prezent, membrii de partid din 
organizația noastră studiază pro
iectul Statutului modificat al P.M.R. 
Insușindu-ne temeinic prevederile 
proiectului Statutului modificat și 
apoi aplicîndu-le în viață, fără în
doială că întreaga noastră muncă 
politică se va îmbunătăți, putînd 
astfel obține noi succese în lupta 
pentru ridicarea nivelului nostru 
de trai material și cultural.

BENCOVICI CAROL 
secretarul organizației de bază din 

întreprinderea „Gh. Doja”

Despre drepturile și îndatoririle membrilor de partid
tră de bază au contribuit efectiv la 
traducerea în viață a politicii par
tidului nostru. De pildă, tovarășul 
Pătrașcu Stanciu, fiind propagan
dist, a dus o muncă perseverentă 
pentru ridicarea nivelului politic și 
însușirea temeinică a marxism-le- 
ninismului de către cuisanți. In ur
ma acestui fapt, vigilența membri
lor de partid a crescut, demascînd 
elementele dușmănoase care au 
căutat să intre în rîndurile partidu
lui

Intre îndatoririle și I drepturile 
membrilor de partid există o strîn- 
să legătură. Ele asigură participa
rea activă a tuturpr membrilor 
de partid la munca de partid, ca 
fiecare să fie un îndrumător ferm, 

mă cu care le-a cumpărat. Prin 
cumpărarea obligațiunilor C.E.C. 4 
la suta cu cîștiguri nu se poate 
pierde nimic, ci numai cîștiga.

In activitatea lor funcționarii sfa
tului popular raional și comitetele 
executive ale sfaturilor populare co
munale au datoria de a lămuri oa
menii muncii de la sate, arătîndu-le 
că prin banii depuși în obligațiuni 
C.E.C. 4 la sută cu cîștiguri, ei spri
jină statul în lupta pentru făuiirea 
unei vieți mai fericite oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Obligațiunile C.E.C. 4 la sută cu 
cîștiguri se pot cumpăra de la toa
te ghișeele C.E.C., P.T.T., ghișeele 
de la instituții și întreprinderi, pre
cum și de la împuterniciții din co
mune.

Din scrisorile sosite la 
Comitetul raional de partid 

și la redacția ziarului
Tov. Topor luliu, Șeider Ladislau 

(Alba-Iulia) și alții propun ca 
membrii fostelor partide fasciste 
să nu poată deveni membri ai 
P.M.R.

Tov. Totoian Gh. (Alba-Iulia) 
propune ca începutul art. 1 să ai
bă următoarea formulare: „Mem
bru al P.M.R. poate fi orice om al 
muncii, indiferent de sex și națio
nalitate, cetățean al R.P.R.”...

Tov. Abraham Isac (Alba-Iulia 
pi opune ca în preambulul proiectu
lui Statutului modificat al Partidu
lui, după aliniatul 11, să se adau
ge încă un aliniat care să fie for
mulat astfel: „Partidul atrage ma
sele muncitoare la opera de ridi
care a nivelului sanitar”.

Tov Chioreanu Ion (Teiuș) 
propune ca la Cap. VII, punctul 
61 să se precizeze că : „Dreptul de 
control va fi exercitat fără să se 
încalce conducerea Unică”.

Tov. Joldiș Vasile (Galda de Jos) 
este de părere ca Ia Cap. I, punc
tul 10 să se menționeze că „acel 
membru de partid care este exclus 
pentru atitudini dușmănoase față 
de regimul democrat-popular, nu 
are dreptul să mai păstreze car
netul de partid asupra sa și nici să 
participe la adunările de partid, 
după hotărîrea luată de către adu
narea generală a organizației de 
bază din care face parte”.

conștient și disciplinat al masei oa
menilor muncii. Totuși în organi
zația noastră de bază nu toți mem
bri au dat dovadă de acest lucru. 
Astfel, tov. Bozbici Eronim răspun
de cu greu sarcinilor trasate de or
ganizația de bază, stă pasiv față 
de problemele ce se discută în adu
nările organizației și nici cotizația 
nu înțelege să o achite la timp.

Numai respectînd cu strictețe 
fiecare îndatorire statutară, mem
brii de partid vor putea fi' la 
înălțimea sarcinilor, contribuind ac
tiv la întărirea partidului.

FRATUȚIU CONSTANTIN 
membru în organizația de bază 

I.C.C.F — Alba-Iulia

Doi ani de activitate 
a asigurărilor de stat

Se împlinesc doi ani de cînd asi
gurările de stat și-au început ac
tivitatea pusă în slujba oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Cu aju
torul despăgubirilor pe care ADAS- 
ul le plătește cetățenilor asigurați 
aceștia pot să-și refacă bunurile 
distruse sau vătămate prin întîm- 
plări neprevăzute.

ADAS-ul asigură în schimbul u- 
nor sume mici — primele — plătite 
de cetățeni, bunurile cele mai de 
seamă din gospodăriile oamenilor 
muncii : clădirile, mașinile agricole, 
animalele și culturile agricole.

In afară de despăgubirile plătite 
cetățenilor, ADAS-ul contribuie cu 
sume importante și la sprijinirea mă
surilor pe care le iau sfaturile 
populare pentru prevenirea incen
diilor, molimelor la animale etc. 
Sumele pe care ADAS-ul le pune în 
acest scop la dispoziția sfaturilor 
populare se ridică, în anul 1954, Ia 
peste 60 milioane lei.

ADAS-ul vine de asemenea îțn 
ajutorul cetățenilor, dîndu-le posi
bilitatea să încheie asiguiări de 
viață și asigurări pentru cazuri de 
accidente. , i
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Pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcinilor 
puse de construcția socialistă, un 
rol deosebit de important îl au ga
zetele de perete.

Sprijinit și îndrumat în mod just 
în activitatea sa de către organi
zația de bază, colectivul gazetei 
de perete de la întreprinderea „Ar
dealul” a obținut însemnate reali
zări. Preocupîndu-se intens de ex
tinderea metod'elor. înaintate de 
muncă, gazeta de perete a contri
buit la mobilizarea muncitorilor 
pentru aplicarea pe scară largă a 
metodelor Kuznețov și Gh. Stratu- 
lat.

Gazeta de perete din comuna 
Vințul de Jos a reușit de asemeni 
ca prin activitatea desfășurată să 
mobilizeze pe țăranii muncitori din 
comună la lupta pentru termina
rea la timp și în cele mai bune con- 
dițiuni a campaniei de recoltare, 
treier,iș și dezmiriștit, sTtuîndu-se 
printre comunele fruntașe pe raion.

In multe locuri organizațiile de 
bază neglijează îndrumarea con
cretă și permanentă a colectivelor 
de redacție. Biroul organizației de 
bază (secretar tov. Horvath Geza) 
de la fabrica „Simion Bărnuțiu”, 
de pildă, subapreciază însemnă
tatea gazetei de perete în lupta 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan. In prezent, deși gazeta de 
perete se află în concursul organi
zat pe regiune, articolele nu au 
fost schimbate încă din luna iu
lie, ceea ce dovedește o condam
nabilă lipsă de răspundere față de 
sarcini, atît din partea biroului or
ganizației de bază, cît și din par
tea colectivului de redacție. Nesa
tisfăcător s-a ocupat colectivul de 
redacție pentru lărgirea numărului 
de corespondenți și pentru instrui
rea lor cu probleme de actualitate.

Lipsuri mari se manifestă și în 
activitatea colectivului gazetei de

Pentru succesul campaniei agricole de toamnă

Fruntași la pregătirile pentru însămînțări
Membrii gospodăriei colective 

„Viață Nouă” din Țelna, care au 
fost printre primii la recoltatul și 
treieratul păroaselor, sînt printre 
primii și la pregătirile în vederea 
însămînțărilor de toamnă.

Ei au terminat din vreme revi 
zuirea și repararea plugurilor, 
grapelor și a semănătorilor. Pen
tru a obține o recoltă bogată în a- 
nul viitor, ei au condiționat și au 
tratat cu abavit întreaga cantitate

Să fie reparat și îngrijit inventarul agricol 
de la centrele de închiriat unelte

In vederea însămînțărilor din 
toamnă, centrele de închiriat unel
te de pe lîngă cooperativele din ra
ionul nostru au un rol de seamă. 
In acest scop, uneltele agricole de 
la unele centre sînt .reparate și 
bine întreținute, putînd fi folosite 
de către țăranii muncitori la lu
crările de însămînțare. Exemplu în 
această privință sînt cooperativele 
din satul Șard, de la Cr.icău și al
tele.

Mai există însă conduceri de 
cooperative și gestionari care nu 
acordă importanța cuvenită repa
rării și păstrării în bune condițiuni 
a inventarului în vederea însămîn
țărilor. Un asemenea caz este la 
cooperativa din Galtiu (președinte 
tovarășul Ordeanu Cornel și 
gestionar Enei Traian), unde da
torită nepăsării, triorul se află în 
stare de nefuncționare avînd lipsă 
curelele, vînturătoarea de asemeni 
este stricată, iar una din semănă
tori nici pînă în prezent nu a fost 
pusă la punct pentru însămînțări. 

perete „Poștașul” de la P.T.T.R. 
Alba-Iulia (resp. de colectiv Dimitriu 
Nicolae, care, deși are stabilit în- 
tr-un plan de muncă obiective con
crete în vederea concursului, aces
tea au rămas doar simple fraze pe 
hîrtie. La gazetă au apărut de la 
începutul anului abia 17 articole șt 
acestea în majoritate sînt generale 
și lipsite de conținut. Toate aceste 
lipsuri își au rădăcina în faptul că 
organizația de bază (secretar tov. 
Fara I.) n-a analizat în nici o adu
nare a organizației activitatea ga
zetei de perete și nici n-a luat alte 
măsuri pentru îmbunătățirea mun
cii ei.

Nesatisfăcător se desfășoară și 
activitatea gazetei de perete de la 
întreprinderea" „Horia”. Colectivul 
de redacție al gazetei (resp. Fill- 
pescu Ciprian) a considerat că din 
moment ce a fost premiat pentru 
activitatea din trecut, nu mai est» 
nevoie să muncească.

Această situație este cu atît mai 
condamnabilă, cu cît colectivul a 
dat dovadă că dispune de suficien
te forțe pentru a se achita de sar
cinile ce-i revin. Colectivul de re
dacție în prezent își desfășoară ac
tivitatea fără un plan concret da 
muncă. La gazetă se publică arti
cole „pe campanii", în mod neregu
lat și nu întotdeauna se ocupă de 
combaterea lipsurilor ce există în 
întreprindere.

Concursul gazetelor de perete 
pe regiune este un bun prilej pen
tru îmbunătățirea activității gaze
telor de perete. De aceea, cu spriji
nul organizațiilor de bază, colecti
vele de redacție ale gazetelor de 
perete au datoria să depună toa'e 
eforturile pentru a face din gaze
tele de perete arme puternice în 
lupta pentru antrenarea oamenilor 
muncii din raion la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid.

PORAN ELENA

de grîu ce urmează a se însămîn- 
ța.

Colectiviștii s-au îngrijit de a- 
semeni din vreme pentru repararea 
inventarului de cramă și pivniță în 
vederea vinificației strugurilor, a 
căror producție, cu toate neajun
surile cauzate de timpul neprielnic, 
promite a fi mulțumitoare.

Fruntași în aceste munci sînt 
colectiviștii Docolina Candin, Hada 
Ionel, Mărginean Maria și Bîrz 
Nicolae.

Din lipsă de vigilență centrul unde 
se găsesc depozitate uneltele, este 
instalat în una din încăperile 
chiaburului Barbu Pavel, care folo
sește în același timp această încă
pere pentru coteț de păsări, fapt ce 
face ca inventarul să fie supus u- 
nei distrugeri sigure.

Această nepăsare condamnabilă 
față de bunul obștesc trebuie să 
fie curmată de îndată de către con
ducerea cooperativei, care are da
toria să găsească un local cores
punzător și să ia măsuri pentru 
reparare și buna întreținere a in
ventarului agricol.

O sarcină de seamă îi revine în 
această direcție și tovarășului Son- 
cioli Ștefan, responsabilul cu unel
tele agricole de la U.R.C.A.D. Alba, 
care răspunde de felul cum se păs
trează și se folosește acest inventar. 
El trebuie să ia deîndată măsuri 
pentru revizuirea, repararea și păs
trarea lui, pentru a putea fi fo
losit de țăranii' muncitori în cam
pania de însămînțări.



Din țara constructorilor comunismului
Metalurgiști

Din 1950 și pînă în prezent, la 
uzina de prelucrare a cuprului dîn 
Balhaș au fost introduse aproxima
tiv 3.000 propuneri de raționalizare. 
Economia anuală realizată în ur
ma introducerii acestor propuneri 
este de peste 30 milioane ruble.

Un grup de raționalizatori de la 
atelierul metalurgic, conduși de in
ginerul Melnikov și de tehnologul 
Ismagulov, au elaborat o nouă me
todă de construire a cuptoarelor cu 
reverber, care sporește capacitatea 
lor de producție aproape cu 10 la

Muncitori și colhoznici — autori de cărți
In Editura de cărți și reviste din 

Lvov au apărut recent cartea ,,430 
chintale de cartofi la hectar”, scri
să de colhoznica ucraineană Lud
mila Kinașciuk, și cartea „Despre 
dezvoltarea agriculturii cu multe ra
muri”, de Vasili Șlian, președintele 
unuia din colhozurile din regiune.

In această editură apar an de an 
tot mai multe cărți și broșuri scrise 
de inovatori din întreprinderi in
dustriale și colhozuri.

Lucrarea „Inovatorii”, scrisă de 
Viktor Reșetnikov, strungar la u- 
zina de autocamioane basculante, 
este mult apreciată de muncitorii 
din Lvov. Autorul vorbește despre 
munca în întreprinderea la care lu-

Un pomicultor
Peste 170 varietăți de meri, peri 

și pruni au fost obținute prin hi
bridizare de către Iaan Raed, se
lecționând—colhoznic din colho
zul „Miciurin”, raionul Harjius, din 
Estonia Sovietică. Toate varietățile 
noi se deosebesc prin rezistență la 
ger, gust delicios și aromă placuTa.

Se bucură de o deosebită aprecie
re din partea pomicultorilor noua 
varietate de meri obținută de Raed. 
Fructele acestui măr, au o arțimă

O „bibliotecă
In împrejurimile Tașkentului, pe 

malurile rîului Tarnau, bogat în 
ape, se întind terenuri cu un aspect 
neobișnuit. Cel ce vizitează pentru 
prima oară acest colțișor de țară 
este uimit de varietatea peisajului. 
Pitorești podgorii moldovenești al
ternează cu peisaje Be grădini fruc
tifere alpine din Tadjikistan; ală
turi de lanurile aurii de cereale, 
din cîmpiile rusești, se văd bostă- 
nării din însorita Turkmenie, pline 
de pepeni galbeni de Ciardjou ; 
dumbrăvile de peri de pe ramifica
țiile muntoase ale Caucazului alter
nează cu grădinile de arbuști fruc
tiferi din preajma Moscovei.

Aici, pe terenurile stațiunii ex
perimentale din Asia centrală a 
Institutului unional de fitotehnie, 
se pot vedea specii și exemplare de 
plante cultivate, aduse din toate 
continentele și țările lumii. Oame
nii de știință numesc pe bună drep
tate această stațiune „biblioteca 
plantelor v.ii“. Colecția ei de plan
te, care numără 52.000 de exem
plare de soiuri de plante sudice, 
este una din cele mai mari din lu
me. Aici cresc aproape 800 varie
tăți de viță de v.ie, 4.800 exemplare 
de soiuri dc bumbac, 10.000 soiuri 
de cereale, 6.000 soiuri de pepeni 
galbeni, aproximativ 4.000 soiuri de

raționalizatori
sută. Aplicarea acestei metode per
mite să se obțină anual economii de 
1 milion ruble.

Uzina economisește anual 1.500.000 
ruble prin aplicarea noii metode de 
prelucrare a minereului. Aceasta 
metodă a. fost elaborată de Grafi- 
zirskaia, tehnologul fabricii de îno- 
bilare, cu ajutorul flotatoruM 
Maslennikov și a maiștrilor Sitni
kov și Mironeev. Producția concen
tratului de minereu a sporit de 
trei ori, iar conținutul de metal în 
concentrat a sporit de două ori.

(Agerpres).

crează el, despre creatorii noilor 
mașini.

Broșura „Cu viteze sporite”, scri
să de strungarul Vladimir Gur- 
gal, descrie folosirea (metodei de 
prelucrare rapidă a metalului ară- 
tînd rentabilitatea ei economică.

Cartea scrisă de Ivan Galușinski, 
șeful fermei de lapte-marfă a col
hozului „Lenin”, descrie realizările 
crescătorilor de animale din acest 
artei agricol în domeniul ridicării 
productivității vitelor. Autorul des
crie pe ce cale în ultimii patru ani 
s-a obținut o sporire de doua ori a 
cantității de lapte muls. Editura din 
Lvov a pregătit pentru tipar alte 10 
cărți și broșuri ale muncitorilor și 
colhoznicilor fruntași.

— selecționar
minunată. Fiecare măr cîntărește 
între 300 și 400 grame.

Prezintă un mare interes fragile 
din varietatea „Rae”, care cresc în 
grădina Iui Iaan Raed. Recolta a- 
cestei varietăți de fragi este de 5—-6 
ori mai mare decît în mod obiș
nuit. Iaan Raed nu se ocupă numai 
cu pomicultura. Prin polenizare în
crucișată, el a obținut varietăți de 
cartofi, mazăre dulce și trifoi care 
dau recolte bogate. (Agerpres).

de plante vii
pepeni verzi, 400 soiuri de piersici, 
560 — caiși, 176 — cireși, 30 va
rietăți de coacăzi negri etc.

Colectivul stațiunii desfășoară 
totodată o muncă intensă pențru 
obținerea de noi soiuri superioare 
de diferite culturi. Numai în ul
timii ani" stațiunea a obținut și a 
recomandat 20 de noi varietăți de 
caiși, 22 varietăți de piersici, 1’0 
varietăți de cireși, multe soiuri noi 
de legume, papilonacee și culturi 
tehnice.

La stațiune se poate vedea o 
hartă a țării, pe care sînt trasate 
sute de linii care pornind din 
Tașkent se întind spre toate col
țurile țării. Sînt liniile de legătura 
ale „bibliotecii de plante vii” cu 
„abonații” ei. Avioanele, care plea
că de pe aerodromul din Tașkent, 
poartă adesea pe bord pachete de 
semințe de noi soiuri de plante, bu
tași de viță de vie, puieți de pomi 
fructiferi, expediate de stațiune în 
toate părțile Țării Sovietice, pen
tru a transforma în grădini țelinile 
din Altai și nisipurile deșertului 
Kara-Kum, pentru a înspica pe la
nurile din stepele Crimeei, pentru a 
da rod pe pămînturile din Ural și 
din Extremul Nord.

(Agerpres).

NOTE Șl COMENTARII EXTERNE

Dezvăluirea planurilor revanșarzilor vest-germani
După anunțarea votului din par

lamentul francez, cercurile de la 
Bonn au înscenat o comedie simu- 
iinu deiută și panică. După cum au 
arătat însă evenimentele ulterioare, 
aceasta s-a făcut numai de ochii 
lumii. Mai mult, guvernul de la 
Bonn a dat publicității un comu
nicat conținînd un „program alcă
tuit din 5 puncte”, care exprimă 
fățiș tendința monopoliștîlor vest- 
germani de a obține reînarmarea. 
Programul proclamă intenția Repu
blicii Federale de a continua „po
litica unificării europene cu toate 
slatele care sînt dispuse la aceas
ta”, cere să se acorde „suveranitate” 
Germaniei occidentale și proclamă 
necesitatea „participării Republicii 
Federale la apărarea occidentului”. 
In continuare se arată că partici
parea „la apărare” trebuie înfăp
tuită „fără nici un fel de discrimi
nare față de Germania” și cere 
„tratative imediate cu Marea Bri- 
tanie și S.U.A.

Presa americanizată a ascuns 
însă cu grijă adevăratele planuri 
ale partizanilor refacerii wehr- 
machtului hitlerist. Asfel, pentru a 
liniști opinia publică s-a afirmat că, 
îr. orice caz atunci cînd se va trece la 
remilitarizarea Germaniei occiden
tale, se vor găsi „mijloaceleefica
ce” care să permită preîntîmpina- 
rea refacerii necontrolate a mașinii 
de război hitleriste. Desmințind a- 
firmațiile presei anglo-americane și 
a personalităților oficiale din' aces
te țări, potrivit cărora forma șl 
proporțiile reînarmării Germaniei 
occidentale vor fi strict delimitate 
prin vreun ăcord, Adenauer a deSă împiedicăm reînvierea militarismului german

Recenta Declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. pu
blicată la 10 septembrie, este co
mentată cu însuflețire de presa 
mondială. Această declarație a 
stîrnit o reacție furibundă în lagă
rul acelora care caută să ignoreze 
falimentul planului creării „comu
nității defensive europene”, inten- 
ționînd să înfăptuiască reînarma
rea Germaniei occidentale sub o 
nouă formă. Această declarație a 
găsit însă aprobarea caldă a tutu
ror prietenilor sinceri ai păcii, care 
o apreciază ca un nou și impor
tant pas al politicii iubitoare de 
pace a Uniunii Sovietice.

Componența delegației parlamentare britanice care va vizita U. R. S. S.
LONDRA (Agerpres). — Agen

ția France Presse anunță că’dele
gația parlamentară britanică, care 
va vizita la sfîrșitul lunii septem
brie Uniunea Sovietică ca urmare a

Bandele ciancaișiste continuă atacurile provocatoare împotriva R. P. Chineze
PEKIN (Agerpres). — China 

Nouă anunță noi cazuri de violare 
a spațiului aerian al Chinei de că
tre avioane ciancaișiste.

La 12 septembrie, un bombardier 
de patrulare de tip „R.B.-4 U” a

Ansamblul de cîntece și dansuri al Armatei Populare Chineze de Eliberare 
a prezentat un spectacol în orașul Timișoara

Marți la amiază Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare condus 
dc generalul Cen I a sosit în ora
șul Timișoara unde va prezenta o 
serie de spectacole.

Oamenii muncii din Timișoara au 
făcut oaspeților o entuziastă pri
mire.

clarat fățiș că guvernul de la Bonn 
va rezolva el însuși aceste proble
me după aprecierea lui. „Reînarma
rea Germaniei, a subliniat Ade
nauer, trebuie înfăptuită în propor
ție și în forma corespunzătoare po
liticii urmate pînă în prezent de 
Republica Federală. Republica Fe
derală va fi gata, cu toate că va 
dispune de deplină suveranitate, 
să-și impună ea însăși, în materie 
de înarmare îngrădirile necesare 
pentru continuarea politicii euro
pene”. Așadar, nici un fel de con- 
tiol, nici măcar fictiv, și nici un 
fel de îngrădiri. Aceasta este „de
plină libertate de acțiune pentru 
militariș’tii vest-germani”.

Din declarațiile lui Adenauer se 
vede că cercurile guvernante de la 
Bonn amenință Franța că se vor 
orienta direct spre o axă Washington 
Bonn, în -cazul cînd Franța nu 

ar accepta politica renașterii 
wehrmachtului. El a lăsat să se 
înțeleagă fără echivoc că Germa
nia occidentală va lupta ca și pînă 
acum pentru înfăptuirea planului 
american al unificării politico-mi- 
litare a Europei occidentale, în 
frunte cu revanșarzii de Ia Bonn. 
Adenauer a subliniat că nu va ține 
seama de votul de „procedură” (?!) 
a! parlamentului francez. Aceasta 
înseamnă amenințarea fățișă de a 
impune cu sila Franței participarea 
la o grupare militară pe care ea a 
respins-o recent.

Toate planurile pe care le expu
ne cu atîta cinism șeful guvernului 
de la Bonn se bucură de aprobare 
la Washington și Londra. Mai

Mulți comentatori burghezi nu 
pot ignora faptul că chemarea cu
prinsă în această Declarație, cu 
privire la realizarea de acorduri 
asupra problemelor internaționale 
nerezolvate, este în vădit contrast 
cu discursurile fățiș agresive care 
răsună la Washington.

Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. amintește po
poarelor singura cale justă pentru 
preîntîmpinarea unui nou război — 
calea realizării unui acord în pro
blema Germaniei, a înfăptuirii sis
temului de securitate colectivă în 
Europa, a interzicerii armelor ato

invitației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., va fi alcătuită din șapte 
conservatori, șapte laburiști și doi 
liberali.

Din grupul de conservatori fac 

apărut deasupra regiunilor de 
coastă din partea de est a provin
ciei Cijecian și a aruncat 12 bombe 
asupra orașului Ciuețiso. Avionul 
inamic a fost pus pe fugă de avia
ția Armatei Populare de Eliberare.

Tov. Ion Moangă, președintele 
Comitetului executiv al Sfatu'ui 
popular al regiunii Timișoara a 
dresat solilor artei chineze un căl
duros salut.

A răspuns conducătoiul ansam
blului, general Cen I.

In cursul zilei oaspeții au vizi
tat orașul.

mult decît atît, Adenauer a arătat 
în declarația sa radiodifuzată că în
tre Bonn, Washington și Londra se 
și duc tratative, al căror obiect,, 
după spusele lui, este „acordarea 
suveranității și contribuția germa
nă la apărarea lumii libere”. „Eu 
subliniez, a spus Adenauer, că as
pirațiile noastre și necesitatea con
tribuției germane la apărare se 
bucură de deplină înțelegere în 
S.U.A. și Anglia”.

Sinceritatea excesivă a cancelaru
lui de la Bonn, care a divulgat lu
cruri pe care alții au vrut să le 
ascundă un anumit timp opiniei pu
blice, a provocat o anumită derută 
la Londra și Washington.

„Cancelarul federal a rostit în a- 
ceste zile cuvinte puțin potrivite 
pentru a aduce o îmbunătățire în 
relațiile franco-germane”, scrie zia
rul „Daily Telegraph and Morning 
Post”.

„Țipetele lui Adenauer, scrie zia
rul „Liberation”, nu sînt în stare 
să ascundă un faliment tot. mai 
accentuat, precum și faptul că can
celarul se află în deplină derută în 
fața primejdiei prăbușirii întregii, 
sale politici”. Intr-adevăr, scrie „Li
beration”, nu poate exista o reîn- 
armare a Germaniei fără 'consimță
mântul Franței. S.U.A. știu acest 
iucru și Adenauer de asemenea ît 
știe. Franța nu dorește reînarmarea 
Germaniei. Ca și majoritatea ger
manilor, francezii vor pacea și de
zarmarea. Declarațiile lui Ade
nauer ridică vălul de pe secretele 
jocului de culise dintre Washington,. 
Bonn și Londra.

mice și cu hidrogen și a reducerii 
înarmării statelor.

După succesul conferinței de la 
Geneva, după eșecul planului de 
înjghebare a „armatei europene”,, 
s-au creat noi condiții favorabile 
pentru rezolvarea problemei ger
mane pe bază pașnică și democra
tă, pentru întărirea păcii în Europa..

Așa după cum subliniază De
clarația Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., Uniunea Sovie
tică va face și de acum înainte tot 
posibilul pentru realizarea unor a- 
corduri privind țprobletnele inter
naționale nerezolvate.

parte fostul ministru lord Cole
raine și ducele de Wellington, iar 
în grupul de laburiști se numără 
Christophor Mayhew și Mott- 
Radclyffe.

La 10 septembrie un alt avion de- 
tip „R.B.-4 U” a apărut deasupra 
raionului Din hai, provincia Cije
cian. El a fost de asemenea alun
gat de avioanele Armatei Populare 
de Eliberare.

Seara, la parcul de cultură șt> 
odihnă „Ștefan Plavăț” artiștii chi
nezi au prezentat un frumos spec
tacol la care au asistat mii de- 
spectatori.

Publicul timișorean a făcut o 
caldă manifestare de prietenie so
lilor artei chineze.

(Agerpres).
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