
Spre noi succese!

Alături de întregul nostru popor 
muncitor, oamenii muncii din in
dustria și agricultura raionului 
nostru se pregătesc să întîmpine 

/ printr-un nou și putternic avînt 
politic și succes în muncă Congre- 
su1 Partidului Muncitoresc Romîn 
și cea de a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Intîmpinarea de către oamenii 
muncii din patria noastră a acestor 
mărețe evenimente cu noi succese 
pe tărîmul construcției socialiste 
dovedește întărirea continuă a uni
tății de neclintit dintre partid, gu
vern și popor, hotărîrea poporului 
nostru muncitor de a urma neabă
tut partidul — organizatorul tutu
ror victoriilor noastre — pe calea 
marilor orizonturi deschise de Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie.

O dovadă grăitoare în această 
direcție o constituie angajamentele 
luate de către muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și funcționarii din unele 

* întreprinderi din regiunea Stalin, 
precum și de către muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii și țăranii din u- 
nele unități agricole socialiste și de 
către țărani muncitori cu gospo
dării individuale din unele comune 
din regiunea Galați, în întîmpina- 
rea Congresului partidului și a zi. 
lei de 7 Noiembrie.

Hotărîți să dobîndească noi rea
lizări în îndeplinirea sarcinilor, oa
menii muncii de pe întreg cuprin
sul raionului nostru au primit cu 
multă bucurie chemările la între
cere, luîndu-și angajamente sporite 
în cadrul întrecerii socialiste și 
patriotice.

In industrie, numeroase colecti
ve de muncă din întreprinderile din 
raion și-au propus ca în perioada 
ce ne mai desparte pînă la Congre
sul partidului și ziua de 7 Noiem
brie, să-și realizeze sarcinile de 
plan la toți indicii, să mărească 
productivitatea muncii, să reducă 
prețul de cost al produselor, să 
dea o dezvoltare mai mare pro
ducției bunurilor de larg consum 
și. să sprijine neslăbit ridicarea 
continuă a agriculturii. Astfel, co
lectivul de muncitori și tehnicieni 
de la Depoul C.F.R. Teiuș s-a anga
jat să-și depășească sarcinile de 
plan la producția exprilmată în 
km/ungere cu 2%, să realizeze, 
prin reducerea consumului specific, 
o economie de peste 60.000 lei și 
să ridice productivitatea muncii cu 
3% față de sarcina de plan. Co
lectivul de muncă de la întreprin
derea Zlatna și-a propus ca pînă la 

■■f" ,28 octombrie să-și realizeze sarci
nile de plan la unele produse.

In agricultură întrecerea se va 
desfășura pentru strîngerea Ia timp 
și fără pierderi a recoltelor de 
toamnă, pentru executarea la timp 
a arăturilor și însămînțărilor de 
toamnă și pentru îndeplinirea tu
turor obligațiilor față de stat. Pen
tru țndeplinirea cu succes a aces
tor obiective, oamenii muncii din 
unitățile agricole socialiste și ță
ranii muncitori cu gospodării in
dividuale din raion sînt hotărîți 
să muncească cu toată forța .și 
hărnicia lor. In această direcție, 
grăitoare sînt angajamentele pe 
rare și le-au luat colectivele de 
muncă de la S.M.T. Alba și gospo
dăria de stat din Galda de Jos, co

Constituirea Comitetului raional pentru sărbătorirea 
„Lunii prieteniei romîno-sovietice“

In ziua de 21 septembrie a avut 
loc în orașul Alba-Iulia ședința de 
constituire a Comitetului Raional 
pentru sărbătorirea Lunii prie
teniei romîno-sovietice”. Au fost 
aleși în Comitet următorii tovarăși:

Antall Ion, Bîrlea Ștefan, Băr- 
bănțan N., Bekeș Terezia, Bene- 
dek Francisc, Bîrsan N., Bîrz A- 
nuța, Bucur Aurelian^ Budulă M., 
Corjan Zamfira, Constantin Stela, 

lectiviștii din Țelna, Cistei, Benic, 
întovărășiții și țăranii cu gos
podării individuale din numeroase 
comune din raion, ca Sîntimbru, 
Vințul de Jos și altele. Membrii 
gospodăriei colective din Țelna 
de pildă, s-au angajat să termine 
pînă la 30 octombrie toate lucrări
le, a tît recoltatul cît și însămînțatul 
în rînduri încrucișate a peste 50% 
din suprafața ce o vor însămîrița cu 
grîu. De asemenea, avînd sprijinul 
sfatului popular comunal și al or
ganizațiilor de bază, țăranii mun
citori din comuna Sîntimbru și sa
tele aparținătoare și-au propus să 
termine pînă la 25 octombrie reedi
tările produselor de toamnă, însă
mînțatul grîului și pînă la 7 No
iembrie să-și predea în întregime 
obligațiile față de stat. Un anga
jament prețios este și acela de a 
sprijini cu toate posibilitățile lu
crările de îndiguire din satul Coș- 
lariu, spre a putea fi ferite cele 
peste 150 ha. teren de inundații.

Toate aceste angajamente dove
desc hotărîrea oamenilor muncii 
din raion de a lupta cu toate for
țele pentru înfăptuirea politicii par
tidului, pe care o consideră drept 
propria lor politică, hotărîrea de-a 
trece de pe acum la traducerea în 
fapt a proiectului de Directive pri
vind dezvoltarea agriculturii.

Desfășurarea în bune condițiuni 
a întrecerii, asigurarea îndeplinirii 
angajamentelor luate, necesită 
luarea a o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice, intensificarea pe 
toate căile a muncii politice, astfel 
ca fiecare om al muncii să fie pă
truns de sarcinile mărețe ce le are 
de îndeplinit.

In întreprinderi conducerile ad
ministrative, cu sprijinul organiza
țiilor de bază, trebuie să ia toate 
măsurile în scopul sprijinirii avîn- 
tului muncitorilor în întrecerea so
cialistă, spre a da posibilitatea 
largă de descoperire și folosire a 
rezervelor interne și a folosirii pe 
scară largă a experienței înain
tate. Comitetele de întreprinderi au 
datoria de a îmbunătăți organiza
rea și conducerea întrecerii socia
liste, luptînd împotriva formalis
mului și birocratismului.

Sarcini de mare răspundere re
vin sfaturilor populare și organi
zațiilor de bază din comune și 
sate. Cu ajutoiul comuniștilor, a- 
gitato.rilor, a deputaților, femeilor 
și tineretului, trebuie desfășurată o 
intensă muncă politică de antre
nare a țăranilor muncitori spre a 
grăbi recoltările și însămînțările 
și a-și preda în întregime cotele 
cuvenite statului. Trebuie larg fo
losite toate mijloacele agitației po
litice, ca gazetele de perete, con
ferințele, etc.

Munca politică desfășurată de 
către organizațiile de bază trebuie 
să fie la un nivel cît mai înalt, ast
fel ca prin aceasta să se asigure o 
largă participare la întrecere, un 
avînt continuu în îndeplinirea an
gajamentelor.

Oameni ai muncii din inaustrie 
și agricultură ! Desfășurați cu tot 
entuziasmul lupta pentru a întîm- 
pina cu noi succese în muncă Con
gresul partidului și ziua de 7 No
iembrie, pentru a obține noi rea
lizări în creșterea nivelului de trai 
al celor ce muncesc!

Cotea Eugen, Csiky Arpad, Cristea 
Ion, Demco Nicolae, Dobîrtă Mi
hai, Drăgan Florica, Dușan Miron, 
Flentea Aurel, Floca Nicolae, Gli- 
ga Emil, Iancu Andrei, Iohan Toma, 
Lăncrăjan Gh., Leagu Vera, Milo- 
tinescu I., Mozeș Alexandru, Nagy 
Rozalia, Pancu Petru, Popa loan, 
Staicu Petru, Stoia Pavel, Schus
ter Ana, Vermaga Lucreția și Dr. 
Vultur Mircea.
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IN INTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI ȘI A ZILEI DE 7 NOIEMBRIE 

^Puternicul avînt at întrecerii în industrie și agricutturâ 
Răspunzînd cu însuflețire chemărilor la întrecere, lansate de către unele întreprinderi din regiunea 

Stalin și de către unele colective de muncă din unitățile agricole socialiste și țărani muncitori cu
gospodării individuale din unele comune din regiunea Galați, în intîmpinarea celui de al II-lea
Congres al P.M.R. și a celei de a 37-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie!, oamenii
muncii din raionul nostru își iau angajamente sporite spre a contribui cu toate forțele la obținerea de
noi succese în îndeplinirea și depășirea planului de stat pe 1954 la toți indicii, pentru dezvoltarea a- 
griculturii și ridicarea nivelului de trai al poporului nostru muncitor.

Publicăm mai jos unele angajamente luate de oamenii muncii din raionul nostru.

Mai multe produse de 
larg consum

Muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii întreprinderii de industrie lo
cală „Horia” își sporesc angaja
mentele în cinstea Congresului 
partidului și a zilei de 7 Noiembrie.

Pînă la data de 20 ■ octombrie ei 
s-au angajat să termine clădirea 
noii turnătorii pusă în funcție de 
curînd, să repare moara din comu
na Mihalț, să amenajeze noul ate
lier de rotărie etc. Ei și-au prevă
zut să producă însemnate cantități 
de bunuri de larg consum, redu- 
cînd prețul de cost cu 1,5%, pla
nul global pe întreprindere să-l 
realizeze în proporție de r05%, 
iar productivitatea muncii pe cap 
de muncitor să crească cu 3,5%.

Tovarășul Ordean Gheorghe, șe
ful echipei de fierari, și-a luat 
angajamentul ca în cinstea Con
gresului partidului și a zilei de 7 
Noiembrie să dea produse zilnic cu 
20% peste plan.

Cuvîntul ceferiștilor
Analizînd posibilitățile de care 

dispun, în cinstea Congresului par
tidului și a zilei de 7 Noiembrie, 
colectivul atelierului de zonă 
C.F.R. Alba-Iulia și-a luat urmă
toarele angajamente :

Să îndeplinească planul de pro
ducție în proporție de 103%, să 
mărească productivitatea muncii cu 
2%, să reducă prețul de cost cu 
3%, să dea numai lucrări de bună 
calitate și să efectueze toate lu
crările de pregătire pentru iarnă 
pînă la data de 29 octombrie.

De asemenea colectivul secției 
L. 5 întreținere s-a angajat să 
depășească planul de exploatare ea 
2% ; îmbunătățirea calității liniei 
prin reducerea punctajului mediu 
cu 4% ; depășirea planului la ma
terialul mărunt de cale cu 18% ; 
regenerarea uneltelor și sculelor în 
cale cu 20% ; depășirea planului 
la repararea traverselor în cale cu 
10% ; depășirea planului la repa
rarea liniei prin suflaj cu 5% și 
creșterea productivității muncii cu 
23%.

S. M. T. Alba
— Vom termina însămînțările de 

toamnă pînă la 6 noiembrie însă- 
mînțînd în rînduri încrucișate peste 
500 ha. grîu.

— Pentru sporirea producției a- 
gricole, vom face arături de însă- 
mînțări, ogoare și desțeleniri cu 
pluguri cu antitrupiță pe o supra
față de 300 ha. De asemenea $ în 
scopul de a mări producția de fu- 
laje, vom face desțeleniri de pă
șuni și fînațe neproductive pe o 
suprafață de 500 ha.

— Vom realiza economii la

Vineri, 24 septembrie 1954

piese și materiale în valoare de 
5.000 lei și vom economisi 3.000
1. motorină și 300 1. benzină.

— Vom extinde metoda graficu
lui orar la 7 brigăzi de tractoare.

— Pînă la 15 octombrie vom 
termina noul atelier tip și 2 remize 
pentru batoze.

— Vom asigura condiții bune de 
hrană și cazare mecanizatorilor.

Cooperativa „9 Mai“ Teiuș
însuflețiți de dorința de a întîm- 

pina Congresul al II-lea al parti
dului și cea de a 37-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie cu noi succese în muncă, 
iucrătorii cooperativei „9 Mai“ din 
Teiuș își sporesc angajamentele, 
răspunzînd chemării la întrecere a 
muncitorilor, tehnicienilor, ingine
rilor și funcționarilor de la unele 
întreprinderi din regiunea Stalin.

Pînă la 31 octombrie a.c. ei 
s-au angajat să depășească planul 
la mărfuri cu 15%, fondul social 
cu 10%, la înscrieri de noi mem
bri în cooperativă cu 5% și să re
ducă fondul de cheltuieli cu 10%.

Printre cei care și-au luat an
gajamente a fost și tov. Mateica 
Ion, care în tot decursul anului 
și-a depășit planul. El s-a angajat 
ca pe lunile septembrie și octom
brie să-și depășească planul în sec
torul său cu peste 15%.

Gospodăria agricolă colec
tivă „23 August11 Obreja
— Să terminăm recoltai ea șl 

condiționarea florii soarelui pînă 
la 28 septembrie, iar recoltarea po
rumbului și a cartofilor pînă la 
15 octombrie.

— Pînă la 10 octombrie vom în- 
grășa cu îngrășăminte naturale 
14 ha. ce se însămînțează în toam
nă.

— Să terminăm însămînțările cu 
5 zile înainte de termen, semănînd 
giîul 100% în rînduri încrucișate.

— Pînă la 25 octombrie vom a- 
c'ni-ta creditele de producție și cota 
rambursabilă din investiții.

— Pînă la 30 octombrie vom va
lorifica prin cooperativă la produ
sele contractate cu 20% peste plan, 
iar pe piața locală vom valorifica 
1.500 ouă și 50 purcei de peste 2 
luni.

— Pentru îndeplinirea acestor 
angajamente, vom face mobiliza
rea la muncă 100%, vom organiza 
cît mai bine munca pe brigadă, e- 
chipe și om, vom aplica cu stric
tețe regulile agrotehnice,

Produse peste plan
Hotărîți de a cinsti cu realizări 

de seamă Congresul al II-lea al 
P.M.R. și cea de a 37-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, muncitorii întreprinde
rii „Comraiprod", sprijiniți și aju
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tați îndeaproape de cptre condu
cerea întreprinderii, organizația de 
bază și comitetul de întreprindere, 
s-au angajat să dea însemnate can
tități de produse peste plan.

De pildă, secția tîmplărie de mo
bile, condusă de tovarășul Vinersar 
Simion, și-a iuat angajamentul să 
depășească planul cu 10%, secția 
tîmplărie mecanică, condusă de to
varășii Mesentean Ion și Iancu 
Ion, s-a angajat să confecționeze 
stupi sistematici cu 3% peste plan 
și de calitate superioară.

Angajamentele acestor tovarăși 
au fost urmate de întreg colectivul 
de muncitori de la întreprindere.

încălțăminte mai multă
In adunarea generală, ținută în 

dimineața zilei de 21 septembrie, 
colectivul de muncitori și tehnicie
ni al cooperativei „Progresul" din 
Alba-Iulia și-a luat angajamentul 
ca în cinstea Congresului partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie să în
deplinească 100% planul la toți in
dicii. El s-a angajat totodată că pînă 
la data de 31 octombrie să producă 
peste plan 50 perechi pantofi băr
bătești, 50 perechi pantofi de damă 
și 25 perechi ghete pentru copii din 
materialele economisite.

De asemenea, colectivul s-a an
gajat să depășească planul de pro
ducție la atelierele de reparații cu 
12%, la desfacerea produselor cu 
110%, totodată să reducă cheltuie
lile de desfacere cu 1%, să crească 
rentabilitatea cu 5% față de plan 
și productivitatea muncii cu 2%.

Angajamentele țăranilor 
muncitori din Bărăbanț
1. Vom termina pînă la data de 

20 octombrie însămînțatul grîului 
de toamnă, respectînd regulile a- 
grotehnice și vom face arături a- 
dînci de toamnă pe o suprafață de 
370 ha.

2. Vom achita pînă Ia 30 octom
brie în întregime cotele cuvenite 
statului la produsele vegetale și 
animale.

3. Vom sprijini prin toate mijloa
cele posibile conducerea coopera
tivei spre a-și îndeplini pînă la 7 
Noiembrie în întregime planul ia 
contractări și achiziții.

4. Vom contribui cu munca noas
tră la pietruirea unei șosele pe o 
distanță de 4 km, precum și la ter
minarea unui pod, pînă la 7 Noiem
brie.

5. In cursul lunii octombrie și în
ceputul lui noiembrie vom achita 
în întregime impozitele către stat, 
taxele A.D.A.S. și autoimpuneri.

6. In această perioadă vom con
tribui la o serie de munci pentru 
înfrumusețarea comunei noastre, 
cum ar fi plantarea pomilor, cură
țitul fîntînilor, săpatul șanțurilor etc.



Trebuie intensificată munca de colectări 
în comuna Benic

DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

In multe comune din raion, unde 
colectorii și organizațiile de masă, 
îndrumate de organizațiile de partid 
au lămurit țărănimea muncitoare 
despre importanța predării la vre
me a cotelor de produse vegetale 
și animale, s-au obținut succese în
semnate.

Printre comunele care au obținut 
rezultate frumoase la colectări stat 
comunele Bărăbanț, care a reali
zat planul la colectările de grîu, 
carne, lapte de oaie și lînă în pro
porție de peste 100%, precum și 
Feneș, Alba-Iuliă și altele.

Sînt unele comune unde, datori
tă slabei munci politice și organi
zatorice desfășurate de către sfatu
rile populare și organizațiile de 
bază, colectările se desfășoară ne
satisfăcător. Așa este, bunăoară, 
cazul în comuna Benic, unde co
mitetul executiv al sfatului popu
lar comunal și organizațiile de 
bază din comună și satele aparți
nătoare nu duc o activitate 
susținută pe teren, ceea ce face ca 
munca de colectări să se desfășoa
re la voia întîmplării. Datorită fap
tului că colectorul Frîncu loan nu 
este tras la răspundere de felul 
cum muncește pe teren, acesta, 
în ziua de 18 septembrie Și-a pre
văzut în plan să viziteze numai 
cinci gospodării, ca pînă la urmă 
în aceea zi să viziteze o singură 
gospodărie. Nu mal puțin se face 
vinovat în această direcție și in

Intîlnire între fruntașii în producție
Duminica trecută în orașul Alba- 

Iulia a avut loc o întîlnire între ti
nerii fruntași în muncă, organizată 
de către comitetul raional U.T.M. 
Hunedoara în colaborare cu comi
tetul raional U.T.M. Alba. La a- 
ceastă întîlnire au participat nu
meroși tineri, fruntași în muncă, 
de la Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ Hunedoara, tineri 
și fruntași în muncă din industrie 
și agricultură din raion, precum 
și elevi din școlile medii și profe
sionale din oraș.

In cadrul întîlnirii tinerii parti- 
cipanți din oraș și raion au între
ținut discuții vii cu tinerii fruntași 

spectorul C.S.C. raional, Bolea Ni 
colae, care răspunde de colectările 
dir. această comună. Neefectuînd un 
control temeinic, el este străin de 
munca superficială dusă de 
colector și n-a luat nici o măsură 
care să ducă la îmbunătățirea mun
cii acestuia.

Atît comitetul executiv al sfatu
lui popular comunal, cît și împu
ternicitul C.S.C. raional, tovarășul 
Andronic Ion, nu se sezisează de 
faptul că chiaburul Morar Emil nu 
a predat o însemnată cantitate de 
carne. Mai mult, tovarășul Dehe- 
leanu Liviu, președintele sfatului 
popular, în loc să sprijine munca 
de colectări, uneori dă dispoziții 
greșite care dăunează acestei mun
ci.

Datorită acestor lipsuri în mun
ca de colectări, în comuna Benic 
pînă la 16 septembrie colectările 
la grîu au fost realizate numai 
în proporție de 70%, la carne — 
87% și lapte de vacă — 31%, ceea 
ce face ca această comună să se 
situeze printre comunele codașe 
pe raion la colectări.

Pentru intensificarea colectărilor, 
comitetul executiv al sfatului popu
lar comunal și aparatul raional 
C.S.C. au datoria să aaalizeze fe
lul cum s-a efectuat munca de 
colectări și prin- o mai bună orga
nizare să fie impulsionată mun
ca de colectări pentru realizarea 
planului la toate produsele.

din cadrul combinatului, vorbind 
fiecare despre -munca lor de zi cu 
zi, despre felul cum reușesc să do- 
bîndească rezultatele cele mai bune 
în lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor. Mulți tineri de la combinat, 
ca Chiș Ioan, Asafta Toma și alții, 
au vorbit în cadrul întîlnirii cu 
tinerii din raionul nostru despre 
noile condiții de muncă și de trai 
create de regimul democrat popu
lar.

După ce au vizitat Muzeul re
gional din oraș, participanții au 
petrecut în cadrul unei întruniri to
vărășești organizate în acest scop.

Crește 
producția industrială

In primele șapte luni ale anului 
curent, producția totală a cinci 
ramuri industriale controlate di
rect de Guvernul Central Popular 
a crescut cu 34,2% în comparație 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

In industria grea, producția a 
crescut cu 36,2%, ta industria com
bustibilului — cu 29,7%, în indus
tria construcțiilor de mașini — cu 
59,5%, în industria textilă — cu 
22,4% și în industria ușoară — cu 
37,4%.

Planul de producție pe o luna a 
fost depășit în industria grea cu 
4,5%, în industria construcțiilor de 
mașini — cu 5,7% și ta industria 
textilă — cu 1,8%.

(Agerpres).

Dezvoltarea construcțiilor 
de mașini

înainte de eliberare, în China nu 
existau mari uzine constructoare 
de mașini.' întreprinderile și atelie
rele existente în China se ocupau 
numai cu reparatul și punerea la 
punct a utilajului importat din gă
rile capitaliste.

In decursul celor cinci ani care 
au trecut de la instaurarea Repu
blicii Populare Chineze, scrie revis
ta „Sișișouțe”, volumul producției 
întreprinderilor de stat și mixte 
aparținînd Ministerului Nr. 1 al con
strucțiilor de mașini a sporit de 12 
ori în comparație cu 1949. In pre
zent, în China există șapte mari 
uzine constructoare de utilaj mo
dern pentru nevoile industriei tex
tile. Pentru dezvoltarea construc
țiilor de mașini are o mare :mpor- 
tanță construirea și lărgirea unor 
întreprinderi, cum ar fi uzina de 
instrumente de precizie de măsurat 
și de tăiat, uzina de aparate elec
trice și motoare electrice din Har
bin, uzina de utilaj pentru comprc- 
soare din Mukden, șantierele na ■ 
vale din Uhan și altele.

In 1953 uzinele aparținînd Mi
nisterului Nr. 1 al construcțiilor de 
mașini și-au însușit producția a 
aproximativ 600 de noi tipuri de 
articole, care înainte nu s-au fa
bricat niciodată în China.

(Agerpres).

In cinstea sesiunii adunării reprezentanților populari

Oamenii muncii din întreaga 
Chină obțin noi succese în produc
ție în cinstea primei sesiuni a A 
dunării reprezentanților populari.

Astfel, muncitorii de la rafină
ria de petrol Nr. 3 din Fușun și-au 
și îndeplinit sarcinile anuale ta 
ceea ce privește producția de ben- 
zină. In prezent, ei elaborează un 
plan nou, potrivit căruia, pînă la 
data de 1 octombrie — aniversarea 
instaurării Republicii Populare 
Chineze — vor depăși planul la 
rafinarea produselor de petrol cu 
încă 46%.

In ultimile zile, colectivele cup
toarelor Martin Nr. 1 și Nr. 2 de 
la combinatul metalurgic din An- 
șan au realizat noi recorduri în 
producție. Intre 1 și 5 septembrie,

Noi întreprinderi în

In orașul Paotou din Mongolia 
Interioară a început construirea 
și lărgirea mai multor întreprinderi 
industriale.

Printre cele trei întreprinderi in
dustriale care se construiesc în 
vederea satisfacerii cerințelor me
reu crescînde în domeniul construc
țiilor și al transportului, se numă- 

Ansamblul de Cîntece și Dansuri al Armatei Populare Chineze de Eliberare, 
care ne vizitează țara.

muncitorii de la topitoria de fier 
au dat 850 tone de fontă peste 
cantitatea obișnuită, iar muncitorii 
oțelari de la fabrica de tuburi fără 
cusătură au reușit să producă pen 
tru prima oșră tuburi de ati.j 
pentru rulmenți pe bile și tuburi 
fără cusătură de calibru mic.

In ultimile zile, trei brigăzi de ’a 
oțelăria Nr. 4 din Țianțzin au de- 
depășit planurile zilnice de muncă. 
Aici lucrează Liu Cian-fu, deputat 
în Adunarea reprezentanților popu
lari. Muncitorii de la întreprinde
rea populară de mașini și utilaje 
din Pekin au hotărît ca luna aceas
ta să fabrice 187 mașini de dife 
rite tipuri și să depășească sarcini
le de producție pe cel de al treilea 
trimestru al anului.

(Agerpres)

Mongolia Interioară

ră o fabrică de cărămizi și țiglă șl 
un atelier de reparații de automo
bile. In orașul Paotou sînt lărgite 
centrala electrică, uzina construc
toare de mașini și o tăbăcărie.

După ce centrala electrică din 
Paotou va fi lărgită, capacitatea 
ei de producție va depăși de două 
ori nivelul actual.

(Agerpres)

Tăria Partidului Muncitoresc 
Romîn constă în faptul că în în
treaga sa activitate el se călău
zește după atotbiruitoarea învă
țătură a lui Marx, Engels, Lenin, 
Stalin. Aceasta dă posibilitate par
tidului să elaboreze o politică jus
tă, corespunzătoare intereselor 
vitale și năzuințelor poporului 
muncitor, să conducă cu mînă si
gură clasa muncitoare și întregul 
popor în lupta pentru construirea 
societății socialiste. De -aceea par
tidul pune în centrul atenției sale 
munca pentru înarmarea membri
lor și candidaților de partid cu cu
noștințele de bază în domeniul 
marxism-leninismului. Așa cum 
subliniază proiectul Statutului mo
dificat al P.M.R., ridicarea nivelu
lui de conștiință, însușirea bazelor 
marxism-leninismului, este o înda
torire a fiecărui membru de partid.

In momentul de față, în toate 
organizațiile de partid au loc pre
gătiri în vederea deschiderii noului 
an școlar . în învățămîntul de par
tid. Partidul cere organizațiilor sale 
să ia toate măsurile pentru a asi
gura -în noul an școlar buna orga
nizare a învățămîntului de partid, 
ridicarea nivelului propagandei.

Condiția principală pentru bunul 
mers al învățămîntului de partid 
este asigurarea cercurilor și

Pentru o temeinică pregătire a noului an școlar 
în învățămîntul de partid*)

cursurilor cu propagandiști bine 
pregătiți din punct de vedere po
litic și teoretic. Anul acesta^ Comi
tetele regionale de partid Arad, 
Bacău, Baia Mare, București s-au 
ocupat cu grijă de complectarea 
cadrelor de propagandiști.

In multe locuri însă,. mai persis
tă o atitudine de superficialitate în 
alegerea propagandiștilor. In re
giunea Timișoara au fost scoși cu 
multă ușurință un mare număr de 
propagandiști, care au activat în 
anii trecuți, iar alegerea propagan
diștilor -noi s-a făcut cu exigență 
scăzută. O asemenea fluctuație a 
cadrelor de propagandiști dăunea
ză bunului mers al învățămîntului. 
In munca de propagandist e ne
voie de stabilitate, pentru ca pro
pagandiștii să poată cunoaște bine 
oamenii, să acumuleze experiență, 
să-și însușească metodologia îna
intată.

Comitetele de partid au datoria 
să îndrepte gieșelile săvîrșite ta 
alegerea propagandiștilor. In rîn- 
durile propagandiștilor trebuie să 
fie promovați muncitori calificați, 
cu un nivel politic și cultural ridi

cat, precum și intelectuali comu
niști, ingineri, tehnicieni etc.

La comitetele raionale și orășe
nești au loc acum seminarii, iar la 
comitetele regionale de partid — 
cursuri de calificare a propagan
diștilor. Scopul seminariilor și al 
cursurilor de calificare este să 
înarmeze propagandiștii cu cu
noașterea principalelor probleme 
teoretice și practice ale politicii 
partidului, în vederea orientării e- 
ducației marxist-leniniste spre o cît 
mai strînsă legătură cu sarcinile 
actuale concrete.

Pentru buna desfășurare a se
minariilor și cursurilor de califi
care a fost editat un ciclu de bro
șuri, cuprinzînd .lecțiile progra
mate. In multe locuri însă semina- 
riile și cursurile de calificare se 
desfășoară cu mari lipsuri. In ra
ionul Segarcea, ta orașele Ploești, 
Craiova etc., datorită slabului con
trol din partea comitetelor raionale 
și orășenești și a organizațiilor de 
bază, frecvența la seminar-iile fără 
scoatere din producție este foarte 
scăzută, iar mulți propagandiști se 
prezintă nepregătiți. In multe lo
curi, seminariile se desfășoară la 

un nivel scăzut. Probleme actua
le importante, ca întărirea alian
ței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, aplicarea prin
cipiului leninist al cointeresării 
materiale, problemele legate de ri
dicarea producției agricole, de dez
voltarea schimbului de mărfuri ta- 
tte oraș și sat, nu sînt lămurite 
din punct de vedere teoretic, ci tra
tate în mod simplist, vulgarizate.

Atenția principală trebuie acor
dată studierii documentelor pentru 
Congresul al II-lea al P.M.R.: pro
iectul Statutului modificat și pro
iectul Directivelor Congresului cu 
privire la dezvoltarea agriculturii 
în următorii 2—3 ani. Membru bi
rourilor comitetelor de partid re
gionale, raionale și orășenești au 
datoria să-i ajute pe propagandiști 
în însușirea cît mai temeinică a 
acestor documente de mare însem
nătate, să facă expuneri asupra 
problemelor legate de dezvoltarea 
agriculturii și a producției bunuri
lor de larg consum în regiunea res
pectivă.

In întreaga muncă de propagan
dă este necesar să se reliefeze ta 
mod viu și pe deplin rolul însem

nat al lui V. I. Lenin în dezvolta
rea creatoare a marxismului, tezele 
leniniste cu privire la construirea 
socialismului. Trebuie să se arate 
cum, baztadu-se pe lucrările lui 
Marx, Engels, Lenin, generalizing 
bogata experiență a construirii so
cialismului în U.R.S.S. și experien
ța mișcării muncitorești interna
ționale, I. V. Stalin a dezvoltat ta 
mod creator învățătura marxist- 
leninistă, aplicînd-o la noile con
diții istorice, și a îmbogățit într-un 
șir de probleme teoria revoluționa
ră cu noi teze.

In munca lor, propagandiștii au 
la îndemînă un asemenea ajutor 
de preț cum este traducerea ta 
limba romînă a volumului de rezo
luții și hotărîri ale congreselor, 
conferințelor Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și ale ple
narelor C. C., în care teoria mar- 
xist-leninistă a căpătat o dezvol
tare continuă în legătură cu sar
cinile practice ale construirii socia
lismului.

O sarcină a seminariilor și a 
cursurilor de calificare este să con
tribuie la generalizarea inițiative
lor și metodelor bune folosite de 
propagandiști, la combaterea meto
delor școlărești (metoda întrebări
lor și răspunsurilor în locul unor



MATERIALE PENTRU CONGRESUL AL ll-LEA AL P. M. R.

Dezbaterea proiectelor Statutului modificat al P. M. R. și al Directivelor Congresului al ll-lea al P.M.R.
Munca politică —

In proiectul Statutului modificat 
al P.M.R. la Cap. VII, art. 60, 
se arată ca o sarcină a organiza
țiilor de bază și aceea de a desfă
șura munca de agitație și organi
zatorică în mase pentru înfăptu
irea chemărilor și hotărârilor parti
dului.

In scurt timp de la înființare, 
drept rezulta al muncii politice 
desfășurate de către organizația 
de bază, gospodăria noastră s-a 
dezvoltat dovedind superioritatea 
muncii în comun pe tarlale întinse 
și cu mijloace mecanizate.

Organizația de bază în mai 
multe adunări a analizat probleme 
legate de organizarea muncii în 
G.A.C., iar pe baza propunerilor 
făcute de membrii de partid, s-au 
luat hotărîri concrete care, au dus 
la rezultate bune. Așa de pilda, în 
urma hotărîrii adunării generale 
a organizației de bază, consiliul de 
conducere a organizat mai bine 
echipele, iar în cadrul lor au fost 
repartizați membrii de partid, care 
au primit -din partea organizației 
de bază sarcini concrete cu privire 
la producție.

Comuniștii Aldea Petru, Marcu 
Achim, Dobîrtă Maria și alții au 
lost pilde vii în fața -colectiviști
lor, străduindu-se să contribuie din 
plin la obținerea unei recolte bo
gate.

Deosebit de însemnată în activi
tatea gospodăriei este activitatea 
desfășurată de agitatori, care sub 
îndrumarea organizației de bază 
au desfășurat larg munca de lămu
rire în rîndul colectiviștilor, expli- 
•cîndu-le că este în interesul lor să 
participe activ la muncile agricole 
•și că atît întreținerea culturilor cît 
și recoltarea lor, nu îngăduie a- 
mînare. Agitatorii Cîrnaț Ana, Ciu- 
fudean Virginia, Cîrnaț P., Bota Au- 
Tel și alții au fost în fruntea mun
cilor agricole. Tovarășii Bota Au- 
Tel, Cîrnaț Petru și alții au primit 
la împărțirea avansurilor peste 700 
kg. grîu, precum și însemnate can
tități de zarzavaturi, furaje, floa
rea soarelui etc.

In urma rezultatelor muncii po
litice, un număr tot mai mare de 
colectiviști dîndu-și seama de ro- 

dezbateri vii și libere a probleme
lor : învățarea mecanică etc.).

Paralel cu pregătirea propagan
diștilor, organizațiile de bază des
fășoară munca pentru înscrierea în 
învățămînt a membrilor de partid 
■și ă unor oameni ai muncii fără de 
partid. Trebuie lichidată cu 'hotă
râre practica înscrierii „din oficiu” 
a membrilor de partid în cercuri și 
■cursuri, fără a se ține seama de do
rința și posibilitățile lor.

Totodată, nu pot fi îngăduite si
tuații ca aceea din raionul Băilești, 
unde unele organizații de bază au 
lăsat la voia întîmplării înscrierea 
membrilor de partid în învățămîn- 
tul de partid. Liberul consimță- 
rnînt în învățămîntul de partid nu-1 
scutește pe membrul de partid de 
obligația statutară de a-și însuși 
bazele marxism-leninismului, ci în
seamnă doar că el este liber să 
aleagă mijlocul prin care și-o înde
plinește. De aci urmează că răs
punderea organizațiilor de partid 
pentru îndrumarea și controlul stu
diului fiecărui comunist crește con
siderabil. Datoria lor este de a dez
volta la comuniști interesul pentru 
cunoștințele politice, de a face ca 
în acest an să crească numărul 
membrilor de partid care studiază.

Anul acesta vor fi organizate

chezășia succeselor
Iul comuniștilor, își exprimă dorin
ța de a deveni membri de partid. 
Pînă în prezent organizația de 
bază a primit 5 candidați de par
tid, dintre care la trei le-a expirat 
stagiul, devenind membri de partid.

Studiind proiectul Statutului mo- 
dificat al partidului, îmi dau sea
ma însă că organizația noastră 
nu s-a ridicat încă la nivelul sar
cinilor trasate de partid și că în ac
tivitatea ei există încă serioase lip
suri care trebuiesc lichidate.

Deși organizația de bază și-a 
îmbunătățit munca de agitație po
litică de masă, ea nu întotdeauna 
a fost organizată temeinic. Une
ori agitatorii n-au fost instruiți cu 
regularitate, n-au fost înarmați cu 
problemele actuale ce se frămîntă 
în cadrul gospodăriei noastre. Din 
această cauză nu s-ar putea spune 
că ea a avut întotdeauna eficaci
tate. Aceasta se poate vedea din 
faptul că mai sînt colectiviști care 
nu respectă cu strictețe Statutul 
model. Colectiviștii Bota Emil, 
Cîrnaț Armeana și Truța Anica au 
efectuat prea puține zile muncă în 
timpul campaniei de vară. De ase
meni, agitatorii n-au desfășurat o 
vie muncă de lămurire în rîndul 
țăranilor muncitori din sat, ceea ce 
a făcut ca în anul acesta un nu
măr prea mic din rîndurile aces
tora să ceară a fi primiți în G.A.C.

Insuficient a fost ajutorul dat și 
organizațiilor de masă din gospo
dărie. Din această cauză munca de 
educare a tineretului lasă încă de 
dorit, iar activitatea femeilor se 
desfășoară într-un mod defectuos.

Proiectul Statutului modificat al 
partidului este un prețios îndreptar 
în munca noastră. El ne ajută să 
înțelegem mai bine care sînt sarci
nile noastre și cum trebuie să mun- 
cim pentru a ne îmbunătăți activi
tatea, este un imbold în .lupta pen
tru aplicarea în viață a hotărâ
rilor partidului și guvernului, Ie 
aceea fiecare comunist este dator 
să lupte cu fermitate pentru a da 
viață fiecărei prevederi a proiectu
lui Statutului modificat.

MAN AUREL 
secretar al organizației de bază 

din G.A.C. Cistei

pentru prima oară în cadrul învă- 
țămîntului de partid cercurile de 
studiere a istoriei Partidului Mun
citoresc Romîn. Aceste cercuri vor 
ajuta membrii de partid să cunoas
că tradițiile eroice ale luptei pur
tate de partidul nostru, în fruntea 
poporului muncitor, pentru lichi
darea exploatării capitalisto-moși- 
erești și înfăptuirea societății so
cialiste, vor contribui la educarea 
lor în spiritul dragostei și devota
mentului față de partid și popor. 
Comitetele de partid trebuie să se 
ocupe cu deosebită grijă de orga
nizarea acestor cercuri, de asigu. 
rarea lor cu propagandiști dintre 
cei mai pregătiți.

In noul an de învățămînt se a- 
cordă o mare atenție extinderii stu
diului individual al membrilor de 
partid. In legătură cu aceasta, o 
însemnătate deosebită capătă pro
paganda prin lecții. Comitetele re
gionale de partid au datoria să 
întărească corpul de lectori cu 
cadre bine pregătite din aparatul 
de partid și din afara lui, să orien
teze activitatea lor spre probleme
le principale ale muncii organiza
țiilor de partid.

Cu multă grijă trebuie să se o- 
cupe organele de partid de studiul

Din scrisorile sosite la 
Comitetul raional de partid 

și la redacție
Tov. Molnar Dezideriu (Alba-Iu- 

lia) propune ca al doilea aliniat 
de la art. 1 din proiectul de Statut 
să fie formulat astfel: „Cei care au 
exploatat sau exploatează munca 
altora nu pot fi membri ai Parti
dului Muncitoresc Romîn”.

Tov. Bolea Pavel (Poiana Arn- 
poiului) propune ca la art. 72 din 
proiectul Statutului modificat să 
fie arătat ce cotizație plătește un 
țăran cu gospodărie mică sau mij
locie.

Tov. Morar Grozava (Tăuți) 
propune să fie introdus în proiec
tul Statutului modificat al P.M.R. 
un capitol despre munca în rându
rile femeilor.

Pentru mărirea suprafețelor 
de sere

Proiectul Directivelor Congresu
lui al II-lea al partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2—3 ani, arată limpede 
măsurile ce trebuiesc luate în vede- 
derea îmbunătățirii condițiilor de 
trai a celor ce muncesc.

Capitolul IV cu privire la mă
rirea suprafețelor de sere pe lîngă 
unele întreprinderi industriale își 
poate găsi largă aplicare și în 
raionul nostru. De pildă, la fabrica 
de spirt din Alba-Iulia, unde se 
varsă o cantitate enormă de apă 
caldă în canal, s-ar putea folosi cu 
mult succes această apă la încălzi- 
iea unei sere de 1.00—200 m.p., 
care ar putea da însemnate canti
tăți de legume proaspete în timpul 
iernii și răsad timpuriu. De ase
meni o seră asemănătoare s-ar pu
tea construi și la fabrica de cără
midă de la Sîntimbru și întreprin
derea Zlatna.

Un studiu temeinic al tehnicieni
lor despre această sursă de energie, 
care astăzi se pierde și luarea de 
măsuri așa după cum reiese din 
proiectul de Directive va putea 
duce la îmbunătățirea simțitoare a 
condițiilor de viață a oamenilor 
muncii din raionul nostru.

MAN CRĂCIUN
de la cooperativa „Progresul"

Alba-Iulia

cadrelor. Nici un activist de partid, 
de stat și din economie nu trebuie 
să rămînă în afara studiului. El 
trebuie îndrumați să studieze pro
blemele economice, îndeosebi cele 
agricole, potrivit specificului regiu
nii.

Chezășia bunei organizări a în- 
vățămîntului de partid este con
ducerea permanentă de către orga
nele și organizațiile de partid. Co
mitetele raionale și orășenești de 
partid au datoria să exercite un 
control temeinic asupra pregătiri
lor pentru deschiderea noului an 
de învățămînt, prin trimiterea pe 
teren a unor activiști calificați, să 
ia măsuri operative pentru îndrep
tarea lipsurilor.

Un ajutor de seamă în organiza
rea învățămîntului de partid tre
buie să-l dea presa locală, publi- 
cînd informații, și articole de răs- 
pîndire a metodelor bune folosite, 
materiale critice etc.

Partidul cheamă organizațiile 
sale să creeze cele mai bune con
diții pentru însușirea de către 
membrii de partid a învățăturii 
marxist-leniniste, călăuză încercată 
în lupta pentru construirea socia
lismului, pentru făurirea buneistări 
a poporului muncitor.

*) Din „Scînteia” Nr. 3077.

Să îmbunătățim activitatea organizațiilor U. T. M.
Proiectul Statutului modificat al 

P.M.R. cuprinde un întreg capital 
consacrat muncii cu U.T.M., ceea 
ce dovedește grija deosebită a par
tidului pentru tineret. In Cap. VIII, 
la art. 64, se prevede că: 
„U.T.M.-ul ajută partidul în edu
cates comunistă a tineretului, în 
mobilizarea lui la lupta întregului 
popor muncitor pentru întărit ea re
gimului democrat-popular și con
struirea socialismului. U.T.M.-ul 
este principala rezervă a partidu
lui. Organizațiile U.T.M. trebuie să 
militeze activ pentru traducerea în 
fapt a directivelor partidului în 
toate domeniile construcției socia
liste, mai ales acolo unde nu exis
tă organizații de bază ale partidu
lui”.

Referitor la acest articol trebuie 
să menționez că în raionul nostru 
sînt numeroase organizații U.T.M., 
ca acelea de la C.F.R. Teiuș, co
muna Vințul de Jos și altele, care 
s-au dovedit a fi la înălțimea sar
cinilor, participînd cu tot entuzias
mul lor tineresc la acțiunile iniția
te de partid.

Cu toate acestea mai avem or
ganizații de bază care au rămas

In fața noastră stau sarcini mari
In sporirea producției agricole, 

așa după cum arată și proiectul de 
Directive, organizațiilor de bază, 
comuniștilor le revin sarcini mari. 
Iu comuna noastră am putut vedea, 
că țăranii care au aplicat regulile 
agrotehnice, au cules recolte mai 
mari ca ceilalți. Așa este, de pildă, 
țăranul muncitor Potopea Traian 1. 
N., care, însămînțînd în teren bine 
pregătit sămînță condiționată și 
tratată a recoltat mai mult decît 
alții. La fel țăranii muncitori La- 
zăr Ariton, Curta Ion lui Traian, 
însămînțînd porumb în cuiburi 
așezate în pătrat, vor • ob- 
ț’nt o recoltă ce depășește produc
țiile ce se prevede la alți țărani din 
comună. De aci putem vedea că a- 
vem mari posibilități de sporire a 
recoltelor, dar nu le-am folosit. 
Pe viitor organizația noastră de 
bază își va îmbunătăți munca de 
mobilizare a țăranilor muncitori 
spre a aplica metodele agrotehnice 
înaintate, considerând aceasta o 
sarcină de mare importanță.

O altă sarcină măreață ce re
vine organizațiilor de bază de la

Mai multă atenție pregătirii însămînțărilor
In vederea obținerii unei recolte 

sporite la hectar în anul viitor, exe
cutarea la timp și în bune coadi- 
țiuni a însămînțărilor de toamnă 
prezintă o importanță deosebită. In 
acest scop, membrii gospodăriilor 
colective din Țelna și Oiejdea, în- 
tovărășiții din Vințul de Jos, Gal
tiu etc., precum și numeroși țărani 
muncitori din comunele Bărăbanț, 
Galda de Jos, Sîntimbru și altele 
și-au pregătit din vreme uneltele 
agricole, au transportat cantități 
însemnate de gunoi natural pe 
cîrnp, au efectuat pe suprafețe în
tinse arături pentru însămînțâri șt 
au condiționat însemnate cantități 
de semințe.

In comuna Hăpria însă, datorită 
slabei preocupări a comitetului exe
cutiv (președinte Boța Gheorghe) 
în pregătirea însămînțărilor, repa
rarea uneltelor agricole ă rămas în 
urmă, iar pregătirea terenului

INFOR
In ziua de 3 octombrie a.c., ore

le 10 a.m., va avea loc tragerea la 
sorți a libretelor de economii :u 
cîștiguri. Tragerea se va face în 

în urma sarcinilor. De pildă, orga
nizațiile U.T.M. de la cooperativa 
„30 Decembrie” din Alba-Iulia din 
Sîntimbru, Benic, Almașul Mare și 
Micești neglijează munca de educare 
comunistă a tineretului și nu-1 
mobilizează la îndeplinirea sarci
nilor. De aceste lipsuri se fac vino- 
vați și unii activiști ai Comitetului 
raional U.T.M., cum ar fi tovarășa 
Petroiu Irina, tovarășul Iancu Nico- 
lae și alții, care nu întotdeauna 
au o comportare demnă pe teren și 
nu sprijină efectiv organizațiile 
U.T.M. pentru a lichida lipsurile.

Unii membri ai Comitetului raio
nal U.T.M. câ, de pildă, tovarășii 
Pascu Nicolae și Tot Dănilă, nu 
privesc cu simț de răspundere sar
cinile trasate.

Luptînd cu mai multă hotărîre, 
organizațiile U.T.M. vor putea do
vedi partidului că sînt demne de 
înalta cinste acordată, aceea de a 
fi principala rezervă a partidului 
în opera de construire a unei vieți 
noi și fericite.

NICHITA PETRU 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Alba

sate este întărirea muncii poli- 
tice pentru a convinge pe țăranii 
muncitori spre a pași pe calea 
gospodăriei colective sau a înto
vărășirii agricole. Vreau să arăt 
că în această direcție organizația 
noastră de bază nu a reușit să se 
râdice la nivelul sarcinilor. Faptul 
că nu am obținut rezultate în a- 
ceastă direcție se datorește slabei 
munci politice. Noi ne-am mulțu
mit să vorbim cu țăranii muncitori 
din comună în general, fără a 
le arăta concret rezultatele ce se pot 
obține prin lucrarea pămîntului pe 
întinderi mari și cu unelte mecani
zate, deși aceste fapte concrete le 
găsim în satul vecin, Galtiu, la în
tovărășirea agricolă. In proiectul 
de Directive se arată că nu trebuie 
slăbită nici un moment această 
muncă, de aceea organizațiile de 
bază, fiecare membru și candidat 
de partid trebuie să se simtă mo
bilizat pentru îndeplinirea acestor 
mărețe sarcini.

CURTA ION
secretarul organizației de bază 

din comuna Sîntimbru

pentru însămînțâri se face cu mul
tă încetineală. In satul Drîmbar 
ce aparține de comuna Hăpria, da
torită faptului că centrul de condi
ționat și tratat semințe nu a luat 
ființă, țăranii muncitori nu au 
putut începe condiționarea semin
țelor.

Pentru desfășurarea în bune 
condițiuni a însămînțărilor de 
toamnă, tehnicianul agricol de la 
raion care răspunde de această co
mună, trebuie să fie tot timpul pe 
teren și să arate țărănimii munci
toare importanța condiționării și 
tratării semințelor, pentru obține
rea de recolte îmbelșugate. De ase
meni, comitetul executiv al sfatu
lui popular comunal este dator să 
ia deîndată măsuri de organizare 
a centrelor de condiționare și tra
tare și pentru funcționarea lor în 
bune condițiuni.

M A Ț I E
sala Casei de cultură din Alba-Iu

lia — Parc— și va fi urmată de 
un bogat program artistic.



NOTE Șl COMENTARII EXTERNE
t

Politica agresivă 
sub steagul „anticomunismului" 

de D. KRANINOV
Toți acei cărora le este scumpă 

cauza păcii au salutat cu bucurie 
cele două evenimente mai impor
tante din acest an : încetarea răz
boiului din Indochina și hotărîrea 
Adunării Naționale franceze de a 
respinge, tratatul cu privire Ia 
„armata europeană". Pretutindeni 
aceste evenimente au fost aprecia
te ca o contribuție incontestabilă 
la cauza întăririi păcii, ca o victo
rie a forțelor iubitoare de pace care 
tind spre slăbirea încordării inter
naționale. Numai cercurilor gu
vernante aceste evenimente nu le- 
au fost pe plac. Oamenii politici și 
publiciștii, care oglindesc în decla
rațiile și comentariile lor punctele 
de vedere ale acestor cercuri, au 
considerat ambele evenimente ca 
grave înfrîngeri ale diplomației a- 
rnericane.

Infrîngerile politicii externe a 
S.U.A. au provocat în anumite cer
curi ale acestei țări o vădită de
rută și au făcut pe oamenii politici 
și pe publiciștii americani de cele 
mai diferite orientări, să vorbească 
de viciile și greșelile radicale ale a- 
cestei politici. Milionarul Harriman, 
lider al partidului democrat, demon
strează într-un articol publicat în 
ultimul număr al revistei „Foreign 
Affairs” că defectul principal al 
politicii externe a S.U.A. constă în 
faptul că S.U.A. încearcă să-și im
pună voința aliaților lor, fără a 
ține seama de interesele acestora 
Politica S.U.A. a fost criticată ve
hement și de Stevenson, alt lider 
al partidului democrat, de Landou, 
fcst candidat la postul de președin
te din partea partidului republican, 
de Kennan, fost ambasador al 
S.tî.A. la Moscova, și de alții.

Așadar, în prezent, numeroase 
personalități din S.U.A. sînt nevo
ite să recunoască — unele indi
rect, altele direct — că faimoasa 
politică „de pe poziții de forță", pe 
care actualul guvern american își 
bazează relațiile sale cu alte state, 
nu a dus la consolidarea, ci dim
potrivă, la slăbirea pozițiilor inter
naționale ale S.U.A. Incercînd să 
împiedice cu orice preț năzuința 
popoarelor spre slăbirea încordării 
internaționale, cercurile guvernan
te americane s-au opus nu numai 
țărilor din lagărul democrat, ci și 
țărilor capitaliste aliate cu eie, an- 
gajîndu-se astfel pe o cale care du
ce spre izolare.

Recent la Congresul organizației 
„Legiunea americană”, care se află 
pe poziții extrem de reacționare, 
d-1 Eisenhower, președintele S.U.A., 
a făcut o analiză a problemelor 
de politică externă. Trebuie remar
cat în special că în discursul său, 
Eisenhower a recunoscut eșecul 
planurilor americane de creare a 
„armatei europene”. Enumerînd 
măsurile practice ale diplomației 
americane, el n-a putut indica, Tn

Fiul fostului ministru de Externe al Italiei și marchizul 
Ugo Montagna au fost arestați

ROMA (Agerpres). —- Agenția 
France Press anunță din Roma că 
Piero Piccioni, fiul fostului minis
tru de Externe Attilio Piccioni care 
a demisionat de curînd, și mar
chizul Ugo Montagna au fost -i- 
restați, fiind acuzați de asasinarea 
tinerei Vilma Montesi. A fost lan
sat de asemenea un mandat de 
anucere împotriva lui Polito, fost 
chestor al poliției din Roma, care 

fond, nici o realizare constructivă 
a acesteia.

Punînd chestiunea importantă a 
perspectivelor de viitor ale politi
cii externe a S.U.A., președintele 
Eisenhower a considerat necesar 
să formuleze — după cum s-a ex
primat el — „cinci adevăruri" care, 
după părerea sa, corespund „pro
gramului de realizare a păcii".

Un studiu mai aprofundat al a- 
cestor chestiuni arată însă că ele 
nu pot contribui de loc la realiza^ 
rea păcii. Din contră, ele duc mai 
curînd la o agravare a situației in
ternaționale. Toate aceste poziții 
se rezumă, în fond, la o singură 
teză care pretinde că S.U.A. și a- 
liații lor ar fi amenințați de „co
munismul internațional” și că a- 
ceastă pretinsă amenințare ar pu
tea fi înlăturată ,prin înăbușirea 
cu forța a comunismului atît în 
S.U.A. cît și în afara granițelor 
lor.

Acestea sînt tezele prezentate în 
discursul președintelui S.U.A. drept 
concluzii care, după părerea sa, 
corespund „programului american 
pentru realizarea păcii”.

Este lesne de văzut că „adevă
rurile” jexpuste de Eisenhower în 
discursul său nu aduc nimic nou 
în politica „de pe poziții de forță", 
promovată de guvernanții S.U.A. 
In discursul său este nouă doar 
doza neobișnuit de mare de invo
cări ale păcii, care sînt în con
trast izbitor cu străduințele spo
rite depuse în ultimul timp de di
plomația americană pentru a în
jgheba mereu alte blocuri militare 
agresive. Politica americană „de 

pe poziții de forță” eșuează nu 
numai în relațiile cu Uniunea So
vietică și țările lagărului socialist, 
ci și în relațiile cu aliații S.U.A.

Cercurile guvernante americane 
tind să restabilească influența lor 
zdruncinată în lagărul capitalist, 
desfășurînd o nouă campanie anti
comunistă, în ciuda faptului că a- 
ceastă campanie a eșuat în repe
tate rînduri. O dovadă a celor afir
mate o constituie și încercarea di
plomației americane de a înjgheba 
o ediție nouă a faimosului „pact 
anticomintern", sub firma de „pac 
tul defensiv pentru Asia de sud- 
est”.

Toate acestea sînt încercări încă
pățînate de a folosi firma veche 
a „anticomunismului” pentru a 
obliga țările lagărului capitalist să 
se strîngă în jurul S.U.A. în vede
rea luptei împotriva largilor mișcă
ri populare pentru pace, libertate 
națională și independență.

Totuși, cei ce întreprind în pre
zent aceste tratative, abia dacă pot 
conta pe alte rezultate decît acelea 
cu care s-au terminat uneltirile a- 
naloge ale predecesorilor lor.

(Agerpres).

a mușamalizat „afacerea Mome-i1' 
în timpul primei anchete.

După cum relatează agenția 
France Presse opinia publică din 
Italia consideră că primul ministru 
Scelba, care era ministru de inter
ne în timpul primei anchete cind 
s-a încercat mușamalizarea „afa
cerii Montesi", este serios compro
mis în „afacerea Montesi”.

Comunicat TASS
MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite următorul comunicat:
Potrivit planului privind cercetările științifice, în ultimele zile a 

fost efectuată în Uniunea Sovietică experimentarea unuia din tipu
rile de armă atomică. Experimentarea a avut drept scop studierea 
acțiunii exploziei atomice.

In cursul experimentării au fost obținute rezultate prețioase, care 
vor ajuta oamenilor de știință și inginerilor sovietici să rezolve cu 
succes problemele legate de apărarea împotriva unui atac atomic.

Lucrările sesiunii
Adunării reprezentanților populari 

din întreaga China
PEKIN (Agerpres). — TASS 

transmite: Ziua de 20 septembrie 
marchează o dată memorabilă în 
viața poporului chinez. In ședința 
sa din 20 septembrie, prima sesiu
ne a Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină a' 
adoptat în unanimitate Constituția 
Republicii Populare Chineze — 
prima constituție cu adevărat popu
lară și democratică din istoria mul
tiseculară a poporului chinez.

La ora 3 după amiază, depută
ții s-au adunat în sala de ședințe. 
Apariția în sală a tovarășului Mao 
Țze-dun a fost întîmpinată cu a- 
plauze furtunoase. Deputatul Ciu 
En-lai, care a prezidat, a declarat 
ședința deschisă. El a arătat că 
la discuțiile pe marginea proiectu
lui de Constituție al R.P. Chineze 
și a raportului deputatului Liu Șao. 
ți cu privire la proiectul de Con
stituție a Republicii Populare Chi
neze au luat cuvîntul 89 de depu- 
tați care au aprobat în unanimitate 
raportul lui Liu Șao-ți și au propus 
să se adopte Constituția Republicii 
Populare Chineze.

După aceea, la propunerea lui 
Ciu-En-lai deputății au hotărît să 
adopte Constituția R.P. Chineze 
prin vot secret. S-a dat citire tex
tului proiectului de Constituție,

Un discurs
BELGRAD (Agerpres). — TASS
Ziarul „Borba” publică discursul 

rostit de președintele Iugoslaviei, 
Tito, la un miting ținut la Ostrojno 
(Slovenia).

In prima parte a discursului său, 
Tito s-a ocupat de problemele si
tuației interne și economice ale Iu
goslaviei.

Trecînd apoi la problemele de 
politică externă, Tito a declarat că 
Iugoslavia nu a crezut niciodată în 
viabilitatea „comunității defensi
ve europene” și „a considerat-o 
întotdeauna ca un avorton, ca o 
creație artificială și lipsită de ra
țiunea de a fi".

Tito a arătat că eșecul „comuni
tății defensive europene" nu este o 
catastrofă și că există condiții și 
căi pentru crearea în Europa a 
unor relații care să asigure securi
tatea ei nu numai din afară, ci și 
securitatea în Europa însăși. El a 
continuat:

„Trebuie să avem mai multă 
grijă ca integrarea Europei să ca
pete baze sănătoase, ca relațiile în- 
lăuntrul Europei să fie îmbunătă
țite".

Am mai declarat, a spus Tito, că 
cu o asemenea „comunitate defen
sivă europeană" sîntem gata să 
colaborăm, dar în nici un caz cu o 
comunitate de felul celei propuse 
anterior.

Referindu-se la problema aderă
rii Iugoslaviei la Uniunea nord-a- 
tlantică, el a declarat că „pactul 
atlantic, presupunând că are vreo 
„rațiune de a fi”, în prezent înce
pe să capete tot mai mult un ca
racter politic și ideologic, și aceasta 
înseamnă lupta împotriva comu
nismului. De aceea, pentru noi este 

după care proiectul de Constituție 
a fost pus la vot .

După deschiderea scrutinului, 
Ciu En-lai, care a prezidat ședin
ța, a anunțat rezultatele votului. 
Adunarea a întîmpinat cu mare 
entuziasm comunicarea lui Ciu En- 
lai că din 1.197 de deputați pre- 
zenți la ședință, au participat la 
vot 1.197 de deputați care s-au 
pronunțat în unanimitate pentru a- 
doptarea Constituției.

PEKIN (Agerpres). — China 
Nouă transmite: La ședința din 
21 septembrie a primei sesiuni a 
Adunării Reprezentanților populari 
din întreaga Chină s-a adoptat în 
unanimitate patru statute organi
zatorice. Cu aceasta a fost epuizat 
punctul 2 de pe ordinea de zi.

Astfel au fost adoptate: statutul 
organizatoric al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chi
neze, statutul organizatoric al tri
bunalelor populare alfe Republicii 
Populare Chineze, statutul orga
nizatoric al procuraturilor popu
lare ale Republicii Populare Chi
neze și statutul organizatoric al 
adunărilor locale ale reprezentanți
lor populari și consiliilor populare 
locale de toate gradele ale Republi
cii Populare Chineze.

a lui Tito
inacceptabilă ideea care s-a căutat 
să ni se sugereze cîndva — a ne
cesității de a adera la pactul atlan
tic”.

Arătînd că locul Iugoslaviei nu 
este în această uniune, Tito a 
spus: „Putem colabora în diferite 
probleme. Putem colabora, și într-o 
anumită măsură colaborăm, cu 
blocul atlantic, dar numai în une
le probleme limitate.

Dar orice luptă ideologică și 
orice dorință de a declara un nuu 
război preventiv ne sînt străine ș» 
în aceste chestiuni noi nu putem 
colabora.

Vreau să spun, a declarat Tito în 
continuare, că orice război este ab
surd, dar că un război ideologic 
este și mai absurd... Sîntem împo
triva unei asemenea lupte și de a- 
ceea nu putem în prezent fi de a- 
cord cu propaganda care se duce 
în străinătate împotriva comunis
mului".

In partea finală a discursului 
său, Tito a spus că politica de 
colaborare a Iugoslaviei cu toate 
țările și-a găsit expresia în recenta 
reluare a relațiilor cu Uniunea So
vietică, Ungaria, Bulgaria, Rornî- 
nia, Albania și în prezent și cu 
Cehoslovacia.

„Are cineva dreptul să ne con
damne acum, pentru că avem în 
prezent nevoie de această norma
lizare ? Este oare într-adevăr nece
sar ca în loc de aceasta să conti
nuăm a fi în ceartă cu aceste țări? 
— a spus Tito. Nimeni nu are a- 
cest drept. Se poate că acest lucru 
ar fi folositor pentru unii sau alții, 
dar pentru noi și pentru lumea în
treagă aceasta nu prezintă nici un 
folos”.

Reinarmarea 
Germaniei occidentale 
în discuția așa-zisului 

„Consiliu european11
PARIS (Agerpres). — Aduna

rea Consultativă a Consiliului eu
ropean și-a început duminică după 
amiază lucrările la Strasbourg, a- 
vînd ca obiect principal problema 
participării Germaniei occidentale, 
ia planurile militare ale Occidentu
lui. Luni după amiază, primul mi
nistru al Franței, Mendes-France a. 
luat cuvîntul în fața acestei adu
nări pentru a face o expunere asu
pra poziției guvernului francez cu 
privire la reînarmarca Germaniei 
occidentale.

In cuvîntarea sa, premierul fran
cez a vorbit despre așa-zisa „comu
nitate a destinelor europene” refe- 
r:ndu-se la Europa ca și cum ea ar 
fi formată exclusiv din țările oc
cidentale. El a declarat că este 
pentiu participarea Germaniei de 
vest la pregătirile militare occiden
tale. Amintind divergențele care au 
ieș't cu multă ascuțime la supra
față în ultima vreme între tezele 
Statelor Unite, Angliei și Franței 
asupia unei formule de înlocuire a 
tratatului „comunității defensive 
europene" Mendes-France a recu
noscut : „Dacă sîntem de acord 
asupra țelului (N.R. — adică asu
pra reînarmării Germaniei) păre
rile noastre sînt divergente de în
dată ce este vorba de metodă. Ceea 
ce trebuie să spunem este că acea
stă metodă trebuie să se întemeie
ze pe asentimentul larg al opiniei 
publice". El a căutat să prezinte 
într-o formă mai atenuată împotri
virea hotărîtă manifestată de po
poarele Europei și, îndeosebi de po
porul și jrarlamentul francez față 
de refacerea militarismului german, 
vorbind despre ea ca despre „șo
văirile conștiinței europene și mal 
ales ale conștiinței franceze".

Cercurile oficiale de la Bonn și 
Washington manifestă pesimism îiî 
legătură cu rezolvarea grabnică a 
pioblemei reînarmării Germaniei 
occidentale.

PE SCURT
Referindu-se la călătoria lui 

Dulles în Europa și la încercările- 
acestuia de a obține prin orice mij
loace remilitarizarea Germaniei 
occidentale, deputatul laburist en
glez A. Greenwood a spus: „Dulles 
greșește dacă crede că poți asigu
ra realizarea unui acord în Europa 
cutreerînd acest continent ca un 
elefant sălbatic, care dezmiardă cu 
trompa Germania, iar cu coada lo
vește peste față Franța”.

★
Carlos Ibanez, președintele Re

publicii Chile, a cerut parlamentu
lui să-i acorde împuterniciri extra
ordinare pentru a înnăbuși mișca
rea grevistă din țară. Deoarece 
parlamentul a refuzat să satisfacă 
imediat cererea președintelui, Iba
nez a decretat starea de asediu pe 
timp de șase luni, declarînd că 
n-are răbdare să aștepte o hotă- 
rîre a parlamentului.

★
Președintele Republicii India, 

Rajendra Prasad, a primit pe mem
brii delegației comerciale chineze 
condusă de Kum Iuan, locțiitorul 
ministrului Comerțului Exterior al 
RiP. Chineze.

★
Muncitorii fabricii de motoare- 

pentru aviație din Hillington (S :o- 
ția) aparținând societății engleze 
RollsrRoyce, au manifestat împo
triva interzicerii Partidului Comu
nist din S.U.A. Demonstranții pur
tau placarde cu inscripția: „Ame
rica merge pe drumul lui Hitler”.
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