
Marea sărbătoare a poporului 
chinez _____

La 1 octombrie, poporul de sute 
de milioane al Chinei populare — 
și împreună cu el întreaga omeni
re iubitoare de pace — sărbătoresc 
aniversarea a cinci ani de la pro
clamarea Republicii Populare Chi
neze.

Această zi a deschis o pagină 
nouă în istoria marelui popor chi
nez. Lupta multiseculară a fost în
cununată de succes. Partidul Co
munist Chinez a condus victorios 
poporul la alungarea clicii ciankai- 
șiste și a imperialiștilor străini, cu
cerind astfel adevărata libertate, 
independență și suveranitate națio
nală.

Poporul chinez în cei cinci ani 
care , s-au scurs de la eliberare a 
realizat multiple și strălucite în
făptuiri. El a refăcut economia dis
trusă de război, a lichidat feudalis
mul, a efectuat o serie de reforme 
sociale și a obținut o serie de suc
cese în domeniul politic și social. 
Clasa muncitoare a devenit clasă 
conducătoare, țărănimea a căpătat 
pămînt și însemnate avantaje po
litice și economice ; viața poporului 
se îmbunătățește zi de zi.

Noua Constituție a Republicii Popu
lare Chineze constituie cea mai mare 
cucerire istorică a poporului chi
nez condus de partidul său comu
nist. Alianța muncitorilor și țăra
nilor, condusă de clasa muncitoare 
— care reprezintă 90% din întrea
ga populație a țării — constituie 
baza orînduiirii democrat-populare 
în China.

Prima sesiune a Adunării repre
zentanților populari din întreaga 
Chină a arătat că China a înce
tat să fie o țară slabă și fărâmi
țată, ea a devenit un stat multina
țional unit, monolit. Toate naționa
litățile din țară s-au unit în lupta 
împotriva imperialismului și reac- 
țiunii, pășind pe calea construcției 
socialiste. Ele reprezintă o familie 
unită de popoare libere și egale în 
drepturi.

Sub conducerea gloriosului Par
tid Comunist Chinez, în frunte cu 
conducătorul încercat, tovarășul 
Mao Țze-dun, poporul chinez a 
intrat într-o nouă etapă de dezvol
tare — perioada de trecere de la 
capitalism la. socialism. Călăuzin- 
du-se dulpă învățătura marxist-le- 
ninistă și după experiența Uniunii 
Sovietice, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Chinez a ela
borat linia generală și sarcinile 
sale în această perioadă. Acestea 
constau în aceea că într-un timp 
relativ îndelungat să înfăptuias
că treptat industrializarea socia
listă a țării, să înfăptuiască trep
tat transformarea socialistă de că
tre stat a agriculturii, a producției 
meșteșugărești, comerțului și in

dustriei particulare. Aîuncitorii și 
țăranii din China nu-și precupețesc 
forțele și munca pentru a traduce 
în viață mărețul program de tran
sformare socialistă, trasat de parti
dul lor comunist.

In anul 1953 — primul an al 
primului cincinal — planul de stat 
a fost îndeplinit și depășit; a fos 
îndeplinit și depășit de asemenea 
și planul pe primul semestru a! 
anului 1954. Producția globală a 
industriei și agriculturii chineze a 
crescut în 1953 aproape de două 
ori față de 1949, iar greutatea spe 
cifică a industriei moderne în eco 
nomia națională a crescut 1- 
31,2% față de 17% cît era în 1949 
In perioada octombrie 1953 — a- 
prilie. 1954, numărul cooperativele: 
agricole de producție a sporit d< 

la 14.000 la peste 95.000, iar numă
rul gospodăriilor țărănești din a- 
ceste cooperative a sporit de la 
273.000 la 1.700.000.

Partidul Comunist Chinez și Gu
vernul Popular Chinez se îngrijesc 
permanent de îmbunătățirea situa
ției' materiale a oamenilor muncii. 
Salariile medii ale muncitorilor șl 
funcționarilor din întreprinderile ce 
aparțin ministerelor industriale de 
pe lîngă guvernul popular central 
a crescut în 1953 cu 11% față de 
1951. Au fost construite pentru 
muncitori un mare număr de case 
de locuit, se reduc în mod siste
matic prețurile la mărfurile indus
triale și alimentare.

Toate aceste realizări au fost po
sibile datorită eroismului în mun
că al clasei muncitoare din China, 
a ajutorului dezinteresat acordat 
de Uniunea Sovietică și colaborării 
cu țările de democrație populară.

Republica Populară Chineză du
ce o politică fermă de pace și cola
borare internațională, reușind să-și 
cîștige un prestigiu imens în rîn- 
dul țărilor Asiei și în întreaga lu
me. R.P. Chineză se pronunță con
secvent în favoarea țelurilor nobi
le ale păcii în lumea întreagă. Ea 
a încheiat o alianță trainică cu 
marea Uniune Sovietică și a sta
bilit o prietenie de nezdruncinat cu 
țările de democrație populară din 
Asia și Europa. Se dezvoltă, de a- 
semenea, relațiile de colaborare, 
prietenie și pace cu India, Birma- 
nia și Indochina.

In cei cinci ani care s-au scurs de 
la eliberare, poporul chinez a ob
ținut, alături de popoarele din Asia 
și din lumea întreagă, victorii stră
lucite în lupta pentru apărarea pă
cii, pentru slăbirea încordării in
ternaționale. încetarea războiului 
din Coreea și restabilirea păcii în 
'Indochina au întărit convingerea 
popoarelor că pacea va învinge 
războiul. După Conferința de la 
Geneva, tot mai mulți oameni de 
stat burghezi din țările capitaliste 
recunosc principiul posibilității 
coexistenței pașnice între țările cu 
sisteme sociale și politice diferite.

Dar cercurile agresive din S.U.A. 
ignorînd realitatea, duc față de 
China populară o politică dușmă
noasă, agresivă. Ele folosesc in
tens clica trădătoare a lui Cian 
Cai-și, care s-a cuibărit în Taivan 
pentru a folosi acțiuni diversionis
te și operațiuni militare împotriva. 
Chinei continentale,pentru a tul
bura viața pașnică a poporului 
chinez. Cauza eliberării Taivanulul, 
a apărării suveranității și integri
tății teritoriale a statului chinez, 
a apărării păcii în Extremul Ori
ent este dreaptă. Această cauză nu 
numai că unește strîns în jurul 
ei întregul popor chinez, dăr ea 
primește tot sprijinul prietenilor de 
peste hotare. Trecînd peste dictatul 
american, tot mai multe cercuri 
din țările capitaliste cer să fie 
restabilite drepturile legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U.

Poporul nostru muncitor, alături 
'e celelalte popoare ale țărilor de 
democrație populară și opinia 
oublică din toate țările, își ex- 
nrimă sentimentele de dragoste și 
mîndrie pentru realizările uriașe 
bținute de marele popor chinez în 
ei cinci ani care s-au scurs de la 

Proclamarea R.P. Chineze, fiind 
conștiente că marile succese repur- 
i‘e pe frontul construirii socialis

mului, dau o contribuție esențială 
la întărirea și menținerea păcii în 
rtreaga lume.
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In cinstea Congresului Partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Noi succese în industrie și
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agricultură
Lupta pentru economii

Unul din obiectivele importante 
ale întrecerii socialiste, desfășurate 
în cinstea Congresului partidului 
și a zilei de 7 Nojembrie de către 
colectivul fabricii de încălțăminte 
„Simion Bărnuțiu" din Alba-Iulia, 
este realizarea de cît mai multe e- 
conomii de materiale. In acest 
scop, ei folosesc cu multă atenție 
fiecare material, reușind să dobîn- 
dească rezultate frumoase în mun
că. Tovarășa Ana Moldovan, de

In plină
A trecut puțin timp de cînd co

lectivul de muncă de la moara „Ni- 
colae Bălcescu” din oraș și-a luat 
angajamente sporite în întîmpina- 
rea Congresului partidului și a zi
lei de 7 Noiembrie. Cuvîntul spus 
atunci în consfătuirea de produc
ție, este tradus zi de zi în fapte 
de către acest harnic colectiv. Fie
care posibilitate, fiecare minut este 
folosit din plin în întrecerea ce o 
desfășoară pentru îndeplinirea an
gajamentelor. De asemenea, buna 
organizare a muncii este o preocu
pare permanentă, atît a muncito
rilor cît și a comitetului de între
prindere.

Intensificînd întrecerea pentru a 
da cît mai multe produse peste

Exemplul viu al comuniștilor
însuflețiți de dorința de a răs

punde prin fapte angajamentelor 
luate în răspunsul la întrecerea 
în cinstea celui de al II-lea Con
gres al partidului și a zilei de 7 
Noiembrie, comuniștii din comuna 
Bărăbanț se situează în fruntea 
muncilor de toamnă.

Astfel, comunistul Aldea Timof- 
tei și Flarfas Ștefan au fost pri
mii la reparatul uneltelor, la con
diționarea semințelor, la transpor
tul gunoiului în cîmp și la pregă
tirea terenului pentru însărnînțări.

Conduși de același elan în mun-

întovărășirea agricolă ,,A1 II-lea Congres al P. M. R.“
Duminica trecută, gospodăriile 

țăranilor muncitori din Garda de 
Jos erau împodobite cu steaguri 
și covoare artistic țesute.' Vestea 
că în comună 17 familii de țărani 
muncitori, deciși sf curme cu mun
ca pămîntului pe fîșii înguste, au 
hotărît să pună bazele unei întovă
rășiri agricole, se răspîndi cu iuțea
lă.

Sala căminului cultural, unde a- 
vea loc inaugurarea noii întovără
șiri, devenise neîncăpătoare. Nu
meroși țărani muncitori din co
mună și împrejurimi, veniți pentru 
a participa la această sărbătoare, 
au ascultat cu multă atenție darea 
de semă a comitetului de inițiativă, 
însuflețiți de proiectul de Directive 

pildă, a realizat în cursul lunii sep 
tembrie o economie de 2.000 dm. 
pătrați piele, iar tovarășa Ana 
Bîrz o economie de peste 3.200 dm, 
pătrați. Din această cantitate de 
piele se pot confecționa un mare nu
măr de pantofi pentru copii. Rezulta
te bune au fost obținute și de către 
tov. Gligor Florica, Hațegan An- 
tinia, și altele. Pe întreaga fabrică 
volumul economiilor este mult mai 
mare.

întrecere
plan, colectivul fabricii de arpa- 
caș din cadrul acestei mori, a reu
șit ca în cursul lunii septembrie 
să dea patriei cu 23,6 tone arpacaș 
peste sarcina planificată. Echipa 
fruntașului în întrecere, Tîrnăvean 
Ioan, a obținut rezultatele cele 
mai bune, depășindu-și sarcina de 
plan tu 11,3%.

Cu avînt se desfășoară și lupta 
pentru terminarea înainte de ter
men a reparațiilor la moară. Orga- 
nizîndu-și bine munca, echipele 
conduse de tovarășii Șerban Ion 
și Man Ion, reușesc să-și depă
șească planul zilnic la reparații cu 
peste 30%, economisind și însem
nate cantități de materiale.

că, țăranul muncitor Roman Ion 
imediat după recoltare, și-a predat 
în întregime cotele către stat, 
comunista Crișan Cristina a 
predat la cooperativă mai mult cu 
30% produsele contractate, iar 
Toth Dănilă este în frunte la mun
cile de folos obștesc.

Exemplul viu al comuniștilor este 
urmat cu însuflețire de numeroși 
țărani muncitori din comună, ca 
Puicarf Emeric, Daiboc Iosif, An- 
dronlc Constantin, Crișan Alexan
dru, Roman Isac, Cocea Ion și 
alții.

al celui de al II-lea Congres al 
partidului — a arătat tov. Ciugu- 
dean N. — comitetul de inițiativă 
și-a intensificat munca, reușind să 
lămurească numeroși țărani mun
citori despre foloasele muncii în 
întovărășire. Printre primii care 
s-au convins de acest lucru au fost 
tovarășii Oarga Todor, Catargiu 

Maria, Pătruț Nicolae și alții.
In același timp n-a fost de loc 

slăbită lupta împotriva acțiunilor 
chiaburilor și a cozilor de topor, 
care prin diferite zvonuri și uneltiri 
încercau să împiedice înființarea în
tovărășirii. Țăranii muncitori au 
demascat însă fără cruțare 
pe Stoia Nicolae 1. Pamfilie, 
fiu de chiabur, care încerca să

Fruntași la recoltare
Chemarea la întrecere a unor co

lective de oameni ai muncii din a- 
gricultură din regiunea Galați, în 
cinstea Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie, însuflețește 
tot mai mult pe țăranii muncitori 
din comuna Ciugud.

Ei au reușit șă obțină însemnate 
rezultate în campania de recoltări 
Pînă la 30 septembrie aceștia au 
reușit să recolteze în proporție de 
100% cartofii și peste 95% porum
bul. Paralel cu lucrările de recolta
re ei condiționează și tratează se
mințele și pregătesc terenul pentru 
însămînțare, lucrare ce a și fost 
realizată în proporție de peste 80%.

Totodată țăranii muncitori din 
comuna Ciugud, considerînd pre
darea cotelor către stat ca o înal
tă îndatorire patriotică, au început 
predarea cotelor de porumb și car
tofi la baza de recepție.

In fruntea acestor munci se află 
comuniștii Puiu Toma, Bran 
Gheorghe și Oarga Ion, precum și 
fruntașul în recolte bogate Mun
tean Teodor. Exemplul lor grăitor 
este urmat de asemenea și de alți 
țărani muncitori ca Oarga Simion, 
Comșa Simion, Șerdean Gheorghe 
și alții.

Activitate sporită 
la cooperativa din Ighiu
Colectivul de muncă de la coo

perativa din Ighiu se străduiește să 
răspundă cu noi succese în mun
că chemării la întrecere a colec
tivelor de oameni ai muncii din 
regiunea Staiin.

Prin munca desfășurată de acest 
colectiv, în luna septembrie planul 
la înscrieri de noi membri a fost 
realizat în proporție de 138%, iar 
la achiziții în proporție de 101%. 
De asemenea a fost depășit planul 
la livrări de animale din contrac
tări cu 80% și a achiziționat o 
importantă cantitate de piersici, 
realizînd planul la achiziții de fruc
te în proporție de 150%.

In piezent colectivul face pregă
tiri pentru achiziții de struguri, 
fiind hotărît a realiza, planul șl la 
acest produs.

împiedice comasarea terenului, ale 
lui Cîndea Gheorghe, care 
prin fapte s-a dovedit dușman 
înveișunat al acțiunii de punere a 
bazei socialismului la sate

Pe fețele tuturor membriloi noii 
întovărășiri „Al II-lea Congres al 
P.M.R.” din Oarda de Jos se citea 
hotărîrea lor de a obține victoria 
deplină pe drumul ales, de a lupta 
cu toate forțele pentru a asigura o 
producție sporită la hectar. Mulți 
din întovărășiți, ca tov. Muntean 
Alexandru, Dăian Pavel, Ciugu- 
dean Elisabeta și alții, și-au luat 
angajamente să lupte cu forțe spo
rite pentru obținerea de recolte 
bogate.



Dezbaterea temeinică a documentelor pentru Congresul 
al ll-lea al P.M.R. — sarcină de mare însemnătate

Deschiderea noului an școlar în 
învățămîntul de partid

Pentru asigurarea unei cît mai 
temeinice însușiri a documentelor, 
pentru Congresul al Il-lea al P.M.R. 
de către membrii și. candidații de par
tid din organizațiile de bază din 
raion, Comitetul raional de partid 
a luat o serie de măsuri. In primul 
rînd s-a asigurat cunoașterea te
meinică de către activiști a conți
nutului documentelor, iar apoi s-a 
trecut la dezbaterea în organizațiile 
de bază din raion. Zilele acestea, 
Comitetul raional de partid a or
ganizat o ședință la care au par
ticipat activiștii de partid, precum 
și un număr însemnat de tovarăși 
din activul de partid al Comitetu
lui raional, care au avut sarcina de 
a participa la adunările pentru 
dezbateri în organizațiile de ba
ză din raion. Mai mulți instructori 
ai Comitetului raional au prezentat 
referate asupra felului cum s-au fă
cut pregătirile pentru dezbateri și 
cum s-au desfășurat acestea în 
adunările organizațiilor de bază.

Atît din referate cît și din discu
țiile purtate pe marginea lor, a re
ieșit că membrii și candidații de 
partid din raion au primit proiectul 
Statutului modificat al P.M.R. și 
proiectul Directivelor Congresului 
al II-lea cu vie satisfacție, expri- 
mîndu-și hotărîrea de a lupta cu 
toate' forțele pentru a obține noi 
succese în munca de partid și în 
dezvoltarea agriculturii.

Este bine știut faptul că 
reușita dezbaterilor documente
lor este condiționată de fe
lul în care sînt pregătite adună
rile de partid. Tovarășii Munteanu 
Aurel, Manciulea P., Nistor Aurel 
și alții au sprijinit în mod activ 
biroul ile organizațiilor de bază 
pentru a pregăti cît mai temeinic 
adunările pentru dezbatere. In 
oiganizațiile de bază de la 
întreprinderea I.C.C.F. H., din co
munele și satele Hăpria, Feneș, 
Drîmbar, Henig și altele, ambele 
documente s-au studiat din timp 
și pe grupe, iar adunările s-au des
fășurat la un nivel ridicat. întrebări
le puse au fost dezbătute și lămu
rite în cea mai mare parte de că
tre înșiși membrii și candidații 
de partid. In cadrul adunării orga
nizației de bază din satul Dumi
tra, de pildă, după ce o serie de 
întrebări au fost lămurite, mem
brii de partid au venit cu propu
neri pentru completarea proiectului 
de Statut. Tovarășa Marcu Elisa- 
beta, bunăoară, a propus să se pre
vadă un articol și în legătură cu 
munca partidului în rîndurile femei
lor. Comunistul Lazăr Iacob din 
organizația de bază C.F.R. Coșla- 
riu a propus ca membrii de partid 
care nu participă la 3 adunări ale 
organizației de bază consecutiv, să 
fie trecuți în rîndurile candidaților. 
Alți membrii de partid au propus 
să se prevadă ca o sarcină a orga
nizațiilor de bază de a-și forma un 
larg activ fără de partid pe care 
să-l antreneze în muncă.

Cu prilejul dezbaterii proiectu
lui Statutului modificat al P.M.R., 
membrii de partid din majoritatea 
organizațiilor de bază au făcut o 
analiză critică a activității lor, 
subliniind între altele justețea celor 
pi evăzute în proiectul de Statut la 
Cap. I, punctul 8, cu privire la retra
gerea calității de membru de partid 
acelora care cu tot ajutorul primit 
nu depun nici o activitate de par
tid și nu participă sub nici o for
mă la munca organizației de partid.

Ca rezultat al prelucrării și în
sușirii prevederilor proiectului de 
Statut, organizațiile de bază pri
vesc cu mai mult simț de răspun
dere sarcinile ce le revin. Ele și-au

MARGINEANU ION 
prim-secretar al Comitetului 

raional de partid Alba

sporit capacitatea de mobilizare a 
maselor în lupta pentru înfăptui
rea politicii partidului. Cu fiecare 
zi ce trece se afirmă mai mult ro
lul de conducător politic la locul 
de muncă al organizațiilor de ba
ză din raionul nostru. In organiza
țiile de bază de la C.F.R. Coșlariu, 
G.A.C. Țelna, G.A.C. Șard și al
tele s-a îmbunătățit simțitor frec
vența membrilor de partid la a- 
dunări. Membrii de partid au de
venit mai exigenți față de ei în
șiși, îndeplinindu-și cu mai multă 
pricepere sarcinile, achitîndu-și tot
odată cotizațiile la timp.

De asemenea, în urma dezbaterii 
proiectului de Directive, în raion, 
se simte o îmbunătățire a muncii în 
agricultură. Organizațiile de bază 
din G.A.C., întovărășiri, din co
mune și sate sprijină mai mult ac
țiunile sfaturilor, populare pentru 
dezvoltarea agriculturii. In comu
na Cricău, de pildă, în frunte cu 
comuniștii, țăranii muncitori au 
trecut la adîncirea albiei văii din 
comună, lucrare care salvează de 
inundații pe viitor peste 300 hec
tare teren arabil. Această lucrare 
de mare importanță în sporirea 
pioducției agricole este aproape 
terminată. S-a dezvoltat mai mult 
preocuparea țăranilor muncitori 
pentru a-și achita obligațiile față 
de stat. Numai într-o perioadă 
scurtă procentul de colectare pe ra
ion a crescut la grîu de la 57% la 
87®/o, la fîn de la 65% la 80%, la 
came de la 90% la 100%, iar la 
lapte de oaie și la lînă planul a 
fost depășit.

După dezbaterea proiectului de 
Directive în organizațiile de bază 
din raion a crescut interesul ță
ranilor muncitori față de întovără
șirea agricolă și G.A.C. Aceasta o 
oglindește cu putere faptul că în 
perioada de dezbatere a documen
telor pentru Congres, în raionul 
nostru au luat ființă încă două în
tovărășiri agricole, un mare nu
măr de țărani muncitoii au intrat 
în întovărășirile agricole existente, 
iar în multe comune și sate țăranii 
muncitori își exprimă dorința de a 
înființa noi G.A.C. și întovărășiri 
agricole.

Din ședința de analiză, pe lîngă 
rezultatele obținute în munca de 
dezbatere a documentelor, au reie
șit și o serie de lipsuri. Nu toți 
activiștii de partid și nu toate bi
rourile organizațiilor de bază au 
înțeles rolul important pe eare-1 
are. dezbaterea documentelor pen
tru Congresul al II-lea al partidu
lui. Acest fapt a determinat ca în 
unele organizații de bază să se 
facă dezbateri superficiale făcîn- 
du-se puține propuneri. Unii 
instructori ai Comitetului raional 
de partid au neglijat în mod ne- 
permis îndrumarea organizațiilor 
de bază în sensul ca acestea să in
vite la adunările pentru dezbaterea 
proiectului de Directive oameni ai 
muncii binecunoscători ai proble
melor agricole ca: tehnicieni, agro
nomi, fruntași ai recoltelor bogate 
etc., care fără îndoială ar fi putut 
aduce o contribuție de seamă la 
dezbaterea proiectului Directivelor.

Din cauză că tov. Tomotaș Iosif, 
instructor al Comitetului raional 
de partid a privit cu multă ușurin
ță sarcina de a sprijini biroul 
organizației de bază din comuna 
Z'atna în munca de pregătire a 
adunării pentru dezbaterea do
cumentelor, abia 53% din numă
rul total al membrilor au partici

pat la adunare, iar aceasta s-a 
desfășurat la un nivel scăzut. 
Membrii de partid n-au purtat dis
cuții vii și n-au făcut decît puține 
propuneri în legătură cu documen
tele. De această lipsă se face vino
vat și tovarășul Radu Gh., mem
bru în Comitetul raional de partid, 
care de asemeni a dat sprijin in
suficient în această direcție. Unii 
activiști ca, de pildă, tovarășii 
Debrețeni I., Cîmpeanu Aurel și 
alții, nu și-au însușit pe deplin 
prevederile documentelor pentru 
Congres, dînd greșit unele răspun
suri, ceea ce a determinat neînsu- 
șirea temeinică a documentelor de 
către unii membri de partid.

Slab a sprijinit și tovarășul in
structor al Comitetului raional, 
Dumitreanu Gh., organizațiile de 
bază de care răspundea. Ca urma
re a insuficientului ajutor, în adu
narea organizației de bază din sa- 
tul Glod ce a avut loc pentru dez
baterea proiectului de Statut, nu
mai un singur tovarăș a luat cu- 
vîntul punînd o singură întrebare.

De totală lipsă de răspundere 
față de problema dezbaterii docu
mentelor au dat dovadă și multe 
birouri ale organizațiilor de bază, 
cum sînt, de pildă, cele de la Ber- 
ghin, Ciugud și altele, care nu s-au 
preocupat de mobilizarea membri
lor de partid la adunări și n-au 
controlat felul cum aceștia se pre
ocupă pentru studierea documlen- 
telor. In comuna Oarda de Jos un 
număr mare de broșuri în legătură 
cu proiectul Statutului modificat 
al partidului, în loc să fie difuzate 
membrilor de partid spre a le pu
tea studia, au stat mai mult 
timp la sfatul popular. Au 
fost cazuri cînd unele organizații 
de bază, ca de pildă, cea din Oar
da de Sus, au dezbătut ambele do
cumente pentru Congres într-o sin
gură adunare.

Toate aceste lipsuri își au rădă
cina în insuficientul sprijin dat in
structorilor de către unii membri al 
biroului Comitetului raional de 
partid. Biroul Comitetului raional 
de partid, n-a vegheat la respecta
rea planului de măsuri întocmit în 
acest scop, ceea ce a făcut posibilă 
existența acestor lipsuri. Tov. Stai- 
cu P., membru în biroul Comitetu- 
lu’ raional de partid, a neglijat e- 
fectuarea unui control temeinic și 
permanent pe teren în problema 
dezbaterii documentelor, muncind 
unilateral în această direcție.

Dezbaterea documentelor ipentru 
pregătirea celui de al II-lea Con
gres al partidului nostru trebuie să 
constituie o preocupare de seamă 
a organizațiilor de partid. Ea tre
buie să ducă la îmbunătățirea ra
dicală a activității organizațiilor 
de bază, la mărirea capacității lor 
de mobilizare a maselor în lupta 
pentru dezvoltarea economiei națio
nale, îndeosebi în ramura agricul
turii, pentru ridicarea buneistări a 
poporului muncitor. Munca de 
dezbatere a documentelor trebuie 
să fie strîns împletită cu munca 
pentru asigurarea succesului însă- 
mînțărilor și arăturilor adînci de 
toamnă, pentru îndeplinirea inte
grală și la timp a planului la colec
tări, pentru îndeplinirea tuturor an
gajamentelor luate în cinstea Con
gresului al II-lea al P.M.R.

In fața organelor de partid 
și a organizațiilor de bază 
stau sarcini deosebit de însem
nate. Principala sarcină a organiza
țiilor de bază este să îmbunătățească 
prin toate mijloacele munca politi
că de masă, să mobilizeze forțele 
lor în vederea înfăptuirii hotărîri- 
lor partidului și guvernului.

Vineri 1 octombrie a. c., a avut 
loc în organizațiile de bază din 
întreprinderile și instituțiile raio
nului nostru, deschiderea festivă a 
învățămîntului de partid pen
tru anul școlar 1954 — 1955. 
In urma unor pregătiri te
meinice și a unei intense 
munci de lămurire, numeroși mem
bri și nemembri de partid s-au 
adresat birourilor organizațiilor de 
bază cerînd să fie înscriși în cer
curile și cursurile de învățămîit 
pentru care au pregătirea necesară.

Astfel, numai la U.R.C.C., în 
învățămîntul de partid vor frecven

Din activitatea comisiilor
Cu fiecare zi ce trece femeile din 

raionul nostru obțin tot mai multe 
succese pe tărîm obștesc. In orașul 
Alba-Iulia, de pildă, pe lîngă cele 
16 deputate existente, sînt antre
nate în comisiunile permanente 
peste 40 de femei care participă 
activ la rezolvarea problemelor 
gospodărești din oraș. Un număr 
de peste 40 de femei din comuna 
Pețelca au contribuit la construi
rea unei fîntîni, iar în comuna Al- 
mașul Mare un număr de peste

Exemplul deputaților
Țăranii muncitori din comuna 

Cricău, însuflețiți de proiectul de 
Directive al celui de al II-lea Con
gres al partidului, au dat o deose
bită amploare adîncirii albiei văii 
Cricăului. Pe întreaga lungime a' 
văii — peste 5 km — s-au executat 
lucrări de adîncire și curățire, 
într-un volum de peste 24.000 
m.c. de săpătură, prestîndu-se pes
te 6.600 zile-muncă. Lucrarea 
a fost realizată în proporție de 
peste 85°/o.

O inițiativă bună
Numeroși țărani muncitori din 

comuna Ighiu, mobilizați de orga
nizația de bază și sfatul popular 
comunal, participă la diferite ac
țiuni de folos obștesc. Zilele tre
cute, în această comună a fost 
transportată prin muncă voluntară, 
din pădure, cantitatea de peste 180 
m. steri lemne de foc, necesare pen
tru aprovizionarea școlilor.

In fruntea acestei frumoase ac
țiuni au fost deputății comuniști 
Ignea Nicolae și Florea Dionisie 
din satul Ighiel, care prin exemplul 
lor personal au antrenat în aceas

Muncă de folos obștesc
Țăranii muncitori din comuna 

Stremț — satul Geomal, sprijiniți 
și îndrumați de sfatul popular al 
comunei și organizația de partid 
din satul Geomal, au construit pes
te pîrîul de la Țlzvoare” un 
pod, asigurîndu-se astfel o bună 
circulație pe drumul ce trece prin 
sat.

La această importantă lucrare 
de folos obștesc au contribuit nu-

Dezinteresul unora
Pe bună dreptate, țăranii munci

tori din satul Cistei se întreabă: 
cînd va fi curmată nepăsarea crasă 
de care dă dovadă, atît conduce
rea U.R.C.C. Alba, cît și condu
cerea cooperativei din comuna Mi
halț, în ce privește activitatea coo
perativei din sat ? De mai bine de 
5 săptămîni această cooperativă 
este ținută închisă, pe „motiv" că 
nu are gestionar. Acest dezinteres 

ta în anul acesta 48 de tovarăși. 
Cu prilejul ședinței de deschi
dere, numeroși membrii de partid 
au luat cuvîntul la discuții.

După ce au arătat importanța 
studiului marxism-leninismului și 
unele lipsuri din anul școlar trecut, 
tovarășii Pajint I., Costea Ștefan 
și alții și-au luat angaja
mentul că vor munci cu perseve
rență pentru însușirea' temeinică a 
învățăturii marxist-leniniste, că vor 
frecventa cursurile cu regularitate 

și vor sprijini organizația de 
bază în vederea asigurării bunului 
mers al învățămîntului de partid.

și delegatelor de femei
130 de femei au muncit voluntar la 
repararea drumului din satul Cib, 
precum și la alte lucrări de interes 
obștesc. Frumoase rezultate au ob
ținut și femeile din comuna Cricău, 
care au prestat peste 30 de zile 
de muncă voluntară la școala ele
mentară. De asemeni, în comunele 
Vințul de Jos și Zlatna un număr 
însemnat de femei au contribuit la 
amenajarea parcurilor.

BECHEȘ TEREZIA 
corespondentă

Această lucrare de folos obștesc 
de mare amploare va feri de inun
dație o suprafață de peste 300 hec
tare de teren arabil și va conți i- 
bui în mod simțitor la creșterea 
producției de cereale.

In mod deosebit, la conducerea 
lucrărilor și executarea săpăturilor 
s-au evidențiat țăranii muncitori 
Mitrofan Iuliu, Adam Traian, Șan- 
dru Cornel, Roșu Petru l.Isidor și 
alții.

COROIU ION 
corespondent

tă muncă alegătorii din circum
scripțiile respective. De asemenea, 
deputatul comunal Bîrz Petru din 
satul Țelna, în urma muncii depu
se în circumscripția sa, a reușit să 
antreneze un număr de 125 țărani 
muncitori din sat la repararea dru
murilor și a podețelor din Țelna. 
Astfel, s-a pietruit o porțiune de 
drum pe o distanță de cca. 1000 
m., s-a construit un pod, iar alte 3 
podețe au fost reparate.

C. TEIȘAN 
corespondent

meroși țărani muncitori din satul 
Geomal, care au prestat peste 550 
zile muncă voluntară cu brațele și 
atelajele, transported peste 100 
care piatră și material lemnos.

Printre cei care au contribuit în 
mod deosebit la această lucrare se 
numără comunistul Sîrbu Ion, de
putatul Truța Ion și țăranii mun
citori Burduf Partenie, Șandru Li- 
viu, Radu Simion, Truța Iuliu șl 
alții.

- neajunsurile altora
provoacă mari greutăți în aprovi
zionarea țăranilor muncitori, care 
sînt nevoiți să meargă 3—4 km 
pentru a-și cumpăra sare, chibri
turi, țigări, petrol și alte lucruri 
necesare.

Pentru dezinteresul unor biro- 
crați, nu este admisibil să sufere 
un sat întreg. De aceea se cere li
chidarea grabnică a acestei situa
ții, de-a dreptul revoltătoare.



Republica Populam Chineză o mare familie a popoarelor libere
Pe drumul însorit deschis de Constituția 

Republicii Populare Chineze
Minoritățile naționale din China, 

care în trecut suportau triplul jug 
al micilor moșieri autohtoni, al mo- 
șierilor-feudali chinezi și al impe
rialiștilor străini, au pornit îndată 
după eliberarea țării pe calea în
sorită a construirii unei vieți noi 
și fericite.

S-a risipit întunericul, care timp 
de veacuri a învăluit orizontul mi
norităților naționale lipsite de 
drepturi.

Adoptarea Constituției R. P. 
Chineze constituie un punct crucial 
în dezvoltarea minorităților națio
nale din China. Toate cuceririle re
gimului democrat-popular în dome
niul politicii naționale sînt consfin
țite de noua Constituție, care des
chide totodată orizonturi largi îm
bunătățirii continue a vieții minori
tăților naționale, înfloririi continue 
a economiei și culturii lor.

Bucurîndu-se de libertatea de a 
folosi și de a-și dezvolta cultura, 
obiceiurile, datinile, bucurîndu-se 
de dreptul la autonomie, minorită
țile naționale .dini R.P. Chineză 
trec în prezent printr-o perioadă 
de avînt fără precedent în toate 
domeniile vieții lor.

In agricultura minorităților na
ționale de pildă, mișcarea coope
ratistă a luat o largă dezvoltare în 
urma înfăptuirii reformei agrare.

In Alongolia Interioară, pînă Ia 
sfîrșitul anului 1953, peste 77% din 
numărul total al familiilor țără
nești erau încadrate în cooperative 
agricole de producție sau în gru
puri de ajutor reciproc în muncă. 
In Regiunea autonomă a populației 
Țiuan, în vestul provinciei Guansi, 
procentul de familii țărănești înca
drate în aceste forme de producție 
agricolă era de 55°/o.

Țărănimea muncitoare a primit 
un mare număr de unelte agricole. 
In China de sud-vest. anul acesta 
s-au distribuit țăranilor muncitori 
peste un milion de unelte agricole,

O turmă de porci pe pășunile fermei de stat Cinhua din provincia Cekian. 
Porcii sînt scoși la pășune la ore regulate conform unui program științific.

Dezvoltarea comerțului în Regiunea autonomă tibetană
De la deschiderea traficului pe. 

șoseaua Cendu-Ahpa, în Regiunea 
autonomă tibetană din provincia 
Si'ciuan, comerțul s-a dezvoltat 
considerabil. Cantități însemnate 
de produse locale sînt transportate 
în alte părți ale țării, iar populația 
tibetană este aprovizionată din bel
șug cu țesături, ceai, sare, orez și 
alte mărfuri de consum popular a- 
duse din celelalte regiuni ale țării.

Cantitatea de mărfuri intrată în 
satul Suehcen, din județul Lisien, 
în primele luni de la deschiderea 
traficului pe această șosea, a de
pășit de patru ori cantitățile de 
mărfuri din luna precedentă. Canti
tatea de mărfuri transportată din 

pe lîngă cele peste 900.000 distri
buite anul trecut.

Șeptelul de vite a crescut ra
pid, mai ales în Mongolia Interioa
ră unde, la începutul anului curent 
efectivul de vite era de 2,5 ori mai 
mare față de primele zile de după 
eliberare.

In regiunile locuite de minorită
țile naționale s-au efectuat pe scară 
largă lucrări de împădurire. Supra
fețele pădurilor de pe insula Hai
nan locuite de populațiile Li și 
Miao au fost extinse.

In unele regiuni locuite de mi
noritățile naționale au fost create 
industrii proprii. In Mongolia In
terioară de pildă, au fost constru
ite peste 200 de fabrici moderne. 
Uzine și fabrici au fost construite 
de asemenea și în provincia Sinț- 
zian.

In R.P. Chineză au fost create 
58 regiuni autonome ale minorită
ților naționale. Limba minorității 
respective este folosită ca limbă 
oficială, acolo unde există scriere 
proprie.

In domeniul învățămîntului, au 
fost înființate șapte institute pen
tru minoritățile naționale, care au 
fost absolvite de peste 7.000 de 
persoane. In vederea dezvoltării 
învățămîntului în rîndul minorită
ților naționale s-au investit anul 
trecut peste 90.000 milioane yuani, 
cifră ce depășește de 7 ori suma 
investită în aceleași scopuri în a- 
nul 1951.

Se acordă o atenție deosebită o- 
crotirii sănătății. In regiunile locu
ite de minoritățile naționale există 
în prezent 51 spitale și peste 700 
centre sanitare, precum și un mare 
număr de maternități și centre pen
tru îngrijirea copiilor. Anul trecut, 
statul a alocat pentru ocrotirea să
nătății peste 200.000 milioane 
yuani, adică mai mult decît dublu 
față de anul 1952.

(Agerpres)

acest sat, în primul trimestru 
după deschiderea traficului, a de
pășit de II ori cantitatea de măr
furi din trimestrul dinainte de des
chiderea traficului.

Prețurile diferitelor articole de 
consum popular au fost considera
bil reduse. De pildă, prețul unui 
dan (un dan = 60 kg) de ceai a 
fost redus cu aproape 50%. Tot
odată, întreprinderea comercială de 
stat a mărit prețurile de cumpărare 
a diferitelor produse locale. Astfel, 
odată cu creșterea puterii de cum
părare a populației din această re
giune, s-a îmbunătățit și nivelul ei 
de trai. (Agerpres)

O nouă regiune autonomă 
a populației cazahe

Pentru cei 3.000 crescători de 
vite care fac parte din populația 
cazahă și care locuiesc la hotarele 
piovinciilor Gansu, Ținhai și Sin- 
țzian, a fost creat un guvern auto
nom în cadrul unei Adunări locale 
la care au participat 42 reprezen
tanți ai populației cazahe.

Acești crescători de vite de na
ționalitate cazahă, neputînd să mai 
suporte opresiunile conducătorilor 
feudali gomindaniști, acum mai 
bine de zece ani și-au părăsit lo
cuințele lor din provincia Sînțzian 
și hărțuiți neîncetat de bandele 
ciancaișiste, au început să peregri- 
neze împreună cu turmele lor pe 
înălțimile muntoase situate la ho
tarele celor trei provincii. ,

In august 1952, ei au consimțit 
să se stabilească pe un teritoriu 
fix. Guvernul popular Je-a pus la 
dispoziție alimente, îmbrăcăminte 
și unelte, asigurînidu-le astfel exis
tența în prima perioadă după sta
bilire.

In prezent, populația cazahă are 
un teritoiiu stabilit și terenuri spe
ciale pentru pășune, precum și ali
mente și îmbrăcăminte în cantități 
suficiente. In trecut, turmele .lor de 
animale mureau de cele adese ori 
în mare număr datorită lipsei de 
îngrijire veterinară. Astăzi, vitele 
sînt îngrijite de medici veterinari. 
In timpul primăverii din anul aces
ta cazahilor nu le-au mai murit 
vitele, iar numărul oilor a crescut 
cu peste 7.000. (Agerpres).

Activitatea întreprinderii 
comerciale de stat pentru 

bumbac, fire și țesături
Magazinele din Pekin au pus la 

dispoziția cumpărătorilor un nou 
stoc de țesături de bumbac.

Cantitatea de mărfuri textile 
pu.se în vînzare pentru sezonul de 
toamnă și iarnă de către filiala din 
Pekin a întreprinderii comerciale 
de stat pentru bumbac, fire și țe
sături, depășește cu o cincime can
titatea de mărfuri vîndută în ace
eași perioadă a anului trecut. Sor
timentul de țesături s-a îmbogățit 
considerabil.

La T.ianțzin, peste 150 magazine 
de stat și cooperatiste precum și 
magazine textile particulare pen
tru comerțul cu amănuntul desfac 
mărfurile întreprinderii comerciale 
de stat pentru bumbac, fire și țe
sături. In magazinele de stat se 
vînd sute de modele de stămburi 
în zeci de culori și desene noi.

Magazinele textile de stat din 
diferite localități s-au dezvoltat, 
fcrmînd o rețea bine organizată. 
Totodată însă, mărfurile întreprin
derii comerciale de stat pentru 
bumbac, fire și țesături sînt vîn- 
aute și de magazinele particulare. 
Cele 34 de magazine textile parti
culare din Uhan, desfac în prezent 
mărfurile filialei locale ale acestei 
întreprinderi.

Anul acesta au fost puse la dis
poziția populației din provincia 
Sîciuan de trei ori mai multe măr
furi textile decît în anul 1951. Pro
vincia Sîciuan este cea mai mare 
regiune cerealieră din China.

In ultimii ani, aprovizionarea a- 
cestei provincii cu mărfuri textile 
s-a îmbunătățit continuu. In 1952, 
întreprinderea comercială de stat 
pentru bumbac, fire și țesături a 
vîndut cu 42% mai multe țesături 
decît în 1951, iar anul trecut — cu 
110% mai mult. Volumul sporit al 
vânzărilor din acest an dovedește 
creșterea și mai mare a puterii de 
cumpărare <a populației. Cel mai 
mare volum al vînzărilor va fi 
atins după terminarea strîngerii re-, 
coltei. (Agerpres)

Regiunea autonomă
Regiunea autonomă Mongolia 

Interioară are o suprafață de două 
ori mai mare decît cea a Franfei și 
o populație de șase milioane de 
oameni, aparținînd naționalități
lor mongolă, hană, coreeană, tibe
tană, etc.

In perioada 1950—1953, Mongo
lia Interioară a livrat întregii Chi
ne peste 340.000 vite, 8.000 tone de 
lînă, 10.000 tone de carne de vacă 
și de berbec, precum și 500.000 
piei. Pentru a satisface cerințele 
crescînde ale țării, guvernul auto
nom a prevăzut pentru anul în 
curs o creștere a șeptelului față de 
anul trecut, după cum urmează: 
cu 11% Ia v,îte cornute, cu 10% la 
cai și cu 14% la oi și capre.

In Mongolia Interioară există 
mari întinderi de pămînt arabil, pe 
care se cultivă mai ales grîu, po
rumb, cartofi etc. Se cultivă de 
asemenea și sfeclă de zahăr. Re
colta de cereale din ultimii doi ani 
a depășit cu mult cel mai înalt ni
vel dinainte de eliberare.

In cei șapte ani care s-au .scurs 
de la formarea regiunii autonome 
Mongolia Interioară, guvernul au
tonom a depus mari eforturi pentru 
a spori producția de cereale a re
giunii. Creditele acordate țăranilor 
în decurs de șase ani au atins ci
fra de 400.000 milioane yuani. Au 
fost înființate 40 gospodării agri
cole de stat și 49 stațiuni agroteh
nice. In prezent, în regiune există 
aproximativ 100.000 grupuri de a- 
jutor reciproc în muncă, și peste 
1.000 cooperative agricole de pro
ducție. Pentru anul în curs se

Intr-un magazin de textile.

Regiunea Autonomă lanbian a populației coreene
S-au împlinit doi ani de la în

ființarea Regiunii autonome co
reene lanbian din provincia Chirin 
(China de nord-est).

De la înființarea ei și pînă în 
prezent, această regiune autono
mă a Chinei de nord-est a înregis
trat mari progrese în domeniul in
dustriei, agriculturii și culturii.

Aici au fost construite și extinse 
44 fabrici și uzine. Numărul mun
citorilor a crescut aproape de șase 
ori față de anuil 4949. Fțînă în 
primăvara anului viitor, înainte de 
începerea muncilor agricole de pri
măvară, 50% din gospodăriile ță

Dezvoltarea cooperativelor de consum la Pekin
In primul semestru al anului cu

rent, cooperativele de consum din 
Pekin au procurat membrilor lor o 
cantitate de mărfuri industriale și 
alimentare cu 70% maj mare decît 
în perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Cooperativele au vîndut 
de trei ori mai multă carne și cu 
70% mai multe țesături.

Spre sfîrșitul primului semestru 
al anului curent, la Pekin existau 
1087 magazine de desfacere ale 
cooperativelor de consum, față de

Mongolia Interioară
pievede obținerea unei recolte de 
cereale care să depășească cu 
10% recolta din anul trecut.

De la constituirea guvernului au. 
tonom local industria Mongoliei 
Interioare s-a dezvoltat cu pași re
pezi. Anul trecut 17,8% din valoa
rea totală a veniturilor locuitorilor 
legiunii provenea din producția in
dustrială. Producția industrială de- 
pășea de peste 5 ori pe cea din a- 
nul 1950. Astăzi există în regiune 
de trei ori mai mulți muncitori in
dustriali.

La începutul anului curent în 
Mongolia Interioară existau peste 
200 de fabrici. In cursul anului a- 
cesta sînt construite și extinse alte 
47 de fabrici, printre care un mare 
ateb'er pentru repararea automobi
lelor, o fabrică de tuburi de ciment, 
o fabrică de cărămizi și țigle etc.

Producția de produse lactate va 
crește anul acesta cu 50% față 
de anul trecut.

In ultimii cinci ani, AAongolia 
Interioară, care este una dintre 
principalele regiuni forestiere ale 
Chinei, a furnizat 100.000 de va
goane de lemn de construcție. A- 
nul acesta, regiunea va produce, de 
4 ori mai multă cherestea decît în 
1949. In industria de cherestea a 
Mongoliei Interioare se folosesc 
ferăstraie electrice iar transportul 
lemnelor se face cu tractoarele. A- 
nul trecut peste 2/3 din copacii tă- 
iați au fost transportați cu tractoa- 
1 ele. Va crește de asemenea și nu
mărul centralelor electrijce.

(Agerpres)

rănești vor intra în cooperativele a- 
gricole de producție. In 1953 pute
rea de cumpărare a populației a 
fost de patru ori mai mare față de 
anul 1950.

Peste 95% dintre copiii de vîr- 
stă școlară sînt înscriși în școli; In 
Regiunea autonomă lanbian a fost 
înființată o universitate, 42 școlii 
medii și 400 școli elementare. Anu
al, sute de studenți frecventează 
cursurile celor 16 facultăți ale uni
versității din lanbian, unde cursu
rile se predau în limba coreeană. 
Peste 95% dintre studenți sînt fit 
de muncitori. (Agerpres)

283 cîte existau în anul 1949. Cele 
1087 cțe magazine deserveau un 
număr total de 878.000 de membri. 
S-a calculat că numai în ce pri
vește vînzarea de mărfuri textile, 
în primul semestru al anului cu
rent cooperativele au adus mem
brilor lor o economie de 4.450 mi
lioane yuani.

Anul trecut, cooperativele de 
consum din Pekin au pus la dispo
ziția membrilor lor de peste 22 ort 
mai multe mărfuri decît în 1949.



Expoziția raională agro-zoo-silvică
In întîmpinarea „Lunii prieteniei 

romîno-sovietice”, în ziua de 28 sep
tembrie s-a deschis la Alba-Iulia 
expoziția raională agro-zoo-silvică, 
unde unitățile agricole socialiste de 
stat, gospodăriile colective, înto- 
vărășiții și țăranii muncitori cu 
gospodării individuale au expus 
variate produse și utilaj de munca, 
care scoate în evidență producția 
agricolă, zootehnică și silvică a ra
ionului.

In cadrul standului agricol sînt 
expuse numeroase produse cerea
liere ca: grîu din soiul Ban- 
cut 1201 recolta 1954 cu o 
producție de 1866 kg. la hectar, 
grîu Otvos înmulțirea I-a 1954 pro
ducția 1502 kg. la hectar și altele. 
Acestea sînt expuse de gospodăria 
de stat din Galda de Jos, gospodă
riile colective din Țelna, Căpud, 
Benic, întovărășiții din Galtiu, Vin- 
țul de Jos etc., și țăranii munci
tori cu gospodării individuale din 
unele comune din raion.

Laboratorul regional de semin
țe cu sediul în Alba-Iulia prezintă 
un colț artistic aranjat cu multi
ple semințe în fazele de analiză, 
precum și aparatura folosită în a- 
cest scop, dovedind importanța ce 
trebuie acordată selecționării se
mințelor pentru obținerea unei pro
ducții sporite la hectar.

Sectorul viti-pomicol prezintă un 
bogat sortiment de mere din varie
tățile Parmen auriu, Stetin roșu, 
Patule, Ionathan, mai multe varie
tăți de piersice, pere și struguri ex
puse de către gospodăria agricolă 
de stat Galda de Jos, G.A.C. Benic 
și țărani muncitori cu gospodării 
individuale din Țelna și Benic.

Un loc de frunte îl ocupă de ase
meni și sectorul legumicol. Aici se 
pot vedea exemplare foarte fru
moase de ardei obținuți prin plan

Aplicarea regulilor agrotehnice — chezășie 
a sporirii recoltelor

Duminica trecută, în comuna 
Sîntimbru, satul Totoi, a avut loc 
o consfătuire cu țăranii muncitori, 
cu privire la aplicarea regulilor a- 
grotehnice în campania de însămîn- 
țări de toamnă. Sprijinindu-se pe 
indicațiile proiectului de Directive, 
cu privire la dezvoltarea agricultu
rii în următorii 2—3 ani, tehnicie
nii de la raion au arătat importan
ța aplicării regulilor agrotehnice în 
pregătirea terenului, a condiționă
rii semințelor și a executării însă- 
mînțărilor.

Li s-a arătat țăranilor muncitori 
cît este de important în obținerea 
unei producții sporite, efectuarea la 
vreme a dezmiriștitului, a execută
rii arăturii pentru însămînțare la 
adîncimea de 18—20 cm., pentru 
aducerea la suprafață a unui strat 
de cîțiva centimetri de părnînt bo
gat în substanțe hrănitoare. Tehni
cienii au explicat apoi despre rolul 
grăpatului care trebuie făcut ime
diat după arat, spre a se mărunți 
pămîntul și a se menține ume
zeala și despre rolul tăvălugitului 
după semănatul în porumbiște.

In cadrul consfătuirii, țăranii 
muncitori au primit sfaturi practice 
despre necesitatea de a condiționa 
și trata semințele, precum și despre 
rolul fungicidelor ’ (abavitul) în 
combaterea tăciunelui la grîu. S-a 
arătat de asemeni, pagubele ce le 
pot avea acei care mai însămînțea- 
ză grîul cu mîna prin împrăștiere. 
Acest obicei este dăunător, deoare
ce se pierde 30—40 kg. sămînță la 
hectar, iar pe de altă parte sămîn- 
ța rămîne deasupra pe cîmp și este 
mîncată de păsări, sau este prea 
adine îngropată și nu răsare.

Folosind lla însămînțare mașini 
aceste daune sînt înlăturate, deoa

tarea în cuburi nutritive de către 
G.A.C. Cistei, ceapă în greutate de 
300—400 gr. bucata expusă de 
G.A.C. Obreja, varză în greutate 
de peste 10 kg. obținută de către 
grădina gospodăriei anexe I.C.C.F. 
Hunedoara, sau vinete mari expuse 
de țăranul muncitor Tripșa Ion din 
comuna Bărăbanț și altele.

Numeroase gospodine din Alba- 
Iulia și comuna Hăpria au expus 
legume conservate și compoturi a- 
tent pregătite.

Deosebit interes prezintă de ase
meni exponatele chimice peniru 
combaterea bolilor și dăunătorilor 
din culturi, livezi și vii.

Silvicultura prezintă în cadrul 
expoziției mostre din toate esențele 
de arbori din pădurile raionului și 
un lot demonstrativ de pepinieră 
cu puieți de diferite esențe.

Dezvoltarea sectorului zooteh
nic în raion este oglindită, de a- 
semnea în mod convingător. Aici se 
pot vedea Jfrumoși armăsari din 
rasa Nonius, Lipițan Pinzgau și 
Huțul — specific regiunii de mun
te, — tauri din rasa Simenthal și 
Pinzgau, vieri și berbeci.

In cadrul expoziției vizitatorii a- 
cordă un interes deosebit parcului 
de mașini agricole expuse de 
S.M.T. Alba și G.A.S. Galda de 
Jos. Atenția vizitatorilor este atra
să de combina autopropulsată 
S-4., semănătoare de porumb 
în pătrat, mașinile de semă
nat și recoltat cartofi, primite din 
Uniunea Sovietică, precum și de 
alte mașini, ca secerători-legători, 
batoza, polidiscul și cultivatoarele 
care constitute chezășia în crește
rea producției la hectar și a dezvol
tării agriculturii pe baze noi, so
cialiste, în raionul nostru.

rece grîul este îngropat pe rînduri 
uniform și .la o adîncime potrivită 
de 5— 8 cm.

S-a arătat apoi practic țăranilor 
muncitori metoda înaintată de în
sămînțare în rînduri încrucișate. 
Această metodă este cu mult su
perioară metodei în rînduri sim
ple, deoarece prin însămînțarea în 
rînduri încrucișate boabele sînt re
partizate pe o suprafață mai mare, 
avînd posibilitatea de a folosi mal 
bine resursele de hrană din părnînt 
și împiedică în același timp dez
voltarea buruienilor.

Vorbindu-li-se țăranilor munci
tori despre metoda însămînțării în 
rînduri dese, adică la distanță de 
6—7, 5 cm. între rînduri, aceștia 
au acordat un deosebit interes a- 
cestei metode care este superioară 
însămînțării în rînduri încrucișate, 
prin faptul că la aceasta nu se e- 
fectuează o muncă dublă, cum sîn- 
tem nevoiți a face la însămînțări în
crucișate.

Țăranul muncitor Danciu Aurel, 
convins de succesele ce se obțin 
prin însămînțarea în rînduri dese, 
s-a angajat să însămînțeze în acest 
an 85 ari cu grîu de toamnă, după 
această metodă. In acest scop, el a 
arătat practic cum va aranja ma
șina de semănat, prin montarea 
brațelor de susținere a țevilor la 
distanța cerută, adică la 6—7 cm., 
după cum cere însămînțarea în 
rînduri dese.

Numeroși țărani muncitori, ca 
Jurca Ludovic, Patachi Isidor, Țcl- 
nar Romulus și alții, au arătat cum 
ei s-au convins din propria experi
ență că metodele înaintate de mun
că le aduce roade bogate. De a 
ceea țăranii muncitori din satul 
Totoi sînt hotărîți să lupte cu ho* 
tărîre pentru o producție sporită.

Pe marginea consfătuirii colectivelor gazetelor de perete

Organizațiile de bază să sprijine mai temeinic munca 
colectivelor gazetelor de perete!

Zilele trecute, a avut loc o con
sfătuire a colectivelor gazetelor de 
perete din întreprinderile orașului 
nostru. Consfătuirea a constituit un 
bun prilej de îmbunătățire a mun
cii colectivelor de redacție ale ga
zetelor de perete. Este îndeobște 
cunoscut că gazeta de perete con
stituie o oglindă vie a felului în 
care este organizată munca, este 
un mijloc de educație a oamenilor 
muncii din întreprinderi și institu
ții, G.A.S., etc. Rolul gazetei de 
perete nu este numai de a oglindi 
activitatea pozitivă în muncă. Ea 
trebuie să dea posibilitate de ex
primare a opiniei publice și să a- 
cliviZeze această opinie, de a o 
educa, îndruma și mobiliza în mun
ca pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție, pentru îndeplinirea 
Hotărîrilor partidului și guvernu
lui

Unul din factorii principali care 
determină buna activitate a gaze
tei de perete este tocmai conduce
rea ei de către partid. Organizațiile 
de bază folosesc organele lor, adi
că gazeta de perete, în oglindirea 
vieții de partid din întreprindere 
cît și în rezolvarea tuturor proble
melor muncii de partid.

Conducerea de către partid a. 
gazetei de perete a fost una din 
problemele pe marginea căreia par
ticipant la consfătuire și-au pur
tat discuțiile. Astfel a reieșit că, 
dacă organizația de bază și comite
tul sindical din întreprinderea 
I.C.C.F.H. a condus și sprijinit 
munca colectivului de redacție, na
tural. că în activitatea de zi cu zi 
a gazetei' de perete 's-au obținut 
succese frumoase. Acest lucru a 
dat posibilitatea gazetei de perete

O nouă premieră
încă cu mult înainte de specta

col, afișele anunțau o nouă premi
eră pe scena Teatrului de stat de 
păpuși din localitate: „Peștișorul 
de aur”, adaptare de Romulus A- 
lexandrescu după minunatul basm 
al clasicului rus A. S Pușchin. 
Ziua mult așteptată a venit. Sala 
se umpluse pînă la refuz. La cel 
de al treilea gong, cortina se des
prinse, iar „actorii” adică păpușile 
mînuite cu iscusință de către ac
tori și-au început jocul. Cine nu 
cunoaște frumusețea basmului lui 
Pușchin ? Spectatori urmăreau 
încordați jocul „Babei” care plină 
de sine, mînată de patima de a se 
îmbogăți, cerea „Moșului” rînd pe 
rînd titluri pe care el cu ajutorul 
unui „peștișor de aur” i le înde
plinea.

Spectacolul cu „Peștișorul de 
aur” este foarte interesant deoare
ce atacă unele probleme care sînt 
valabile și astăzi, cum ar fi goana 
unor oameni de a se îmbogăți. 
Faptul că colectivul Teatrului de 
păpuși a pus în scenă o asemenea 
piesă, dovedește încă odată lupta 
lui pentru a da spectacole bogate, 
variate prin conținut, care ajută la 
transjformarea tinerei generații în 
spiritul dragostei față de popor. 
Atît decorurile, baletul, cît și par
tea muzicală a spectacolului dove
desc străduința colectivului în ri
dicarea „artei păpușarilor”, artă 
care în trecut a fost dată uitării.

Pregătirea tinerilor
— Atenție 1 Gata 1 — se auz! 

vocea regisorului, iar cei peste 30 
de tineri priveau atenți la indicații
le lui.

„Constructorul” să fie una din cele 
mai bune gazete din raion. Folo
sind indicațiile biroului organiza
ției de bază, cît și hotărîrile aces
tuia, colectivul de redacție a reu
șit să facă din „Constructorul” un 
organ combativ față de lipsuri, .un 
bun organizator al muncii din în
treprindere. Articolele care se pu
blică aici tratează probleme inter
ne ale întreprinderii, cum sînt: a- 
provizionarea pentru iarnăcriti
că cu putere lipsurile și atitudinile 
birocratice . manifestate de unii 
funcționari; scrie despre probleme 
din viața internațională etc. întoc
mind la timp planul de muncă pe 
probleme, în, care se indică în mod 
concret cine răspunde de executa
rea sarcinilor prevăzute, colectivul 
caută și reușește să-l îndeplinească 
întocmai, lucru care face ca tra
tarea diferitelor probleme să fie 
făcută în mod chibzuit, planificat și 
nu anarhic, cum procedează altei 
gazete de perete din întreprinderile 
orașului nostru.

Dacă am dat acest exemplu, tre
buie să arătăm că unele organiza
ții de bază, cum sînt cele de la în- 
tieprinderile „Simion Bărnuțiu”, 
„Horia”, „Romspirt”, moara „Ni- 
colae Bălcescu”, fabrica „Sînitim- 
bru” și altele, nu acordă sprijin su
ficient colectivelor gazetelor de pe- 
îete, nu le controlează și nu con
duc în mod concret activitatea lor. 
Din această cauză gazetele de pe
rete se mărginesc de cele mai mul
te ori să trateze problemele în ge
neral, fără să analizeze fiecare pro
blemă în parte. La „Sîntimbru” de 
pildă, gazeta de perete a tratat 
prea puțin despre felul cum se 
poate realiza o producție de calita

CARNET CULTURAL
— începem actul I. Un băiat și 

o fată au început să cînte o melo
die în acompaniamentul orchestrei. 
Rînd pe rînd sînt interpretate 
bucățile care alcătuiesc spectacolul 
de estradă „înflorește țara mea” 
care va fi prezentat în cadrul „Lu
nii prieteniei romîno-sovietice” de 
către colectivul de artiști amatori 
ai Casei raionale de cultură din 
localitate.

Din program fac parte: muzică 
ușoară romînească și sovietică, 
fragmente din muzica popoarelor, 
muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, dansuri, 
scenete satirice, monologuri, melo- 
declamări, tablouri coreografice și 
altele.

Spectacolul de estradă care este 
în curs de pregătire constituie o 
importantă realizare a tinerilor ar
tiști amatori, deoarece pune în 
fața spectatorilor din orașul nos
tru diferite aspecte, cum ar fi 
satirizarea birocratismului, a gîtui- 
torilor de critică, a îngîmfaților etc. 
Munca colectivului nu va fi zadar
nică. Ea va fi răsplătită de specta
tori.

Cărți și cititori
Dacă cauți în fișele Bibliotecii 

raionale din localitate, observi că 
majoritatea oamenilor muncii din 
oraș împrumută diferite cărți de la
această bibliotecă, care este una
dintre cele mai mari biblioteci din 
regiune. Zilnic, la bibliotecă vin
copii de vîrstă școlară, elevi din
școlile medii, tineri muncitori, 
funcționari, femei, chiar și bătrîni, 
pentru a-și petrece timpul liber, ci
tind cărți sau consultînd diferite 
reviste. 

te, reducerea prețului de cost, folo
sirea rezervelor interne, munca cul
turală și alte probleme legate de 
viața întreprinderii. Același lucru 
se poate spune și despre gazetele 
de perete de la „Romspirt”, moara 
„Nicolae Bălcescu”, „Simion Băr
nuțiu” etc. Viața de partid este 
oglindită slab din cauză că birou
rile organizațiilor de bază nu în
drumă colectivele gazetelor de pe
rete în tiatarea concretă a proble
melor muncii de partid. Acest lu
cru provine și din faptul că mem
brii birourilor organizațiilor de 
bază nu scriu articole legate de 
viața de partid. Nu (întotdeauna 
colectivele gazetelor d& perete cer 
sprijinul tehnicienilor și specialiști
lor pentru a trata diferite proble
me de specialitate, lucru care face 
ca problemele tehnice să fie oglin
dite superficial sau chiar deloc. îm
binarea problemelor de producție 
cu problemele muncii de partid 
constituie una din sarcinile colecti
velor gazetelor de perete. De ase
meni tratarea vieții internaționale 
cît și atragerea în jurul colectivu
lui a unui mare număr de cores
pondenți și colaboratori trebuie să 
fie sarcini permanente ale colecti
velor gazetelor de perete.

Este necesar ca acum, în perioa
da întîmpinării celui de al IT-lea 
Congres al partidului, organizațiile 
de bază să îndrume gazetele de 
perete pentru a trata diferite mate
riale legate de dezbaterea docu
mentelor Congresului, să conducă 
concret colectivele de redacție, fac
tor principal în îmbunătățirea acti
vității de viitor a gazetelor de pe
rete.

L. DOBRE

Zilnic numărul cititorilor și a 
cărților citite crește. Astfel în pe
rioada celui de al treilea trimestru 
al anului curent au fost citite peste 
4.000 de cărți, iar numărul citito
rilor înscriși a întrecut cifra de 
250.

Printre cititorii fruntași ai bi
bliotecii se numără și muncitoarele 
Kast Maria și Rast Reghina de la 
fabrica „Simion Bărnuțiu”, tova
rășul Șara Coriolan și rnulți alții.

Mai sînt și astăzi vedete?
Așa se intitulează scrisoarea 

membrilor comitetului de întreprin
dere al O.C.L. Produse industriale, 
trimisă redacției noastre. In ea, și 
pe bună dreptate, tovarășii critică 
poziția nesănătoasă de vedetism 
manifestată de tovarășa Copîndea- 
nu Doina, salariată a acestei între
prinderi. De multe ori, se arată în 
scrisoare, tovarășa Copîndeanu a 
manifestat acest vedetism mai ales 
atunci cînd conducerea întreprinde
rii și comitetul sindical i-au cerut 
sprijinul în alcătuirea programe
lor artistice. Invocînd fel și fel de 
pretexte, cum ar fi obținerea unui 
loc de odihnă la mare și altețe. To
varășa Copîndeanu a uitat că 
muncește înlr-o întreprindere și 
deci ca atare ea trebuie în primul 
rînd să ajute conducerea și comi
tetul sindical în formarea echipe
lor de aitiști amatori. Mai mult, 
îneîntată de succesele obținute 
în diferite manifestații culturale, 
tovarășa Copîndeanu a depășit li
mitele modestiei trecînd Ia îngîm- 
fare, lucru complet nesănătos pen
tru un iubitor de artă.



MATERIALE PENTRU CONGRESUL AL II-LEA AL PARTIDULUI
Mari posibilități pentru dezvoltarea agriculturii 

în raionul nostru
Pentru agricultură — cadre mai multe și mai bine pregătite

In economia raionului nostru, u- 
ntil dintre cele mai importante sec
toare de activitate este agricultura. 
In ultimii ani în dezvoltarea agri
culturii au fost obținute succese 
considerabile, marcate prin însăși 
creșterea simțitoare a producției la 
hectar. Avînd permanent ajutorul 
statului, îndrumarea de zi cu zi a 
tehnicienilor, gospodăriile colective, 
întovărășirile agricole și țăranii cu 
•gospodării individuale, aplicînd me
tode agrotehnice înaintate, au cu
les recolte de grîu, porumb, car- 
•fofi și alte produse din ce în ce 
mai mari. Am avut dese cazuri cînd 
recolta medie de grîu de pe unele 
terenuri a trecut de 2.500 kg. la 
Iha., iar la porumb de 4.000 kg. A- 
ceasta dovedește că în raion avem 
mari posibilități de sporire a pro
ducției agricole, dar care nici pe 
departe n-au fost folosite.

Proiectul Directivelor Congresu
lui al II-lea al partidului cu privire 
la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2—3 ani, pune în fața întregu
lui nostru popor sarcini de mare 
răspundere în vederea ridicării pe 
o treaptă mai înaltă a agriculturii.

Una din importantele măsuri 
prevăzute ide proiectul dțe Direc
tive este mărirea suprafeței agri- 

•cole, prin identificarea terenurilor 
și punerea în valoare a tuturor te
renurilor degradate sau slab pro 
ductive. Astfel și în raionul nos
tru, în anii ce vin, vor fi indent'- 
ficate peste 1.000 ha. De asemenea, 
prin punerea în valoare a terenu
rilor virane, vor fi date spre folo
sință muncitorilor și țăranilor mun
citori, peste 8 ha. teren care va fi 
cultivat cu legume și zarzavaturi; 
vor fi plantați pomi, etc.

O însemnată suprafață de teren 
va fi dată agriculturii prin lucrări 
de drenare, canalizare, asanare, 
etc. Așa de pildă, la gospodăria co
lectivă și întovărășirea agricolă 
din Teiuș vor fi în acest fel redate 
spre folosință peste 20 ha., iar în 
comuna Sîntimbru și satele aparți
nătoare, prin contribuția voluntară 
a țăranilor muncitori, vor fi redate 
peste 100 ha.

Un complex întreg de măsuri 
vor trebui luate în vederea sporirii 

producției viticole și pomicole. Ast
fel se vor completa golurile în vii 
și livezi și se vor face defrișări a- 
colo unde golurile sînt în propor
ție de 50%. Pentru întărirea secto
rului viticol este în curs de ame
najare o pepinieră viticolă în co
muna Bărăbanț, pe o suprafață de 
2.80. ha. De asemenea ținînd cont 
de faptul că an de an avem mari 
pagube la fructe din cauza dăună
torilor, în comunele Stremț, Ighiu 
și Alba-Iulia vor lua ființă 3 cen
tre de combatere a acestora, care 
vor fi încadrate cu tehnicieni și a- 
paratura necesară.

Există condiții, de asemenea, 
pentru a da o largă dezvoltare 
creșterii animalelor. In această di
recție este însă necesar să se ia o 
serie de măsuri pentru a fi îmbu
nătățită baza furajeră. Va trebui 
să se desțeliinească și să se însă- 
mînțeze cu culturi tranzitorii cele 
aproape 600 ha. pășune degradată 
din comunele Bărăbanț, Stremț, 
Galda de Jos, etc. care în momen
tul de față nu este productivă.

In sporirea producției agricole 
un rol hotărîtor îl are aplicarea re
gulilor agrotehnice. Aceasta se 
impune ca o necesitate, deoarece 
experiența de anul trecut ne-a do
vedit că aceasta este o mare rezer
vă a sporirii producției agricole. 
Tehnicienii sfatului popular și fie
care om al muncii din agricultură 
trebuie să fie adînc preocupați de 
îndeplinirea acestei sarcini. In pe
rioada actuală, cînd sîntem în 
toiul însămînțărilor de toamnă, 
trebuie mobilizați țăranii muncitori 
să pregătească bine terenul, să în- 
sămînțeze după metode înain
tate ca : în rînduri încrucișate, în 
rînduri dese, să condiționeze și să 
trateze sătnînța, fiindcă de aceas
ta depinde în mare măsură obține
rea unei recolte sporite.

Folosind bogatele rezerve ale 
sporirii producției agricole din ra
ion,, vom contribui la traducerea în 
viață a proiectului de Directive, la 
îmbunătățirea vieții celor ce mun
cesc.

HADA DIONISIE
șeful secției agricole a Sfatului 

popular al raionului Alba

Ridicarea pe toate căile a agri
culturii patriei noastre consti
tuie în ' perioada actuală veri
ga hotărîtoare pentru dezvolta
rea neîncetată a economiei noastre 
naționale, pentru ridicarea nivelu
lui de trai al celor ce muncesc. 
Proiectul Directivelor Congresului 
al II-lea al partidului, pe care ii 
dezbat cu însuflețire oamenii mun
cii, ne indică măsuri precise ce 
trebuiesc luate pentru realizarea u- 
nui avînt al agriculturii. Se des
prinde clar din proiect că o sarci
nă de mare răspundere este pregă
tirea de cadre necesare agriculturii.

Școala noastră pregătește tehni
cieni mecanizatori ai agriculturii. 
In cei doi ani de cînd funcționează 
profilată în această direcție, statul 
ne-a înzestrat cu o bună parte din 
materialul didactic, ne-a pus ia 
dispoziție fonduri pentru constru
irea unei remize etc., astfel <_ă am 
putut asiguia o pregătire cores-

V o m de
Proiectul Directivelor Congresu

lui al II-lea al partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2—3 ani, continuă a fi 
dezbătut cu însuflețire de către 
membrii gospodăriei agricole co
lective, deoarece fiecare colectivist 
vede în el un vast program pentru 
dezvoltarea agriculturii noastre. O 
seamă de măsuri ce se prevăd în 
proiect sînt menite să ducă la în
tărirea continuă a gospodăriilor co
lective.

Gospodăria noastră colectivă 
este încă tînără, are abia un an de 
existență. Rezultatele pe care le-am 
dobîndit însă sînt frumoase și dau 
noi forțe colectiviștilor, îi fac mai 
cutezători. Zilele trecute am discu
tat în cadrul gospodăriei despre 
ceea ce vom face noi pentru a con
tribui la traducerea în viață a

D
Tov. Domșa Aurel (Pețelca) pro

pune completarea art. 11 din Cap. 
XI în felul următor :

S.M.T.-urile să poarte răspunde
rea îndeplinirii planurilor de pro
ducție în gospodăriile agricole co
lective pe care le deservesc și a în
deplinirii integrale și la timp a 

punzătoare a elevilor. In anul a- 
cesta am dat producției 53 absol
venți care au fost repartizați în 
S.M.T.-uri și G.A.S.-uri, iar cei mai 
buni continuă studiile în învăță- 
mîntul agricol superior.

Totuși, în procesul de învățămînt 
anul trecut s-au făcut simțite și o 
serie de lipsuri. Astfel, pe lîngă ca 
nu am avut laboratoare corespun
zătoare, o serie de greutăți ne-a 
cauzat lipsa de cadre de speciali
tate. Nu putem spune că nu a-H 
avut cadre. Am avut cadre bins 
pregătite, dar, datorită slabei preo
cupări și dezinteresului de care a 
dat dovadă sfatul popular orășe
nesc, acestora nu li s-au asigurat 
condiții optime de locuit, ceea ce a 
determinat pe 6 profesori de spe
cialitate să plece din cadrul școlii. 
O altă lipsă este și aceea că actu
ala suprafață de teren repartizată 
școlii este foarte mică (17 ha.).
Proiectul de Directive arată — și

volta creșterea ani 
sarcinilor ce se desprind din pro 
iectul de Directive. Așa, bunăoară, 
gospodăria noastră are condiții de 
a-și crea o puternică bază fui a- 
jeră, ceea ce înseamnă că vom pu
tea da o largă dezvoltare creșterii 
animalelor. De asemenea putem 
dezvolta în mod serios sectorul 
pomicol și viticol, deoarece tere
nul de care dispunem se acomo
dează acestui scop. Socotim apoi 
că este necesar să dezvoltăm api
cultura care, la fel ca celelalte ra
muri, ne va aduce și ea venituri 
importante.

Membrii gospodăriei noastre co
lective sînt hotărîți să muncească 
cu toate forțele pentru realizarea 
acestor obiective. Ei însă cer, în 
același timp, mai mult ajutor c:n 
partea tehnicienilor și a sfatului 
popular. In mod special trebuie să 

n propunerile făcu 
tuturor lucrărilor în întovărășirile 
agricole pentru care au încheiat 
contracte.

Tov. Mureșan Grigore (Alba-Iu- 
■lia) propune ca pentru a se îm
piedica tăierea nerațională a ani
malelor tinere — viței și altele — 
să se instituie la fiecare sfat popu-

considerăm justă această măsură 
— ca școlile agricole medii să-și 
transforme gospodăriile didactice 
experimentale în gospodării agri
cole model. Acest lucru necesită o 
preocupare mai serioasă din par
tea sfatului popular al orașului și 
al raionului, spre a găsi posiBilit 1- 
tea de a ne mări suprafața de te
ren. De asemenea este necesar să 
se studieze problema preluării su
prafeței de vie, deoarece școala 
noastră pregătește numai tehni
cieni mecanizatori.

Sarcina măreață de a da agricul
turii cadre cît mai multe și cît mai 
bine pregătite nu este de loc ușoa
ră. Noi însă ne vom strădui să o 
îndeplinim cu cinste. Avem garan
ția în această direcție măsurile 
prevăzute de proiectul de Directive. 

Ing. G. RAILEANU 
director adjunct la Școala tehnică 
medie de mecanizarea agriculturii 

Alba-Iulia

m a I e I o r
primim mai mult ajutor în ce pri
vește realizarea unor construcții 
ce ne vor fi necesare, deoarece în 
această direcție nu am fost întot
deauna sprijiniți. Credem că mă
sura înscrisă în proiectul de Direc
tive prin care se va asigura repar
tizarea materialelor pentru con
strucții în gospodăriile colective, 
sprijinirea lor continuă va pune 
capăt lipsurilor ce au existat.

Noi ne vom strădui să muncim 
cu fiecare zi tot mai bine, să a 
plicăm regulile agrotehnice întoc
mai cum ne îndrumează tehnicie
nii spre a dobîndi recolte cît mai 
bogate și vom lupta neîncetat pen
tru întărirea și dezvoltarea gospo
dăriei noastre colective.

BÂDESCU LĂPĂDAT 
secretarul organizației de bază din 

gospodăria colectivă Cetea

t e
Iar cîte un registru de evidență în 
care să fie înregistrați la naștere 
toți vițeii și celelalte animale. De 
asemenea să fie înregistrate toate 
mortalitățile la tineret. Propunerea 
să fie trecută în completarea pct. 
„d“ art. 5 din Cap. VI? din Direc
tive.

Una dintre cele mai importante 
îndatoriri din proiectul Statutului 
modificat al P.M.R. spune că mem
brul de partid este obligat „să fo
losească în întreaga sa activitate și 
să stimuleze în fapt autocritica și 
ciitica de jos, să dezvăluie lipsurile 
și greșelile din muncă și să lupte 
pentru lichidarea lor, să lupte îm
potriva tendințelor de acoperire a 
■lipsurilor, împotriva mulțumirii de 
sine și a amețelii de pe urma suc
ceselor, să lupte hotărît împotriva 
'încercărilor de gîtuire a criticii".

Cu prilejul dezbaterilor care au a- 
vut loc în organizațiile de bază 
s-a stimulat mai mult dezvoltarea 
■criticii și autocriticii, iar comuniștii 
:și-au exprimat nemărginita mulțu
mire pentru faptul că proiectul de 
Statut subliniază cu deosebită tă
rie sarcina dezvoltării autocriticii 
și criticii de jos.

Desfășurarea largă a autocriticii 
•și criticii de jos este o parte com
ponentă a democrației interne de 
partid. Numai pe baza democrației 
Interne de partid poate fi desfășu
rată autocritica și întărită discipli
na de partid. Nimeni nu poate răpi 
membrului de partid dreptul de a 
critică în adunările de partid pe 
orice membru de partid, indiferent 
de postul pe care-1 ocupă, de a-și 
spune părerea în presa de partid 
cu privire la problemele politicii par
tidului ; totodată, el este obligat să

Să înrădăcinăm temeinic critica și autocritica 
în viața organizațiilor de partid

folosească în întreaga sa activi
tate și să stimuleze în fapt auto
critica și critica de jos.

Atitudinea față de critică este 
un indiciu sigur al conștiinței po
litice a comunistului, al felului 
cum respectă el interesele, statului 
și ale întregului popor muncitor.

Adunările de dare de seamă și 
alegeri ce au avut loc în organi
zațiile de bază din raionul nostru, 
au constituit în mare parte o ade
vărată tribună pentru desfășurarea 
criticii și autocriticii.

Proiectul de Statut condamnă cu 
cea mai mare asprime acoperirea 
lipsurilor, automulțumirea de sine 
și amețeala de pe urma succeselor 
și cere membrilor de partid să le 
combată cu putere, în orice dome
niu s-ar manifesta ele. De asemeni 
proiectul Statutului modificat cere 
ca să se ducă o luptă necruțătoare 
față de orice încercare de înăbu
șire a criticii. Din păcate, mai sînt 
cazuri destul de dese cînd mem
brii de partid care iau cuvîntul în- 
tr-o adunare și arată lipsurile, sînt 
îhtrerupți, cerîndu-Ii-se pe un ton 
de intimidare să vorbească despre 
lipsurilte proprii. Mai sînt de a- 
semeni cazuri cînd unii activiști din 
fruntea organizațiilor de partid, de 

stat și economice ascultă cu 
răbdare criticile aduse, dar în fond 
nu iau' nici o măsură practică de 
înlăturarea lipsurilor.

Una din formele cele mai frec
vente de gîtuire a criticii în raio
nul nostru constă și în aceea că 
o bună parte din organizațiile de 
bază și organele locale de stat sau 
economice nu răspund, sau răspund 
formal la sezisăriie primite direct 
sau prin organele de presă.

Apoi mai sînt unii conducători, ca 
de pildă, tov. Titeanu Gh., director 
la întreprinderea I.I.V.P.A. care, 
pentru a se pune în gardă de cri
tica de jos, își „planifică" plecarea 
pe teren tocmai în zilele cînd se 
țin adunările organizației de bază 
sau adunările sindicale. Acest proce
deu nejust este de mai mult timp 
tolerat de organizația de bază. 
Fostul birou al organizației de ba
ză, în frunte cu secretarul Anghel 
Petru, s-a făcut părtaș chiar la 
scoaterea din muncă a unui mem
bru de partid care a îndrăznit să 
ciitice activitatea conducerii între
prinderii și a organizației de bază.

Mai există încă în raionul nos
tru manifestări grosolane, barbare 
de răzbunare pentru critică. Preșe 
dintele sfatului popular al comunei 

Zlatna, Ardeanu Simion, numai 
pentru faptul că a bănuit pe un 
muncitor — care în realitate era 
cu totul străin de problemă — că 
âr fi dat informații ziarului, a pus 
la cale să fie bătut. Manifestări de 
gîtuire a criticii are și tov. H’îrcea- 
gă Nicolae președintele sfatului 
popular al comunei Pețelca, care 
sub diferite forme neprincipiale, ca 
amenințări, insulte etc., încearcă să 
intimideze pe corespondenții vo
luntari pentru că „îndrăznesc” să-i 
arate lipsurile.

Este evident că acei ce se bat 
cu pumnii în piept proclamîridu-și 
sus și tare „devotamentul” față de 
partid, iar în fond ei sugrumă cri
tica, lovesc de fapt în interesele 
partidului și ale poporului. Atitudini 
de acest fel nu pot fi îngăduite în ac
tivitatea unui membru de partid, 
deoarece ele aduc daune grave cau
zei partidului prin aceea că masele 
se îndepărtează de organele de 
partid și de stat, este înăbușită ini
țiativa lor și duc la menținerea și 
adîncirea lipsurilor existente în 
muncă.

îndeosebi critica de jos trebuie 
îndreptată în direcția dezvăluirii 
și combaterii birocratismului, a 
proastei gospodăriri, a atitudinii 

lipsite de grijă și atenție față de 
nevoile celor ce muncesc, în direc
ția demascării hoților, șperțariloi, 
a celor care se lasă influențați de 
dușmanul de clasă, să combată a- 
titudinile înapoiate față de mun
că, etc.

Proiectul de Statut subliniază 
că membrul de partid are datoria 
să semnaleze organelor conducă
toare de partid, inclusiv Comitetu
lui Central al partidului neajunsu
rile și .lipsurile în muncă, fără a 
ține seamă de persoane, în orice 
muncă s-ar afla ele. Nimeni și ni
mic nu poate opri pe un membru 
de partid, de a semnala organelor 
conducătoare lipsurile. Trebuie să 
se combată cu putere pretențiile 
unor conducători de întreprinderi și 
instituții de a controla sțezisările 
adresate de corespondenții volun
tari organelor de presă și forurilor 
superioare de partid. Trebuie să se 
înțeleagă că a folosi acest procedeu 
este o încălcare grosolană a 'drep
turilor membrilor de partid cît și a 
drepturilor cetățenești garantate de 
Constituție.

Folosind consecvent critica și au
tocritica, traducînd în viață cerin
țele înalte pe care proiectul Statu
tului modificat le ridică înaintea 
comuniștilor, organizațiile de bază 
vor obține noi succese în construc
ția socialistă, în educarea comunis
tă a oamenilor muncii.



PENTRU O BUNĂ DESERVIRE A CONSUMATORILOR
Consfătuirea ziarului „Steaua Roșie" cu lucrătorii din comerț și consumatori

Dezvoltarea cornerfului socialist
Referatele prezentate de către 

tovarășii Simescu Gheorghe, șe
ful secției comerciale al Sfatu
lui popular al raionului Alba și 
Capră Hristache, președintele co- 
misiunii permanente comerț și coo
perație, au scos» în evidență că 
în lumina Hotărîrilor plenarei 
lărgite a C.C. al P.M.R. din au
gust 1953, unitățile noastre co
merciale au luat o mare dezvoltare. 
S-au deschis încă 3 magazine uni- 
ve,sale, 3 centre alimentare, un 
magazin cu produse industriale și 
5 prăvălii sătești. Astăzi avem 
în raionul nostru peste 200 unități 
comerciale aparținînd sectorului so
cialist.

Ca urmare a creșterii producției 
industriale și alimentare, aprovizio
narea cu mărfuri pe trimestrul II 
al anului curent a fost mai mare 
cu 23,9% față de aceeași perioa
dă a anului 1953. Țărănimea mun
citoare a primit în cursul trimestru
lui II cu 30,7% mai multe măr
imi alimentare și industriale decît 
în trimestrul I 1954.

Secțiunea comercială a sfatului 
popular raional a îndrumat unitățile 
comerciale din sectorul cooperației 
și „Aprozar” pentru a-și intensi
fica activitatea, iar ca rezultat, a- 
cestea au reușit să-și depășească pla
nurile la contractări de zarzavaturi 
și fructe cu 1'1 % prin „Aprozar” și 
3% prin cooperație.

Cunoașterea 
cerințelor de consum — 

sarcină de seamă
O sarcină de seamă a secțiilor 

comerciale, raională și orășenească, 
a organelor comerciale și a lucră
torilor din comerț, este de a studia 
și cunoaște cerințele de consum, în 
Vederea îmbunătățirii calității pro
duselor, și a aprovizionării cu noi 
soitimente cerute de consumatori.

Un mijloc prin care consumato
ri' din oraș și raion au avut oca
zia să vină cu propuneri pentru a 
se produce diferite mărfuri de larg 
consum, a fost 'expoziția organi
zată în sala A.R.L.U.S., unde au 
fost expuse mărfuri fabricate la 
întreprinderea ,,Horia“, cooperativa 
de încălțăminte „Progresul”, fa
brica „Simion Bărnuțiu”, coopera
tiva „îmbrăcămintea”, „Comrai- 
prod”, cooperativa „Munca Nouă” 
și altele.

Consfătuirea a scos însă la ivea
lă pe lîngă realizările obținute pînă 
acum în aprovizionarea magazine
lor cu mărfuri necesare populației 
și o șerie de lipsuri. Organele co
merțului socialist din raion nu au 
studiat mai amănunțit cerințele oa
menilor muncii. De pildă, la „Apro
zar” nu se face aprovizionarea cu 
zarzavaturi și fructe solicitate de 
consumatori, iar în cazul cînd se dis
tribuie unele mărfuri, ca de exemplu 
cartofi, ceapă, și altele, acestea 
sînt amestecate cu pămînt și alte 
corpuri străine, lucru ce nu face 
cinste comerțului socialist.

Deși consumatorii au sezisat în 
nenumărate rînduri conducerea în
treprinderii de panificație (director 
Gal Ștefan), pe tov. Moldovan 
Octavian, șeful secției comerciale 
a sfatului popular al orașului Alba- 
Iulia și pe tovarășul Simescu 
Gheorghe, șeful secției comerciale 
a sfatului popular raional că pli
nea e de proastă calitate șT că în 
majoritatea cazurilor ea se distri
buie consumatorilor crudă (necoap
tă), totuși nu au fost luate măsuri 
pentru lichidarea lipsurilor în a- 
ceastă direcție.

In multe cazuri consumatorii 
care solicită pantofi bărbătești cu 
număr mai mic la magazinul

In ziua de 27 septembrie a. c., 
redacția ziarului „Steaua Roșie” 
din Alba-Iulia a organizat o cons
fătuire cu lucrătorii din comerțul 
de stat, cooperatist și consumatorii 
din oraș.

In acest număr publicăm unele 
aspecte de Ia consfătuire.

O.C.L. produse industriale, secția 
raționate, nu pot fi serviți, deoa
rece există numai pantofi cu nu
mere mari.

In majoritatea magazmelor din 
raion studierea cererii de consum 
a populației este neglijată. Obser- 
vațiile cumpărătorilor nu sînt luate 
întotdeauna în serios. întreprinde
rile care produc astfel de mărfuri 
nu sînt puse în curent cu cererile 
consumatorilor pentru ca ele să 
dea produse cît mai diferite și de 
calitate.

Toată atenția consumatorilor
Unul din aspectele importante 

ale îmbunătățirii muncii în comer
țul de stat și cooperatist este șl 
buna deservire a consumatorilor — 
a arătat în cuvîntul său tovarășa 
David Maria. Dacă s-au făcut 
progrese însemnate în aprovizio
narea magazinelor cu mărfuri, a- 
poi nu se poate trece cu vederea 
peste felul de a munci a unor lu
crători care se abat de la regulile 
comerțului socialist. La magazinele 
„Alimentara" s-au distribuit untură 
și ulei la liber, pe baza de prietenii și 
rudenii ale unor lucrători din co
merț, distribuindu-se unor persoa
ne mari cantități de untură și ulei, 
ca pînă la urmă acestea să fie vîn- 
dute pe piața neorganizată cu pre
țuri de speculă. In magazine nu se 
așează mărfurile pentru a da un 
aspect civilizat comerțului socia
list. In nenumărate rînduri cum
părătorii se împiedică de sacii cu 
marfă așezați în mijlocul magazi
nelor. La magazinul „Alimentara" 
din strada I. V. Stalin, gestionarul 
Bărbănțan Ion (bruschează publi
cul consumator, iar atunci cînd i 
se repartizează băuturi spirtoase 
pentru a le distribui populației, el 
dosește mai mult de jumătate din 
acestea, cu scopul de a le distribui 
favoriților săi.

A'lți vorbitori au mai arătat o se
rie de practici necinstite ale unor 
lucrători din comerțul cooperatist. 
De exemplu, gestionarul Beniceanu 
Aurel de la cooperativa din satul 
Bucerdea, prin diferite mașinațiuhi 
necinstite a reușit să-și acumuleze 
sume importante de bani, cumpă- 
rîndu-și materiale de construcții în 
va'oare de 2.000 lei și altele; ges
tionara Ganga Victoria de la coo
perativa din satul Micești, prin 
sustrageri și dosiri de mărfuri, și-a 
construit o casă. Intrucît -ei s-au 
dovedit a fi necinstiți, s-au luat 
măsuri împotriva lor, trimițîndu-se 
în judecată.

La magazinul Nr. 1 „Alimenta
ra", uneori mezelurile, nu sînt păs- 
tiate într-o stare igienică. O parte 
din lucrătorii din magazin umblă 
cu halate murdare, ceea ce dă 
un aspect urît și necivilizat. Aces
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P.M.R. din august 1953, oamenilor muncii din comerțul socialist le 
revin sarcini mari. In munca lor, pentru ridicarea comerțului de stat 
pe o treaptă tot mai înaltă, ei trebuie să studieze neîncetat ce
rerile de consum ale populației, sâ dea mai mare atenție recepționării 
mărfurilor livrate de industrie, să respecte regulile comerțului so
cialist și să constituie cît mai multe brigăzi de bună deservire. Condu
cerile administrative, organizațiile de bază și comitetele sindicale au 
datoria de a desfășura o mai largă muncă politică de masă în rindul 
lucrătorilor din comerțul de stat Și cooperatist și să popularizeze me
todele înaintate de muncă.

te lipsuri se datoresc în primul 
rînd tovarășului Petrușca Ion (di
rector) care n-a controlat și n-a 
tras la răspundere pe gestionarul 
Cîmpean Ion pentru lipsurile de 
care a dat dovadă în muncă, ca 
aceea de. a folosi băutură în tim
pul serviciului, nepreocupîndu-se 
de buna organizare a muncii în 
magazin.

La restaurantul „Mureșul" (ges
tionar Burduf Octavian) se servește 
încă greoi. Consumatorii sînt ne- 
voiți să aștepte uneori ore întregi 
ca să fie serviți, iar ospătarii nu 
se pot despărți de vechile obiceiuri 
de a lua șperțuri de la consuma
tori. Lipsuri serioase se manifestă 
și în activitatea gestionarei Sima 
Maria, de la debitul de tutun din 
Piața 1 Mai, care aparține de 
O.C.L. produse industriale. Folosin- 
du-se de ocazia că uneori sînt chi
brituri puține pe piață, gestionara 
obligă pe acei ce cumpără chibri
turi să cumpere și țigări.

Intensificarea controlului 
maselor asupra comerțului 

Vorbitorii care au luat cuvîntul 
la consfătuire au arătat că în asi
gurarea unei cît mai bune, deser
viri a consumatorilor, un rol de 
seamă îl au comisiunile permanen
te comerț și cooperație de pe ilîngă 
sfaturile populare și echipele de 
control obștesc organizate de sin
dicate.

In discuțiile sale tovarășul Hai
duci Eugen, de la S. M. T. 
Alba-Iulia, a arătat că aces
te comisiuni permanente au des
fășurat o slabă activitate pe 
teren.' De asemeni, în orașul nos
tru sînt înființate pe lîngă fiecare 
sindicat comisii de control obștesc, 
repartizate pe sectoare, pentru a 
controla unitățile comerțului socia
list. Acestea însă, din lipsă de 
îndrumare din partea sindicatelor, 
sînt aproape inexistente.

Participanții la consfătuire au 
scos în evidență o serie de încăl
cări ale regulilor de deservire în 
comerț, precum și modul birocra
tic al organelor de control în re
zolvarea sezizărilor oamenilor mun
cii prin condicile de reclamați! și 
sugestii și alte mijloace. Secțiile 
comerciale ale sfaturilor populare 
oraș și raion nu acordă o atenție 
satisfăcătoare rezolvării la timp a se- 
zisărilor consumatorilor. Secțiile 
comerciale tărăgănează rezolvarea 
ajutorului solicitat de către condu
cerea „Aprozarului” în ce privește 
dctarea cu birourile necesare și ma
gazii pentru păstrarea zarzavaturi
lor, din care cauză legumele și 
zarzavaturile sînt lăsate afară în 
ploaie și expuse alterării.

Organizațiilor de bază și comi
tetelor sindicale din cadrul comer
țului de stat și cooperatist trebuie 
să le stea în centrul atenției mun
ca de lămurire și îndrumarea per
manentă a lucrătorilor din comerț, 
să demaște la timp elementele ne
cinstite care s-au introdus în co
merțul de stat. Să facă din lucră
torii din comerț lucrători modești, 
care să-și iubească profesia și să 
fie demni de a purta titlul de lu
crător în comerțul socialist.

NOTE Șl COMENTARII EXTERNE

In slujba monopolurilor
de I. FILIPPOV

Presa monopolurilor americane 
facej o recl'a'jnă zgomotoasă în 
jurul „realizărilor legislative" 
ale sesiunii Congresului S.U.A. al 
celei de a 83-a legislaturi. De alt
fel, campania zgomotoasă, menită 
să facă reclamă „realizărilor" Con
gresului, crește și, conform preci
zărilor presei americane, va conti
nua să crească cu aceeași intensi
tate pînă în ziua alegerilor pentru 
Congres.

Scopul aceste! zarve demagogice 
este cît se poate de evident. Aceas
ta este menită să înșele cercurile 
largi de alegători și să obțină cît 
mai multe voturi în favoarea can- 
didaților partidului republican la 
apropiatele alegeri pentru Congres. 
Pentru a caracteriza cea de a 2-a 
sesiune a Congresului celei de a 
83-a legislaturi a S.U.A., sînt dem
ne de subliniat declarațiile ziarului 
„Journal of Commerce”, care afir
mă că „rezultatul legislativ al 
Congresului înseamnă un ajutor 
dat businessului”. După cum se 
știe, încă la prima sesiune care a 
avut loc anul trecut, Congresul a 
aprobat o serie de legi, în baza 
cărora zeci de diferite întreprinderi 
de stat, centrale electrice, terenuri 
petrolifere și alte resurse naționa
le din țară trec în mîinile monopo
lurilor. La cea de a 2-a sesiune, 
Congresul a adoptat din nou cîte- 
va proiecte de legi similare. Pînă 
și unele ziare burgheze denumesc 
deschis aceste măsuri ale Congre
sului „daruri oferite marelui busi
ness”. Printre aceste „daruri” se 
menționează în deosebi proiectul de 
lege cu privire la energia atomică, 
care dă guvernului dreptul de a 
încheia contracte cu societăți ener
getice particulare pentru furniza
rea de energie electrică uzinelor a- 
tomice de stat și care pînă în pre
zent funcționau pe bază de ener
gie electrică furnizată de centrale
le electrice de stat. După cum ara
tă ziarele, noua lege nu numai că 
promite mari profituri monopolu
rilor energetice, dar ea reprezintă 
în fond un prim pas spre trecerea 
în mîinile monopolurilor a unei se
rii de mari centrale electrice șl 
chiar întreprinderi atomice, con
struite cu fondurile contribuabililor 
americani.

Un important „dar” oferit mono
polurilor este proiectul de lege cu 
privire la revizuirea sistemului 
impunerilor federale adoptat de 
Congres. Această reformă fiscală, 
care asigură monopoliștilor profi
turi de multe miliarde de pe ur
ma impozitelor, este denumită 
pînă și în cercurile Congresului 
„legea fiscală a bogătașilor”.

Votînd bucuros pentru cheltuieli 
de multe miliarde, destinate cursei 
înarmărilor, Congresul a redus în 
permanență cheltuielile prevăzute 
în buget pentru necesitățile urgen
te sociale și de trai ale populației. 
Alocările aprobate anul acesta de 
Congres pentru construcția de lo
cuințe, de pildă, prevăd construc

Un senator american se pronunță 
pentru unificarea și neutralizarea Germaniei

WASHINGTON (Agerpres). — 
Intr-un discurs pe care l-a pronun
țat la Montpelier, statul Vermont 
(S.U.A.), senatorul republican Ral
ph Flanders s-a declarat în favoa
rea creării în anumite condițiuni a 
unei Germanii unite și neutre.

Flanders a declarat că neutrali

ția a numai 35.000 apartamente? 
noi. Și aceasta într-un timp cînd 
pînă și Comisia guvernamentală 
specială pentru problema locuințe
lor a recunoscut că 'o cincime din 
familiile americane „.locuiesc în. 
cocioabe și locuințe insalubre".

Sesiunea cele! de a 83-a legis
laturi va intra în istoria S.U.A. 
ca una din sesiunile cele mai reac
ționare ale Congresului american.. 
Punctul culminant al activității 
anti-populare a acestei sesiuni a 
fost adoptarea legi,! cu privire la 
interzicerea Partidului Comunist 
din S.U.A. — conducătorul și în
drumătorul politic al clasei munci
toare americane.

Noua lege pro-fascistă care, du
pă cum recunoaște pînă și presa 
burgheză din S.U.A., constituie o- 
nouă încălcare flagrantă a dreptu
rilor cetățenești ale poporului a- 
merican, proclamată de Constitu
ția S.U.A., este îndreptată nu nu
mai împotriva Partidului Comu
nist, ci șî împotriva întregii miș
cări muncitorești din America. Re
zultatele activității legislative a 
Congresului celei de a 83-a legis
laturi în domeniul politicii interne- 
dovedesc că Congresul a ajutat pe- 
toate căile capitalul financiar ,a- 
merican în ofensiva împotriva in
tereselor vitale și a drepturilor oa
menilor muncii în aplicarea liniei 
care urmărește lichidarea ultimelor 
rămășițe ale libertăților burghezo- 
democratice și fascizarea țării.

In domeniul politicii externe, în
treaga activitate a Congresului a 
fost îndreptată spre agravarea: 
premeditată a încordării interna
ționale și spre pregătirea unui 
nou război.

Pentru a ne da seama de carac
terul hotărîrilor adoptate de sesiu
nea Congresului în domeniul poli
ticii externe, este suficient să men
ționăm numai pe cele mai impor
tante dintre ele.

Congresul a ratificat acordul mi
litarist agresiv dintre S.U.A. șr 
Coreea de sud.

Incercînd să împiedice ca Repu
blica Populară Chineză să ocupe 
locul ce i se cuvine în Organizația 
Națiunilor Unite, Congresul a 
adoptat o rezoluție îndreptată îm
potriva admiterii în O.N.U. a repre
zentanților legitimi ai marelui po
por chinez.

Atît la prima sesiune cît și la- 
cea de a doua, Congresul a apro
bat alocări de milioane dolari pen
tru desfășurarea activității subver
sive și de spionaj împotriva Uniu
nii Sovietice și a altor țări din la
gărul socialist. Congresul 'a alo
cat miliarde de dolari pentru „aju
toare destinate străinătății", adică 
pentru finanțarea pregătirilor de 
război ale țărilor legate de S.U.A.. 
prin alianțe politico-militare agre
sive.

Acestea sînt rezultatele reale ale 
activității actualului Congres al 
S.U.A. (Agerpres), 

tatea Germaniei unite va trebui să 
fie garantată de Statele Unite și 
Uniunea Sovietică. Ea nu va avea 
dreptul să fabrice arme, dar va 
putea face comerț în toată liberta
tea atît cu țările din apus cît și cu 
cele din răsărit.
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